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صفحات 5، 11، 14

اقتصاد  مي گويند  كه  بسياري  برخالف 
موقعيت  نظير  شرايطي  تاكنون  ايران 
فعلي را تجربه نكرده و دوره زماني چند 
تصميمات  نتايج  تا  است  الزم  دهه اي 
اين  جديد  سكاندار  شود،  ترميم  گذشته 
كنوني  اقتصاد  كه  است  معتقد  حوزه 
با  مي توان  و  نيست  نوظهوري  پديده 
4ساله  دوره اي  در  ساختاري  اصالحات 
ثبات نسبي را به اقتصاد ايران بازگرداند.

راي  با  گذشته  پنج شنبه  روز  كه  طيب نيا"  علي   "
اقتصادي  امور  وزارت  سكان دار  بي نظيري  اعتماد 
در  ايران  اقتصاد  آسيب شناسي  در  شد،  دارايي  و 
حوزه كالن بر وجود مشكالت ساختاري كه از دهه 
داشته  تاكيد  است  شده  حاكم  آن  بر  كنون  تا   50
و  نفتي  درآمدهاي  رشد  كه  است  باور  اين  بر  و 
استفاده ناصحيح از اين ثروت همچنين تزريق آن 
در قالب بودجه به اقتصاد اوضاع و احوال كنوني 
را به وجود آورده است.وي با اعتقاد به اينكه نفت و 
وجوه ناشي از آن درآمد نيست بلكه فروش ثروت 
و دارايي مملكت است بر جايگزيني ساير درآمدها 
تاكيد  زمينه  اين  در  مالياتي  درآمدهاي  خاصه 
خبرگزارى  با  وگو  گفت  در  اقتصاد  مي كند.وزير 
گرفتار“نكبت  ايران  اقتصاد  اينكه  بيان  با  ايسنا 
و  تدوين  صورت  در  كه  است  معتقد  شده  منابع" 
در  مي توان  ساختاري  اصالح  برنامه هاي  اجراي 
بازه اي سه تا چهار ساله بهبود را به اقتصاد ايران 

بازگرداند.

درچندسال اخير مشكالت عميق تر شد
وي با اشاره به مشكالت جدي اقتصاد ايران گفت: 
يكسري  ايران  اقتصادي  مساله  كه  معتقدم  من 
بلند مدت  دوره اي  در  كه  است  ساختاري  مشكالت 
و عمدتًا از دهه  50 با افزايش درآمد هاي نفتي شكل 
گرفته است به طوري كه در آن مقطع زماني با رشد 
درآمد هاي نفتي و تصميم دولت مبني بر تزريق اين 
منابع در قالب بودجه به اقتصاد مشكالت اقتصادي 
نيز  انقالب  از  بعد  سال هاي  در  و  شد  آغاز  ايران 

ادامه پيدا كرد.

اشاره  مورد  مشكالت  اخير  سال  چند  در  البته   
به  مربوط  آمارهاي  به  اگر  چنانكه  شد  تر  عميق 
نفتي  مشكالت  از  بعد  كنيم  نگاه  اقتصادي  رشد 
سال 79، كم كم به رشد قابل قبول باالتر از شش 
ادامه  هم   86 سال  تا  روند  اين  و  رسيديم  درصد 
داشت اما از سال 77مجدد كاهش رشد و نوسانات 
مواجهه  براي  بايد  كه  شد،  كشور  گريبانگير  باال 
انديشيد.طيب  اي  چاره  ساختاري  مشكالت  اين  با 
همان  دهم  و  نهم  دولت  متاسفانه  ما  افزود:  نيا 
اشتباه دوران قبل از انقالب و دهه  50 يعني تزريق 
تكرار  دوباره  را  بودجه  قالب  در  نفتي  در آمد هاي 
كرد به طوري كه درآمد هاي نفتي به نحو معناداري 
آن  هزينه   به  تصميم  نيز  دولت  و  يافت  افزايش 
از  بسياري  اعتقاد  به  كه  گرفت  بودجه  قالب  در 
اقتصاددانان در نهايت به بروز بيماري هلندي در 

اقتصاد ايران منجر شد.

نگاهى اجمالى به حوادث فرهنگى و اجتماعى كودتاى 28 مرداد

60 سال پس از يك كودتا

 اقتصاد ايران دچار“نكبت منابع شده است ثبات اقتصادي در سه يا چهار سال آينده



  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. 
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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.      
Printed by: Web Print UK  

يادداشت

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

در اين نشريه ارسال نمايند:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اطالع نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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نمى دانم اين از بد اقبالى كشورهاى تازه استقالل يافته همسايه است كه از نگاه فرهنگى و تاريخى 
چاره اى جز ايرانى بودن ندارند، يا از بد اقبالى كشور پهناور ايران است كه اقوام استقالل يافته اش 
نسبت به آن بى مهر اند! هر چه هست، تقسيم بندى هاى سياسى دليل تفاوت و يا جدايى فرهنگى 

نيست و اين كشورها بايد اين واقعيت را بپذيرند.
در طى چند دهه، براى جلوگيرى از تهاجم فرهنگى مغرب زمين، در مقابل ورود كاالها و رسانه 
هايشان صف آرايى كرديم و در اين خصوص رياضت هاى بسيارى نيز به مردم تحميل شد. ولى 
حاال از نفوذ فرهنگ مصرف گرايى (يعنى همان مقدمات نظام سرمايه دارى) در نسلهاى سوم و 
چهارم انقالب كه بگذريم، كشورهاى تازه استقالل يافته در همسايگى خودمان دست به كار تحريف 
و تغيير تاريخ و فرهنگ ايران شده اند، تا از اين ره، هويتى براى خود دست و پا كنند! از منظر يك 
ايرانى اگر به كل واقعه بنگريد، اين رفتار كشورهاى همسايه حكايت بچه اى است كه از جيب پدرش 
پول مى دزد تا براى خود چيزى بخرد! و طبيعتًا سوال اين است كه چه نيازى به اين رفتار زشت 

وجود دارد؟ مگر پدر از فرزند خود چيزى دريغ دارد؟
كه  بود  ايران  عزيز  خاك  از  اى  پاره  شده،  كشورى  خودش  براى  امروزه  كه  آذربايجان  خطه 
زورگويى  با  تنها  و  آن  مردم  خواست  بدون  قاجار،  زمان  در  ننگينى  قرارداد  با  و  ناجوانمردانه 
سياستمداران آن زمان، براى مدت مشخصى به روسيه واگذار شد. آن قرارداد امروز فسخ شده 
هنوز  حاال،  شود.  متصل  ايران  خاك  به  دوباره  تواند  مى  رسمًا  و  قانونًا  آذربايجان  خطه  و  است 
به اين پرسش كه چرا دولتمردان ايران، بجاى درخواست برگشت اين خطه به خاك كشور، بايد 

استقالل آن را به رسميت بشناسند، پاسخى داده نشده، سوال دومى نيز مطرح است:
چرا يك قوم ايرانى بايد خود را از اين خاك غنى و پهناور جدا كند، اصل و نسب خود را به قومى 
وحشى كه در شمال چين مى زيست و بعد از حمله به ايران و تأثير پذيرى از تمدن آن، شهر نشينى 

اختيار كرد نسبت دهد، و بعد بخواهد با تحريف فرهنگ و تاريخ ايران براى خود هويتى بسازد؟
نوبتي هم كه باشد، نوبت شاعر خوش ذوق ايرانى مان نظامي گنجوي است كه حاال دست گذاشته 
اند روي نام او و تاراج ايراني بودن اش را از او مي گيرند. گاهي مضحك است كه اين طور راحت 
مي شود درباره شخصيت هاي فرهنگي و آثار ايراني با همه وجود دست بگذارند و يك شبه اين 
ابرقدرت هاي تاريخي مان را از آن خود كنند. واكنش شبكه هاى اجتماعى و رسانه هاى جمعى  به 
مسئله سرقت هاى تاريخى متعدد جمهورى باكو ادامه دارد. چندى قبل بعد از تصميم باكو نسبت به 
نصب  مجسمه  نظامي گنجوي، شاعر بزرگ ايراني، به مناسبت بيستمين سالگرد «استقالل» خود، 
واعالم اوبه عنوان «شاعر ملي آذربايجان» ، به تازگي نيز دولت باكو  تمامى كاشى نوشته هاى فارسى 
مقبره اين شاعر پارسى گوى را تخريب كرد. واقعا جاي سازمان و دولتي دلسوز براي فرهنگ ايران 

خالي است كه به اين ياوه گويان و غارتگران فرهنگي پاسخي مناسب بدهد. 
با اين حال تنديس نظامي گنجوي، شاعر پارسي سرا كه توسط جمهوري آذربايجان به شهر ُرم 
هديه شده، توسط شهرداري اين شهر در پارك ويال بورگزه نصب شده و در كمال تعجب، بر روي 
پايه آن نوشته شده است: «شاعر آذربايجاني، نظامي گنجوي 1141- 1209»! اين اقدام شهرداري 
ُرم پيش تر با اعتراض ايرانيان در ايتاليا و همچنين دانشمندان و دانشجويان ايتاليايي عالقه مند به 
فرهنگ ايراني همراه بوده است در اين پارك كه در اوايل قرن نوزدهم بازسازي و سال 1903 به 
پارك عمومي تبديل شده و گردشگاه اهالي اين شهر و محل تردد گردشگران خارجي است، ميداني 
هم به نام «حكيم ابوالقاسم فردوسي» نام گذاري شده كه تنديس اين شاعر پرآوازه كشورمان در 
ساخته  سفيد  مرمر  ز  ا  صديقي  استاد  توسط  ارتفاع  سانتي متر  با 185  تنديس  اين  دارد.  قرار  آن 
شده و در 20 ماه مه 1958 به ُرم برده و طي مراسمي نصب شده است. انتظار مي رود، معاون 
ميراث فرهنگي كشور در برابر اتفاقاتي كه براي هنر و شاعران ايراني رخ مي دهد، قدمي بردارد. 
چرا كه اگر سكوت كنيم و دست روي دست بگذاريم به زودي اتفاقات بدتري در عرصه ادبيات و 
هنر سرزمين كهن مان خواهد افتاد.اميدواريم كه دولت جديد ايران در مقابل اين نوع سرقت هاى 
فرهنگى با حمايت مردمى، ادبا و فرهيختگان پاسخ محكمى به كشورهاى همسايه كه به نوعى دست 
روى  آثار تاريخى ايران گذاشته و به نام خود ثبت كرده اند داده و با معرفى اين سرمايه هاى ملى 

در عرصه بين المللى هويت و فرهنگ غنى ايرانى را معرفى نمايند.  سردبير

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 
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انهدام شبانه مدارك 
جاسوسي امريكا در گاردين

روزنامه نگاري آزاد به نظر مي رسد در هيچ جاي 
كه  بريتانيايي  در  حتي  نيست،  هزينه  بدون  دنيا 
قديمي ترين روزنامه هاي دنيا در آنجا شكل گرفته 
در  بسياري از افشاگري ها  عامل  همواره  است و 
دنيا بوده اند. شايد كمتر جايي از دنيا باشد كه به 
اما  باشد،  داشته  مطبوعات  آزادي  بريتانيا  اندازه 
امريكا  اطالعات  و  امنيت  سازمان  عليه  افشاگري 
عليه  افشاگري  زيرا  كرد  تاييد  را  نظر  اين  خالف 
روزنامه  است.  نبوده  هزينه  بدون  سازمان  اين 
اسناد  خاطر  به  مي گويد  گاردين  بريتانيايي 
اسنودن،  ادوارد  از  آمده  دست  به  محرمانه 

گرفته  قرار  بريتانيا  دولت  فشار  زير  به شدت 
گاردين  روزنامه  سردبير  راسبريجر،  آلن  است. 
اين  وب سايت  در  كه  مطلبي  در  دوشنبه  شامگاه 
خواسته  گاردين  از  نوشت:  شد،  منتشر  روزنامه 
منهدم  يا  دهد  تحويل  يا  را  اسنودن  اسناد  تا  شد 
كند. به گفته او، به گاردين هشدار داده شده است، 
در غير اين صورت دولت عليه اين روزنامه وارد 
است:  آورده  راسبريجر  مي شود.  حقوقي  دعواي 
بريتانيا  دولتي  ارتباطات  مركز  افراد  از  تن  دو 
خود  و  آمده  روزنامه  ساختمان  به   (GCHQ)
درايو هاي)  (هارد  رايانه يي  حافظه هاي  انهدام  بر 
كرده اند.  نظارت  اسنودن  افشاگري هاي  حاوي 
لحظات  اين  يادشده  اقدام  به  اشاره  با  راسبريجر 
گاردين  روزنامه  تاريخ  لحظات»  «غريب ترين  را 
گزارش دهي  به  روزنامه  داد:  ادامه  و  برشمرد 
داد،  خواهد  ادامه  اسنودن  ادوارد  اسناد  درباره 
عمل  اين  راسبريجر،  عقيده  به  لندن.  از  نه  اما 
از  آنها  كه  كرد  ثابت  بريتانيا  اطالعاتي  ماموران 
راسبريجر،  آلن  نمي فهمند.  چيزي  ديجيتال  عصر 
دو  از  بيش  مي نويسد:  گاردين  روزنامه  سردبير 
ديويد  دولت  ارشد  مقام هاي  از  يكي  پيش  ماه 
كامرون، نخست وزير بريتانيا با وي تماس برقرار 
كرده است. در دو ديدار بعد از آن مالقات از او 
همه  يا  بدهد  پس  را  مربوطه  اسناد  شد  خواسته 
يك  حدود  مي گويد:  راسبريجر  سازد.  نابود  را 
تلفن  او  به  دولت  سوي  از  شخصي  پيش  ماه 
كرده ايد.  را  تفريح تان  «شما  است:  گفته  و  زده 
بدهيد.»  پس  ما  به  را  اسناد  مي خواهيم  ما  اينك 
شد؛  تكرار  درخواست  اين  هم  باز  بعد  ديدار  در 
انهدام يا تحويل اسناد. آلن راسبريجر  مي نويسد: 
صورت  در  گاردين  شد  گفته  دولتي  مقام هاي  به 
اما  بپردازد.  آنها  به  نمي تواند  ديگر  اسناد  تحويل 
داده ايد.  ارائه  را  خود  مباحث  «شما  گفتند:  آنها 
ديگر دليلي وجود ندارد كه بيشتر از اين بنويسيد. 
از همين رو مي توان ديد كه تا چه اندازه اطالعات 
منتشر شده از اهميت بااليي برخوردار بوده است 
كه سازمان هاي امنيتي حاضر شده اند وارد دفتر 
اسناد  انهدام  به  دست  و  شوند  گاردين  روزنامه 

بزنند.
بازداشت جنجالي

جريان  در  گرينوالد  برزيلي  همكار  ميراندا،  ديويد 
توقف  هنگام  به  ريودوژانيرو،  به  برلين  از  پرواز 
برزيل  شد.  بازداشت  هيترو  فرودگاه  در  كوتاهي 
خواستار اداي توضيح از سوي دولت بريتانيا در 
برزيل  خارجه  امور  وزير  است.  شده  باره  اين 
اعالم كرد با ويليام هيگ، همتاي بريتانيايي خود 
در اين مورد صحبت خواهد كرد. گرينوالد، اسناد 
و مداركي را كه ادوارد اسنودن، افشاگر اطالعات 
محرمانه دولت امريكا در اختيار او گذاشته بود، در 

روزنامه گاردين منتشر كرده است. جاش ارنست، 
سوالي  به  پاسخ  در  سفيد،  كاخ  سخنگوي  معاون 
اين  كه  گفت  باره،  اين  در  امريكا  نقش  درباره 
بازداشت، به مقامات قانوني بريتانيا مربوط بوده 
شده  گرفته  امريكا  دخالت»  «بدون  تصميم  اين  و 
تلفن  بريتانيا  پليس  گاردين،  گزارش  به  بنا  است. 
رايانه يي  بازي  حافظه،  كارت هاي  لپ تاپ،  همراه، 
كرده  ضبط  را  داشته  همراه  كه  وسايلي  ديگر  و 
سال  تروريسم  ضد  قانون  هفت  ماده  طبق  است. 
2000 پليس بريتانيا مي تواند در فرودگاه، بندر يا 
ساعت   ? تا  را  افراد  قطار،  بين المللي  ايستگاه  يك 
مورد  تروريستي  فعاليت هاي  احتمال  درباره 
سفيد  كاخ  سخنگوي  معاون  دهد.  قرار  بازجويي 
گفته است: «دولت بريتانيا ما را از پيش در جريان 
گذاشته بود و حدسش را مي زديم كه چنين اتفاقي 

نداشته ايم.  باره  اين  در  درخواستي  ما  ولي  بيفتد 
به  واشنگتن،  در  خبرنگار  غطاس،  كيم  گفته  به 
نظر مي رسد مقامات بريتانيايي زماني كه متوجه 
مسافران  فهرست  در  ميراندا  ديويد  نام  وجود 
جريان  در  را  امريكايي  مقامات  شده  اند،  هواپيما 
دهد  پاسخ  نشده  حاضر  سفيد  كاخ  گذاشته اند. 
نظارت»  تحت  «فهرست  در  فرد  اين  اسم  آيا  كه 
اداره امنيت ترابري امريكا قرار دارد يا نه. با اين 
گرينوالد  به  اغلب  ميراندا  مي گويد  گاردين  وجود 
نگفته  اسكاتلند يارد  مي كرده.  كمك  كارهايش  در 
كه چرا آقاي ميراندا را بازداشت كرده ولي تاكيد 
كرده كه از اختياراتش همواره به شكل درخور و 
گفته  ميراندا  ديويد  است.  كرده  استفاده  متناسب 
او  از  مامور  شش  بازداشت،  مدت  در  كه  است 
گلن  كرده اند.  بازجويي  زندگي»اش  همه  «درباره 
ميراندا  آقاي  كه  گاردين  روزنامه نگار  گرينوالد، 
مقامات  اقدام  كه  گفته  اوست،  زندگي  شريك 
بريتانيايي به مثابه «آزار و زورگويي» بوده است. 
آقاي گرينوالد گفت كه اين مساله به گزارش هاي او 
درباره ادوارد اسنودن و افشاگري هاي او درباره 
سرويس هاي اطالعاتي دولت امريكا مرتبط است. 
همكار  از  بازجويي  روند  درباره  گرينوالد  گلن 
خود گفت: «از او هيچ چيز درباره تروريسم و يا 
نشد.  پرسيده  تروريستي  سازمان هاي  با  ارتباط 
درباره كارهاي من در روزنامه  فقط تمامي روز 
او  از  روزنامه  اين  ديگر  خبرنگاران  و  گاردين 
كشوري  امور  كميته  رييس  كرده اند.»  بازجويي 
اين  پليس  كه  است  گفته  بريتانيا  عوام  مجلس 
كشور بايد در اين باره توضيح قانع كننده يي بدهد. 
دولت برزيل هم از بازداشت شهروند خود ابراز 
نگراني عميق كرده و آن را «توجيه ناپذير» خوانده 
است. آنتونيو پاتريوتا، وزير خارجه برزيل گفته 
همتاي  هيگ،  ويليام  پاسخ  منتظر  باره  اين  در  كه 
بريتانيايي خود است. وزارت امور خارجه بريتانيا 
گفته است كه هيگ با پاتريوتا صحبت كرده و اين 
در  موضوع  اين  درباره  كه  كرده اند  توافق  دو 
كه  نوشته  گاردين  روزنامه  بمانند.  باقي  تماس 
ديويد ميراندا در سفر به آلمان، نزد الرا پويترس، 
فيلمساز امريكايي اقامت داشته است. اين فيلمساز 
اسناد  روي  گاردين،  روزنامه  و  گرينوالد  با  هم 
رسيده از ادوارد اسنودن كار مي كرده است. پول 
گاردين  روزنامه  هم  را  ميراندا  هواپيماي  بليت 
پرداخت مي كرده است. يك سخنگوي اين روزنامه 
گفته كه ديويد ميراندا در استخدام گاردين نبوده 
است.  مي كرده  كمك  گرينوالد  كار  در  اغلب  اما 
گرينوالد گفته است بازداشت همكار او به  وضوح 
براي اين بوده كه پيام ارعاب بفرستد به ما كساني 
بريتانيا  اطالعاتي  سازمان  و  ان اس اي  درباره  كه 

گزارش مي داديم.

«باب ديلن» 
نقاش در لندن

با  نقاشى شده  پرتره هاى  از  12مجموعه 
مدادرنگى از باب ديلن قرار است اواخر آگوست 
شود.  گذاشته  نمايش  به  پرتره  ملى  گالرى  در 
عنوان اين نمايشگاه، «باب ديلن: ارزش اسمى» 

نام دارد و آخرين كارهاى هنرى اين خواننده 
باب  مى كند.  ارايه  هم  را  آمريكايى  سرشناس 
ديلن از اواخر دهه 1960 نقاشى مى كند اما به 
نمايش گذاشتن آثار نقاشى شخصى خود را از 
حدود شش سال پيش آغاز كرده است. البته اين 
اولين بار است كه آثار اين هنرمند 72ساله در 
موزه اى در بريتانيا به نمايش گذاشته مى شود. 
پرتره هاى  پرتره،  ملى  گالرى  در  معموال 
داده  نمايش  بريتانيا  عمومى  شخصيت هاى 
نمى شود، بلكه عمدتا تركيبى از شخصيت هاى 
باب  از  كه  تصاويرى  هستند.  تخيلى  و  واقعى 
از  برگرفته  آمد،  درخواهد  نمايش  به  ديلن 
سندى  است.  او  شخصى  و  تخيلى  خاطرات 
نايرن، مدير گالرى پرتره ملى لندن، باب ديلن 
فرهنگى  چهره هاى  اثرگذارترين  از  يكى  را 
هنر  دنياى  كه  است  معتقد  او  مى داند.  معاصر 

پاستل  و  نقاشى  موسيقى،  در  چه  ديلن،  باب 
بصرى  دنياى  خلق  به  همواره  (مدادرنگى)، 
حضور 12اثر  از  او  است.  شده  منجر  جديدى 
جديد از باب ديلن در اين گالرى ابراز خرسندى 
آلن  «رابرت  ديلن،  باب  واقعى  نام  است.  كرده 
چون  گالرى هايى  در  قبال  و  است  زيمرمن» 
گالرى  آلمان،  در  كمنيتز»  هنرى  «مجموعه 
در  «گاگوسيان»  گالرى  و  لندن  در  «هاليكون» 
نيويورك آثارش را به نمايش گذاشته بود. او 
به عنوان يك هنرمند بسيار مورد احترام است 

و در نمايشگاه جديد او، بسيارى از هواداران 
موسيقى او نيز حضور خواهند يافت. او تاكنون 
معادل  فروش  ركورد  و  كرده  ارايه  آلبوم   46
گذاشته  به جا  خود  از  نيز  را  110ميليون دالر 
در  است  قرار  او  كه  است  ذكر  به  الزم  است. 
كند.  برپا  را  خود  تور  بريتانيا  در  نوامبر  ماه 
زمينه هاى  در  مورخ  يك  كه  الدرفيلد»  «جان 
هنرى است، از هنر باب ديلن به عنوان توليداتى 
خارق العاده ياد كرده است. از نظر او، نوآورى 
و  ذهن  در  همزمان  به طور  او  هنر  در  بصرى 
چشم رخ مى دهد، او يك هنرمند قصه گو است، 
چه  گفتن،  و  دادن  «نشان  او  براى  كه  كسى 
فضايى،  به صورت  چه  و  لحظه اى  به صورت 
چه به صورت شفاهى و چه به صورت بصرى، 
از  ويژگى ها  اين  بى آنكه  مى دهد،  رخ  همزمان 

ماهيت آثار او جدا شوند.»

سمينارى ويژه  
كيارستمى در 
هنگ كنگ 

ايرانى  كارگردان  كيارستمى  عباس  سمينار   
«هنگ   تابستانى  فيلم  جشنواره  در  روزها  اين 
جشنواره  است.  برگزارى  حال  در  كنگ» 
تا  مرداد   22 از  كنگ»  «هنگ  تابستانى  فيلم 

پنج  و  است  برگزارى  حال  در  شهريور   5
درختان  «زير  كجاست»،  دوست  «خانه  فيلم 
زيتون»، «طعم گيالس»، «باد ما را خواهد برد» 
و «زندگى و ديگر هيچ» در برنامه بزرگداشت 
عباس كيارستمى به نمايش درآمده و سمينارى 
تن  دو  توسط  كارگردان،  اين  سينماى  درباره 
از متخصصين «هنگ كنگ»ى برپا مى شود. اين 
متولد  كه  ايران  سينماى  سرشناس  كارگردان 
1319 تهران است، با ساخت فيلم هاى كوتاه و 
در  ايرانى  فيلمساز  شاخص ترين  به عنوان  بلند 

عرصه بين المللى مطرح شده است. 

فيلم هاى  ساخت  فيلمسازى اش  كارنامه  در  او 
«تجربه»،  تفريح»،  «زنگ  كوچه»،  و  «نان  كوتاه 
... و فيلم هاى  «دو راه حل براى يك مساله» و 
«خانه   ،1362 «اولى ها»   ،1356 «گزارش»  بلند 
شب» 1366،  «مشق  كجاست؟» 1365،  دوست 
«كلوز آپ، نماى نزديك» 1368، «زندگى و ديگر 
 ،1373 زيتون»  درختان  «زير   ،1370 هيچ» 
برد»  خواهد  را  ما  «باد   ،1376 گيالس»  «طعم 
عباس  دارد.  را   1379 آفريقا»   ABC»و  1377
كيارستمى سه سال قبل، «كپى برابر اصل» را در 
جشنواره فيلم كن به نمايش گذاشت كه جايزه 
بينوش»  «ژوليت  براى  را  زن  بازيگر  بهترين 
جشنواره هاى  در  آن  از  پس  و  آورد  به همراه 
متعددى چون ريودوژانيرو، ملبورن، نيويورك، 
يك  درآمد. «مثل  نمايش  به  شيكاگو  و  ابوظبى 
عاشق» آخرين ساخته  كيارستمى است كه در 
جشنواره  در  گذشته  سال  و  شد  ساخته  ژاپن 

فيلم كن به نمايش درآمد.



55 هفته نامه پرشين جمعه 1 شهريور ماه 1392 - شماره 310
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

اسناد جديد سيا درباره 28 مرداد 
كدام است؟

مقاومت 
دموكراتيك 
يعني چه؟

فريدون مجلسي

«جديد»  عنوان  با  كه  اسنادي  در 
درباره دخالت سي آي اي در كودتاي 
هيچ  است  شده  منتشر  مرداد   28
در  كه  اسنادي  از  فراتر  نكته يي 
سال 2000 و بعد از آن منتشر شد، 
وجود ندارد، تازه نيازي به آن اسناد 
 28 از  شخصا  آيزنهاور  نبود،  هم 
مرداد و سرنگوني مصدق به عنوان 
موفقيتي كه توسط سي آي اي حاصل 

شد، نام برده بود.

هم  نود  آيد  صد  كه  چون  كه  يعني 
يعني  جديد  اسناد  است.  ما  پيش 
اثبات امري كه تا ديروز نمي دانستيم 
و اكنون آگاه شده ايم. در اين اسناد 
رسانه ها  برخي  در  آن  روي  كه 
مي شود  هم  زياده  روي  و  جنجال 

چنين خصوصيتي وجود ندارد!

نامتعارف  تغيير  از  سال  شصت 
با  كه  مي گذرد  ايران  در  دولتي 
بسيار  مدارك  و  كتاب ها  انتشار 
سازمان  همكاري  در  ترديدي  جاي 
سيستم  و  سيا  جديدالتاسيس 
اطالعاتي انگليس با فرآيند آن وجود 
نداشته است و ندارد. اين روزها كه 
سالگرد 28 مرداد است و همزمان با 
كه  ايران  در  دولتي  آمدن  كار  روي 
مي كند  موعظه  را  عقالنيت  و  اعتدال 
و مدعي است كه مي خواهد به نحوي 
با  بتواند  تا  كند  آماده  را  زمينه يي 
مذاكره سايه محدوديت ها را از سر 
ايران دور كند، ناگهان، به بهانه اين 
محافلي  خارج  و  داخل  در  سالگرد 
غنيمت  را  فرصت  بحران آفرين 
وقايعي  كردن  زنده  با  تا  شمرده اند 
با  خارجي  و  داخلي  دخالت هاي  كه 
آن  در  خارجي  و  داخلي  خطاهاي 
سايه  در  كه  را  دولتي  بودند.  دخيل 
آفريده  ملي  وحدتي  نفت  كردن  ملي 
بود چپ روان و افراطيون آن روزي 
خصومت ورزي هاي  و  دشمني ها  با 
نابودي  و  تفرقه  به  خودشان 
كشاندند. اكنون سخن از برمال شدن 
امريكا  دخالت  درباره  تازه يي  اسناد 
مكر  مي كنند!  مرداد   28 كودتاي  در 
روزولت  كرميت  ادعاهاي  و  كتاب 
كافي نبود! اسناد جديد فقط مي تواند 
هاليوودي  ادعاهاي  آن  غلظت  از 
آن  موجب  به  كه  سناريويي  بكاهد. 
اطالعاتي  مزدور  و  امريكايي  چند 
سيا و انگليس،  با خرج كردن مبلغي 
توسط  خودشان  ادعاي  به  (كه  پول 
وارد  شد)  دزديده  مزدوران  همان 
ميدان شدند و دولتي را كه مستظهر 
به حمايت ملي و فرماندهي كل قوا و 
هزار توانمندي ديگر بود سرنگون و 
سر لوله هاي دود آلود تفنگ هايشان 
را فوت كردند تا مملكتي را كه گذشته 
از نفت تعطيل شده است چيزي جز 
مقداري فرش و برگه زردآلو و روده

كنند  غارت  نداشت،  ساالمبور  و 
موجب  به  آجاكس  طرح  بروند!  و 
تابستان  آغاز  در  خودشان  اسناد 

در  و  شد  فعال  و  عملياتي   1332
اين  من  گمان  به  كوتاه  فرصت  آن 
توطئه  بستر  از  كه  بود  آجاكس 
ايراني بهره مند و با آن سازگار شد 
نه برعكس! در واقع افسران اخراجي 
نبودند  احمق  بودند،  هرچه  ايراني 
تجربي  و  شعوري  رده هاي  از  و 
اينان  بودند.  برخوردار  باال  بسيار 
كه   1331 تير   30 فرداي  همان  از 
و  مقدم  علوي  سرلشكران  بركناري 
تقريبا  تا  يافت  ادامه  گرزن  و  كوپال 
به 130 امير و افسر ارشد رسيد، با 
نگراني از منافع شخصي و به بهانه 
فعاليت  تشديد  از  نگراني  دليل  به  يا 
حمايت  با  و  توده  حزب  نفوذ  و 
و  دست راستي  محافل  و  عناصر 
شدند!  جمع  هم  دور  محافظه كار 
به  اسفند   9 تظاهرات  سازماندهي 
بود.  شده  انجام  حلقه  همين  وسيله 
دريافتي  دعوت  كه  افشارطوس  قتل 
به  همكاري  براي  را  گروه  همين  از 
بعد  و  بود  رسانده  مصدق  اطالع 
شكنجه  و  انداختن  دام  به  توطئه 
افشارطوس به وسيله همينان انجام 
افسر  چندين  شكنجه؟  شد.(چرا 
تحصيلكرده و حتي پزشك چرا بايد 
دشمن خودشان را شكنجه مي كردند 
و چرا بايد او را مي كشتند؟ مگر اينكه 
جريان  در  نوعي  به  كه  را  او  وجود 
موجب  بود  گرفته  قرار  آنها  كار 
خودشان  زندگي  افتادن  خطر  به 
مي پنداشتند و مي خواستند، بدانند تا 

چه اندازه اطالع دارد؟)
محاكمه  مصدق  سقوط  از  پس 
شد!  منتفي  صدا  و  سر  بي  نيز  آنان 
مي خواهم بگويم آنها متعلق به همين 
بودند!  كودتا  ايراني  و  اوليه  حلقه 
همقطاران  جان  كه  افشارطوس  قتل 
متهم و خودشان را به مخاطره اعدام 
انداخته بود موجب آرام گرفتن آنها 
نمي شد، بلكه آنان را تا سرحد جان 
بديهي  وامي داشت!  برنامه  ادامه  به 
نياز  شرايطي  چنان  در  كه  است 
هر  به  كه  آجاكس  مجريان  متقابل 
داشتند  اجرايي  بازوي  به  نياز  حال 
يكديگر  به  را  آنها  توطئه  حلقه  و 
مرداد   25 از  پس  مي كرد!  نزديك 
و  نصيري  سرهنگ  دستگيري  و 
افسران ديگر، آن  خطر اعدام بسيار 
جدي تر هم مي شود،  يعني براي حلقه 
افسران با همكاري يا بدون همكاري 
آجاكس منطقا راهي جز ادامه تالش 
مگر  نمي ماند!  باقي  زندگي  و  مرگ 
منكر  انگليس  و  امريكا  تاكنون 
به  خودشان  كمك هاي  و  همكاري 
مگر  بوده اند؟  مصدق  براندازي 
جايي  تا  امريكا  مي آمد؟  بدشان 

دوست
را  ايران  خواسته هاي  كه  بعد  بود، 
فراتر از تصورات و منافع خود ديد 
آرامكو  مانند  قراردادهايي  از  (فراتر 
ونزوئال)  و  مكزيك  قراردادهاي  يا 
ايران  دولت  كه  داد  اولتيماتومي 
از  نگراني  و  بهتر  شرايطي  اميد  به 
نپذيرفت.  را  آن  چپ  محافل  واكنش 
و  توده  حزب  شد،  و  دشمن  امريكا 
بعد  به  اينجا  از  دوست!  شوروي 
مصدق  ديرين  دشمنان  كه  است 
ناگهان  او  ليبرال  رسم  و  راه  و 
و  او  چاك  سينه  حاميان  مي شوند 
دموكراتيك  مقاومت  پرچمدار  را  او 
دشمني  هم  تداوم  هنوز  مي خوانند. 
بربادرفته  توهم  سود  به  را  غرب  با 
انتقامي  و  شوروي  در  خودشان 
شايسته مي پندارند و ترويج مي كنند.
برگرفته از روزنامه اعتماد

گزارش هفته

تخريب كاشى نوشته هاى 
فارسى مقبره نظامى گنجوى 

توسط دولت آذربايجان
تحريف  براى  ها  تالش  ادامه  در  آذربايجان  جمهورى 
هويت ايرانى و آثار فارسى نظامى گنجوى شاعر پرآوازه 
اين  مقبره  فارسى  هاى  نوشته  كاشى  تمامى  كشورمان، 
شاعر پارسى گوى را تخريب كرد. جمهورى آذربايجان در 

آثار  و  ايرانى  هويت  تحريف  براى  خود  هاى  تالش  ادامه 
تمامى  كشورمان،  پرآوازه  شاعر  گنجوى  نظامى  فارسى 
گوى  پارسى  شاعر  اين  مقبره  فارسى  هاى  نوشته  كاشى 
فارسى  هاى  نوشته  كاشى  اين  روى  كرد.بر  تخريب  را 
دورتادور  در  و  شده  منقش  گنجوى  نظامى  از  اشعارى 
ديوار داخلى بارگاه نظامى گنجوى نصب شده بود.همچنين 
جمهورى آذربايجان اعالم كرده است كه از سال 2014 به 
انتشار اسكناس هاى پنج مناتى اقدام خواهد كرد كه روى 
آنها منقش به تصوير نظامى گنجوى مى باشد.در حالى كه 
نظامى گنجوى حتى يك بيت به غير زبان فارسى ندارد و 
از استقالل جمهورى آذربايجان نيز بيشتر از 22 سال نمى 
گذرد، باكو در تمامى منابع آموزشى و درسى خود نظامى 
گنجوى شاعر سده ششم هجرى قمرى را به عنوان شاعر 

و داستان سراى آذربايجان معرفى مى كند.

سيدعباس عراقچى سخنگوى وزارت امور خارجه در پاسخ 
كتيبه هاى  آورى  جمع  خصوص  در  خبرنگارى  سوال  به 
قرار  كه  آذربايجان  جمهورى  در  گنجوى  نظامى  فارسى 
است اشعار تركى جايگزين آن شود، گفت: صحت و سقم 
اين خبر جاى ترديد دارد و شايد مرمت بنا مدنظر مى باشد. 
امر  اين  كتيبه ها  جايگزينى  صحت  صورت  در  افزود:  وى 
جاى تاسف بسيار خواهد بود. مسلم است كه چنين اقدامى 
نظامى  فرهنگى  و  تاريخى  هويت  در  تغييرى  نمى تواند 

گنجوى ايجاد كند. 
شاعر  اين  كرد:  تصريح  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 

مشترك  ارزش هاى  از  جلوه اى  و  نماد  گوى  پارسى  بزرگ 
مردم منطقه از هر تبار بوده و اشعار او در قلوب و اذهان 
ادب  و  شعر  حوزه  بزرگان  افزود:  وى  است.  شده  حك 
بزرگتر از آن هستند كه شأن و مقام آنها را اسير جغرافياى 
و  ايران  مردم  مشترك  ميراث  گنجوى  نظامى  كنيم.  امروز 
بزرگ  شاعر  اين  ما  نظر  از  و  بوده  آذربايجان  جمهورى 
نه تنها به مردم ايران و مردم جمهورى آذربايجان بلكه به 
همه جهانيان تعلق داشته و ميراث مشترك بشريت است كه 

بايستى در حفظ آن همگى كوشش كنيم.
هويت  زدودن  براى  نيز  اين  از  پيش  آذربايجان  جمهورى 
ايرانى و فارسى دراين كشور، اقدام به تغيير نام هاى فارسى 
خانوادگى ها  نام هاى  از  پسوند «زاده»  حذف  براى  و  كرده 

تالش كرده است.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش فرهنــگ و 
هنر ايرانـــى جداى از هرگونه گرايشهـــاى سيــــاسى و 

مذهبــى، كمكـــى وافر مى كنيد. 
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مصــر پس از 
كودتــــا

فريد زكريا|ترجمه: عفيفه عابدي

مرگ  از  پس  مذهبي  حركت هاي  به  ضربه  بزرگ ترين 
ميليون ها  كه  هنگامي  بود.  عربي  انقالب هاي  بن الدن، 
خيابان ها  به  ديكتاتورها  به  اعتراض  در  اعراب  از  نفر 
آمدند، جهان ديد كه آنها آزادي و عدالت مي خواهند و 
شايد  واقع،  در  مي داد.  شعار  بن الدن  كه  امارت  يك  نه 
اين تحوالت انقالبي بيشترين ضربه به جهان بيني هاي 
پيوستن  شاهد  هم  دليل  همين  به  بود  افراط گران 
اسالمي  سازمان  بزرگ ترين   - مصر  اخوان المسلمين 
ميدان  در   2011 توده  تظاهرات  به   - عرب  جهان  در 
تحرير بوديم. آن هنگام رهبر القاعده، ايمن الظواهري، 
يك  در  شركت  براي  را  مصر  المسلمين  اخوان  قطعا 
سقوط  از  پس  حاال  كرد.  محكوم  دموكراتيك  روند 
اخوان المسلمين شادي در بسياري از مصري ها بيشتر 
مرسي،  محمد  بركناري  كه  است  درست  است.  شده 
يك  ابعاد  از  بسياري  در  كشور،  اين  رييس جمهور 
بزرگي  بخش  سوي  از  اخوان المسلمين  اما  بود  فاجعه 
از محرومان جامعه، محكوم به سوءاستفاده از قانون 
بي كفايتي  آن  دليل  مهم ترين  شايد  است.  زياده روي  و 

همين  به  است.  مصر  ناكارآمد  اقتصاد  اداره  در  آنها 
آينده  پارلماني  انتخابات  در  كه  بود  قطعي  تقريبا  دليل 
در  آنچه  از  عوض،  در  مي خوردند.  شكست  اخوان ها 
مشاهده  را  خطر  اين  مي توان  است  داده  رخ  مصر 
به  تبديل  ديگر  بار  المسلمين  اخوان  پيروان  كه  كرد 
آزار  و  اذيت  مورد  شده،  زنداني  آنها  شدند،  قربانيان 
قرار داده و از مطالعه حذف شدند و اينك در بسياري 
از محافل تحليلي مهم ترين بحث اين است كه در مصر 
به  اخوان  داران  هوا  چگونه  جوالي:  كودتاي 3  از  پس 
سرنگوني آنها واكنش خواهند داد؟ براي چند دهه بود 
كه اخوان ها از طريق روش هاي زيرزميني اهداف خود 
را دنبال مي كردند. اخوان المسلمين حدود 40 سال پيش 
در  كار  به  گرفت  تصميم  و  گذاشته  كنار  را  خشونت 
چارچوب سازمان سياسي و اجتماعي، با هدف فشار 
موضع  اين  آورد.  روي  دموكراتيك  تغيير  براي  دادن 
و  مصر  در  افراطي  گروه هاي  مخالفت  و  انتقاد  مورد 
مبارزه  كه  گرفت  قرار   – القاعده  مانند   - آن  از  فراتر 
خشونت آميز را به عنوان تنها راه رو به جلو حمايت 
مي كنند. جنبش الشباب وابسته به القاعده در سومالي 
پس از كودتاي 3 جوالي در توييتر نوشت: «آيا اكنون 
اخوان المسلمين از خواب عميق بيدار شده و بيهودگي 
كرد؟  درك  تغيير  سازماندهي  در  را  خود  تالش هاي 
صفحه يك گروه افراطي سلفي هم در فيس بوك خود 
نوشت: «در حال حاضر زمان آن فرار رسيده است كه 
[اخوان] به تجديد نظر در سياست هاي خود روي آورد، 
تغيير  براي  راه حل  تنها  و  تنظيم  را  خود  اولويت هاي 
يعني جهاد را انتخاب كند. اين صفحه بيش از 200/000 
عضو دارد. در واقع شما از منظر اسالمگرايان به اين 

در  اسالمگرايان   ،1991 سال  در  كنيد.  نگاه  موضوع 
با  بود،  عادالنه  و  آزاد  كه  الجزاير  در  ملي  انتخابات 
كسب  را  پيروزي  و  كرده  رقابت  احزاب  از  تن  ده ها 
كردند. ارتش الجزاير نتايج را لغو و با خشونت عليه 
در  كرد.  سركوب  و  دستگير  را  آنها  پيروز،  حزب 
سال 1995، اسالمگرايان در انتخابات تركيه پيروزي 
اتفاقي  در  آن  از  بعد  سال  دو  تنها  آوردند،  دست  به 
مي كنند،  ياد  آن  از  نرم»  عنوان «كودتاي  به  اغلب  كه 
قدرت از آنها گرفته شد.» در سال 2006، حماس برنده 
و  متحده  اياالت  سوي  از  اما  شد  فلسطين  انتخابات 
دولت  عليه  زيادي  تحريم هاي  متحدانش  از  بسياري 

تازه انتخاب شده راه اندازي شد.

بار  سه  انتخابات  در  المسلمين  اخوان  مصر،  در 
پارلماني،  (انتخابات  آورد  دست  به  را  موفقيت 
انتخابات رياست جمهوري و پس از آن در رفراندوم 
براي قانون اساسي جديد كه با 64 درصد از آرا به 
تصويب رسيد.) در سال 1997، من مقاله يي با عنوان 
«ظهور دموكراسي غيرليبرال» نوشتم در آن به پديده 
نگران كننده سوءاستفاده از دولت منتخب سيستماتيك 
از حقوق فردي و محروم كردن مردم از آزادي اشاره 
قرن  نيم  از  بيش  در  غرب  در  كه  دادم  شرح  كردم. 
اما  رفته اند  پيش  هم  با  آزادي  و  دموكراسي  گذشته، 
شاهد  ما  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  در 
هم  از  دموكراسي  و  آزادي  يعني  دو  اين  كه  بوديم 
جدا شده اند و انتخابات در رژيم هاي غيرليبرال تولد 

يافته است.

مصر تحت حكومت مرسي يك دموكراسي غيرليبرال 
كتاب درسي بود. اما ارتش مصر نيرويي براي آزادي 
و حاكميت قانون نيست. رژيم مصر شش دهه است 
كه متهم به سوءاستفاده از حقوق بشر، از بين بردن 
آزادي اقتصادي، ممنوعيت رسانه هاي آزاد و زنداني 
ميان  مصر  در  انتخاب  است.  سياسي  مخالفان  كردن 
دموكرات ها بد و استبداد كارآمد و يك مدل به سبك 

سنگاپوري نيست.

سياستمداران  و  غيرليبرال  ژنرال  بين  انتخاب  بلكه 
غيرليبرال است. اين يك تراژدي است كه جهان عرب 
هيچ كدام  كه  است،  افتاده  دام  به  نيرو  دو  اين  ميان 
ليبرال  دموكراسي  شكوفايي  براي  حاصلخيز  زميني 
بين  تا  ارتش  تا  دارد  دوم  فرصت  يك  مصر  نيست. 
پيش  و  كرده  برنامه ريزي  سريع  انتخابات  و  كودتا 
اكنون  اما  شود.  تهيه  جديد  اساسي  قانون  نويس 
روند  به  اخوان  نيروهاي  كه  است  آن  اصلي  چالش 

سياسي پشت مي كند.
نشان دهنده  هم  هنوز  آنها  كه  باشيد  داشته  ياد  به 
ميليون ها مصري هستند. مصر زماني پايدار مي شود 
اجازه  المسلمين  اخوان  چه  و  دموكرات ها  به  چه  كه 

داده شود در انتخابات در هر سطحي رقابت كنند.
اياالت متحده از سوي بسياري از منتقدان كودتا متهم 
در  حوادث  اما  است  بوده  كودتاگران  طرف  كه  شده 
مصر محصول يك حركت سريع، وضعيت سيال در 
يك كشور است كه عميقا قطبي شده و در ميان يك 

انقالب سياسي و اجتماعي است.
منبع: مجله تايم

افسران و 
دموكرات ها

ميكاييل جي . كاپلو | ترجمه: ركسانا نيكنامي

اوايل  در  مردمي  نظامي  كودتاي  كه  زماني 
رييس جمهور مصر محمد مرسي  هفته،  اين 
را از قدرت به زير كشيد؛ بار ديگر صحبت 
درباره مدل تركيه به بحث روز تبديل شد. 
تركيه نسبتا عملكرد خوبي دارد. اكثريت آن 
مسلمان، سكوالر و دموكرات هستند و سابقه 
مداخالت نظامي عليه حكومت هاي اسالمگرا 
را دارند كه «دموكراسي پيشرفته» انگاشته 
كشورها  ساير  كه  عقيده  اين  مي شود. 
مي توانند از تركيه درس بگيرند؛ از نخستين 
محوريت  ميانه  خاور  تحوالت  روزهاي 
داشته است. در حال حاضر هم ممكن است 
براي مصر انطباق با آن وسوسه انگيز باشد. 
كودتا  اوليه  نتيجه  كه  واقعيت  اين  برخالف 
اخوان المسلمين  اعضاي  از  انتقام  واقع  در 
و درگيري هاي مسلحانه در خيابان ها ميان 
بوده  اخوان المسلمين  مخالفان  و  حاميان 
دارد  آن  از  حكايت  استدالل ها  برخي  است؛ 
پايان  است  ممكن  خاص  كودتاي  اين  كه 
از  دنباله روي  اما  باشد.  دموكراتيك  شادي 
تركيه به عنوان الگو حاصل بدخواني تاريخ 
تركيه و توسعه سياسي است. تركيه جايگاه 
بلكه  ارتش،  واسطه  به  نه  را  خود  امروز 

ترجيحا درمخالفت با آن كسب كرده است.

فضايي  ارتش،  آن  در  كه  تركيه  كذايي  مدل 
براي پيشبرد دموكراسي سكوالر مهيا كرده 
است، بر اين فرض بنا نهاده شده است كه 
مفيد  تركيه،  دهه قيموميت ارتش در  چندين 
بوده است. تفكر جاري اين است كه ارتش، 
حكومت هاي  در  مهم  نيروي  يك  عنوان  به 
انتخابي تا زماني كه دموكراسي تركي رشد 
خود  بتواند  كه  رسيد  نقطه  اين  به  و  كرده 
را اداره كند؛ به خدمت گرفته شد. در واقع 
از  پس  ويژه  به  تركيه  در  نظامي  حكومت 
كودتاي1980، مخالفت خود را اعالم كرد. به 
جهتي، اين كودتا، شكنجه، زندان و نابودي 
ارمغان  به  را  ترك  شهروند  هزار  هزاران 
آورد. مضاف بر اين، هرچند كودتا حمايت 
اخير  واقعه  به  شبيه  عظيمي-بسيار  مردمي 
مصر- را با خود به همراه داشت؛ اما منجر 
نشد.  سياسي  آرمان شهر  شكل گيري  به 
در  كه  زماني  تا  نمي تواند  كشوري  هيچ 
از  بيش  قدرتي  منتخب،  غير  نهادهاي  آن 
شود.  دموكراتيك  دارند  منتخب  نهاد هاي 
وتوي  حق  تركيه  ارتش  كه  زماني  بنابراين 
بايد  منتخب  حكومت هاي  داشت؛  نهايي 
فراتر از شانه هاي خود را مي ديدند كه اين 
نهادهاي  و  دولت  به  خود  نوبه  به  موضوع 
به  كماليست ها  رساند.  آسيب  مدني  جامعه 
كردند.  تكيه  منافع شان  پيشبرد  براي  ارتش 
رسانه هاي ترك بخشي از فضاي سانسور 
شدند و نهادهاي دولتي از رشد باز ماندند.

اين استدالل كه نيروي نظامي تركيه صرفا 
تركيه  دولت  سكوالر  منشور  از  حمايت  به 
به پا خاست نيز مردود است. درست مانند 
ارتش مصر، افسران ترك در پي حمايت از 
جايگاه و منافع خود در نظام بودند. صحيح 
در  تركيه  نظامي  كودتاي  توطئه  كه  است 
1960 حرف از نجات تركيه از افراط گرايان 
منتخب  مدني  نهادهاي  به  قدرت  انتقال  و 
نيز  مساله  اين  اما  زد؛  سال  دو  از  كمتر  در 
غيرقابل بحث است كه افسران جوان، كودتا 
از  حكومت  كه  دادند  انجام  دليل  اين  به  را 
بود  شده  غافل  نظامي  نيروي  به  رسيدگي 
همتايان  با  را  خود  آنها  دليل  همين  به  و 
كودتاي  مي كردند.  مقايسه  ناتو  در  خود 

دولت  از  حفاظت  كه  اندازه  همان  به   1960
اوليه  موقعيت  از  حفاظت  مي شد،  محسوب 
نظاميان نيزبه حساب مي آمد. درباره مصر، 
با  مصر  نظامي  نيروي  كه  دارد  حقيقت  اين 
كه  زماني  تا  مي كرد.  كار  المسلمين  اخوان 
اين امر انجام مي شد، با صداي بلند درباره 
اينكه آيا ارتش دستور كار ايدئولوژيك دارد 
يا متكي به منافع خود است به راحتي سخن 
رانده مي شد. نيروي نظامي ممكن است كه 
لزوما  ولي  نباشد  كردن  حكومت  خواهان 
نيز  مصر  در  اصيل  دموكراسي  خواهان 
حقيقت  اين  درباره  چيز  هر  از  بيش  نيست. 
كه ارتش تركيه سريعا پس از هر كودتا به 
سرايي  داستان  بازمي گردد،  سربازخانه ها 
اين  است.  نشده  گرفته  مفروض  اما  شده 
خود  تاريخ  به  مربوط  بيشتر  موضوع 
بهترين  دموكراسي.  به  تعهد  تا  بود  تركيه 
هر  در  كشور  يك  آيا  اينكه  پيش بيني كننده 
است؛  دموكراتيك  مفروضي  زماني  دوره 
نيز  گذشته  در  كشور  اين  آيا  كه  است  اين 
كودتاي  نخستين  است؟  بوده  دموكراتيك 
به  گذار  از  پس  سال   14  ،1960 در  تركيه 
سال   10 و  حزبي  دو  رقابتي  نظام  سوي 
و  دموكراتيك  انتخابات  نخستين  از  پس 
اين  رسيد.  ظهور  منصه  به  قدرت  تحويل 
سابقه براي ارتش تركيه بازپس گيري قدرت 
در  تنها  نه  كرد.  آسان تر  را  غيرنظاميان  از 
تركيه يك دولت بوروكراتيك وجود داشت، 
براي  گسترده  تقاضاي  آن،  از  مهم تر  بلكه 
انتخابات و حكمراني مدني نيز بود. پس از 
فشاري  تركيه  دموكراسي  تاريخ  كودتا،  هر 
از  نظاميان  كنارگذاشتن  براي  را  عمومي 
صحنه سياست وارد مي آورد. اين موضوع 
داشته  مصداق  نيز  مصر  در  است  ممكن 
در  دموكراتيك  سابقه  فقدان  اما  باشد 
نظاميان  آن  در  كه  سيكلي  شكستن  مصر، 
سياست  در  بار  دو  سال،  سه  از  كمتر  در 
زيادي  بسيار  حد  تا  را  كرده اند  مداخله 
روايت  هوشمند  پول  كرد.  خواهد  دشوار 
مفر  آخرين  نظامي،  كودتاي  اين  كه  مي كند 
برداشتن  دست  النهايه،  بود.  نخواهد  مصر 
در  خود  ويژه  حق  از  تركيه  نظامي  نيروي 
به  وفاداري  از  ناشي  حكومت،  سرنگوني 
اين  دليل  به  بلكه  نبود؛  دموكراتيك  اصول 
داشت.  وجود  محدودي  انتخاب هاي  كه  بود 
تركيه اتمام قيموميت نظامي را به يك دليل 
اروپا  اتحاديه  در  عضويت  يعني  خاص 
را  تركيه  اروپا،  اتحاديه  رويه  كرد.  اتخاذ 
احتمال  و  شود  دموكراتيك تر  كرد  مجبور 
همچنين  كمتركرد.  را  نظامي  آتي  مداخالت 
تركيه از سال 1952 عضو ناتو بوده است و 
بنابراين ميزباني از نهادهاي غربي فشاري 
است  داده  قرار  تركيه  ارتش  گرده  بر  را 
دموكراتيك  استانداردهاي  از  برخي  به  تا 
دست يازد و مداخالت خود را در سياست 
ناتو  عضو  مصر  كند.  مختصر  و  كوتاه 
اروپا  اتحاديه  در  عضويت  براي  يا  نيست، 
ديگري  خارجي  نهاد  هيچ  و  نمي كند  رقابت 
خواستار تحكيم دموكراتيك مصر به عنوان 
مساله  اين  نيست.  عضويت  شرايط  از  يكي 
قابل درك است كه مصري ها خواستار نگاه 
به تركيه به عنوان يك فانوس دريايي باشند.

نيست.  درست  كشور  دو  اين  مقايسه  اما 
خشونت  تجربه  حال  در  كه  امروز،  مصر 
در امتداد خطوط ايدئولوژيك و عمل گرايانه 
 1960 تركيه  به  كمي  بسيار  شباهت  است؛ 
سوي  به  را  تركيه  كه  فشار هايي  دارد. 
مصر  در  داد؛  سوق  ثبات  با  دموكراسي 
مصر  كه  انتظار  اين  القصه،  ندارد.  وجود 
به زودي همانند تركيه خواهد شد – به اين 
كه  پاكستان  نظير  كشورهايي  در  كه  دليل 
ثبات  عدم  به  منجر  نظامي  مداخالت  سابقه 
شده است، با آن ضديت دارد- ال جرم منجر 

به نااميدي خواهد شد.
منبع: فارين افريز
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ايران

گذشته  هفته  هاى  نشست  ماراتن  در 
مجلس، توانمندى ها و كيفيت كارى برخى 
وزراى پيشنهادى روحانى در سايه نقش 

آنها در انتخابات 88 قرار گرفت.
 نشست چهار روزه مجلس شوراى اسالمى براى راى اعتماد 
به وزراى پيشنهادى روحانى ، باوجود راى عدم اعتماد به 3 
وزير پيشنهادى، براى رئيس جمهور جديد ايران خوب بود. 
مديريت  سوء  مورد  در  متعددى  هاى  انتقاد  نشست  اين  در 
در  شد.  مطرح  نژاد  احمدى  جمهورى  رياست  دوران  در  ها 
اين نشست اختالف بين محافظه كاران و ميانه روها نمايان 

انقالب  نخست  روز  از  نظرها  تفاوت  اين  كه  هرچند  شد.  تر 
نشده  علنى  اندازه  اين  به  هيچگاه  اما  داشته  وجود  اسالمى 

بود.

جايگاه تندروها
در ماراتن نشست هاى هفته گذشته مجلس، توانمندى ها و 
كيفيت كارى برخى وزراى پيشنهادى روحانى در سايه نقش 
آنها در انتخابات 88 و آنچه كه محافظه كاران مجلس آن را 
فتنه مى خوانند، قرار گرفت.  در اولين روز نشست مجلس، 
هزار و 600 بار واژه هاى مربوط به فتنه تكرار شد كه حاكى 
دو  نيز  نهايت  در  بود.  تندروها  براى  موضوع  اين  اهميت  از 
وزير پيشنهادى روحانى به دليل نقش آفرينى در حوادث پس 
از انتخابات 88 راى اعتماد از مجلس نگرفتند. به گزارش لوب 
الگ، واضح  است كه اكنون رويكرد تهاجمى كه مورد عنايت 

تندروهاست، ضعيف تر شده است.
در پس پرده عدم راى اعتماد به نجفى، نحوه حضور مردم 
تهران در انتخابات مجلس شوراى اسالمى قرار دارد كه در 
انتخابات دور قبل حضور پرشورى نداشتند و به اين ترتيب 
مانند  افرادى  ديدگاه  مخالف  كه  كارانى  محافظه  با  مجلس 

نجفى هستند، انباشته شد.

وزير خارجه جديد ايران
محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه جديد ايران سخنرانى 
قرايى را در صحن علنى مجلس داشت كه رئيس مجلس نيز 
بر آن صحه گذاشت. ظريف سال هاى طوالنى از زندگى خود 
نخست  آن  در  كه  جايى  كرده،  سپرى  متحده  اياالت  در  را 
ديپلمات  عنوان  به  سپس  و  گرفت  را  خود  دكتراى  مدرك 
ايرانى در سازمان ملل كار خود را آغاز كرد. همين ويژگى 
آنها  شد.  تبديل  مجلس  نمايندگان  انتقاد  براى  موضوعى  به 

گفتند كه ظريف در دوران جنگ ايران و عراق به جبهه نرفته 
است و به جاى آن در غرب تحصيل كرده و با ديپلمات هاى 
قدرت  از  آمريكا  در  بسيارى  است.  كرده  مالقات  آمريكايى 
سخنورى ظريف به زبان انگليسى آگاه هستند. البته ايرانيان 
كمتر با سخنرانى او به زبان فارسى آشنا بودند و حضور او 
در مجلس در روز پنجشنبه و سخنرانى طوالنى كه در دفاع 
از خود داشت، ايرانيان را با تبحر و فن بيان ظريف آشنا كرد. 
او گفت كه دولت احمدى نژاد او را در 47 سالگى خانه نشين 
كرده و حتى اجازه تدريس كتابى كه خود نوشته بود نيز به 
او داده نشد. اما عملكرد نيم ساعته ظريف در مجلس به نوعى 
بود كه همگان را تحت تاثير قرار داد و در نهايت نيز ظريف 

راى اعتماد گرفت.

يك ضرر قابل اعتنا
يك سخنرانى مهم ديگر را محمد على نجفى انجام داد كه براى 
نمايندگان  بود.  شده  معرفى  روحانى  سوى  از  علوم  وزارت 
مجلس او را به نقش آفرينى در حوادث پس از انتخابات 88 
متهم كردند و او نيز در دفاع از خود سخنرانى كرد. اما در 
نهايت نجفى نتوانست راى اعتماد مجلس را به دست آورد. 
به  اعتماد  راى  عدم  پرده  پس  در  كه  باورند  اين  بر  برخى 
نجفى، نحوه حضور مردم تهران در انتخابات مجلس شوراى 
اسالمى قرار دارد كه در انتخابات دور قبل حضور پرشورى 
نداشتند و به اين ترتيب مجلس با محافظه كارانى كه مخالف 
به  توجه  شد.  انباشته  هستند،  نجفى  مانند  افرادى  ديدگاه 
سخنانى كه در مورد وزير اطالعات و دادگسترى مطرح شد 
نيز براى آنهايى كه مى خواهند قطب بندى ها و تنش ها در 

ايران امروز را زير ذره بين قرار دهند، اهميت زيادى دارد.

موقعيت روحانى
روحانى در سخنرانى پايانى خود پيش از آغاز راى گيرى در 
 88 انتخابات  ماجراى  به  اشاره  با  پيشنهادى،  وزراى  مورد 
تاكيد كرد كه دو طرف اشتباهاتى داشته اند و در اين ميان 
از واژه هاى كهريزك و اردوكشى در يك جمله استفاده كرد. 
و  نشد  ها  طرف  از  يك  هيچ  عذرخواهى  خواستار  روحانى 
خواست تا با واقعيت كنار بيايند. البته اين كلمات تنها زمانى 
مى توانند به عنوان يك توصيه جدى مطرح باشند كه تجديد 
در  آفرينى  نقش  واسطه  به  كه  آنهايى  مورد  در  نظرهايى 
ماجراى انتخابات 88 نفى شده اند، انجام شود. راى اعتماد 
به شمارى از مشاوران سابق مير حسين موسوى به عنوان 
وزراى روحانى گامى در اين جهت به شمار مى رود اما كافى 

نخواهد بود.

نگاه لوب الگ به نشست راى اعتماد در مجلس

مشكل همچنان باقى استجلسه اى كه اختالف ها را علنى كرد
نويسنده: رى تكيه، عضو شوراى روابط خارجى آمريكا

منبع: نيويورك تايمز- مترجم : آزاده افتخاري

يكى از جنبه هاى ادامه دار بحث ايران و آمريكا ، نوسان شديد بين تب جنگ 
و رضايت از آشتى جويى است. در پس پرده اين خوش بينى ها؛ بى اعتمادى 
و خصومت ورزى با اياالت متحده در سطوح عالى قدرت در ايران همچنان 
به چشم مى خورد. گونه اى از دشمنى كه در سه دهه اخير همواره در بطن 

ايدئولوژى انقالبى قرار داشته است.
 اكنون جمهورى اسالمى، رئيس دولت جديدى دارد: او مدام لبخند مى زند و 
مى گويد ميانه روى را دنبال خواهد كرد. نمايندگان خسته و دلمرده اى كه يك 
دهه گذشته را با حل و فصل مساله هسته اى ايران سپرى كرده اند – دوره 
اى كه در آن حسن روحانى نيز براى مدتى رياست مذاكرات هسته اى از جانب 

ايران را بر عهده داشت- اكنون خوش بين شده اند .
به خاطر آوردن اين نكته اهميت دارد كه ديپلمات هاى آمريكايى كه با موضوع 
ايران دست و پنجه نرم مى كنند، با يك سردرگمى بنيادين در مورد ماهيت 
اين كشور اسالمى مواجه هستند. اياالت متحده به كنار آمدن با رهبران عرب 
فرصت طلب عادت كرده، اما هنوز نتوانسته با روحانيونى كه ايدئولوژى را 
بسيار جدى قلمداد مى كنند، كنار بيايد. بارها ، مردان قابل اعتنايى به پست 
پراگماتيسمى  اما  اند  يافته  دست  ساالر  دين  حكومت  با  ايران  در  عالى  هاى 
كه آنها از آن دم مى زدند تحت تاثير ايدئولوژى قرار گرفت كه انقالب با آن 
بنيانگذارى شده است. اكنون بايد ديد آيا روحانى مى تواند از موانعى كه پيش 

روى همتايان اسبق اش قرار داشت، عبور كند يا خير.
در  قدرت  براى  آنها  شهوت  كه  ديده  خود  به  مستبدى  رهبران  عرب،  جهان 
زبان ايدئولوژى تفسير مى شود كه در واقع به طور كامل آن را درك نمى 
كنند. جمال عبدالناصر، از سوسياليسم عربى سخن مى گفت در حالى كه هدف 
او تكريم از مصر و تجليل از خود به عنوان مرد قدرتمند منطقه بود. صدام 
حسين و هر دو اسدها ، پرچم حزب بعث را بر افراشتند تا رژيم هاى خود 

را توجيه كنند.
اياالت متحده به كنار آمدن با رهبران عرب فرصت طلب عادت كرده، اما هنوز 
كنار  كنند،  مى  قلمداد  جدى  بسيار  را  ايدئولوژى  كه  روحانيونى  با  نتوانسته 

بيايد.
با توجه به اين تعهد هاى ايدئولوژيك كم عمق، هم ترازى استراتژيك آنها اغلب 
سيال بودن خود را به اثبات مى رساند. تمامى اين رهبران مى خواستند در 
صورتى كه اياالت متحده به اهداف آنها جامعه عمل بپوشاند، با اين كشور 

معامله كنند. 
اما انقالب اسالمى 1979، رژيمى منحصر به فرد را  در خاورميانه مدرن را 
معرفى كرد. جمهورى اسالمى هدف خالى كردن منطقه از برخى نيروها را در 
سر دارد. باوجود هزينه ها، ايران عليه نيروهايى كه آنها را ناحق مى داند و 
كشور  را  خود  ايران  كند.  مى  تالش  شركايش،  و  متحده  اياالت  خصوص  به 
پيشتازى مى داند كه مى خواهد تبعيض را از ميان برداشته و عدالت را حاكم 
كند. پايبندى به عقايد ضد امپرياليستى و ضد اسرائيلى، سنگ محك ديندارى 

در ايران به شمار مى رود .
البته هيچ كشورى نمى تواند تنها با اتكار بر ايدئولوژى به حيات خود ادامه 
هاى  درخواست  پاسخگوى  و  ببرد  پيش  به  را  خود  اقتصاد  بايد  ايران  دهد. 
منطقه اى باشد. همچنين ايران بايد با دشمنان ناخوشايند خود نيز وارد معامله 
شود. جوانان و قشر متوسط ايران زمانى كه فرصتى به دست مى آورند به 
سياستمدارى كه وعده تعديل شرايط را داده، راى مى دهند. بخشى از حكومت 
دين ساالر نرم كردن لبه هاى تيز عقايد و پاسخ به اشتياق عوام الناس براى 
زندگى عادى است. روساى جمهور در ايران از على اكبر هاشمى رفسنجانى 
توازن  ايجاد  از  نوينى  فصل  گشايش  به  طلب  اصالح  خاتمى  محمد  تا  گرفته 
بين الزام هاى انقالبى با نگرانى هاى ملموس خود اميدوار بودند. اما آنها در 

ترسيم اين چرخه موفق نشدند.
روحانى با ورود خود به عرصه سياست، جديدترين سياستمدارى است كه 
مى خواهد اين توازن دشوار را برقرار كند. شگرد و ابتكارهاى او بايد متاثر 
از ايدئولوژى جمهورى اسالمى باشد. يكى از تراژدى ها اين است كه اغلب در 
جمهورى اسالمى، پراگماتيسم از دفاترى ناشى مى شود كه تابعى از كانون 
هاى قدرت غير منتخب به شمار مى روند. شايد وضعيت اقتصادى ايران در 
نهايت پيروزى روحانى را رقم زده باشد و وى تا حدودى از قدرت مانور در 
پرونده هسته اى بهره مند باشد. اما همچنان مقام معظم رهبرى تصميم گيرى 

نهايى را بر عهده دارند.
خود  به نفع  جو كه معموال  عيب  و  عرب بدگمان  رهبران  با  تعامل  به  آمريكا 
به هر اصلى خيانت مى كنند، خو گرفته است. ضرب المثلى مى گويد كه اين 
راديكال  بازيگر  آن  ديگر  اسالمى  جمهورى  شايد  هستند.  معامله  اهل  مردان 

سال هاى 1980 نباشد، اما آنقدرها هم ميانه رو نيست.
اجتنابى  قابل  غير  طور  به  هايش  ديپلمات  و  روحانى  رو،  پيش  هاى  ماه  در 
كه  محدود  توافق  يك  احتمال  نبايد  گفت.  خواهند  سخن  معامله  به  تمايل  از 
بخشى از اضطرارى ترين نگرانى ها در مورد برنامه هاى هسته اى ايران در 
آن گنجانده مى شود را ناديده گرفت. در صورتى كه چنين معامله اى انجام 
شود، بايد از آن استقبال كرد. اما در پس پرده اين خوش بينى ها؛ بى اعتمادى 
و خصومت ورزى با اياالت متحده در سطوح عالى قدرت در ايران همچنان 
به چشم مى خورد. گونه اى از دشمنى كه در سه دهه اخير همواره در بطن 

ايدئولوژى انقالبى قرار داشته است.
آگهى در اين نشريه رايگان نيست
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مليت بر اساس رضايت:

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

بخش سوم
بازخواني جدايي طلبي

اهداف  از  رو  اين  از  نيست،  منصفانه  ملت ها  دولت -  همه  مرزهاي  كه  گفت  بايد  ابتدا  در 
ليبرتارين ها بايد تالش براي گذار از دولت- ملت هاي موجود به هويت هايي ملي با مرزهاي 
مشخص و به دور از الزام و اجبار دولت- ملت به ملتي حقيقي مبتني بر رضايت خاطر 
مردمانش باشد. براي مثال در خصوص شرق فريدونيا ساكنينش بايد توان و حق جدايي از 
فريدونيا و پيوستن به روريتاني را داشته باشند. ممكن است ليبرال هاي كالسيك در مقابل 
اين گفته مقاومت كرده و ابراز كنند كه مرزهاي ملي نمي تواند هيچ تمايز و تفاوتي ايجاد 
كند، البته در اين هيچ شكي نيست كه ليبرال هاي كالسيك مدعي عدم مداخله دولت هستند 
و از اين رو دولت حداقلي و تقليل يافته چه روريتاني و چه فريدونيا كه باشد از منظر آنان 
چندان تفاوتي براي ساكنينش نخواهد داشت، اما بايد گفت حتي تحت حاكميت يك دولت 
حداقلي باز مرزهاي ملي بر ساكنان تاثير گذارند چنانچه در مورد فوق زبان مورد كاربرد 
آن  از  مدارس  كالس هاي  يا  دادگاهي  فرآيندهاي  تلفن ها،  دفترچه  خيابان ها،  عناوين  براي 

متاثر خواهند بود.
به صورتي مختصر هر گروه يا ملتي بايد حق جدايي از هر دولت-ملتي و پيوستن به هر 
دولت - ملت ديگري را داشته باشد كه خود به معني بنا نهادن ملت بر اصل رضايت است 
چنانچه اگر اسكاتلندي ها بخواهند از بريتانيا جدا شده و مستقل شوند يا حتي كنفدراسيون 

اسكاتلندي ها تشكيل دهند بايد از چنين حقي برخوردار باشند.
رويكرد عمومي به جهاني با مليت هاي متعدد ممكن است نگراني هايي درخصوص حصرها 
و موانع بر سر تجارت را در پي داشته باشد ولي از سوي ديگر عامل تعيين كننده اين است 
كه افزايش مليت هاي جديد باعث كوچك شدن اندازه آنها شده كه اين خود امر مثبتي بايد 
توهم مي نمايد و اگر چنانچه شعارها  تلقي گردد. از اين رو ادعاي خودكفايي بيشتر يك 
اين باشد كه «داكوتاي شمالي را بخريد» يا «جاده 56 را بخريد» مثل آن است كه امروزه 
حول  شعارها  و  است  متوهمانه ترى  بس  شعار  كه  سردهيم  را  بخريد»  را  « آمريكا  شعار 
مرگ بر داكوتاي جنوبي يا مرگ بر جاده 55 به معنى پراكندن نفرت در ژاپن نخواهد بود. 
همين طور اگر هر استاني يا منطقه اي پول خودش را چاپ كند، پيامدهاي ناخوشايندى كه 
پول مخصوص را تهديد مي كند منحصر به آن باقى مى ماند و عدم تمركز براي هدايت به 
يك بازار سالم كه كاال با پول هايي چون طال و نقره مبادله مي شوند مناسب تر خواهد بود.

الگوي يك آناركو كاپيتاليسم ناب
حمايت من از مدل آناركو كاپيتاليسم تنها به عنوان يك راهكار مستقيم براي فرونشاندن 
نزاع و اختالفات ناسيوناليستي نيست ولي در يك الگوي ناب كه همه اراضي و ميدان ها و 
خيابان هاي جهان خصوصي شده اند و از عرصه عمومي خارج گشته اند در چنين شرايطي 
مي تواند  جانبه  همه  خصوصي سازي  تنها  بود.  نخواهيم  روبه رو   ناسيوناليسم  مشكل  با 
ليبرال  دولت هاي  يا  موجود  دولت هاي  مي دهم  پيشنهاد  من  رو  اين  از  كند  حل  را  مشكل 

در چنين مسيري گام بردارند هرچند كه برخي موارد ممكن است در يد دولت باقي بماند.

مرزهاي باز يا مشكل اردوگاه قديسين
خواست مرزهاي باز يا آزادي مهاجرت موجب باال رفتن مشكالتي براي ليبرال هاي كالسيك 
خواهد شد؛ چرا كه در درجه نخست باعث افزايش سوبسيدهاي مهاجرين و ادامه هميشگي 
بين  از  بيشتر  چه  هر  فرهنگي  مرزهاي  ثاني  در  و  شد  خواهد  دولتي  مساعدت هاي  اين 
مي روند. من با فروپاشي اتحاديه جماهير شوروي دوباره به بازبيني افكارم در خصوص 
مهاجرت پرداختم؛ چراكه واضح بود كه بافت قومي روسيه به دو گروه استوني و التويا 
تقسيم مي شد و مقوله مهاجرت مي توانست آن را از لحاظ فرهنگي و زباني دچار آسيب 
كند. قبال رهايي از داستان غير واقعي جان راسپيل تحت عنوان اردوگاه قديسين آسان بود 
شده  قايق  سوار  كه  مي گيرند  تصميم  هندوستان  مردم  همه  ضد مهاجرت  داستان  اين  در 
و به فرانسه مهاجرت كنند و فرانسه نمي تواند در مقابل خرابي هاي فرهنگي و اقتصادي 
حاصل از سيل مهاجرين دوام بياورد كه با تشديد مسائل فرهنگي و گرفتاري هاي دولت 

رفاه،  رهايي از نگراني هاي راسپيل غير ممكن مي نمايد.
كه  است  روشن  كاپيتاليستي  آناركو  مدل  منظر  از  مهاجرت  مقوله  بازبيني  با  ولي 
در  زميني  قطعه  هر  چنانكه  بود  نخواهد  باز  مرزهاي  معني  به  كشور  خصوصي سازي 
تصاحب و تملك شخص،  گروه يا شركتي خواهد بود و هيچ مهاجري نمي تواند وارد چنين 
كشوري شود مگر آنكه توان خريد، اجاره و مالكيت يا كسب اجازه از مالك را داشته باشد.
نظر  به  كه  باشد  آن  ساكنين  و  مالكين  تمايل  اجراي  بيانگر  بايد  كامل  سازي  خصوصي 
در آمريكا سيستم مرزهاي باز عملي شده و اين بازگذاري اجباري از سوي دولت اعمال 
مي شود كه مسووليت همه اماكن عمومي را بر عهده گرفته است، ولي اين به معني رضايت 

مالكين اين سرزمين نيست.
بيروني  مشكالت  و  منطقه اي  تعارضات  بيشتر  كامل  سازي  خصوصي  حاكميت  تحت 
و  كوي  هر  آمدن  در  تملك  به  با  است.  حل  قابل  سادگي  به  مهاجرت)  مقوله  صرفا  نه  (و 
محلي از سوي افراد و گروه ها و شركت ها و عقد توافقات اجتماعي بر سر آنها،  تنوع و 
چند گونگي حقيقي حفظ خواهد شد. برخي مناطق از لحاظ اقتصادي يا قومي از هم متمايز 
محله هاي  شد،  برخي  خواهند  همگون تر  جوانب  اين  از  مناطق  برخي  و  ماند  خواهند  باقي 
ديگر امكان پورنو،  مصرف مواد مخدر و سقط جنين را فراهم خواهند كرد. ممنوعيت ها 
و الزامات دولتي ديگر وجود نخواهد داشت بلكه اين امكان هاي منطقه اي است كه برخي 
امور و توقعات را ممكن يا غيرممكن مي كند. اگر چه دولت گرا ها كه مشتاق اعمال و تحميل 
اشتراك  به  و  رضايت  ايجاد  در  محالت  توان  شنيدن  از  هستند  ديگران  بر  تصميماتشان 
گذاري ارزش ها و ارجحيت هايشان نا اميد خواهند شد ولي بايد اذعان كرد كه در اين مدل، 
ما مدعي خلق يك يوتوپيا يا دارويي شفا بخش براي همه مشكالت نيستيم اما راهكار نويني 

است كه مردم خود مي توانند با آن زندگي كنند.
ادامه دارد

تحريم و ديپلماسى 
خارجى در دولت يازدهم

رضا بخشيانى
 دانشجوى دكتراى اقتصاد دانشكده مديريت و 

اقتصاد دانشگاه شريف

بحث  يازدهم  دولت  روى  پيش  چالش هاى  از  يكى 
تحريم هاى اقتصادى است كه به طور يكجانبه از سوى 
كشورهاى غربى به رهبرى اياالت متحده، عليه ايران 

اعمال شده است.
با  تحريم ها  اين  غربى،  سياستمداران  ادعاى  بر  بنا   
هدف اعمال فشار بر حاكميت ايران به منظور محدود 
ساختن دامنه برنامه هاى هسته اى طراحى و اجرا شده 
خود  مواضع  در  همواه  غربى  سياستمداران  است. 
تنها  بى سابقه  بعضا  تحريم هاى  اين  كه  كرده اند  تاكيد 
وارد  قصد  و  داده  قرار  هدف  مورد  را  ايران  حكومت 
ندارد.  را  مردم  به  آسيبى  و  فشار  هيچ گونه  ساختن 
اين اظهارات به خوبى مى تواند ميزان سازگارى قول 
سازد.  روشن  ايران  عليه  را  تحريم ها  طراحان  فعل  و 
حقيقى  هدف  غربى،  سياستمداران  ادعاى  برخالف 
مردم  بر  فشار  اعمال  اتفاقا  اخير  دوره  در  تحريم ها 
است. بررسى محتوايى تحريم هاى چند سال اخير كه 
كرد  ياد  جامع»  عنوان «تحريم هاى  با  آنها  از  مى توان 
نشان دهنده آن است كه اين تحريم ها به منظور افزايش 
هزينه زندگى و كاهش سطح رفاه مردم ايران طراحى 
شده تا از اين طريق كشور به طور همزمان در دو بعد 
خارجى و داخلى تحت فشار فزاينده قرار گرفته و در 

سياست هاى راهبردى خود تجديدنظر كند. 
آوريل   28 مورخ  ايران1»  بنزين  تحريم  «قانون  طرح 
2009 در مجلس سناى آمريكا، اولين گام اياالت متحده 
براي اعمال تحريم هاى جامع عليه ايران بود. اين قانون 
كه در ابتدا با هدف منع فروش بنزين به ايران طراحى 
شده بود، طى فرآيند تصويب با اصالحات و اضافاتى 
به «قانون جامع تحريم هاي ايران، پاسخگويي و كاهش 
سرمايه گذارى2» تغيير نام يافته و در 24 ژوئن 2010 
كه  همانطور  رسيد.  متحده  اياالت  كنگره  تصويب  به 
عنوان اين طرح تحريم به خوبى نشان مى دهد، هدف 
اصلى اين تحريم، منع فروش بنزين به ايران بود تا از 
اين طريق دولت در تامين بنزين مصرفى داخل كشور 
دچار بحران شود. بر هر تحليلگر منصفى روشن است 
رسمى  مواضع  بين  سازگارى  و  ارتباط  هيچ گونه  كه 
سياستمداران غربى در خصوص اهداف تحريم ها كه 
همانا محدود ساختن فعاليت هاى هسته اى است با طرح 
طرح  اين  در  نمى شود.  مشاهده  ايران  بنزين  تحريم 
كه  فناورى هايى  و  خدمات  تجهيزات،  فروش  همچنين 
موجب توسعه ظرفيت پااليشگاهى داخلى ايران شود، 

ممنوع شده است. 

ابالغ  با  متحده  اياالت  رييس جمهور  فوريه 2012،  در 
مالى  و  بانكى  تحريم هاى   13599 اجرايى  دستور 
اجرايى  دستور  اين  اساس  بر  كرد.  تشديد  را  ايران 
از  ايران،  دولت  مالكيت  تحت  منافع  و  اموال  تمام 
جمله بانك مركزى، مسدود اعالم شده و امكان  نقل 
دستور  جوالى 2012،  در  ندارد.  وجود  آنها  انتقال  و 
اجرايى 13622 به اجرا درآمد كه هدف آن، منع خريد 
اين  مبناى  بر  بود.  ايران  از  نفتى  فرآورده هاى  و  نفت 
دستور اجرايى، رييس جمهور اياالت متحده حق دارد 
خريد  ميزان  چشمگيرى  طور  به  كه  را  كشورهايى 
بازه   يك  براى  داده اند،  كاهش  را  ايران  از  خود  نفت 
شش ماهه از مجازات معاف نمايد. در پايان اين دوره  
از  كشورها  اين  نفت  خريد  وضعيت  مجددا  معافيت، 
ايران مورد بررسى قرار مى گيرد. همچنين در آگوست 
بشر  حقوق  و  ايران  تهديد  كاهش  «قانون   2012
توسط  بود،  رسيده  كنگره  تصويب  به  كه  سوريه3» 
از  جديدى  فاز  و  ابالغ  متحده  اياالت  جمهور  رييس 
ضمن  مرحله،  اين  در  گشود.  ايران  عليه  را  تحريم ها 
تشديد منع خريد نفت، فرآورده هاى نفتى و محصوالت 
حوزه  در  جديدى  تحريم هاى  ايران،  از  پتروشيمى 
خريد اوراق مشاركت ارزى ايران، خدمات كشتيرانى، 
بود.  شده  اعمال  اتكايى  بيمه  و  بيمه  اعتبارسنجى، 
تحليل محتوايى تحريم ها نشان مى دهد كه حجم و تنوع 
تحريم هاى يكجانبه عليه كشور بسيار فراتر از مساله 
كشورهاى  كه  وجودى  با  همچنين  است.  هسته اى 

انسانى،  مسائل  رعايت  ظاهر  حفظ  منظور  به  غربى 
غذا و دارو را از موارد تحريمى مستثنى كرده اند، اما 
تحريم  ويژه  به  و  بانكى  تحريم هاى  دليل  به  عمل  در 
كشور  براى  ارزى  وجوه  انتقال  و  نقل  مركزى،  بانك 
به سختى ميسر است و همين امر سبب شده تا امكان 
دشوار  آن  ارزى  وجوه  پرداخت  و  دارو  و  غذا  تهيه 
در  مركزى  بانك  تحريم  كه  داشت  توجه  بايد  شود. 
است  كم سابقه اى  موضوع  بين الملل  اقتصاد  حوزه 
كه صدمات و آسيب هاى اقتصادى گسترده اى  را به 
كشور يا كشورهاى هدف وارد ساخته و مى تواند به 

عنوان اقدامى غيرانسانى و ضدبشرى قلمداد شود. 
با توجه به موارد فوق، نگارنده سه نكته را مورد توجه 

قرار مى دهد:

1- تحريم هاى يكجانبه اياالت متحده و اتحاديه اروپا 
نمى تواند  كشورها  ساير  همراهى  و  همكارى  بدون 
تحريم  طراحان  انتظار  مورد  و  الزم  اثرگذارى  از 
طرح  در  كه  است  جهت  همين  به  باشد.  برخوردار 
تحريم نفتى ايران به منظور ارائه فرصت كافى جهت 
يكجانبه،  تحريم هاى  با  كشورها  ساير  همراه سازى 
معافيتى شش ماهه و قابل تمديد براى كشورهايى كه 
خريد نفت خام خود از ايران را كاهش داده اند، در نظر 
گرفته شده است. همچنين اين اختيار به رييس جمهور 
اياالت متحده داده شده تا در موارد الزم به بهانه حفظ 
منافع متحدان خود برخى از موارد تحريم ها را براى 
بر  عالوه  جهت،  همين  به  بيندازد.  تعويق  به  يكسال 
غربى،  كشورهاى  با  هسته اى  مذاكرات  جدى  پيگيرى 
يكى ديگر از خطوط اصلى ديپلماسى خارجى در دولت 
خصوص  در  نسبى  اجماع  شكستن  مى تواند  يازدهم 
اعمال تحريم هاى يكجانبه باشد. اين مهم از طريق ارائه 
بين المللى  و  منطقه اى  شركاى  با  فعال  ديپلماسى  يك 

ميسر مى شود. 

واقعيت  ميدان  در  و  هسته اى  مذاكرات  در  آنچه   -2
يك  هر  كه  است  برنده اى  برگ هاى  است،  نتيجه بخش 
از طرفين در اختيار دارند. طرف غربى طى سه سال 
گذشته با ارائه حجم گسترده اى از تحريم هاى يكجانبه 
آغاز  را  كشور  عليه  اقتصادى  تقابل  نوعى  اقتصادى، 
كرده و به انتظار نشسته تا آثار اين تحريم ها در اقتصاد 
ايران به تدريج آشكار شود. در مقابل، اين كارآيى و 
كارآمدى سياست گذاران اقتصادى كشور در مديريت 
هزينه هاى تحريم است كه مى تواند از ميزان اثربخشى 
مذاكرات  ميز  روى  برنده  برگ  عنوان  به  ابزار  اين 
مسلم  حقوق  تا  سازد  وادار  را  مقابل  طرف  و  كاسته 
ايران در بحث هسته اى را به رسميت بشناسد. به همين 
جهت عالوه بر تيم سياست خارجى دولت يازدهم، تيم 
اقتصادى نيز وظيفه خطيرى بر عهده دارد. درصورتى 
كامل  هماهنگى  و  انسجام  با  دولت  اقتصادى  تيم  كه 
باثبات  اقتصادى  سياست هاى  از  جامعى  بسته  بتواند 
در  تحريم  هزينه هاى  مديريت  و  كاهش  منظور  به  را 
كشور پياده سازى كند، آنگاه تيم سياست خارجى با 
آرامش و تمركز بيشترى مى تواند موضوع حساس و 

راهبردى مذاكرات هسته اى را به پيش برد.    

تحريم هاى  تنوع  و  حجم  شد  اشاره  كه  همانطور   -3
فعل  و  قول  بين  كه  مى دهد  نشان  يكجانبه  اقتصادى 
طرف غربى در بحث هسته اى سازگارى منطقى وجود 
ندارد. از همين رو بحث مذاكرات هسته اى موضوعى 
پيچيده و چندوجهى است كه حل كامل آن محتاج صبر 
و  نخبگان  نقش  جا  همين  در  است.  بسيار  حوصله  و 
رسانه ها در شكل دهى انتظارات جامعه بسيار كليدى 
رسانه هاى  و  نخبگان  درصورتى كه  است.  حياتى  و 
با  را  جامعه  انتظارات  سطح  بتوانند  كشور  جمعى 
واقعيت هاى فعلى سازگار و متناسب سازند، مسووالن 
و سياست گذاران كشور با اطمينان بيشترى مى توانند 
حراست  و  حفاظت  بين المللى  مجامع  در  ملى  از منافع 

كنند.  
پاورقى:

-1 Iran Refined Petroleum Sanctions Act of 
2009 

-2  Comprehensive Iran Sanctions, 
Accountability and Divestment Act 

(CISADA)
-3  Iran Threat Reduction and Syria Human 

Rights Act of 2012 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

ادامه از صفحه اول

اقتصاد ايران دچار“نكبت منابع“
 شده است ثبات اقتصادي در

 سه يا چهار سال آينده
 تاثير تحريم ها بر اقتصاد كشور

اقتصاد  كنوني  وضعيت  بر  تحريم ها  تاثير  به  اشاره  با  اقتصاد  وزير 
اضافه كرد: بي ترديد كشوري كه در معرض درگيري هاي سياسي با 
وابستگي  كه  برود  سمتي  به  بايد  است،  تحريم  و  خارجي  كشور هاي 
خود را به خارج از كشور و به درآمد نفتي كاهش دهد؛ اما در واقعيت 
اين گونه نبود چرا كه دولت تصميم گرفت كه درآمد نفتي را سر سفره 
مردم بياورد و اين ديدگاه موجب شد تا مشكالت اقتصادي كشور كه 
شود. وخيم تر  مجددا  بود،  حركت  حال  در  بهبود  و  اصالح  جهت  در 

است  شده  متعادل  غيرنفتي  تجاري  تراز  مي شود  گفته  امروزه  اگرچه 

اما بايد بدانيم كه عمًال اين گونه نيست چون با تغيير تعريف صادرات 
غيرنفتي و شامل كردن ميعانات گازي، صادرات غيرنفتي بيش نمائي و 
در مقابل كاهش واردات ناشي از تحريم ها، موجب شده است تراز فوق 
متعادل تر نشان دهد.ضمنًا بايد توجه داشت هنگامي كه درآمد هاي نفتي 
افزايش  كل  تقاضاي  مستقيم  به طور  مي شود،  تزريق  بودجه  قالب  در 
يافته و موجب بروز فشار هاي تورمي در كشور مي شود همچنين يكي 
از منابع پايه ي پولي كه خالص دارايي هاي خارجي بانك مركزي است 
را افزايش مي دهد كه با اين افزايش، نقدينگي نيز رشد يافته و موجب 
پايه   رشد  منبع  مهم ترين  كه  است  حالي  در  مي شود.اين  تورم  بروز 
پولي در ايران طي دوران اخير افزايش خالص دارايي هاي خارجي بانك 
درآمدهاي  تزريق  و  دولت  بودجه  سلطه   تحت  كامال  كه  بود  مركزي 
نفتي به بودجه دولت انجام شده است؛ بنابراين تزريق درآمد هاي نفتي 
و  تقاضا  افزايش  موجب  غيرمستقيم  يا  و  مستقيم  به طور  اقتصاد  به 
توجه  شايان  افزايش  امروز  چنانكه  مي شود.  تورمي  فشار هاي  بروز 
نرخ تورم را مشاهده مي كنيم به گونه اي كه تورم ساالنه بالغ بر 30 
درصد و تورم نقطه به نقطه به حدود 50 درصد رسيده است.علي طيب 
تورم  تا  مي كند  تالش  دولت  كه  هنگامي  ديگر  سويي  از  داد:  ادامه  نيا 
رشد  مانع  بتواند  بايد  كند،  مهار  را  نفتي  درآمد هاي  طريق  از  ناشي 
درآمد هاي  گذاري  اثر  كردن  خنثي  قدرت  بايد  واقع  در  شود،  نقدينگي 
كه  باشد  داشته  را  مركزي  بانك  خارجي  دارايي هاي  خالص  بر  نفتي 
است  واردات  براي  اقتصادي  فعاالن  به  ارز  فروش  افزايش  آن  الزمه 
مي كنند  خريداري  مركزي  بانك  از  را  ارز  وارد كنندگان  وقتي  كه  چرا 
اثر  و  مي گردد  باز  مركزي  بانك  به  پرقدرت  پول  و  پولي  پايه   مجددا 
كه  نبود  باري  اولين  اين  مي شود.البته  اثر  بي  نفتي  درآمد هاي  تزريق 
اين پديده در ايران اتفاق مي افتاد، بلكه در دهه  50 نيز شاهد آن بوديم، 
و  نيست  جديد  كامال  پديده ي  يك  ايران  در  موجود  مشكالت  بنابراين 
در  هنوز  آثارش  كه  مي گردد  باز   50 دهه ي  به  بيماري  اين  سابقه ي 
تالشي  سوم  برنامه ي  دوره  در  كه  چند  هر  پابرجاست  ايران  اقتصاد 
منسجم براي مقابله با اين پديده انجام شد اما در برنامه ي چهارم با 
حركت در جهت عكس آن مجدد مسايل قبلي در اقتصاد ايران به شكل 

وسيع تر و عميق تري مشاهده شد.

فروش نفت فروش ثروت است
بلكه  نيست  درآمد  نفت  از  ناشي  وجوه  افزود:  ايران  اقتصاد  سكاندار 
را  ملي  دارايي  دولت  كه  زماني  بنابراين  است  دارايي  و  ثروت  فروش 

دارايي  يك  تملك  صرف  بايد  را  حاصله  منابع  مي رساند،  فروش  به 
مولد و سرمايه ي ديگر كند از اين رو ما معتقد نيستيم كه درآمد نفت 
نبايد مورد استفاده قرار بگيرد، بلكه معتقديم چون اين درآمد ناشي از 
فروش ثروت است بايد صرف سرمايه گذاري در اقتصاد كشور شود 
كه اين سرمايه گذاري نيز نه تنها در بخش دولتي بلكه بخش عمده  از 

آن بايد به بخش خصوصي هدايت شود.

پول نفت دولت را كودن مي كند
ثروت  يك  از  كه  كشورهايي  در  داده  نشان  تجربه  داد:  ادامه  نيا  طيب 
خداداي مثل نفت برخوردارند، دولت به لحاظ ابعاد بزرگ مي شود و 
برخوردار  كافي  كارآمدي  از  كه  هستند  دولت هايي  بزرگ  دولت هاي 
كه  نمي كنند  استفاده  بهره ور  صورت  به  خود  هزينه هاي  در  و  نبوده 
به تعبير رئيس كل بانك مركزي نروژ دولت هاي بزرگ، تنبل و كودن 
هستند. وقتي كه از وي پرسيدند كه چرا پول نفت را در اقتصاد ملي 
كودن  و  تنبل  خپل،  دولت  يك  نمي خواهيم  گفت“چون  نمي كنيد  صرف 
داشته باشيم.“از اين رو بايد بخشي از درآمدهاي نفتي در قالب صندوق 
پرداخت  صرف  و  گرفته  قرار  ارزي  ذخيره  حساب  يا  ملي  توسعه  

تسهيالت به بخش خصوصي شود چراكه تجربه نشان داده كه بدون 
و  پايدار  رشد  يك  به  نمي توان  خصوصي  بخش  فعال  و  موثر  دخالت 
مستمر دسترسي پيدا كرد. همچنين بخشي از منابع نفتي نيز مي تواند 

صرف ايجاد زيرساخت هاي اقتصادي در بخش دولتي شود.

دچار نكبت منابع شديم
وي با بيان اين كه“مي توان گفت كه با افزايش درآمدهاي نفتي فقيرتر 
شده  شناخته  اقتصادي  ادبيات  در  كامال  مساله  اين  داد:  ادامه  شديم" 
توجه  بايد  البته  مي شود.  ياد  آن  از  منابع"  عنوان“نكبت  تحت  و  است 
داشته باشيم كه بروز“نكبت منابع" به دليل سوء مديريت در تخصيص 
و بهره برداري از منابع و مواهب خدادادي رخ مي دهد وگرنه اگر از 
منابع به درستي استفاده شود مي تواند به رفع برخي شكاف ها از جمله 
شكاف سرمايه كمك شايان توجهي كند و از اين دريچه موتور رشد 
اقتصادي را سرعت بدهد، شايد بتوان تشكيل حساب ذخيره ارزي و 
صندوق توسعه ملي را در جهت استفاده بهتر از منابع و جلوگيري از 

وقوع“نكبت منابع" تحليل كرد.

مي توان در سه يا چهار سال ثبات اقتصادي ايجاد كرد
وي درباره فعاليت هاي دولت يازدهم در اقتصاد گفت: به نظر مي رسد 
مساله   اول  حوزه  كه  شود  متمركز  حوزه  دو  در  بايد  فعاليت ها  كه 
شرايط  از  عمده اي  بخش  كه  چرا  است  هسته اي  و  خارجي  ديپلماسي 
پس  شده  تحميل  كشور  بر  كه  است  تحريمي  شرايط  معلول  ما  فعلي 
بايد با حفظ اصول و منافع ملي و با مذاكراتي موثر و مفيد در جهت 
حل مشكالت خارجي كشور و رفع تحريم ها حركت كرد.همچنين بخش 
اقتصادي  سياست هاي  حوزه  در  بايد  فعاليت ها  و  ازاقدامات  ديگري 
مختلف  حوزه هاي  در  مفصلي  برنامه هاي  البته  كه  بگيرد  شكل  داخلي 
برنامه هاي  در  اقتصادي  نهادهاي  اصالح  مالي،  پولي،  سياست هاي 
مجموعه  اگر  كه  است  تنظيم  و  تهيه  حال  در  منتخب  جمهور  رئيس 
اقتصاد  نهادي  محيط  بتوان  كه  بگيرد  صورت  اصالحي  اقدامات  اين 
اخير  سال هاي  طي  كه  را  مالي  و  پولي  سياست هاي  و  كرد  اصالح  را 
در مسيري نادرست هدايت شده بود، در مسير صحيح و منطقي خود 
بازگردند مي توان به تدريج و در يك دوره سه تا چهار ساله مشكالت 

اقتصادي ايران را برطرف كرد و تعادل نسبي را بر آن حاكم كرد.
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انتخاب رييس گروه داوران جايزه 
بوكر بين المللى

مارينا وارنر، نويسنده بريتانيايى به عنوان رييس گروه داوران دور 
بعد جايزه من بوكر بين المللى انتخاب شد.-

ه نقل از گاردين، مارينا وارنر رمان نويس و اسطوره نگار به عنوان 
رييس گروه داورى براى انتخاب بهترين خالق آثار ادبى در هفت 

قاره انتخاب شد.
 اين رمان نويس كه خالق آثارى چون «جدا از جنسيت او» مطالعه اى 
درباره مريم مقدس و «جادوگر ناشناس» كالبدشكافى تحليلى هزار 
بوكر  من  جايزه  داوران  گروه  رييس  عنوان  به  است،  شب  يك  و 

بين المللى در سال 2015 انتخاب شد. 
جايزه من بوكر بين المللى به ارزش 60 هزار پوند هر دو سال يكبار 
به نويسنده اى در قيد حيات براى تجليل از مجموعه آثار ادبى اش 
اهدا مى شود. اين جايزه در سال 2011 با كنار رفتن جان لو كرى 
از فهرست نهايى با سروصداى زيادى همراه شد زيرا او اعالم كرد 
همان  در  باشد.  داشته  مشاركت  ادبى  جوايز  چنين  در  خواهد  نمى 
سال كارمن كاليل نيز گروه داروى را در اعتراض به انتخاب فيليپ 

راث، نويسنده آمريكايى به عنوان برنده، ترك كرد. 
او در آن زمان در اعتراض به اين انتخاب نوشته بود: اين درست 
نيست كه جايزه بار ديگر به آمريكاى شمالى برود در حالى كه ما 
در اروپا نويسندگانى چنين بزرگ داريم كه از ميان آنها بخواهيم 
انتخاب كنيم. اين در حالى بود كه در دوره پيشتر آليس مونرو از 

كانادا به عنوان برنده اين جايزه انتخاب شده بود. 
اين جايزه با بررسى مجموعه آثار انگليسى يا ترجمه شده به زبان 
انگليسى يك نويسنده دست به انتخاب مى زند و از ميان يك فهرست 
نهايى كه ناشران – برخالف بيسيارى از جوايز ادبى- در انتخاب 

آن نقشى ندارند، برنده خود را انتخاب مى كند.
به عنوان يك گروه  تا  شده  تشكيل  جديد  داورى   اكنون يك گروه 
مشاور الكترونيكى وارد عمل شود. علت ناميدن آن به عنوان مشاور 
الكترونيكى اين است كه بايد بيشتر با بررسى اى-ميلى تا نشست 

رودر رو به انتخاب بهترين ها دست بزند. 
ساله  نويس 47  رمان  اصالم  نديم  حضور  با  امسال  داورى  گروه 
ساله   52 ادبى  مننتقد  و  نويسنده  بومر  الكه  پاكستانى-بريتانيايى، 
كتاب  بررسى  بخش  سردبير  فرانك  ادوين  جنوبى،  آفريقاى  از 
استاد  و  تايوانى  محقق  و  نويسنده  اويانگ  ون-چين  و  نيويوركر 
زبان عربى و ادبيات تطبيقى در مدرسه مطالعات شرقى و آفريقايى 

لندن تشكيل شده است. 
جايزه سال 2013 بوكر بين المللى به ليديا ديويس نويسنده داستان 
كوتاه از آمريكا رسيد. فيليپ راث، رمان نويس آمريكايى در سال 
سال  در  كانادا  از  كوتاه  داستان  نويسنده  مونرو،  آليس   ،2011
از  كوتاه  داستان  نويسنده  و  نويس  رمان  بى،  آچه  چينوآ   ،2009
نيجريه در سال 2007 و اسماعيل كاداره، رمان نويس رومانيايى 
در سال 2005 برندگان ديگر اين جايزه از زمان تاسيس آن تاكنون 

بوده اند.

6 زن تاثيرگذار ادبيات كه كمتر 
اسمى از آن ها مطرح شده است

با وجود مطرح بودن جدى نويسندگان زن در جهان ادبى، هستند 
نويسندگان تاثيرگذارى كه به داليل متعدد ممكن است كسى اسمى 

از آن ها نشنيده باشد.-
هنر  ادبى  زبانى  به  تجربيات انسانى  ترجمه  نيوز،  مديا  از  نقل  به 
نويسندگى است و اين استعداد خدادادى به راحتى قابل اكتساب 

نيست. 
زنان در جهان ادبيات جايگاه ويژه اى را به خود اختصاص داده 
اند و بزرگترين رمان ها، مهم ترين داستان هاى كوتاه، شعرها و 
اين  از  برخى  حال  اين  با  است.  شده  خلق  ها  آن  توسط  ها  مقاله 
نويسندگان در طول فعاليت حرفه اى شان مجبور به استفاده از 
نام مستعار مردانه شده اند تا كارشان از سوى ناشران بازگشت 
داده نشود اما برخى از زنان خيلى تاثيرگذار در عرصه ادبيات هم 
بوده اند كه هر چند با نام خود آثارشان را منتشر كرده اند، اما 

خيلى كمتر در ميان مخاطبان عام شناخته شده اند.

1. آليس راث مور دانبار نلسون (1935-1875):
آليس دانبار نلسون شاعر، روزنامه نگار و فعال سياسى دورگه 
نخستين  از  يكى  و  آمد  دنيا  به  آمريكا  نئولورلئان  در  او  بود. 
هارلم  رنسانس  جنبش  در  كه  بود  تبار  آفريقايى  هاى  آمريكايى 
شناخته شد. او از دانشگاه استريت در سال 1892 فارغ التحصيل 
شد و به عنوان آموزگار به كار پرداخت. در سال 1984 انتشار 
و  خانواده  سياهپوست،  زنان  زندگى  روشنگر  او  خاطرات  كتاب 

مشكالت اجتماعى آن ها شد.

2. زيتكاال –سا (1938-1876):
به  او  بود.  زيوكس  قبيله  از  سرخپوست  اى  نويسنده  زيتكاال-سا 
عنوان آموزگار و فعال اجتماعى چندين كتاب درباره تالش هايش 
در دوره جوانى و زمانى كه در فرهنگ آمريكا در آمد و شد بود و 
نيز درباره ميراث ملى آمريكا نوشت. در يكى از مشهورترين كتاب 
هايش با عنوان «داستان هاى سرخپوستى آمريكا» او از جزييات 
زندگى اش با مفاهيمى سياسى در قالب قصه هاى كوتاه نوشت. 

3. برايهر (1983-1894)
برايهر اسم مستعار رمان نويس و شاعر و ويراستارى به نام آنى 
سالگى  از 14  و  آمد  دنيا  به  انگلستان  در  او  بود.  الرمن  وينيفرد 
جان  پدرش  شد.  انگليسى  سنتى  روزى  شبانه  مدرسه  يك  وارد 
مرگ  حال  در  سال 1933  در  انگلستان  مرد  ثروتمندترين  الرمن، 
بود. ميراث وى به دخترش اجازه داد تا با پشتيبانى مالى به كمك 
نويسندگانى كه با مشكالت مالى در ستيز بودند برود. انتشار كتاب 
با عنوان «قلبى براى آرتميس: خاطرات  بسيار موفق او  خاطرات 
در  خاطرات»  مارس:  «روزهاى  و   1963 سال  در  نويسنده»  يك 

سال 1972 از وى به يادگار مانده است.

4. آن پترى (1997-1908)
عنوان  به  كه  بود  آمريكايى   – آفريقايى  اى  نويسنده  پترى  آن 
نخستين زن نويسنده موفق به فروش يك ميليون نسخه از اولين 
كتابش با عنوان «خيابان» شد. اين كتاب در سال 1946 منتشر شد 
الهام  نويسنده  اين  هاى  داستان  برد.  را  ميفلين  هوتون  جايزه  و 
بخش شمار وسيعى از مردم فقير و كودكان پابرهنه در هارلم شد. 
پترى از كالج كانتيكت در رشته داروسازى فارغ التحصيل شد و 

همزمان به نوشتن داستان هايش ادامه داد. 

5. ناتاليا كرين (1998-1913)
شده  مشهور  بروكلين  ساله  شاعر 12  عنوان  به  كه  كرين  ناتاليا 
رسيد.  شهرت  به  شعرش  مجموعه  نخستين  انتشار  از  پس  بود، 
بدون اين كه اعالم شود او كودكى است كه اين شعرها را سروده 
وى 9  كه  هنگامى  در  را  او  شعر  نخستين  سان  نيويورك  نشريه 
سال داشت، منتشر كرده بود. اين شاعر براى كتاب شعر «دربان 
ها» و رمان «باغ خالى» به شهرت رسيد. او بعدها استاد زبان و 

ادبيات انگليسى در دانشگاه سان ديگو شد.

6. جين استفورد (1975-1915)
نوشتن  براى  رمان،  و  كوتاه  داستان  نويسنده  استفورد  جين 
«مجموعه داستان هاى جين استفورد» در سال 1970 برنده جايزه 
دانشگاه  وارد  و  آمد  دنيا  به  كاليفرنيا  در  استفورد  شد.  پوليتزر 
بوستون»  «ماجراهاى  نام  با  را  رمانش  نخستين  او  شد.  كلرادو 
منتشر كرد كه به كتابى پرفروش بدل شد، اما بزرگترين دستاورد 
او داستان هاى كوتاهى بود كه در مجله نيويوركر و ديگر مجالت 

ادبى به چاپ رسيدند.

چاپ آگهى در هفته نامه 
پرشين  بازار كار را 

وسيع تر و مشتريان شما 
را  بيشتر مى كند!
 07811000455 
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

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

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

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

www.translation-house.com :وب سايت

مصدق
 و ادبيات ايران

مهدى يزدانى خرم

كودتاى 28 مرداد سال 1332، بدون ترديد يكى از تاثير 
گذارترين وقايع سياسى اجتماعى در جامعه ايران بوده 
به  هاى  آزادى  سركوب  بر  عالوه  كودتا  اين  در  است. 
دست آمده و حبس و تبعيد دكتر مصدق، جامعه با يك 
رويكرد جديد در حوزه هاى ادبيات و هنر روبه رو مى 
آزاديخواهان  جزو  مصدق،  كه  دانيم  مى  ما  همه  شود. 
سال  در  كه  بود  كالسيكى  سياسى  هاى  تئوريسين  و 
هاى بعد از جنگ دوم در بسيارى از كشور هاى جهان 
سوم، ظهور كرده و اغلب با راهكار هايى مانند كودتا 
به اسطوره تبديل شده اند. جامعه ادبى ايران در دوران 
نزد  و  ها  حوزه  اكثر  در  او،  از  پس  و  مصدق  حضور 
به  نسبت  سمپاتيك  احساس  نوعى  دچار  اشخاص  اعم 
اين مرد بود و عالوه بر سروده شدن و يا نوشته شدن 
تا  همواره  او،  درباره  فراوانى  هاى  داستان  و  اشعار 
سال هاى بعد نيز از نقش كودتا و يا خفقان در انسان 

ايرانى درون متنى صحبت كرد.
و  آزاديخواهانه  روح  دليل  به  مصدق  محمد  دكتر 
شخصيت  ترين  محبوب  نوعى  به  تراژيك،  سرنوشت 
و  آمده  حساب  به  جامعه  فرهيخته  و  روشنفكر  قشر 
دستاورد هاى وى كه با كودتاى 28 مرداد، ناتمام باقى 
است.  داشته  حضور  طبقه  اين  ذهن  در  همواره  ماند، 
نقش فردى مصدق در ادبيات ايران تا حدودى با نقش 
سالوادورآلنده، جمال عبد الناصر و در مقياسى خردتر، 
همين  در  نيز  مهم  نكته  است.  مقايسه  قابل  گوارا  چه 
جاست كه در اوج محبوبيت شخصيت ها و چهره هاى 
چپ در سال هاى بعد از جنگ و حضور اين چهره ها 
ديگر،  هاى  كشور  حتى  و  خود  هاى  كشور  ادبيات  در 
به  نيز  چپ  سمپات  حتى  يا  و  ايدئولوگ  يك  مصدق 
حساب نمى آمد و در عين حال آن چنان تاثيرى بر جاى 
نامبرده،  هاى  شخصيت  كنار  در  راحتى  به  كه  گذاشت 
قرار مى گيرد. اين يك اتفاق مهم است كه يك ملى گراى 
دوست داشتنى در سال هاى محبوبيت چهره هاى چپ 
مانند چه گوارا، ماكسيم گوركى، خسرو روزبه و ... در 
به  شد،  نمى  تاييد  هم  توده  حزب  سوى  از  اينكه  عين 
ميان كلمات هنرمندان اين كشور آمده و تا به امروز نيز 
حضور دارد. براى گزارشى كوتاه از تاثير اين مرد سه 

محور اصلى را پيشنهاد مى كنم:

1 بعد از سال 1320 ادبيات ايران كه فرم ها و ساختار 
پررنگ  حضور  واسطه  به  كرد  مى  تجربه  را  نو  هاى 
دغدغه  به  اجتماعى  شعر  و  رمان  تولد  و  توده،  حزب 
ها و مسائل روز توجه بيشترى نشان داد. تالش هاى 
صادق هدايت و صادق چوبك به همراه نظريات افرادى 
باعث  شاملو  بعدها احمد  ابراهيم گلستان و  مانند نيما، 
توجه  و  هنرمند  اجتماعى  وجدان  نام  با  چيزى  تا  شد 
به جريان هاى سياسى و اجتماعى، مورد توجه بيشتر 
قرار بگيرد. اين حركت با توجه به ذات ادبيات مدرن و 
شعر نو، كامًال جا افتاده و انبوه آثارى كه در دهه بيست 
نوشته مى شود، به نوعى تحت تاثير اين تعهد قرار مى 
گيرند. با قدرت گرفتن مصدق و سقوط وى به واسطه 
كودتا، جوى به وجود مى آيد كه بيش از يك دهه، دوام 
دارد. در اين جو، با محاكمه تاريخى دكتر مصدق حبس 
آيد،  مى  وجود  به  كه  اى  فزاينده  اختناق  و  او  تبعيد  و 
تاريخى،  نگاهى  با  ايران،  هنرمند  و  روشنفكر  جامعه 
اشعار  نويسند،  مى  كودتا  درباره  يا  و  گفته  مصدق  از 
سايه، اخوان ثالث، نيما يوشيج و... كه از نظر اعتبار هم 
شد  موجب  آيد،  مى  شمار  به  ايشان  آثار  بهترين  جزو 
تا اين مرد، برعكس بسيارى از آزاديخواهان دوره هاى 
معناى  يك  و  شده  خارج  خود  تاريخى  پوسته  از  پيش 

اسطوره اى و متافيزيكى پيدا كند.
در اين ميان، به دليل سانسور هولناكى كه درباره وى 
و نوع نگاهش وجود داشت، شاعران و نويسندگان از 
چهره  يك  و  شده  دور  نويسى  عريان  و  گويى  صريح 
خود،  بافت  در  آثار  اين  آفريدند.  را  پنهان  و  آبستره 
از مصدق، يك مفهوم ارائه دادند، مفهومى كه در عين 
ريشخند كردن مخالفان و براندازان او، به نوعى «مرثيه» 
مدرن نزديك شد. جالب اين است كه حافظه روشنفكرى 
در  و  داشت  ذهن  در  را  سرايى  مرثيه  قرن  چند  كه  ما 
عين حال عالقه اى به ادامه آن روند ادبى نداشت، نوعى 
مرثيه را آفريد كه در آن چهره مصدق، پشت فضاى اثر 
استعاره،  هاى  قابليت  از  مدد  با  نيما  است.  شده  پنهان 
سايه  و  اكسپرسيونيستى  فضاى  يك  از  بامدد  اخوان 
با لحنى كالسيك تر و موتيف وار، نمونه هايى از اين 
دومين  سرودند.  مصدق  و  ايران  براى  را  مدرن  مرثيه 
يك  عنوان  به  مصدق  به  توجه  هنرمندان  اين  رويكرد 
شخصيت شكست ناپذير است. در واقع نكته جالبى كه 

من در اين آثار ديدم، همين بحث است.

چهره  و  داستان  حوزه  به  بعدى  توجه  قابل  نكته   2
براى  ايرانى  نويسندگان  گردد.  مى  باز  مصدق  دكتر 
وى،  عليه  كودتا  از  بعد  خفقان  بيان  و  مصدق  روايت 
دهه  هاى  سال  در  شدند.  كار  به  دست  ديرتر  خيلى 
ادبيات  در  روايى  رئاليسم  تسلط  دليل  به  چهل  و  سى 
داشته  حضور  مصدق  آنها  در  كه  آثارى  عموم  ما، 
داشت:  دليل  دو  اتفاق  اين  نبردند.  جايى  به  راه  است، 
سوى  به  نويسنده  شد  مى  موجب  كه  سانسور  نخست 
نمادگرايى منحوط حركت كند و دوم روايتى تاريخى و 
مناسبى  پاسخ  داستان  در  شعر  برعكس  كه  استعارى 
ايران،  چپ  معموًال  نويسندگان  ديگر  سويى  از  نداشت. 
برعكس برخى از شاعران اهميت اين اتفاق تاريخى را 
و  مسكو  رفقاى  از  بيشتر  و  كردند  درك  واژگون  كمى 
ايران نوشتند! ورود مصدق به صورت جدى در ادبيات 
ايران شايد به دو دهه بعد از كودتا باز مى گردد و اين 
اتفاق به شكل نوشتن از دوره مصدق (و كمتر خود او) 
در  ما  نويسان  داستان  است.  كودتا  از  بعد  شكست  و 
دهه چهل و پنجاه به آرامى به سراغ ريشه  سال هاى 
هاى افسردگى جامعه و تنگنا هاى موجود در آن توجه 

عميق ترى نشان دادند.
احمد محمود به عنوان يكى از اين نويسندگان، داستان 
شكست را از نگاه خود روايت مى كند. او در آثارش به 
خصوص مجموعه قصه ها و رمان درخشان همسايه 
ها، از وضعيت اجتماعى جنوب ايران در دوره مصدق، 
ماجراى نفت و آدم هاى شكست خورده اى مانند خالد 
كودتاى 28  مرثيه  ها،  نوشته  اين  در  و  گويد  مى   ... و 
مرداد، در فرم و ساختار يك نگاه تاريخى خالصه مى 
شود. رضا براهنى در نوشته هاى دهه پنجاه و شصت 
خود، آن چنان اشاره اى به مصدق ندارد. اما به دليل 
تمايالت اجتماعى خود با تاسفى عميق فضاى سياه بعد 
هاى  راز  رمان  در  او  است.  كرده  روايت  را  كودتا  از 
سرزمين من و يا روزگار دوزخى آقاى اياز، با نگاهى 
به شدت مدرن و با توسل به سپيدخوانى، خفقان بعد از 
كودتا، حضور غربى ها در ايران، قدرت يافتن ساواك و 

قتل آزاديخواهان را به تصوير كشيده است.
گلى ترقى شايد يكى از مهم ترين داستان نويسانى باشد 
كه تراژدى كودتا را در چند داستان خود، روايت كرده 
اجتماعى  زمينه  پس  همان  از  بردن  سود  با  او  است. 
از  اى  گوشه  دارد،  وجود  هايش  داستان  اغلب  در  كه 
وضعيت طبقه شهرنشين مرفه را در تقابل با كودتا و 
(كه  شيراز  هاى  گل  داستان  در  كه  كرده  بيان  مصدق 
مى  خود  اوج  به  است)  شده  چاپ  اخير  هاى  سال  در 
رسد. او همچنين در مجموعه داستان من هم چه گوارا 
هستم، يكى از بهترين نمونه ها را از نوع انسان خسته 
خلق  و  نوشته  را  كودتا  از  بعد  هاى  سال  هدف  بى  و 
او  به  مربوط  هاى  جريان  و  مصدق  پس  است.  كرده 
در ادبيات داستان ايران، عمومًا به صورت پرداختن به 
جريان هاى اجتماعى دوره كودتا و يا بعد از آن، شكل 
گرفته است و نكته قابل توجه اين كه، در اين آثار روح 
مصدق حضور دارد. او در داستان هاى ايرانى كمتر به 
عنوان يك شخصيت مشخص و قابل لمس درون متنى 
حضور پيدا كرده و دقيقًا برعكس نويسندگان آمريكاى 
التين، نويسندگان ايران به جريان هاى دوره وى و بعد 

از آن پرداخته اند.
همان طور كه گفتم ادبيات داستانى ايران بعد از درك 
كوتاه  سكوت  يك  دچار  مصدق،  حذف  و  كودتا  فاجعه 
شده و با هضم اين اتفاق، به شكلى كامًال آرام و كند، 
اين  در  داد.  نشان  واكنش  كودتا  و  مصدق  به  نسبت 
دو  نيز  دادم  كه  هايى  فرض  پيش  به  توجه  با  حوزه 
جديد  حكومت  آغاز  و  پنجاه  دهه  تا  را  اصلى  رويكرد 
مى توان بيان كرد. نخست اين كه، نويسندگان ايرانى، 
دورى  و  نزديكى  و  خود  فكرى  هاى  گرايش  دليل  به 
زمانى نسبت به دوره مصدق سه دسته داستان متفاوت 
با  كه  داشت  تعلق  آثارى  به  اول  دسته  كردند.  منتشر 
اين  به  خشمگين،  گاه  و  نمادين  گرايانه،  آرمان  بيانى 
محبوب  سياسى  هاى  چهره  اكثر  مانند  اى  چهره  مرد، 
نويسندگان داد. يعنى در اين پروسه، مصدق با قهرمان 
هاى روس و يا آمريكاى التين در يك سبد قرار گرفت. 
اين تيپ آثار كه تقريبًا صدايى از آنها باقى نمانده است، 
تا  كوشيدند  خود،  گرايانه  آرمان  اهداف  راستاى  در 
يك مصدق جديد بيافرينند كه گويا تنها هدفش نابودى 

كاپيتاليسم بوده است!
اين آثار به سرعت از بين رفت و جايى براى خود باز 
نكرد. دسته دوم، نوشته ها و داستان هايى بودند كه با 
مانند  هايى  اتفاق  و  مصدق  دوران  قراردادن  محوريت 
ملى شدن نفت، سى تير، اعتصاب معلمان، كودتا و... از 
واكنش هاى آدم هاى خود نسبت به اين وقايع روايت 
متعدد  هاى  داستان  و  ها  رمان  حوزه،  اين  در  كردند. 
جنبه  كه  آثارى  حتى  و  آمد  وجود  به  ماندگارى  گاه  و 
ايدئولوژيك آنها سنگينى مى كرد، نيز توانستند به دليل 
متن،  درچارچوب  اجتماعى  وقايع  از  اى  گستره  ارائه 
كه  است  جا  اين  مهم  نكته  باشند.  خواندنى  هم  هنوز 
مصدق در اين آثار، همان وجهه ژورناليستى و تاريخى 

خود را داشته و موضوع داستان نيست. بلكه دوره او 
موضوع اثر قرار گرفته است. از ميان اين آثار برخى، 
با پس زمينه قراردادن آن سال ها، به روايت قصه اى 
ديگر مشغول بوده اند و برخى، نقش انسان دوره قبل 

از كودتا و خود كودتا را روايت كرده اند.
در اين ميان مى توان به آثارى مانند: همسايه ها، بادها 
خبر از تغيير فصل مى دهند، طوبى و معناى شب، برخى 
سومين  كرد.  اشاره  و...  دانشور  سيمين  هاى  داستان 
دسته از آثارى كه در آن مصدق و كودتا نقش مهمى 
دارند، در واقع داستان هايى هستند كه به بررسى انسان 
بعد از كودتا و دوره اختناق و خفقان مى پردازند. اين 
دسته، شايد مهم ترين و بيشترين داستان هايى باشند 
نگاه  حال  عين  در  است.  شده  نوشته  زمينه  اين  در  كه 
شكست باور به اجتماع بعد از كودتا در اين آثار موجب 
شد تا قسمت مهمى از روشنفكران ما نيز، درگير نقد و 
بررسى زمان مصدق شوند. نويسندگان و روشنفكران 
دريابندرى،  نجف  گلستان،  ابراهيم  مانند،  ايران  جنوب 
آثارى  خلق  بر  عالوه  و...  تقوايى  ناصر  محمود،  احمد 
در اين زمينه، به شدت از آرمان هاى مصدق گفتند و 
نوشتند. به طور مثال دريابندرى با وجود تمايالت چپ، 
گلستان،  ابراهيم  كرد.  همراه  خود  با  را  مصدق  دغدغه 
كرد  روايت  را  كودتا  طبقه متوسط بعد از  و  روشنفكر 
جنوب  در  نفت  جريان  از  تقوايى،  مانند  اى  نويسنده  و 

داستان هايى قابل اعتنا نوشت.
بعد از سال هاى دهه 40، اين آثار افزايش يافتند و اصًال 
مولفه اى با نام «ادبيات بعد از كودتا» قابل بررسى شد. 
يك  عنوان  به  مصدق  چهره  كه  است  ها  سال  اين  در 
سياستمدار ملى در ادبيات ما جدى شده و روشنفكرى 
ايران به همراه آثارش توجه خاصى به او نشان مى دهد 
جديدى  چهره  صاحب  مصدق  محمد  دكتر  نوعى،  به  و 
يعنى «روشنفكر سياسى» مى شود. از طرفى وضعيت 
اپوزيسيون او نسبت به حكومت وقت نيز موجب جدى 
شدن وى و تاريخ دوره نخست وزيرى او شده و در 
اين مرحله است كه مى توان ادعا كرد، كمتر دوره اى 
در ادبيات ايران است كه يك شخصيت خاص، اين چنين 
مورد توجه قرار بگيرد. رويكرد دوم نويسندگان قبل از 
انقالب در همين مرحله اتفاق مى افتد، يعنى روشنفكرى 
ايرانى كه تا آن روز، دچار نمادها و الگوهاى اروپايى 
بود، مى تواند، شخصيت و نام مصدق را نيز در حافظه 
خود حك كرده و به آن اعتماد كند. شايد مرگ مصدق 

در سال 45، در انزوا و سكوت بيشتر به اين محبوبيت 
و شهرت دامن زده باشد.

نو  وضعيتى  ايران  ادبيات  در  مصدق،  انقالب  از  بعد   3
ها  داستان  در  او  شخصيت  ردپاى  كم  كم  و  يابد  مى 
به  شود.وى  مى  پيدا  داستانى  موضوع  يك  عنوان  به 
عنوان يك اپوزيسيون در نزد روشنفكران ايرانى باقى 
درباره  زيادى  هاى  داستان  دهه  دو  اين  در  ماند.  مى 
مصدق نوشته شده است و بسيارى از نويسندگان ما، 
مانند گلى ترقى، رضا براهنى، جمال ميرصادقى و... در 
به  انقالب  از  قبل  هاى  سال  در  خود  كارى  روند  ادامه 
وى پرداخته اند. اما اتفاق نو در دهه هفتاد مى افتد و آن 
ارائه چهره اى به شدت داستانى از دكتر محمد مصدق 
است. در برخى از داستان هاى اين سال ها، نويسندگان 
و  نو  خوانشى  قبل،  دهه  چند  به  رجعت  با  جديد  نسل 
مستقل از مصدق و كودتا ارائه مى دهند. در اين سويه، 
نسلى كه درك حضورى از سال هاى كودتا و بعد از آن 
نداشته، مصدقى را مى سازد كه كم كم از قيد چارچوب 
هاى تاريخى خود رها شده و به يك شخصيت پوياى 
داستانى تبديل مى گردد. در اين آثار كه ردپاى آن در 
دهه شصت پيدا شده است ما با آثارى روبه رو هستيم 
كه واقعيت هاى تاريخى را به كنارى گذارده و با منطق 

خود از يك افسوس تاريخى مى نويسد.
است.  آمده  وجود  به  شكست  از  بعد  افسوس  اين 
معروفى،  عباس  عليزاده،  غزاله  مانند  نويسندگانى 
هوشنگ گلشيرى و... با خلق فضاهايى آبستره و يا گاه 
شاعرانه، بدون هيچ اشاره مستقيمى از نگاه دهه شصت 
را  كودتا  از  بعد  و  چهل  و  سى  هاى  سال  انسان  خود، 
اين  كنند.  مى  روايت  هستند،  روشنفكران  عمومًا  كه 
نويسندگان  و  روشنفكران  انزواى  دليل  به  شايد  اتفاق 
هايى  سال  در  باشد.  هفتاد  و  شصت  هاى  دهه  ايرانى 
با  هايى  رمان  و  ها  قصه  بريم،  مى  سر  به  آن  در  كه 
محوريت مصدق و اتفاق هاى بعد از كودتا نوشته شده 
كه شاخص ترين آنها را مى توان به، «دكتر نون زنش 
را بيشتر از مصدق دوست داشت» از شهرام رحيميان 
و دو دنيا از گلى ترقى اشاره كرد. در اين آثار، مصدق 
به  تر  عميق  نگاهى  با  او،  از  بعد  و  او  دوره  انسان  و 
تاريخ خود نگاه كرده است. به هر حال، اسطوره مصدق 
فراتر از يك آزاديخواه ملى تصوير شده و در بسيارى 
از قسمت هاى ادبيات ما، وى و يا سايه دوره و زمان 

وى حضور دارد.
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مرد خالق سينما
يكى  عنوان  به  او  از  كه  نوالن»  «كريستوفر 
تصويرسازان  نوآورترين  و  ترين  خالق  از 

شد.  ساله   43 شود،  مى  ياد  جهان  سينماى 
«كريستوفر جاناتان جيمز نوالن»، كارگردان، 
نام  صاحب  كننده  تهيه  و  نويس  فيلمنامه 
«شواليه  چون  آثارى  كه  جهان  سينماى 
«بى  و  «پرستيژ»  «ممنتو»،  «آغاز»،  تاريكى»، 
متولد  دارد  سينمايى  كارنامه  در  را  خوابى» 
ايسنا  است.  لندن  در   1970 جوالى  ام  سى 
كارگردان  اين  ساخته  هاى  فيلم  نوشت: 
فروش  به  كنون  تا  انگليسى  آمريكايى  نوآور 
دست  جهان  سينماهاى  در  دالر  4/1ميليارد 
يافته و يك نامزدى اسكار بهترين كارگردانى 
به  برايش  را  فيلمنامه  بهترين  نامزدى  دو  و 
دوران  كه  «نوالن»  است.  آورده  ارمغان 
شمال  در  هايگيت  محله  در  را  خود  كودكى 
هشت  هاى  فيلم  ساخت  كرد،  سپرى  لندن 
ميليمترى از گياهان و اسباب بازى هايش را 
از هفت سالگى آغاز كرد و بعدها به تحصيل 
در رشته ادبيات انگليسى در كالج دانشگاهى 
لندن پرداخت و در همان زمان سه فيلم كوتاه 
ساخت و در سال 1997 با «اِما توماس»، تهيه 
كننده آمريكايى ازدواج كرد و پس از آن بود 

كه شروع به ساخت فيلم هاى بلندش كرد.

با   1998 سال  در  ا  ر  فيلمش  اولين  «نوالن» 
عنوان «تعقيب» و با بودجه 3000 پوندى در 
طول يك سال ساخت. داستان اين فيلم سياه و 
سفيد درباره نويسنده بيكارى است كه براى 
يافتن شخصيت هاى رمان اش به تعقيب افراد 
در خيابان مى پردازد، اما در نهايت به سبب 
زيرزمينى  تبهكار  باند  يك  درگير  عادت  اين 
مى شود. اين فيلم با نمايش در جشنواره فيلم 
قرار  منتقدين  توجه  مورد  «سانفرانسيسكو» 
براى  جايزه  چندين  كسب  بر  عالوه  و  گرفت 
نوالن جوان، راه را براى حضور جدى تر وى 
روانشناسانه  فيلم  گشود.  جهان  سينماى  در 
بود  نوالن  كارگردانى  تجربه  دومين  «ممنتو» 
بازخورد  با  ونيز  جشنواره  در  نمايش  با  كه 
اين  نوالن  شد.  همراه  منتقدين  مثبت  بسيار 
قلم  به  كوتاهى  داستان  اساس  بر  را  فيلم 
فيلم  اين  ساخت.  نوالن»  «جاناتان  برادرش 
نامزدى  و  داشت  گيشه  در  موفقى  فروش 
اسكار بهترين فيلمنامه و تدوين را نيز كسب 
عنوان  به  آن  از  منتقدين  از  بسيارى  و  كرد 
يكى از برترين فيلم هاى دهه 1990 2000 ياد 
مى كنند. نوالن در سال 2002 فيلم جنايى «بى 
دوربين  مقابل  پاچينو»  «آل  بازى  را  خوابى» 

برد.
شده  بازسازى  نسخه  واقع  در  كه  فيلم  اين 
درباره  است،  نام  همين  با  نروژى  فيلم  يك 
يك افسر پليس است كه به پيگرد قانونى يك 

رنج  شديد  خوابى  بى  از  اما  پردازد،  مى  قتل 
مناسبى  بازخوردهاى  نيز  فيلم  اين  برد.  مى 
دريافت كرد و در گيشه به فروش نسبتا خوب 
ساخت  از  پس  يافت.  دست  دالر  ميليون   13
فيلم «بى خوابى»، نوالن فيلمنامه اى بر اساس 
كارگردان  و  خلبان  هيوز»  «هاوارد  زندگى 
نقش  براى  را  كرى  جيم  و  نوشت  آمريكايى 
شد  متوجه  كه  زمانى  اما  برگزيد،  آن  اصلى 
فيلم  ساخت  حال  در  اسكورسيزى»  «مارتين 
كاپريو»  دى  «لئوناردو  بازى  با  «هوانورد» 
درباره همين شخصيت است، ناچار فيلمنامه 
رفت.  ديگرى  پروژه  سراغ  به  و  كرد  رها  را 
فيلم «تروى»  ساخت  پيشنهاد  رد  از  پس  وى 
در سال 2003 براى ساخت فيلم «بتمن آغاز 
مى كند» وارد مذاكره با كمپانى برادران وارنر 
شد و ساخت اين فيلم موفقيت تجارى فراوانى 

براى وى به همراه داشت.

اين فيلم در سال 2005 به عنوان نهمين فيلم 
بهترين  اسكار  نامزد  و  رسيد  سال  پرفروش 
از  پيش  شد.  بافتا  جايزه  سه  و  فيلمبردارى 
ساخت قسمت دوم فيلم موفق «بتمن»، نوالن 
فيلم معمايى و دلهره آور «پرستيژ» (حيثيت) 
را با بازى «هيو جكمن» و «كريستين بيل» در 
نقش دو شعبده باز رقيب در قرن 19 را مقابل 
دوربين برد. اين فيلم اقتباسى از رمان نوشته 
ميليون   40 بودجه  با  پرايست»  «كريستوفر 
دالرى در نهايت به فروش 109 ميليون دالر 
قسمت  ساخت  با  همزمان  سال 2008  رسيد. 
اين  كه  بود  بتمن  هاى  فيلم  مجموعه  از  دوم 
آن  براى  را  تاريكى»  «شواليه  نام  نوالن  بار 
از  يكى  عنوان  به  آن  از  كه  فيلم  اين  برگزيد. 
برترين فيلم هاى ابرقهرمانى تاريخ سينما ياد 
و  شكست  را  فراوانى  ركوردهاى  شود،  مى 
از  بيش  جهانى  فروش  مجموع  به  نهايت  در 
يك ميليارد دالر دست يافت. «شواليه تاريكى» 
به عنوان اولين فيلمى كه با فرمت «آى مكس» 
جوايز  دوره  هشتادويكمين  در  شد،  ساخته 
جايزه  هشت  دريافت  نامزد  اسكار  سينمايى 
بهترين  جايزه  دو  تنها  نهايت  در  اما  شد، 
بازيگر نقش مكمل براى «هيث لجر» و بهترين 
تدوين صدا را گرفت و دست نوالن از جايزه 

بهترين كارگردانى كوتاه ماند.

نوالن  تاريكى»،  فيلم «شواليه  موفقيت  از  پس 
«آغاز»  شده  تحسين  فيلم  فيلمنامه  نگارش 
كردن  رخنه  درباره  فيلم  اين  كرد.  شروع  را 
مخفيانه به روياهاى ديگران و ربودن اسرار 
آنها بود و در سال 2011 در هشتادوسومين 
اسكار  جايزه  برنده  اسكار  مراسم  دوره 
هاى  جلوه  بهترين  فيلمبردارى،  بهترين 
اين  شد.  صدا  تدوين  بهترين  و  تصويرى 
فيلم قبل از اكران بر اساس برخى گزارش ها 
مخاطبان  براى  غيرقابل فهم  و  پيچيده  بسيار 
به  گيشه  در  شد  بينى  پيش  و  شد  معرفى 
مشكل برخواهد خورد. اين فيلم در نهايت در 
16 جوالى 2010 اكران شد و به يك موفقيت 
«آغاز»  شد.  مبدل  تجارى  و  سينمايى  بزرگ 
«دى  چون  شاخصى  بازيگران  آن  در  كه 
هاردى»  «تام  و  كوتيالر»  «ماريو  كاپريو»، 
نقش آفرينى مى كنند، به فروشى بالغ بر 800 
ميليون دالر در سينماهاى جهان دست يافت. 
نوالن سال 2012 را براى ساخت آخرين فيلم 
از مجموعه فيلم هاى بتمن با عنوان «شواليه 
تاريكى برمى خيزد» انتخاب كرد. اين فيلم نيز 
و  تجارى  موفقيت  با  قبلى  قسمت  دو  مانند 
تحسين منتقدين همراه شد و با وجود حادثه 
كلرادو  در  فيلم  نمايش  جريان  در  تيراندازى 
رسيد.  دالر  ميليارد  يك  از  بيش  فروش  به 
فيلم «بين ستاره اى» جديدترين ساخته نوالن 
خواهد بود كه خبر ساخت آن به كارگردانى، 
نويسندگى و تهيه كنندگى خود وى در اوايل 
«بين  فيلمنامه  اوليه  نسخه  شد.  منتشر  سال 
توسط  بود  قرار  اين  از  پيش  اى»  ستاره 
و  وارنر  كمپانى  براى  اسپيلبرگ»  «استيون 

پارامونت ساخته شود.

70 سالگى 
رابرت دنيرو

سينماى  صاحب نام  بازيگر  دنيرو»،  «رابرت 
جهان و برنده دو جايزه اسكار 70 ساله شد. 
در  آگوست 1943  متولد 17  دنيرو»  «رابرت 
نژاد  با  هنرمند  مادرى  و  پدر  از  نيويورك، 
تأثيرگذارترين  از  يكى  وى  است.  ايتاليايى 
و  است  جهان  سينماى  تاريخ  بازيگران 
ظاهر  سخت  و  دشوار  نقش هاى  در  معموال 
مى شود و روش بازيگرى خاص خود را دارد. 
ايسنا نوشت: «رابرت دنيرو» سابقه طوالنى 
در بازى در فيلم هاى «مارتين اسكورسيزى» 
دارد و در سال 2008 جايزه «دوربين طاليى» 
برلين را به پاس يك عمر حضور جاودانه در 
«اسكورسيزى»  دستان  از  جهان  سينماى 

دريافت كرد. 

سن  در   1963 سال  در  اولين بار  براى  «دنيرو» 
كارگردانى  به  عروسى»  فيلم «جشن  با  سالگى   20
كه  وى  شد.  سينما  دنياى  وارد  پالما»  دى  «برايان 
تئاتر  كارگاه هاى  در  را   60 دهه  سال هاى  بيشتر 
گذراند، در سال 1965 در فيلم فرانسوى «سه اتاق 
با  همكارى اش  دومين  در  و  كرد  بازى  منهتن»  در 

«دى پالما» در سال 1968 در فيلم «تبريكات» حضور 
يافت و در سال 1970 در فيلم «سالم مادر» بازى 
كرد. «دنيرو» در سال 1973 با بازى در نقش يك 
بازيكن بيسبال درحال مرگ در فيلم «طبل را آهسته 
بزن»، توجه اهالى سينما را به خود جلب كرد و در 
با  با «اسكورسيزى»  او  همكارى  اولين  سال  همان 
فيلم «خيابان هاى پايين شهر» رقم خورد كه بسيار 
ماندگار  نقش  بعد  سال  يك  وى  درخشيد.  خوش 
به   «2 «پدرخوانده  فيلم  در  را  كورلئونه»  «ويتو 
و  كرد  بازى  كوپوال»  فورد  «فرانسيس  كارگردانى 
آورد،  به دست  را  مكمل  نقش  اسكار  جايزه  اولين 
و  نيافت  حضور  جوايز  دريافت  مراسم  در  هرچند 
«كوپوال» از طرف او اين جايزه را گرفت. «دنيرو» 
اولين بازيگر سينما نام گرفت كه با فيلمى كه اكثرا 
كسب  به  موفق  داشت،  غيرانگليسى  ديالوگ هاى 
اسكار مى شد. او به همراه «مارلون براندو» كه نقش 
«دون ويتو پير» را در «پدرخوانده» بازى كرد، تنها 
بازيگران سينما هستند كه براى بازى در نقش يك 

شخصيت، جايزه اسكار گرفته اند.

پايين شهر»،  «خيابان هاى  فيلم  از  پس 
«اسكورسيزى»  با  را  همكارى اش  «دنيرو» 
تاكسى»  «راننده  چون  موفقى  فيلم هاى  در 
«گاو  «نيويورك،نيويورك»(1977)،   ،(1976)
كمدى»(1983)،  «سلطان  خشمگين»(1980)، 
و   (1991) وحشت»  «تنگه  خوب»(1990)،  «رفقاى 
بزرگ ترين  «دنيرو»  داد.  ادامه   (1995) «كازينو» 

افتخارات سينمايى اش را مرهون بازى در فيلم هاى 
«راننده  فيلم  براى  وى  است.  «اسكورسيزى» 
اسكار  جايزه  دومين  و  شد  اسكار  نامزد  تاكسى» 
خود را با فيلم «گاو خشمگين» به دست آورد و در 
سال 1992 با فيلم «تنگه وحشت» براى ششمين بار 
نامزدى اسكار را تجربه كرد. وى به خاطر تعهدى 
كه به نقش هايش داشت، در فيلم ها تن به هر مشقتى 
مى داد. براى فيلم «گاو خشمگين» 27 كيلو به وزن 
خود اضافه كرد، براى «تنگه وحشت» با ارتودنسى 
 «2 «پدرخوانده  در  ريخت،  به هم  را  دندان هايش 
ايتاليا  سيسيل  جنايت آميز  منطقه  در  ماه  سه 
نواختن  نيويورك»  براى «نيويورك،  و  كرد  زندگى 
دهه  اواسط  در  آموخت.  به سختى  را  ساكسيفون 
نقش هاى  نشدن  تكرارى  براى  كه «دنيرو»  بود   80
كمدى  فيلم هاى  به  اوباش،  و  اراذل  به عنوان  منفى 
به  مى توان  آن ها  سرشناس ترين  از  كه  آورد  رو 
را  نيمه شب»(1988)، «اين  «برزيل» (1985)، «گريز 
و   (2000) والدين»  با  «مالقات  كن»(1999)،  تحليل 
«مالقات با فاكرها»(2004) اشاره كرد. «دنيرو» در 
داشته  نقش آفرينى  سينمايى  ژانرهاى  از  بسيارى 
چون  آثارى  وحشت  سينماى  در  مثال  براى  است؛ 
را  الهى»(2004)  «موهبت  و   (1994) «فرانكشتاين» 
«سلطان  چون  شاهكارى  كمدى  سينماى  در  دارد، 
لوئيس»،  «جرى  مقابل  نقش  كه  دارد  را  كمدى» 
ژانر  در  كرد،  بازى  را  سينما  تاريخ  بزرگ  كمدين 
ورزشى در فيلم ماندگار «گاو خشمگين» بازى كرد 
ورزشى  فيلم  بهترين  منتقدين  برخى  عقيده  به  كه 
فيلم  هم  گنگسترى  ژانر  در  و  سينماست  تاريخ 
كرده  بازى  را  «تسخيرناپذيران»  و  خوب»  «رفقاى 

است. «رابرت دنيرو» تاكنون در 80 فيلم سينمايى 
آورده  دست  به  فراوانى  افتخارات  و  كرده  بازى 
است. وى در سال 1981 براى فيلم «گاو خشمگين» 
در  شد،  گلوب  گلدن  جوايز  مرد  بازيگر  بهترين 
ونيز  جشنواره  افتخارى  طالى  شير   1993 سال 
را گرفت، در سال 2000 جايزه يك عمر دستاورد 
سال 2008  در  و  گرفت  را  سن سباستين  سينمايى 
از  را  سينما  صنعت  در  چشم گير  مشاركت  جايزه 

كارلووى وارى دريافت كرد. 

«دنيرو» در سال 1993 وارد دنياى كارگردانى شد 
داستان  «يك  با  را  فيلمسازى اش  تجربه  اولين  و 
سال  در  او  فيلم  دومين  آورد.  به دست  برانكسى» 
2006 با نام «چوپان خوب» بود كه «آنجلينا جولى» 
و «مت ديمون» در آن ايفاى نقش داشتند. «دنيرو» 
در سال 2008 در فيلم «قتل عادالنه» در نقش مقابل 
«آل پاچينو» به ايفاى نقش پرداخت و از ديگر نقش 
آفرينى هاى او در سال هاى اخير مى توان به فيلمهاى 
«نامحدود»، فيلم نامزد اسكار «كتابچه بارقه اميد» 
بزرگ»  «عروسى  فيلم  و  اوراسل»  «ديويد  ساخته 
اشاره كرد. دنيرو در جديدترين نقش آفرينى اش در 
سينما در فيلم اكشن «فصل كشتار» در كنار «جان 
سينمايى  پروژه هاى  و  است  شده  ظاهر  تراولتا» 
«مارتين  كارگردانى  به  ايرلندى»  «مرد  چون 
كارگردانى  به  آمريكايى»  «اخاذى  اسكورسيزى»، 
كنار  در  را  وگاس»  «آخرين  و  اوراسل»  «ديويد 
«مايكل داگالس» و «مورگان فريمن» پيش رو دارد.
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خطر انقراض آخرين نسل از 
يك هنر هزاران ساله ايراني

محمد بلوچ زهي

شده  ابداع  موسيقي  آالت  و  سازها  گفت  مي توان  جرات  به 
توسط بشر كه الهام گرفته از وزش باد، صداي آب، صداي 
نخستين  زمره  در  است  بوده  پرندگان  آواي  و  درختان  تنه 
آالت موسيقي دست ساخته بشر به شمار مي رود كه اكنون 
به سازهاي بادي و كوبه يي نظير «ني، سرنا، طبل و دهل» 
نواختن  با  اوليه  انسان هاي  آن  از  پس  و  هستند  مشهور 
اين گونه اصوات به اجراي حركات موزون بر گرفته از محيط 
 «laango»النگو هنر  حال  مي پرداختند.  خويش  پيرامون 
هنرهاي  معدود  همين  جزو  نيز  زمين  ايران  بلوچستان  در 
سازهاي  با  حاضر  حال  در  كه  است  هندواروپايي  فولكلور 
اوليه دست ساخته بشر و حركات موزون برگرفته از محيط 
در  را  تاريخي  هنر  اين  بازماندگان  از  نسل  آخرين  طبيعي، 
كه  مي رود  آن  بيم  و  مي كند  تجربه  ايراني  بلوچ  قوم  ميان 
با توجه به عدم توجه به آن توسط بانيان فرهنگ و هنر و 
نيز عدم رغبت نسل جديد جهت يادگيري اين هنر ديرينه از 

پدران خويش در معرض خطر انقراض قرار گيرد.

 هنر النگو«laango» آميزه يي از موسيقي و رقص فولكلور 
است. اين رقص مفهومي الهام گرفته از حركات پرندگان و 
چرندگان و محيط پيرامون انسان هاست و هنرمند مي كوشد 
نفره  چند  يا  يك  صورت  به  موزون  حركات  از  استفاده  با 
اثري را خلق كند كه داراي بار مفهومي فراواني باشد. اين 
هنر برخاسته از آداب و رسوم كهن ايران زمين و فرهنگ 
بر  تاكيد  با  هندواروپايي  فولكلور  ويژه  به  ملل  فولكلوريك 
ملودي هاي اصيل بر جاي مانده از هزاران سال پيش مردم 
 «laango» بلوچ در قالب حركات موزون اجرا مي شود. النگو
در ميان مردم بلوچ از طرفداران بسياري برخوردار است و 
يكي از داليل ماندگاري اين هنر در فرهنگ مردم بلوچستان 
سبك هاي  و  موسيقي  مختلف  گونه هاي  فراواني  وجود  با 
 «nach» (ناچ)  بلوچي  زبان  در  كه  فولكلور  رقص  مختلف 
خوانده مي شوند؛ كاربرد فراوان آن در مراسم هاي مختلف 
ميان  در  هنر  فاخر  اين گونه  تا  شده  سبب  امر  اين  و  است 
مردم بلوچ با وجود بي مهري هاي صورت گرفته تداوم يابد 
و همچنان رواج داشته باشد. در ميان طوايف مختلف قوم 
بلوچ «النگو»ها يك تيره از طايفه خاص و هنرمند به شمار 
استا  طايفه  به  بلوچستان  در  هنرمند  طايفه  اين  كه  مي روند 
«osta» شهرت دارند.استا در لغت به مفهوم لغت «استاد»ي 
است كه در زبان فارسي به معني حاذق شدن و مهارت الزم 

را در كاري دارا بودن، كاربرد دارد.

طايفه اُستا «osta» كه «النگو»ها از دل اين طايفه برخاسته اند 
كه  هستند  بلوچ  قوم  دست  چيره  هنرمندان  و  صنعتگران 
نظير:  مشاغلي  در  و  دارند  تخصص  خاص  حرفه هاي  در 
اشتغال  موسيقي  و  هنر  آهنگري،  طالسازي،  درودگري، 
دارند و تامين كننده بخش بزرگي از صنايع سنتي بلوچستان 
از گذشته بوده اند. بيشترين تمركز «النگو»ها در درودگري 
ساخت انواع آالت موسيقي از قبيل: تنبورگ، سرود (قيچك)، 
رباب و بينجو است و از همه مهم تر اين صنعتگران سازنده 
و  «دهل»  يعني  النگو  هنر  جهت  خويش  كار  ابزار  مهم ترين 

اين  كه  باورند  اين  بر  «النگو»ها  از  عده يي  هستند.  «سرنا» 
هنر تركيبي از آداب و سنن فرهنگ هندواروپاست و برخي 
ديگر پيدايش هنر «النگو» را در كشور هندوستان و پاكستان 
مي دانند كه هزاران سال قبل بر اثر مهاجرت ها به بلوچستان 
شده  آميخته  بلوچي  فولكلور  رقص  با  بعدها  و  شده  منتقل 
است. اما برخي نيز معتقدند هنر النگو توسط برده هايي كه از 
كشورهاي آفريقايي به حكام بلوچستان به فروش رسيده اند؛ 
انتقال يافته و اين هنر در ميان نسل هاي امروزي برده ها كه 
تشكيل  بلوچستان  در  را  ديگر  طايفه  چند  و  درزاده  طايفه 
مهم ترين  از  اجراي«النگو»  مراسم  در  است.  رايج  مي دهند، 
سبك  ديدني  هنرنمايي  اين  در  استفاده  مورد  سبك هاي 
راهوار  كوپگو است كه الهام گرفته شده از راه رفتن اسب 
حركات  بيشتر  نيز  و  است  حيوان  اين  با  شكار  تداعي گر  و 
موزون به كار رفته در اجراي «النگو» الهام گرفته از طبيعت 
و محيط پيرامون انسان هاست. همچنين سبك «كبگي لودگ» 
كه با استفاده از حركات پا، دست و شانه ها اجرا مي شود، 
به  زيبا  پرنده يي  عشوه  و  ناز  با  توام  رفتن  راه  تداعي كننده 
نام چاهي كپوت «chahi kapuot» يا كبوتر وحشي است؛ 
رقصنده با تمركز بر حركات سر و گردن كه حركات دست، 
«النگو»ها  مي كنند.  دخيل  سبك  اين  در  نيز  را  شانه ها  و  پا 
اكثرا در محدوده جغرافيايي مكران«makkran» يعني جنوب 
بلوچستان فعاليت دارند كه بيشترين تمركز و استقرار آنها 
در بخش قصرقند، بنت و فنوج شهرستان نيك شهر، منطقه 
دشتياري شهرستان چابهار و بخش هايي از شهرستان هاي 
سرباز و سراوان به صورت پراكنده است. امروزه با وجود 
عروسي  جشن هاي  در  همچنان   «laango»النگو هنر  آنكه 
هنرمندان  اين  اما  مي گيرد  قرار  بلوچ  مردم  استفاده  مورد 
فاخر با توجه به هزينه هاي سنگين زندگي كه درآمد حاصله 
از «النگو» گري به تنهايي نمي تواند پاسخگوي نياز معيشتي 
به  آن  كنار  در  باشد؛  هنرمندان  اين  پرجمعيت  خانواده هاي 
تنها  منزلت  و  شأن  در  حتي  كه  سختي  مشاغل  به  ناچار 

بازماندگان هنر النگو نيست؛ روي مي آورند.

و  نسل  به  نسل  فراواني  مشقت هاي  و  سختي  با  «النگو» 
سينه به سينه توسط اجداد آنها منتقل و محفوظ مانده اما 
زمين  ايران  هنر  و  فرهنگ  به  عالقه مندان  و  دلسوزان  آنچه 
نگه  زنده  به  «النگو»ها  فرزندان  تمايل  عدم  كرده  نگران  را 
داشتن اين هنر و يادگيري آن است كه اين عدم عالقه مندي 
«laango»ها  النگو  آينده  جديد؛  نسل  و  «النگو»ها  فرزندان 
را در هاله يي از ابهام قرار داده و خطر زوال اين هنر ناب 
همانند ساير آيين ها و آداب و رسوم مردم بلوچ كه تمدني 
كهن در آن نهفته، از مهم ترين دغدغه هاي عالقه مندان به اين 

هنر فاخر است.

با  بايد  مربوطه  مسووالن  و  دولتي  مختلف  بخش هاي 
ارائه  و  هنرمندان  كردن  بيمه  جمله  از  خود  حمايت هاي 
خدمات مختلف تالش كنند ضمن تشويق و به وجود آوردن 
نسل  النگوها  بازاريابي  و  درآمدزايي  جهت  مطلوب  فضايي 
النگو  هنر  فراگيري  جهت  را  منحصربه فرد  هنر  اين  جديد 

راغب كنند تا اين هنر از خطر زوال نجات يابد.
آنچه حايز اهميت است بكر بودن و مهجور ماندن اين هنر 
و  مكتوب  كار  و  تحقيق  هيچ  هنوز  كه  چرا  است  ايران  در 
مستندي در اين زمينه توسط محققان و پ ژوهشگران داخل 
بر  مساله  همين  و  است  نگرفته  صورت  كشور  از  خارج  و 

اهميت هنر «النگو»ي ايراني مي افزايد.

يادى از اسطوره 
خط نستعليق ايرانى 

 
ميرزا  درگذشت  سالروز  مردادماه   29
دوره  خوشنويس  كلهر،  محمدرضا 
مشهور  نستعليق نويسان  از  و  ناصرى 
تاريخ هنر ايران بود. كسى كه با ايجاد 
نستعليق نويسى،  در  خاصى  شيوه 
ايرانى  خط  هنر  در  را  خود  نام 
كلهر،  محمدرضا  ميرزا  كرد.  جاودانه 
خوشنويس ايرانى و فرزند محمدرحيم 
قمرى  1245هجرى  درسال  بيگى، 
جنوب  حوالى  زاگرس  دركوهپايه هاى 

كرمانشاه متولد شد. پدرش سردار ايل 
محيط  شرايط  به  توجه  با  ميرزا  بود. 
خود  نوجوانى  روزهاى  خود،  زندگى 
سواركارى  تيراندازى،  آموختن  به  را 
و فنون رزمى مشغول شد. در يكى از 
همين تمرين هاى رزمى بود كه از ناحيه 
گوش دچار جراحت و بعدها كم شنوايى 
شد. ايسنا نوشت: در ميان ايل و محل 
استادانى  محمدرضا،  ميرزا  زندگى 
مشغول  خط  آموزش  به  كه  بودند 
داشت  كه  عالقه اى  خاطر  به  او  بودند. 
استادان  اين  نزد  خطاطى  هنر  مشق  به 
هنر  اين  ادامه  براى  سپس  و  پرداخت 
محمد  ميرزا  نزد  و  كرد  سفر  تهران  به 
خوانسارى به مشق خط پرداخت. پس 
خطوط  روى  از  استادش  درگذشت  از 
مى كرد.  مشق  «ميرعماد»  خوشنويسى 
ميرزا محمدرضا كلهر به دليل مهارتى 
پيدا  نستعليق  خط  خوشنويسى  در  كه 
شاه  ناصرالدين  توجه  مورد  كرد، 
قاجار قرار گرفت. شاه او را نزد خود 
عنوان  به  هم  گاهى  و  فرامى خواند 
او  مى گرفت.  خط  مشق  او  از  شاگرد 
همچنين از ميرزا خواست تا دروزارت 
شود،  مشغول  كتابت  كار  به  انطباعات 
كه  هنگامى  فقط  و  نپذيرفت  او  اما 
كتابتى  (وزيرانطباعات)  اعتمادالسلطنه 
را به وى ارجاع مى داد، مى پذيرفت وبه 
سال  در  كلهر  بود.  قانع  آن  حق الكتابه 
شنيد  السلطنه  اعتماد  از  وقتى   ،1300
است،  پيش  در  مقدس  مشهد  سفر  كه 
رضا(ع)  امام  حرم  زيارت  شوق  به 
كرد.  قبول  را  شاه  كاروان  با  همراهى 
طى سفر، اعتمادالسلطنه روزنامه اى به 
چاپ رساند كه ميرزا كتابت متن آن را 
برعهده داشت. به تدبير اعتمادالسلطنه، 
تمام وسايل چاپ سنگى همراه كاروان 
بود و هر چند روز يكبار، متن سفر نامه 

و  شده  نوشته  روزانه،  گزارش هاى  و 
در شش يا هفت صفحه، به شيوه چاپ 
صنعت  ورود  با  مى شد.  منتشر  سنگى 
چاپ سنگى به كشور در زمان قاجار، 
نياز كشور به كتابت و چاپ كتاب ها و 
مطبوعات گوناگون افزايش يافت و اين، 
مى كرد.  دشوار  را  خوشنويسان  كار 
بود  ناچار  خوشنويس  شرايط،  اين  در 
چاپ  براى  را  كتابت  كار  تندى  به  كه 
ميرزا  سازد.  آماده  روزنامه)  (مثًال 
ايجاد  با  كه  بود  كسانى  از  كلهر  رضا 
شد  موفق  خوشنويسى  در  تغييراتى 
و  داده  انجام  سرعت  به  را  كتابت  كار 
براى چاپ آماده كند؛ در واقع، تغييرات 
او در خوشنويسى باعث پيدايش مكتبى 

جديد شد كه بعدها با نام خودش يعنى 
در  او  يافت.  شهرت  كلهرى»  «مكتب 
مهارت  از  درجه اى  به  خوشنويسى 
رسيده بود كه مى توانست تمام كلمه را 
بدون برداشتن قلم از روى كاغذ بنويسد. 
از شاگردان او در خوشنويسى مى توان 
به ميرزا زين العابدين، بن محمد شريفى 
الخطاطين»،  «ملك  به  معروف  قزوينى، 
ميرخانى،  برغانى  مرتضى  سيد  آقا 
سيد  و  آبادى  نجم  مرتضى  ميرزا 
محمود صدر الكتاب اشاره كرد. البته از 
معروف ترين شاگردان او محمد حسين 
سيفى قزوينى معروف به «عمادالكتاب» 
از  و  نبود  او  مستقيم  شاگرد  كه  بود 
ميرزارضا  مى كرد.  تقليد  ميرزا  روش 
شاعرى  و  شعر  در  هم  دستى  كلهر 
بيت  پانصد  و  هزار  حدود  و  داشت 
شعر از او به جا مانده است. از ميرزا 
دست نويس  و  سنگى  چاپ  آثار  كلهر 
بسيارى به جا مانده است كه از جمله 
آن ها مى توان به مخزن االنشاء، قسمتى 
قسمتى  بسطامى،  فروغى  ديوان  از 
فروغى،  ذكاءالملك  االدب  ريحانه  از 
قسمتى از ديوان قاآنى، منتخب السلطان 
سعدى و حافظ، مناجات خواجه عبدا... 
انصارى، رساله غديريه، فيض الدموع، 
سفرنامه  از  قسمتى  الملوك،  نصايح 
و  گاهنامه ها  الدين شاه،  كربالى ناصر 
و  حاشيه  (در  السور  خواص  تقويم ها، 
متن قرآن مجيد)، سياه مشق ها، فرامين، 
مناشير و عريضه هاى گوناگون اشاره 
عام  وباى  در  كلهر  رضا  ميرزا  كرد. 
نهم  و  بيست  جمعه  روز  در  تهران 
مرداد ماه 1291 درگذشت. شيخ هادى 
نجم آبادى، بر جنازه ميرزا محمد رضا 
قبرستان  در  را  او  و  خواند  كلهرنماز 

محله حسن آباد، به خاك سپردند.

جايزه آلماني به عكاس
 ايراني رسيد

فرهاد بابايي عكاس ايراني با مجموعه اي به نام“حوزه علميه" 
موفق به كسب يكي از جوايز برگزيدگان مسابقه  بين المللي 

عكس PROFIFOTO در سال 2013 شد.
فرهاد بابايي عكاس مستند ايراني با مجموعه اي به نام“حوزه 
مسابقه   برگزيدگان  جوايز  از  يكي  كسب  به  موفق  علميه“ 
اين  شد.در   2013 سال  در   PROFIFOTO عكس  بين المللي 
از  سال   25 سني  ميانگين  با  عكاس   153 مسابقه  از  دوره 
كشورهاي مختلف جهان به رقابت پرداختند كه در نهايت پنج 
عكاس از جمله فرهاد بابايي از ايران موفق به كسب عناوين 
زندگي  موضوع  با  بابايي  فرهاد  عكس  شدند.مجموعه  برتر 
اجتماعي  مستند  گرايش  در  و  بابل  علميه  حوزه   در  روزانه 

تهيه شده است
.اين مسابقه با حمايت شركت كانن در آلمان و ويژه  مجموعه 
لذا  و  هستند  ناتمام  هنوز  كه  مي شود  برگزار  عكس هايي 

حداكثر  را  مجموعه هايشان  مي شوند  متعهد  برنده  عكاسان 
تا 6 ماه آينده به پايان برسانند تا در صفحه  ويژه اي روي 
وبسايت مسابقه و همچنين در مجله اي ويژه منتشر شوند.
مبلغ 10  مجموع  در  امسال  برگزيده   عكاس  پنج  به  همچنين 
عكاسي  تجهيزات  خريد  هزينه   كمك  عنوان  به  يورو  هزار 

كانن اهدا خواهد شد.
تو“  جذابيت  تاثير  مجموعه “تحت  با  باور  آناكريستينا 
مجموعه“يك شنبه ي  با  استيچ  اينگا  عشق،  موضوع  با 
با  ويلنر  مايك  آبستره،  چشم اندازهاي  موضوع  با  بعدي“ 
ضرب المثل هاي  موضوع  به  كه  گلو“  در  مجموعه “قورباغه 
كريستوفر  و  مي پردازد  حيوان  و  انسان  به  مربوط  آلماني 
فين با مجموعه اي درباره  ميل سيري ناپذير جوامع انساني به 
نفت ديگر عكاسان برگزيده  اين دوره از جايزه هستند.فرهاد 

بابايي متولد 1363 بندر انزلي و ساكن بابل است.
 او پنج سال است كه به صورت حرفه اي عكاسي مي كند. 
نمايشگاه  تاكنون  و  است  ايران  عكاسان  انجمن  عضو  او 
متعددي برپا كرده و جوايزي نيز از آن خود كرده است.وي 
در مجموعه عكس“حوزه علميه“ بابل نمايي جديد از زندگي 

روزمره طالب را به نمايش گذاشته است.
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ادعاي حزب زحمتكشان 
در مورد سقوط مصدق

مصدق،  دكتر  دولت  سقوط  از  پس 
و  مستقل  حكومتى،  نشريات 
اين  از  متفاوتى  تحليل هاى  حزبى، 
مى خوانيد  آنچه  دادند.  ارائه  واقعه 
حزب  (ارگان  شاهد  روزنامه  سرمقاله 
شاه  سلطنت  حامى  ايران)  زحمتكشان 
سرمقاله  اين  است.  مصدق  مخالف  و 
چه  تا  كودتا  فضاى  كه  مى دهد  نشان 
همراستا  جريان هاى   مطلوب  اندازه 
كه  طورى  به  است،  بوده  حاكميت  با 
سقوط مصدق را ناشى از «قيام مردم!» 

ارزيابى كرده است. 

***
محمد  دكتر  ماهه  نه  و  بيست  حكومت  باالخره 
مصدق با يك قيام خونين سقوط كرد و صفحه 
ديگرى از تاريخ اين قوم كهنسال ورق خورد و 

فصل تازه اى در حيات ملت ما آغاز شد.
براى حزب پرافتخار ما كه بنيانگذار نهضت عظيم 
ملت بود، هيچ چيز مالل انگيزتر از اين نيست كه 
نتيجه روزها و شب ها مبارزه و ثمره هفته ها و 
نابودى  و  نيستى  معرض  در  را  مجاهده  ماه ها 

ببيند.
و  خردمند  رهبر  بقايى  دكتر  كه  زمانى  فاصله 
فداكار و با ايمان زحمتكشان عليه زور و قلدرى 
مكتب  و  نمود  قيام  خارجى  سياه  استعمار  و 
آزادى و راستى را پايه گذاشت و حكومت ساعد 
و  مبارز  اقليت  كه  روزى  تا  كرد  استيضاح  را 
سرسخت دوره پانزدهم تمام افتخارات سياسى 
تقديم  و  گذاشته  اخالص  طبق  در  را  خويش 
كردند، بايد مورد تامل و انديشه صاحبنظران و 

رفقاى حزبى قرار گيرد.

امامى  سيدحسين  شادروان  گلوله  كه  روزى  تا 
سرسخت  اقليت  ميان  داد  خاتمه  هژير  حيات  به 
تحسينى  قابل  صميميت  و  صفا  پانزدهم  دوره 
حكومت مى كرد. همه اعضاي اقليت مبارز دوره 
پانزدهم در كمال جوانمردى و بدون ريب و ريا 
و تظاهر از آزادى مردم و استقالل وطن خويش 
دفاع مى كردند، ولى از آن روز كه اين امانت را 
مقدس  جبهه  و  سپردند  مصدق  محمد  دكتر  به 
و  جاه طلب  و  ابن الوقت  افراد  وجود  به  را  ملى 
اپورتونيستى(فرصت طلبانه) كه از ذكر نام آنان 
خوددارى مى كنيم آلوده ساختند ديگر آن صفا و 
صميميت و حقيقت در جبهه ملى و صف مبارزين 
ضد استعمار وجود نداشت، ولى هدف مقدس ما 
و نمايندگان حزبى ما اين بود كه بار نهضت ضد 
و  برسانيم  مقصود  منزل  سر  به  را  استعمارى 
اگر مصدق را به پيشوايى و رهبرى قبول كرديم، 
از اين جهت بود كه براى او در راه دفاع از آزادى 
به  بارها  او  مى شناختيم؛  سوابقى  ملى  حقوق  و 
دفاع از حقوق اساسى برخاسته و در راه حفظ 
آزادى هاى مقدس بشرى مبارزه كرده بود و در 
ادوار چهاردهم و شانزدهم مجلس كه نقش رهبر 
حكومت هاى  با  داشت  برعهده  را  منتقد  اقليت 
توقيف هاى  و  مطبوعات  تحديد  و  نظامى 
غيرقانونى اشخاص و سوءاستفاده هاى دولت ها 
از قدرت و مقام، مخالفت شديد مى كرد. او بارها 
عليه مظالم حكومت هاى دست نشانده يا قلدر قيام 
دعوت  خائنين  عليه  مبارزه  به  را  مردم  و  كرده 
پانزدهم  دوره  ننگين  انتخابات  بر  او  بود.  كرده 
تهران اعالم جرم كرده و براى آزادى انتخابات 

يقه چاك داده بود.

در تمام جلساتى كه نطق كرد عليه استعمار سياه 
سياست  آن  عمال  و  داده  سخن  داد  انگلستان، 
از  پس  كه  زمانى  و  بود  كوبيده  سخت  را  شوم 
ترور رزم آرا به او پيشنهاد مقام نخست وزيرى 
طرفداران  و  مدافعين  اول  صف  در  ما  شد، 
جدى  كمك  و  يارى  به  ما  گرفتيم.  قرار  او  جدى 

حكومت برخاستيم زيرا نوكران مسكو و بردگان 
داشتند.  مخالفت  او  با  لندن  دست پروردگان  و 
مزدوران امپرياليسم سرخ در راه پيشرفت هدف 
ملت مانع مى ساختند و به كمك ايادى انگلستان 
مصدق  حكومت  شكست  منظور  به  و  مى رفتند 

حادثه ايجاد مى كردند.
پايان  تا  حادثه سازى ها  و  كارشكنى ها  اين 
سال  تيرماه  سى  ام  تا  سپس  و  شانزدهم  دوره 
گذشته ادامه يافت و ما همچنان مدافع سرسخت 
بوديم.  مى دانست  ملت  مظهر  را  خود  كه  دولتى 
قوام  حكومت  روزه  چند  خطرناك  روزهاى  در 
حداكثر كوشش و مشقت را تحمل كرديم و بدون 
و  بستيم  كمر  آزادى  از  دفاع  به  تظاهر  و  ادعا 
خودستايى و بهره بردارى از آن پيروزى عظيم 
را براى كسانى گذاشتيم كه اهل اين تظاهرات و 

خصايص بودند.
ما حكومت مصدق را مخالف هيات حاكمه فاسدى 
بدبختى هاى  كليه  مسووليت  كه  مى دانستيم 
بر  را  ايران  مردم  فقر  و  محروميت  و  كشور 
با  ظاهر  به  معروف  هزارفاميل  و  داشت  عهده 
او دشمنى مى كردند، ولى گذشت زمان ما را با 
حقيقتى دردناك مواجه كرد. نخستين حقيقتى كه 
دريافتيم اين بود كه مصدق السلطنه مردى نبود 
كه عمال عليه هيات حاكمه فاسد كه بيش و كم با 

او قرابت داشتند قيام كند.

و  تملق  را  مصدق  كه  بود  اين  بزرگ تر  بدبختى 
مداهنه بعضى از اطرافيان به كلى گمراه ساخته 
مردم  همه  از  واالتر  و  برتر  را  خود  او  و  بود 
تمام  از  پرارزش تر  را  خود  فكر  و  كشور  اين 
خودپرستى  دام  در  چنان  و  مى دانست  افكار 
وجه  هيچ  به  كه  بود  افتاده  گير  خودخواهى  و 
طرفداران  بى شائبه  تذكرات  حتى  نمى توانست 
حكومت  دوران  از  چه  نمايد.هر  قبول  را  خود 
او  جاه طلبى  حس  و  مقام  شهوت  مى گذشت  او 
شدت مى يافت و مردى كه خود سال ها از اوضاع 
جزئى  شنيدن  طاقت  بود،  كرده  انتقاد  شدت  به 
دكتر  گله  نخستين  چنانچه  نداشت  را  انتقادى 
بقايى را از دولت در مورد سستى و تهاون در 
اجراى قانون مصادره اموال قوام و عدم توجه به 
توبيخ  و  كرد  تلقى  خشونت  با  شهدا  بازماندگان 
حس  ارضاى  براى  و  شد  خواستار  را  او  جدى 
خويشتن پرستى از مجلس تقاضاى اختيارات را 
نه يك بار، دو بار آن هم از راه ارعاب و تهديد 
نمايندگان به وسيله اوباش و رجاله ها توانست از 
مجلس بگيرد. يعنى براى اخذ اختيارات از همان 
در  ولى  مى رفتند  رزم آرا  و  قوام  كه  رفت  راهى 

شدت عمل از آنها جلو افتاد.

تظاهر  آزادى خواهى  به  سال  پنجاه  كه  مردى 
و  محرومين  آزادى  سلب  براى  مى كرد 
امنيت  كميسيون  اليحه  كشور  آزادى خواهان 
اجتماعى نوشت و به شدت اجرا كرد. مردى كه 
بارها از دست عمال سفارت گله كرده بود براى 
توليت ها  و  طاهرى ها  دكتر  انتخاباتى  موفقيت 
پافشارى  بودند  سفارت  ماركدار  نوكران  از  كه 
توقيف  به  دست  اواخر  اين  در  و  كرد  لجوجانه 
اشخاص  و  مطبوعات  قانون  خالف  بازداشت  و 
پا  زير  را  مردم  انسانى  مقدس  حقوق  و  زد 
كرد،  منتشر  اسكناس  قانون  برخالف  گذاشت، 
گرفت  نديده  را  جوانمردى ها  و  دوستى ها  تمام 
دستور  خود  بى حياى  و  وقيح  نوكران  به  و 
نهضت  اصولى  پايه گذاران  و  رهبران  كه  داد 
راديو  ملى  دستگاه  و  كنند  لجن مال  وقيحانه  را 
درآورد.  شخصى  مداحى  بنگاه  صورت  به  را 
خالصه در سوءاستفاده از مقام و قدرت كارى 
نكرده  هژيرها  و  رزم آراها  و  قوام ها  كه  كرد 
دوران  او  كارآگاهى  و  شهربانى  دستگاه  بودند. 
شهربانى مختارى را روسفيد كرد و ما كه خود 
براى  و  مى دانستيم  آزادى  و  راستى  پيرو  را 
آزادى و دموكراسى قيام كرده بوديم و با فساد 
اين  ناظر  داشتيم، نمى توانستيم  مبارزه  تباهى  و 
صحنه هاى خالف انتظار باشيم و اعتراض نكنيم.

منبع: روزنامه شاهد، 
29 مرداد 1332

راى مـــردم به 
دولت مصـــدق

«باختر  سرمقاله  خوانيد  مى  آنچه   
سال  مردادماه   20 تاريخ  در  امروز» 
سرمقاله  اين  نويسنده  است.   1332
را  او  مخالفان   ، مصدق  از  حمايت  با 
را  آفتاب  «وصل  كه  پره هايى  شب  به 

نمى توانند ديد»، تشبيه كرده است.

شهرستان  در  گذشته  هفته  «رفراندوم»  پيرو   
به  مراجعه  ايران  سرتاسر  در  ديروز  تهران، 
نداى  به  يكصدا  ايران  ملت  و  شد  عمومى  آراى 
و  بى حد  آزادى  اين  گفتند.با  لبيك  خود  پيشواى 

اندازه كه به مخالفان داده اند و همه روزه مانند 
پول  با  فحش نامه  روزنامه،  نام  به  درخت  برگ 
شخص  و  دولت  عليه  و  مى شود  چاپ  بيگانگان 
و  عمل  گونه  هر  از  و  مى نمايند  تبليغ  مصدق 
است  خجلت  و  شرم  موجب  آن  ذكر  كه  اقدامى 
اشخاصى  همان  يعنى  مردم  نمى كنند؛  فروگذار 
دنبال  به  هستند  خانه  اين  حقيقى  صاحب  كه 
كرده  تقديس  را  او  نيت  و  برداشته  قدم  مصدق 
ايران  مى كنند.ملت  تصريح  را  خود  پشتيبانى  و 
اول  بار  مشروطيت  پيدايش  از  پس  كه  مى بيند 
و  شده  داده  مردم  به  مطلق  آزادى  يك  است كه 
بدون  و  داشته  ورود  عمومى  امر  يك  در  عامه 
اعمال نفوذ، اين «رفراندوم» صورت گرفته است.

وصل  كه  شب پره ها  مغرضين،  كورباطن ها، 
آفتاب را نمى توانند ديد هر چه مى خواهند بگويند، 
آفتاب را با گل نمى توان اندود و در اين قرن و 
نام  اتم  و  تلويزيون  عصر  را  آن  بايد  كه  عصر 

نهاد، حقايق را نمى شود مكتوم داشت.

مخالف خوانى  و  مى كشند  فرياد  كه  همين ها 
همين  از  مصدق  لواى  زير  پيش  سال  مى كنند 
تظاهرات و ابراز احساسات حماسه مى خواندند 
خود  به  و  مى كردند  ذخيره  وجد  خود  براى  و 
مى باليدند كه در جبهه و صفى هستند كه مردم 
مى روند  آنها  دنبال  به  و  مى كنند  احترام  آنها  به 
است  ساختگى  كارها  اين  مى گويند  امسال  ولى 
پس  نيستيم  ما  چون  كه  است  اين  آنها  دليل  و 
مى دانند  بهتر  خودشان  نيستند.آنها  هم  مردم 
نمى توانند  خودشان  خانه  بازارچه  زير  كه 
و  خويشان  كه  كرده اند  احساس  شوند!  سفيد 
ولى  نمى دهند،  را  آنها  سالم  جواب  بستگانشان 
به  مردم  كه  مى نويسند  خود  روزنامه هاى  در 
تحريك دولت به آنها حمله مى كنند.آقايان كسى 
باشد.  نگران  دولت  كه  نيست  شما  دنبال  به 
جمع  هم  دور  شب ها  كه  همان هايى  هستيد  شما 
سوراخ ها  در  كه  آنهايى  ضميمه  به  مى شويد 
مگر  آيند!  بيرون  خانه  از  نيستند  قادر  و  خزيده 
مخالفت  و  هستيد؟  ايران  مردم  چندم  يك  شما 

شما چه تاثيرى دارد؟

مى گيرد  را  شما  جلو  اندازه  و  حد  آن  در  دولت 
و  قتل  موجب  يا  كنيد  اخالل  را  امنيت  و  نظم  كه 
صدا  تنها  مى خواهيد  هرچه  اال  و  شويد  فتنه اى 
بدهيد و آنچه ميسر است شما چند نفر در عزاى 
فضا  در  صداها  اين  بگرييد.از  خود  شكست 
بسيار پيچيده و گوش آسمان ها به اين آهنگ هاى 
ناموزون آشنا است. شما سال گذشته پشت سر 

مى كرديد  اقتدا  او  به  و  مى خوانديد  نماز  مصدق 
امسال  داشتيد،  اجتماع  در  را  منزلت  و  مقام  آن 
مى خواهيد  مى رقصيد  اجنبى  سياست  ساز  به 
غير  مردم  اگر  كنند؟  معامله  چه  شما  با  مردم 
از اين معامله مى كردند بايد از اين مملكت و از 
اين مردم مايوس بود چون تقوى و درستى اثر 
طهارت  و  پاكى  به  مردم  ندارد.اعتماد  وضعى 
و  وطن پرستى  به  مردم  اعتماد  است،  مصدق 
رشادت سياسى مصدق است، شما چه داريد كه 
شما  سر  پشت  ملت  اگر  كنيد؟  عرضه  مردم  به 
است، چرا اعالميه نمى دهيد كه روز فالن تعطيل 

عمومى كنيد. مگر دست شما را گرفته اند؟
و  نزديكان  و  خويشان  كنيد،  امتحان  مى خواهيد 
به  مراجعه  كنيد،  جمع  را  دوستان  و  همسايگان 
شما  روش  به  چند  صدى  ببينيد  كنيد  آنها  آراي 
خيال  كه  بود  اين  شما  اشتباه  مى دهند؟  راى 
اين  و  هستند  شما  دنبال  به  مردم  اين  مى كرديد 
ابراز احساسات براى شما است؛ و تصور كرديد 
اتخاذ  نظرى  هر  و  مى آيند  برويد  راهى  هر  كه 
كنيد پيروى مى كنند؛ اين امتحان به قيمت حيات 

سياسى و آبروى شما تمام شد.
ديروز ملت ايران در سرتاسر كشور خط بطالن 
كه  را  مجلسى  در  كشيد،  شما  عمل  و  گفته  بر 
شما در آن بوديد بست و دفتر سياست شما را 
و  ابدى  حيات  فرمان  ايران  ملت  ديروز  شست؛ 
ديروز  داد،  مصدق  به  جاويد  و  باافتخار  زندگى 
ديروز  كرد،  غروب  شما  سياست  عمر  آفتاب 
خورشيد اقبال و افتخار مصدق در نصف النهار 
ملت  ديروز  درخشيد،  عامه  قبول  و  محبوبيت 
هنوز  كوبيد؛  شما  دهان  بر  محكمى  مشت  ايران 

متقاعد نشده ايد، هنوز بس نيست؟

شما از ملت ايران مايوس شديد، رو به خارجى ها 
آورديد، شكايت ملت ايران را به بيگانگان برديد! 
توقيف،  را  روزنامه ها  كه  مى كنيد  تلگراف  شما 
تهديد  را  همه  و  تبعيد  و  زندانى  را  مخالفين 

كرده اند.
نيست؟  شما  جواب  شما  روزنامه هاى  همين 
فتنه  همين  و  شما  شبانه روزى  اجتماع  همين 
سفك  و  قتل  به  منجر  كه  دائم  فسادهاى  و 
شما  آزادى  عالمت  مى شود،  خون]  دماء[ريختن 
مجبور  را  مردم  دولت  مى خواهيد  شما  نيست؟ 
كنيد كه به دنبال شما بيايند. ديگر اين كار ميسر 
به  پيروز  شد.ملتى  شسته  دفتر  آن  و  نيست 
سعادت  طرف  به  اسبه  دو  خود  پيشواى  دنبال 
و پيروزى مى رود، مردمى سرنوشت خود را در 
پيروى مردى پرهيزكار و پاك تشخيص داده از 
او الهام مى گيرند، شما هم مطرود و ملعون بايد 

از سياست كناره بگيريد.

نداريد،  را  كسى  شما  دارد  تكيه  ملت  به  مصدق 
شما  دارد  پرهيزكارى  سابقه  و  آبرو  مصدق 
به  و  دارد  برنامه  مردم  براى  مصدق  نداريد، 
درك  را  معنى  اين  مردم  و  مى كند  خدمت  مردم 
كرده اند، شما براى كسان و بستگان و اطرافيان 
شما  دور  از  آنكه  براى  و  مى كنيد  تالش  خود 

متالشى نشوند به آنها منفعت مى رسانيد.
شما به انتظار نشسته ايد كه يك خارجى به كمك 
شما بيايد و مصدق را از كار بيندازد. اوال ملت 
حمايت  او  از  حال  تا  كه  همانطور  و  بيدار  ايران 
كرده بعد هم خواهد كرد. ثانيا بر فرض كه شما 
توفيق حاصل كرديد مصدق سربلند و با افتخار 
از ميدان بيرون مى رود، مصدق پيروز و محبوب 

ميدان را ترك مى كند.

پس در يك طرف اين ميدان جنگ شما و بيگانگان 
فراموش  ولى  ملت؛  و  مصدق  ديگر  طرف  در  و 
ايران  ملت  است.ديروز  مردم  با  خدا  كه  نكنيد 
سياست اجنبى پرستى اقليت را محكوم كرد. اين 
افراد  به  ايران  ملت  اعتماد  عدم  راى  رفراندوم 
سياستى  از  عامه  انزجار  و  تنفر  نشانه  و  اقليت 
بود كه ايادى لندن از آن پيروى مى كنند.قريب دو 
ميليون نفر از افراد اين ملت در يك انتخابات آزاد 
ضمن رأى عدم اعتماد به ستون پنجم انگليس به 
مصدق پيروز و وطنخواه راى اعتماد داد و ثابت 

كرد كه استقالل وطن خود را آرزومند است.
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موفقيت دانشمندان 
در كشيدن ترمز نور 

فرانسوي  و  چيني  دانشمندان 
در  را  نور  سرعت  شدند  موفق 
حد  تا  مايع  كريستال  ماتريكس 

قابل توجهي كند كنند.

 بيشترين سرعت نور در خالء است كه 
نور با سرعت تقريبا 300 هزار كيلومتر 
مي كند.هم اكنون  سير  آن  در  ثانيه  بر 
براي  جديدي  كارآمد  شيوه  دانشمندان 
راه  سر  بر  سرعت  مانع  يك  قراردادن 

نور يافته اند.

مولكول هاي  چين  و  فرانسه  از  محققاني 
رنگي را در يك ماتريكس كريستال مايع 
تعبيه كرده اند تا سرعت گروهي نور را 
اوجش  سرعت  ميلياردم  يك  از  كمتر  به 

برسانند.
كندكردن  توانايي  است  مدعي  علمي  تيم 
روزي  است  ممكن  شيوه  اين  به  نور 
علم  در  جديد  فناوري هاي  ارائه  به 
دور  راه  از  حس كردن  و  اندازه گيري 

بينجامد.
رويكرد جديد براي دستكاري نور توسط 
گروهي از محققان دانشگاه سوفيا-آنتي 
ژيامن  دانشگاه  و  فرانسه  نيس  پوليس 

چين صورت گرفت.

استفاده  اندكي  نيروي  از  آن ها  شيوه 
الكتريكي  ميدان  يك  به  نيازمند  مي كند، 
خارجي نيست و در دماي اتاق نيز عمل 
با  مقايسه  در  را  آن  امر  اين  و  مي كند 
ديگر آزمايش هاي كندكردن نور عملي تر 

مي كند.
از  يكي  بورتولوزو،  اومبرتو  گفته  به 
بر  ترمز  گذاشتن  مطالعه،  اين  محققان 
دانشمندان  به  مي تواند  نور  راه  سر 
ويژگي هاي  آسان تر  مقايسه كردن  در 
اين  كه  مي كند  كمك  نور  پالس هاي 
ساخت  در  آن ها  به  خود  نوبه  به  امر 
اندازه گيري  براي  حساس   بسيار  ابزار 
سرعت هاي بي نهايت كند نور و حركات 

كوچك آن كمك مي كند.

دانشگاه  از  همكارانش  و  دانشمند  اين 
دانشگاه  و  نيس  پوليس  سوفيا-آنتي 
را  ابزاري  ديگر  مقاله اي  در  روچستر 
براي  كند  نور  از  كه  كرده اند  تشريح 
يك  از  كمتر  سرعت هاي  اندازه گيري 

تريلينيوم متر بر ثانيه استفاده مي كند.
است  طوالني  مدت هاي  دانشمندان 
مي دانند كه يك پاكت موجي نور هنگامي 
كندتر  مي كند،  عبور  ماده  خالل  از  كه 

مي شود.

در  قابل توجه  افت  به  دستيابي  كليد 
سرعت نور استفاده از اين حقيقت است 
پالس  يك  عنوان  به  نور  كه  هنگامي  كه 
از  مجموعه اي  واقع،  در  مي كند،  حركت 
فركانس  داراي  يك  هر  كه  است  امواج 
اندكي متفاوت  هستند؛ با اين حال، تمامي 
يكديگر  با  بايد  پالس  در  موجود  امواج 
موادي  مي توانند  كنند.دانشمندان  حركت 
را طراحي كنند كه مانند موانعي باشند و 
امواج  ديگر  از  بيش  را  امواج  از  تعدادي 
با  ماده  از  خروج  منظور  كنند.به  كند 
يكديگر، پالس بايد منتظر بماند تا اين كه 

خود را دوباره بازسازي كند.
ويژگي هاي  ديگر،  تحقيقاتي  گروه هاي 
كريستالي  شبكه هاي  يا  اتمي  بخارهاي 
تحت  نور  قابل توجه  كندكردن  براي  را 

شرايط خاص، براي“توقف" موقت آن 

است  مدعي  علمي  تيم 
نور  كندكردن  توانايي 
است  ممكن  شيوه  اين  به 
روزي به ارائه فناوري هاي 
اندازه گيري  علم  در  جديد 
دور  راه  از  حس كردن  و 

بينجامد.
در درون ماده دستكاري كرده اند.

مايع  كريستال  از  بورتولوزو  تيم  اما 
تلويزيون  در  مورداستفاده  مواد  مشابه 
رايانه يي  نمايشگرهاي  و  دي  سي  ال 
استفاده كرد كه مي تواند در يك مجموعه 
ولتاژهاي  نيازمند  كند،  عمل  ساده 
نباشد  مغناطيسي  ميدان هاي  يا  خارجي 
و در دماي اتاق و با نيروي نوري بسيار 
پايين عمل كند.آن ها يك جزء شيميايي را 
به مجموعه خود افزودند كه مولكول هاي 
داد  تغيير  مارپيچ  شكل  به  را  مايع  بلور 
آن  به  را  رنگي  مولكول هاي  سپس  و 
افزودند كه در ساختارهاي مارپيچ قرار 

گرفت.
كه  هنگامي  مي توانند  رنگي  مولكول هاي 
توسط نور متشعشع مي شوند، شكلشان 
را تغيير دهند، ويژگي هاي نوري ماده را 
تغيير داده و در نتيجه، سرعت هاي نسبي 
اجزاي موجي مختلف پالس نوري را به 
اين،  بر  دهند.افزون  تغيير  حركت  هنگام 
كريستال  ماتريكس  مارپيچي  ساختار 
تغيير شكل   رنگ هاي  طوالني  عمر  مايع، 
امر  اين  و  مي كند  تضمين  را  شده  داده  
را  نوري  پالس  يك  ذخيره سازي  امكان 
در ماده (medium) و سپس آزادكردن 

آن به هنگام نياز را ممكن مي كند.

به  آن ها  تكنيك  مدعي اند  دانشمندان 
خوبي در كاربردهاي تداخل و حسگري 
مطالعه  اين  است.جزئيات  استفاده  قابل 

در مجله Optics Express منتشر شد.

 رصد هرنوع ارتباط الكترونيك در آمريكا؛

 انتظار حريم خصوصي 
از گوگل بي معنا است 
يك  عنوان  به  گوگل  قديمي  منتقدان  از  يكي  حالي  در 
سند  يك  كشف  با  مشتريان  حقوق  مدافع  سازمان 
دادگاهي قديمي مناقشه اي تازه درباره حريم خصوصي 
عدم  براي  گوگل  از  و  است  انداخته  راه  به  يك  آنالين 
شكايت  خود  كاربران  خصوصي  حريم  نكردن  رعايت 
كرده است، كه گوگل ادعا مي كند هركس پيامي به 425 
حريم  انتظار  نبايد  كند  ارسال  ميل  جي  كاربر  ميليون 

خصوصي داشته باشد.
افشاسازي  دارند  اعتقاد  گوگل  منتقدان  مهر،  گزارش  به 
گوگل  شركت  خصوصي  حريم  سياست  درباره  جديد 
الكترونيك  نامه هاي  سرويس  كاربران  كه  براين  مبني 

باشند  داشته  خصوصي  حريم  انتظار  نبايد  شركت  اين 
از  بايد  ما  كه  است  نكته هايي  از  كوچكي  يادآوري  تنها 
اساس  اين  بر  آمده  وجود  به  مي دانستيم.مناقشه  قبل 
است كه كاربران سرويس جي ميل شركت گوگل نبايد 
انتظار داشتن حريم خصوصي داشته باشند و با توجه 
به وضعيت تجسس و نظارت در آمريكا كه اندكي پيش 
مطرح  را  پرسش  اين  منتقدان  بود،  شده  مطرح  اين  از 
آيا  است؟  برانگيز  تعجب  مسائل  اين  واقعا  آيا  كه  كنند 
هنوز هم انتظارات منطقي درباره داشتن حريم خصوص 
مانده  باقي  آمريكا  در  ويژه  به  الكترونيك  ارتباطات  در 
است؟بيانيه گوگل طي يك دفاعيه حقوقي مطرح شده كه 
حامي  عنوان  به  واچ داگ  كانسيومر  توسط  پيش  چندي 

منافع مشتري مورد توجه قرار داده شد.
حريم  انتظار  الكترونيكي  نامه هاي  ارسال  هنگام 

خصوصي نداشته باشيد
فرستنده  كه  همانطور  درست  است:  آمده  بيانيه  اين  در 
تعجب  مسئله  اين  از  تجاري  همكار  يك  به  نامه  يك 
نمي كند كه دستيار گيرنده نامه را باز كرده، افرادي كه 
از سرويس نامه الكترونيك تحت شبكه اينترنت استفاده 
مي كنند نيز نبايد تعجب كنند كه نامه هاي الكترونيك آنها 
توسط گيرنده نامه ( ارائه كننده خدمات نامه الكترونيك) 
در ميانه راه ارسال پردازش مي شود. در حقيقت وقتي 
فرد به صورت داوطلبانه به شخص سوم رجوع مي كند 
نبايد هيچ انتظار مشروعي از حريم خصوصي اطالعات 
داشته باشد.درحالي كه منتقدان و خروجي رسانه ها از 
اين امر ابراز غافلگيري و تعجب كرده اند، سايرين اظهار 
داشتند كه اين افشاسازي مسئله اي نبوده كه ما پيشتر 
پرونده  از  برگرفته  متن  باشيم.اين  نداشته  اطالع  آن  از 
اسميت وي. در دادگاه عالي آمريكا در سال 1979 است 
كه طي آن يك شركت تلفن متهم به استراق سمع شده 
بود. براساس اين حكم، دادگاه اعتقاد دارد كه فرد نبايد 
اطالعاتي  در  خصوصي  حريم  از  مشروعي  انتظار  هيچ 
باشد.اشاره  داشته  داده  سوم  شخص  به  داوطلبانه  كه 
عنوان  به  آمريكا  دولت  مقاالت  توسط  سوم  شخص  به 
اليحه   215 بخش  اساسي  قانون  با  مطابقت  حمايت 
امنيت  سازمان  آن  طي  كه  است  آمريكا  دوستي  ميهن 
تمام  تماس  اطالعات  افشاي  به  دستور  مي تواند  ملي 
آمريكايي  شركت  يك  دهد.ورايزون  ورايزون  مشتريان 
جهاني  باند  پهناي  از  توجهي  قابل  درصد  كه  است 
مخابرات،  زمينه  در  همچنين  مي كند،  تامين  را  اينترنت 
راه  ارتباطات  شركت هاي  به  دهي  سرويس   و  ارتباطات 
دور (وايرلس) نيز فعاليت گسترده  اي دارد.عالوه براين 

عبارتهاي خود گوگل نيز نشان مي دهد كه آنها اطالعات 
هرقانون،  از  تبعيت  منظور"  به  را  كاربران  شخصي 
مقررات، فرآيند حقوقي يا درخواست اجرايي دولت ارائه 

مي كند."
هرنوع ارتباط الكترونيك در آمريكا مونيتور مي شود

جرد نيومن از نشريه پي سي ورلد با مطرح كردن اين 
اين  عمومي  قوانين  جزء  كه  اي  مسئله  چرا  كه  پرسش 
اخير  روزهاي  طي  و  شده  مطرح  امروز  است  شركت 
مناقشه ساز شده، نوشته است اين رويه ها وقتي كه ما 
به  دسترسي  به  نياز  مقامات  كه  مي رسيم  نتيجه  اين  به 
اطالعات كاربران داشته منطقي به نظر مي رسد اما اكنون 
ملي  امنيت  سازمان  درباره  كه  مختلفي  سناريوهاي  كه 
آمريكا مطرح شده و دسترسي آنها به اطالعات شخصي 
كاربران و اين كه آنها حتي مي توانند بفهمند كه آيا يك 
مظنون  كه  اين  و  است  آمريكا  خارج  يا  و  داخل  كاربر 
به ارتكاب جرم است يا خير بيشتر جلب توجه مي كند.

 (Lavabit) الوابيت  بنيانگذار  لويسون  لدر  گذشته  هفته 
تصميم  شده  گذاري  رمز  الكترونيك  نامه هاي  سرويس 

به  خود  شخصي  اطالعات  افشاي  جاي  به  كه  گرفت 
طي  لويسون  كند.  تعطيل  را  سرويس  اين  آمريكا  دولت 
هر  كنيم  فرض  بايد  كه  مي كنم  فكر  گفت:  مصاحبه  يك 
است. شدن  مونيتور  درحال  الكترونيكي  ارتباطات  نوع 

فيل زيمرمان خالق نرم افزار نامه الكترونيك رمز گزاري 
موضوع  اين  كه  گفت   “Pretty Good Privacy شده“ 
شركتهاي  افزايش  با  آيا  اما  است،  تجسس  از  فراتر 
حقوق  انتظار  مي تواند  كاربران  گوگل  چون  داده  بزرگ 
  (Big data) باشند.بزرگ  داده  داشته  خصوصي  حريم 
اصطالحي است كه به مجموعه داده  هايي اطالق مي  شود 
توانايي  از  فراتر  آنها  پردازش  و  كنترل  مديريت،  كه 
مورد  و  تحمل  قابل  زمان  يك  در  نرم  افزاري  ابزارهاي 
انتظار است. مقياس بزرگ  داده، به طور مداوم در حال 
پتابايت،  چندين  به  ترابايت   10 چند  محدوده  از  رشد 
بزرگ  از  است.نـمونه هايي  واحد  داده  مجموعه  يك  در 
با  بازشناسي  سامانه هاي  وبي،  گــزارش هاي   داده، 
اجتماعي،  شبكه هاي  حسگر،  شبكه  هاي  راديويي،  امواج 
متون و اسناد اينترنتي، نمايه هاي جستجوهاي اينترنتي، 
ويديو،  آرشيو  عكس،  آرشيو  پزشكي،  مدارك  نجوم، 
بزرگ  مقياس  در  تجارت  و  زمين  شناسي  پژوهش هاي 

هستند.
از زيرساخت فراگير تجسس آمريكايي متعجب نشويد

عمدي  طور  به  داده  بزرگ  شركتهاي  گفت:  زيمرمان 
مشكوكي  نفوذ  و  مي آورد  وجود  به  را  داده ها  تراكم 
هركس  دست  در  را  قدرت  شركتها  اين  دارند.  آن  روي 
كه اطالعات را در اختيار دارد اعم از دولتها يا شركتها 
دهه  اواخر  در  شخصي  رايانه هاي  انقالب  مي دهد.  قرار 
1970 و 1980 و پس از آن اينترنت در دهه 1990 نويد 
بخش به نظر مي رسيد و به طور بالقوه به عنوان عامل 
قدرتمند شدن افراد حقيقي به نظر مي رسد. اما اكنون با 
وجود شركتهاي بزرگ داده جهت قدرت تغيير كرده و به 
سمت ديگري معطوف شده است و قدرت در دست تعداد 
معدودتري قرار گرفته است. بنابراين نبايد با تعجب به 
بنگريم.براساس  تجسس  فراگير  ساخت  زير  و  سيستم 
استدالل جرد نيومن، متون حقوقي براي موضوع مورد 
بحث حاشيه اي هستند، ما زماني از انتظار مشروع خود 
از حريم خصوصي دست كشيديم كه اجازه داديم دولت 
قدرتهاي تجسس خود را توسعه دهد. گوگل با اشاره به 
را  اي  مسئله  ما  به  تنها  عالي  دادگاه  قديمي  پرونده  يك 

يادآوري كرده است كه پيشتر مي دانسته ايم.
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در انتظار چند دالر بيشتر!
كدام كشورها بيشترين سرمايه خارجي را جذب 

كرده اند؟

تاثير  كه  است  مواردي  از  خارجي  سرمايه  جذب 
بسزايي در شكوفايي اقتصادي كشورهاي مختلف 

براي  تنها  نه  آنها  انجام  كه  پروژه هايي  دارد؛ 
سرمايه گذار خارجي كه در اصل براي كشوري كه 
توانايي جذب اين سرمايه را دارد مفيد خواهد بود. 
«فوربس» به تازگي مطلبي را منتشر كرده است كه 
در آن به كشورهايي پرداخته است كه كمپاني هاي 
عالقه مندي  ميالدي  سال 2013  در  خارجي  بزرگ 
بيشتري براي سرمايه گذاري در آن كشورها دارند. 
نويسنده اين مطلب براي رسيدن به نام كشورهاي 
كه  است  كرده  استفاده  آمارهايي  از  فهرست  اين 
سازمان ملل متحد به تازگي منتشر كرده است. نكته 
جالب توجه اين است كه سرمايه خارجي بيشتر به 

سمت اقتصادهاي در حال ظهور روان است تا به 
سمت كشورهاي پيشرفته. اگر دوست داريد با اين 

كشورها آشنا شويد اين مطلب را از دست ندهيد.
اياالت متحده آمريكا 

گرفتار  است  چندي  آمريكا  اقتصاد  اگرچه 
شرايط  اين  و  است  متعددي  بحران هاي 
كشور  اين  در  نيز  را  پرسروصدايي  اعتراض هاي 
توانسته  هم  باز  حال  اين  با  است،  آورده  بار  به 

آمارهاي  بگيرد.  قرار  فهرست  اين  درصدر  است 
توانسته  كشور  اين  كه  مي دهد  نشان  شده  منتشر 
در  را  خارجي  سرمايه  دالر  ميليارد   168 بر  بالغ 
سال2013 ميالدي جذب كند. اياالت متحده با جذب 
چنين مبلغي توانسته به ركوردي بي نظير در كسب 

سرمايه خارجي دست يابد. 
چين 

را  خود  عزم  كه  مدت هاست  بادامي ها  چشم 
سيطره  به  را  جهاني  بازارهاي  تا  كرده اند  جزم 
چندان  نه  چشم هاي  وجود  آنهابا  درآورند.  خود 

هرجايي  و  هستند  تيزبين  شدت  به  درشت شان 
كنند.  كشف  را  بازار  نيازهاي  تا  دارند  حضور 
بازار  به  كه  بي كيفيتي  اجناس  با  اغلب  آنها  اگرچه 
به  نسبت  را  جهان  مردم  از  بسياري  فرستاده اند، 
خود دچار ترديد كرده اند، اما اين كشور توانسته 
بالغ بر 121 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب كند 

و در رده دوم اين فهرست قرار بگيرد.
هنگ كنگ 

اين كشور در سال گذشته ميالدي در رده چهارم 
سرمايه  دالر  ميليارد   75 جذب  اما  داشت  قرار 
خارجي باعث شده است كه با يك رده صعود در 
فهرست امسال در رده سوم قرار بگيرد. هنگ كنگ 
به  داشته است  پيشرفت هاي اقتصادي چشمگيري 
از  پس  كشور  اين  بهادار  اوراق  بورس  كه  نحوي 
بورس اوراق بهادار توكيو و بورس اوراق بهادار 
شانگهاي، سومين بازار بزرگ بورس در آسيا، از 

لحاظ ارزش بازار است.
برزيل 

مهم ترين  عنوان  به  همچنان  طبيعي  منابع  و  نفت 
شناخته  برزيل  در  خارجي  سرمايه  جذب  عامل 
مي شود. برزيل در سال جاري ميالدي 65 ميليارد 
عامل  همين  و  كرده  جذب  خارجي  سرمايه  دالر 
گذشته  سال  پنجم  رتبه  از  كه  است  شده  باعث 
خود، نقل مكان كند و در رده چهارم قرار بگيرد. 
بخش هاي  از  برخورداري  دليل  به  برزيل  اقتصاد 
و  توليدات صنعتي  معادن،  كشاورزي،  رشد  روبه 
خدمات، داراي باالترين جايگاه در ميان كشورهاي 

آمريكاي جنوبي است .
بريتانيا 

را  فهرست  اين  كشورهاي  بين  در  رشد  بيشترين 
پيش  كه  كشور  اين  كرد.  ثبت  بريتانيا  نام  به  بايد 
در  است  توانسته  داشت  قرار  دهم  رده  در  اين  از 
رده بندي جديد حسابي خود را باال بكشد. بريتانيا 
سرمايه  دالر  ميليارد   62 ميالدي   2012 سال  در 
داخلي  ناخالص  توليد  است.  كرده  جذب  خارجي 
خالف  بر  سال جاري  اول  ماهه  سه  در  بريتانيا 

در  اين  است.  داشته  رشد  درصد   3/0 انتظارات 
سال  آخر  ماهه  سه  در  رقم  اين  كه  است  حالي 

گذشته 3/0 درصد با افت مواجه بوده است.
استراليا 

توسعه  درحال  اقتصادهاي  جزو  نيز  كشور  اين 
سال  در  استراليا  حال  اين  با  مي شود.  محسوب 
خارجي  سرمايه گذاري  باافت  كمي  ميالدي  گذشته 
روبه رو شده و نتوانسته همچون قبل در اين زمينه 
موفق باشد. با اين حال استراليا توانسته 57 ميليارد 
دالر سرمايه خارجي جذب كند. اقتصاد اين كشور 
كشورهاي  بين  در   2012 سال  اول  ماه  سه  در 
است.  بوده  رشد  باالترين  داراي  جهان  پيشرفته 
 3/2 استراليا،  ساالنه  داخلي  ناخالص  توليد  رشد 

درصد بوده است.
سنگاپور 

سنگاپور سال گذشته ميالدي نيز توانسته بود در 
اين فهرست در همين رده قرار بگيرد. سنگاپوري ها 
توانسته اند بالغ بر 57 ميليارد دالر سرمايه خارجي 
را جذب كشور خودشان كنند. اين كشور همچنين 
داده  افزايش  زيادي  ميزان  به  را  خود  صادرات 
در  صادرات  افزايش  اين  از  زيادي  ميزان  است. 
صدور كاالهاي الكترونيك و تجهيزات پزشكي ثبت 
سنگاپور  خدماتي  اقتصادي  بخش هاي  است.  شده 

نيز رشد قابل مالحظه اي داشته اند.
روسيه 

كمپاني هاي چيني كه در زمينه منابع طبيعي فعاليت 
اروپايي  سرمايه گذاري  شركت هاي  و  مي كنند 
سرازير  روسيه  به  را  خارجي  سرمايه  بيشترين 
توانسته  ميالدي   2012 سال  در  روسيه  كرد ه اند. 
است بالغ بر 51 ميليارد دالر سرمايه خارجي جذب 
افزايش  باوجود  معتقدند  كارشناسان  برخي  كند. 
شديد تمايل سرمايه گذاران خارجي به حضور در 
بازار روسيه، اقتصاد اين كشور به واسطه اتكاي 
بيش از حد به سرمايه گذاران داخلي، آينده چندان 

روشني ندارد.
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  طراحي نخستين مدل حيواني 
انتقال اچ آي وي از راه جنسي 

دانشمندان موفق شدند نخستين مدل حيواني براي توصيف انتقال از 
راه جنسي ويروس HIV را طراحي كنند.

به  ابتال  موجب   (HIV) انسان  ايمني  نقص  ويروس  توسط  عفونت 
اختالل  نوعي  سندروم  مي شود.اين   (AIDS) ايمني  نقص  سندروم 
ناتوان كننده است كه در آن تضعيف فزاينده سيستم ايمني اشخاص 

مزمن  بيماري هاي  و  تهديدكننده  عفونت هاي  مقابل  در  را  مبتال 
و  درمان  در  موجود  پيشرفت هاي  مي كند.علي رغم  آسيب پذيرتر 
ندارد  وجود  آن  براي  حاضر  حال  در  درماني  هيچ  ايدز،  مديريت 
و اين عفونت كماكان مشكل بهداشتي عمده اي در سراسر جهان به 

شمار مي آيد.
مطالعه  منظور  به  حيواني  مدل هاي  از  تعدادي  اخير،  دهه  سه  طي 
حال،  اين  با  شده اند؛  طراحي  اچ آي وي  كنترل  و  پاتوژنز  عفونت 
بيماري  اين  انتقال  مسير  متداول ترين  محيط  موجود،  مدل هاي 
نمي كنند. تكرار  را  جنسي  طريق  از  انتقال  يعني  جهان  سراسر  در 

روزولت  بيمارستاني  مركز  از  همكارانش  و  پوتاش  جين  هم اكنون 
براي  را  رويكردي  نيويورك  در  كلمبيا  دانشگاه  پزشكي  مركز  و 

مدل بندي انتقال از راه جنسي اچ آي وي طراحي كرده اند.
وولسكي  جي.  ديويد  و  پوتاش  بين  پيشين  همكاري  از  موفقيت  اين 
كلون  يك  حاضر  است.دانشمندان  گرفته  نشات  كلمبيا،  دانشگاه  از 
اچ آي وي كايمريك را با اصالح ژنتيكي تثبيت كردند كه به ويروس 
امكان انتشار در جوندگان را مي دهد.عفونت موش ها با اين ويروس ها 
داروهاي  سنجش  و  اچ آي وي  نوروپاتوژنز  جوانب  مطالعه  هدف  با 
شده  اعمال  ويروس  اين  بالقوه  واكسن هاي  و  ويروسي  ضدرترو 
است.در مطالعه جديد، پوتاش و همكارانش انتقال موثر و تجديدپذير 
اچ آي وي كايمريك از موش هاي نر عفوني به ماده هاي غيرعفوني را 
از طريق آميزش توصيف مي كنند و نخستين گزارش از انتقال اين 

ويروس را توسط آميزش در يك مدل حيواني ارائه داده اند.
در اين تحقيق درمان ماده ها با داروهاي ضدرترو ويروسي پيش از 

آميزش، از انتقال ويروس ممانعت كرد.
و  يافت  كاهش  موش ها  در  استروس  طي  ويروسي  انتقال  كارايي 
مدركي دال بر اين موضوع ارائه شد كه محيط هورموني در دستگاه 
سرايت  مقابل  در  ميزبان  آسيب پذيري  بر  مي تواند  ماده  تناسلي 
نوع  اين  براي  مفاهيمي  داراي  يافته ها  بگذارد.اين  تاثير  اچ آي وي 
عفونت در انسان ها است و مدل توصيف شده در اين مطالعه داراي 
پيشين  آزمايشگاهي  رويكردهاي  با  مقايسه  در  فراواني  مزيت هاي 
است.سيستم  مزبور  ويروس  آميزش  راه  از  انتقال  بررسي  براي 

ارائه شده ويژگي هاي اندام تناسلي ماده و نر را حفظ مي كند.
همان طور كه در اين مطالعه نشان داده شده، محيط هاي موضعي در 
اندام تناسلي ماده مي تواند بر ميزان و كارآمدي انتقال از راه جنسي 

ويروسي اثر بگذارد.
با حفظ ويژگي هاي فيزيولوژي آميزش، اين رويكرد امكان بررسي 
بدن  محيط  در  را  ويروسي  جنسي  راه  از  انتقال  پوياي  جوانب 
مي دهد.افزون بر اين، مي توان از اين سيستم براي بررسي كارايي 
متداول ترين  از  ممانعت  هدف  با  مداخله گرايانه تر  استراتژي هاي 

مسير انتقال اچ آي وي بهره برد.
اين  گسترش  مطالعه  هدف  با  جديد  سيستم  پوتاش،  دكتر  گفته  به 
ويروس توسط جفت گيري در موش ها طراحي شده، با اين اميد كه 
از  انتقال  از  ممانعت  عملي  رويكردهاي  ارتقاي  براي  را  آن  بتوان 
سازمان  اعالم  كرد.مطابق  اعمال  انسان ها  در  اچ آي وي  جنسي  راه 
بهداشت جهاني، در سال 2011 حدود 34 ميليون فرد مبتال به اين 
ويروس در جهان زندگي مي كردند.جزئيات اين مدل اخيرا در نشريه 

Disease Models & Mechanisms منتشر شد.

/از پسري كه نمي تواند بخوابد تا دختري كه به 
تكنولوژي آلرژي دارد!

8 بيمار عجيب در 
روزگار غريب

ترجمه:حسين صرافي

پسري كه نمي تواند بخوابد
نوپاي  كودك  هر  مانند  ساله،   3 لمب  رت 
ديگري، بد خلقي مي كند ولي در اين بد اخالقي 
چندان مقصر نيست چون به بيماري نادري 
مي دهد.  آزارش  شدت  به  كه  مبتالست 
نمي تواند  هم  لحظه  يك  ساله   3 پسر  اين 
و  بيدار  شبانه روز  ساعت  در 24  و  بخوابد 
است  گونه اي  به  او  شرايط  است.  هوشيار 
مراقب  مختلف  شيفت هاي  در  والدينش  كه 
چيز،  چه  شود  مشخص  تا  هستند  او  حال 
پس  پزشكان  مي شود.  بي خوابي اش  باعث 
و  پدر  به  گوناگون،  فرضيه هاي  بررسي  از 
مادر اين كودك (شانون و ديويد لمب) اعالم 
كردند فرزندشان به بيماري نادر «چياري» 
ستون  به  مغز  بيماري،  اين  در  مبتالست. 
باعث  فشار  اين  و  مي آورد  فشار  فقرات 
فشردگي و له  شدگي ساقه مغز (مركز كنترل 
سيستم  جمجمه،  اعصاب  صحبت،  خواب، 

گردش  خون و سيستم تنفسي) مي شود.

مردي كه نمي تواند چاق شود
زيادي  تعداد  روزانه  ساله،   59 پري  آقاي 
چاق  و  مي خورد  دسر  و  برگر  كيك، 
«ليپو  كه  وضعيتي  به  علت  او  نمي شود. 
چاق  نمي تواند  مي شود،  ناميده  ديستروفي» 
سريع  خيلي  بدنش  در  چربي  زيرا  شود 
آقاي  وقتي  نمي شود.  ذخيره  و  مي سوزد 
 12 در  ولي  بود  چاق  آمد،  به  دنيا  پري 
بين  از  ناگهان  بدن اش  چربي هاي  سالگي 
رفت و اين تقريبا يك شبه اتفاق افتاد. آقاي 
وزن  به  پرخوري  با  كرد  سعي  ابتدا  پري 
مرد  اين  نشد.  موفق  ولي  بازگردد،  سابقش 
بود  درمان  تحت  سال   30 حدود  ساله   59
پزشكان  به  بيماري اش،  تشخيص  براي  و 
مشخص  اينكه  تا  كرد  مراجعه  جهان  معتبر 
شد بدن او 6  برابر حد طبيعي انسولين توليد 
وضعيت  اين  كه  پذيرفته اند  دكترها  مي كند. 

مي تواند يك روياي الغري باشد.

دختري كه پس از  خنده غش مي كند
كي آندروود، دختر 20 ساله انگليسي، دچار 
پس  بالفاصله  و  است  بدن  اعضاي  رخوت 
عضله هايش  شديد،  هيجان  و  احساسات  از 
خوشحال  بار  هر  او  مي شوند.  سست 
مي شود، مي ترسد، تعجب مي كند يا خجالت 
مي كشد، غش مي كند.اين دختر جوان كه از 
5 سال پيش دچار اين مشكل شده و روزانه 
كه  «هنگامي  مي گويد:  مي كند،  غش  بار   40
عجيبي  عكس العمل هاي  مردم  مي كنم،  غش 
كار  آنها  با  آمدن  كنار  كه  مي دهند  نشان 
با  همچنين  آندروود  كي  نيست.»  ساده اي 
كه  مي كند  مبارزه  خواب آلودگي  از  حالتي 
هوشياري اش  سطح  هشداري،  هيچ  بدون 
را كاهش مي دهد و باعث مي شود به خواب 

برود.

جلوي  نمي تواند  كه  موسيقيداني 
سكسكه اش را بگيرد

يك   دوثانيه  هر  ساله،   24 ساندس  كريس 
مي كند.  سكسكه  خواب)  در  (حتي  بار 
مانند  گوناگوني  درماني  روش هاي  او 
ولي  كرده  امتحان  را  يوگا  و  هيپنوتيزم 
 24 مرد  اين  نبوده اند.  ثمربخش  هيچ كدام 
ساله گمان مي كند مشكلش ريفالكس اسيدي 
اسيد  سطح  «چون  مي گويد:  و  است  معده 
جراحي  عمل  با  بايد  پزشكان  است،  زياد 
دريچه معده مرا تنگ  تر كنند.» آقاي ساندس 
كه خواننده و آهنگساز است، مي افزايد: «اين 
كرده  مختل  مرا  حرفه  وضعيت  سكسكه ها 
است چون من تنها كسي هستم كه مي تواند 
4 بار اجرا داشته باشد.» ماه هاست پزشكان 
مركز پزشكي ناتينگهام، لوله اي را در معده 
را  معده  اسيد  سطح  تا  گذاشته اند  كار  او 
جراحي  مورد  در  بتوانند  و  كنند  بررسي 

معده تصميم گيري كنند.

دختري كه به آب حساسيت دارد
ملبورن  اهل  و  ساله   19 دختري  موريس، 
است كه نمي تواند شنا كند، در وان پر از آب 
سپري  از  پس  يا  شود  غوطه ور  حمام  داغ 
كردن روزي خسته كننده، دوش بگيرد، چون 
عرق  حتي  دارد.  حساسيت  آب  به  بدنش 
دردناك  خارش هاي  بروز  باعث  نيز  كردن 
پوست اين دختر 19 ساله مي شود. موريس 
اين مشكل را از 14 سالگي تحمل كرده و به 

 گفته پزشكان به يك ناهنجاري نادر پوستي 
به  نام كهيرهاي آكوآجنيك مبتالست.

زني كه نمي تواند فراموش كند
زني 40 ساله به يكي از نادرترين بيماري هاي 
پاك  او  ذهن  از  هيچ چيز  مبتالست.  جهان 
به  ياد  جزئيات  با  را  همه  چيز  و  نمي شود 
مي آورد. محققان موسسه يوسي ال، اين زن 
نتيجه  به  اما  داده اند  قرار  موردبررسي  را 
 25 اطالعات  او  نيافته اند.  دست  مشخصي 
بازگو  باال  بسيار  دقت  با  را  گذشته  سال 
حفظ  براي  كه  ساله   40 زن  اين  مي كند. 
به  صورت  را  نامش  شخصي اش،  حريم 
است  عادي  غير  آنقدر  مي نويسد،   «AJ» كد 
«سندرم  را  او  بيماري  دانشمندان،  كه 

 هايپرتيمستيك» نام نهاده اند.

مردي كه سردش نمي شود
يخي»  «مرد  به  كه  هلندي  «ويم هايف» 
كند  شنا  يخ ها  زير  مي تواند  است،  معروف 
و به  راحتي در مخزني پر از يخ بايستد . او 
در روز هاي سرد و يخبندان، از كوه ها باال 
پس  يكي  را  جهاني  ركورد هاي  و  مي رود 
مرد  اين  بدن  ساختار  مي شكند.  ديگري  از 
كرده  شگفت زده  را  جهان  پزشكان  هلندي 
و  جالب  زندگي  به  ويم هايف  آقاي  است. 
سراسر هيجانش  ادامه مي دهد و از شرايط 
دماي  در  مي تواند  او  مي برد.  لذت  خاصش 
منفي 30 و 40 درجه زندگي كند و عالقه اي 

به حضور در آزمايشگاه ها ندارد.

دختري كه به تكنولوژي آلرژي دارد
با  آشپزي  همراه،  تلفن  با  زدن  حرف 
مايكروفر و رانندگي بخشي از زندگي عادي 
كارها  اين  اما  است،  بريتانيايي  شهروندان 
زن  اين  است.  غيرممكن  بِرد»  «دبي  براي 
ايجادشده  مغناطيسي  ميدان  به  ساله   39
اجاق هاي  همراه،  تلفن  رايانه،  به وسيله 
حساسيت  خودروها،  از  برخي  و  مايكروفر 
قرمز  باعث  وسايل  اين  از  استفاده  و  دارد 
شدن پوست و متورم?شدن پلكش مي شود. 
ميدان هاي  از  ماندن  امان  در  براي  او 
مكان  نقل  بريتانيا  شمال  به  مغناطيسي، 

كرده است.
oddee.com :منبع
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عدم رعايت قانون، دروغ 
را افزايش مى دهد

فرزانه نيكروح متين

آيا اين عبارت «مثل آب خوردن دروغ مى گويد» 
را باور داريد؟ چند درصد از افراد دوروبرتان به 
بخش  از  گفتن  دروغ  چرا  گويند؟  مى  دروغ  شما 
هاى اجتناب ناپذير زندگى شده است؟ چرا دروغ 
گفتن جزو عادت هاى روزمره به حساب مى آيد؟ 
ما  كه  زمينه  اين  در  ديگر  هاى  سوال  از  خيلى  و 
پاسخ چندان قطعى اى را نمى توانيم به آنها دهيم. 
از  دروغگويى  پديده  علمى  بررسى  در  محققان 
شخص  آن  كه  برند  مى  نام  مضاعف»  «بصيرت 
مرور  خود  ذهن  در  را  موضوع  دو  لحظه  يك  در 
مى كند كه يكى مربوط به آرزوها و زندگى ايده 
واقعيت  كه  آنچه  مورد  در  ديگرى  و  است  آلش 
دارد كه اغلب مورد اول بر دومى سايه افكنده و 
ذهن را تحت تاثير قرار مى دهد. عده اى ديگر علل 
و انگيزه دروغ گفتن افراد را عوامل شخصيتى مى 
دانند مانند روياپردازى، اغراق گرايى، خود بزرگ 
گرفتن  قرار  خطر  در  مثل  اجتماعى  عوامل  بينى، 
موقعيت، اعتبار و شغل و ديگر عامل محافظت از 
دروغ  براى  خود  منافع  حفظ  براى  فرد  كه  منافع 
آسيب،  از  محافظت  مانند  كند  مى  تالش  گفتن 
و...  خصوصى  حريم  نگرانى،  ناراحتى،  درگيرى، 
. در كل همه روان شناسان به اين نتيجه رسيده 
اند كه فرد دروغگو احساس حقارت و كمبود، عدم 
امنيت و اعتمادبه نفس پايين دارد كه براى جبران 
آنها دست به مكانيسم دفاعى مثل دروغ گفتن مى 
زند. در زمينه پديده دروغگويى، انواع آن و درمان 
اين بيمارى با هراير دانليان، مشاور و كارشناس 
ارشد بالينى مصاحبه اى انجام داده ايم كه در زير 

مى خوانيد.

در جامعه، چند نوع دروغگويى ديده مى شود؟
در كل، ما با دو نوع دروغگويى سروكار داريم.

1 دروغگويى عادتى و هميشگى: اين نوع دو حالت 

مثل  بيمارگونه  صورت  به  آن  اول  حالت  دارد. 
اختالل  و  ضداجتماعى  شخصيتى،  هاى  اختالل 
تمايل  فرد  حالت  اين  در  كه  است  ساختگى  هاى 
هدفش  و  دارد  گفتن  دروغ  براى  كنترل  غيرقابل 
دروغگويى  شامل  آن  دوم  حالت  نيست.  آگاهانه 
خود  از زندگى  مقطع  يك  در  فرد  كه  است  عادتى 
روند  اين  به  تدريج  به  بگويد  دروغ  كرده  عادت 

ادامه داده و دايما در حال دروغ گفتن است.

2 دروغگويى مقطعى: نوع ديگر دروغگويى، دروغ 
گفتن در مقاطع گوناگون زندگى فرد برحسب نياز و 
موقعيتش است. اين نوع دروغ گفتن منشاء مرضى 
ندارد، بلكه منشاء آن، نوع تربيتى است كه در آن 
ترس وجود داشته باشد يا الگوهاى نامناسب كه 
فرد مى بيند كسى كه دروغ مى گويد به موقعيت 
باالترى از خودش دست يافته است مثل احساس 
حقارت، خودنمايى، نيازهاى ارضانشده، اعتمادبه 

نفس پايين و ترس و خودخواهى.

از مواردى كه براى دروغ گفتن مقطعى برشمرديد، 
به نظرتان كدام يك نقش پررنگى دارد؟

در جامعه ما و طبق آنچه من در مراجعه كنندگانم 
گفتن  دروغ  در  ديگر  عوامل  از  بيش  ترس  ديدم 
افراد دخيل است كه اين ترس مى تواند ناشى از 

همه چيز باشد.

ريشه دروغگويى را در چه و چگونه بررسى مى 
كنيد؟

به عنوان يك روان شناس براى پيشگيرى از ريشه 
مقاطع  در  يا  كنم  مى  استفاده  تكنيك  دو  از  دروغ 
پردازم  مى  دروغگويى  ريشه  به  زندگى  مختلف 
مثال در زوج درمانى، شوهر يك حرفى مى زند و 
زن حرف ديگرى. در واقع يكى راست مى گويد و 
بايد روابط  اول  درجه  در  درنتيجه  ديگرى دروغ، 
آنها را مورد بررسى قرار دهيم و ببينيم علت اينكه 
ما  گاهى  اينكه  يا  چيست؟  گويد،  مى  دروغ  يكى 
ريشه دروغگويى را در تربيت دوران كودكى فرد 

بررسى مى كنيم.

آيا فرد دروغگو قابل درمان است؟
اختالل  و  بيمارى  صورت  به  گفتن  دروغ  اگر 
ساختگى،  اختالل  سايكوز،  مثل  باشد  شخصيتى 
افراد اهل تمارض درمان شان بسيار سخت است 
رخ  زندگى  از  مقطعى  در  فقط  گفتن  دروغ  اگر  اما 
دهد كه حال مى تواند به داليلى كه برشمرديم مثل 
كمبود اعتمادبه نفس باشد و احساس حقارت و... 
درمانش به نسبت راحت تر است، چرا كه خود فرد 

در درمان كمك مى كند.

هيپنوتيزم  با  معتقدند  شناسان  روان  از  اى  عده 
درمانى مى توانند به اين نوع بيماران كمك كنند، 
نقش  دروغگويى  درمان  در  هيپنوتيزم  واقعا  آيا 

موثرى دارد؟

درمان  مردم،  تصور  برخالف  درمانى  هيپنوتيزم 
نيست بلكه يكى از ابزارى است كه به فرآيند درمان 
كه  را  چيزهايى  فرد  هيپنوتيزم،  در  كند.  مى  كمك 

ياد  به  تواند  مى  كرده  فراموش  زندگى  طول  در 
آورد. اين روش، قرن ها مورد استفاده قرار گرفته 
است كه فرد در عالم هشيارى آنچه را نمى تواند 
بر زبان آورد به ياد مى آورد و اينكه فرد قابليت 
هيپنوتيك داشته باشد يا نه بسيار مهم است. نمى 
توان به تنهايى گفت هيپنوتيزم باعث بهبودى فرد 
مقطعى  درمانى  ابزار  يك  بلكه  شود  مى  دروغگو 
است كه در درمان بالينى كمك مى كند. درمان با 

هيپنوتيزم، يك درمان خوش باورانه است.

در  دروغگويى  پديده  بخواهيم  اينكه  براى  پس 
كمك  هايى  روش  چه  از  بايد  كنيم  درمان  را  فرد 

بگيريم؟

اين  در  مان  تخصص  كه  مشاور  عنوان  به  ما 
آغاز  را  درمان  بخواهيم  اينكه  از  قبل  است  زمينه 
كنيم اول بايد علل دروغگويى را در فرد بررسى 
كنيم مثال اگر فرد مرض دروغگويى دارد يا بيمار 
مناسب  برايش  دارودرمانى  است،  پردازى  دروغ 
به  دست  زندگى  از  مقاطعى  در  فقط  اگر  اما  است 
دروغ مى زند، درمانش متفاوت است. ممكن است 
به  دست  و...  حقارت  احساس  ترس،  دليل  به  فرد 
دروغ بزند كه ما سعى مى كنيم اين رفتارها را با 

روانكاوى و روان درمانى از بين ببريم.

آيا فرد دروغگو همزمان به بيمارى و اختالل هاى 
روحى و روانى ديگرى مبتال مى تواند باشد؟

بله. ديده شده كه افرادى كه اضطراب بااليى دارند 
خيلى مبالغه آميز صحبت مى كنند و در حال دروغ 
گفتن هستند يا وسواسى ها، واقعيت را تغيير مى 
و  شكاك  افراد  زنند،  مى  دروغ  به  دست  و  دهند 
بدبين نيز به صورت ناخودآگاه دروغ مى گويند و 
آنچه را كه به فرد نسبت مى دهند غيرواقعى است.

آيا تا حاال شده كه فرد از دروغ گفتن خود ناراحت 
باشد و براى رفع آن به مشاور مراجعه كند؟

من  بگويد،  كننده  مراجعه  كه  آمده  پيش  ندرت  به 
را  من  ناراحتم،  بابت  اين  از  و  گويم  مى  دروغ 
متوجه  مشاوره  جريان  طول  در  ما  كنيد.  درمان 
مى شويم كه فرد دروغگو است و او را درمان مى 
كنيم. در مراجعه ها، فرد وقتى مى گويد احساس 
متوجه  ندارم  را  گفتن  نه  توانايى  يا  دارم  حقارت 
مى شويم كه وى دروغ مى گويد اما مستقيم پيش 

نيامده كه كسى بگويد مشكل دروغ گفتن دارم.

و  برد  مى  لذت  گفتنش  دروغ  از  دروغگو  فرد  آيا 
آگاهانه اين كار را ادامه مى دهد؟

دروغ  حال  در  فرد  وقتى  مدت  طوالنى  در  اصوال 
گفتن است برايش لذت بخش است كه اين كار را 
مى  عادت  كه  دروغگويى  واقع  در  دهد.  مى  ادامه 

شود براى فرد كسب رضايت مى كند.

امروز در جامعه مى بينيم كه افراد دروغ خود را با 
گفتن «دروغ مصلحتى گفتم» توجيه مى كنند، دروغ 

مصلحتى در چه مواردى الزم و بجاست؟

دروغ گفتن يا نگفتن واقعيت، اسامى مختلفى دارد 
مثل مبالغه كردن، دروغ كوچك، توجيه و تحريف، 
همه  مصلحتى.  دروغ  و  انكار  تمارض،  زدن،  الف 
محسوب  دروغگويى  خانواده  جزو  ها  عنوان  اين 
مى شود كه همه موارد به غير از دروغ مصلحتى 
بارشان منفى است. البته منظور از دروغ مصلحتى 
و  است  رايج  و  باب  جامعه  در  كه  است  همان 
و  است  مثبت  كلمه  يك  مصلحت  نيست  منظورم 
مصلحت  كه  است  اين  مصلحتى  دروغ  از  منظور 
ايجاب مى كند اين گفته را نگويم تا ببينم چطورى 
و در چه شرايطى بيان كنم. مثال اگر كسى بيمار 
و در بيمارستان بسترى است و خانواده اش در 
به  مصلحتى  دروغ  كه  فردى  نگوييم.  هستند  سفر 
واقعيت  گفتن  بايد  درنهايت  هدفش  برد  مى  كار 

باشد.
دروغ گفتن چه آسيب هايى را براى خود شخص 

دروغگو در بردارد؟

آسيب  فرد  خود  به  اول  درجه  در  دروغ  نوع  هر 
مى رساند درواقع فرد دارد به خودش مدام دروغ 
مى گويد و هرچقدر دروغگويى فرد بيشتر باشد، 
و  شود  مى  بيشتر  خودش  به  رساندن  آسيب 
فرد  و  شود  برمال  فرد  هاى  دروغ  زمانى  در  اگر 
ديگر نتواند با دروغ گفتن به نتايج رضايت بخش 
شود  مى  اى  عديده  روانى  مشكالت  دچار  برسد 
هاى  بيمارستان  در  افراد  اين  شده  ديده  حتى  كه 
آن  به  بايد  كه  اى  نكته  اند.  شده  بسترى  روانى 
توجه داشته باشيم، اين است كه ما هرچقدر سن 
بيشتر  مان  آرامش  به  نياز  رود،  مى  باالتر  مان 
مى  كمتر  برايمان  مشكالت  با  مواجهه  توانايى  و 
در  سال   20 مثال  مداوم  طور  به  كه  فردى  شود. 
با  40سالگى  در  نتواند  و  باشد  گفتن  دروغ  حال 
و  شكست  به  بيندازد،  راه  را  كارش  گفتن  دروغ 

مشكالت روانى بسيارى برمى خورد.

در  حد  چه  تا  ما  پذير  دروغ  و  باور  دروغ  جامعه 
ترويج دروغگويى نقش داشته است؟

كه  است  شناسى  جامعه  اى  مساله  مساله،  اين 
در  دهند.  نظر  آن  مورد  در  شناسان  جامعه  بايد 
يك جمله مى توانم بگويم رعايت نشدن قانون در 
سطح اجتماع، ميزان دروغ گويى را بالطبع افزايش 

مى دهد.

فرد  با  فردى،  بين  روابط  و  زندگى  در  وقتى 
دروغگو روبه رو مى شويم بايد چه عكس العملى 

نشان دهيم؟

ارتباطيم  در  كسانى  با  فردى  بين  روابط  در  اگر 
كه زياد دروغ مى گويند به جاى اينكه تغييرى در 
اين افراد داشته باشيم بايد به فكر فاصله مان با 
آنها باشيم و اگر فرد به ما بسيار نزديك بود مثال 
همسرمان بود بايد از مشاور كمك بگيريم و سعى 
كنيم با روش هاى علمى با اين موضوع برخورد 
بخواهيم  اگر  صورت  اين  غير  در  كه  چرا  كنيم، 
خودمان به طور مستقيم به وى كمك كنيم، ممكن 
است طرف مان وارد فاز انكار شود كه اين مساله 

جدى و مشكل ساز مى شود.
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جامعه
مبهوت  و  آور  شگفت  تحوالت  سايه  در 
كننده ى تكنولوژى، امروزه شاهد شكل 
عاشقانه  جديد  روابط  نوعى  گيرى 
در  جنسى  روابط  از  جديدى  شكل  و 
مجازى  سكس  هستيم.  مجازى  فضاى 
در  سرعت  به  كه  است  جديد  موضوعى 
كه  طورى  به  باشد،  مى  گسترش  حال 
شركت ها و پايگاه هاى بسيارى، توجه 
و  موضوع  اين  به  معطوف  تنها  را  خود 
نزديك تر نمودن اين نوع سكس مجازى 

و سكس طبيعى كرده اند.
نوعى عشق در شبكه اينترنت شكل گرفته است. زنان و 
مردان مى توانند همديگر را در فضاى اينترنت مالقات 
چنين  مردم،  اكثر  براى  شوند.  يكديگر  عاشق  كنند. 
روابطى  به  موارد  برخى  در  و  جالب  و  جذاب  عشقى، 

ديگر،  برخى  براى  انجامد.  مى  ازدواج  حتى  طوالنى 
سكس مجازى مى تواند به كابوسى تبديل شود و فرد 
را مجبور سازد تا خانه و كاشانه خود را در جستجوى 

معشوق اينترنتى اش رها كند.
اعمال،  بنيادين،  نحوى  به  تا  دارد  را  قدرت  اين  اينترنت 
آداب و فرهنگ جنسى و به ويژه تجربه جنسى بشر را 
تغيير دهد و حتى مى تواند تعريف ما از رفتار جنسى 

را متحول سازد.
رفتارى  به  دادن  شكل  هدف  با  كامپيوتر  از  استفاده 
خصوصى و صميمانه با ديگران، پديده اى نسبتًا جديد 
است. براى برخى بسيار جذاب است و جذابيت آن هم 
ابزارى  با  روابطى  چنين  كه  است  آن  خاطر  به  دقيقًا 
مجازى  فضايى  در  و  اينترنت  يعنى  قدرتمند  و  مرموز 
تحولى  چنين  مدد  به  اينترتى  عاشق  گيرد.  مى  شكل 
مى تواند بدون حضور فيزيكى، به منزل و يا دفتر كار 

ديگرى وارد شود و اين عين جادوگرى است.
و  سرد  عشقى  را  اى  شبكه  عشق  چنين  شكاك،  افراد 
دروغين مى خوانند كه هر آن چه را كه در خلوت بشر 
جنبه اى اصيل و ارزشمند دارد، به نابودى مى كشاند. 
استدالل آنان بر اين است كه آخر چگونه فرد با واژه و 
جمله اى كه در صفحه كامپيوتر نقش مى بندد، مى تواند 

عاشق ديگرى شود؟

عاشق  معمول  حد  از  زودتر  مردم  مجازى،  دنياى  در 
هاى  اتاق  در  چرا  راستى  به  چرا؟  شوند.  مى  يكديگر 
گفتگوى اينترنتى، بيش از حد معمول شاهد عشق بازى 
واسطه  به  مسأله  اين  آيا  هستيم؟  افراد  گرى  عشوه  و 
و  است؟  فضايى  چنين  در  افراد  هويتى  چند  و  گمنامى 
مى  آيا  چيست؟  شبكه  عشق  هاى  مشخصه  اساسًا 
متمايز  سنتى  عشق  از  را  شبكه  عشق  صريحًا  توان 
ساخت؟ چه كسانى به عشق شبكه گرفتار مى شوند؟ و 

محدوديت ها و امكانات چنين عشقى چيست؟

اصوًال در چنين عشقى، نمى توان يكديگر را لمس نمود و 
در چنين شرايطى، چگونه مى توان به رابطه اى نزديك 
اى  مؤلفه  فيزيكى  رفتار  آيا  يافت؟  دست  صميمانه  و 
آيا  نيست؟  صميمانه  خلوتى  به  رسيدن  براى  اساسى 
صفحه  روى  بر  فردى  بدن  و  چهره  حضور  صرف  با 

نمايشگر، مى توان عشق را تجربه كرد؟

از  نبايد  و  است  بررسى  نيازمند  موضوع  اين  شك  بى 
بدين  بايد  ماند.  غافل  عشق  نوع  اين  منفى  هاى  جنبه 
موضوع پرداخت كه به راستى هرزگى و ابتذال در چه 
شهوت  و  زند  مى  باز  سر  عشق  نوع  اين  از  اى  مرحله 
رانى و هرزه نگارى در چه مرحله اى آغاز مى شود؟ 
جرم هاى سكسى در اينترنت كدامند و چگونه انجام مى 

شوند؟

نزديكى بدون بدن:
براى  فردى  يافتن  صرف  را  زيادى  وقت  افراد  امروزه 
نزديكى و عشق بازى با او مى كنند. افراد در همه جا به 
دنبال چنين فردى هستند؛ در مدرسه، در محل كار، در 
ديسكوها و مشروب فروشى ها، در قطار و متروها و 
در اين اواخر هم در فضاى اينترنت. در اين مورد اخير 
است كه با استفاده از فضاى مجازى، افراد با دسترسى 
هاى  اتاق  الكترونيكى،  پست  اينترنتى،  هاى  پايگاه  به 
به  ويدئويى،  هاى  كنفرانس  حتى  و  ها  دوربين  گفتگو، 
در  كنند.  مى  تجربه  را  عشق  نوع  اين  الين  آن  صورت 
زوجى  است  ممكن  آن  هر  فرد  كه  است  فضايى  چنين 
براى خود بيابد تا بدين شكل، روابط مجازى را با وى 

تجربه كند.

سرگرمى  و  تفريح  نوعى  مجازى  سكس  برخى،  براى 
تلقى مى شود، چرا كه در چنين شرايطى، مى توانند در 
مورد سن، ظاهر، شغل و حتى جنسيت و عاليق جنسى 
ديگر،  برخى  براى  كنند.  بيان  را  واقعيت  خالف  خود، 
سكس مجازى موضوعى جدى است و حتى آن را نوعى 

جديد از روابط جنسى بر مى شمارند.

سكس مجازى را مى توان هنر استفاده از اينترنت براى 
اغوا و ارضاى موهومات و عاليق جنسى و ايفاى روابط 
جنسى در فضاى مجازى دانست. متن، صدا و تصوير 
و  عاطفى  لحاظ  از  بتواند  تا  شود  مى  تبادل  نحوى  به 
ارتباطى  چنين  در  كند.  تحريك  را  طرف  دو  هر  جنسى 
است كه آن ها رفتارهاى جنسى را در ذهن خود مجسم 

مى كنند و بدين شكل ارضا مى شوند.
تفاوت عمده و مهم عشق مجازى با عشق سنتى آن است 
كه فرد نمى تواند واقعًا شريك جنسى خود را در دنياى 
مجازى لمس كند. البته در سال هاى اخير، اشكال جديد 
و ابتدايى اى در حين عشق بازى اينترنتى به وجود آمده 
ساده  امكان  حتى  ابتدايى،  ابزار  نوع  اين  رغم  به  است. 
ترين و ابتدايى ترين رفتار جنسى يعنى بوسيدن، هنوز 

هم شبيه سازى نشده است.
داستان ها و حكايت ها از روابط جنسى در اينترنت، يك 
عنصر مشترك دارد و آن هم اين كه افراد، نوعى شكاف 
جدى و حتى زجرآور بين روح و جسم خود تجربه مى 
هاى  جنبه  از  بسيارى  كه  است  روابطى  چنين  در  كنند. 
ذهنى و روانى روابط جنسى تحقق مى يابد اما از لحاظ 
جسمانى، فرد به هيچ وجه ارضا نمى شود. بسيارى از 
افراد مبتال به اين نوع عشق، صريحًا اعالم مى دارند كه 
به رغم وجود فاصله فيزيكى بين خود و شريك جنسى 
شان، همة احساسات خود را در فضاى اينترنت به زبان 

مى آورند.
اينترنت  توان  مى  كه  است  شواهدى  چنين  وجود  با 
كه  برشمرد  بدن  بدون  نزديكى  تحقق  براى  امكانى  را 
روابط تنها در بين چشم و گوش افراد شكل مى گيرد و 
افراد در توهم نوعى خلوت و نزديكى به سر مى برند. 
هم  كه  شاهديم  ارتباطى،  چنين  بودن  دروغين  رغم  به 

عشِق  چنين  براى  مجازى،  بازان  عشق  از  برخى  اكنون 
بازسازى شده اى ارزش بيشترى نسبت به عشق سنتى 

يا همان روابط جنسى بدنى قائلند
پيدا  خاصى  شرايط  خود  براى  هم  عشق  نوع  اين  البته 
كه  داده  نشان  ها  بررسى  كه  طورى  به  است،  كرده 
ذخيره  نمادين  روابط  در  مختلف  اشكال  به  فرد  انرژى 
مى شود. چنين افرادى، پس از آن كه زوج اينترنتى شان 
آن ها را رها مى سازد، دچار درد و ناراحتى شده و با 
شادمان  فضايى،  چنين  در  حضورشان  يا  و  بازگشت 
مى گردند. اساسًا اين نوع روابط نمادين با نشانه ها و 
نتايجى هم چون روابط در دنياى واقعى همراه است كه 
عرق  جنسى،  تحريك  چون  هم  آن،  روانى  هاى  واكنش 
بارز  هاى  نمونه  از   ... و  لرزش  بدن،  بر  نشستن  سرد 

آن است.

راز عشق شبكه
كنند،  تجربه  را  مجازى  سكس  مردم  كه  آن  از  پيش 
اين  تا  تواند  مى  روابطى  چنين  كه  ندارند  تصورى  هيچ 
قادر  را  آدمى  مجازى  فضاى  باشد.  گذار  تأثير  ميزان 
كه  وهمى  سازد؛  مرتبط  وهم  با  را  وهم  تا  سازد  مى 
با  شود.  مى  وارد  افراد  افكار  و  احساسات  كانون  به 
وهم  نوعى  در  فرد  شهوانى،  مطالب  نوشتن  و  خواندن 
غرق مى شود و اين توهم به واقعيت بدل مى شود. بر 
پايه توهمات شخصى است كه افراد مى توانند در چنين 
فضايى، نوعى ايده آل از معشوق خود ترسيم و با آن 
عشق بازى كنند. چنين فضايى مردم را قادر مى سازد 
تا توهمات خود را به احساسات ديگران نفوذ دهند. فرد 
او  احساسات  در  اش  مجازى  زوج  كه  كند  مى  تصور 
شرك است و او را كامًال درك مى كند. حتى در برخى 
و  ظهور  واسطه  به  كه  است  محوى  به  شرايط  موارد، 
در  فردى  چنين  توهمات،  و  احساسات  محض  حضور 
را  تر  آل  ايده  و  تر  گرايانه  واقع  عشق  نوعى  خود  نظر 

تجربه مى كند.

البته امنيت و گمنامى دو عامل مهمى هستند كه به اين 
روابط حال و هوايى ديگر مى بخشند، به طورى كه در 
در  افراد  نزديكى  و  خلوت  شاهد  كوتاه،  بسيار  مدتى 

چنين فضايى هستيم.
دنبال  به  صرفًا  مردم  اى،  مجازى  روابط  چنين  در 
در  تا  يابند  مى  فرصتى  بلكه  نيستند  خود  احساسات 
خالل اين روابط يا پس از آن دست به استمناء زنند. به 
اى  پيچيده  نوع  به  اساسًا  مجازى  سكس  ديگر،  عبارتى 
از استمناء مى انجامد. افراد با تحريك جسمى و روحى 
خود، حتى بدون آن كه طرف مقابل متوجه شود، دست 

به خود ارضايى مى زنند.

سكس مجازى با گوش و چشم
سكس در اتاق هاى گفتگو به شكلى است كه حس هاى 
و  باشند  داشته  آن  در  مهمى  نقش  توانند  نمى  پنجگانه 
است.  دارا  را  اصلى  نقش  كه  هاست  آن  توهم  تنها  اين 
در حالى كه تصورات و توهمات در چشمان شكل مى 
شنود،  نمى  هم  گوش  بيند،  نمى  را  چيزى  چشم  گيرد، 
لمس  را  چيزى  زبان  كند،  نمى  احساس  را  بويى  بينى 
نمى كند و پوست هم احساس و تماسى ندارد. به عبارت 
محدود  مجازى  سكس  روابط  رفتارى،  چنين  در  ديگر، 
همين  از  است.  شنيدارى  و  ديدارى  هاى  پيام  برخى  به 
دوربين هاى مخصوص كه به افراد اجازه  رو، نياز به 
ى مشاهده ى يكديگر را بدهد، جدى شد؛ دوربين هايى 
كه همزمان به آن ها اجازه رويارويى و صحبت همراه 
با تصوير را مى داد. با ورود اين دوربين ها، عالوه بر 
از  استفاده  به  نيازى  ديگر  ديدارى،  و  شنيدارى  رفتار 
نوع  اين  نماند.  باقى  ها  پيام  نوشتن  براى  كليد  صفحه 
دوربين ها به راه حل مناسبى براى ارضاى نزديك به 
واقعيت تبديل شدند. جداى از استفاده عاشقان اينترنتى، 
شد.  مطرح  توجهى  قابل  ميزان  به  نيز  تجارى  اهداف 
كه  شاهديم  را  زنانى  مختلف،  هاى  پايگاه  در  امروزه 
به ازاى هر دقيقه، مبلغ خاصى را دريافت مى نمايند تا 
را  خود  يا  مشترى،  چشمان  مقابل  و  دوربين  برابر  در 
ارضا كنند يا با رفتارهاى شهوانى خود، طرف مقابل را 
ارضا سازند. اما شكل پيشرفته تر اين نوع تجارت در 
قالب كنفرانس هاى اينترنتى تجلى يافته است. در چنين 
فضايى است كه زنان و مردان حرفه اى و يا تازه كار، 
در فضاهاى مختلف منزل، از اتاق خواب گرفته تا زير 
زمين و يا اتاق هاى زير شيروانى، به سكس هم زمان 
متعددى  هاى  حتى شركت  پردازند.  مى  دسته جمعى  و 
براى  سكسى،  چنين  ويژه  تجهيزات  ارائه  با  اكنون  هم 
خود درآمدى سرشار فراهم آورده اند. جداى از شركت 
حضور  شاهد  مجازى،  هاى  كنفرانس  اين  در  كنندگان 
امكاناتى  چنين  باشيم.  مى  هم  كننده  بازديد  ها  ميليون 
را مى توان خالق فاحشه هاى اينترنتى دانست كه ابتدا 
در قالب لذت جويى و سپس در شكل يك تجارت، به اين 

فضاها روى آورده اند.
ورود ابزار ارگانيسم جنسى زنان به دوره ويكتوريا باز 
توسط   1880 سال  در  مكانيكى  ابزار  اولين  گردد.  مى 
بدن  خاص  لرزاننده  نوعى  كه  شد  ابداع  انگليس  پزشك 

لرزاننده  اين  از  كه  حالى  در  بود.  زنان  مخصوص  و 
هيسترى  وسيله درمانى براى رفع  قالب نوعى  در  ابتدا 
ويژه زنان استفاده مى شد، اما كم كم به وسيلة ارضاى 

جنسى آن ها تبديل شد.
اين  در  باترى  از  استفاده  نيز  و  الكتريكى  ابزار  ورود 
به  شد.  آن  شدن  حمل  قابل  و  ارزان  سبب  لرزاننده 
تدريج بيماران مبتال به هيسترى به خريد آن و استفاده 
شخصى در منازل روى آوردند و سپس به وسيله اى 
نسبتًا رايج براى زنان تبديل شد. باالخره در دهه 1930، 
در  اما  رفت.  كنار  تبليغات  عرصه  از  كم  كم  وسيله  اين 
دهه 1960، در نتيجة انقالب در عرصه سكس و ظهور 
فمينيسم، اين ابزار پزشكى به ابزارى كامًال جنسى تبديل 
عرضه  كرد.  پيدا  ها  فروشگاه  در  را  خود  جاى  و  شد 
هدف  با  پوشانيدن  بدون  لرزاننده،  وسله  اين  فروش  و 
ادامه  محدوديتى  هيچ  بدون  اكنون  هم  آن،  از  استفاده 

دارد.
شده  سبب  مجازى  هاى  تكنولوژى  و  اينترنت  گسترش 
تا فرد بدون تماس فيزيكى سكس را تجربه كند. ظهور 
برقى  مصنوعى  هاى  آلت  چون  هم  سكس  خاص  ابزار 
يا همان ديلدوها و يا كاله هاى تحريك كننده، از نمونه 
هاى بارز اين پديده اند. با استفاده از چنين ابزارى، افراد 
مى توانند با طرف مقابل خود در سراسر دنيا، سكس را 
تجربه كنند؛ سكسى كه فرد از آن سوى اقيانوس ها مى 
تواند طرف مقابل را كنترل و به اوج لدت جنسى برساند 
حاملگى  از  ترسى  همچنين  و  كاندوم  به  نيازى  البته  و 

وجود نداشته باشد.

هاى  شركت  توسط  تكنولوژى  اين  هاى  نمونه  اولين 
بازار  به  پالس»  سكس  «سيف  و  سكس»  «ديجيتال 
نوعى  ارائه  با  پالس  سكس  سيف  شركن  شد.  عرضه 
جعبه مشهور به «جعبه سياه» كه به كامپيوتر متصل مى 
سكسى  متعدد  ابزار  از  تا  سازد  مى  قادر  را  فرد  شود، 
ها  سينه  تحريك  دستگاه  ها،  لرزاننده  ديلدو،  چون  هم 
كامپيوتر  موس  توسط  كه  ابزار  اين  ببرد.  بهره   ... و 
فواصل  از  فرد  تا  شوند  مى  سبب  هستند،  كنترل  قابل 
اينترنتى  هاى  پايگاه  امروزه  ببرد.  بهره  ها  آن  از  دور 
شركت  ديگر  از  هستند.  صنعت  اين  دار  عهده  متعددى 
هاى مشهور عرصه سكس اينترنتى مى توان به ويويد 
كامل  لباس  نوعى  بار  نخستين  براى  كه  نمود  اشاره 
اين  كرد.  عرضه  بازار  به  و  طراحى  را  مجازى  سكس 
لباس كه كل بدن را مى پوشاند، مجهز به 36 حس گر 
در فضاهاى خاص بوده كه با كليك موس طرف مقابل، 
مى توان قسمت هاى مختلف بدن فرد را تحريك نمود. 
اين  ديگر  تكنولوژى،  نوآورى  و  گسترش  واسطه  به 
جستجو  تخيلى  علمى  هاى  داستان  در  نبايد  را  موارد 
موس  حركت  كه  معتقدند  لباس  نوع  اين  كاربران  كرد. 
توسط طرف مقابل كه به تحريك آن ها مى انجامد، چنان 
از  را  سكس  ترين  شهودى  كه  دارد  ها  آن  بر  تأثيرى 

فاصله اى دور تجربه مى كنند.
جداى از متن، تصوير، صدا و فيلم هاى ويدئويى، حس 
بويايى، حسى است كه در اين نوع سكس نقشى ندارد. 
اما به مدد تكنولوژى پيشرفته در عرصه اينترنت، نوعى 
شيوه جديد در حال رواج مى باشد؛ شيوه اى كه امروزه 
دو شركت پيشگام آن بوده اند. آن ها مصمم هستند كه 
«بو» را هم به فضاى اينترنت بكشانند كه البته در ادامه 
تالش هايشان شاهد عرصه بوى ليمو يا توت فرنگى به 

فضاى اينترنت بوده ايم.
مختلف  هاى  رنگ  بر  مشتمل  كه  رنگ  طيف  همانند  بو 
است از بخش هاى مختلفى كه حدود يك هزار بخش مى 
باشد، تشكيل شده است. اين شركت در نتيجه تحقيق و 
تالش خود تا كنون توانسته است شصت قسمت از اين 

طيف بو را به فضاى اينترنت وارد سازد.
آن  سكس  نوع  اين  مورد  در  تأمل  قابل  موارد  ديگر  از 
است كه حتى داشتن زوج يا معشوق واقعى در زندگى 
مجازى  روابط  اين  به  پراختن  براى  مانعى  نيز  حقيقى 
نيست. چنين افرادى، به هيچ وجه چنين روابط مجازى 
اى را نوعى خيانت در زندگى زناشويى خود نمى دانند. 
گسترش  قدرى  به  روابط  اين  متعددى،  موارد  در  حتى 
يافته كه جايگزين روابط واقعى شده است. اين وضعيت 
مرسوم  دار  ريشه  روابط  عليه  تهديدى  توان  مى  را 

زناشويى دانست.
در شرايط كنونى، كاربران به راحتى و به طور مخفيانه 
مى توانند دست به گفتگوها و رفتارهاى شهوانى بزنند و 

ترس از گير افتادن توسط همسرانشان را ندارند.
سكسى  را  مجازى  سكس  توان  مى  خالصه  طور  به 
همراه  هزينه  و  مخاطره  كمترين  با  تقريبًا  كه  شمرد  بر 
است. فرد در هر ساعت از شبانه روز مى تواند فرصتى 
شك  بى  بيابد.  مجازى  فضاى  در  خود  ارضاى  براى 
شكل گيرى چنين شرايطى و گسترش چنين خلوت هاى 
مجازى اى مى تواند نقطه آغازى براى انقالب ديگرى در 

عرصه سكس باشد.
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خوشحالى، 
شانس مى آورد

مى شود  موجب  داشتن  شادى  و  بودن  شاد  احساس 
كه توانايى ها و ظرفيت هاى بالقوه فردى نمود يافته و 
شانس دستيابى به موفقيت ها را افزايش دهد. شادى، 
روانشناسى  جديد  تحقيقات  است؛  مسرى  حس  يك 
جامعه  يك  در  فردى  كه  زمانى  كه  است  كرده  ثابت 
دوست،  برادر،  خواهر،  آنكه  احتمال  است  خوشحال 
تا  هشت  شوند،  خوشحال  او  همسايه  حتى  و  همسر 
34 درصد افزايش مى يابد. طبق اين تحقيقات، احساس 
سرايت  ديگران  به  كيلومترى  يك  فاصله  تا  شادى 
مى كند و احساس شاد بودن حتى تا يك سال مى تواند 
از  يكى  نشاط  و  شادى  باشد.  تاثيرگذار  فرد  يك  بر 
زندگى  به  شادى  است؛  انسانى  هر  اساسى  نيازهاى 
و  سالمتى  و  روحى  نشاط  موجب  و  مى بخشد  معنا 
مى تواند  شاد  انسان  مى شود.  توانايى ها  افزايش 
در  و  كرده  طى  سرعت  به  را  موفقيت  رفيع  قله هاى 
جامعه، نقش سازنده اى داشته باشد. جامعه شناسان 
آسيب هاى  بروز  از  جامعه  بودن  شاد  معتقدند  نيز 
حداقل  به  را  ناهنجارى ها  مى كند،  پيشگيرى  اجتماعى 
رشد  موجب  هنجارها  كردن  پررنگ  با  و  مى رساند 
يا  خرسندى  خوشحالى،  مى شود.  جامعه  پيشرفت  و 
شادى يك حالت روانى است كه در آن فرد احساس 
را  شادى  مى كند.  شادى  يا  خوشبختى  لذت،  عشق، 
داشتن  خوش،  خلق  سرور،  احساس  غم،  نداشتن 
مثبت  نگرش  داشتن  و  بودن  عزيزان  دركنار  آرامش، 

نيز تعريف كرده اند.

تاثير شادى بر سالمت
روانشناس و عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 
ايران درباره شادى مى گويد: حالت هاى هيجانى انسان 
بندى  تقسيم  ناخوشايند،  و  خوشايند  گروه  دو  به 
جامعه اى  در  خوشايند  هيجانات  هرچه  كه  مى شوند 
بيشتر باشد، ميزان سطح سالمت اجتماعى، جسمى و 
روانى افراد آن جامعه نيز افزايش خواهد يافت. دكتر 
هيجان  ايرنا،  با  گفت وگو  در  نژاد  اصغر  اصغر  على 
مى كند  عنوان  محبت  و  عشق  شادى،  شامل  را  مثبت 
خلق  بين  كه  است  داده  نشان  تحقيقات  مى افزايد:  و 
وجود  مثبتى  همبستگى  خالق،  ايده هاى  و  خوش 
موقعيت ها  از  مملو  زندگى  مى دهد:  ادامه  وى  دارد. 
يى است كه بايد براى مشكالت نيز راه حلى پيدا كرد 
كه با داشتن خلق خوش، مى توانيم از عهده اين امور 
برآييم. اين روانشناس مى گويد: شادى و نشاط، تاثير 
مشكالت  و  مسائل  حل  توانايى  ايجاد  در  مشخصى 
سالمت  بر  شادى  تاثير  به  ادامه  در  اصغرنژاد  دارد. 
سيستم  شادى،  مى افزايد:  و  مى كند  جسمى اشاره 
ايمنى بدن و گلبول هاى سفيد (ياخته هاى خونى مبارزه 
كننده با عوامل بيمارى زا) را تقويت مى كند. وى ادامه 
باشد،  بد  فردى  روانى  و  روحى  شرايط  اگر  مى دهد: 
مقاومت بدن در برابر بيمارى ها كم شده و زمينه براى 
هيات  عضو  مى شود.  فراهم  بيمارى ها  انواع  به  ابتال 
علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران خاطرنشان مى كند: 
شادى و نشاط و خلق خوب در روابط فردى و بين 
فردى نيز تاثير مثبت دارد؛ فردى كه خلق خوب دارد، 
تاكيد  اصغرنژاد  مى كند.  دريافت  هم  خوبى  واكنش 
مى كند: هنگامى كه فردى، فكر بد و منفى دارد، ديگران 

هم از آثار ناشى از آن اذيت مى شوند.

چگونه شاد باشيم؟
حس  داشتن  براى  كه  مى كنند  فكر  افراد  از  بسيارى 
كامل  رفاه  مانند  اى  ويژه  شرايط  بايد  حتما  شادى 
اقتصادى و اجتماعى ايجاد شود در حالى كه مى توان 
با پيروى از الگوهاى ساده، احساس شادى و نشاط 
داشت تا در زندگى خود نيز موفق تر باشيم. پذيرش 
ديگران  شرايط  درك  و  خود  رفتار  به  توجه  واقعيت، 
بتوانيم  مى شود  موجب  كه  است  عواملى  جمله  از 
هيات  عضو  كنيم.  ايجاد  خود  در  را  شادى  حس 
فردى  هر  مى گويد:  ايران  پزشكى  علوم  علمى دانشگاه 

داشته  شادى  احساس  تا  كند  كمك  خود  به  مى تواند 
باشد فقط كافى است يك كاغذ و قلم در دست گرفت و 
عوامل ايجاد كننده حس شادى را فهرست كرد. اصغر 
طبيعت،  به  رفتن  خيرخواهى،  ورزش،  مى افزايد:  نژاد 
خواندن  و  خلق  خوش  و  حكيم  افراد  با  مصاحبت 
مى تواند  كه  است  مواردى  جمله  از  فكاهى  مطالب 

احساس شادى ايجاد كند.

توصيه هايى براى شادى
را  توصيه هايى  همواره  روانشناسى  علم  متخصصان 
براى ايجاد حس شادى و نشاط ارائه كرده اند يكى از 
گرفته  تماس  معتمد  دوست  يك  با  كه  است  اين  آنها 
ذهن  تا  كنيد  صحبت  او  با  خود  مشكالت  درباره  و 
شما از مشكالت خالى شود. تماشاى يك فيلم كمدى، 
يا  دوست  يك  ديدار  خوشمزه،  غذاى  يك  خوردن 
خويشاوند، سفر كوتاه درون شهرى، رفتن به خريد، 
كشيدن نقاشى، يادآورى خاطرات خوب، دوش گرفتن، 
گوش دادن به موسيقى، چرت زدن، نوشتن خاطرات 
روزانه، پياده روى طوالنى، خواندن كتاب، نگاه كردن 
عكس هاى دوران كودكى و حتى گريه كردن مى تواند 
احساس شادى و نشاط ايجاد كند. به هرحال هر چه 
روانى  سالمت  سطح  و  خوش  خلق  نشاط،  و  شادى 
بود؛  خواهد  سالم تر  هم  جامعه  يابد،  افزايش  مردم 
بنابراين نبايد از نقش شادى بر سالمت عمومى افراد 

غافل شويم.

دير و زود 
خوابيدن در شب 

  
شبانه  خواب  عادات  مي گويند:  محققان 
اعم از دير يا زودخوابي نه تنها بر زندگي 
هايي  پيامد  بلكه  مي گذارد،  تاثير  اجتماعي 
به  دارد.  دنبال  به  نيز  فرد  سالمت  براي 
انگليسي  محققان  ميل،  ديلي  پايگاه  گزارش 
هر  خواب  عادات  مي گويند:  استراليايي  و 
)خواب  زماني  (عادات  كرونوتايپ  كه  فرد 
ناميده مي شود، مي تواند بر چاقي و الغري 
فرد، باروري، سطح درد و حتي خطر ابتال 
با  محققان  اين  بگذارد.  تاثير  سرطان  به 
بررسي عادات خواب و شخصيت بيش از 
كساني  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به  نفر   200
كه شب ها دير وقت به تختخواب مي روند، 
عالقه  و  هستند  ديگران  از  خودخواه تر 

محققان  دارند.  چيني  توطئه  به  بيشتري 
فرد  هر  خواب  كرونوتايپ  باورند  براين 
تعيين  بدن  بيولوژيكي  ساعت  توسط 
مي شود و به شدت تحت تاثير ژن ها قرار 
دارد. دو نسخه از ژن Period-3 در تعيين 

عادات خواب نقش دارند.

كساني كه زود به خواب مي روند
بر اساس نتايج اين تحقيقات، كساني كه به 
طور معمول شب ها زود مي خوابند، بيشتر 
كه  طور  همان  مي كنند.  خستگي  احساس 
ساعت بيولوژيكي بدن كنترل زمان خواب و 
بيداري را در دست دارد، بدن انسان سيستم 
ديگري هم دارد كه احساس خواب آلودگي 
و نياز به خواب را در طول روز به وجود 
كه  است  زماني  آن  اوج  نقطه  مي آورد. 
به  و  دارد  قرار  حالت  خسته ترين  در  بدن 
اين  بر   3-Period ژن  مي رود.  رختخواب 
انسان  هر  بدن  در  مي گذارد.  تاثير  سيستم 
دو نسخه از اين ژن وجود دارد كه هر كدام 
دو  هر  مي برد.اگر  ارث  به  والد  يك  از  را 
نسخه شبيه هم باشد انسان جزو آن دسته 
از كساني است كه شب ها زود مي خوابد و 
است.  بيدار  ديروقت  تا  شب ها  برعكس  يا 
روز  طول  در  كه  كساني  در  سيستم  اين 
كار مي كنند و شب زود به خواب مي روند 

خيلي سريع تر از ديگران به وجود مي آيد. 
سريع تر  روز  طول  در  افراد  اين  نتيجه  در 
صورت  به  كه  كساني  مي شوند.  خسته 
از  بيشتر  مي خوابند  زود  شب ها  معمولي 
ديگران در خطر ابتال به انواع سرطان نظير 
دارند. قرار  بزرگ  روده  و  سينه  سرطان 

محققان مي گويند كاهش هورمون مالتونين 
در  است  اكسيدان  آنتي  خواص  داراي  كه 

اين افراد خطر ابتالي آن ها را باال مي برد.

كساني كه دير مي خوابند
زود  شب ها  معمول  طور  به  كه  كساني 
بعد  ساعت  يك  تا  ساعت  نيم  مي خوابند، 
ساعت  مي خورند.  صبحانه  شدن  بيدار  از 
تاثير  تحت  را  متابوليسم  بدن،  بيولوژيك 
ديرتر  كه  كساني  مقابل  در  و  مي دهد  قرار 
وعده  يك  شب  نيمه  در  معموال  مي خوابند، 
شده  انجام  بررسي  در  مي خورند.  غذايي 
ازآن ها  نيمي  كه  چاق  داوطلب  نفر   119

بودند،  ديرخواب  ديگر  نيمي  و  معمولي 
دسته دوم يعني ديرخواب ها دوبرابر بيش 
از دسته اول، بعد از ساعت 8 شب كالري 
مصرف مي كردند.از طرف ديگر وعده هاي 
طول  در  تحركي  كم  دليل  به  شب  غذايي 
و  وزن  اضافه  باعث  و  ذخيره  بيشتر  شب 
چاقي مي شود. در تحقيقي كه روي 11 نفر 
در دانشگاه پنسيلوانيا انجام شد، مشخص 
شد سطح HDL خون در اين افراد پايين تر 
ديگران  از  بيشتر  افراد  اين  همچنين  است. 
اضافه  مي گويند  محققان  مي كنند.  خروپف 
گردن  وضعيت  بر  مي تواند  افراد  اين  وزن 
شود.  پف  و  خر  باعث  و  بگذارد  تاثير 
هورمون هاي  شد  مشخص  همچنين 
استرس زا در ديرخواب ها بيشتر از ديگران 
رختخواب  به  ديروقت  كه  كساني  است. 
سر  به  رفتن  براي  زود  صبح  و  مي روند 
خواب  مرحله  آخرين  مي شوند،  بيدار  كار 
روي  مرحله  اين  ندارند.  را   REM يعني 
دارد.  تاثير  حافظه  و  خاطرات  يادآوري 
نداشتن خواب عميق آستانه درد را در اين 
 4 ساعت  حدود  بدن  مي آورد.  پايين  افراد 
صبح مولكول هاي ضد التهاب آزاد مي كند. 
اين مولكول باعث تسكين درد مي شود. در 
باشد  رفته  خواب  به  دير  فرد  كه  صورتي 
و  داشت  نخواهد  را  آزادسازي  مرحله  اين 

كليه خدمات آرايشى و پيرايشى: رنگ، مش، هاى الت؛در نتيجه درد بيشتري احساس مي كند.
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
فورى فروشى

فولكس واگن (پولو) مدل 2006 رنگ آبى 
Mileage: 6200  - Engine size: 1.2 - Have a service story

قيمت: £2,950 
زيزى 07533151943



2525 هفته نامه پرشين جمعه 1 شهريور ماه 1392 - شماره 310
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk زندگى سالم

  مواد غذايي 
مناسب براي رفع 
مشكالت ناخن ها 

مي توانيد با مصرف مواد غذايي مناسب 
ناخن هايتان را محكم تر كرده و زيبايي 
بازگردانيد.داشتن  آن ها  به  را  براقي  و 
ناخن هاي سالم و محكم زيبايي دست ها 
اعتماد  شما  به  و  مي كند  برابر  چند  را 
شما  احتماًال  مي دهد.  بيشتري  نفس  به  
مات،  ناخن هاي  مانند  مشكالتي  با  هم 
سست  يا  خشك  و  شكننده  ناخن هاي 
كار  چه  بايد  نمي دانيد  و  هستيد  مواجه 
از  ناشي  مشكالت  اين  همه ي  كنيد. 
كمبود يك يا چند عنصر مغذي در بدن 
هستند. البته هر مشكلي راه حلي دارد. به 
گزارش تبيان، مي توانيد با مصرف مواد 
غذايي مناسب ناخن هايتان را محكم تر 
آن ها  به  را  براقي  و  زيبايي  و  كرده 
بازگردانيد. با ما همراه باشيد تا با علل 
مشكالت ناخن ها و روش هاي مقابله با 

آن ها آشنا شويد.

مات  شما  ناخن هاي  رنگ  آيا 
است؟

كمبود  دچار  دارد  احتمال  علت: 
اسيدفوليك شده باشيد. با باال رفتن سن 
 B بدن نمي تواند به ميزان كافي ويتامين
جذب كند كه دست بر قضا براي سالمت 
و استحكام ناخن ها نيز ضروري است.

غذايي  مواد  كنيد  سعي  مقابله:  روش 
برنامه ي  در  را  اسيدفوليك  از  سرشار 
غذايي تان بگنجانيد. براي اين كار عدس، 
حبوبات،  دريابيد  را  اسفناج  و  قالي  با 
سبزيجات برگ سبز تيره و نخودفرنگي 
بين  از  براي  مفيد  غذايي  مواد  ديگر  از 

بردن مشكل ناخن هاي مات هستند.

آيا ناخن هايتان مي شكنند؟
كمبود  از  خبر  شكننده  ناخن هاي  علت: 
بايد  درمان  براي  مي دهند.  ويتامين 
و  روي  آهن،  ميزان  بردن  باال  فكر  به 
اساس  بر  باشيد.  بدنتان   Bويتامين
دانشگاه  متخصصان  كه  پژوهشي 
انجام  آمريكا  اياالت متحده ي  كلمبياي 
بيوتين  حاوي  مكمل  مصرف  داده اند 
ناخن ها  ضخامت  مي تواند   (Bويتامين)

و در پي آن مقاومت آن ها را باال ببرد.
خيلي  ناخن هايتان  اگر  مقابله:  روش 
چنداني  مقاومت  و  مي شكنند  زود 
را  ضروري  چرب  اسيدهاي  ندارند 
دريابيد. براي اين كار به غالت، سوپ، 
خورش، ماهي يا ساالدهايتان دو قاشق 
كتان  تخم  يا  كتان  روغن  غذاخوري 
كنيد.  ميل  و  كرده  اضافه  شده  آسياب 
از مصرف مواد غذايي سرشار از آهن 
اسفناج،  تخم مرغ،  قرمز،  گوشت  مانند 

آويشن، عدس و غيره غافل نشويد.

آيا ناخن هايتان نرم هستند؟
نرم  خيلي  ناخن هايتان  اگر  علت: 
گوگرد  كمبود  دارد  احتمال  هستند 
داشته باشيد. به خاطر اينكه گوگرد به 
و  دارد  وجود  ناخن ها  در  طبيعي  طور 
مسئول استحكام آن هاست. اگر پزشك 
دچار  فردي  دهد  تشخيص  متخصص 
كمبود گوگرد است برايش «سيستئين» 
تجويز مي كند. از اين گذشته بدن براي 
موثر  پروتئين  كراتين(همان  توليد 
به  نياز  محكم)  ناخن هاي  داشتن  براي 
پروتئين دارد كه بايد از طريق مصرف 
تامين  پروتئين  از  سرشار  غذاي  مواد 

شود.
راه حل مقابله: براي باال بردن ذخيره ي 
گوگرد بدنتان شلغم، كلم، تخم مرغ، پياز 
يا خيار را دريابيد. براي تامين پروتئين 
كم  قرمز  گوشت  سراغ  به  نيز  بدنتان 
چرب، گوشت مرغ، بوقلمون، ماهي آزاد 
و ماكرو برويد. مصرف اين مواد غذايي 

استحكام ناخن ها را باال مي برد.

دو تكه شدن ناخن ها
طبيعي  ناخن ها  شدن  تكه  دو  علت: 
كمبود  دليل  به  دارد  احتمال  و  نيست 
آهن، روي، ويتامين B و سلنيوم باشد. 
اين ريزمغذي ها در ساخت و مراقبت از 
بدن  وقتي  نتيجه  در  دخيل اند.  ناخن ها 
با كمبود اين ريزمغذي ها مواجه باشد، 
ناخن ها  زيري  و  سطحي  بخش هاي 
دست  از  را  خود  استحكام  و  مقاومت 
مي دهند و در نتيجه به دو قسمت تقسيم 
همچنين  ناخن ها  شكستن  مي شوند. 
مي تواند عالمت كمبود كلسيم باشد اما 
اين مورد بسيار نادر است. بايد بگوييم 
اغلب  ناخن ها  شدن  تكه  دو  پديده ي  كه 
ظاهر  يائسگي  دوره ي  رسيدن  فرا  با 
ساله  پنجاه  زنان  بدن  در  مي شود. 
و  مي يابد  كاهش  هورمون ها  ترشح 
داده  دست  از  را  خود  رطوبت  ناخن ها 

و مي شكنند.
مواد  اين  تامين  براي  مقابله:  روش 
مغذي به سراغ گوشت قرمز كم چرب، 
برزيلي(اگر  گردوي  خصوص  به  گردو 
در دسترس داريد)، جگر، ماهي، تخمه ي 
برنج،  و  گندم  سبوس  آفتاب گردان، 
جوانه ي گندم، خاويار، ميگو و غيره را 

دريابيد.
اگر مقاومت ناخن هايتان كم است؟

براي  دليلي  مي تواند  آهن  كمبود  علت: 
ناخن ها  استحكام  عدم  و  شكنندگي 
ناخن هايتان  مقاومت  اينكه  براي  باشد. 
غذايي  مواد  سراغ  به  بايد  ببريد  باال  را 
سرشار از آهن و همچنين مواد غذايي 
سرشار از ويتامين C برويد. به خاطر 
آهن  بهتر  جذب  باعث   C ويتامين  اينكه 

مي شود.
روش مقابله: براي باال بردن ميزان آهن 
بدنتان غالت غني شده، تخم مرغ، اسفناج 
و عدس را دريابيد و براي جذب بيشتر 
فلفل  گوجه فرنگي،  مركبات،   C ويتامين 
دلمه اي، كيوي و غيره را در الويت قرار 
اسفناج  تركيب  كه  مي كنيم  تاكيد  دهيد. 
سفيده ي  تركيب  و  گوجه فرنگي  با 
و  سبز  دلمه اي  فلفل  با  پز  آب  تخم مرغ 
قرمز و همچنين تركيب غالت غني شده 
و  بدن  آهن  تامين  براي  توت فرنگي  با 
فوق العاده  ناخن ها  استحكام  افزايش 

است.

لكه هاي سفيد، آيا نشانه  كمبود 
كلسيم است؟

سفيد  لكه هاي  متخصصان  عقيده ي  به 
به  ارتباطي  هيچ  ناخن ها  زير  رنگ 
در  لكه ها  اين  ندارند.  كلسيم  كمبود 
پي  در  كه  هوايي اند  حباب هاي  واقع 
آسيب ها يا ضرب ديدگي ناخن ها تشكيل 
صدماتي  شايع ترين  ميان  در  مي شوند. 
كه به ناخن ها وارد مي شود مي توان به 
افراط در مانيكور و كندن يا خراشيدن 
مراقب  بنابراين  كرد.  اشاره  ناخن ها 
قابل  ناخن ها  چون  باشيد  ناخن هايتان 
جايگزيني  نمي توان  و  نيستند  پيوند 
اگر  اينكه  نهايت  در  يافت.  آن ها  براي 
كمي  مي توانيد  داريد  خشكي  ناخن هاي 
روغن زيتون به آن ها زده و با ماليمت 

ماساژ دهيد.

كنفرانس  آخرين  در  محققان  پيشنهادهاي  تازه ترين 
بين المللي تغذيه و سالمت مغز واشنگتن

چگونه آلزايمر نگيريم؟
ترجمه:دكتر آذين محبي نژاد

آلزايمر، بيماري شايعي است و تعداد مبتاليان به آن هر 
روز بيشتر مي شود. آكادمي نورولوژي آمريكا پيش بيني 
كرده كه در سال 2050، حدود 100 ميليون نفر در سراسر 

جهان به اين بيماري مبتال خواهند بود...

وجود  بيماري  اين  براي  حاضر  حال  در  كه  درمان هايي   
معتقدند  دانشمندان  و  نيست  رضايت بخش  چندان  دارد 
براي مبارزه با اين بيماري، بايد به دنبال پيشگيري بود؛ 

اما چگونه؟

داشتن  مي دهد  نشان  دانشمندان  پژوهش هاي  تازه ترين 
رژيم غذايي مناسب و عادت به ورزش، مي تواند خطر ابتال 

اين  برساند.  آن  از  كمتر  حتي  يا  نصف  به  را  آلزايمر  به 
پژوهش ها همچنين حاكي از آن است كه خوراكي هايي كه 
براي قلب مفيدند براي مغز نيز سودمندند و مي توانند به 

پيشگيري از آلزايمر كمك كنند.
پزشكان  توصيه هاي  تازه ترين  با  زير  مطلب  خواندن  با 
پيشنهادها  اين  مي شويد.  آشنا  آلزايمر  از  پيشگيري  براي 
در آخرين كنفرانس بين المللي تغذيه و سالمت مغز كه در 
ماه گذشته ميالدي در واشنگتن برگزار شد ارائه شده اند:

1. از چربي هاي بد دوري كنيد
مصرف چربي هاي اشباع و روغن هاي ترانس را به حداقل 
آلزايمر  از  پيشگيري  به  اينكه  بر  عالوه  كار  اين  برسانيد. 
كمك مي كند، باعث پيشگيري از چاقي، ديابت و بيماري هاي 
در  عمدتا  اشباع،  چربي هاي  مي شود.  نيز  عروقي   - قلبي 
روغن  مانند  روغن ها  برخي  و  گوشت  لبني،  محصوالت 
چربي هاي  مي شوند.  يافت  نارگيل  روغن  و  (خرما)  نخل 
ترانس نيز در تنقالت، كيك ها و كلوچه هاي آماده و غذاهاي 
يك  تغذيه اي  اطالعات  برچسب  در  اگر  هستند.  سرخ كرده 
هيدروژنه»  «نيمه  يا  هيدروژنه»  «روغن  عبارت  خوراكي 

ديديد، بهتر است از خريد آن صرف نظر كنيد.

2. بيشتر سبزيجات بخوريد
سبزيجات، حبوبات، ميوه ها و غالت كامل بايد اصلي ترين 
بخش رژيم غذايي شما باشند. اين خوراكي ها فاقد روغن 
اشباع و ترانس و در عوض سرشار از ويتامين هايي مانند 
فوالت و ويتامين B6 هستند كه نقش مهمي در سالمت مغز 
دارند. همچنين اگر سبزيجات، ميوه?جات، حبوبات و غالت 
كامل بخش اصلي رژيم غذايي شما باشند از خطر بروز 

اضافه وزن و ديابت نيز دور خواهيد ماند.

3. ويتامين E را فراموش نكنيد
ويتامين E نوعي آنتي اكسيدان است كه در بسياري غذاها 
ويتامين براي  به ويژه دانه ها يا مغزها يافت مي شود. اين 

سالمت مغز مفيد است و مي تواند به پيشگيري از آلزايمر 
كمك كند. مصرف روزانه

30 گرم از دانه ها يا مغزها، مي تواند نياز شما به ويتامين 
معمولي  آجيل  مشت  يك  اندازه  به  اگر  كند.  تامين  را   E
مصرف كنيد، تقريبا 5 ميلي گرم ويتامين E دريافت خواهيد 
استوايي  ميوه هاي  شامل  ويتامين،  اين  ديگر  منابع  كرد. 
فلفل  گوجه فرنگي،  همچنين  و  آووكادو  پاپايا،  انبه،  مانند 
با  غني شده  پرك شده  غالت  و  اسفناج  قرمز،  دلمه اي 

ويتامين E هستند.

4. ويتامين B 12 كافي دريافت كنيد
كه  مكمل  قرص هاي  يا   B 12 ويتامين با  غني شده  غذاهاي 
دست كم نياز روزانه به ويتامين B 12 براي يك فرد بالغ 
از  مناسبي  منبع  كنند،  تامين  را  روز)  در  ميكروگرم   2/4)
اين ويتامين هستند. اين ويتامين و ديگر هم خانواده هايش 
از گروه ويتامين B، يعني فوالت و ويتامين B6 به داشتن 
حافظه بهتر كمك مي كنند و مانع از تحليل رفتن بافت مغز 

مي شوند.

از  مي توانيد  بدن،  نياز  مورد   B 12 ويتامين  تامين  براي 
مكمل ها استفاده كنيد يا غذاهاي غني شده با اين ويتامين 
غني شده  پرك شده  غالت  يا  غني شده  شيرسوياي  مانند 
ميكروگرم   2/4 به  روزانه  بالغ  فرد  هر  كنيد.  مصرف  را 
در   B 12 ويتامين كه  وجودي  با  دارد.  نياز   B 12 ويتامين
سالمند،  افراد  در  اما  مي شود  يافت  نيز  لبنيات  و  گوشت 
به ويژه آنهايي كه متفورمين يا داروهاي ضداسيد مصرف 
مي كنند، مقدار كمي از اين ويتامين جذب بدن مي شود. به 
 50 باالي  افراد  همه  مي كنند  توصيه  محققان  دليل  همين 

سال از مكمل هاي حاوي ويتامينB 12 استفاده كنند.
كلم  مانند  برگدار  سبزيجات  شامل  فوالت  سالم  منابع 
طالبي،  مركبات،  همچنين  و  اسفناج  كلم پيچ،  بروكلي، 
مصرف  توصيه شده  مقدار  هستند.  لوبيا  و  نخودفرنگي 
است.  روز  در  ميكروگرم   400 بزرگساالن  براي  فوالت 
براي اينكه اين مقدار فوالت را به بدنتان برسانيد، مي توانيد 
با  غني شده  پرك شده  غالت  كاسه  يك  صبحانه  وعده  در 
سبزيجات  ساالد  بزرگ  بشقاب  يك  يا  بخوريد  فوالت 
درست كنيد و روي آن لوبياي پخته شده، پرتقال حلقه شده 
و نخود فرنگي بريزيد و نوش جان كنيد. ويتامين B6 نيز 
عالوه بر سبزيجات سبزرنگ، در لوبيا، غالت كامل، آجيل، 
موز و سيب زميني شيرين يافت مي شود. مقدار مورد نياز 
روزانه اين ويتامين براي سالمندان بيشتر است. با خوردن 
روزانه نصف فنجان برنج قهوه اي مي توانيد مقدار الزم از 

ويتامين B6 را براي خودتان تامين كنيد.

5. مراقب آهن و مس باشيد
هنگام انتخاب مولتي ويتامين، محصولي را انتخاب كنيد كه 
پزشكتان  كه  صورتي  در  فقط  و  باشد  مس  يا  آهن  فاقد 
تجويز كرده از مكمل هاي آهن استفاده كنيد. اگرچه آهن و 
مس هر دو براي سالمت مفيد هستند اما مصرف بيش از 

حد آنها باعث مشكالت ذهني مي شود.

6. دور ظرف آلومينيومي خط بكشيد
از  يكي  آلومينيوم  مي دهند  احتمال  سال هاست  دانشمندان 
هرچند  باشد.  آلزايمر  بيماري  بروز  در  تاثيرگذار  عوامل 
اين موضوع تاكنون اثبات نشده اما پرهيز از استفاده از 
خودسرانه  مصرف  از  خودداري  و  آلومينيومي  ظروف 
آلومينيوم  (مانند  آلومينيوم  حاوي  ضداسيد  داروهاي 
ام جي) معقول و محتاطانه به نظر مي رسد. آلومينيوم در 
و نيز  فراورده هاي خوراكي  و  پودر  بعضي انواع بيكينگ 
در اكثر محصوالت ضد عرق (مام يا اسپري بدن) وجود 

دارد.

7. ورزش كنيد
ورزش هاي هوازي (ايروبيك) منظم بايد بخشي از برنامه 
زندگي شما باشد. دست كم 3 بار در هفته پياده روي (هر 
بار به مدت 40 دقيقه) الزم است تا شما از فوايد ورزش 
در پيشگيري از آلزايمر بهره مند شويد. اگر با پياده روي 
ميانه اي نداريد، ساير ورزش هاي هوازي را امتحان كنيد. 
ورزش هاي هوازي مانع از تحليل رفتن بافت مغز مي شوند، 
جلوگيري  ذهني  مشكالت  از  و  مي دهند  بهبود  را  حافظه 
در  كه  افرادي  مي دهند  نشان  جديد  پژوهش هاي  مي كنند. 
سنين ميانسالي و حوالي 40 سالگي ورزش مي كنند كمتر 
دچار  آلزايمر  به  سالگي   65 باالي  سنين  در  ديگران  از 

مي شوند.
 Physicians Committee for Responsible منبع: 
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6 ماده غذايي كه سديم پنهان دارند

اين نمك مخفي 
است در زير غذا

ترجمه: ليلي افروغ

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

روز براي بدنمان ضروري است...

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

همين مطلب را مطالعه كنيد. 

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

سديم آنها را از قفسه برداريد.

2. غذاهاي فريزشده 
نيمه آماده  و  آماده  غذاهاي  از  بسياري 
ناگت،  همبرگر،  پيتزا،  انواع  مانند  فريزشده 
فريزشده  سبزي هاي  حتي  و  لقمه  كباب 
و  نمك  قابل توجهي  مقادير  حاوي  حاضري، 
سديم هستند. به همين دليل بايد برچسبشان 
را پيش از خريد يا مصرف به دقت بخوانيد تا 
متوجه شويد كه با يك وعده مصرف آنها، چه 
مقدار سديم دريافت خواهيدكرد و اين سديم 
دريافتي را از حجم نمك مصرفي روزانه تان 
برندهاي  بايد  حتما  اينكه  ضمن  كنيد.  كم 
مختلف غذاهاي آماده را با يكديگر مقايسه و 

آنها كه سديم كمتري دارند، خريداري كنيد.

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

و اگر مجبور به خريد اين محصوالت هستيد، 
انتخاب  دارند،  كمتري  سديم  كه  را  برندهايي 

كنيد. 

4. كنسرو سبزيجات
هويج،  ذرت،  نخودفرنگي،  از  استفاده  شايد 
بسيار  كاري  كنسروشده،  و...  لوبيا  قارچ، 
بد  اما  باشد  امروزي  زندگي هاي  در  ساده 
نيست بدانيد تمام موادغذايي كنسروي و حتي 
قابل توجهي  مقادير  حاوي  سس ها  و  رب ها 
سديم هستند. مثال يك فنجان ذرت كنسروشده 
همين  به  دارد.  سديم  ميلي گرم   700 حدود 
كه  كنسروهايي  يا  مي شود  توصيه  دليل 

عبارت «بدون نمك» يا «كم سديم» روي آنها 
نوشته شده است، بخريد يا به جاي استفاده 
مداوم از غذاهاي كنسروي، كمي به سالمتتان 
اهميت دهيد و خودتان اقدام به خريد و پخت 
باشد  يادتان  كنيد.  منزل  در  تازه  سبزي هاي 
كه كنسرو براي شرايط سخت و بحراني كه 
وجود  تازه  موادغذايي  به  دسترسي  امكان 

ندارد، توليد شده است.
5. سوپ هاي حاضري

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

كنيد.

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

 
فاطمه مهدى پور 

 
خداوند نعمت هايى در اختيار ما قرار داده 
كه با پيرى و چين و چروك پوست مقابله 
حفظ  را  آن  شادابى  و  زيبايى  و  كرده 
مى كند. الزمه داشتن بدنى سالم و پوستى 
است.  سالم  و  مناسب  تغذيه  در  زيبا 
مراقب  بيشتر  پس  اين  از  توصيه مى كنيم 
بدن خود باشيد زيرا پوست از درون تغذيه 
مى شود. بشقاب هايتان را پر از مواد غذايى 
مغذى كنيد كه پيدايش چين و چروك ها را 
به تأخير مى اندازد و پوست شما را خوش 

آب و رنگ و شاداب مى سازد.

مواد غذايى سرشار از پروتئين
و  آجيل  لوبيا،  انواع  ماهى،  پوست،  بدون  مرغ  سينه 

مواد غذايى حاوى پروتئين داراى موادى هستند كه با 
اثرات مخرب راديكال هاى آزاد مقابله مى كنند. زمانى 
آزاد  آمينه هايى  اسيد  مى شود  هضم  پروتئين  كه 
مى كند كه نقش موثرى در ساخت سلول ها دارند. اگر 
بازسازى  و  احيا  باشد  باال  آمينه ها  اسيد  اين  ذخيره 
سلول هاى پوستى و كالژن به خوبى انجام مى گيرد. 

توصيه مى كنيم پروتئين هاى كم چرب مصرف كنيد.

روغن زيتون
غشاى  كه  است  اولئيك  اسيد  حاوى  زيتون  روغن 
لطيف  و  نرم  را  پوست  و  كرده  چرب  را  سلول ها 
مى كند. روغن زيتون همچنين حاوى ميزان اندكى از 
اسيدهاى چرب ضرورى ديگرى نيز هست كه خواص 
ضدالتهابى دارند. از اين گذشته اين روغن سرشار از 
اكسيدان  آنتى  دو  اين  است.  پوليفنول  و   E ويتامين 
به  رسان  آسيب  آزاد  راديكال هاى  تكثير  جلوى 
پوست را مى گيرند. توصيه مى كنيم در تهيه غذاهاى 

روزانه تان از روغن زيتون استفاده كنيد.

خواص سير
سير حاوى پوليفنول هايى است كه از پوست حفاظت 
به  و  باشد  دستتان  دم  كوب  سير  يك  مى كنند. 
غذاهايتان سير له شده اضافه كنيد. توصيه مى كنيم 

روزى يك حبه سير ميل كنيد.

ميوه هاى ريز
ببين  بشكن  ريزه،  چه  نبين  «فلفل  گفته اند  قديم  از 
ميوه هاى  سبزيجات،  و  ميوه ها  بين  در  تيزه».  چه 
ميزان  بيشترين  حاوى  شان  كوچكى  برخالف  ريز 
توانستيد  كه  زمان  هر  هستند.  آنتى اكسيدان ها 

زيرا  كنيد  ميل  غيره  و  بلوبرى  تمشك،  توت فرنگى، 
تأخير  به  را  چروك ها  و  چين  پيدايش  ميوه ها  اين 
پوست  و  مركبات  كه  باشيد  داشته  توجه  مى اندازد. 

سيب قرمز نيز سرشار از آنتى اكسيدان هاست.

چاى سبز هميشه و همه جا
كه  است  پوليفنول  زيادى  ميزان  حاوى  سبز  چاى 
توصيه  دارند.  پوست  براى  فوق العاده اى  خواص 
اگر  كنيد.  ميل  سبز  چاى  فنجان   4 روز  هر  مى كنيم 
نسبت به كافئين حساس هستيد از ساعت 3 به بعد از 

نوشيدن اين چاى خوددارى كنيد.

ماهى بخوريد
منبع  ديگر  چرب  ماهى هاى  و  ماكرو  آزاد،  ماهى 
اسيدهاى چرب امگا 3 هستند كه تأثير فوق العاده اى 
وظيفه  3 ها  امگا  اين  بر  عالوه  دارند.  پوست  روى 
حفاظت و آبرسانى به غشاى سلولى را نيز بر عهده 
دارند. توصيه مى كنيم هر هفته حداقل دو مرتبه ماهى 

ميل كنيد.

سبزيجات و لوبيا
لوبيا  و  سبزيجات  زيتون،  روغن  ماهى،  مصرف 
معجونى است كه پوستتان را زيبا، جوان و باطراوت 

نشان  استراليايى  محققان  پژوهش هاى  نتايج  مى كند. 
و  ماهى  لوبياها،  سبزيجات،  زياد  مصرف  مى دهد 
چروك  كمتر  پوست  مى شود  باعث  زيتون  روغن 
شود. محققان اين تأثير را به تركيب چربى هاى اشباع 
نشده مونو، آنتى اكسيدان ها و پروتئين هاى كم چرب 
سبزيجات  روز  هر  مى كنيم  توصيه  مى دهند.  نسبت 
لوبيا  ساالدهايتان  و  سوپ ها  به  كنيد.  ميل  متنوعى 

اضافه كنيد.

آب بنوشيد
سلول هاى پوستى به ميزان زيادى مايعات نياز دارد 
تا غشاى نرمى داشته و مواد مغذى مورد نياز خود 
پوستى  داشتن  براى  مى كنيم  توصيه  كنند.  جذب  را 
نرم و مرطوب، 6 تا 8 فنجان آب بنوشيد. البته توجه 
داشته باشيد زمانى كه هوا گرم است، ورزش مى كنيد 
ميزان  اين  از  بيش  بايد  داريد  زيادى  فعاليت بدنى  يا 
مى كنيد  عرق  كه  اين  خاطر  به  كنيد.  دريافت  مايعات 
به  دارد.متخصصان  بيشترى  آب  به  نياز  بدنتان  و 
خانم ها و آقايان توصيه مى كنند كه به ترتيب روزانه 
و  چاى  قهوه،  آبميوه،  (آب،  مايعات  فنجان  و 15   11
غيره) بنوشند.در نهايت توصيه مى كنيم براى داشتن 
پوستى سالم، زيبا و باطراوت مصرف كافئين و قند را 
كاهش دهيد. كافئين با تحريك هورمون هاى استرس 
به ويژه آدرنالين و نورآدرنالين، روند پيدايش چين و 
چروك را سرعت مى دهد. از اين گذشته تا مى توانيد 
به مواد غذايى شيرين و كًال شيرينى جات نه بگوييد. 
گازدار  نوشيدنى هاى  و  شيرين  غذايى  مواد  مصرف 
به كالژن آسيب مى رساند و به همين دليل خاصيت 

ارتجاعى پوست به خطر مى افتد.
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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 

زيباترين
جاده هاى دنيا

هاى  راه  از  يكى  گويند  مى 
شناختن هر كشور يا منطقه و 
آن،  از  واقعى  اى  تجربه  درك 
بزرگراه  و  ها  جاده  در  راندن 

هاى آن است.
جاده ها يا بزرگراه ها شريان هايى هستند كه 
پرپيچ  مسيرهايى  شكل  به  يا  ساحل  امتداد  در 
وخم در كوهستان، خطوطى در پارك هاى ملى 
كشور  يك  مختلف  نقاط  آب  روى  هايى  پل  يا 
يا دو نقطه در دو كشور مختلف را به هم مى 
پيوندند و درعين حال روايتى واقعى و زيبا از 
مى  دست  به  جغرافيايى  و  طبيعى  هاى  ويژگى 
و  دارند  عمر  سال  صدها  آنها  از  برخى  دهند. 

برخى به تازگى و به واسطه پيشرفت هاى علمى 
ممكن  را  سفرهايى  و  اند  شده  ساخته  فنى  و 
است.  بوده  ناممكن  آن  از  پيش  كه  اند  ساخته 
نگاهى كوتاه به بعضى از زيباترين جاده هاى 
دنيا بى فايده نخواهد بود، به اين اميد كه روزى 
بخت رانندگى در آنها نصيب آنهايى شود كه به 
سفر، رانندگى و پاگذاشتن به ماجراهاى جديد 

و ناب عشق مى ورزند.

 DN7C يا  رومانى:  فاگاراسان،  ترانس  جاده 
طوالنى ترين جاده كشور رومانى و دراماتيك 
نيكوال  دوران  در  جاده  اين  است.  آنها  ترين 
چائوشسكو، ديكتاتور سابق رومانى، بين سال 
هاى 1970 تا 1974 و با مقاصد نظامى ساخته 
شد و مناطق تاريخى و استراتژيك ترنسيلوانيا 
پيتستى  و  يو  سيبى  شهرهاى  به  را  واالچيا  و 
متصل مى كند. زيباترين بخش اين جاده انتهاى 
هاى  وخم  پيچ  شكل  به  كه  است  شمال  در  آن 

كوتاه و بلند و شيب هاى گاه تند و به طرزى 
شده  گسترده  دره  يك  بستر  در  آور  شگفت 
است. جاده در جايى ديگر تا دو هزار و 34 متر 

ارتفاع مى گيرد.

از  فقط  نه  گوليانگ  چين:  گوليانگ،  جاده 
ترين  خطرناك  از  كه  دنيا  هاى  جاده  زيباترين 
 5 ظرف  چينى  روستايى   13 هست.  هم  آنها 
هانگ  تاى  هاى  كوه  دل  در  را  جاده  اين  سال 
در استان ِهنان چين كندند. جاده در واقع تونلى 
ارتفاع  متر   5 طول،  متر  و 200  هزار  كه  است 
اجازه   1977 سال  از  و  دارد  عرض  متر   4 و 
موقعيت  شد.  صادر  آن  در  خودروها  تردد 
جاذبه  از  يكى  به  را  آن  جاده  اين  باورنكردنى 
است،  كرده  تبديل  كشور  اين  توريستى  هاى 
اگرچه چينى ها مى گويند در آن داالن هيچ كس 

حق اشتباه ندارد.

جاده آتالنتيك، نروژ: اين جاده در سال 1989 
و  شد  افتتاح  نروژ  توريستى  ملى  جاده  نام  با 
در سال 2005 عنوان «معمارى قرن نروژ» را 
آب  روى  آتالنتيك  جاده  كرد.  خود  آن  از  هم 
كشيده شده، 8/3 كيلومتر طول دارد و در اصل 

بخشى از جاده شماره 64 اين كشور است. پايه 
هاى آتالنتيك كه دو شهر پرجمعيت كريستيان 
روى  كند،  مى  متصل  هم  به  را  مولد  و  شوند 
جزايرى كوچك ايستاده اند كه گاه حضورشان 
كمى غيرمنتظره به نظر مى رسد. منظره زيباى 
نقاط  در  آن  فرودهاى  و  اوج  و  جاده  اطراف 
مختلف كه تصوير درياى متالطم را تداعى مى 
كند، رانندگى روى آن را به تجربه اى يگانه و 

فراموش نشدنى تبديل مى كند.

بزرگراه شماره 1، كاليفرنيا، آمريكا: اين جاده 
تمام  «بزرگراه  شد.  افتتاح   1937 سال  در 
شمالى  مسيرهاى  ترين  اصلى  از  آمريكايى» 
بخشى  كه  است  كاليفرنيا  ايالت  در  جنوبى 
طوالنى از آن در امتداد سواحل زيباى اقيانوس 
در   1 شماره  بزرگراه  است.  شده  كشيده  آرام 
طراحى  ساحلى  خط  با  مطابق  درست  واقع 
صخره  و  ها  تپه  كنار  از  گاه  جاده  است.  شده 

هاى مقابل اقيانوس مى گذرد و گاه آنها را در 
جايى  در   1 شماره  بزرگراه  گيرد.  مى  آغوش 
ساحل را ترك مى كند و چند كيلومترى را به 
درون يك جنگل مى خزد. جاده در مسيرش از 
روى چند پل تاريخى هم مى گذرد، از جمله پل 

.(Bixby Creek) بيكسبى كريك

پل هفت مايلى، كاليفرنيا، آمريكا: اين جاده پلى 
روى آب است كه بخشى از شهر ماراتون در 
 Little) داك  ليتل  شهر  به  را  كاليفرنيا  ايالت 
از  مايلى  هفت  پل  كند.  مى  متصل   (Duck
معروف ترين پل هاى آمريكا است كه در زمان 
بوده  دنيا  در  ها  ترين  طوالنى  جزو  ساخت 
است. يكى از پل ها قديمى تر است و در فاصله 
سال هاى 1908 تا 1912 ساخته شده. پل جديد 
كه مخصوص تردد خودرو است در سال هاى 
كوتاه  اولى  از  و  شده  ساخته   1982 تا   1978
تر و در حدود 11 كيلومتر (در حدود 7 مايل) 
طول دارد. اگر راننده اى عجله نداشته باشد مى 
تواند 4 ساعت تمام را از رانندگى در اين منظره 
چشم نواز و اگر سر وقت برسد از ديدن طلوع 

و غروب رويايى خورشيد لذت ببرد.

جاده  اين  پاكستان:  و  چين  كاراكورام،  جاده 
است.  دنيا  المللى  بين  جاده  ترين  طوالنى  زيبا 
كوه  رشته  ميان  اى  دره  كف  بر  جاده  اين 
پاكستان  و  چين  كشور  دو  كاراكورام،  هاى 
در ارتفاعى باالتر از 4 هزار متر را به يكديگر 
جذاب  از  امروز  كه  كاراكورام  كند.  مى  متصل 
دليل  به  است،  ها  توريست  براى  نقاط  ترين 
ساخت  دشوار  بسيار  شرايط  و  باال  ارتفاع 
وسازش، گاه هشتمين عضو عجايب جهان لقب 
اين  ساخت  عمليات  سال   20 طى  است.  گرفته 
بزرگراه (سال هاى 1959 تا 1979) 810 كارگر 
پاكستانى و 200 كارگر چينى جان خود را از 
دست دادند. اين جاده در قلب منطقه اى است كه 
از نظر سياسى و جغرافيايى موقعيت حساسى 
دارد. چينى ها بزرگراه كاراكورام را «بزرگراه 

دوستى» ناميده اند.

گردشگرى
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منچستر با برد شروع كرد، آرسنال با باخت

شروع جديد ليگ برتر 
انگليس با فناورى 

«خط دروازه»
فصل جديد ليگ برتر انگليس عصر شنبه آغاز 
شد. در نخستين ديدار از هفته اول ليورپول 
بهره  ميزبانى  امتياز  از  بازى  اين  در  كه 
ميهمان  مقابل  يك برصفر  نتيجه  با  مى برد 
 2013-14 فصل  تا  رسيد  برترى  به  خود 
كرده  آغاز  پيروزى  با  را  انگليس  ليگ برتر 
لوييز  حضور  بازى  اين  در  مهم  نكته  باشد. 
سوارس مهاجم جنجالى اين تيم در ورزشگاه 
ازسوى  پيش  فصل  اواخر  كه  او  بود،  آنفيلد 
محروم  9بازى  انگلستان،  فوتبال  فدراسيون 
شده بود به همراه خانواده اش بازى را تماشا 
استفاده  شايد  بازى  اين  جالب  نكته  مى كرد. 
اين  در  كه  بود  دروازه  خط  تكنولوژى  از 
بازى رسما آغاز شد عالوه بر بهره گيرى از 
تكنولوژى خط دروازه، از سيستم تشخيص 
در  اولين بار  براى  كه  نيز  عقاب»  «چشم  گل 
از  شيلد  كاميونيتى  بازى  در  انگليس  فوتبال 
شد.  استفاده  نيز  بود  شده  بهره بردارى  آن 
آن  نشان دهنده  تلويزيونى  آهسته  تصاوير 
بود كه با بهره گيرى از اين تكنولوژى به داور 
خبر  دروازه ها  خط  از  توپ  عبور  مسابقه 

داده مى شد. اما آرسنال فصل جديد ليگ برتر 
انگليس را با شكست مقابل آستون ويال شروع 
كرد تا هواداران اين تيم آرسن ونگر را مورد 
لطف خود قرار داده و او را هو كنند. آنها كه 
پنج دقيقه قبل از پايان بازى ورزشگاه را ترك 
از  شعارهايى  با  بارها  بازى  طول  در  كردند 
آرسن ونگر و مسووالن اين تيم درخواست 
كردند كه براى باشگاه هزينه كنند و بازيكنان 
بازى  پايان  در  اما  گيرند.  خدمت  به  جديدى 
هواداران  اعتراض  مورد  در  ونگر  آرسن 
در  و  آرسنال  فصل  اين  يارگيرى  به  نسبت 
به شدت  داور  قضاوت  نحوه  از  كه  حالى 
ناراحت بود، گفت: اگر ما پول خرج نمى كنيم 
را  موردنظرمان  بازيكن  كه  است  اين  براى 
كنيم،  پيدا  خوبى  بازيكن  اگر  نكرده ايم.  پيدا 
مى گويند  هواداران  هستيم.  خريدش  آماده 
من  به  اما  بخريد!  بازيكن  بخريد!  بازيكن  كه 
ما  مشكل  بخريم.  بايد  را  چه كسى  بگوييد 

همين است.
شايد همه منتظر ديدن بازى اين فصل منچستر 
مدافع  منچستريونايتد،  بودند.  جديد  مربى  با 
ليگ برتر  فوتبال  مسابقات  قهرمانى  عنوان 
از  هفته  نخستين  در  انگليس  باشگاه هاى 
و  جديدش  مربى  با  شد  موفق  رقابت ها  اين 
«ولبك»  و  «فان پرسى»  درخشش  لطف  به 
خود  ميزبان  ولز»  «ليبرتى  ورزشگاه  در 
سوانزى را با نتيجه پرگل 4بريك از پيش رو 
به  ديدار  اين  اتمام  از  پس  مويس  بردارد.  

گفت:  اسپورت»  «اسكاى  تلويزيونى  شبكه 
اين  در  خوبى  خيلى  نمايش  «منچستريونايتد 
فوق العاده  حمله  خط  در  ما  داشت.  بازى 
رضايت  كامال  بازيكنانم  عملكرد  از  و  بوديم 
نيست  ساده  سوانزى  زمين  در  بازى  دارم. 
و ما در پايان به نتيجه خوبى دست يافتيم.» 
«وين  حضور  بازى  اين  جالب توجه  نكته  اما 
ديويد  بود.  تعويضى  يار  به عنوان  رونى» 
 62 دقيقه  در  را  27ساله  مهاجم  اين  مويس 
بازى به جاى رايان گيگز به ميدان فرستاد تا 
حرف و حديثى را از خود به جاى نگذارد. او 
كه چندان در اين بازى آماده نبود در شادى 
پس از گل هم تيمى هايش هم شركت نكرد تا 
شياطين  ترك  براى  قاطعش  تصميم  شايعه 
سرخ بيش از پيش قوت بگيرد. باشگاه چلسى 
و  است  رونى  وين  اصلى  مشتريان  از  يكى 
ژوزه مورينيو بدش نمى آيد مهاجم ملى پوش 
لندنى  آبى پوشان  تركيب  در  را  سرخ پوشان 
غيرمستقيم  به صورت  بارها  و  باشد  داشته 
به اين موضوع اشاره داشته است. در ديگر 
فوالم  انگليس  ليگ برتر  اول  هفته  بازى هاى 
ساندرلند  برابر  دژآگه»  «اشكان  غياب  در 
يك برصفر پيروز شد. وستهام 2برصفر تيم 
وست  و  داد  شكست  را  كارديف  تازه وارد 
مغلوب  گل  يك  با  خود  زمين  در  برومويچ 
به  هم  اورتون  و  نوريچ  شد.  ساتهمپتون 

تساوى 2بر2 رسيدند.

خبر خوشحال كننده براي ورزش ايران در المپيك 

سهميه تكواندو دو برابر شد 
پس از اينكه خبر كنار گذاشتن كشتي از مسابقات المپيك 
كشورمان  ورزش  بدنه  در  ترس  اين  شد  رسانه اي 
ما  موضوع،  اين  تحقق  صورت  در  شايد  كه  آمد  پديد 
شانس هاي مدال خود را تا حد زيادي در المپيك از دست 
بدهيم. اما سرانجام البي هاي فيال كارگر افتاد و حاال ما 
قرار  موجود  شرايط  در  كم  دست  است  راحت  خيالمان 
از  گذشته  روز  شود.اما  حذف  المپيك  از  كشتي  نيست 
فدراسيون جهاني تكواندو خبري مخابره شد كه كامال با 

خبر كشتي در تضاد بود.
حاال  داشتيم  را  كشتي  حذف  دغدغه  اين  از  پيش  تا  اگر 
اميدوار  المپيك  در  تكواندو  سهميه  افزايش  به  مي توانيم 
جهان  در  آن  بزرگان  از  حاال  ايران  كه  باشيم؛رشته اي 

ما  سهميه،  افزايش  صورت  در  قطعا  و  مي  آيد  حساب  به 
شانس دو مدال طالي بالقوه را در المپيك خواهيم داشت. 
خبر  تكواندو  جهاني  فدراسيون  سوي  از  جمعه  ديروز 
آمد كه اين فدراسيون در اقدامي جديد سعي در افزايش 
سهميه كشورهاي قدرتمند در اين رشته براي حضور در 
دارند  را  شانس  اين  ايران  تكواندوكاران  و  دارد  المپيك 
كه حداقل در بخش مردان هر چهار سهميه را براي سفر 
به المپيك 2016 برزيل كسب كنند.بر اساس قوانين فعلي 
مي تواند  هر كشور  هم  اكنون  تكواندو،  جهاني  فدراسيون 
تنها چهار سهميه براي حضور در المپيك كسب كند كه از 
اين تعداد دو سهميه در بخش مردان و دو سهميه در بخش 
تكواندوكار   128 تنها  قبلي  المپيك  چهار  است.در  بانوان 
با  كه  مي كردند  كسب  را  بازي ها  اين  در  حضور  جواز 
روش جديد، تعداد ورزشكاران هر وزن افزايش مي يابد.

فدراسيون جهاني با اهميت بيشتر به رنكينگ بهترين هاي 
جهان در اوزان مختلف، شش نفر برتر هر وزن را نيز از 

اين ليست به المپيك دعوت مي كند. 
در  سهميه  دو  كسب  به  مجاز  كشور  هر  بخش  اين  در 
سهميه  چهار  اينكه  است.ضمن  آقايان  و  بانوان  رده  هر 
ماند.فدراسيون  خواهد  باقي  خود  قوت  بر  همچنان  قبلي 
را  بزرگ»  «جايزه  مسابقات  مرحله   5 تكواندو  جهاني 
براي  نام  به  وزن  هر  بهترين هاي  و  كرده  برنامه ريزي 
حضور در اين مسابقات دعوت خواهند شد.به هر تكواندو 
به  مسابقات  اين  در  كه  مدالي  يا  پيروزي  هر  براي  كار 
رنكينگ  در  ثبت  جهت  امتيازي  مي دهد،  اختصاص  خود 
جهاني تعلق مي گيرد.در پايان اين 5 مرحله، شش نفر برتر 
هر وزن جواز حضور در المپيك را كسب خواهند كرد.

هم  اكنون فهرستي از تكواندوكاراني كه در رنكينگ هشت 
به  جهاني  فدراسيون  سوي  از  دارند،  قرار  قانوني  وزن 
عضو  فدراسيون هاي  و  شده  ارسال  مختلف  كشورهاي 
بايد وزن المپيكي اسامي حاضر در اين فهرست را تعيين 
آن  از  پس  كنند.  ارسال   WTF به  مردادماه   27 تا  و 
تكواندوكاران در چهار وزن المپيكي از سوي فدراسيون 
خواهند  دعوت  بزرگ  جايزه  مسابقات  به  نام  به  جهاني 
تكواندو  ايران،  نمايندگان  خوب  جايگاه  به  توجه  شد.با 
و  دقيق  برنامه ريزي  با  كه  دارد  را  شانس  اين  ايران 
حضور فعال در رقابت هاي المپيك حداقل در بخش مردان 
هر چهار سهميه را براي حضور در المپيك 2016 برزيل 

كسب كند.

ادامه بالتكليفي ورزش، پس از عدم راي اعتماد مجلس به سلطاني فر 

بالتكليف ماندن ورزش ايران 
به  مجلس  نمايندگان  سوي  از  كه  مخالف  راي   148
آرام  انتقال  شد،  واريز  سلطاني فر  مسعود  حساب 
ورزش  و  گذاشت  نافرجام  را  ورزش  حوزه  در  مديريت 
ايران همچنان بالتكليف خواهد ماند. پنج شنبه گذشته، 
وزير پيشنهادي ورزش پشت تريبون مجلس ايستاد و 
برنامه هايش براي عوض كردن فضاي فعلي ورزش را 
تشريح كرد اما سخنراني او در نهايت اعتماد 117 نفر از 
نمايندگان مجلس را جلب كرد و به اين ترتيب گزينه اي 
و  ورزش  وزارت  مسند  باال  راي  با  مي رفت  تصور  كه 
در  اين  ماند.  ناكام  راه  اين  در  كند  تصاحب  را  جوانان 
مسعود  از  ورزش  اهالي  اتفاق  به  قريب  كه  است  حالي 
سلطاني فر به عنوان يك مدير باسابقه ورزشي به گرمي 
استقبال كردند و محافل رسانه اي هم براي او سنگ تمام 

گذاشته بودند. 
ورزش  پيشنهادي  وزير  مي رفت  انتظار  دست  اين  از  حمايت هايي  به واسطه 
چنداني  مشكل  سئول  خيابان  معروف  ساختمان  به  ورود  براي  جوانان  و 
تا  بماند  باقي  احتضار  حالت  در  بايد  ايران  ورزش  اكنون  اما  باشد  نداشته 
از  اعتماد  راي  كسب  عدم  سلطاني فر،  شود.  معرفي  مجلس  به  بعدي  گزينه 
مجلس را امري سياسي جلوه مي دهد و مي گويد: «اصولگرايان مجلس تاكيد 
داشتند در 4 حوزه ورزش،دانشگاه،كارگري و آموزش و پرورش بايد سفت 
و سخت بگيرند چرا كه اگر در اين 4 حوزه اوضاع مطابق ميل آنها پيش نرود 
در دوره بعدي راي نمي آورند.لذا عدم راي اعتماد مجلس به من تشكيالتي بود. 
برنامه هاي زيادي براي ورزش داشتم بخصوص براي استقالل و پرسپوليس. 
اگر راي مي آوردم حتما اين دو باشگاه خصوصي مي شدند اما انگار قرار بود 
اتفاقات ديگري رخ دهد. من اداي تكليف كردم و با توجه به تجربه اي كه داشتم 
آمادگي خود را براي پيوستن به دولت اعالم كردم اما از اينكه اين بار سنگين 

از دوشم برداشته شد، سجده شكر به  جا مي آورم.» 

با منتفي شدن حضور مسعود سلطاني فر در راس مديريت دستگاه ورزش، 
خبرهايي مبني بر معرفي محمدرضا داورزني به عنوان دومين وزير پيشنهادي 
نمايش  از  پس  كه  داورزني  است.  افتاده  زبان ها  سر  بر  جوانان  و  ورزش 
خيره كننده تيم ملي واليبال ايران در ميادين بين المللي اكنون به عنوان يك مدير 
موفق ورزشي اعتبار تازه اي بين اهالي ورزش و البته رجال سياسي پيدا كرده 
معاون  صندلي  به  زدن  تكيه  براي  اصلي  گزينه  عنوان  به  نامش  اين  از  پيش 
ورزش قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش و جوانان مطرح بود اما حاال يك 
قدم به صندلي وزارت نزديك شده است. رئيس جمهور به اين دليل ممكن است 
داورزني را به عنوان برگ برنده اش به مجلس معرفي كند كه ديگر هيچ عذر 
و بهانه اي براي راي ندادن به او پذيرفتني نيست و راي نياوردن احتمالي او 
اين بار به يك عالمت سوال بزرگ تبديل خواهد شد. رئيس فدراسيون واليبال 
به شكل غيرمستقيم احتمال معرفي شدنش به عنوان وزير پيشنهادي وزارت 
ورزش را تاييد مي كند و مي گويد: «اين موضوع در حد گمانه زني است و هنوز 

رئيس جمهور  جناب  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  نيست.  مشخص  چيزي  هيچ 
هيچ  است.واقعا  نشده  اشاره اي  آن  به  رسانه ها  در  كه  بروند  گزينه اي  سراغ 
تمايلي به حضور در وزارتخانه ندارم. همين كه در واليبال بتوانم كارهايم را 

انجام بدهم، به نظرم خدمت خوبي به مردم خواهد بود. 

و  ايثار  بايد  شود،  ورزش  وزير  بخواهد  كسي  هر  كشور  فعلي  شرايط  در 
فداكاري كند چرا كه انتظارات از ورزش بسيار باالست اما با توجه به كمبود 

باقي مانده،  ورزش  حوزه  در  كه  زيادي  تمام  نيمه  پروژه هاي  و  مالي  منابع 
حضور در حوزه ورزش كار بسيار سختي است.البته بايد به اين نكته اشاره 
كنم كه اگر به من براي حضور در وزارتخانه به عنوان وزير يا سرپرست، 
تكليف شود، قبول مي كنم. در اين چند سال هيچ كدام از سمت هايم را خودم 
انتخاب نكردم و به عنوان سرباز، هر چه فرمانده ام گفته، قبول كرده ام.» در 
حال حاضر دو راه وجود دارد؛ يا اينكه رئيس جمهور تا هفته آينده گزينه جديد 
را به مجلس معرفي كند يا اينكه با انتخاب سرپرست، كارها انجام شود تا در 
يك زمان 3 ماهه گزينه مورد نظر به مجلس معرفي شود. مطمئنا با طوالني 
شدن پروسه انتخاب گزينه جديد، گمانه زني ها درباره فرد جديد به اوج خواهد 
رسيد و هر روز نام گزينه هاي جديد بر سر زبان ها خواهد افتاد. چه آنكه از 
هم  اكنون و تنها دو روز پس از عدم راي اعتماد مجلس به سلطاني فر، نام چند 
گزينه محتمل از جمله سعيد فائقي،مصطفي هاشمي طبا و بيژن ذوالفقارنسب 
در محافل رسانه اي مطرح شده و برخي منابع از محمد دادكان هم به عنوان 
يكي از گزينه هاي سرپرستي وزارت ورزش و جوانان نام مي برند. طرح نام 
سني  نماينده  چند  گذشته  روز  كه  گرفت  صورت  آن  از  پس  ذوالفقارنسب 
سني  هموطنان  ميان  از  نيز  وزير  يك  تا  خواستند  رئيس جمهوري  از  مجلس 

برگزيند. 
چند  همچنان  تعليق  خطر  كه  است  حالي  در  ايران  ورزش  ماندن  بالتكليف 
المپيك  ملي  كميته  انتخابات  برگزاري  و  مي كند  تهديد  را  ورزشي  فدراسيون 
هم در گرو شروع به كار وزير جديد ورزش و جوانان است. عالوه بر اين 
پنجه  و  دست  بي پولي  مشكالت  و  مالي  بحران  با  ورزشي  تيم هاي  اغلب  هم 
تورنمنت هاي  در  حضور  و  كشور  از  شدن  خارج  براي  حتي  و  مي كنند  نرم 
بر  فوري  اجماع  بستري  چنين  در  شده اند.  مواجه  عجيبي  موانع  با  بين المللي 

سر معرفي فرد جديد به مجلس به شدت احساس مي شود.
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بخشش ها
ــراس-  مه ــش-  آزماي  -١١

جداكننده خوب و بد
ــد مرواريد- عيب و  ١٢- گردنبن
نقص- اداره عالي- الهه خورشيد

١٣- سنگ آسياب- هنر هفتم- 
رازيانه- سرخ كمرنگ

١٤- منطقه اي در شمال تهران- 
كنايه از بي چيز

١٥- اثري از برتراند راسل
 عمودي:

ــخصيت  ــتمدار، اديب و ش ١- سياس
ــرن  ــه اول ق ــي نيم ــذار ايران تاثيرگ

سيزدهم هجري
٢- تنبلي- اروپا و آسيا را گويند

٣- پژمرده- رمزينه- رايزن- هنوز آدم 
نشده!

ــرال جنگ هاي  ــده- ارفاق- ژن ٤- گن
انفصال – ماتم

٥- در پناه- جاني- پول نيجريه
٦- پرده دري- بيمار- درخت سدر

ــه او- درخت جنگلی-  ــف ك ٧- مخف
پنبه دوات- خو

٨- يك سوم عده هنگ- معالجه
٩- خشك شدن- مركز غنا- بنان- مايه
ــتان  ــي در شهرس ١٠- پل
بوكس-  واحد  ــوادكوه-  س

غيربليغ
١١- نام خوراكي محبوب- 

قائم به ذات- پرونده
ــوت و فن-  ــزد- ف ١٢- اي

جايگزيني- كدو تنبل
ــش-  خط ك ــي  نوع  -١٣

جسد- سفيد آذري- تكبر
ــي  نام ــريات-  نش از   -١٤

اشرافي در هند
در ــي  مذهب ــري  اث  -١٥ 

پنج كيلومتري آمل

حل جدول ويژه شماره ۵۴۳۹حل جدول عادی شماره ۵۴۳۹

جدول ويژهجدول عادي

123456789101112131415
نوناقبايوريكسا1
يناورابوكولاخ2
ريماابرموزارت3
وزجمشاهباشوي4
مويرغهنانزجا5
نووداپافتكار6
دابالالزقاگوي7
گنادويكنتاس8
رنيتيرگنهاهاج9
صناناجيرمقمه10
دبنارهميواحت11
خاشگامومسنمي12
اديوهعفانناوا13
ناويوميليهيدب14
همانرارساهميتي15

123456789101112131415
ارماسدايممباوخ1
شزرماوتاندنار2
نردمطاشنموبلا3
اوانامببوروم4
يرايعسودرفري5
دسخرومليبنزد6
راقيناويلداقن7
نامزراعيكبا8
اسرتفارصنالسغ9
ليليرتريشبما10
يبكراناماهسر11
گربنزباكرالط12
والسامارتتلور13
سونوتادايرادن14
نودرابتيكهندرگ15

123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

كردن  تفريح  با  را  روز  تمام  مى توانيد  كه  مى كنيد  فكر  اشتباه  به  شما 
بگذرانيد و براى انجام دادن كارهايتان وقت كافى داريد، اما در حقيقت 
نشانه  در  هنوز  ماه  اما  كنيد.  مبارزه  خياالت  و  فكر  اين  با  بايد  شما 
پرشتاب شما قرار دارد و شما توانايى اين را داريد كه كارهاى زيادى 
را به طور كامل انجام دهيد. شما بايد به فكر خودتان باشيد و تا دير 
نشده فرصت را غنيمت بشماريد. براى اينكه شما مثل يك شعبده باز كه 

از كالهش خرگوش درمى آورد نمى توانيد معجزه كنيد!!
متولدين ارديبهشت (گاو):

شما امروز احساس خيلى خوبى داريد. اگرچه اعتماد به نفس داشتن 
نشانه مثبت انديشى است، اما اين موضوع شايد برايتان كمى دردسر 
اطمينان  خود  به  اندازه  از  بيش  شما  كه  اينجاست  مشكل  كند.  ايجاد 
باعث  شما  تنبلى  و  نكنيد  كار  زياد  كه  شده  باعث  موضوع  اين  داريد، 
نامنظمى و آشفتگى دركارهايتان شده است. حتى اگر مى دانيد با كمتر 
كار كردن هم ممكن است به چيزهايى كه مى خواهيد برسيد، ولى نبايد 

اين كار را بكنيد.
متولدين خرداد (دوقلوها):

شما امروز بايد بيشتر به برنامه ريزى هاى خود دقت كنيد، چراكه شايد 
ندانيد كه هر كارى چقدر وقت شما را ميگيرد. شما خيلى دوست داريد 
با  مدت  اين  در  نمى توانيد  اصًال  كه  مدتى  كوتاه  دوره هاى  در  زور  به 
برنامه هايتان هماهنگ شويد، كارهايتان را تمام كنيد. دقيقًا مثل يك خانه 
كاغذى كه اگر يكى از كارت ها خراب بشود، كل خانه فرو مى ريزد. اگر 

به جاى فكركردن بيكار باشيد و استراحت كنيد خيلى بهتر است.
متولدين تير (خرچنگ):

امروز قبل از اينكه خيلى ولخرجى كنيد موجودى حساب خود را چك 
كنيد، براى اينكه ممكن است فكر كنيد كه وضع ماليتان نسبت به هميشه 
خريد  به  ترغيب  را  شما  نامزدتان  يا  و  دوستتان  اگر  است!  شده  بهتر 
براى  هشدارى  اين  اينكه  براى  كنيد،  جمع  را  حواستان  مى كند،  كردن 
اين  خودتان  شما  اينكه  باوجود  نيست.  نفعتان  به  لزومًا  و  است  شما 
را مى دانيد، ولى قبل از اينكه دست به عملى بزنيد الزم است كه حتمًا 

پس اندازى داشته باشيد.
متولدين مرداد (شير):

نمى توانيد  ولى  هستيد،  درستكارى  انسان  كه  مى دانيد  خودتان  شما 
زيادى  چيز  عوض  در  ولى  مى كنيد  كار  سخت  خيلى  چرا  كه  بفهميد 
ظاهر  در  كه  اندازه اى  به  شما  شايد  حقيقت  در  اما  نمى كنيد.  برداشت 
نشان مى دهيد انسان كاملى نيستيد، و ممكن است شما زيادى خودتان 

سر  در  بزرگ  هدف هاى  كه  است  خوب  خيلى  باشيد.  داشته  قبول  را 
داشته باشيد، اما آنها نبايد آنقدر غير واقعى باشند كه نتوانيد بهشان 

برسيد و اين موضوع باعث نااميديتان شود.
متولدين شهريور (سنبله):

امروز وقتى كه شما فهميديد در اين مرحله كامًال متفاوت ديگران چه 
انتظاراتى از شما دارند، ممكن است در يك تنگناى اخالقى قرار بگيريد. 
البته اين سخن بدين معنى نيست كه شما درست برنامه ريزى نكرده ايد؛ 
بلكه شما فقط به زمان بيشترى نياز داريد تا از كارهاى خود دفاع كنيد. 
قبل از هركارى خوب فكر كنيد، براى اينكه اگر در چنين شرايطى رفتار 
قضاوت  درستى  به  شما  مورد  در  است  ممكن  كنيد،  توجيه  را  خود 

نشود.
متولدين مهر (ترازو):

حال  اين  با  مى كند،  ترشح  خود  از  زيادى  آدرنالين  شما  بدن  امروز 
شما احساس سبكى مى كنيد. اگرچه اكنون وقتى كه از شما درخواستى 
مى شود سطح توانايى هايتان به طرز معجزه  آسايى باال مى رود، ولى 
شما باز هم خودتان را خسته مى كنيد. به جاى اينكه به هر خواسته اى 
در  را  زيادى  زمانى  است  بهتر  بدهيد،  مثبت  پاسخ  شود  مى  ازتان  كه 
خارج  خانه  از  رفتن  مهمانى  براى  مى خواهيد  اگر  بگذرانيد.  خانه تان 

شويد، اطمينان حاصل كنيد كه به اندازه كافى استراحت كرده ايد.
متولدين آبان (عقرب):

نشان  خوب  را  خود  مافوقتان  افراد  نظر  در  مى خواهيد  شما  امروز 
بدهيد، بنابراين ممكن است كارهايى بكنيد كه مدت ها است اين كارها 
پنهان  شما  منتقدانه  چشمان  از  چيز  هيچ  اكنون  نمى داديد.  انجام  را 
نمى ماند، اما شما به خاطر جزئياتى كه نتوانسته ايد مأموريت خود را به 
اتمام برسانيد كامًال در خود فرو رفته ايد. اگرچه شايد اين روش انتخاب 
خاص شما نباشد، ولى خوب است كه كمى درد و رنج را تحمل كنيد تا 

بعدها بتوانيد سر موقع كارهاى خود را تمام كنيد.
متولدين آذر (كمان):

امروز شما فكر مى كنيد كه هيچ كار اشتباهى انجام نمى دهيد، اما همين 
اعتماد بيش از اندازه شما خود دليلى در رد اين موضوع است!! اصًال 

نيازى نيست روى نقاط ضعف خود سرپوش بگذاريد؛ داشتن اجرا و 
اجراى  يك  كه  نكنيد  فكر  اما  است،  عالى  خيلى  كننده  خيره  عملكردى 
عالى مى تواند جانشين واقعيت محض بشود. شما آنقدر عاقل هستيد 
كه كارآيى خود را باال ببريد، اما با پنهان كردن حقيقت از نشان دادن 

آن فرار نخواهيد كرد.
متولدين دى (بز):

هدف  تنها  كه  مى شود،  ايجاد  موقعى  دوستانه  روابط  در  صميميت 
دوستى همين باشد. شما امروز فرصت اين را داريد كه روابط دوستانه 
عميق ترى برقرار كنيد، ولى اين اتفاق نمى افتد مگر اينكه فكرتان را كامًال 
روى اين موضوع متمركز كنيد. چند نفس عميق بكشيد و حتى اگر هيج 
اتفاق مهمى نيز نمى افتد ولى باز هم در لحظه حال حضور داشته باشيد. 
فقط بودن با كسى كه دوستش داريد بدون اينكه هيچ برنامه خاصى هم 

داشته باشيد براى شما كفايت مى كند.
متولدين بهمن (ظرف آب):

كه  كسى  اگر  خصوص  به  باشيد،  تنها  كه  داريد  دوست  شما  امروز 
شما مى شناسيدش بخواهد به شما نزديك شده و با شما كار كند. شما 
همكارى كردن با ديگران را دوست داريد، ولى اكنون به تنهايى بيشتر 
نياز داريد. اگر درست برنامه ريزى كنيد مى توانيد هر دو اينها را با هم 
باشيد،  هراس نداشته  باشيد. از شركت كردن در جمع ديگران  داشته 
فقط اگر مرزهايى براى خودتان تعيين كنيد مى توانيد در خلوت خود نيز 

در روياهاتان غوطه ور شويد.
متولدين اسفند (ماهى):

امروز نظر ديگران در مورد كارهايتان خيلى براى شما مهم شده است، 
شايد دليلش اين باشد كه خود شما هم نسبت به كيفيت كارتان ترديد 
داريد. اما نگران شدن به خاطر قضاوت هاى ديگران زياد برايتان مفيد 
نيست، بلكه اگر خودتان ديد منتقدانه اى داشته باشيد بيشتر به نفعتان 
نظرات  اهميت  بشود،  بيشتر  شما  تشخيص  قدرت  كه  هرچقدر  است. 

ديرگان برايتان كمتر و كمتر مى شود.

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct
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Return

Shiraz
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Tur k i sh
Air l ines
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Return

Mashad
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Tur k i sh
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Return

Dubai
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Return
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Tur k i sh
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Return
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Tur k i sh
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Return
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Return
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