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صفحه 10

انتشار گزارش هايي درباره آرايش جنگي ناوهاي 
بار  مديترانه  شرق  منطقه  در  غربي  كشورهاي 
ديگر شبح بروز جنگ در خاورميانه اين بار در 
گذشته  روز  چند  از  است.  گسترانده  را  سوريه 
لحن مقامات غربي از جمله وزراي خارجه آمريكا 
و انگلستان عليه دولت سوريه تندتر شده و از 
لزوم اقدام عليه دولت اين كشور به خاطر كاربرد 
سالح شيميايي سخن گفته اند. همزمان فرماندهان 
به  احتمالي  حمله  راه هاي  انگلستان  نظامي 
فرانسوي  ناو  يك  و  كرده اند  بررسي  را  سوريه 
هم به نزديكي سواحل سوريه در شرق مديترانه 
نظامي  فرماندهان  هم  اين  از  پيش  است.  رسيده 
آمريكا از آمادگي خود براي حمله به سوريه در 
صورت صدور فرمان از سوي باراك اوباما سخن 
گفته بودند و در همين حال هم رايزني هايي بين 
مقامات آمريكا و اسرائيل درباره چگونگي حمله 
است  حالي  در  اين  است.  شده  انجام  سوريه  به 
كه روسيه، ايران، سوريه و حزب اهللا لبنان نسبت 
به هرگونه ماجراجويي نظامي غربي ها در خاك 
براي  روس ها  جمله  از  داده اند.  اخطار  سوريه 
قوانين  به  خواسته اند  آمريكا  از  بار  چندمين 
از  مجوز  اخذ  بدون  و  بگذارد  احترام  بين المللي 
شوراي امنيت عليه سوريه اقدام يكجانبه انجام 

ندهد.
در هفته هاى اخير، بخش عمده اى از توجه جهان 
نتيجه  در  و  بود  معطوف  مصر  آشفته  اوضاع  به 
جنگ شهرى سوريه كه تا كنون جان بيش از 100 
هزار نفر در آن گرفته شده، به حاشيه رانده شد. 
اما اتهام اخير در مورد استفاده از تسليحات كشتار 

جمعى از سوى دولت بشار اسد،بار ديگر سوريه را 
در كانون توجه ها قرار داده و دوباره اين پرسش 
مطرح مى شود كه چه اقداماتى بايد براى متوقف 

كردن روند جارى در سوريه انجام داد.

آمريكا، فرانسه و انگليس از شوراى امنيت سازمان 
شواهدى  به  توجه  با  كه  اند  كرده  درخواست  ملل 
سرعت  به  شيميايى،  تسليحات  از  استفاده  بر  دال 
براى بازرسى ها اقدام كند و بشار اسد نيز با اين 
بازرسى ها موافقت كرده، هرچند كه گفته مى شود 
عمل  به  سوريه  در  بازرسان  هيات  عليه  حمالتى 
آمده است. در همين حال، باراك اوباما در مخمصه 

اى گرفتار شده كه ساخته دست خودش است. 

رئيس جمهور آمريكا در موارد متعددى اعالم كرده 
است  قرمز  خط  شيميايى  تسليحات  از  استفاده  كه 
و به اين ترتيب عاملى را براى عوض كردن بازى 
معرفى كرده كه مى تواند محاسبه ها را تغيير دهد. 
اما آنچه كه شرايط را پيچيده تر كرده اين است كه 
بار  نخستين  براى  كه  زمانى  قبل،  ماه  چند  آمريكا 
ادعا شد دولت اسد از تسليحات شيميايى استفاده 
داد  ترجيح  آمريكا  نداد.  انجام  اقدامى  هيچ  كرده، 
دست به دامان گزينه نظامى نشود، اما وعده داد كه 
گروه هاى مخالفى كه انديشه هاى راديكال كمترى 
اين  كند.  مى  مجهز  مرگبار  تسليحات  با  را  دارند 
حقيقت كه چنين حمايتى بيشتر جنبه لفاظى داشت 
تا يك اقدامى واقعى، و اينكه هيچ تاثيرى در ايجاد 
آمريكا  هاى  هشدار  نگذاشت،  جا  بر  نظامى  توازن 

را به توپى توخالى تبديل كرد. ادامه در صفحه 7

در پى اقدام عليه دولت سوريه به خاطر كاربرد سالح شيميايي 
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  كرده 

مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
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يادداشت

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

در اين نشريه ارسال نمايند:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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«سرنوشت ما كه مردان كره ماه هستيم، همانند دريا در جزر و مد است؛ و 
همانگونه كه ماه بر دريا تأثير مى گذارد، مهار مى شود.»

هنرى چهارم، بخش اول، پرده اول، صحنه دوم

“The fortune of us, that are the moon’s men, doth ebb and flow like the 
sea; being governed as the sea is by the moon.”

Henry IV, Part I, Act I, sc. 2
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

مى شود با جنگ و كشتار و ويرانى، آزادى و رفاه به ارمغان آورد؟
جهانى شدن (Globalisation) به تعبيرى و از نگاهى همان كشورگشايى است كه امروزه به شكلى مدرن تر 
صورت مى پذيرد. همانطور كه در طول تاريخ آب و غذا و زمين عمده بهانه براى جنگ بود، امروزه نيز منابع 
زيرزمينى و بازار فروش كاال، خوراك اين جنگهاى خانمان سوز را فراهم مى كند. اما درگيرى نظامى براى اين 
اهداف بسيار كمتر از گذشته روى مى دهد چرا كه نبرد اقتصادى، امروزه عرصه محلك ترى است. با اين حال 

جنگ گرم هنوز كاربرد خود را دارد. 

اين، شيوه تحليل «واقعيتگرايان» است (Realists)؛ و واقعيت اين است كه وقتى كشور رشد و گسترش بيشترى 
پيدا مى كند به منابع بيشترى نيازمند مى شود و چاره اى جز دست درازى به منابع ملتى كه توان استفاده از 
آن را ندارند، نخواهد داشت. اين ديدگاه، فعاليت هاى بشر دوستانه و ضد جنگ بسيارى را رقم زده و منجر 
به شكل گيرى نهاد ها و نگاه هايى شده كه موانع بزرگى بر سر راه بروز جنگ از سوى قدرتها به شمار مى 
آيند. از سوى ديگر، اين كشورگشايى ها هميشه و از همه جنبه نيز به ضرر كشورهاى كوچكتر تمام نشده 
است. به همين دليل، تحليلگران ديگرى كه نگاه شان «آزادى خواهانه» (Liberalist) قلمداد مى شود، درگيرى 
بين قدرتها و كشورهاى عقب مانده را براى گسترش آزادى و تمدن و رفاه الزم مى دانند. اما پرسشى كه اين 
طرز نگاه پيش روى ابرقدرتها قرار مى دهد اين است كه: چگونه مى شود با جنگ و كشتار و ويرانى، آزادى 

و رفاه به ارمغان آورد؟

در منازعه با آزادى خواهان، شيوع طرز فكر آنها را دليل شكل گيرى پديده هايى مانند  واقعيتگرايان مجدداً 
«تروريسم» مى دانند و اين پديده ها را ابزارى در دست ابرقدرتها براى توجيه اقدامات ضد بشر دوستانه شان 
بر مى شمرند. چنانكه دليل اشغال افغانستان، مقابله با گروه تروريستى القاعده جلوه داده شد؛ و اشغال عراق 
به بهانه جلوگيرى از خطرى كه گفته مى شد صدام، با سالح هاى كشتار جمعى اش، براى جهان داشت، صورت 
گرفت؛ سالح هايى كه خود از غرب خريدارى كرده بود و قربانيان آن ايرانيان بودند. ويا توجيه حملة ناتو به 

ليبى، جلوگيرى از كشته شدن غير نظاميان توسط ارتش قزافى بود.

حضور و دخالت مستقيم ناتو در مسائل داخلى سوريه، با مخالفت تمام نهادها و فعاالن حقوق بشر مواجه 
بود. براى ادعاى نقش داشتن دولت هاى خارجى در بوجود آمدن جنگ داخلى سوريه، مدركى در دست نيست 
اما واضح است كه بدون حمايت قدرت هاى ذى نفع از گروه هاى درگير در سوريه، درگيرى هاى داخلى اين 
كشور تا امروز به طول نمى كشد و اين همه قربانى برجاى نمى گذاشت. و اينها در حالى است كه بنا بود حل 
مناقشات سوريه به خود سوريان واگذاشته شود! اكنون نيز مشخص نيست چه كسى سالح هاى شيميايى 
را در اختيار كدام يك از گروه هاى درگير در جنگ داخلى سوريه قرار داده است؛ و شايد هم تا زمان ساقط 
شدن اعتبار اسناد مربوط به اين واقعه تاريخى، مشخص نشود؛ اما جاى هيچ شك و شبهه اى نيست كه تمام 
نهادهاى بين المللى و فعاالن حقوق بشر كه تا قبل از انفجارهاى شيميايى در سوريه با لشكر كشى غرب به اين 
كشور مخالف بودند، از بعد انتشار تصاوير رقت بار قربانيان بى دفاع و بى گناه اين جنگ غير انسانى، خود 

خواستار دخالت مستقيم ناتو شده اند!
سردبير

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

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

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

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

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road London NW3 5HT
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نقش سازمان ملل و قدرت 
هاى بزرگ در كاربرد 

سالح هاى شيميايى 
فريبرز احمدى دهكاء

جمعى  كشتار  هاى  سالح  از  استفاده 
هسته  و  ميكروبى  «شيميايى،  از  اعم 
را  بشرى  جوامع  العمل  عكس  اى» 
سازمان  كه  طورى  به  است  برانگيخته 
منع  كنوانسيون  سازمان  متحد،  ملل 
و  داده  تشكيل  را  شيميايى  هاى  سالح 
همچنان  بزرگ  هاى  قدرت  از  بسيارى 
ادامه  ها  سالح  اين  توليد  و  انباشت  به 
داده اند و اينكه بسيارى از قدرت هاى 
اسرائيل  و  متحده  اياالت  نظير  بزرگ 
منع  كنوانسيون  در  عضويت  تاكنون 
سالح هاى شيميايى را نپذيرفته اند.در 
حالى كه اين قدرت ها خود را بزرگترين 
مى  بشر  حقوق  و  دموكراسى  حاميان 

دانند.

از  يكى  ايران  عليه  عراق  شيميايى  جنگ  ترديد  بدون 
تاريخ  دور  چندان  نه  گذشته  سياه  و  تاريك  صفحات 
و  ميكروبى  هاى  سالح  ساختن  رها  است.  بشرى 
تسليحاتى  برترى  بر  گواهى  شايد  جنگ  در  شيميايى 
باشد كه بر محدوديتهاى جغرافيايى غلبه دارد اما اين 
اجراى  نيست.  هولناك  جنايت  يك  جزء  چيزى  برترى 
شيميايى  هاى  سالح  منع  كنوانسيون  آميز  تبعيض 
نكته اى است كه جاى بحث و جدل دارد و اينكه خالء 
موجود در كنوانسيون چيست؟ مگر پروتكل 1925 ژنو 
از سوى عراق نقض و منجر به بكارگيرى سالح هاى 
شيميايى عليه ايران و كردهاى (حلبچه) خود آن كشور 
اينكه  بر  دال  متقن  شواهد  وجود  انجام  سر  و  شد  نيز 
از  را  شيميايى  تسليحات  توليد  جهت  الزم  مواد  عراق 
صنايع شيميايى جهان كسب كرده است.كدام سازمان، 
گرفته  صورت  جنايات  مسئول  كنوانسيونى  و  كشور 
عليه ايران است؟ چه ضمانت اجرايى وجود دارد كه اين 
سالح ها بار ديگر در اين كشور ويا در نقطه ديگرى از 
كره خاكى بكار گرفته نشود؟ در اين مقاله سعى بر اين 

است تا به اين سئواالت نيز پاسخ داده شود.

1) تاريخچه جنگ هاى شيميايى:
استفاده از عوامل سمى و شيميايى هزاران سال پيش 
در طول جنگ هاى باستان موسوم بوده و از ظروفى 
خفه  و  آتش  و  دود  ايجاد  جهت  بوده  قير  محتوى  كه 
كردن سربازان دشمن استفاده مى شد.(قانعى، 1382: 
تاريخ  طول  در  كشورها  از  برخى  مسلح  نيروهاى   (2
از مواد شيميايى و سمى به عنوان ابزار جنگ استفاده 
كرده اند اما در دوران باستان نيز كاربرد سالح هاى 
سمى در جنگ محكوم بود ولى تالش هاى قطعى براى 
ممنوعيت بكارگيرى آنها مدتها بعد شروع شد.به طور 
قرن  اوايل  در  اول  جهانى  جنگ  با  شيميايى  جنگ  كلى 
ايران  عليه  عراق  شيميايى  جنگ  با  و  شد  آغاز  بيستم 
اگوست  در  رسيد.  پايان  به  بيستم  قرن  اواخر  در 
1914 ميالدى فرانسوى ها گازهاى اشك آور مختلفى 
در  ها  آلمانى   1915 ژانويه  در  و  نمودند  استفاده  را 
كه  نمودند  استفاده  كلر  گاز  از  ها  روس  عليه  لهستان 
بى نتيجه بود.  با ورود عامل خردل در صحنه جنگ كه 
ايجاد آلودگى پايدار در محيط مى نمود جنگ شيميايى 

وارد مرحله تازه اى شد. در جوالى 1917 م آلمانى ها 
متفقين  عليه  بلژيك  ايپر  در  خردل  گاز  از  بار  نخستين 
نيز  آرسنيك  تركيبات  سال  همين  در  كردند.  استفاده 
در تدريجا وارد ميدان جنگ شد. سال 1918م انگليس 
و فرانسه نيز توپخانه شيميايى خردل را آماده نموده 
و مورد استفاده قرار دادند تا آنكه سرانجام در سال 
اين  در  نتيجه  در  يافت  خاتمه  اول  جهانى  جنگ   1918
غير  آسيب  و  شيميايى  گازهاى  تلفات  زمان  از  مرحله 
نظاميان روى شهرها و روستاها بيانگر اين فاجعه بود 
به طور خالصه در طول جنگ جهانى اول 1250000تن 
نوع   22 شامل  سموم  اين  كه  شد  مصرف  سمى  ماده 
عامل  نوع   17 آن  بر  عالوه  و  بودند  شيميايى  عامل 
شيميايى ديگر نيز تا خاتمه جنگ مطالعه و يا در جنگ 
مجموع  در  شيميايى  جنگ  و  گرديد  آماده  و  استفاده 
شدن  كشته  و  نفر   1200000 شدن  مصدوم  به  منجر 
100000 نفر گرديد. از سال 1935 تا 1939 م وضعيت 
عوامل  توليد  و  تحقيق  بود،  حاكم  جهان  در  اى  ويژه 
انبارهاى  و  يافت  ادامه  همچنان  بيولوژيك  و  شيميايى 
كشورها  از  برخى  در  جنگى  محتلف  سموم  از  بزرگى 
را  خود  حفاظتى  نواقص  دنيا  هاى  ارتش  شد.  ذخيره 
بودند،  شيميايى  جنگ  يك  آماده  همه  و  نموده  اصالح 
آلمانى ها نيز موفقيت هاى جديدى در اين زمينه بدست 
آوردند و آن عبارت از دستيابى به گازهاى اعصاب در 
آستانه جنگ جهانى دوم بود، قدرت هاى بزرگ خود را 
براى يك جنگ شيميايى آماده مى كردند ولى هرگز از 

اين سالح ها استفاده نكردند.

تنها  جنگ  خاتمه  تا  اعصاب  گازهاى  اينكه  رغم  على 
در اختيار ارتش آلمان بود ولى ترس از اين كه ساير 
كشورها نيز ممكن است اين گازها را داشته باشند و 
هراس از مقابله به مثل مانع از استفاده گازهاى اعصاب 
و   1950 هاى  دهه  طول  در  شد.  آلمان  ارتش  توسط 
 Vعامل نام  به  عصبى  عوامل  از  جديدى  نسل  1960م 
عوامل  به  نسبت  عامل  اين  شد.  توليد  و  يافته  توسعه 
قبلى پايدارتر بوده و ده برابر سمى تر از عامل سارين 
بودند. از جمله امكاناتى كه در جنگ جهانى دوم جهت 
از  استفاده  شد،  گرفته  نظر  در  شيميايى  عوامل  پخش 
ها  بمب  شيميايى  تسليحات  ميان  در  لذا  بود.  هواپيما 
ميزان  به  و  داشت  اى  ويژه  جايگاه  خردل  خصوصا 
حادثه  تنها  بارى  بندرگاه  حادثه  شد.  توليد  فراوانى 
با  آمريكائيها  كه  بود  دوم  جهانى  جنگ  مهم  شيميايى 

گاز خردل ساخت آمريكا كشته و مصدوم شدند.

هاى  سالح  كه  رسد  مى  نظر  به  چنين  حاضر  حال  در 
داراى  بيولوژيك  هاى  سالح  با  مقايسه  در  شيميايى 
گرچه  باشند  مى  ترى  وسيع  و  تر  عظيم  تهديدى 
را  بيولوژيك  هاى  سالح  اساسا  مفسران  از  بسيارى 
مى  برانگيزتر  تهديد  عظيم  تلفات  ايجاد  امكان  دليل  به 
دانند، بر خالف سالح هاى هسته اى كه كاربرد واقعى 
آنها محدود به نمونه هيروشيما و ناكازاكى مى باشد، 
سالح هاى شيميايى در همين اواخر به كار رفته است. 
در دهه 1960مصر ظاهرا از سالح گاز در مقابل قبيله 
هاى يمنى استفاده كرد. در سال 1967 شايعاتى مبنى 
بر تصرف مواد مخصوص سالحهاى شيميايى مصرى 
به دست اسرائيل در صحراى سينا وجود داشت كه به 
كاربرد  به  متهم  شوروى  نشد.  گرفته  بكار  هرصورت 
كه  همانگونه  شد  افغانستان  در  زرد  باران  سمى  مواد 
متحدان وى در جنگ طوالنى ويتنام در الئوس استفاده 
از  مورد  چندين  در  ليبى  كه  رسد  مى  نظر  به  كردند. 
جنگ  طول  در  هواپيما  از  پرتابى  شيميايى  هاى  سالح 
استفاده   1988 1986تا  سال  در  چاد  عليه  كشور  اين 
يا  آن  متحد  سودان  دولت  با  كشور  اين  است.  كرده 
با  مقابله  در  را  هايى  سالح  چنين  قولى  به  بنا  دو  هر 
جنوب  در  اسالمى  غير  و  حكومتى  ضد  شورشيان 

سودان در سال 1988 مورد استفاده قرار داده اند.

به  شروع  ايران  عليه  جنگ  در  عراق  1980م  سال  از 
در  وسيعى  اطالعات  نمود.  سمى  گازهاى  از  استفاده 
در  شيميايى  هاى  سالح  مهمات  انبارهاى  وجود  مورد 
عراق وجود دارد بهره گيرى عراق از چنين تسليحاتى 
است  شده  اثبات  خوبى  به  ايران  عليه  جنگ  طول  در 
آن هم با شواهد و اسنادى از تهران مبنى بر اينكه با 
ايرانى  سرباز  هزار  پنجاه  حدود  ها  سالح  اين  كاربرد 
ديدگى  آسيب  دچار  آنها  چهره  يا  و  زخمى  و  كشته 
شده اند و از طرف ديگر كشتار فجيع كردها در منطقه 
حلبچه نيز نشان ديگرى در اين باره است. به نظر مى 
رسد قابليت هاى سالح شيميايى عراق به شكل موفقيت 
آميزى در پايان جنگ منتقل شده و دست نخورده باقى 
عراق  كه  كند  مى  اشاره  ديگرى  منبع  و  است  مانده 
حداقل 191 كالهك موشك هاى بيولوژيكى و بمب هاى 
نابود  هاى  عامل  تن  و 17  كرده  آورى  گرد  را  هوايى 
هاى  عامل  تا  گرفته  قرار  استفاده  مورد  رشد  كننده 
بوتولينوم  و  زخم  سياه  هاى  سالح  شامل  بيولوژيكى 

و آنتروويروس را توليد نمايد. 

مهم  عمليات   11 به  ايران  عليه  عراق  شيميايى  حمالت 
مربوط مى شود كه عبارتند از:

1)حمالت شيميايى تا قبل از عمليات خيبر كه 25 مورد 
در آن حمله شيميايى اتفاق افتاد.

2) حمالت شيميايى در عمليات خيبر.
3) حمالت شيميايى در عمليات بدر.
4) حمالت شيميايى در عمليات فاو.

5) حمالت شيميايى در عمليات كربالى 4و5.
6 ) حمالت شيميايى در عمليات كربالى 8.

7) حمله شيميايى در سردشت.
حادثه  و  والفجر10  عمليات  در  شيميايى  حمالت   (8

حلبچه.

منع  در  بزرگ  هاى  قدرت  و  ملل  سازمان  نقش   (2
كاربرد سالح هاى شيميايى:

ممنوعيت  خصوص  در  المللى  بين  اسناد  و  معاهدات 
استفاده از سالح هاى شيميايى در جنگ فراوان است. 
از جمله مهم ترين سندى كه در اين زمينه وجود دارد 
و معتبر است، پروتكل مورخ 17 ژوئن 1925 ژنو، تحت 
عنوان «پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاى خفه كننده 
و مسموم و يا ديگر گازها و مواد ميكروبى» در جنگ 
است. در اين پروتكل كه بيش از 140 كشور جهان از 
اين  به   1308 ماه  تير  نهم  در  كه  ايران  و  عراق  جمله 
به   (47  :1345 (هدايتى،  اند  شده  ملحق  كنوانسيون 
قيد  بدون  ها  جنگ  در  شيميايى  هاى  سالح  كارگيرى 
و شرط ممنوع اعالم شده است. عالوه بر اين پروتكل 
موازين ديگر بين المللى نيز در اين باب وجود دارد، از 
كنفرانس  هاى  اعالميه   ،1874 بروكسل  اعالميه  جمله: 
هاى صلح الهه ماده 5 عهدنامه واشنگتن 1922، ماده 
16 اساس نامه دادگاه نونبرگ 1946 كه جنايات جنگى 
و  سم  از  استفاده  ممنوعيت  به  و  كند  مى  تعريف  را 
سالحهاى سمى اشاره كرده است.بعد از جنگ جهانى 
دوم، ممنوعيت كاربرد سالح هاى شيميايى در دستور 
كه  سال 1961  از  گرفت.  قرار  متحد  ملل  سازمان  كار 
شد،  تشكيل  متحد  ملل  سازمان  سالح  خلع  كميسيون 
و  بررسى  تحت  نيز  شيميايى  تسليحات  تحريم  مسئله 
كميسيون،  هاى  تالش  داشت.  قرار  كميسيون  تدقيق 
سرانجام منجر به انعقاد كنوانسيون 1972، شد. عراق 
در 11 مه 1972 اين كنوانسيون را امضاء كرد و ايران 
نيز در 8 اوت 1973 به آن ملحق گرديد.مجمع عمومى 
سازمان ملل متحد نيز تقريبا هر سال مسئله ممنوعيت 
استفاده از سالح هاى شيميايى را در دستور كار خود 
داشته است و خواهان الحاق كشورها به پروتكل 1925 
هاى  سالح  از  استفاده  شده،  مذكور  پروتكل  رعايت  و 

شيميايى را ناقص حقوق بين الملل دانسته است.

بر همين اساس بود كه جمهورى اسالمى ايران كه با 
وجود همه موازين و مقررات بين المللى مورد حمالت 
شيميايى قرار گرفته بود موضوع را به دبير كل گزارش 
داد. در ضمن، بيانيه هايى كه از طرف شوراى امنيت 
كاربرد  خاطر  به  عراق  از  ايران  شكايت  خصوص  در 
سالح هاى شيميايى در جنگ صادر گرديد كه عبارت 

بودند از:

بيانيه 30 مارس 1984.  (1

بيانيه 25 آوريل 1985.  (2

بيانيه 21 مارس 1986.  (3
بيانيه 14 مه 1987.  (4

هاى  قدرت  و  امنيت  شوراى  كه  بود  اين  بر  انتظار 
بزرگ با صدور يك قطعنامه مستقل، ترتيبات عملى و 
سالح  كاربرد  توقف  و  عراق  مجازات  براى  را  موثرى 
مسئله  دادن  ارتباط  داشت.  مى  معمول  شيميايى  هاى 
جنگ با كاربرد سالح هاى شيميايى ، قصور ديگرى از 
جانب شورا در قبال وظايف اساسى اش مى باشد و با 
توجه به تاييد صريح كاربرد سالح هاى شيميايى عليه 
غير نظاميان، ضرورى بود شوراى امنيت توجه ويِژه 
اقدامات  است  الزم  همچنين  نمود.  مى  امر  اين  به  اى 
ساخت  در  استفاده  قابل  مواد  صدور  تحريم  در  عملى 
كشورها  كليه  جانب  از  عراق،  به  شيميايى  هاى  سالح 
علل الخصوص قدرت هاى بزرگ به عمل آيد.اين بيانيه 
ليكن  نبود  فاجعه  اهميت  با  متناسب  آنكه  وجود  با  ها 
ايران  نفع  به  را  مناسبى  و  قوى  جهانى  العمل  عكس 
عراق  بسيارى،  هاى  سازمان  و  كشورها  و  برانگيخت 
را به خاطر كاربرد مجدد سالح هاى شيميايى محكوم 
ساختند.اما با تمامى مسائل بيان شده در نهايت تاسف 
سازمان  امنيت  شوراى  سوى  از  عملى  اقدام  هيچگونه 
ملل و قدرتهاى بزرگ صادر نشد و حتى منعى هم از 
فرستادن مواد الزم جهت ساخت سالح هاى شيميايى 

به عراق صورت نپذيرفت.

3) تروريسم و سالح هاى كشتار جمعى در قرن 21:
از ديدگاه آمريكائيها در زمان جنگ خليج فارس شواهد 
و مدارك و اسنادى غير قابل انكار بدست آمد كه نشان 
شيميايى  هاى  سالح  به  محدود  عراق  اهداف  داد  مى 

كه از آنها عليه ايران و مردم خود استفاده كرده بود 
اى  هسته  هاى  سالح  به  دستيابى  شامل  بلكه  شد  نمى 
اين  اهميت  حائز  نكته  اما  گرديد.  مى  نيز  بيولوژيكى  و 
است كه قدرتهاى بزرگ و سازمان هاى بين المللى كه 
نتوانسته و يا نخواسته بودند كه حمالت شيميايى عراق 
عليه ايران را متوقف سازند. پس از وقايع 11 سپتامبر 
پيدا  شيميايى  هاى  سالح  خلع  و  منع  به  خاصى  توجه 
كرده اند. با توجه به تبديل شدن تروريسم و سالح هاى 
كشتار جمعى به ابزار اصلى تهديد توسط دول توسعه 
نيافته مخالف اياالت متحده، مبارزه با اين پديده اهميت 
تازه اى يافته است. از اين رو آمريكا هدف اصلى خود 
اولويت  نظر  از  جمعى  كشتار  هاى  سالح  با  مبارزه  را 
در سطح مبارزه با ترورريسم قرار داد.(طارمى،1382: 
كه  موضوع  اين  از  هراس  رسد  مى  نظر  به   (90
هاى  قدرت  مخالف  تروريستى  گروههاى  دارد  احتمال 
عليه  و  باشند  يافته  دست  ها  سالح  اين  به  نيز  بزرگ 
زيرا  است.  شده  امر  اين  باعث  ببرند  بهره  خودشان 
تروريسم هزاره سوم بيش از دوران قبل يك تروريسم 
تكنولوژيك است اين دشمن تازه يك دشمن پنهان است 
كه نه نام يك كشور را به دوش مى كشد و نه آدرس 
معينى دارد به اين ترتيب فاقد جا و مكان است، پنهان 
عمل مى كند و فاقد يك پايگاه فزيكى مشخص است.از 
ميان  مهم  اشتراك  وجوه  از  يكى  بوش  دكترين  منظر 
تروريستى  گروههاى  و  تروريسم  حامى  هاى  دولت 
جمعى  كشتار  هاى  سالح  به  دستيازى  به  آنها  تمايل 
براى دفاع از خود در برابر تهاجم احتمالى قدرت هاى 
بزرگ و بكارگيرى آن به عنوان ابزارى براى حمله به 
خطرى  بزرگترين  بوش  دكترين  منظر  از  آمريكاست. 
كه اكنون امنيت آمريكا را تهديد مى كند افتادن سالح 
هاى كشتار جمعى به دست دولت هاى حامى تروريسم 
اهميت  حائز  ديگر  نكته  است.  تروريست  گروههاى  يا 
كه اياالت متحده به دنبال آن است، آينده سيستم هاى 
بزرگ)  (خاورميانه  منطقه  در  كه  است  آمريكا  دفاعى 
جنگ  از  منطقه  كشور  يك  استفاده  مانع  است  ممكن 
افزار هاى كشتار جمعى عليه ديگرى شود. و به همين 
دليل اياالت متحده خود را ملزم به جلوگيرى از اشاعه 
سالح هاى كشتار جمعى مى داند تا مانع از آن گردد 
مواد،  بتوانند  ها  تروريست  و  سركش  هاى  دولت  كه 
تكنولوژى ها و تخصص هاى الزم را براى توليد سالح 

هاى كشتار جمعى كسب نمايند.

4) جمع بندى و نتيجه گيرى:
در  بزرگ  هاى  قدرت  و  ملل  سازمان  نقش  مسلما 
ساير  از  بيش  شيميايى  هاى  سالح  منع  و  خلع 
سناريوهاى  ترسيم  است.  سازمانها  و  كشورها 
در  آن  دادن  قرار  و  عراق  و  ايران  ميان  روابط 
محيطى جغرافيايى، مسئله ساده اى نيست و در 
حوصله اين مقاله نيز نمى گنجد ولى اگر در اين 
سناريوها جنگى نيز ميان دولت هاى ايران وعراق 
صورت پذيرد. به نظر مى رسد چنين جنگى داراى 
وقفه  بى  و  فرسايشى  جنگ  مشابه  خصوصيات 
اى همراه با جبهه هاى نسبتا با ثبات و نه چندان 
متفاوت با مرزهاى فعلى خواهد بود.همانگونه كه 
شواهد نشان داده است ايران هيچ گونه سالح مهم 
شيميايى يا سيستم پرتاب آن را در زمان جنگ در 
اختيار نداشته و بنابراين قادر نبوده مانع كاربرد 
مى  نظر  به  شود.  عراق  سوى  از  سالحى،  چنين 
رسد با توجه به تغيير ژئوپليتيك عراق و تحوالت 
بوجود آمده و با توجه به فعاليت شديد ايران در 
امكان  مضاعف،  هاى  قابليت  به  دستيابى  جهت 
موازنه  زمينه  در  اى  مالحظه  قابل  تحول  دارد 
نظامى ميان دو كشور بوجود آمده باشد. اضافه 
بر اين، بر خالف وضعيتى كه در طول جنگ ادامه 
داشت. مساعدت قدرت هاى بزرگ على الخصوص 
اياالت متحده به عراق به اشكال مختلف بصورت 
مواد  و  تسليحات  فروش  اى،  ماهواره  شناسايى 
الزم جهت توليد سالح هاى شيميايى بعد از جنگ 
در  ها  كمك  آن  ندارد.  وجود  ديگر  فارس  خليج 
آن زمان براى عراق بسيار حائز اهميت بود زيرا 
امكان آگاهى پيشاپيش را پيدا مى نمود و اين قبيل 
حمايت ها باعث شد عراق با سالح هاى شيميايى 
بزند  كارانه  تجاوز  اقدامات  به  دست  ميكروبى  و 
ملل  سازمان  و  بزرگ  هاى  قدرت  اينكه  جالب  و 
منافع  با  جنايات  اين  زيرا  كردند  اختيار  سكوت 
اين  كه  زمانى  ولى  نداشت  منافات  ها  قدرت  اين 
منافع تهديد شود با نام حقوق بشر و تروريسم 
ها  حمايت  تمامى  از  و  كرده  ايستادگى  شدت  به 

نيز بهره مى برند.

- فهرست منابع در دفتر نشريه موجود است
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نمايشگاه كتابهاى هنرى لندن، سپتامبر در گالرى وايتچپل برگزار مى شود./
و  گراميداشت  براى  لندن  هنرى  كتابهاى  نمايشگاه  تريد،  بوك  از  نقل  به   
ترتيب  جهان  سراسر  از  هنر  زمينه  در  شده  منتشر  كتابهاى  بهترين  معرفى 

داده مى شود.
كننده  ارايه  مى كند،  تجربه  را  خود  دوره  پنجمين  امسال  كه  نمايشگاه  اين 
طيف متنوعى از رويدادها، برگزارى كارگاههاى چاپ، نمايش تلويزيونى و 
كتابخوانى خواهد بود و به بررسى هنرمندان تاثيرگذار معاصر و نويسندگانى 

چون تاسيتا دين، كورنليا پاركر و لوك تويمانس مى پردازد.
كانتس»  «هيج  و  هودسون»  اند  «توماس  چون  حوزه  اين  اصلى  ناشران 
جديدترين و پراقبال ترين آثار خود را در اين نمايشگاه در معرض ديد عموم 
قرار مى دهند و در كنار آن، ناشران ديگرى چون «فور كورنر بوكز» كه با 
هنرمندان معاصرى چون مارك كاميل چيموويچ و دونالد اركارت همكارى 
مى كند، و به كار بازچاپ و تصويرگرى رمان مى پردازد، از جمله شركت 
كنندگان در اين نمايشگاه خواهد بود. ناشر كانادايى «بايواتر» نيز كه به تهيه 
و  پرينس  ريچارد  چون  هنرمندانى  با  و  پردازد  مى  كتابها  براى  هنرى  آثار 
ديويد شريگلى همكارى مى كند نيز آثار خود را در اين نمايشگاه در معرض 

ديد عموم مى گذارد. 
در مجموع 60 ناشر از مهمترين ناشران كتابهاى هنرى جهان چون آبرامز اند 
كرونيكل بوكر، آكرمن ديلى، آمبك اند انسيكستين اديشنز در اين نمايشگاه 

شركت دارند. 
اعالم  آنها  كامل  برنامه  كه  است  همراه  متعددى  نشستهاى  با  نمايشگاه  اين 

شده و در روزهاى 13، 14 و 15 سپتامبر برگزار مى شوند. 
نمايشگاه كتابهاى هنرى لندن از جمعه 13 سپتامبر شروع به كار مى كند و تا 
پانزدهم  ميزبان بازديدكنندگان است. پنجشنبه 11 سپتامبر برنامه افتتاحيه 
اين نمايشگاه از ساعت 6 تا 9 شب برگزار مي شود و شركت در آن براى همه 

عالقمندان آزاد است.

 انگليسي ها به 
دنبال صرفه جويي 

در آشپزخانه
بزودي  اوليور  جيمي  تازه  كتاب 

راهي بازار مي شود
جيمى  آشپزى  كتاب  جديدترين 
با  جويى  «صرفه  عنوان  با  اوليور 
جيمى: باهوش خريد كن، چابك بپز، 
كمتر هدر بده» 29 اوت (پنجشنبه 7 

شهريور) به بازار مى آيد. 

شش  مجموعه  است  قرار  كتاب  اين 
نجات  را  غذاها  جيمز  «پول  قسمتى 
سپتامبر  دوم  از  كه  را  دهد»  مى 
مى  پخش  بريتانيا  چهار  كانال  از 
رسانه  تبليغات  كند.  همراهى  شود 
اى كتاب از بيست و چهارم اوت با 
سان  روزنامه  در  نمايش  روز  پنج 
و  تلويزيونى  تبليغات  با  و  شروع 

آنالين همراه شد.

بيرونى  تبليغات  حال  عين  در 
و  بيرمنگام  لندن،  بر  مشخصا 
گفته  به  كه  شهرى  گالسگو(سه 
كتابهاى  فروش  باالترين  پنگوئن 
شده  متمركز  داشتند)  را  اوليور 
اتوبوسهاى  روى  بر  تبليغات  اند. 

متروهاى  و  شد  خواهند  چاپ  لندن 
آگهى  از  پر  گالسگو  زيرزمينى 

خواهند بود.

«غذايتان  تبليغاتى  كمپين  اين  شعار 
ويديوهاى  است.  ببريد»  جلوتر  را 
يك  و  اند  شده  آماده  نيز  آنالينى 
«صرفه  عنوان  با  كوچك  سايت 
جويى با جيمى» بر روى وب سايت 
است.  افتاده  راه  به  اوليور  اصلى 
دو  هر  اوليور  جيمى  و  پنگوئن 
براى تبليغ اين كتاب از صفحه هاى 
شان  اجتماعى  ارتباطات  سايتهاى 
استفاده خواهند كرد كه در جمع، 4 
و 1,5  توييترى  كننده  دنبال  ميليون 

ميليون اليك فيس بوك دارند.

كريسمس  در  حال  به  تا  اوليور 
با   2012 و   2011  ،2010 سالهاى 
«غذاهاى  جيمى»،  بزرگ  «بريتانياى 
30 دقيقه اى جيمى» و «غذاهاى 15 
رتبه نخست را به  دقيقه اى جيمى» 
كتاب  است.  داده  اختصاص  خود 
بيش  جيمى»  اى  دقيقه  «غذاهاى 30 
از يك ميليون و هفتصد هزار نسخه 
فروش داشت كه بيش از 24 ميليون 
آورد.  همراه  درآمد  او  براى  يورو 
به  جيمى»   با  جويى  «صرفه  اگر 
تبديل  بعدى  كريسمس  يك  شماره 
كتاب  بازار  ركوردشكن  او  شود، 

كريسمس خواهد شد.

رونمايى از كتاب در لندن
به گزارش هفته نامه پرشين دو كتاب "حباب زيست" نوشته 
تجلى كشاورز و Unbound Expressions نوشته ندا دانا 
از  بعد   6,20 ساعت   20133 سپتامبر   17 تاريخ  در  حائرى 
ظهر در گالرى اوزبورن ساموئل گالرى واقع در لندن توسط 

انتشارات ساتراپ و نويسندگان رو نمايى خواهد شد.
مراجعه  زير  آدرس  به  حضور  جهت  توانند  مى  عالقمندان 

23A Bruton St  London W1J 6QG, United Kingdom نمايند

روخوانى و آماده سازى
نمايش مرگ و دختر

به گزارش هفته نامه پرشين  نمايشنامه مرگ و دختر نوشته 
آريل دورفمن كه توسط آقاى محمود كيانوش ترجمه شده 
است بزودى در لندن توسط آقاى مجيد بهشتى كاردانى و 

در ماه اكتبر 2013  به اجرا در خواهد آمد.
در اين نمايشنامه سودابه فرخ نيا، جواد شمس و كوروش 

افشالر پناه ايفاى نقش خواهند كرد
الزم به توضيح است «آريل دورفمان»، داستان و  نمايشنامه 

بشر  حقوق  فعاالن  از  و  روزنامه نگار  شاعر،  مقاله نويس،  و 
در   1942 مي  ماه  ششم  در  دورفمان  است.  شيلي  اهل 
كه  مادري  و  اقتصاددان  پدري  از  آرژانتين  آيرس  بوئنوس 
اينكه  علت  به  سالگي  دو  در  آمد.  دنيا  به  بود  ادبيات  استاد 
بود  آرژانتين  رئيس جمهور  پ ِرون،  ُخوان  مخالفان  از  پدرش 
سال  ده  از  پس  آنها  گريخت.  متحده  اياالت  به  خانواده،  با 
مهاجرت  شيلي  به   1954 سال  در  نيويورك،  در  زندگي 
كردند. دورفمان پس از اتمام تحصيالت دانشگاهي خود، در 
سال 1967، تابعيت شيلي را پذيرفت و پس از آن با عنوان 
ژورناليست، به فعاليت پرداخت و آثاري نيز منتشر كرد از 
خانه).  به  پينتر (بازگشت  نمايشنامه هاي  بر  مطالعه اي  جمله 

وي در 1970 استاد دانشگاه شيلي گرديد.
دورفمان كه در سالهاي 1973ـ  1970 از طرفداران سالوادور 
آلنده، رئيس جمهور وقت شيلي بود، پس از كودتاي نظامي 
به  مجبور  مجدداً   ،1973 سال  در  پينوشه  آگوستو  خونين 

ترك شيلي گرديد. 
دانشگاه  يك  كه  دوك،  دانشگاه  در  كنون،  تا   1985 از  او 
متحده  اياالت  شمالي  كاروليناي  در  معتبر  خصوصي 
است، مشغول تدريس مي باشد. اما از سال 1990 و پس از 
بازگشت دموكراسي به شيلي، وقت خود را بين سانتياگو و 

اياالت متحده تقسيم كرده است.

برگزارى كارناوال معروف 
ناتينگ هيل در لندن

به  دوشنبه  و  يكشنبه  روز   لندن  شهر  مردم  از  نفر  هزاران 
مراسم  بزرگترين  تا  آمدند  هيل“  ناتينگ  محلة  هاى  خيابان 
خيابانى اروپا شركت كنند. كارناوال ناتينگ هيل هر ساله و 
در آخرين يكشنبه و دوشنبة ماه اوت در محلى به همين نام 

در لندن برگزار مى شود.اين كارناوال سه روزه به يكى از 
جشنهاى مورد عالقه اروپائيان تبديل شده است.

كارناوال معروف ناتينگ هيل در ماه اوت و در اين گوشه از 
غرب لندن برگزار مى شود. اين كارناوال جشنى است الهام 
گرفته از آداب و رسوم مردم هند غربى و جزاير كارائيب، و 

ترينيداد  جزيره  در  شده  برگزار  كارناوالهاى  به  شباهت  بى 
نيست.

عالقه  مورد  جشنهاى  از  يكى  به  روزه  سه  كارناوال  اين 
براى  نفر  ميليون  دو  حدود  ساالنه  و  شده  تبديل  اروپائيان 

شركت در آن به ناتينگ هيل مى آيند.
در اين مراسم افراد صورتهايشان را رنگى كرده و شمايلى 
خودشان،تمامى  گفته  به  البته  كه  گيرند  مى  خود  به  عجيب 
به  آنها  پيشينيان  از  كه  است  سنتهايى  احياكننده  كارها،  اين 

جا مانده است.

نخستين روز اين كارناوال به برنامة رقص اجرا شده توسط 
اين  دوشنبه،  روز  و  دارد  اختصاص  نوجوانان  و  كودكان 

كارناوال به صورت عمومى برگزار مى شود. 
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نقطه عطف در بحران سوريه
ترجمه: محمدعلى عسگرى

آرامش،  جاى  به  كه  مى رود  سوريه  بحران  مى رسد  به نظر   
از  تعدادى  نزديك شدن  شود.  پيچيده ترى  منازعات  درگير 
اين  از  يكى  سوريه  سواحل  به  آمريكا  جنگى  كشتى هاى 
ناو  يك  مى گويند  آمريكا  دفاع  وزارت  مقامات  نشانه هاست. 
تعداد  هم اكنون  كه  نحوى  به  فرستاده اند؛  منطقه  به  را  ديگر 
چهارفروند  به  سوريه  سواحل  در  آمريكا  جنگى  كشتى هاى 
رسيده است. اين كشتى ها مجهز به موشك هاى «كروز» از نوع 
تام «هوك» هستند.در همين حال گفته مى شود «باراك اوباما» 
مشاوران  از  تعدادى  با  گفت وگو  در  آمريكا  رييس جمهور 
بحران  با  برخورد  براى  مختلف  راهكارهاى  خود،  امنيتى 
دخالت  راهكارها  اين  از  يكى  است.  كرده  بررسى  را  سوريه 
نظامى است. چيزى شبيه به دخالت نظامى آمريكا در جريان 
بحران «كوزوو»؛ يعنى حمله هوايى به اهدافى معين با استفاده 
از اختيارات پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو) و بدون مراجعه به 
مواجه  روسيه  وتوى  با  صورت  اين  در  زيرا  امنيت.  شوراى 

كه  است  گفته  آمريكا  دفاع  وزير  هاگل»  «چاك  شد.  خواهد 
تا  مى كند  مستقر  منطقه  در  اين  براى  را  نيروهايش  پنتاگون 
به اوباما فرصت دهد كه اگر قصد حمله به سوريه را داشت، 
بتواند اين كار را انجام دهد. اينگونه اظهارات همه حاكى از يك 
مى رسد  نظر  به  بار  اين  است.  سوريه  بحران  در  عطف  نقطه 
حلقه محاصره دمشق تنگ تر شده باشد. مقامات سوريه بايد 
هوشيارى الزم را مى داشتند و پيش از رسيدن به اين مرحله 
در كنفرانس ژنو 2 شركت مى كردند. اما دمشق به دنبال آن 
بهبود  را  خود  نظامى  موقعيت  ژنو،  به  رفتن  از  پيش  كه  بود 
بخشد. هدفى كه برايش دستاوردهاى اندكى داشت و درعوض 
درست  برداشت  اين  اگر  برد.  بين  از  را  مهمى  فرصت هاى 
سوريه،  سمت  به  هم پيمانانش  و  واشنگتن  تحرك  با  باشد، 
بايد گفت متحدان دمشق يعنى ايران، حزب اهللا، روسيه و چين 
آينده اش  كه  فضايى -  چنين  در  نشست.  نخواهند  ساكت  نيز 
تيره وتار مى نمايد - تنها راه خروج نشستن بر سر ميز مذاكره 
يك  از  ما  صورت  اين  غير  در  خونريزى هاست.  اين  توقف  و 
دور خشونت به دور ديگرى منتقل مى شويم بدون اينكه نتيجه 
نهايى آن روشن باشد. در واقع با دست به دست شدن بحران 
سوريه چيزى حل نخواهد شد مگر آنكه توافق سياسى بزرگى 
در اين راه حاصل شود؛ اتفاقى كه تاكنون هنوز نيفتاده است! 

اتحاد رسانه يي 
عليه جاسوسي

ملل  سازمان  از  امريكا  اشپيگل: 
جاسوسي مي كند

به  امريكا  و  اروپا  مطبوعات 
عمليات هاي  افشاي  براي  شبكه يي 
خود  متبوع  دولت هاي  جاسوسي 
اخير  روزهاي  در  شده اند.  تبديل 

كه  رسانه ها  اين  از  بسياري  نام  با 
و  امريكا  جاسوسي  اسناد  افشاي 
و  آلمان  مانند  اروپايي اش  همكاران 
شديد.  آشنا  دادند  انجام  را  انگليس 
اشپيگل،  پست،  واشنگتن  گاردين، 
تايمز.  نيويورك  حاال  و  اينديپندنت 
هفته نامه  را  نكته  جالب ترين  اما 
اشپيگل منتشر كرده است. هفته نامه 
اساس  بر  مي دهد  گزارش  اشپيگل 
رسانه  اين  به  كه  محرمانه  سندي 
«آژانس  مخفي  سرويس  رسيده، 
فقط  نه   (NSA) امريكا  ملي»  امنيت 
مركز  بلكه  اروپا،  اتحاديه  نهادهاي 
را  نيويورك  در  متحد  ملل  سازمان 
قرار  خود  شنود  عمليات  هدف  نيز 
داده است. بر اساس اين اسناد، در 
ملي  امنيت  آژانس   2012 تابستان 
داخلي  شبكه  به  شده  موفق  امريكا 
ويديويي  كنفرانس هاي  تاسيسات 
و  كند  پيدا  راه  متحد  ملل  سازمان 
آژانس  بشكند.  را  آن  به  ورود  قفل 
اين  از  يكي  در  امريكا  ملي  امنيت 
رمزگشايي  به  اشاره  با  اسناد 
تلفني  و  ويديويي  كنفرانس هاي 
كه  داده  گزارش  ملل  سازمان  در 
«ترافيك داده ها، انتقال كنفرانس هاي 
به  ملل  سازمان  تلفني  و  ويديويي 
در  است.  ساخته  امكان پذير  را  ما» 
آژانس  شنود،  موردهاي  از  يكي 
كه  شده  متوجه  امريكا  ملي  امنيت 
حال  در  نيز  چين  مخفي  سرويس 
جاسوسي در نهادهاي سازمان ملل 

متحد است.

توانسته  امريكا  ملي  امنيت  آژانس   
كرده  شنود  چيني ها  آنچه  است 
آژانس  كند.  ضبط  نيز  را  بودند 
خود  اسناد  در  امريكا  ملي  امنيت 
نمايندگي هاي  كه  مي كند  تاييد 
سه  از  امريكا  در  اروپا  اتحاديه 
نصب  بوده اند:  حمله  هدف  راه 
گرفتن  كپي  مخفي،  ميكروفون هاي 
و  داده ها  حافظه  سخت افزار  از 
اتحاديه  كامپيوتري  شبكه  به  نفوذ 
مجازي  شبكه  واشنگتن.  در  اروپا 
دو  ميان  ارتباط  كه   (VPN) داخلي 
نمايندگي اتحاديه اروپا در واشنگتن 

مي كرده،  وصل  را  نيويورك  و 
امكان ردگيري بهتر را براي آژانس 
مي كرده  فراهم  امريكا  ملي  امنيت 
در  امريكا  ملي  امنيت  آژانس  است. 
اسناد خود به ساختمان سفارتخانه 
نام  نيويورك  در  اروپا  اتحاديه 
سفارتخانه  به  و  «آپاالچي»  رمزي 
نام  واشنگتن  در  اروپا  اتحاديه 
اساس  بر  است.  داده  را  «ماگوثي» 
اين اسناد داخلي، آژانس امنيت ملي 
امريكا در بيش از 80 سفارتخانه و 
جهان،  سطح  در  خود  كنسولگري 

كه  گذاشته  كار  شنودي  برنامه 
«سرويس  آن  به  داخلي  شبكه  در 
اين  مي گويند.  ويژه»  جمع آوري 
ميزبان  كشور  اطالع  بدون  برنامه 
به كار گرفته مي شود. اين در حالي 
است كه روزنامه گاردين اعالم كرده 
به افشاگري خود عليه امريكا ادامه 
كه  بريتانيايي  روزنامه  اين  مي دهد. 
در روزهاي گذشته از اعمال فشار 
شديد امنيتي بر تحريريه خود، پرده 
با  همكاري  از  اينك  بود،  برداشته 
تايمز  نيويورك  امريكايي  روزنامه 
در انتشار اسناد افشاگرانه اسنودن 
خبر مي دهد. روزنامه «گاردين» كه 
كامرون،  ديويد  سوي  از  مستقيما 
فشار  تحت  بريتانيا  وزير  نخست 
قرار گرفته است تا مستندات مربوط 
ملي  امنيت  سازمان  رسوايي  به 
كاستن  براي  كند،  نابود  را  امريكا 
روزنامه  كمك  به  فشارها،  اين  از 
متوسل  تايمز  نيويورك  امريكايي 

شده است. 

آلمان  صداي  گزارش  براساس 
به طور  آينده  در  روزنامه،  دو  اين 
انتشار  و  ارزيابي  به  مشترك 
خواهند  اسنودن  افشاگرانه  اسناد 
افشاگري  در  گاردين  پرداخت. 
جديد خود همچنين خبر مي دهد كه 
گوگل،  به  امريكا  ملي  امنيت  آژانس 
چارچوب  در  ياهو  و  مايكروسافت 
پول  پريزم  جاسوسي  برنامه 
گاردين،  نوشته  به  است.  مي داده 
شركت هاي  به  پول  دالر  ميليون ها 
يادشده پرداخته شده تا فناوري هاي 
آژانس  اين  نيازهاي  با  را  خود 
در  ياهو  سازند.  منطبق  و  هماهنگ 
تاييد  ضمن  و  خبر  اين  به  واكنش 
امنيت ملي  آژانس  از  پول  دريافت 
موضوع  كه  كرده  يادآوري  امريكا، 
در حيطه مسائل قانوني قرار داشته 
نيز،  اياالت متحده  قوانين  طبق  و 
دولت  عهده  بر  خدمات  اين  هزينه 
بوده است. اما گوگل خبر گاردين را 
تكذيب كرده و مايكروسافت تاكنون 

چيزي در اين زمينه نگفته است.

توصيه ريچارد هاس به كاخ سفيد

از موشك هاى كروز براى 
حمله به سوريه استفاده كنيد
نويسنده: ريچاردهاس، رئيس شوراى روابط خارجى آمريكا

منبع: شوراى روابط خارجى آمريكا

سوريه،  بحران  به  ورود  مورد  در   ، جهان  و  آمريكا  دولت 
محافظه كارى و احتياط قابل توجهى نشان داده و معتقدند 
مداخله نظامى مستقيم به هر نحو مى تواند هزينه زيادى به 
هم  هنوز  خاورميانه  در  ديگر  سوى  از  باشد.  داشته  دنبال 

دشمن دشمن شما؛ مى تواند دشمن شما باشد.

از  اى  عمده  بخش  اخير،  هاى  هفته  در  ايرانى:  ديپلماسى 
توجه جهان به اوضاع آشفته مصر معطوف بود و در نتيجه 
هزار   100 از  بيش  جان  كنون  تا  كه  سوريه  شهرى  جنگ 
نفر در آن گرفته شده، به حاشيه رانده شد. اما اتهام اخير 
در مورد استفاده از تسليحات كشتار جمعى از سوى دولت 
بشار اسد،بار ديگر سوريه را در كانون توجه ها قرار داده و 
دوباره اين پرسش مطرح مى شود كه چه اقداماتى بايد براى 

متوقف كردن روند جارى در سوريه انجام داد.
ملل  سازمان  امنيت  شوراى  از  انگليس  و  فرانسه  آمريكا، 
درخواست كرده اند كه با توجه به شواهدى دال بر استفاده 
از تسليحات شيميايى، به سرعت براى بازرسى ها اقدام كند 
و بشار اسد نيز با اين بازرسى ها موافقت كرده، هرچند كه 
به  سوريه  در  بازرسان  هيات  عليه  حمالتى  شود  مى  گفته 
مخمصه  در  اوباما  باراك  حال،  همين  در  است.  آمده  عمل 
رئيس  است.  خودش  دست  ساخته  كه  شده  گرفتار  اى 
جمهور آمريكا در موارد متعددى اعالم كرده كه استفاده از 
تسليحات شيميايى خط قرمز است و به اين ترتيب عاملى را 
براى عوض كردن بازى معرفى كرده كه مى تواند محاسبه 

ها را تغيير دهد.
باراك اوباما در مخمصه اى گرفتار شده كه ساخته دست 
خودش است. رئيس جمهور آمريكا در موارد متعددى اعالم 

كرده كه استفاده از تسليحات شيميايى خط قرمز است.
اما آنچه كه شرايط را پيچيده تر كرده اين است كه آمريكا 
دولت  شد  ادعا  بار  نخستين  براى  كه  زمانى  قبل،  ماه  چند 
اسد از تسليحات شيميايى استفاده كرده، هيچ اقدامى انجام 
نداد. آمريكا ترجيح داد دست به دامان گزينه نظامى نشود، 
اما وعده داد كه گروه هاى مخالفى كه انديشه هاى راديكال 
اين  كند.  مى  مجهز  مرگبار  تسليحات  با  را  دارند  كمترى 
يك  تا  داشت  لفاظى  جنبه  بيشتر  حمايتى  چنين  كه  حقيقت 
اقدامى واقعى، و اينكه هيچ تاثيرى در ايجاد توازن نظامى بر 
تبديل  توخالى  توپى  به  را  آمريكا  هاى  هشدار  نگذاشت،  جا 

كرد.
شيميايى  تسليحات  از  استفاده  جديد  اتهام  كه  صورتى  در 
بايد  برسد،  اثبات  به  است،  اسد  دولت  متوجه  اكنون  هم  كه 
چه اقدامى انجام داد؟ پاسخ اين است كه در اين شرايط بايد 
واكنشى مستقيم و معنادار نشان داد تا بار ديگر اين گونه 
تسليحات مورد استفاده قرار نگيرد. اما داليل لزوم واكنش 
جدى به اين موضوع فراتر از سوريه است. در قرن بيست و 
يكم، در صورتى كه تسليحات كشتار جمعى – چه شيميايى 
از  ديگر  نوعى  مانند  تنها   – اى  هسته  و  بيولوژيكى  چه  و 
در  متفاوتى  روزهاى  گيرند،  قرار  استفاده  مورد  تسليحات 

اين  از  استفاده  بايد  دليل  همين  به  بود.  خواهد  بشر  انتظار 
تسليحات يك تابو باشد. هر رهبرى در جهان بايد بداند كه 
بين  جامعه  قاطع  برخورد  جمعى،  كشتار  تسليحات  كاربرد 

المللى را به همراه خواهد داشت.

مطرح  آمريكا  اعتبار  مورد  در  ديگر  پرسش  يك  همچنين 
است. رئيس جمهور آمريكا نمى تواند چيزى در مورد عبور 
از خط قرمز بگويد و سپس به كار خود مشغول شود. چنين 
اقدامى موجب مى شود كه  معنى تهديد ها براى دشمنان و 
تضمين ها براى دوستان از بين برود. البته در گذشته نمونه 
اى وجود نداشت كه انفعال آمريكا، رژيمى را ترغيب كند كه 
دوباره تسليحات شيميايى را به كار ببرد، اما عملى نكردن 
تحريم ها مى تواند عواقبى براى كشورهايى داشته باشد كه 
در آنها موضوعات نگران كننده ترى وجود دارد – از جمله 
ايران! رئيس جمهور آمريكا در موارد متعددى اعالم كرده، 
كشورش نه به دنبال مهار ايران، بلكه به دنبال بازدارندگى 
هسته اى در مورد جمهورى اسالمى است. اوباما اگر بخواهد 
نبايد  شود،  گذاشته  احترام  نظرش  مورد  هاى  قرمز  خط  به 
در مورد آنها تبعيض قائل شود و به طور انتخابى تهديدهاى 

خود را عملى كند.
البته موضوع ديگرى نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. دولت 
آمريكا و جهان ، در مورد ورود به بحران سوريه، محافظه 
كارى و احتياط قابل توجهى نشان داده و معتقدند، مداخله 
نظامى مستقيم به هر نحو مى تواند هزينه زيادى به دنبال 
داشته باشد. از سوى ديگر در خاورميانه هنوز هم دشمن 

دشمن شما؛ مى تواند دشمن شما باشد.

ستاد  فرمانده  دمپسى،  مارتين  ژنرال  اخيرا،  واقع،همين  در 
مشترك آمريكا در نامه اى خطاب به كنگره توصيه كرد كه 
آمريكا بايد با توجه به ضعف و ماهيت متفرق مخالفان در 
سوريه و چشم اندازه مبهم مداخله نظامى، از گزينه نظامى 
در مورد سوريه دور بماند. او تاكيد كرده است كه مداخله 
نظامى در سطحى وسيع در سوريه ، يك ديوانگى استراتژيگ 

و پرهزينه است.
رئيس جمهور آمريكا نمى تواند چيزى در مورد عبور از خط 

قرمز بگويد و سپس به كار خود مشغول شود.
لزوم  و  ها  واكنش  بين  توازن  ايجاد  براى  راهى  آيا  اما 
دو  مورد  اين  در  دارد؟  وجود  نظامى  مداخله  از  خوددارى 
هاى  موشك  حمله  نخست،  رسد.  مى  نظر  به  عمل  ابتكار 
كروز به اهداف انتخابى شامل هر هدف مرتبط با تسليحات 
شيميايى، سايت هاى فرماندهى و كنترل و پايگاه هاى هوايى 
مورد استفاده توسط نيروهاى دولتى. دوم، تعهد در مورد 
قابل  سياسى  نظر  از  كه  مخالف  نيروهاى  به  رسانى  كمك 

پذيرش هستند.

شيميايى  تسليحات  كابرد  كه  دهد  مى  نشان  اقداماتى  چنين 
به هيچ وجهه قابل پذيرش نيست و مى تواند هزينه زيادى 
اما  شود  نمى  مضاعف  هاى  واكنش  مانع  اين  باشد.  داشته 
عملياتى محدود از اين دست مانع ملحق شدن آمريكا يا هر 
دولت ديگر به مداخله در جنگ شهرى سوريه مى شود كه 
هيچ پايانى براى آن قابل تصوير نيست.عملياتى از اين دست 
شايد براى برخى زياده از حد باشد و براى برخى ديگر كافى 
نباشد، اما راهى براى تقويت اصول اساسى بدون وارد شدن 

به جنگى پرهزينه و غير مطمئن به شمار مى رود.
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ايران و خاورميانه
آغاز  از  مى كند.  سنگينى  سوريه  فراز  بر  جنگ  سايه 
بوده  مطرح  همواره  نظامى  حمله  گزينه  سوريه  بحران 
رسانه هاى  و  مقامات  مواضع  از  كه  آنطور  اين بار  اما 
از  جدى تر  سوريه  به  حمله  احتمال  برمى آيد،  غربى 
مهياى  را  خود  بايد  خاورميانه  شايد  است.  هميشه 
جنگ ديگرى كند؛ جنگى كه بسيارى آغاز آن را پايان 
خاورميانه كنونى مى دانند. اظهارات روز يكشنبه «باراك 
اوباما» رييس جمهورى آمريكا هم احتمال حمله نظامى 
واشنگتن به سوريه را يك قدم به پيش راند. به گزارش 
«نيويورك تايمز»، او مجوز ورود بازرسان سازمان ملل 
به مناطق مورد حمله شيميايى از سوى دولت سوريه 
را اقدامى بسيار دير خواند و گفت: شك بسيار اندكى 
وجود دارد كه نيروهاى ارتش «اسد» از سالح شيميايى 
استفاده نكرده باشند. اگرچه آمريكا اولين كشور غربى 
به  نظامى  حمله  زمزمه هاى  اخير  روز  چند  در  كه  بود 

سوريه را به زبان آورد اما حاال بسيارى از كشورهاى 
غربى زير بيرق آمريكا رفته و خواهان برخوردى جدى 
آمريكا  مانند  كه  نيز  انگليس  هستند.  سوريه  دولت  با 
مجوز ورود به مناطق مورد حمله شيميايى را «بسيار 
خارجى  سياست  تمام  ظاهرا  بود،  كرده  عنوان  دير» 
جديت  در  است.  كرده  سوريه  به  معطوف  را  خود 
مقامات انگليسى همين بس كه ديويد كامرون تعطيالت 
خود را نيمه كاره رها كرد تا سرپرستى نشست شوراى 
احتمالى  حمله  به  رسيدگى  پيرامون  بريتانيا  امنيت ملى 
به سوريه در روز سه شنبه (امروز) را از دست ندهد. 
آلمان نيز كه تابه امروز مواضع محتاطانه ترى را اتخاذ 
«واكنشى  خواست  جهانى  جامعه  از  ديروز  بود،  كرده 
قاطع» به حمله شيميايى نشان دهد. به گزارش «دويچه 
تهيه  سرگرم  بريتانيا  «تايمز»،  ازروزنامه  نقل  به  وله» 
روزنامه  است.  سوريه  به  غرب  نظامى  حمله  مقدمات 
نظامى  ارشد  فرماندهان  ديدار  به  اشاره  ضمن  تايمز 
«بريتانيا  كه  مى نويسد  اردن  در  آمريكا  و  بريتانيا 
توسط  سوريه  رژيم  مواضع  بمباران  خواهان 

كشتى هاى جنگى پيمان ناتو» است.

به گفته سخنگوى دولت بريتانيا، احتماال دوشنبه آينده 
پارلمان اين كشور درباره بحران سوريه تشكيل جلسه 
ضرورت،  صورت  در  بريتانيا  دولت  اما  داد،  خواهد 
بدون تاييد پارلمان نيز مى تواند دست به اقدام نظامى 
باراك  از  بريتانيا  نخست وزير  كامرون،  ديويد  بزند. 
براى  كه  است  خواسته  آمريكا  رييس جمهور  اوباما، 
روز  «چند  در  حمله  اين  و  نكند  «تعلل»  نظامى  مداخله 

آينده» صورت گيرد.  
گفت:  ديروز  آلمان  دولت  سخنگوى  زايبرت،  اشتفان 
سمى  گازهاى  از  حمله  اين  در  زياد  خيلى  «به احتمال 
استفاده شده است. ما در اين زمينه تصاوير، گزارش 
در  را  بين المللى  پزشكان  اظهارات  و  عينى  شاهدان 
اختيار داريم.» آنگال مركل، صدراعظم آلمان خواستار 
از  برخى  بااين حال  شد.  جهانى  جامعه  قاطع  پاسخ 
پر  دارند.  ديگرى  نظر  آلمان  اپوزيسيون  اعضاى 
آلمان  دموكرات  سوسيال  حزب  نامزد  اشتاين بروك، 
به  «توصيه  گفت:  صدراعظمى  مقام  تصدى  براى 
خويشتندارى مى كنم. نبايد در دام منطق نظامى بيفتيم.» 
او افزود: «بايد به كمك سازمان ملل فشار بر سوريه را 
افزايش داد.»با وجود واكنش هاى جدى مقامات غربى، 

كاترين اشتون، مسوول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
حمله  احتمال  درباره  اظهارنظر  هرگونه  از  تاكنون، 

نظامى به سوريه خوددارى كرد.

اينديپندنت: حمله به سوريه تا دو هفته ديگر
در  اگر  را  غربى  مقامات  ديگر  و  اوباما  صحبت هاى 
دهيم،  قرار  غربى  رسانه هاى  برخى  مواضع  كنار 
درمى يابيم كه سايه جنگ در يك قدمى «دمشق» است. 
«اينديپندنت»  انگليسى  روزنامه  همچنين  گذشته  روز 
نظامى  مداخله  آغاز  براى  لندن  و  واشنگتن  تصميم  از 
به  دادند.  خبر  آينده  هفته  دو  يا  يك  طى  سوريه  در 
كامرون،  ديويد  اينديپندنت،  از  نقل  به  گزارش «ايسنا»، 
نخست وزير انگليس در جريان تماس تلفنى 40دقيقه اى 
بحث  به  آمريكا،  رييس جمهورى  اوباما،  باراك  با  خود 
دولت  مواضع  به  موشكى  حمالت  درباره  گفت وگو  و 

كرده  اعالم  انگليس  دولت  حال  اين  با  پرداخت.  دمشق 
كه غرب در پى جلب موافقت سازمان ملل براى مداخله 
نظامى در سوريه است. گزارش ها حاكى از آن است كه 
در  احتماال  سوريه  در  احتمالى  نظامى  مداخله  هرگونه 
قالب شليك موشك از سوى نيروهاى آمريكايى مستقر 
در  نظامى  منابع  حال  همين  در  بود.  خواهد  منطقه  در 
كشورهاى اروپايى و آمريكا اعالم كردند كه واشنگتن 
آماده  سوريه  به  قريب الوقوع  نظامى  حمله  براى 
مى شود و به تازگى چهارمين ناو خود را كه مجهز به 
موشك هاى «كروز» است به مديترانه اعزام كرده است. 
تصميم آمريكا در حالى اتخاذ شده كه نشست روساى 
فرانسه،  انگليس،  آمريكا،  ارتش هاى  مشترك  ستاد 
روز  از  كانادا  و  اردن  قطر،  تركيه،  ايتاليا،  عربستان، 
عقيده  به  كه  شده  آغاز  اردن  پايتخت  امان  در  يكشنبه 
كارشناسان، حمله نظامى احتمالى به سوريه مهم ترين 
موضوع مورد بحث فرماندهان نظامى ارشد كشورهاى 
نيز  تركيه  دولت  است.  نشست  اين  در  شركت كننده 
اعالم كرده كه خود را براى مداخله احتمالى در سوريه 
به همراه ائتالف بين المللى تحت حمايت ناتو آماده كرده 
است.  احمد داوود اوغلو وزير خارجه تركيه نيز گفت: 

به هر ائتالفى عليه سوريه مى پيونديم.
سايه جنگ بر فراز سوريه سنگينى مى كند.

كه  مى شود  جدى تر  حالى  در  سوريه  به  حمله  احتمال 
آغاز  به  نسبت  روسيه،  جمله  از  سوريه  هم پيمانان 
تاكيد  يكشنبه  روز  روسيه  داده اند.  هشدار  جنگ  اين 
از  اجازه  بدون  سوريه  به  يكجانبه  حمله  هرگونه  كرد: 
شوراى امنيت براى امنيت منطقه بسيار مخرب خواهد 
تلفنى  تماسى  در  روسيه  خارجه  وزير  الوروف،  بود. 
با همتاى آمريكايى خود ضمن ابراز نگرانى نسبت به 
هرگونه  كرد:  اعالم  سوريه  عليه  آمريكا  حمله  احتمال 
براى  خطرناكى  پيامدهاى  سوريه  در  نظامى  دخالت 
اسد،  بشار  دارد.  به دنبال  آفريقا  شمال  و  خاورميانه 
كرد  تاكيد  مصاحبه اى  در  هم  سوريه  رييس جمهورى 
اين  در  آمريكا  سوى  از  نظامى  مداخله  هرگونه  كه 
كشور به شكست مى انجامد. رييس جمهورى سوريه در 
رهبران  گفت:  روسى «ايزوستيا»  روزنامه  با  مصاحبه 
غرب  نشانده»  «دست  به  را  سوريه  نمى توانند  غرب 
تبديل كنند. او در اين مصاحبه در واكنش به ادعاهاى 
مطرح شده درباره اينكه نيروهاى سورى از سالح هاى 
شيميايى استفاده كرده اند، اين ادعاها را «كامال سياسى» 

و «توهين به عقل سليم» توصيف كرد. بشار 
اسد با تاكيد بر اينكه سوريه همچنان روابط 
نزديكى با مسكو دارد، گفت: روسيه هرآنچه 
داريم،  نياز  كشورمان  از  دفاع  براى  ما  كه 
نيز  چين  خارجه  امور  وزير  مى كند.  فراهم 
بازرسان  مستقل  تحقيقات  از  حمايت  ضمن 
استفاده  ادعاى  درخصوص  سازمان ملل 
ديگر  از  سوريه،  در  شيميايى  تسليحات  از 
كشورها خواست كه با واكنشى محتاطانه و 
سوريه  بحران  حل  به دنبال  سياسى  راه حلى 

باشند.

حمله به بازرسان سازمان ملل
عمليات  آغاز  از  خبرها  برخى  كه  حالى  در 
سازمان ملل  شيميايى  كارشناسان  بازرسى 
خبر مى دهد، منابع سورى از حمله به ناظران 
شيميايى سازمان ملل در شهر معضميه واقع 
در حومه دمشق خبر دادند. به گزارش ايسنا، 
منابع  عربى،  نيوز  اسكاى  شبكه  از  نقل  به 
سوريه اعالم كردند كه افراد مسلح با شليك 
سازمان ملل  شيميايى  كارشناسان  سوى  به 
معضميه الشام  شهر  به  آنها  ورود  از  مانع 
شدند.  پايتخت  كيلومترى  چند  در  واقع 
اعالم  اين باره  در  سازمان ملل  سخنگوى 
حومه  در  ناشناس  تك تيراندازهاى  كه  كرد 
آتش  سازمان ملل  بازرسان  سوى  به  دمشق 

گشوده اند.

نمونه بردارى از قربانيان
اگرچه در پى حمله به بازرسان سازمان ملل 
اما  بود  درآمده  تعليق  به حالت  آنها  فعاليت 
اين  از  پس  ساعاتى  رويترز  خبرگزارى 
بازرسان  فعاليت  مجدد  شروع  از  حمله 
بازرسان،  «رويترز»  گزارش  به  داد.  خبر 
شيميايى،  حمالت  قربانيان  از  گذشته  روز 
اين  جزييات  درباره  او  كردند.  نمونه بردارى 
حمله و وضعيت بازرسان، اطالعات بيشترى 
به  نزديك  منابع  حال  همين  در  نكرد.  ارايه 
به  سازمان ملل  ناظران  ورود  از  مخالفان 
اين  بيمارستان  از  بازديد  و  معضميه  شهر 
كه  است  حالى  در  اين  داده اند.  خبر  شهر 
كه  باورند  اين  بر  انگليس  و  آمريكا  مقامات 
مدارك و تاثيرات مواد شيميايى كه در منطقه 
چند  گذشت  از  پس  بود  مانده  جاى  به  حمله 
ديگر  و  مى شود  نابود  خودى خود  به  روز 
بان كى مون،  حال  اين  با  نيست.  استناد  قابل 
دبيركل سازمان ملل اعالم كرد: جهان امروز 
سوريه را زير نظر گرفته و موفقيت تحقيقات 
وزير  همچنين  است.  همه  نفع  به  بين المللى 
از  استفاده  كرد  اعالم  سوريه  اطالع رسانى 
بلكه  آمريكا  براى  نه فقط  شيميايى  سالح هاى 
سوى  از  است.  قرمز  خط  نيز  سوريه  براى 
روز  عربى  اسكاى نيوز  خبرى  شبكه  ديگر 
اقامت  محل  به  خمپاره اى  حمله  از  دوشنبه 
دمشق  در  سازمان ملل  شيميايى  بازرسان 
خبر داد. در تحولى ديگر رهبر كاتوليك هاى 
در  كشتارها  افزايش  محكوم كردن  با  جهان 
خواهان «ساكت شدن صداى سالح»  سوريه، 
نيز  ميدانى  تحوالت  در  شد.  كشور  اين  در 
پى  در  حماه  استاندار  ترور  از  خبرى  منابع 
شهر  در  بمب گذارى شده  خودرو  انفجار 
حماه سوريه خبر دادند. از سوى ديگر وزير 
در  كرى  جان  كرد،  اعالم  مصر  امورخارجه 
نسبت  آمريكا  نگرانى  از  وى  با  تلفنى  تماس 
خبر  سوريه  عليه  نظامى  اقدام  هزينه هاى  به 

داده است.

شركاى  هماهنگى  با  آمريكا  نظامى  اقدام 
بين المللى

آمريكا  دفاع  وزير  هاگل،  چاك  كه  حالى  در 
گفت كه اگر هرگونه اقدامى از سوى آمريكا 
صورت بگيرد، با توافق و هماهنگى شركاى 
امورخارجه  وزير  بود،  خواهد  بين المللى 
روسيه در سخنانى تاكيد كرد كه كشورهاى 
ارتش  استفاده  بر  دال  مدركى  هيچ  غربى 
ندارند.  دست  در  شيميايى  سالح  از  سوريه 
درباره  ادعايى  هرگونه  داد:  ادامه  الوروف 
سوريه  در  شيميايى  سالح هاى  از  استفاده 
آن  درباره  امنيت  شوراى  و  شود  ثابت  بايد 
مى خواهند  برخى  ظاهرا  اما  بگيرد  تصميم 
امنيت  شوراى  و  محققان  به جاى  خودشان 
در  نظامى  مداخله  گفت  او  بگيرند!  تصميم 
ناقض  ملل  سازمان  مجوز  بدون  سوريه 

قوانين بين المللى است.

سايه جنگ بر فراز سوريه سنگينى مى كند.

سايه جنگ بر فراز سوريه سنگينى مى كند

گزينه هاى ايران در برابر 
حمله به سوريه

شمارش معكوس براى حمله احتمالى آمريكا به سوريه 
آغاز شده است و تحركات نظامى آمريكا و انگليس در 
منطقه و نيز برخى خبرهاى غير رسمى و موضع گيرى 
شيميايى  حمله  قطعيت  بر  مبنى  آمريكايى  مقامات  هاى 
حتمى  واكنش  نيز  و  مخالفان  عليه  اسد  بشار  دولت 
آمريكا به اين اقدام دولت سوريه، جاى ترديد كمى براى 
مداخله احتمالى نظامى آمريكا در سوريه باقى گذاشته 

است.
برخى شبكه هاى خبرى آمريكا از جمله "سى ان ان" و 
"ان بى سى" روز گذشته اعالم كردند كه احتماال حمله 
سه روزه آمريكا به سوريه از روز پنجشنبه آغاز خواهد 
شد.با اين فرض محتمل، يكى از سوال هاى اصلى اين 
است كه واكنش جمهورى اسالمى ايران به اين حمله چه 

خواهد بود؟
اى  منطقه  متحد  ترين  مهم  كه  ايران  رسد  مى  نظر  به 
دولت سوريه محسوب مى شود و در 28 ماه گذشته به 
طور جدى از دولت بشار اسد در برابر هجمه مخالفان 
نماند؛  واكنش  بى  حمله  اين  برابر  در  است؛  كرده  دفاع 
مداخله  متفاوت  هاى  گزينه  به  بسته  ايران  واكنش  نوع 
نظامى آمريكا و متحدانش مى تواند در سه گزينه زير 

مطرح باشد:

1- سكوت : به نظر مى رسد اگر حمله آمريكا به سوريه 
تنبيه  حد  در  تنها  و  باشد  روزه  چهار  يا  سه  اى  حمله 
معادله  در  خاصى  تغيير  و  باشد  اسد  بشار  حكومت 
مخالفان  و  سوريه  حكومت  بين  قوا  توازن  و  كنونى 
مسلح آن ايجاد كند، به احتمال فراوان جمهورى اسالمى 
و  كرده  اكتفا  حمله  اين  كالمى  محكوميت  به  تنها  ايران 
اجازه دهد آمريكا به " قسم خورده خود مبنى بر مداخله 
قرمز  خط  از  دمشق  حكومت  عبور  صورت  در  نظامى 

آمريكا" عمل كند.
دليل اصلى "سكوت" ايران در صورت وقوع چنين حمله 
هاى  سياست   -1  : است  منحصر  عامل  دو  در  خفيفى 
دولت تدبير و اميد براى عدم ايجاد تنش جديد با جهان 
اى  هسته  مذاكرات  رو  پيش  در  كار  دستور   -2 نيز  و 
با غرب و آمريكا كه دولت جديد مايل است در تعاملى 
ديپلماتيك و در چارچوب يك طرح ميانه "برد – برد" آن 

را حل و فصل كند.
در چارچوب اين دو مالحظه دولت جديد ايران رويارويى 
و تنش با غرب بر سر مداخله خفيف نظامى در سوريه 

منطقى به نظر نمى رسد.

سوريه  به  آمريكا  حمله  اگر   : مستقيم  غير  مداخله   -2
"تنبيه  حد  از  و  باشد  ايران  انتظار  حد  از  تر  جدى 
بين  قوا  توازن  و  معادالت  تغيير  سبب  و  رود  فراتر   "
نيروهاى ارتش سوريه و مخالفان مسلح شود تا زمينه 
چنين  در  شود،  فراهم  اسد  بشار  حكومت  سقوط  براى 
شرايطى به نظر مى رسد ايران گزينه " رويارويى غير 

مستقيم و غير رسمى" را مطمح نظر قرار دهد.
جهاد   " همچون  فلسطينى  هاى  گروه  و  لبنان  اهللا  حزب 
اسالمى" و " جبهه خلق براى آزادى فلسطين - فرماندهى 
تا  شوند  عمل  وارد  توانند  مى  شرايطى  چنين  در  كل" 

توازن قوا به ضرر حكومت سوريه بر هم نخورد.

3- مداخله مستقيم : احتمال چنين سناريويى با توجه به 
تجربه سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران در 34 
سال گذشته بسيار بعيد به نظر مى رسد. اين گزينه تنها 
در زمانى قابل بررسى است كه آمريكا يا ناتو به قصد 
تغيير رژيم در سوريه و سرنگونى حكومت بشار اسد 
وارد اقدام نظامى عليه سوريه شوند و نه تنها ايران بلكه 
روسيه و چين نيز به طور جدى در برابر اين صف بندى 

بين المللى وارد عمل شوند.
در چنين شرايطى گزينه مداخله مستقيم نظامى از سوى 
ايران براى پشتيبانى از مهم ترين متحد منطقه اى اش ، 
مى تواند مورد نظر باشد. به عبارت ديگر از نظر ايران 
طريق  از  و  مستقيم  غير  طرق  از  توان   مى  كه  تاجايى 
ديگر متحدان منطقه اى و گروه هاى حامى، در بحران 
يازيدن  دست  شد،  عمل  وارد  اينچنينى  هاى  جنگ  و  ها 
بود،  نخواهد  منطقى  اقدامى  نظامى  مستقيم  مقابله  به 
را  انتظارات  نتوانند  (نايبان)  ها"  پروكسى   " اينكه  مگر 

برآورده كنند.
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مليت بر اساس رضايت:

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

بخش پایانی

مليت هاي جدا شده و اقليت هاي تحت محاصره جغرافيايي دولت
مناطقي  به  مركزي  دولت هاي  از  مليت ها  جدايي طلبي  خصوص  در  آشكار  مشكالت  از  يكي 
برمي گردد كه تنوع قومي داشته يا گروهي از مردم جدايي طلب در اين نواحي و در جوار و در 

محاصره جغرافيايي مليت حاكم قرار دارند.
و  اسلوون ها،  صرب ها  براي  استقالل  كردن  فراهم  با  يوگسالوى  متورم  دولت-ملت  فروپاشي 
كروات ها مشكالت عديده اي را برطرف كرد ولي درخصوص بوسنيايي ها به علت وجود روستاها 
و مناطقي با تركيب ناهمگون قومي در جوار همديگر مشكالت برطرف نشدند. يكي از راه حل ها 
تمركز زدايي بيشتر بود؛ براي مثال شرق سارايوو براي صرب ها و غرب براي مسلمانان كه در 
اين صورت ممكن بود صلحي ميان آنان ايجاد شود اما باز بسياري از مناطق به صورتي پراكنده 
ميان آنان باقي مي ماند كه هر كدام در محاصره طرف مقابل قرار داشت. در اين صورت راهكار 

چه بود؟
در درجه نخست بايد گفت اين مشكل در زمان حال وجود دارد، براي نمونه ناگورنو- قره باغ 
هنوز مورد توجه آمريكايي ها قرار نگرفته چون هنوز سي ان ان بر آن تمركز نكرده است! در اين 
مورد نيز ارامنه توسط آذربايجان تحت محاصره قرار گرفته اند و اين مردم قاعدتا بايد عضوي از 
ارمنستان باشند، اما چگونه مي توان از جنگ و خونريزي ميان ارامنه و آذري ها جلوگيري كرده و 
به ساكنين ارمني آنجا اين امكان را داد كه از اراضي آذربايجان يك كريدور به درون ارمنستان 

ايجاد كنند؟
پاسخ البته در خصوصي سازي كامل است. در آمريكا هيچ كسي پولي بابت زميني پرداخت نخواهد 
كرد مگر اينكه آن زمين را به اسم خود كرده و به تملك درآورد. در شرايط خصوصي سازي 
كامل فرد مالك حق دستيابي و تصرف زمين خريداري شده را خواهد داشت. در قره باغ نيز حق 
مالكيت به خريداران ملك اين حق را مي دهد كه بتوانند از ميان اراضي آذري ها كريدورى به درون 

ارمنستان ايجاد كنند.
محلي  مديريت  نوعي  با  بريتانيا  در 1920  چنانكه  است،  حاكم  شرايط  همين  هم  ايرلند  مورد  در 
محدود و منطقه اي موافقت كرد ولي آنان به آن بسنده نكردند و اگر بريتانيا به شمال ايرلند به 
مناطق  در  بودند  كاتوليك  كه  جمعيت  عمده  بخش  مي داد  انتخابات  اجازه  منطقه  منطقه  صورت 
تيرون و فرمانخ و جنوب داون و جنوب آرماخ به جمهوري مي پيوستند و پروتستان ها در نواحي 
چپ بلفاست و منطقه آنتريم و ديگر مناطق شمال بلفاست مي ماندند. در اين وضعيت كاتوليك هاي 
حق  باز  شرايط  اين  در  كاپيتاليسم  آناركو  راهكار  و  بوده  پروتستان ها  محاصره  تحت  بلفاست 

دستيابي به خارج از محدوده تحت محاصره را به كاتوليك ها فراهم مي كرد.
با دادن حق جدايي و كنترل محلي و توسعه قراردادهاي بين منطقه اي و براي رهايي از حصر 
به  گذار  آمريكا  در  شد .  خواهد  كمتر  كشمكش ها  همواره  جغرافيايي،  محاصره  تحت  قوميت هاي 
سوي تمركز زدايي شديد براي ليبرتارين ها و ليبرال هاي كالسيك و در حقيقت براي عمده اقليت ها 
و گروه هاي مخالف، بسيار مهم است كه هر چه بيشتر به اصل مصوب دهم تاكيد كنند و تمركز 
قدرت را از ديوان عالي باز ستانند و آنان را متقاعد به عقب نشيني كرده و قدرت را به ايالت ها و 

دادگاه هاي محلي واگذارند.

شهروندي و حق راي
يكي از مسائل اساسي امروزه اين است كه شهروند كيست و به تبع آن چه كسي حق راي دارد؟ 
در مدل انگلو امريكن هر فرزندي كه در خاك آمريكا متولد شود به صورتي خودكار يك شهروند 
چنانچه  بوده  آمريكا  به  مهاجرين  هجوم  براي  عاملي  خود  همين  و  مي شود  محسوب  آمريكايي 
صورتي  به  رايگان  پزشكي  مراقبت هاي  و  العمر  مادام  مستمري هاي  به  دستيابي  براي  بسياري 
غير قانوني وارد آمريكا مي شوند. واضح است كه در مورد فرانسه نيز همچنان مبنا بر شهروندي 
متولدين آن سرزمين است و همين شرايط در آنجا نيز مصداق دارد اما بايد مفهوم و كاركرد 
نظريه پردازان  از  ويلدرلن  رز  دارد؟  راي  حق  كسي  هر  آيا  شود.  بازبيني  راي  حق  و  انتخابات 
مقابل عدم حق راي زنان پاسخ داد كه به همان ميزان من  ليبرتارين در اواسط قرن بيست در 

مخالف حق راي مردان هستم.
آنان   چرا كه  مي شوند؛  محسوب  مهاجرين  مشكالت  عمده  از  استوني ها  و  التوني ها  روسيه  در 
حق اقامت دائم دارند ولي ضمانتي براي دستيابي به حقوق شهروندي و حق راي وجود ندارد. 
سوئيس هم از جمله كشورهايي است كه به كارگران موقت اجازه ماندن و كار مي دهد ولي نسبت 
به مهاجرين دائم روي خوشي نشان نداده و در خصوص شهروندي و حق راي بسيار سختگير 
است. حال از منظر الگوي آناركو كاپيتاليسم در يك جامعه كامال خصوصي سازي شده حق راي 
چگونه خواهد بود؟ احتماال در يك الگوي اقتصادي در يك شركت سهامي حق راي متناسب با 
ميزان سهام اعضا خواهد بود البته هزاران كلوپ خصوصي در انواع مختلفي نيز به همين روال 
وجود دارند كه معموال مردم فكر مي كنند نحوه تصميم گيري در آنها بر اساس هر شخص يك راي 
است، اما اين تصور درستي نيست. بدون شك بهترين كلوپ از سوي گروه كوچكي از اليگارشي 
اداره مي شود كه از همه تواناترند؛ يعني سيستمي از سلسله مراتب بدون اعضاي انتخابي. در هر 
حال اگر من از اعضاي كلوپ شطرنج باشم كه در آن كلوپ به صورتي مناسب و در خور اداره 
مي شود چرا بايد نگران انتخابات باشم؟ و اگر مي خواهم جزو مديران و گردانندگان كلوپ باشم 
بايد درخواست پيوستن به گروه مديران را كرده و رضايت خاطر آنان را جلب كنم كه آنان نيز 
همواره در راستاي موفقيت و پيشرفت كلوپ دنبال افراد پر انرژي و توانا خواهند بود. در نهايت 
اگر من از عملكرد كلوپ ناراضي باشم مي توانم آنجا را ترك كرده و به كلوپي ديگر بپيوندم يا 
براي خود كلوپي تاسيس كنم و البته اين در يك جامعه آزاد و خصوصي سازي شده ممكن است 
كه در آن كلوپ هاي شطرنج يا مجموع اجتماعات قراردادي به صورتي آزاد وجود دارد.آشكار 
است كه در آغاز و مخصوصا براي تغيير فرهنگ سياسي جامعه اي كه در آن دموكراسي و حق 
مناطق  تدريجي  صورتي  به  خصوصي سازي  است  الزم  است،  سياسي  آرمان  اوج  بيانگر  راي 
از  تا  شود  آغاز  محدودي  زدايي  تمركز  و   در برگيرد  را  زندگي  از  بيشتري  بخش هاي  و  بيشتر 
اهميت انتخابات كاسته شود. در حقيقت فرآيند انتخابات چيز بسيار مهمي نيست؛ چرا كه در جهان 
مدرن دموكراسي يا انتخابات تنها ابزاري براي تاييد كنترل حكومت بر ديگران يا روشي براي منع 
كنترل افراد يا گروه هايي است كه مي خواهند مسووليت زندگي خود را بر عهده گيرند. در هر حال 
انتخابات در بهترين حالت آن، يك ابزار نامناسب براي دفاع از خود است و بهتر است آن را با يك 

حكومت مركزي قدرتمند جايگزين كرد.
در مجموع اگر ما با روند ساختار زدايي و تمركز زدايي بيشتر دولت ملت متمركز مدرن روبه رو  
شويم و آن را به واحدهاي قومي و محلي بيشتر تبديل كنيم و همزمان حوزه قدرت حكومت را 
روبه رو   خودجوش  توافقات  و  اجتماعات  و  خصوصي  قراردادهاي  توسعه  با  عمال  دهيم،  تقليل 
مي شويم و ستم و خشونت دولتي به تدريج زدوده شده و به سمت شكوفايي و نظمي اجتماعي 

گام برخواهيم داشت.

رشد اقتصادي آمريكا 
با اقتصادهاي نوظهور 

چه خواهد كرد؟ 
چين  برزيل،  هند،  تركيه،  اقتصادهاي 
رشد  بازگشت  با  جنوبي  آفريقاي  و 
مالي  بحران  با  آمريكا  به  اقتصادي 

دست و پنجه نرم مي كنند.

زماني در اوج رشد اقتصادي بودند؛ آنهم وقتي كه 
و  دست  مالي  بحران  با  جهان  اقتصاد  سنتي  غول هاي 
پنجه نرم مي كردند. بريكس (Brics) يا همان اقتصادهاي 
نوظهور متشكل از برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاي 
از  رشد  حال  در  اقتصادهاي  ساير  همچنين  و  جنوبي( 
چند  نيستند)  گروه  اين  در  كه  تركيه  و  اندونزي  جمله 
اقتصادي  بحران  از  جديدي  فاز  وارد  كه  است  ماهي 
شده اند؛ رشد اقتصادي و ارزش پول آنها رو به كاهش 
بهبود  اعالم  با  نيز  خارجي  گذاران  سرمايه  و  است 
را  چمدان هايشان  اروپا  و  آمريكا  اقتصادي  وضعيت 
بسته اند تا به غرب بروند. به گزارش خبرآنالين به نقل 
از پايگاه اينترنتي روزنام لوموند، با اعالم توقف حمايت 
تزريق  قطع  و  مالي  بازارهاي  از  آمريكا  مركزي  بانك 
نقديندگي به بازارها كه قرار بود رشد اقتصادي را براي 
آمريكا افزايش دهد، بحران در ميان كشورهاي بريكس 
بانك  است  گفتني  است.  گرفته  خود  به  جدي تري  شكل 
اوراق  دالر  ميليارد  به 40  نزديك  ماهيانه  آمريكا  فدرال 
قرض مالي و 45 ميليارد دالر حواله هاي خزانه داري را 
پولي  كميت  اعضاي  جلس  آخرين  در  مي كرد.  خريداري 
شد  برگزار  چهارشنبه  روز  كه  آمريكا  مركزي  بانك 
اعضاء بر اين مسئله توافق كردند كه بانك مركزي بايد 
از روند حمايت  از بازارهاي مالي بكاهد. با اين حال هنوز 
مشخص نيست بانك مركزي از چه تاريخي قصد توقف 
از  كشورها  ساير  حاليكه  در  آنهم  دارد؛  را  كمك ها  اين 
جمله ژاپن و انگلستان نيز با تزريق نقدينگي در اين مدت 
خود را از كاهش رشد اقتصادي نجات دادند؛ اما ظاهراً 
اقتصادهاي نوظهور در حال پرداخت تاوان اين سياست 
در  مورگان،  استنلي  موسس  آمار  آخرين  طبق  هستند. 
ميليون  به 590  نزديك  ژوئيه  ماه  دوم  هفت  در  مجموع 

دالر از بازار اقتصادهاي نوظهور خارج شده  است. 

نزديك  ژوئيه،   18 مي و  ماه  آخر  هفت  در  هند  در  هند: 
به 12,1 ميليارد دالر سرمايه هاي خارجي از اين كشور 
اعتبارسنجي  آژانس  مي نيز  ماه  در  رفته اند.  بيرون 
اقتصادي  رتب  كه  كرد  تهديد  را  هند  اندپورز،  استاندار 
اين كشور را به دليل سير نزولي رشد اقتصادي كاهش 
را  هند  اقتصادي  رتب  مي تواند  تصميم  اين  داد؛  خواهد 
به جايگاه“ سرمايه گذاري ريسكي"(speculative) تقليل 
اين  اقتصادي  رشد  مي شود  بيني  پيش  سويي  از  دهد. 
كشور در كل سال 2013 از 5درصد تجاوز نكند. كاهش 
ارزش پول اقتصادهاي نوظهور از ديگر چالش هايي است 
كه اين اقتصادها را تهديد مي كند. در سه ماه اخير روپيه 
نزديك به 19,5درصد از ارزش خود را در مقابل دالر از 
دست داده و به پائين ترين سطح خود رسيده است. بانك 

مركزي هند براي مقابله با بحران موجود اقدام به تزريق 
نقدينگي در بازارهاي مالي كرده تا مانع از فرار گسترد 

سرمايه ها به خارج از كشور شود. 

تركيه:در تركيه، تنها در نيم ماه ژوئيه نزديك به 3 ميليارد 
دالر بازارهاي محلي تركيه را ترك كردند. اين كشور در 
اما  بود،  خود  اقتصادي  رتب  افزايش  شاهد  نوامبر  ماه 
اجتماعي  ناآرامي هاي  از  ناشي  توريسم  درآمد  كاهش 
و  بخشيده  سرعت  را  سرمايه ها  خروج  روند  مي تواند 
شود.لير  اقتصادي  رشد  كاهش  و  تورم  افزايش  سبب 
دالر  مقابل  در  سطح  پائين ترين  در  ژوئن  ماه  در  تركيه 
قرار گرفت( 1,958 لير در مقابل هر دالر) بانك مركزي 
به  اقدام  سرمايه ها،  فرار  از  جلوگيري  براي  نيز  تركيه 
مديريتي  شاخص هاي  از  يكي  بردن  باال  و  دالر  تزريق 
خود كرده است. تركيه كه در سال 2011 رشد اقتصادي 
در  رساند،  ثبت  به  را  داخلي  ناخالص  توليد  8,5درصد 
سال 2013  در  و  كرد  سقوط  به 2,2درصد  سال 2012 

اين رقم به 4درصد رسيد. 
برزيل:بحران هاي سياسي و اجتماعي، كاهش ارزش پول 
قرار  نامساعدي  وضعيت  در  را  برزيل  اقتصاد  تورم،  و 
سطح  پائين ترين  در  برزيل  پول  واحد  رئال،  است.  داده 
خود در مقابل دالر از مارس 2009 قرار دارد (2,4282 
بدترين   2012 سال  در  برزيل  دالر)  هر  مقابل  در  رئال 
پيش بيني  و  داشت  را  اخير  سال  در 10  اقتصادي  رشد 
2,3درصد  متوسط  رشد  نيز   2013 سال  براي  مي شود 
از  حمايت  براي  برزيل  مركزي  بانك  باشد.  داشته  را 
پول ملي از هم اكنون تا پايان سال جاري از تزريق 60 

ميليارد دالر به بازارهاي مالي خبر داده است. 

كشورهاي  ميان  در  جنوبي  جنوبي:آفريقاي  آفريقاي 
بريكس وضعيت بدتري دارد. ريزش سرمايه گذاري ها به 
عنوان يكي از مهمترين منابع اقتصادي آفريقاي جنوبي 
- به عنوان يكي از مهمترين صادركنندگان مواد اوليه- 
كاركنان  اعتصاب  و  اوليه  مواد  قيمت  كاهش  تأثير  تحت 
معادن آسيب ديده است. كسر تراز جاري اين كشور به 
است.  رسيده  داخلي  ناخالص  توليد  6,2درصد  ركورد 
تضعيف بازار طال نيز در اين وضعيت تأثير داشته است. 

آيا بريكس رو به افول است؟
شده اند،  بحران  دچار  امروز  كه  كشورهايي  از  بسياري 
همان هايي هستند كه به شدت به سرمايه گذاري خارجي 
وابسته اند. هند در ميان آنها بيشترين آسيب ها را متحمل 
شده است؛ كسر تراز جاري اين كشور در سه ماه دوم 
فراتر  داخلي  ناخالص  توليد  3,8درصد  از  جاري  سال 
از  شده  اعالم  مجاز  از 2,5درصد  بيش  كه  رفت  خواهد 
سوي بانك مركزي اين كشور است. تدابير در نظر گرفته 
سرمايه گذاران  نتوانسته  هنوز  كشورها  سوي  از  شده 
از  يكي  كند.  متقاعد  كشورها  اين  در  ماندن  باقي  به  را 
مي گويد:  سوئيس  كرديت  موسس  در  اقتصاددانان 
مشكل و نگراني اصلي اينجاست كه مسئوالن پولي اين 
كشورها متوجه بحران موجود نشوند و تصور كنند كه 
قابل  نقدينگي  تزريق  با  و  است  زودگذر  نوسانات  اينها 
حل شدن است. در مورد ساير اقتصادهاي نوظهور نيز 
كه  اندونزي  است:  ظهور  و  بروز  حال  در  نگراني هايي 
قطب هاي  مهمترين  از  يكي  به  مي شد  گفته  اين  از  بيش 
اقتصادي آسيا تبديل مي شود، شاهد كاهش ارزش پول 
خود بوده و اين نگراني وجود دارد كه بحران به ساير 
بخش هاي اقتصادي اين كشور سرايت كند. كسر بودجه 
ناخالص  توليد  به 4,4درصد  و  يافته  افزايش  كشور  اين 
داخلي در سه ماه دوم رسيده است؛ در حاليكه اين رقم 
در سه ماه اول 2,4درصد بوده است. در هر حال بريكس 
چاره اي جز احياي توان خود ندارد و هم كشورهاي اين 
گروه بايد با اتكاء به پتانسيل هاي داخلي خود راهكاري 
اتكاء  با  مي تواند  برزيل  بيابند:  بحران  از  خروج  براي 
داروسازي،  بخش هاي  در  ديناميسم  پويا،  صنعت  به 
اتوميبل سازي، توليد فوالد، آهن و مواد شيميايي كه سهم 
مهمي در توليد ناخالص داخلي دارند، تحرك بيشتري از 
منابع  مديريت  از  استفاده  با  نيز  تركيه  دهد.  نشان  خود 
اعمال  با  نيز  هند  شود؛  خارج  بحران  از  مي  تواند  دولتي 
اصالحات بيشتر اقتصادي اعم از آزادسازي و همچنين 
داخلي  مصرف  بردن  باال  و  سرمايه گذاري  افزايش 
سياست   اينكه  بپردازد.  بحران  با  مقابله  به  خانوارها 
دولت ها تا چه اندازه فضا را براي باقي ماندن سرمايه ها 
در اين كشورها ترغيب كند، پرسشي است كه آينده آن 

را مشخص خواهد كرد!
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

طال در روزهاى بى ثبات
الهام بادپا

اخير  نشست  صورت جلسه  اعالم  همچون  عواملى  گذشته  هفته  در 
فدرال رزرو همراه با انتشار گزارش هايى از اوضاع اقتصادى اروپا، 
ژاپن و آمريكا به بروز نوساناتى در قيمت ارز، طال، نفت و فلزات 

منجر شد؛
به طورى كه در روز دوشنبه هفته گذشته و در شرايطى كه به نظر 
مى رسيد با نزديك شدن به زمان اعالم صورت جلسه نشست كميته 
بازار آزاد فدرال رزرو و اينكه احتماال به زودى شاهد مشخص شدن 
برنامه بانك مركزى آمريكا در مورد اجرايى كردن تصميم خود براى 
اتخاذ  مانع  حدى  تا  بود  خواهيم  انبساطيش  سياست هاى  كاهش 
موقعيت هاى قابل توجه خريد يا فروش ارزهايى همچون دالر شد. 
در واقع ابهامى كه نسبت به اين موضوع بر جو روانى بازار سايه 
افكنده بود به نوعى محافظه كارى سرمايه گذاران را افزايش داد. از 
نيز  قرضه  اوراق  بهره  نرخ  افزايش  از  نگرانى ها  رشد  ديگر  سوى 

فشار رو به پايينى بر بازارهاى سهام وارد  آورد.

بر اين اساس در بازار طالى روز دوشنبه، با اينكه بروز عالئمى از رشد 
خريد فيزيكى طال همراه با بيشتر شدن موجودى طالى صندوق هاى 
در  اما  كرد؛  كمك  گرانبها  كاالى  اين  قيمت  افزايش  به  سرمايه گذارى 
كل جو حاكم بر اين بازار هم به نوعى متاثر از نزديك شدن به زمان 
اعالم صورت جلسه نشست فدرال رزرو منفى بود. در روزهاى اخير 
قيمت طال به پشتوانه عواملى نظير كاهش شاخص دالر، بستن معامالت 
به  است؛  داده  نشان  رشد  درصد   8 حدود  تكنيكالى  داليل  و  فروش 
طورى كه روز گذشته از كانال هزار و 400 دالر نيز عبور كرد و تا 

رقم هزار و 420 دالر باال رفت. 

ابهام و عدم اطمينان نسبت به كاهش يا عدم كاهش سياست هاى انبساطى 
بانك مركزى آمريكا در آينده نزديك موضوعى بود كه طى هفته گذشته 
تا روز چهارشنبه از تمايل براى سرمايه گذارى در سهام كاسته بود، 
براى  جذاب تر  گزينه  عنوان  به  نيز  قرضه  اوراق  بازده  افزايش  البته 
از  نبود.  بى تاثير  سهام  بازارهاى  معامالت  كاهش  در  سرمايه گذارى 
 ECB اينكه  مبنى بر  آلمان،  مركزى  بانك  اظهارات  پى  در  ديگر  سوى 
موظف نيست نرخ بهره اروپا را در كمترين سطح ممكن حفظ كند، بلكه 
وجود  نرخ  اين  رشد  امكان  يابد،  افزايش  مصرف كننده  قيمت  چنانچه 
طالى  بازار  در  طورى كه  به  شد،  تقويت  بازار  در  يورو  ارزش  دارد، 
روز سه شنبه، در عين حال كه ابهام موجود در بازار نسبت به مشخص 
شدن خط مشى سياست هاى كالن اقتصادى بانك مركزى آمريكا در 
مى كرد،  وارد  طال  قيمت  بر  پايينى  به  رو  فشار  هفته  پايانى  روزهاى 

كاهش شاخص دالر همراه با افزايش خريد فيزيكى اين كاالى گرانبها 
در آسيا به رشد بهاى طال انجاميد.

انتشار  آنكه  از  پس  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز  در  باالخره  اما 
برنامه  توقف  به  اشاره  بدون  رزرو  فدرال  نشست  صورت جلسه 
حمايتى صورت گرفت، شاخص دالر افزايش و بازارهاى سهام تنزل 

يافت. با اينكه شواهد حاكى از آن بود كه بين مقامات اين بانك 
بر سر زمان آغاز روند كاهشى برنامه حمايتى اختالف نظر وجود دارد، 
تصميم  شدن  عملى  از  را  بازار  انتظار  صورت جلسه  اين  كل  در  اما 
سياست گذاران  اكثر  ظاهرا  اگرچه  نداد؛  تغيير  سپتامبر  ماه  در  مذكور 
پولى بانك مركزى بر اين مساله اتفاق نظر دارند كه هنوز زمان مناسب 
تغيير روند برنامه حمايتى فرا نرسيده است. در واقع به نظر مى رسد 
قطعى  تصميم  به  خصوص  اين  در  سايرين  مانند  هم  رزرو  فدرال 
بازار  بهبود  از  قوى  سيگنال هاى  هنوز  هم  آنها  چراكه  است؛  نرسيده 

براى عملى كردن تصميم خود دريافت نكرده اند.

درست در همان روز كه معامله گران منتظر نتايج نشست فدرال رزرو 

گزارش  انتشار  و  دالر  شاخص  رشد  با  همزمان  طال  بازار  در  بودند، 
خانه هاى  فروش  تعداد  (رشد  آمريكا  مسكن  بازار  از  مثبتى  بسيار 
پنج  در  خود  سطح  باالترين  به  كه  گذشته  ماه  در  آمريكا  در  نوساز 
سال اخير رسيد) شاهد افت قيمت ها بوديم. البته در روز پنج شنبه با 
تاثير  آمريكا،  كار  بازار  از  مطلوبى  چندان  نه  گزارش  انتشار  وجود 
مثبت اظهارات روز چهارشنبه مقامات فدرال بر بازار (در مورد كاهش 
سپتامبر) به رشد شاخص دالر و نرخ  برنامه حمايتى آمريكا در ماه 
اشتغال  تقاضاى  اينكه  با  است  گفتنى  شد.  منجر  قرضه  اوراق  بهره 
شاخص  اين  همچنان  اما  داد  نشان  افزايش  گذشته  هفته  طى  آمريكا 
نزديك به كف آن در شش سال اخير بود و نتوانست جو روانى بازار 
منتشرشده  گزارش هاى  بهبود  ديگر  سوى  از  دهد.  قرار  تحت تاثير  را 
از وضعيت بخش  توليدى اروپا، چين و آمريكا با افزايش اميدوارى ها 
از بهتر شدن اوضاع اقتصادى منطقه پولى يورو به تقويت بازارهاى 

سهام انجاميد.

در اين روز با اينكه افزايش ارزش دالر فشار رو به پايينى بر تقاضا 
توليد  وضعيت  از  مطلوبى  گزارش  انتشار  اما  ساخت،  وارد  طال  براى 
باعث  آن  اقتصادى  بهبود  روند  به  نسبت  اميدوارى ها  تقويت  با  چين 

رشد بهاى اين كاالى گرانبها در بازارهاى جهانى شد. 
در آخرين روز از هفته قبل، انتشار گزارش نه چندان مطلوبى از بازار 
مسكن آمريكا (به دليل تاثير منفى افزايش نرخ تسهيالت بانكى بر اين 
بازار) انتظار سرمايه گذاران درخصوص اجرايى شدن تصميم كاهش 
افت  به  و  داد  تنزل  را  آينده  ماه  در  رزرو  فدرال  حمايتى  برنامه هاى 
رشد  از  و عالئمى  نشانه ها  بروز  حال  عين  در  انجاميد.  دالر  شاخص 
اقتصادى منطقه پولى يورو موجب افزايش ارزش يورو در بازارهاى 

جهانى شد؛ همچنين بازارهاى سهام نيز تا حدى مثبت شدند.
ساعات  در  طال  قيمت  كاهش  وجود  با  روز،  اين  در  نيز  طال  بازار  در 
اوليه معامالت اين روز (در پى مثبت بودن آخرين گزارش هاى منتشر 
شده از وضعيت توليد و بازار كار آمريكا)، نگران كننده بودن آمارهاى 
منتشر شده از بازار مسكن اين كشور از آنجاكه اميدوارى فعاالن اين 
بازار را نسبت به تعويق اجراى تصميم فدرال رزرو درخصوص آغاز 
روند كاهش برنامه حمايتى آن از ماه سپتامبر افزايش داد موجب رشد 
بهاى طال شد. البته با نزديك شدن به جشن ها و فستيوال ها در هند و 

چين (ماه آينده) ظاهرا خريد فيزيكى طال هم افزايش نشان داد.
در عين حال به گزارش جهان سهم قيمت طال روز دوشنبه در ابتداى 
معامالت در بازارهاى آسيايى به باالى 1400 دالر در هر اونس افزايش 
يافت و اين روند روز گذشته نيز با رسيدن به بهاى هزار و 420 دالر 
هفته  يازده  طى  ميزان  باالترين  كه  كرد  پيدا  ادامه  معامالت  ميانه  در 
گذشته  بود. به گزارش جهان سهم، رشد قيمت طال از هفته پيش آغاز 
شده بود؛ يعنى هنگامى كه خبرى منفى از بخش مسكن آمريكا احتمال 
محدود شدن سياست هاى انبساطى بانك مركزى اين كشور را كاهش 
داد. البته شدت يافتن تنش هاى ژئوپلتيك در منطقه خاورميانه نيز در 
افزايش قيمت ها موثر بوده است. در حقيقت افزايش پاياى قيمت طال در 

آمريكا،  اقتصاد  ضعف  يعنى  عامل  سه  تركيب  حاصل  اخير  روزهاى 
گزارش شوراى جهانى طال در خصوص رشد تقاضاى فيزيكى براى 
طال در سه ماهه دوم امسال و تنش هاى سياسى در منطقه خاور ميانه 
زرد  فلز  قيمت  رشد  به  كه  عواملى  بودن  پايا  درباره  اما  است.   بوده 

منجر شده اند، اطمينانى وجود ندارد.

در هفته جارى نيز تنش هاى ژئوپلتيك در منطقه خاورميانه كه از ابتداى 
هفته پيش شدت يافته از مهم ترين عوامل رشد بهاى طال بوده است. با 
گذشت زمان از تاثير اين عامل بر رفتار سرمايه گذاران كاسته خواهد 

شد و مى توان گفت اين عامل پايا نخواهد بود.
منطقى  چندان  موجود  عوامل  مبناى  بر  زرد  فلز  قيمت  رشد  به  اميد 
نيست؛ اما اگر در چين كه سال پيش دومين مصرف كننده بزرگ طالى 
جهان پس از هند بوده شرايط اقتصادى بهتر شود و انتظارات تورمى 
در اقتصادهاى بزرگ افزايش يابد مى توان به رشد قابل مالحظه قيمت 
طال اميدوار بود. نمودار همراه، نشان دهنده تغييرات قيمت فلز زرد در 

يك ماه اخير است.
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بزرگداشت يان بنكس در جشنواره كتاب ادينبورگ
ادينبورگ  كتاب  جشنواره  در  بنكس  يان  بزرگداشت  مراسم  در  شركت  با  رنكين  يان 
تجليل  با  رنكين  اسكاتزمن،  از  نقل  پرداخت.به  فقيد  نويسنده  اين  از  خاطراتى  بيان  به 
از بنكس كه حدود يك ماه پيش بر اثر سرطان درگذشت، او را نويسنده اى دوست 
منتشر  كه  زمانى  از  را  بنكس  «شكار»  كتاب  از  نسخه  يك  افزود:   و  خواند  داشتنى 
اثر  آخرين  ،كه  را  كتاب  اين  خواندن  آمادگى  هنوز  اما  دارم،  تحريرم  ميز  روى  شده 
به جا مانده از نزديكترين دوستم است ، به دست نياورده ام. يان بنكس 8 ژوئن بر 
اثر سرطان در 59 سالگى درگذشت و اين كتاب چند هفته پس از فوت او منتشر شد. 
رنكين در كنار دو هموطن جنايى نويس مشهور ديگرش يعنى وال مك درميد و كن مك 
لئود در اين مراسم كه همه بليتهايش به فروش رسيده بود، شركت كرد.در اين مراسم 
والرى ادموند بازيگر مشهورى كه به تازگى در يك اقتباس تلويزيونى از «جاده كالغ» 
نوشته يان بنكس بازى كرده بود نيز به روخوانى بخشهايى از اين كتاب پرداخت. نيل 
گيمن نويسنده رمانهاى گرافيكى نيز پس از شركت در مراسم امضاى كتابش، در اين 
رويداد شركت كرد.رنكين از عشق بنكس به موسيقى گفت و از حس طنزى كه او به 
سياست داشت. او عالوه بر اين از روحيات خودش پس از فقدان دوستش نيز سخن 
گفت و تاكيد كرد به دليل خستگى زياد مدتى از نوشتن فاصله مى گيرد. او در ضمن 
از انتشار جديدترين رمانش نيز خبر داد. اين مراسم با نمايش ويديو كليپى از آخرين 

مصاحبه يان بنكس كه اندكى پيش از درگذشت او انجام شده بود، به پايان رسيد.

فرهنگى

جشنواره كتاب ادينبورگ 
سى ساله شد

فستيوال بين المللى كتاب ادينبورگ كه امسال ميزبان نويسندگانى 
گفته  به  و  رسيد  پايان  به  بود،  گيمن  نيل  و  آتوود  مارگارت  چون 
برنامه ريزان فستيوال، اين جشنواره بهترين سال فروش را تجربه 
در  افزايش  درصد   6 امسال  مراسم  اسكاتسمن،  از  نقل  كرد.به 
فروش بليت را تجربه كرد و حدود 225 هزار نفر در طى سى امين 
مراسم اين فستيوال از ميدان شارلوت (مركز برگزارى جشنواره در 

ادينبورگ)، ديدن كردند.

مى  كردند،  شركت  جشنواره  در  كه  مشهورى  هاى  چهره  جمله  از 
توان به اندرو مار گوينده اشاره كرد كه بعد از سكته مغزى نخستين 
بار در جمع عموم ظاهر شده بود. نيت سيلور كارشناس سياسى 
اسكاتلند  استقالل  رفراندوم  بود  كرده  بينى  پيش  كه  نيز  آمريكايى 
راى منفى مى گيرد، در مراسم حضور داشت. السدر گرى نيز به 
پرسشهايى درباره ديدگاههاى مهاجران و مستعمره ها پاسخ داد.

گرافيكي  رمانهاى  و  كميك  كتابهاى  بخش  چند  در  امسال  فستيوال 
و رشته هاى موسيقى به ارايه آثار جديد پرداخت. اين رويكرد از 
از   آثار  اين  نمايشگاه:  مديران  اعتقاد  به  كه  بود  شده  حاصل  آنجا 
توانايى آن برخوردارند تا كودكان تا افراد 103 ساله را جذب كنند.

چند برنامه نيز در زمينه رويارويى با مشكل و نيز مباحث استقالل 
برگزار شد. حدود 40 كشور در 700 مراسم برگزار شده حضور 
داشتند. ويليام دالريمپل، مارگارت آتوود، نيل گيمن و جرمى بوون 

از جمله ميهمانان روز آخر فستيوال بودند.
تم  اسكاتلند،  ملى  شاعر  الكهد  ليز  هاليوود،  بازيگر  اورت  روپرت 
اعظم  اسقف  ويليامز  رووان  و  سياستمدار  ويدكومب  آن  و  دليل 
از  كه  بودند  ديگرى  شده  شناخته  هاى  چهره  از  كانتربرى  سابق 

ميدان شارلوت ديدن كردند.

اين  سالگرد  امين  سى  در  گفت:  كتاب  فستيوال  مدير  برلى  نيك 
فستيوال ما به انفجار فرهنگ و هنرها نگاه انداختيم و به 30 سال 
پيش رويمان نيز توجه كرديم. مراسم امسال، چيزى فراتر از فقط 
العاده،  فوق  نويسندگان  از  زيادى  شمار  به  ما  بود.  ارقام  و  اعداد 
آمد  خوش  هنرها  نمايندگان  و  شاعران  و  سياستمداران  متفكران، 
گفتيم. از بحثهاى زنده و داغ و داستان زندگى هاى خارق العاده لذت 
برديم و با آوردن امين حداد و اسكرندال و موسيقى ميدان تحرير، 
از قاهره تا ادينبورگ با انقالب مصر تحت تاثير قرار گرفتيم. اين دو 

هفته، بواقع فوق العاده بود. 

در كنار جشنواره كتاب، جشنواره بين المللى هنر و تئاتر عروسكى 
كه سابقه شان به سال 1947 باز مى گردد نيز برگزار شد و طيف 

وسيعى از هنرمندان را از سراسر جهان گرد هم آورد.
شده،  برگزار  ساله  همه  تاكنون  سال 1983  از  كه  كتاب  جشن  اين 
امسال از 10 اوت (19 مرداد) شروع به كار كرد و روز 26 اوت( 4 

شهريور) پايان يافت.

معرفى برندگان جايزه 
ادبى تيت بلك بريتانيا

بريتانيا،  ادبى  جايزه  قديمى  ترين  بلك،  تيت  جيمز  ادبى  جايزه 
برندگانش را در دو بخش رمان و زندگينامه معرفى كرد.

مرتفع  نقاط  بر  تمركز  با  كه  كه  رمانى  جايزه،  سايت  از  نقل  به 
اسكاتلند نوشته شده و يك زندگينامه از سفالگرى مشهور، موفق 

به كسب جوايز سال 2013 اين جايزه معتبر بريتانيايى شدند.
آلن وانر رمان نويس مطرح و تانيا هارود متخصص تاريخ هنر به 

گروه نويسندگان برنده اين جايزه ملحق شدند.
 

ادبيات  بخش  سوى  از  سال  هر  كه  پوندى  هزار   10 جايزه  اين 
جشنواره  در  ديروز  شود،  مى  اهدا  ادينبورگ  دانشگاه  انگليسى 

ادينبورگ برندگان اين دوره خود را معرفى كرد. 
در حالى كه در بخش رمان چهار اثر به فهرست نهايى راه يافته 
بودند، آلن وارنر براى «ركاب مرد مرده» عنوان برنده را از آن 
خودش كرد. او تاكنون جوايز ديگرى نيز دريافت كرده و از رمان 
اولش با عنوان «مورن كالر» يك اقتباس سينمايى نيز شده است. 
ديگر رقباى او در اين بخش عبارت بودند از «نمايشگاه» نوشته 
جنى فاگان، «موسيقى بزرگ» نوشته كرستى گان و «ترك ايستگاه 

آتوشا» نوشته بن لرنر.
تانيا هارود كه عنوان برنده بخش بيوگرافى را دريافت كرد براى 
هاى  ديگچه  كاردو،  مايكل  عاقل:  مرد  «آخرين  عنوان  با  كتابى 
جديد، استعمار و ضدفرهنگ» جايزه 10 هزار پوندى را دريافت 

كرد. ديگر آثار بخش بيوگرافى عبارت بودند از «پرتره يك رمان 
هنرى جيمز و شكل گيرى يك شاهكار آمريكايى» از مايكل گورا، 
ايده  «گردش:  و  رشدى  سلمان  از  نامه»  خاطره  آنتون:  «جوزف 

انقالبى ويليام هاروى» نوشته توماس رايت.

گروه داورى كه به رياست گرگ واكر به انتخاب دست زد، رمان 
آلن وانر را يك رمان فوق العاده خواند كه كه به جزييات توجهى 
اين  است.  شده  عمل  در  توازن  حفظ  به  موفق  و  كرده  خاصى 
رمان داستان سفر مردى جوان به دوره بزرگسالى از طريق درك 
شناخت  با  كه  است  اش  كودكى  دوران  معماهاى  و  ها  پيچيدگى 
خانوادگى  تجربيات  و  كار  جنسيت،  اجتماعى،  طبقه  هاى  واقعيت 

اش به دست آمده است. 
كتاب  اين  است  گفته  نيز  هارود  تانيا  كتاب  درباره  داورى  گروه 
تصويرى مهيج از صنعتگرى ماهر را در جهان خود او ارايه مى 
همان  زاويه  از  زندگينامه  اين  در  تا  شده  موفق  نويسنده  و  دهد 
چشمى به ماجراها نگاه كند كه براى اين صنعتگر اهميت داشت. 

تيت  جيمز  بيوه  كوتس  جانت  توسط   1919 سال  از  جايزه  اين 
عشق  يادآور  تا  شد  اندازى  راه  بريتانيايى  سرشناس  ناشر  بلك 

همسرش به كتاب هاى خوب باشد. 

در  را  نويس  رمان  پاول  پجت  پيش  سال  بلك  تيت  جيمز  جايزه 
بخش داستانى و فيونا مك كارتى را در بخش بيوگرافى به عنوان 

برندگان خود برگزيده بود. 
الورنس،  اچ.  دى.  چون  نويسندگانى  به  اين  از  پيش  جايزه  اين 
شده  اهدا  اوان  مك  يوان  و  كارتى  مك  كورمك  اسپارك،  موريل 

است.
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براى 114 
سالگى بورخس 

  
تولد  سالروز  صدوچهاردهمين  آگوست   24 شنبه 
«خورخه لوييس بورخس»، نويسنده  مشهور آرژانتينى 
و خالق آثارى چون «پرتقال كوكى» بود. بورخس با نام 
بورخس  لوييس  ايسيدورو  فرانسيسكو  «خورخه  كامل 
 - اسپانيايى   پدرى  و  اوروگوئه اى  مادرى  از  آسه ودو» 
پرتغالى در سال 1899 به دنيا آمد. در خانواده او به دو 

زبان انگليسى و اسپانيولى صحبت مى شد و بورخس از 
همان دوران كودكى دوزبانه بود. او در 12 سالگى آثار 
شكسپير را به انگليسى مى خواند. پس از آن كه در سال 
1914 به همراه خانواده براى زندگى به ژنو رفتند، ابتدا 
زبان  يادگيرى  به  سپس  و  آموخت  را  فرانسوى  زبان 
آلمانى پرداخت. بعد از جنگ جهانى اول، او كه به همراه 
خانواده در اسپانيا اقامت كرده بود، به عضويت جنبش 
ادبى آوانگارد «اولتراييست» درآمد. ايسنا نوشت: اولين 
شعر بورخس به نام «سرودى براى دريا» به پيروى از 
رسيد.  چاپ  به  «يونان»  مجله  در  ويتمن»  «والت  سبك 
در سال 1921، به همراه خانواده به زادگاهش بازگشت 
مقاالتش  و  شعرها  انتشار  با  را  نويسندگى  حرفه  و 
نام  به  او  شعر  مجموعه  اولين  كرد.  آغاز  مجالت  در 
«عاشق بوينس آيرس» در سال 1923 به چاپ رسيد. در 
روزنامه  سردبيرى  به سمت  آن كه  از  پس   1923 سال 
«كريتيكا» رسيد، بخش هايى از نوشته هايش را كه بعدها 
به چاپ  شد،  جمع آورى  بدنامى»  جهانى  «تاريخ  نام  با 
در  نيز  او  كوتاه  داستان هاى  مجموعه  اولين  رساند. 
سال 1941 با عنوان «باغ  راه هاى منشعب» منتشر شد. 
بورخس  كه  بود  نيز  «جنوب»  داستان  شامل  كتاب  اين 
نخستين بارى  دانست.  داستانش  بهترين  را  آن  بعدها 
شد،  معرفى  انگليسى  متن  يك  در  بورخس  از  اثرى  كه 
او  منشعب»  «باغ راه هاى  كه  بازمى گردد  سال 1948  به 
استرى»   ملكه  «راز  مجله   در  بوچر»  «آنتونى  ترجمه  با 
از  متعددى  انگليسى  ترجمه هاى  اگرچه  رسيد.  چاپ  به 

شهرت  اما  رسيدند،  چاپ  به  ادبى  مجالت  در  او  آثار 
مربوط   60 دهه   اوايل  به  بورخس  بين المللى  اوليه  
ناشران  جايزه  اولين   ،1961 سال  در  او  مى شود. 
بين المللى «پريكس فورمنتور» را مشتركا با «ساموئل 
در  آورد.  به دست  سرشناس،  نمايشنامه نويس  بكت»، 
ناشناخته  اما  داشت،  شهرتى  خود  براى  بكت  حالى كه 
تا  برانگيخت،  را  دنيا  كنجكاوى  حس  بورخس،  بودن 
جايى كه دولت ايتاليا به او نشان افتخار داد. بورخس 
به  جمله  آن  از  كه  آورد  به دست  زيادى  موفقيت هاى 
جايزه   ،1983 سال  در  فرانسه  افتخار  نشان  دريافت 
«سروانتس» و حتى به جايزه ويژه «ادگار آلن پو» از 
مى توان  آمريكا  پليسى  آثار  نويسندگان  انجمن  سوى 
اشاره كرد. بورخس در سال 1967 كتاب «موجودات 

را  «شن»  كتاب   1975 سال  در  و  نوشت  را  تخيلى» 
منتشر كرد تا بيش از پيش به شهرت خود در دنياى 
انگليسى زبان بيفزايد. اگرچه او هرگز موفق به دريافت 
نوبل ادبيات نشد، اما همواره اليق آن شناخته مى شد. 
گفته مى شود علت تأثيرگذار در اعطا نشدن نوبل ادبيات 
ديكتاتورى  حكومت هاى  او  كه  بود  اين  بورخس  به 
نظامى در آرژانتين، شيلى و اروگوئه را محكوم نكرد. 
دنيا  بزرگ  نويسندگان  ديگر  جمع  به  نيز  بورخس 
كه  پيوست  نشدند  ادبيات  نوبل  دريافت  به  موفق  كه 
«فرانس كافكا»، «لئو تولستوى»، «گراهام گرين»، «جيمز 
پروست»  «مارسل  و  ناباكوف»  «والديمير  جويس»، 
ژوئن  در 14  بورخس  لوييس  خورخه  جمله اند.  آن  از 
درگذشت.  ژنو  در  كبد  سرطان  به  ابتال  علت  به   1986
«جى. ام. كوئتزى» درباره بورخس گفته است: «او بيش 
از هر نويسنده ديگرى زبان داستانى را رونق بخشيد 
آمريكايى  رمان نويسان  عالى  نسل  به سوى  مسيرى  و 
اسپانيايى باز كرد.» بورخس عالوه بر سرودن شعر، 
مترجم آثار انگليسى، فرانسوى و آلمانى به اسپانيولى 
بود. او همچون نويسندگان هم عصرش مانند ناباكوف 
داد.  نمود  آثارش  در  را  وطن  به   عالقه  جويس،  و 
دانته،  هومر،  چون:  كسانى  از  نويسندگى  در  بورخس 
الهام  پو  آلن  و  كافكا  جويس،  شوپنهاور،  سروانتس، 
گابريل  مانند  نويسندگانى  الهام بخش  خود  و  گرفت 
و  پاموك  اورهان  فوئنتس،  كارلوس  ماركز،  گارسيا 

خوليو كورتاسار شد.

دعوت فستيوال ادبى برلين 
از يك نويسنده ايرانى 

 
«اگر  كتاب  نويسنده  شجاعى،  سيدعلى 
نويسنده  تنها  عنوان  به  نشوند»  آب  آدم برفى ها 
حاضر  برلين2013  ادبى  فستيوال  در  ايرانى 
شجاعى،  سيدعلى  مهر،  گزارش  شد.به  خواهد 
نويسنده كتاب «اگر آدم برفى ها آب نشوند» به 
ادبى  جشنواره  به  ايرانى  نويسنده  تنها  عنوان 
ارسالى  دعوتنامه  شد.در  دعوت   2013 برلين 
براى اين نويسنده ضمن درخواست از وى براى 
حضور به  عنوان ميهمان در بخش ادبيات كودك 
كه  برلين  ادبى  فستيوال  سيزدهمين  نوجوان  و 
از 4 تا 14 سپتامبر (13 تا 23 شهريور) برگزار 
عرضه   براى  جشنواره  اين  امكان  از  مى شود، 
ايجاد  و  فستيوال  اين  در  نويسنده  اين  آثار 
فرصت ديدار حضور وى با مخاطبان اين كتاب 

نيز خبر داده شده است.
مهم  رويدادهاى  از  يكى  برلين،  ادبى  فستيوال 
بنياد هنر سياسى Peter Ulrich Weiss (پيتر 
فيلمساز  و  گرافيست  نقاش،  نويسنده،  ويس: 
است  برلين  فيلم  فستيوال  و  آلمانى)  آوانگارد 
قرار  آلمان  يونسكو  كميسيون  حمايت  تحت  كه 
اين  به   كه  تصويرگرانى  و  دارد.نويسندگان 
فستيوال دعوت مى شوند، به  وسيله  يك گروه از 
نوجوان  و  كودك  ادبيات  بين المللى  كارشناسان 
امكان  شركت كنندگان  به   تا  مى شوند  انتخاب 
روز  ادبيات  با  منتقدانه  و  محكم  زنده،  برخورد 
اين  مختلف  برنامه هاى  شود.در  داده  جهان 
آثار  ميان  از  كتابخوانى  بخش  در  فستيوال، 
آدم  «اگر  كتاب  شجاعى،  سيدعلى  از  منتشره 
برفى ها آب نشوند» با تصويرگرى الهه طاهريان 
عليرضا  تصويرگرى  با  بوق»  من  «نيم  كتاب  و 
هم  وى  كوتاه  داستان هاى  بين  از  و  گلدوزيان 
است. شده   انتخاب  داستان»  دوازده  «مجموعه 

اين فستيوال امسال ميزبان 164 نويسنده است 
از  كه  يافت  خواهند  حضور  برنامه   227 در  كه 
آمريكا،  از  كلوگر»  «روت  به  مى توان  آنها  جمله 
الكسي  «سوتالنا  آفريقا،  از  سالسى»  «تايه 
جايزه  امسال  برنده  و  روسى  نويسنده  يويچ» 
كوتزى»  «جى.ام.  آلمان،  كتابفروشى هاى  صلح 
نويسنده هلندى تبار اهل آفريقاى جنوبى و برنده 
وو»  يى  «ليائو   ،2003 سال  ادبيات  نوبل  جايزه 
نويسنده  كلمان»  «دانيل  و  تبار  چينى  نويسنده 

آلمانى اشاره كرد.
«اولين  عنوان  با  فستيوال  اين  ديگر  بخش  در 
شده  شناخته  نويسندگان  بر  عالوه  كتابخوانى» 
كه  مى يابند  حضور  نويسندگانى  آلمان،  در 
معرفى  آلمان  در  بار  نخستين  براى  آثارشان 
سيزدهمين  محتوايى  عطف  نقاط  مى شود.از 
به  مى توان  نيز  برلين  بين المللى  فستيوال 
ادبيات  در  «سالخوردگى»  موضوع  به  پرداختن 
آن  موضوع  كه  ديگر  بخش  كرد.در  اشاره 
است  معاصر  هنرى  متفاوت  فرم  در  روايتگرى 
كامپيوترى  بازى هاى  در  تصويرگرى  مساله  به 
اين  به  مى شود.  پرداخته  گرافيكى  رمان هاى  و 
ادبى  فستيوال  يك  در  بار  نخستين  براى  ترتيب 
بر بازى هاى كامپيوترى كه اكنون ديگر به عنوان 

فرم هنرى پذيرفته شده اند تمركز مى شود.

«روز  سال  سومين  براى  امسال  همچنين 
مشهورترين  حضور  با  گرافيكى»  رمان هاى 
مى شود. برگزار  كميك  آثار  اروپايي  هنرمندان 

الزم به ذكر است كه كتاب «اگر آدم برفي ها آب 
نشوند» اخيرا توسط يك ناشر معتبر سوئيسى 
به زبان آلمانى ترجمه و از سوى آكادمى آلمان 
برنده جايزه Buch des Monats شد.اين كتاب 
به زودى به زبان كر ه اى به همراه كتاب گوياى 
آن منتشر خواهد شد. اين كتاب از سوى آژانس 
انتشار  براى  سوئيسى  ناشرى  به  كيا  ادبى 

معرفى شده بود.

معرفى نامزدهاى عنوان 
بهترين كتاب نظامى بريتانيا

فهرست نهايى جايزه مدال دوك وست مينيستر 
گيرد،  مى  تعلق  بريتانيا  نظامى  ادبيات  به  كه 
موسسه  نيوز،  روسى  از  نقل  به  شد.  منتشر 
فهرست  به  كتاب  كرد 6  اعالم  بريتانيا  سلطنتى 
بريتانيا  سال  نظامى  كتاب  بهترين  جايزه  نهايى 

راه يافته اند. 
مراسم  در  فهرست  اين  ميان  از  برنده  كتاب 
نوامبر  ماه  در  رقابت  اين  ساالنه  جايزه  اهداى 

معرفى خواهد شد. 
كتابهاى راه يافته به فهرست نهايى عبارتند از : 
«1914 : خوب بجنگ: بريتانيا، ارتش و نخستين 

جنگ جهانى» نوشته آلن ملينسون 
قدرت  يك  عنوان  به  بريتانيا  ظهور  «لوياتان: 

جهانى» نوشته ديويد اسكات 
نوشته  ايده»  يك  تاريخ  جهان:  بر  «حكمرانى 

مارك مازوور
«جنگ از زمينهاى بااليى: نبرد قرن بيست و يكم 

در قالب سياست» نوشته اميلى سيمپسون
 «1944-56 شرقى  اروپاى  نبرد  آهنين:  «پرده 

نوشته آن اپلباوم
يان  سر  ژنرال  تراژدى  و  افسانه  «جانى: 

هميلتون» نوشته جان فيليپ جونز
از  مينيستر  وست  دوك  حمايت  با  جايزه  اين 
سال 1997 اهدا مى شود و به كتاب نويسنده در 
قيد حياتى تعلق مى گيرد كه با مشاركت جدى و 
تعيين كننده در مطالعات بين المللى، امنيت ملى 

و دفاع نوشته شده باشد. 
با  كتابى  براى  هستينگز  مكس  سر  پيش  سال 
عنوان «جهان در جنگ 1945-1939» برنده اين 

مدال شد.
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و  سرشناس  فيلم ساز  وندرس  ويم 
«همه  تازه اش  فيلم  آلمانى  قديمى 
چيز خوب خواهد شد» را به صورت 
بازيگران  حضور  با  و  سه بعدى 
بين المللى جلوى دوربين  برده است.

قصه  براساس  اجتماعى  درام  اين   
فيلم نامه اصيل و غيراقتباسى بجورن 
نويس  فيلم نامه  جوهانسن  اوالف 

نروژى ساخته مى شود.
را  وندرس  جديد  فيلم  اصلى  نقش 
جيمز فرانكو بازيگر فيلم هاى پرفروش 
پايان  «اين  و  پرقدرت»  و  بزرگ  «از: 

كار است» بازى مى كند.
خواهد  خوب  چيز  «همه  قصه  خط 
شد» درباره مرد جوانى به نام تامس 
كار  به  كه  است  فرانكو)  بازى  با   )

نويسندگى مشغول است.
مرگبار  تصادف  يك  از  پس  تامس 
دست  از  را  زندگى اش  كنترل  ماشين، 
خاطر  به  هم  نامزدش  حتى  مى دهد. 

تصادف او، تركش مى كند.
به  حاضر  هم  تامس  هميشگى  ناشر 
وى  و  نمى شود  او  با  همكارى  ادامه 
تصميم مى گيرد راه و روش تازه اى را 
براى ادامه زندگى و كار در پيش گيرد.

قصه فيلم براى دوازده سال با تامس 
و  مسائل  در  را  او  و  مى شود  همراه 
مشكالتى كه در پيش رو دارد، همراهى 
زندگى اش  مختلف  جنبه هاى  و  مى كند 
بخشيده قرا رمى دهد.را در معرض ديد و قضاوت تماشاچى  جست وجوى  در  كه  شدن و خالصى از اشتباهات و گناهان تامس 

گذاشته اش است، بايد تالش زيادى به 
خرج دهد تا اعتماد و اطمينان خويش 

را دوباره به دست بياورد.
اينترنتى  سايت  نوشته  به 
بازيگر  گينربرگ  ددالين،شارلوت 
مطرح فرانسوى و مارى خوزه كروز 
بازيگر سينماى مكزيك، دو نقش مهم 
را  شد»  خواهد  خوب  چيز  همه  ديگر« 

بازى مى كنند.
به  تازه اش  فيلم  قصه  از  وندرس  ويم 
عنوان يك درام پرتنش و تكان دهنده 
ياد مى كند كه كاراكتر اصلى آن پس از 
يك شوك ناگهانى، درد و رنج زيادى 
را تحمل كرده و سعى مى كند دنيا را 
از زاويه ديد تازه و متفاوتى نگاه كند.

شيوه  كه  شده ام  «متقاعد  او:  گفته  به 
اين  تا  مى كند  زيادى  كمك  بعدى  سه 
زيباترى  و  طبيعى تر  شكل  به  قصه 
تازه،  بعد  اين  آيد.  در  نمايش  به 
و  همراه  خود  قصه  با  را  تماشاگران 
كاراكترهاى  ماجراهاى  درگير  را  آنها 

اصلى قصه فيلم مى كند.»
به  هم  «پينا»  وندرس  ويم  قبلى  فيلم 
صورت سه بعدى تهيه و توليد شد و 
توانست دو سال قبل، تعداد زيادى از 

تماشاگران سينما را جذب خود كند.

به  سينما  تبار  آلمانى  فيلم ساز  اين 
«پاريس  فيلم هاى  كارگردانى  خاطر 
تگزاس» و «بهشت بر فراز برلى»ن در 
بين المللى  شهرت  ميالدى  هشتاد  دهه 

دارد.

آسمان دوباره سقوط مي كند؛ 

بازگشت مندز براي 
«باند 24»

سري  از  فيلم  سومين  و  بيست  درخشش  از  بعد 
فيلم هاي پايان ناپذير و 51 ساله شده جيمز باند 
گذاشته   (Sky Fall) آسمان سقوط  را  آن  نام  كه 
باند  سازندگان  كه  بود  اين  توقع  طبعًا  بودند، 

كارگردان  مندز  سم  با  همكاري  تجديد  خواهان 
معروف تئاتر و سينماي بريتانيا شوند

و  پرضرب  بسيار  را  سوم  و  بيست  نسخه  كه 
– پليسي  فيلمي  وي  مهارت  با  و  ساخت  موفق 

شهرت 007  اگر  حتي  كه  گرفت  شكل  جاسوسي 
آن  پشتوانه  فلمينگ  ايان  كالسيك  داستانهاي  و 
و  تازه  و  مستقل  پليسي  كار  يك  عنوان  به  نبود، 
غير متكي به گذشته هم خوب مي فروخت. هر چه 
بود Sky Fall آن قدر در گيشه ها و حتي ارزش 
گذاري هاي هنري موفق بود كه تبديل به پرفروش 

ترين فيلم در ميان آثار 24 گانه جيمز باند شد و 
در  سينما  هاي  بليت  قيمت  چشمگير  افزايش  اگر 
جيمز  و  دور  سالهاي  با  قياس  در  حاضر  حال 
دليل  را  آن  و  بگذاريم  مبنا  هم  را  قبلي  باندهاي 
توفيق،  اين  باز  بدانيم،  فروش  افزايش  اين  اصلي 

بزرگ و قابل توجه جلوه مي كند.

شنيد  وقتي  نكرد  تعجب  هيچكس  ترتيب  اين  به 
و  دوباره  ريزش  خيال  باند  حوادث  آسمان  كه 
زندگي ها خيال سقوط مجدد دارند و كمپاني هاي 

سوني، MGM  و EON كه تهيه كنندگان نسخه 
سم  كردند  اعالم  اند،  بوده  باند  جيمز  اخير  هاي 
مندز قسمت بعدي اين سري آثار را هم كه بيست 
و چهارمين فيلم 007 خواهد بود، خواهد ساخت. 
طبيعي است كه دانيل كريگ انگليسي كه از 8 سال 
پيش به اين سو براي ايفاي رل جيمز باند گزينش 
شده، براي چهارمين مرتبه و در نسخه جديد نيز 
اين نقش پرطرفدار و البته عاميانه را بازي خواهد 
كليدي  و  اصلي  هاي  رل  بازيگران  ساير  و  كرد 
فيلم هاي اخير در نسخه جديد هم رويت خواهند 

اند  سپرده  لوگان  جان  به  را  سناريو  نوشتن  شد 
داشت  دست  و  نقش  هم   Sky Fall درنگارش  كه 
و مقرر شده است كه فيلم در 23 اكتبر 2015 (3 
آبان 1394) در بريتانيا 6 نوامبر 2015 (16 آبان 
چيزي  و  شود  اكران  شمالي  آمريكاي  در   (94
و  چندين  سينماي  در  دوم  تاريخ  حوش  و  حول 
روي  به  هم  آسيايي  و  اروپايي  ديگر  كشور  چند 

پرده برود.

سم مندز كه اصًال يك هنرمند تئاتري است اما با 
اولين ساخته بلند سينمايي اش «زيباي آمريكايي» 
به  «راهي  و  ربود  را   1999 اسكار  اصلي  جوايز 
تباهي» (2002) و «جاده انقالبي» (2008) را هم در 
كارنامه اش دارد، مي گويد از اين كه ساختن يك 
است  راضي  بسيار  شده،  واگذار  او  به  تازه  باند 
و با اشتياق انتظار آن را مي كشد. وي مي افزايد: 
(تهيه  براكولي  باربارا  و  ويلسون  جي  مايكل 
حتي  باند)  هاي  فيلم  طوالني  سال هاي  كنندگان 
كاري كردند كه به قرارها و تعهدهاي تئاتري كه 
داشتم و مديريت و تهيه نمايش هاي واگذار شده 
زماني  فاصله  در  و  نشود  وارد  اي  لطمه  من  به 
آزادي كه برايم به وجود مي آيد، فيلم بعدي باند 
كريگ  دانيل  همكاري  با  ام  آماده  بسازم.من  را 
 007 پرشمار  هواداران  كه  بسازم  فيلمي  دوباره 

را شادمان كند.
امنيتي  مامور  يك  شناسايي  شماره  و  كد   007
فوق العاده و جاسوس شكست ناپذير (!) سازمان 
در  سرويس  اينتليجنت  نام  به  بريتانيا  جاسوسي 
سري داستان هاي جيمز باند است كه اجازه دارد 
سري  يك  به  و  بكشد  ديد  صالح  كه  را  كسي  هر 
است  مجهز  معمول  مافوق  هاي  سالح  و  امكانات 
از  بعد  كه  فلمينگ  ايان  رمان  هاي  كتاب  طبق  و 
مرگ اين نويسنده بريتانيايي توسط سايرين ادامه 
يافت، مي تواند به تنهايي يك لشكر از تبهكاران را 
تا  است  حاضر  هميشه  و   (!) درآورد  پاي  از  هم 
بخشي  در  زندگي  حتي  و  انسان ها  وار  سوپرمن 
اجتماعي  كژانديشان  گزند  از  را  خاكي  كره  از 
البته  و  بدهد  نجات  خواه  زياده  سياستمداران  و 
اين  در  خيالي  كاراكتر  اين  درباره  دروغگويي 
و  حد  پرطرفدار  هاي  فيلم  و  داستان ها  سري 
مرزي ندارد و از فيلم نخست (دكتر نو محصول 
1963) شروع شده و با بازي 6 هنرپيشه متفاوت 

در اين رل پيوسته شدت و غلظت بيشتري در 5 
دهه اخير يافته است.

استخدام مجدد سم مندز براي هواداران فيلم هاي 
باند به قدري مهم بود كه در تمامي ماه هاي اخير 
پيوسته  موضوع  قطعي  و  رسمي  اعالم  از  قبل  و 
و  كرده  پراكني  شايعه  و  خبرسازي  آن  درباره 
چنين چيزي را از تهيه كنندگان فيلم مي خواستند 
 Sky Fall و البته مشخص بود كه بازخورد عالي
نزد مردم و كارشناسان باعث شده بود براكولي 
خود  ولي  بطلبند  را  چيزي  چنين  هم  ويلسون  و 
دست  كه  داشت  تئاتر  در  هايي  مشغوليت  مندز 
وي را مي بست و هدايت پروژه جديد باند را براي 
او دشوار مي ساخت يكي از آنها اجرايي تازه اي 
از شاه لير نمايش ماندگار ويليام شكسپير براي 
سايمون  بازي  با  و  بريتانيا  ملي  تئاتر  سازمان 
به  ديگري  و  بوده  اصلي  رل  براي  بيل  راسل 
برتون  تم  سال 2004  فيلم  داستان  بردن  صحنه 
پروژه  يك  در  شكالت»  كارخانه  و  يعني «چارلي 
از  اشتغاالتي  لندن.  شهر  در  عجيب  و  ابتكاري 
اين دست سبب شد مندز فروردين امسال بگويد 
بازگشت اش به پروژه باند دور از ذهن است و 
از آن پس انواع اخبار و شايعات درباره كسي كه 
بايد جاي مندز را بگيرد در رسانه ها پخش شد و 
از آن جمله بودند كريستوفر نوالن و گاي ريچي. 
كه  اين  بر  سو  دو  توافق  كه  مي رسد  بنظر  اينك 
دستمزد مندز براي هدايت پروژه بيست و چهارم 
را  كار  باشد،  قبلي  ورسيون  از  بيشتر  باند  جيمز 
ماندني  را  بريتانيايي  ميانسال  كارگردان  و  تمام 

كرده باشد.
است  اين  موجود  سوال  و  مبهم  نكته  تنها  حاال 
و  بيست  براي  مي دهد  رضايت  مندز  سم  آيا  كه 
برگردد  پروژه  اين  به  هم  جيمزباند  فيلم  پنجمين 
يا خير زيرا براكولي و ويلسون پيشتر گفته بودند 
ترجيح مي دهند براي اولين بار دوفيلم بعدي 007 
را در يك پروسه و با اندك تفاوت زماني نسبت 
به يكديگر بسازند و آنها را به فاصله يك سال با 
يكديگر اكران كنند اما شادي جذب مجدد مندز به 
اين پروژه و ورود او به صحنه ورسيون بيست 
و چهارم به حدي است كه حتي اگر در زمينه فوق 
از  همكارانش  و  براكولي  باشد،  شده  فكري  هم 

اعالم آن غافل مانده اند.

«همه چيز خوب خواهد شد»

وندرس سه بعدى ساز شد!
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براى پدر گرافيك ايران 
 

چهارم شهريور ماه، سالروز تولد مرتضى مميز، 
طراح و بنيان گذار رشته گرافيك در ايران بود. 

سال  در  او  مى نامند.  ايران»  گرافيك  «پدر  را  مميز  مرتضى 
1348 پيشنهاد ايجاد رشته گرافيك را به دانشكده هنرهاى 
از  يكى  اتفاق،  اين  با  شد.  موافقت  آن  با  كه  كرد  ارائه  زيبا 
و  گرفت  شكل  دانشگاه ها  در  هنرى  پرطرفدار  رشته هاى 
مميز را به عنوان پدر گرافيك ايران به جامعه هنرى معرفى 
كرد. ايسنا نوشت: مميز در چهارم شهريور ماه سال 1315 
در تهران متولد شد. او در سال 1344 در رشته نقاشى از 
شد.  فارغ التحصيل  تهران  دانشگاه  زيباى  هنرهاى  دانشكده 
سپس براى ادامه تحصيل به فرانسه رفت و گواهينامه خود 
هنرهاى  عالى  مدرسه  از  معمارى  و  ويترين  طراحى  در  را 

ايران  به  بازگشت  از  پس  او  كرد.  دريافت  پاريس  تزئينى 
براى كتاب ها و پوسترها طراحى مى كرد و در مجالتى نظير 
«ايران آباد»، «كتاب هفته»، «كيهان هفته»، «فرهنگ»، «كاوش» 
و «نگين» به عنوان مدير هنرى مشغول به كار شده بود. آثار 
گرافيكى  كارهاى  از  موفق  نمونه هايى  دوره  اين  در  مميز 

خالقانه بودند.

 اين طرح ها متاثر از آثار گرافيكى اروپاى شرقى به خصوص 
لهستان و شوروى بود. در اين دوره، صنعت چاپ كه جاى 
طراحى  با  نداشت،  رنگ ها  و  توناليته ها  مانوِر  براى  چندانى 
متفاوت  و  خالق  كارهاى  از  دوره اى  به  مميز  شگردهاى  و 
گرافيك  در  آوانگارد  آثاِر  ورود  براى  را  راه  و  شد  بدل 
نهادها  براى  را  مختلفى  طرح هاى  و  نشانه ها  مميز  گشود. 
در  او  شدند.  ماندگار  كه  كرد  طراحى  مختلف  سوژه هاى  و 
همان سال ها يكى ازمهم ترين آثار مدرن تاريخ معاصر را با 
طراحى چاقوهاى واژگون شكل داد. اين اثر از اجتماعى ترين 
آثارى است كه از دهه 40 به بعد كار شده است. مميز در 
طول دوران فعاليت خود مسئوليت هاى گوناگونى را عهده دار 
بود. مديريت و طراحى هنرى جشنواره بين المللى فيلم تهران، 
رياست  ايران،  گرافيك  طراحان  انجمن  مديره  هيات  رياست 
هنرى  مشاور  هشتم،  و  هفتم  ششم،  گرافيك  دوساالنه هاى 
كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران، مديريت گروه گرافيك 

و عكاسى دانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران و رياست 
از   (AGI) گرافيك  طراحان  بين المللى  انجمن  ايرانى  كميته 
جمله اين مسئوليت ها بود. او همچنين در سال 83 به عنوان 
استاد برجسته فرهنگستان هنر از سوى رئيس جمهور وقت 

تجليل شد.

 اين طراح گرافيك نمايشگاه هاى متعددى را از آثار خود برپا 
كرد. برگزارى بيش از 10نمايشگاه اختصاصى از 1339 تا 
1377 در تهران و دو نمايشگاه اختصاصى در آلمان (1365-

آلمان،  ايران،  در  گروهى  نمايشگاه   74 از  بيش  و   (1367
فعاليت هاى  از  يوگسالوى  و  فنالند  بلژيك،  آمريكا،  فرانسه، 
او در زمينه برپايى نمايشگاه بود. او همچنين كتاب هايى را 
در زمينه گرافيك تاليف كرده كه از آنها مى توان به «طراحى، 
(نمونه  «نشانه ها»  تزئينى»،  «طراحى  جلد)،  سه  (در  نقاشى» 
تصور»،  و  «تصوير  اعالن»،  «طراحى  شخصى)،  كارهاى 
«طراحى روى جلد» و«حرف هاى تجربه» (مجموعه مقاالت) 
اشاره كرد. مميز سه فيلم انيميشن با نام هاى «آن كه عمل 

كرد و آن كه خيال بافت»، «يك نقطه سبز» و «سياه پرنده» را 
براى فستيوال فيلم هاى كودكان كانون پرورش فكرى تهران 
طراحى و كارگردانى كرد. او همچنين طراح صحنه و لباس 
و پوستر فيلم هاى «ستارخان» و «طبيعت بى جان» و چهارده 
و  شيكاگو»  در  «پيروزى  نمايش  براى  بود.  نمايشنامه 
فيلم هاى «كمال الملك» و «گوزن ها» نيز پوستر طراحى كرد. 
دريافت  به  موفق  خود  هنرى  فعاليت  دوران  طول  در  مميز 
جوايز و افتخارات گوناگونى شد كه نام او را به عنوان يك 

طراح برجسته گرافيك بر سر زبان ها انداخت.

 ،(45 تا   42) سال هاى  كودك  كتاب  طراحى  بهترين  جايزه   
زيباى  هنرهاى  دانشكده  ممتاز  دانشجوى  اول  رتبه  مدال 
بين المللى  نمايشگاه  طراحى  مدال   ،(1344 ) تهران  دانشگاه 
بهترين  مدال  و  جايزه   ،(1966 ) فرانسه  ژوونيزى  طراحى 
پوسترهاى سينمايى جشنواره فجر تهران ( 1365، 1366 و 
از  دهه 80  نشانه هاى  طراحى  آثار  بهترين  جايزه  و   (1369
جمله جوايزى هستند كه او موفق به دريافت آنها شد. مميز 
سال 84،  آذرماه  پنجم  روز  هنرى،  فعاليت  عمر  يك  از  پس 
پس از تحمل يك دوره سخت بيمارى سرطان، در بيمارستان 
آبان تهران درگذشت. پيكر او را در باغبان كال (محلى واقع 

در كردان كرج) به خاك سپردند.

آثار كمتر ديده شده هنر آلمان 
در حراج كريستيز آينده

بازيگوشي بزرگان
مريم رهنما

كه  كرد  اعالم  كريستيز  حراج  موسسه 
از  جديد  مجموعه يي  سپتامبر،  روز 18 
آثار هنري را به حراج خواهد گذاشت. 
اهميت اين دوره حراج كريستيز به نوع 
اين  مي شوند.  عرضه  كه  است  آثاري 
چاپ  آثار  شامل  كريستيز  حراج  دوره 
هنرمندان  مهم ترين  از  تن  چند  دستي 
قرن بيستم است، در فهرست كريستيز 
ادوارد  ِهكل،  اريش  چون:  كساني  نام 
و  وارهول  اندي  پيكاسو،  پابلو  مونش، 
جورجو موراندي ذكر شده است. 203 
شد  خواهند  عرضه  حراج  اين  در  اثر 
تخمين  دالر  ميليون   4 آنها  ارزش  كه 
حراجي  اين  ديگر  نكته  است.  شده  زده 
هنرمند  كيتاژ  آر. بي.  آثاري از  عرضه 

بنام نيمه دوم قرن بيست است.
در اين حراج مجموعه يي از آثار بسيار 
هنرمندان  شده  ديده  كمتر  و  ارزشمند 
عرضه  نيز  آلماني  اكسپرسيونيستي 
مجموعه هاي  به  همگي  كه  مي شوند 
خصوصي تعلق دارند. يكي از مهم ترين 
شده  چاپ  اثر  يك  مجموعه،  اين  آثار 
اريش ِهكل به نام «مدل» است، اين اثر 
بر   (1911-1910) خودش  زمان  در 
و  گذاشت  فراوان  تاثيري  تماشاگران 
بود.  فراوانش  بصري  قدرت  آن  علت 
قرمز  سفيد،  رنگ  سه  تنها  با  اثر  اين 
حراج گذاران  و  است  شده  خلق  سبز  و 
قيمت پايه آن را 250 تا 350 هزار دالر 
اثر  دو  حراجي  اين  در  كرده اند.  تعيين 
كيرشنر  لودويگ  آثار  از  دستي  چاپ 
كه  هنرمندي  است؛  شده  عرضه  نيز 
گروه  به  معروف  هنرمندان  حلقه  جزو 

«پل» بود.
اين دو اثر در سال 1914 خلق شده اند 
آثار  از  دوره يي  پايان  به  مربوط  و 
بيشتر  او  كه  است  آلماني  هنرمند  اين 
تك چهره هايي از آدم هاي تنها مي كشيد. 
قيمت اين دو اثر بين 150 تا 250 هزار 
دالر قيمت گذاري شده  است. از آنجا كه 
كريستيز  چاپي  آثار  قبلي  حراجي  در 
و  شد  برپا   2013 سال  مارس  در  كه 
ركورد فروش آثار چاپ دستي ادوارد 
مونش در آن شكست، در اين دوره از 
حراج كريستيز نيز دو اثر چاپ دستي 
اين  مي شوند.  عرضه  مونش  ادوارد  از 
دو اثر، جزو گران ترين آثار ارائه شده 
در اين حراجي هستند، چنانچه يكي از 
دالر  هزار   280 تا   220 قيمت  به  آنها 
 500 تا   300 پايه  قيمت  با  ديگري  و 
قيمت گذاري  حراجي  اين  در  دالر  هزار 
از  بسياري  واجد  اثر  دو  اين  شده اند. 
ويژگي هاي بصري آثار معروف مونش 
هستند، هر دو زني را در فضاي داخلي 
نشان مي دهند و زن سرخ مويي كه در 
ظاهر  مونش  متاخر  آثار  از  بسياري 
شده  ارائه  اثر  دو  هر  در  نيز  مي شوند 
مونش  هستند.  حراجي  اين  در  مونش 
هنري اش،  فعاليت هاي  از  دوره  اين  در 
كار  اندكي  تعداد  و  بود  پاريس  ساكن 
جزو  اثر  دو  اين  و  كرد  خلق  رنگي 

دوره  اين  در  هنرمند  آثار  معدود 
شده   ارائه  آثار  مهم ترين  از  هستند. 
در اين حراج، مجموعه يي از آثار پابلو 
اين  در  او  آثار  جمله  از  است.  پيكاسو 
اشاره  چاپي  كار  چند  به  بايد  حراجي 
كرد كه به مجموعه بسيار معروف او- 
سه  از  كه  كرد  ووار-اشاره  مجموعه 
هزار  ارزش 70  به  كاري  تا  دالر  هزار 
نمونه يي  شده اند.  قيمت گذاري  دالر 
در  كه  پيكاسو  كارهاي  از  ويژه  بسيار 
اين حراجي عرضه شده، يك كار چاپي 
 1964-1963 سال  حدود  به  متعلق 
همسرش  دومين  از  او  كه  اثري  است؛ 
همسري  است،  ساخته  روك  ژاكلين 
كه سال ها يكي از مهم ترين منابع الهام 
بين  نيز  اثر  اين  است.  بوده  هنرمند 
شده  قيمت گذاري  دالر  هزار   70 تا   50
است. پيكاسو همواره و در تمام دوران 
اثر  اين  و  بود  تجربه گرا  حرفه اي اش، 
كه  اوست  كار  ويژه  نمونه هاي  از  يكي 
تكنيكي اش  تجربه هاي  بيشترين  آن  در 
را نشان داده است. لوچا ترو سانتافه، 
كه يكي از متخصصان چاپ هاي دستي 
است در توضيح تكنيك پيچيده پيكاسو 
اين  در  «پيكاسو  مي گويد:  اثر  اين  در 
حكاكي  مرسوم  تكنيك  از  فقط  نه  اثر 
روي لينولئوم استفاده كرده كه در اين 
و  است  برداشته  هم  ديگر  قدم  يك  اثر 
شست وشو  لينولئوم  روي  حكاكي  آن 
نوعي  از  روش  اين  است.در  شده  داده 
جوهر كرم مانند سفيد استفاده مي شود، 
كار  چيني  جوهر  با  را  آن  روي  سپس 
مي كنند، بعد از اينكه جوهر روي سطح 
جاگذاري كرد، سطح لينولئوم را با آب 

مي شويند،
هر جا كه جوهر با سطح كاغذ برخورد 
مي گذارد،  كاغذ  بر  را  اثرش  كند، 
مي بينيم،  طرح  اين  در  كه  همان طور 
جلوه يي  اثر  تا  شده  باعث  تكنيك  اين 
شبيه اثر قلم مو داشته باشد. » اما ديگر 
آثار ارائه شده در اين حراجي از آثار 
جورجو  ايتاليايي،  خودآموخته  هنرمند 
مهاجر  چيني  هنرمند  آثار  و  موراندي 
چيني  هنرمند  اين  هستند،  كي  وو  ژائو 

امسال در سن 93 درگذشت.
آثار  مانند  موراندي  از  شده  ارائه  اثر 
طبيعت  يك  ايتاليايي،  نقاش  اين  نقاشي 
تمام  در  او  اوست.  از  ديگر  بي جان 
دوران فعاليت هنري اش بيشتر به خلق 
آثاري  و  گذراند  بي جان  طبيعت  آثار 
بسيار زيبا خلق كرد. اثر ارائه شده از 
هزار  تا 30  بين 20  حراجي  اين  در  او 
اندي  از  است.  شده  قيمت گذاري  دالر 
 10 نيز  امريكايي  پاپ  هنرمند  وارهول 
 1975 به  متعلق  جگر  ميك  از  پرتره 
ارائه  كلي  محمدعلي  از  پرتره  چهار  و 
شده اند.چند اثر از آر. بي. كيتاژ نيز در 
اين حراجي حضور دارند كه متعلق به 
يعني  هستند،   1970 و   1960 دهه  دو 
دوره يي كه او در اوج دوران فعاليتش 
هنرمندان  كليدي ترين  از  يكي  او  بود، 
بيست  قرن  دوم  نيمه  در  دستي  چاپ 
هنرمندان  بر  فراوان  تاثيري  كه  بود 
آينده  دوره  گذاشت.  بيست  قرن  پايان 
كريستيز  دستي  چاپ  آثار  حراجي 
روزهاي 18 و 19 سپتامبر سال 2013 
برگزار  لندن  شهر  كينگ  خيابان  در 

خواهد شد.

عبدالمجيد ارفعى،
 نخستين مترجم استوانه كوروش

زبان هاى  متخصص  و  پژوهشگر  ارفعى،  عبدالمجيد 
آخرين  از  و  ايالم شناس  ايالمى،  و  اكدى  باستانى 
از  و  جهان  در  ايالمى  ميخى  خط  مترجم  بازماندگان 
از  مجموعه اى  و  است  ايرانى  كتيبه خوانان  مهم ترين 
شده  ترجمه  وى  تالش  با  جمشيد  تخت  گلى  لوح هاى 
است. ارفعى، نخستين مترجم استوانه كوروش بزرگ از 
زبان اصلى بابلى نو به فارسى است. وى در شهريورماه 
1318 در گنو (بندرعباس) به دنيا آمد. پدرش ميرعبداهللا 

ارفعى و اصالتا اهل اوز از توابع استان فارس بود. او 
دوران دبستان را در بندرعباس و يزد به پايان رساند و 
در سال 1328 به تهران آمد و در مدرسه منوچهرى و 

البرز به تحصيل پرداخت.

و  باستان  فارسى  الفباى  با   1332 سال هاى  در  وى   
اخذ  از  پس  شد.  آشنا  گات ها  اوستايى  و  پهلوى  زبان 
در  تهران  دانشگاه  از  فارسى  ادبيات  و  زبان  ليسانس 
را  اكدى  و  ايالمى  زبان  و  رفت  امريكا  به   1344 سال 
آموخت.  شيكاگو  دانشگاه  خاورشناسى  موسسه  در 
رشته  اين  در  كه  مى آيد  شمار  به  ايرانى  نخستين  وى 
است  متخصصى  تنها  همچنين  است.  كرده  تحصيل 
را  جمشيد  تخت  گلى  لوح هاى  باقيمانده  مى تواند  كه 

كند.  ترجمه  و  ارفعى در سال 1353 از رساله بخواند 
دكتراى خود با عنوان «زمينه هاى جغرافيايى فارس بر 
پس  و  كرد  دفاع  جمشيد»  تخت  نوشته هاى  گل  اساس 
تا 1357  سال هاى 1354  بين  در  ايران،  به  بازگشت  از 
گوناگون  كتاب هاى  و  مقاالت  از  بى شمارى  گنجينه 
خط هاى  و  گل نوشته ها  و  جهان  و  ايران  تاريخ  درباره 
خوانده شده را در پژوهشكده علوم انسانى گرد آورد و 
تاالر كتيبه ها در موزه ملى ايران را بين سال هاى 1377 
تا 1382 با همكارى شاهرخ رزمجو تجهيز و تكميل كرد. 
وى سابقه همكارى با بنياد پژوهشى پارسه و پاسارگاد 
دارد  خود  كارنامه  در  را  شوش  پژوهشى  بنياد  و 
جمشيد،  تخت  خزانه  كتيبه هاى  خواندن  بر  عالوه  و 
نخستين ترجمه فارسى فرمان كوروش بزرگ (منشور 

داد.  انجام  جديد  نسخه بردارى  با  همراه  را  كوروش) 
بزرگ»،  كوروش  «فرمان  كتاب  شامل  وى  تاليفات 
«گل نوشته هاى باروى تخت جمشيد» و ترجمه متن هاى 

حقوقى بين النهرين است.
 همچنين وى ترجمه دو كتيبه از بيستون را نيز (در بخش 
زبان ايالمى و اكدى) به عهده دارد. كتاب «گل نوشته هاى 
باروى تخت جمشيد» اسناد ادارى و مالى هستند كه به 
سال هاى سيزدهم (509 پيش از ميالد) تا بيست و هشتم 
(494 پيش از ميالد) پادشاهى داريوش بزرگ تعلق دارد 
و در آن به حمل و نقل كاال، دريافت، جابه جايى، ذخيره 
و  مسافران  كارگزاران،  حقوق  ازاى  در  كاال  پرداخت  و 

كارگران دولتى در ايالت پارس اشاره دارد. 
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ترور مظفرالدين شاه در پاريس

سفرى كه با 
استقراض از روسيه 

انجام شد
 در ميان اسناد بازمانده از دوره 

قاجار، تلگرافى ديده مى شود 
كه نشان مى دهد ص دراع ظم  
(ام ي ن  ال س ل طان) ب ه  س پ ه س االر 
(وج ي ه الل ه ميرزا) خبر س الم تى 

م ظف رال دين ش اه، پس از ترورشدن 
وى  در پاريس را رسانده است. 

با  قاجار،  سلسله   سلطان  پنجمين  مظفرالدين شاه، 
عايدات  نهادن  وثيقه  بهاي  به  قراردادي  امضاي 
پانصدهزار  و  ميليون   23 مبلغ  ايران،  گمرك هاي 
روبل از روسيه قرض كرد و به اين ترتيب، خرج 
نخستين سفر خود را به اروپا فراهم آورد. اولين 
آن،  طي  و  كشيد  درازا  به  ماه  هفت  شاه،  سفر 
آلمان،  سوئيس،  اتريش،  روسيه،  كشورهاي  از 
تركيه  از  بازگشت،  راه  در  و  فرانسه  و  بلژيك 
مي خواست  مظفرالدين شاه،  كرد.  ديدن  عثماني 
سوگواري  علت  به  كه  كند  ديدن  هم  انگلستان  از 

دربار انگليس، برنامه اين سفر لغو شد.

شاه  جان  به  سوءقصد  سفر،  اين  مهم  وقايع  از 
بود  1900م.   ژوئيه  سوم  تاريخ  به  پاريس،  در 
آسيبي  و  نيافت  توفيق  خود  كار  در  ضارب،  كه 
متن  مى خوانيد  نرسيد.آنچه  مظفرالدين شاه  به 
روزنوشت هاى مظفرالدين شاه در تاريخ پنج شنبه 

12 تيرماه سال 1289 هجرى شمسى است: 

امروز كه ششم توقف ما در پاريس است واقعه 
تعالى  خداوند  فضل  كه  داد  رو  غريبى  عجيب 
نموديم.  برگزار  خوشى  به  شده  ما  حال  شامل 
را  ما  فرانسه  خارجه  وزير  دلكاسه  مسيو  امروز 
آنجا  به  بايد  و  است  كرده  دعوت  «ورسايل»  به 
ما  عكس  قسم  چند  آمده  عكاسى  صبح  برويم. 
است،  حاضر  كالسكه  كردند  خبر  بعد  انداخت  را 
كالسكه  در  شديم.  كالسكه  سوار  پايين  آمديم 
جناب اشرف صدر اعظم پهلوى ما نشسته و وزير 
دربار روبه روى ما و جنرال مهماندار روبه روى 
صدر اعظم پهلوى وزير دربار بود. ساير نوكر ها 
هم در كالسكه هاى ديگر عقب سر ما سوار شده 
مختار  وزير  سعدالدوله  به  سابقا  چون  آمدند، 
و  سپرده  دارد،  اقامت  بلجيك  در  كه  خودمان 
پيدا  اتومبيل  قسم  چند  كه  بوديم  داده  فرمايش 
كالسكه  دم  اثنا  اين  در  شود.  ابتياع  بياورد  كرده 
آمده عرض كرد اتومبيل ها حاضر است پرسيديم 
خيابان  جلو  باغ  بيرون  در  كرد  عرض  كجاست 
توى  آمديم  بيرون  كه  باغچه  در  از  داشته،  نگاه 
جهت  به  زياد  مرد  و  زن  معمول  رسم  به  كوچه 
هم  ما  كشيدند  هورا  و  بودند  ايستاده  ما  ديدن 

جواب داديم.

قدرى كه آمديم خيابان ديگرى است كه مى پيچد 
به طرف بوادبولن برود، از پشت همين باغچه كه 
عمارت منزل ما در آنجاست هنوز زياده از صد 
قدم دور نشده بوديم كه ديديم يك طرف خيابان 
آنها  طرف  به  چشم  داشته اند.  نگاه  را  اتومبيل ها 
صداى  ديديم  دفعه  يك  مى كرديم  تماشا  انداخته 
وزير دربار بلند شده با شخصى گلوآويز گرديده 
است. نگاه به اين طرف كرده ديديم شخص شقى 
را  دستش  يك  ايستاده  ما  كالسكه  پهلوى  خبيثى 
در  و  گرفته  بود  باز  سرش  كه  ما  كالسكه  دم  به 
روى  را  طپانچه  سر  و  دارد  طپانچه  ديگر  دست 
سينه ما گذارده مى خواهد آتش بزند. وزير دربار 
گرفته  را  او  دست  بند  قوت  و  جالدت  كمال  در 

فشار سخت داده دست اين خبيث را از روى سينه 
و  داشت  نگاه  هوا  به  را  طپانچه  سر  كرده  رد  ما 
خودش هم برخاسته ميانه ما و او حايل شد كه 
آسيبى  ما  به  شود  رها  تير    نخواسته  خداى  اگر 
بد  خبيث  آن  و  شود  تير  هدف  خودش  نرسيده 
ذات هر چه زور آورده و با دست ديگرش دست 
وزير دربار را به سختى مى فشرد كه بلكه دست 
قلب  قوت  در   نهايت  دربار  وزير  كند،  ول  را  او 
مانند شخص از جان گذشته دست او را از ما رد 

كرده مانع اقدام او بود. اين خبيث از سوءقصدى 
را  طپانچه  شد  مايوس  چون  داشت  ما  براى  كه 
طورى كشيد كه محاذى چانه وزير دربار رسيد 
بود  اين  اتفاق  حسن  ولى  بدهد،  آتش  خواست  و 
خود  انگشت  دربار  وزير  اول  وهله  همان  در    كه 
را پشت پاشنه چقماق طپانچه انداخته بود كه هر 
مى داد  فشار  و  مى كشيد  خبيث  اين  را  پاشنه  چه 
تقالى  و  كشمكش  از  پس  آخر  نمى رفت.  در  تير 
زياد وزير دربار طورى دست او را به قوت فشار 
داد كه طپانچه را ول كرده به دست وزير دربار 
آمد و از عقب پليس ها كه ولوسيپد سوار بودند و 
همراهند  روزه  همه  ما  حال  مواظبت  مخصوص 
به  بود  خواسته  آنها  از  يكى  معركه  اين  در  و 
خود  بود  خورده  زمين  ولوسيپد  از  برسد  عجله 
را رسانيده از عقب يقه مردكه را گرفته كشيد و 
او را به زمين انداخته گرفت و نگاه داشت و ما با 
بيم  ابدا  داشتيم  خدا  فضل  به  كه  قلب  قوت  كمال 
و وحشت نكرديم، اما جناب اشرف صدر اعظم و 
جنرال مهماندار از بابت حال ما خيلى مضطرب و 

متوحش شده بودند.

مردم شهر و زن و مرد تماشاچى هم كه از اول 
به  شده  جدا  صف  ميانه  از  مرد  اين  بودند  ديده 
دسته  كه  بودند  كرده  خيال  مى آيد  ما  طرف 
كه  وقتى  بدهد  ما  به  مى خواهد  عريضه  يا  گلى 
كشمكش و در آويختن وزير دربار را با او ديده 
ديدند  او  دست  در  را  لوله  ده  رولور  طپانچه  و 
گرفته  مردكه  از  رشادت  و  جالدت  در   نهايت  كه 
تكان  را  طپانچه  سرور  و  خوشحالى  شدت  از  و 
مردم  ميانه  در  غريبى  هيجان  اسباب  مى دهد، 
ويولوشاه  كه  شد  بلند  آنها  فرياد  دفعه  يك  شده 
كردند  بنا  و  ايران)  پادشاه  باد  (زنده  ويولوشاه 
جماعتى  و  كردن  شاديانه  و  خوشوقتى  فرياد 
رو به طرف اين خبيث هجوم آوردند كه او را از 
قطعه قطعه  جا  همين  و  بكشند  گرفته  پليس  دست 
به  پليس  بايد  موارد  گونه  اين  در  چون  اما  كنند؛ 
شخص  اين  كه  نمايد  تفتيشات  و  تحقيقات  دقت 
دارد  هم  همدستى  آيا  چيست،  قصدش  و  كيست 
كسى  تحريك  آيا  و  اوست  خود  به  منحصر  يا 
بوده است يا خير كه مبادا عقبه داشته باشد و من 
بعد هم فسادى كنند؛ لهذا پليس به زودى او را از 
چشم مردم غايب كرده بردند در عمارت ما حبس 
از  كه  حالتى  در  ما  خود  و  شود  چه  بعد  تا  كنند 

اين مهلكه و خطر به اين بزرگى به فضل خداوند 
تعالى به سالمت مستخلص شديم، به جاى اينكه 
تا  همرسانيده  خيالى  پريشانى  يا  حال  ضعف 
كالسكه چى  به  نمائيم  منزل  به  مراجعت  تصور 
و  برود  ورسايل  به  رو  معطلى  بدون  فرموديم 
واقعه  اين  مدت  تمام  كه  دانست  بايد  ولى  رانديم 
عجله  به  چنان  مردكه  اين  و  نكشيد  طولى  آنقدر 
كه  دربار  وزير  جز  نشد  ملتفت  هيچ كس  كه  آمد 
الحق نان و نمك و حقوق تربيت ما حاللش باد به 

كمال جالدت و چابكى دست او را رد كرده خود 
را به طرف ما انداخت و حايل ميانه او و ما شد 
و بعد مكرر آن خبيث خواست حال كه دستش به 
ما نمى رسد خود وزير دربار را بزند و در حقيقت 
دربار در اين مقام از جان گذشته خود را  وزير 
فداى ما كرده بود، ولى خداوند تعالى كه هميشه 
اميد ما به فضل و عنايت اوست هم ما و هم وزير 
اين  در  است  معلوم  ديگر  فرمود  حفظ  را  دربار 
حال چه خرمى و نشاطى از سالمت ما براى همه 
با  كه  هم  صدراعظم  اشرف  جناب  است.  حاصل 
ماست اين واقعه را ديده معلوم است كه ابتدا چه 
قدر متوحش شده و حاال تا چه درجه خوشوقت 
و مسرورند و شكرگزارى به درگاه خدا مى كنند 
كه در شهر پاريس و اين همه بعد مسافت به خاك 
ايران و مملكت خودمان ّهللا الحمد هيچ آسيبى به ما 
روى نداد. جنرال مهماندار كه ديگر از شدت وجد 
در  است  معلوم  و  نمى نمود  خوددارى  شعف  و 
حالى كه ما در مملكت فرانسه به مهمانى آمده ايم 
و  ما  تكريم  همه  فرانسه  ملت  و  دولت  مقصود  و 
تهيه اسباب خوشى و راحت و سالمت ماست در 
و  گذشته  ما  از  عظيمى  خطر  چنين  آنها  پايتخت 
اسباب تاسف و ندامت براى آنها رخ نداد، چه قدر 
شاكر و مسرور مى شوند خاصه اين شخص كه 
خودش مهماندار ماست و بسيار مرد خوبى است.

سن،  رودخانه  كنار  به  رسيديم  تا  رفتيم  خالصه 
كشتى  سوار  بودند  كرده  حاضر  كشتى  آنجا 
شديم، اشخاصى كه در كشتى با ما بودند جناب 
امور  وزير  دلكاسه  مسيو  و  صدراعظم  اشرف 
پاران  جنرال  و  دربار  وزير  و  فرانسه  خارجه 
مهماندار و نظر آقاى يمين السلطنه و سردار مكرم 
و  مهندس الممالك  و  موثق الدوله  و  ناصرالملك  و 
مشيرالمك بودند به كارخانه سور، گردش كاملى 
گل  پختن  و  چينى  ظروف  ساختن  وضع  كرده 
آنها و ريختن و قالب كردن آن را تماشا نموديم 
دو ظرف ممتاز قشنگ هم به جهت يادگار آمدن 
اينجا  در  نمود.  تقديم  كارخانه  رييس  اينجا  به  ما 
خمره چينى ديديم ساخته بودند به قدرى بزرگ 
كه چهار نفر آدم توى آن مى توانستند بنشينند از 
كه  و...  ظروف  ساختن  ترتيب  و  كارخانه  وضع 
الحق كمال صنعت و حسن تتبع را به كار برده اند 

و منتهاى تحسين را دارد بسيار خوشمان آمد. 

به  شده  كالسكه  سوار  آمده  بيرون  آن  از  بعد 

ورسايل  عمارت  جلو  در  رفتيم،  ورسايل  طرف 
ورود  منتظر  موزيك  با  مهندسين  فوج  از  دسته 
امروز  هولناك  واقعه  شيوع  جهت  به  و  بودند  ما 
در پاريس كه خبر به اينجا هم رسيده بود پليس 
مراقبت  و  مواظبت  كمال  بلديه  اداره  عمله جات  و 

را داشتند كه مبادا دوباره چنين اتفاقى رخ دهد.
عمارت  اين  شديم  ورسايل  عمارت  وارد  خالصه 
مثل  است  فرانسه  قديم  سالطين  آثار  و  ابنيه  از 
هر  كه  غيره  و  غيره  و  كاترز  لوى  و  ترز  لوى 
بسيار  الحق  و  افزوده اند  اينجا  بر  چيزى  كدام 
عمارات عالى خوبى است، حوض ها و فواره هاى 
زياد دارد. اين عمارات هميشه خاصه به سلطنت 
بساط  كه  وقتى  از  ولى  بوده  سلطنتى  درباره  و 
دولت  بناى  و  شده  برچيده  فرانسه  از  سلطنت 
عمومى  هم  عمارات  اين  است  شده  جمهورى 
به  و  است  عامه  تفرجگاه  حقيقت  در  و  گرديده 
اما  افتاده،  اول  صفاى  و  رونق  آن  از  سبب  اين 
ديدنى  و  تماشايى  كه  دارد  خوب  چيزهاى  خيلى 
است مثل پرده هاى صورت سالطين و ملكه ها و 
معشوقه هاى سالطين و بعضى تصاوير جنگ هاى 
عمده كه در آن عهد واقع شده است. بعد از ورود 
به عمارت مخصوص كه نهار حاضر كرده بودند 
امور  وزير  دلكاسه  مسيو  نشستيم  ميز  سر  در 
خارجه و جناب اشرف صدر اعظم و وزير دربار 
در  ملتزمين  از  ديگر  بعضى  و  ادكاك  دكتر  و 
اشرف  جناب  به  نهار  از  بعد  بودند،  ما  نهار  سر 
صدر اعظم فرموديم كه به واسطه تلگرافات عديده 
به طهران و ساير بالد ايران اطالع بدهند كه امروز 
حسن  به  تعالى  الحمدهللا  و  داده  رو  قضيه  چنين 
اتاق  به  رفتند  خير گذشت  به  دربار  وزير  خدمت 
تلگرافات  مشيرالملك  و  مهندس الممالك  با  ديگر 
الزمه را نوشتند و دادند كه مخابره كنند. بعد از 
شديم،  مشغول  اتاق ها  تماشاى  و  گردش  به  آن 
نفيس الظلى  پرده هاى  و  گرانبها  تابلوهاى  خيلى 
كرديم،  گردش  باغ  در  آمده  پايين  بعد  ديديم 
كه  را  كاج  درخت هاى  و  شده  خوب  گلكارى هاى 
را  همه  است  شده  غرس  خيابان ها  طرف  دو  در 
صورت  به  و  مخروطى)  (يعنى  پيراميد  شكل  به 
گنبد سبزى بريده و تربيت كرده اند و فواره هاى 
حوض ها هر يك به ارتفاع بيست و پنج الى بيست 
و هشت ذرع جستن مى كرد. با كالسكه تمام باغ 
را گردش كرديم و هللا الحمد خيلى خوش گذشت و 
هر وقت قصه امروز را به خاطر مى آورديم كمال 

شكرگزارى را مى نموديم.

در اين اثنا روزنامه هاى امروز كه از چاپ درآمده 
بود رسيد، نديم السلطان را فرموديم ترجمه كرد. 
معلوم  بودند  نوشته  شرحى  خبيث  اين  حاالت  از 
شد بعد از آنكه ما به طرف ورسايل رفته ايم و او 
آنجا  در  و  برده اند  محبس  به  كرده  دستگير  را 
استنطاقات و تحقيقات الزمه از او كرده معلوم شد 
اسمش فرانسوا سالن و از اهل فرانسه و از فرقه 
آنارشيست است و جوانى است به سن بيست و 
چهار سال. عكس او را هم آورده بودند و ديديم 
خيلى رؤيت كثيف منحوسى دارد و از قرارى كه 
گفتند، حالت جنونى در او مشاهده مى شود و هر 
چه از او تحقيقات مى كنند كه چرا مرتكب اين عمل 
شده است جواب درستى نمى دهد و تا حاال علت 
باطنى را بروز نداده، به يمين السلطنه سپرديم هر 
را  آن  راپورت  شد  او  درباره  پليس  تحقيقات  چه 
بعد  كنيم.  درج  خودمان  روزنامه  در  كه  بياورند 
از آن وزير دربار را خواسته قدرى با او صحبت 
واقعات  از  مذاكره  امشب  مجلس  تمام  و  داشتيم 
امروز بود و همه را به شكر و حمد بارى تعالى 
خوبى  روضه  حسين  سيد  آقا  شب  گذرانيديم. 
استراحت  خورده  شام  خوانده،  نماز  بعد  خواند 

كرديم.
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ماشين هاى مترجم 
از خيال تا واقعيت

شد  اعالم  كه  بود  پيش  مدتى 
گوگل  مترجم  به  مراجعه  آمار 
مرز  از   (Google Translate)
روز  در  كاربر  ميليون   200
گذشته است. شايد براى شما كه 
يا  انگليسى  به  اى  جمله  احتماال 
زبانى ديگر را در سايت مترجم 
اى  جمله  و  ايد  كرده  وارد  گوگل 
بى سروته و نامفهوم را به عنوان 
رقم  اين  نموديد،  دريافت  ترجمه 
باشد.  انگيز  شگفت  باال  بسيار 
از  گسترده  استقبال  اين  دليل 
اين سرويس چيست؟ آيا كيفيت 
ترجمه بين زبان هاى مختلف در 
مترجم  اصال  است؟  متفاوت  آن 
گوگل چگونه كار مى كند؟ شايد 
بتواند  ها  پرسش  اين  به  پاسخ 
اين  از  بهتر  استفاده  در  ما  به 

سرويس گوگل يارى رساند.
ترجمه بدون دخالت انسان

مترجم گوگل كار خود را سال 1380 و فقط 
با 9 زبان آغاز كرد. اين مترجم مبتنى بر 
نرم افزارى بود كه توسط شركت آى.بى.

ام طراحى شده بود و در آن واژگان متن 
مبدا استخراج و در قالب دستورى خاصى 
به زبان مقصد ترجمه مى شد. اما از پاييز 
نتيجه  اين  به  گوگل  كارشناسان   1386
ديگر  رويكردى  از  است  بهتر  كه  رسيدند 
اين  به  آنها  كنند.  استفاده  ترجمه  براى 
داده  استخراج  رويكرد  كه  رسيدند  نتيجه 
متنى  محتواى  ميان  در  جستجو  (يعنى 
بهترين  ترجمه)  براى  اينترنت  در  موجود 
مترجم  واقع  در  است.  كار  براى  شيوه 
گوگل اصال كارى به معناى كلمات ندارد. 
مى  گوگل  مترجم  به  را  اى  جمله  وقتى 
دهيم، اين نرم افزار با بهره گيرى از توان 
باالى محاسباتى خود، در ميان ميليون ها 
جستجو  خود  شده  ترجمه  مختلف  متن 
ما  جمله  مشابه  اى  جمله  بتواند  تا  كرده 
داده  بانك  يك  از  گوگل  مترجم  بيابد.  را 
متن  ها  ميليون  شامل  كه  گسترده  بسيار 
است  مختلف  هاى  زبان  به  شده  ترجمه 
بهره مى برد. اين اسناد شامل تمام اسناد 
رسمى منتشر شده اتحاديه اروپا از از بدو 
اين  مختلف  هاى  زبان  به  تاكنون  تاسيس 
اتحاديه است. تمام اسنادى كه سازمان ملل 
متحد به شش زبان رسمى خود (انگليسى، 
و  عربى  روسى،  اسپانيايى،  فرانسوى، 
داده  بانك  اين  در  نيز  كرده  منتشر  چينى) 
متون  از  زيادى  بسيار  تعداد  دارند.  جاى 
مختلف از جمله كتاب ها، مقاالت و گزارش 
موسسات  توسط  كه  اى  زبانه  دو  هاى 
آموزشى و پژوهشى و نيز افراد عالقه مند 
در اختيار گوگل قرار گرفته است از ديگر 
منابع مورد اتكاى گوگل براى ترجمه است. 
حاصل  گوگل  شده  ارائه  ترجمه  واقع  در 
كار هزاران مترجمى است كه پيش از آن، 
ترجمه  خاص  مقاصدى  براى  را  متونى 
كرده بودند. گوگل در ميان فايل هاى متنى 
الگوى  مشابه  الگويى  تا  كند  مى  جستجو 
جمله وارد شده ما بيابد. از آنجا كه ممكن 
بانك  اين  ميان  در  مشابه  متن  چند  است 
داده پيدا شود، مترجم گوگل از روش هاى 
ممكن  ترجمه  بهترين  تعيين  براى  آمارى 

استفاده مى كند.
و  تر  رايج  هاى  زبان  ابتدا  گوگل  مترجم 
فرانسوى،  انگليسى،  (همچون  تر  پرگويش 
زبان  فهرست  در  را  آلمانى)  و  اسپانيايى 
هاى خود داشت. اما كم كم بر تعداد زبان 

ها افزوده شد. به طورى كه تا امروز 72 
قبول  قابل  هاى  زبان  فهرست  در  زبان 

مترجم گوگل قرار دارد.
شده توسط  ترجمه انجام  حال حاضر  در 
پرگويش  هاى  زبان  ميان  گوگل  مترجم 
از  انگليسى)  به  اسپانيايى  نمونه  (براى 
زيرا  است،  برخوردار  قبولى  قابل  كيفيت 
اسپانيايى  شده  ترجمه  متون  از  انبوهى 
بياييد  اما  دارد.  اختيار  در  را  انگليسى  به 
(همچون  گويش  كم  زبان  دو  بين  ترجمه 
اكراينى)  به  فارسى  يا  فارسى  به  ويتنامى 
از  ترجمه  براى  گوگل  بگيريد.  نظر  در  را 
يك زبان به زبانى ديگر به متون دو زبانه 
مشابه  جمالتى  تا  كند  مى  مراجعه  خود 
جمله وارد شده را بيابد. اما مگر چند سند 
وجود  دنيا  در  ويتنامى  به  فارسى  متنى 
به  فارسى  داستان  و  رمان  چند  يا  دارد؟ 
از  بخواهد  گوگل  تا  شده  ترجمه  ويتنامى 

آن استفاده كند؟

زبان هاى واسطه
زبان  در  ترجمه  مشكل  حل  براى  گوگل 
كافى  زبانه  دو  اسناد  آنها  براى  كه  هايى 
واسطه  هاى  زبان  سراغ  ندارد،  وجود 
(intermediary languages) مى رود. از 
آنجا كه زبان رسمى گوگل انگليسى است 
زبانه  دو  متون  زبانى،  هر  براى  كه  اين  و 
از  بيشتر  باشد  انگليسى  آن  طرف  يك  كه 
از  شود،  مى  يافت  زبانه  دو  متون  ساير 
انگليسى به عنوان «زبان واسطه» استفاده 
مى شود. وقتى متنى به زبان ويتنامى را به 
مترجم گوگل مى دهيم و مى خواهيم آن را 
به فارسى ترجمه كند، گوگل ابتدا در ميان 
جستجو  خود  انگليسى  به  ويتنامى  اسناد 
مى  ترجمه  انگليسى  به  را  متن  و  كرده 
ميان  در  جستجو  اين  بعد  مرحله  در  كند. 
گرفته  صورت  فارسى  به  انگليسى  اسناد 
فارسى  يعنى  درخواستى  زبان  به  متن  و 
ترجمه مى شود. شايد بى سر و ته بودن 
بسيارى از جمالت ترجمه شده از يك زبان 
به فارسى به همين دليل است. از آنجا كه 
هر زبان از ظرافت هاى خاصى برخوردار 
و  واسطه  زبان  به  متن  يك  ترجمه  است، 
باعث  مقصد  زبان  به  آن  ترجمه  سپس 

كاهش شديد دقت مورد نياز مى شود.
متنى  اسناد  تعداد  چون  كلى  طور  به 
به  پرگويش  هاى  زبان  از  گوگل،  دوزبانه 
فارسى و برعكس نيز محدود است، شاهد 
هستيم اين ترجمه ها دقت و كيفيت پايينى 

دارند.
شايد بتوان تنها راه براى افزايش اين دقت 
را در گسترش بانك داده گوگل جست. به 
همين دليل است كه گوگل اين امكان را به 
كاربران خود مى دهد تا متونى كه توسط 
روى  بر  را  شده  ترجمه  انسانى  مترجم 
سرويس  تا  كند  آپلود  شركت  اين  سرور 
ترجمه  براى  آن  از  بتواند  گوگل  مترجم 

هاى بعدى خود بهره ببرد.

آينده ترجمه ماشينى
پديده  ترين  پيچيده  از  يكى  همواره  زبان 
ويژگى  از  يكى  است.  بوده  بشرى  هاى 
بايد  را  انسان  طبيعى  زبان  جالب  هاى 
بودن  زنده  جست.  آن  بودن  زنده  در 
تاثير  تحت  كه  معناست  اين  به  زبان  يك 
پيوسته  طور  به  زمان  طى  مختلف  عوامل 
دستخوش تغييراتى مى گردد. تا همين چند 
دهه گذشته، بسيارى از دانشمندان بر اين 
باور بودند كه ترجمه ماشينى به هيچ وجه 
شود.  انسانى  ترجمه  جايگزين  تواند  نمى 
اما تجربيات چند سال اخير نشان مى دهد 
ماشينى  ترجمه  كيفيت  فاصله  وجود  با 
ترجمه  نوع  اين  كيفيت  انسانى،  ترجمه  با 
بشدت افزايش يافته است. با اين كه هنوز 
فاصله  ترجمه  كيفيت  در  آل  ايده  نقطه  تا 
پيشرفت  فعلى  روند  با  اما  داريم،  زيادى 
نه  اى  آينده  در  شايد  خودكار،  ترجمه 
جاى  به  آن  جايگزينى  شاهد  دور  چندان 

شكل هاى سنتى ترجمه انسانى باشيم.

جنگ هاى شيميايى و 
بيولوژيك در عرصه فناورى

ترجمه؛ زينب همتى

ابوال  بيمارى  عامل  با  بيماران  آنكه  از  پس  روز  چند 
بيمارى  عوارض  كنند  مى  حاصل  تماس   (ebola)
و  شده  ولرز  تب  و  سردرد  دچار  آنها  شود.  مى  ظاهر 
متعاقب آن اسهال و استفراغ آغاز مى شود. پس از آن، 
خونريزى داخلى و خارجى بيشتر بيماران را از پا درمى 
آورد. بيمارى هاى ويروسى ديگر نيز ممكن است داراى 
چنين عوارضى باشند. مواد سمى اگرچه مسرى نيستند، 
ولى مى توانند تعداد افراد بيشترى را از پا درآورند. اگر 
اين عوامل را به عنوان سالح هاى كشتار جمعى در نظر 
بگيريم، اثرات احتمالى مجموع آنها ترسناك به نظر مى 

رسد. اگر با مقدارى گرد سفيد روبه رو شويم، از كجا 
بدانيم كه اين ماده، عامل ابوال، سياه زخم يا هر بيمارى 
ديگر است؟ تاكنون تنها در آزمايشگاه ممكن بود پاسخ 
چنين پرسش هايى را يافت. ابداع يك دستگاه قابل حمل 
دهد،  تشخيص  را  زا  بيمارى  مشكوك  مواد  بتواند  كه 

مورد توجه بسيارى قرار خواهد گرفت.

دفاعى  پيشرفته  تحقيقات  هاى  پروژه  سازمان  شايد 
جست  در  ديگرى  سازمان  هر  از  بيشتر   (DARPA)
وجوى چنين دستگاه قابل حملى است. برخى از پروژه 
كنند  مى  تالش  سازمان  اين  در  اجرا  حال  در  هاى 
تا همانند سيستم ايمنى  آورند  وجود  به  را  حسگرهايى 
برخى  دهند.  تشخيص  را  زا  بيمارى  عوامل  وجود  بدن، 
ديگر از پروژه ها در حال توليد ريزتراشه هايى هستند 
با  را  آن  مشكوك،  ماده   DNA تكثير  از  پس  بتوانند  تا 
انواع  اين،  بر  عالوه  دهند.  تطبيق  شده  شناخته  عوامل 
قابل حمل ابزارهايى در حال ساخت است كه مى تواند 

سالح هاى بيولوژيك را تشخيص دهد.

بيولوژيك  هاى  سالح  كه  شود  مى  باعث  ها  پروژه  اين 
با سرعت بيشترى كشف شود. دستگاه هايى كه بتوانند 
مورد  چندان  كنند،  كشف  محل  در  را  بيولوژيك  عامل 
از  بيولوژيك  تروريسم  كه  چرا  بود؛  نخواهند  استفاده 
وجود  اين  با  شود.  مى  آغاز  ناشناخته  و  نامعلوم  نقاط 
تكنولوژى مدرن در جهت هاى متفاوتى در حال شتاب 
گرفتن است تا بتواند اقدامات تروريست هاى بيولوژيك 
اين  از  نوع  اولين  كند.  كشف  آنها  هاى  مخفيگاه  در  را 
شده  معروف  فراطيفى»  «تصويرسازى  به  تكنولوژى 
هاى  الكترون  تحريك،  صورت  در  روش  اين  در  است. 
بدان  اين  شوند.  مى  خارج  اتم  هر  هسته  از  شده  تابيده 
معنى است كه هر اتم مى تواند انرژى نورانى را به ميزان 

معينى دريافت كند.

گسيل كند، طرح  خود  از  كه اتمى، نورى  بنابراين وقتى 
مختص  كه  آمد  خواهد  وجود  به  نورى  جذب  از  معينى 
همان ماده است. اگر اين تابش ها تجزيه و تحليل شود، 
نوع ماده مورد نظر قابل تشخيص خواهد بود. با استفاده 
از اين اصول، تصويرسازى فراطيفى ممكن خواهد بود. 
دريافت  با  توانند  مى  اكنون  هواپيماها  و  ها  ماهواره 
تابش هاى گسيل شده از سطح زمين، تصاويرى با دقت 

فراوان از اشياى روى زمين فراهم كنند.

كه  اند  شده  ساخته  قدرتمندى  كامپيوترهاى  تازگى  به 
از  بيش  سرعت  با  را  زمين  از  رسيده  اطالعات  قادرند 
تكنيك،  اين  كنند.  تحليل  و  تجزيه  ثانيه  در  مگابايت   30
ابزار مناسبى براى فراهم كردن اطالعات مورد نياز در 
زمينه هاى كشاورزى و معدن كاوى شده اند. همچنين 
ماهواره ها قادرند به خوبى، محصوالت كشاورزى نظير 
تشخيص  را  (حشيش)  دانه  شاه  و  (ترياك)  خشخاش 
فراطيفى  تصويرسازى  به  كه  هايى  شركت  تعداد  دهند. 
مى پردازند يكباره افزايش يافته اند. برخى از اين شركت 
ها براى وزارت دفاع امريكا كار مى كنند. تصويرپردازى 
فراطيفى از نور مرئى مى تواند شىء مخفى شده يى را 
مى  فراطيفى  تصويرپردازى  سازد.  مشخص  آسانى  به 
متصاعد  مواد  زيرقرمز  هاى  تابش  از  استفاده  با  تواند 

شده از سالح هاى بيولوژيك در هوا را تشخيص دهد.

است  قادر  دستگاهى  چنين  به  مجهز  هواپيماى  يك 
آزمايشگاه هاى مخفى را تشخيص دهد. به همين ترتيب 
اين  توسط  سمى  شيميايى  مواد  حامل  كاميون  يك 
هواپيما كشف خواهد شد. تكنولوژى ديگرى كه به طور 
بالقوه مى تواند در اين زمينه مفيد واقع شود، در حال 
تكميل است. اين فناورى به اكتشاف و فاصله يابى نورى 
به  رادار  همانند  فناورى  اين  است.  موسوم   (LIDAR)
سمت هدف مورد نظر خود تابش هايى گسيل و بازتاب 
آنها را تجزيه و تحليل مى كند. نوعى از اين فناورى مى 
تواند تركيبات شيميايى موجود در هوا را با دقت اندازه 
گيرى كند. در اين فناورى به طور همزمان دو طول موج 
مرئى با اختالف فاز گسيل و بازتاب تفريقى آن توسط 
هدف مورد نظر تجزيه و تحليل مى شود. با اندازه گيرى 
بازتاب تفريقى، تركيب ماده مورد نظر به دست مى آيد. 
از اين تكنولوژى براى اندازه گيرى ميزان غلظت ازن از 

درون ماهواره ها استفاده شده است.

را   LIDAR دستگاه  تعدادى  امريكا  نظامى  نيروهاى 
در  تواند  مى  و  است  حمل  قابل  كه  اند  داده  سفارش 
صحنه عمليات جنگى، مواد شيميايى و بيولوژيك موجود 
را تشخيص دهد. حتى اين ابزار و وسايل پيشرفته براى 
فواصل  از  بيولوژيك  عوامل  و  شيميايى  مواد  تشخيص 
ويژه  به  معينى  شرايط  تحت  بتوانند  است  ممكن  بعيد 
وقتى كه تراكم ماده موردنظر بسيار ناچيز است، عمل 
كاليفرنيا  دانشگاه  در  دانشمندان  از  ديگرى  گروه  كنند. 
روى نوعى گرد هوشمند كار مى كنند كه مى تواند عليه 

عوامل شيميايى و بيولوژيك عمل كند.

در مقاله يى به قلم يكى از دانشمندان اين گروه، وسيله 
يى معرفى شده است كه قادر است گازهاى سمى عصبى 
نظير گاز خردل را به خود جذب كند. چنين به نظر مى 
رسد كه بازار توليد مواد و ابزار مقابله با عوامل شيميايى 
و بيولوژيك كه ممكن است توسط تروريست ها مورد 
به  است.  يافته  چشمگيرى  رونق  بگيرند،  قرار  استفاده 
شد  خواهند  تجهيزاتى  به  مجهز  مسلح  نيروهاى  زودى 
كه مى توانند در صحنه عمليات چنين موادى را تشخيص 
دهند. حفاظت از مردم غيرنظامى نيازمند ابزار و وسايل 
راه  هاى  سيستم  توانايى  توان  نمى  هنوز  است.  ديگرى 
دورى را كه از طريق ماهواره سعى در تشخيص مواد 
شيميايى و بيولوژيك دارند، ارزيابى كرد چرا كه واقعًا 

مورد آزمون قرار نگرفته اند.
www.economist.com

به ياد داشته باشيد فقط از
 صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال

 پول خود استفاده نمائيد
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  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

 از ابتال به عفونت تا لخته  شدن مرگبار خون؛

 خطراتي كه شما را در 
پرواز همراهي مي كنند! 
مناطقي  به  را  انسان  توانسته  هواپيما  با  پرواز 
داشته اند  ديدن آنها را  آرزوي  اجداد وي  ببرد كه 
و هر ساله بيش از 300 ميليون انسان با هواپيما 
منجر  مي تواند  پرواز  شرايط  اما  مي كنند؛  سفر 
عفونت  از  سالمتي  مشكالت  از  مجموعه اي  به 
شود.در  خون  شدن  لخته  تا  گرفته  كمردرد  و 

درباره  موجود  واقعيتهاي  برخي  به  گزارش  اين 
مورد  در  است  ممكن  هوايي  خطوط  كه  خطراتي 
آنها هشدار ندهند و همچنين راههايي براي اجتناب 

از آنها پرداخته شده است.

لخته شدن خون در پاها
شناخته شده ترين  از  يكي  عمقي  وريد  ترومبوز 
در  خون  لخته  يك  است.  پرواز  سالمتي  خطرات 
رگهاي عميق پا شكل گرفته و به سمت ريه حركت 

اين  به  ابتال  شانس  طوالني  پروازهاي  مي كند. 
شرايط را به دليل تركيب نشستن ثابت براي مدت 
مي دهد.  افزايش  تنگ  موقعيت  در  بودن  و  طوالني 
خون  غلظت  باعث  آب  دادن  دست  از  همچنين 
مي تواند  پرواز  جورابهاي  شرايط  اين  مي شود.در 
خون را به درستي در پاها به گردش درآورد اما 
يكبار  ساعت  يك  هر  براي  كردن  حركت  همچنين 

يك امر ضروري است.

كمردرد شديد
بر  ايستادن  به  نسبت  برابري  دو  فشار  نشستن، 
ساعت هاي  آن،  كنار  در  مي كند.  وارد  انسان  كمر 
افزايش  باعث  نيز  كم  پاي  جاي  با  حركتي  ركود 
بيشتر  گردن  حالت  اين  در  مي شود.  شرايط  اين 
از  اجتناب  مي گيرد.براي  قرار  آرتروز  معرض  در 
زده  قدم  هواپيما  در  سفر  طي  است  بهتر  امر  اين 
كمر  بالش  از  همچنين  و  بكشيد  را  عضالت  و 
استفاده كنيد. مصرف مايعات و موز نيز مي تواند 

از گرفتگي جلوگيري كند.

سرماخوردگي رايج
بيشتر  برابر  پنج  حداقل  پرواز  حين  در  انسانها 
اين  هستند.  سرماخوردگي  معرض  در  زمين  از 
است.  برابر   113 طوالني تر  پروازهاي  در  خطر 
 Environmental مجله  در  كه  پژوهشي  طبق 
Health Research منتشر شده، نرخ باالي انتقال 
سرماخوردگي در پروازها به دليل كاهش مقاومت 
كابين،  خشك  بسيار  هواي  در  عفونتها  برابر  در 
كابين  كم  هواي  فضاي  همراه  به  بدن  خستگي 
براي هر مسافر و جابجايي كم هوا در هواپيماهاي 
جديد است.به گفته محققان، در اين شرايط غشاي 
ويروسهاي  برابر  در  بدن  طبيعي  دفاع  و  بزاق 
مي يابد.براي  كاهش  آنفوالنزا  و  سرماخوردگي 
كاهش اين خطر بهتر است دستها شسته شده، از 
دستمال هاي مرطوب آنتي باكتريال استفاده شده و 

از برخورد با دستگيره ها جلوگيري شود.

آسيب طوالني مدت به گوش ها
تغيير  اثر  در  كه  گوش  گرفتگي  افراد،  بيشتر  در 
دهان  آب  متوالي  دادن هاي  قورت  با  بوده  فشار 
داده  نشان  جديد  پژوهشهاي  مي شود؛اما  متوقف 
كه 10 درصد بزرگساالن و 22 درصد كودكان از 
مي برند. رنج  پرواز  شرايط  در  گوش  پرده  آسيب 

سريع ترين  در  فشار  تغييرات  كه  فرود  زمان  در 
در  است  ممكن  مسافران  داشته،  قرار  خود  حالت 
در  بگيرند.  قرار  مياني  گوش  فشارزدگي  معرض 
امر  اين  فرد،  در  آلرژي  يا  عفونت  وجود  صورت 
مي تواند منجر به سوراخ شدن پرده صماخ شود.

در  را  فشار  مي تواند   Earplanes جديد  دستگاه 
به  مبتال  افراد  براي  همچنين  كند.  تنظيم  گوش 
سينوزيت مزمن، عمل جراحي جديدي موسوم به 

ساينوپالستي با بالن مي تواند پاسخ بهتري باشد.

پرواز به يك وحشت بزرگ
مسيرهاي  در  حيوانات  انتقال  روي  بر  بررسي ها 
طوالني پرواز نشان داد كه تنش مي تواند دليل 40 
درصد مرگ در زمان ورود به مسير پرواز باشد و 
اينكه هر چه سفر طوالني تر باشد، اين خطر باالتر 
كافي  زمان  مسافران  به  طوالني  است.سفرهاي 
براي تفكر مجدد داده كه مي تواند آغازگر مارپيچي 
از واكنشهاي رواني و فيزيولوژيكي باشد. تفكرات 
اضطرابي ترشح آدرنالين را تحريك كرده كه اين 
خون  قند  و  فشار  كنار  در  را  كورتيزول  هورمون 
افزايش مي دهد و منجر به تپش قلب و تنگي نفس 

مي شود.

شوك حساسيت
حساسيت هاي شديد غذايي و بخصوص حساسيت 
طوالني  پروازهاي  در  مي تواند  بادام زميني  به 
خطرناك باشد. افراد داراي حساسيت باال نيازي به 

آنافيالكسي  واكنش  براي  بادام زميني  يك  خوردن 
دانه  پوست  شده،  متورم  گلو  آن  در  كه  نداشته 
گفته  مي آيد.به  پايين  شدت  به  خون  فشار  و  زده 
افراد  براي  آجيل  به  شدن  نزديك  حتي  پزشكان 
حساس مي تواند به شوك آنافيالكسي منجر شود. 
برخوردار  چسبناكي  پروتئين هاي  از  بادام زميني 
اين  داراي  هواي  در  تنفس  تنها  رو  اين  از  و  است 
داشته  پي  در  را  حساسيت  شوك  مي تواند  مواد 
دارند  حساسيت  خاص  مواد  به  كه  باشد.افرادي 
از  تا  كنند  آگاه  آن  از  را  مهمانداران  بايد  هميشه 
قرار گرفتن در معرض مواد آلرژي زا دور باشند و 
همچنين با خود يك EpiPen براي تزريق آدرنالين 
داشته باشند. همچنين پزشكان توصيه كرده اند كه 
شستن دست ها بطور دائمي مي تواند از اين شوكها 

جلوگيري كند.

حشرات بستر
خون  از  كه  هستند  انگلي  حشرات  بستر  حشرات 
انسان تغذيه كرده و نه تنها روي بدن بلكه در كيف 
مسافر  يك   2011 سال  مي كنند.در  سفر  نيز  افراد 
در پرواز لس آنجلس -هيترو از هجوم اين حشرات 
بود  داده  خبر  خود  سري  زير  و  صندلي  روي  بر 
كه در پي آن هواپيما ضدعفوني شد.حشرات بستر 
براحتي سفر كرده، جاهاي گرم را دوست داشته و 
مي توانند وارد صندليهاي هواپيما شوند. اين خطر 
بيشتر  هواپيما  تجاري  و  يك  درجه  بخشهاي  در 
است چرا كه در آنها پتو و بالش وجود دارد.عالئم 
گزارش ناشي از حمله اين حشرات، شامل خارش، 
واكنشهاي حساسيت و حتي مشكالت رواني مانند 
باعث  مي تواند  عفونت  كه  چرا  است  افسردگي 
انزواطلبي اجتماعي شود.براي اجتناب از ورود اين 
روي  بجاي  را  آنها  است  بهتر  چمدان  به  حشرات 
زمان  در  و  داده  قرار  چمدان  جاي  در  تختخواب 

سفر نيز چمدانها را از مسافران ديگر دور كنيد.
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ساخت كوچكترين 
خلبان خودكار جهان

خبر  جهان  خودكار  خلبان  كوچكترين  ساخت  از  هلندي  محققان 
در  داشته،  طوالني تر  پرواز  تا  مي دهد  اجازه  پهپادها  به  كه  داده اند 
فضاهاي باريكتر قرار گرفته و محموله بيشتر مانند دوربين را حمل 

كنند.
دستگاه  كه  كرده اند  اظهار  دلفت  فناوري  دانشگاه  دانشمندان 
خودروهاي  براي  خودكار  خلبان  كوچكترين   ،Lisa/S مينياتوري 
و  ايمني  عمليات  در  استفاده  مورد  نمونه هاي  مانند  كوچك  هوايي 
نجات است.اين دستگاه سبك با اندازه 19 ميليمتر و وزن 1,7 گرم كه 
بيش از 30 گرم از دستگاههاي قبلي سبكتر بوده، به اين معني است 
هوا  در  طوالني تري  مدت  مي توانند  كوچك  هوايي  خودروهاي  كه 
مانده و دوربين ها و حسگرهاي سنگين تر را حمل كنند.اين محققان 
كرده اند  طراحي   Superbitrf به  موسوم  جديدي  نرم افزار  همچنين 
فرستنده  يك  همزمان  و  زميني  ايستگاه  با  را  خودكار  خلبان  كه 
دارند  قصد  پژوهشگران  مي دارد.اين  نگه  مرتبط  دور  راه  از  كنترل 
جزئيات كار خود را بطور آنالين در دسترس قرار دهند تا ساخت 

خودروهاي هوايي كوچك به راحتي در دسترس همه باشد.

وقتي مبلمان منزل باعث 
چاقي و تنبلي مي شود 

مصرف غذاهايي كه ارزش غذايي كمي دارند و عدم ورزش و تحرك 
تمام  كه  تنبل  فرد  يك  به  شدن  تبديل  خطرآفرين  عوامل  تنها  كافي 
اوقات خود را روي كاناپه سپري مي كند نيست، دانشمندان يك ماده 
شيميايي مقام به آتش كشف كرده اند كه وجود آن در مبلمان منزل 

تعادل طبيعي بدن را با تراكم استروژن مختل مي كند.
تترابرموبيس فنول اي (TBBPA) ماده شيميايي مقاوم به آتش است 
كه به طور معمول در ساخت مبلمان منزل، تلويزيون و برد مدارهاي 
رايانه به كار مي رود يا آتش را كند كرده و يا از رشد آن جلوگيري 

مي كند.
ماده  اين  كه  مي دهد  نشان  شده،  انجام  اخيرا  كه  تحقيقاتي  نتايج 
غدد  سيستم  و  كرده  تقليد  را  استروژن  كاركرد  مي تواند  شيميايي 
پيشتر  كند.دانشمندان  مختل  را  بدن  هورمونهاي  و  داخلي  مترشحه 
زنانه  هورمون  توسط  شده  ايجاد  توازن  عدم  كه  داشتند  اظهار 

استروژن مي تواند عامل افزايش وزن در ميانسالي باشد.
موشها  در  همچنين  شيميايي  ماده  اي“  ”تترابرموبيس  فنول 
در  ايمني  و  هشدار  فهرست  در  سالها  و  مي كند  ايجاد  تومورهايي 
اروپا قرار داشت.در آخرين تحقيقات انجام شده، دانشمندان موسسه 
ملي سالمت در آمريكا با استفاده از تكنيكهاي مدل سازي سه بعدي 

TBBPA را در سطح اتمي بررسي كردند.
به  ما  گفت:  است،  كرده  كار  تحقيق  اين  روي  كه  بيرنبام  ليندا  دكتر 
تازگي دريافتيم كه ماده مقاوم به آتش TBBPA روي سالمت انسان 
تأثيرگذار است. اين تحقيق به طور خاص به ما كمك كرد تأثير اين 
هورمونهاي  آن  طي  كه  تأثيري  كنيم،  مشخص  بدن  روي  را  ماده 
قابليتهاي  از  استفاده  با  ما  افزود:  مي شود.وي  مختل  بدن  طبيعي 
به  شيميايي  ماده  اين  اتصال  مي توانيم  بعدي  سه  تصويربرداري 
يا  استروژن  تراكم  كنيم.  مشاهده  را  استروژنها  چون  پروتئينهايي 
را  داخلي  مترشحه  غدد  سيستم  كاركرد  مي تواند  هورمون ها  ساير 
مختل كند. وقتي كه اين ماده به يك آنزيم كه متابوليسم استروژن 
را برعهده دارد (Oestrogen Sulfotransferase) متصل مي شود 

موجب مي شود كه ميزان استروژن بدن افزايش يابد.
شركتهاي  توسط  تحقيق  اين  كه  اند  كرده  اميدواري  ابراز  محققان 
مختلف براي درنظرگيري گزينه هاي ايمن تر نسبت به مواد مقاوم به 
آتش كنوني مورد استفاده قرار بگيرد.دكتر الرس پدرسن از ديگر 
دانشمندان اين پروژه تحقيقاتي اظهار داشت: اگرچه تاكنون اطالعات 
بسيار زيادي درباره اين مواد شيميايي و تأثير متابوليك آن در بدن 
به دست آمده، اما هر تكه از اين پازل به درك ما از تأثيرات احتمالي 

آن كمك مي كند.

 آيا رومي ها پيشگام 
نانوفناوري  هستند؟

 شگفتي محققان از جام شيشه اي 1600 ساله با نانوذرات طال و 
مي تواند  رومي  جام  يك  كه  باورند  اين  بر  باستان شناسان  نقره 

نمونه 1600 ساله اي از نانوفناوري باشد.

و  شده  ساخته  دورنگ  شيشه  از   Lycurgus اسرارآميز  جام 
در  و  سبز  رنگ  مي شود،  تابانده  آن  به  جلو  از  نور  كه  زماني 
زمان تابش نور از پشت، به رنگ قرمز روشن در مي آيد.اين جام 

شيوه هاي  از  آمده،  در  نمايش  به  لندن  در  بريتانيا  موزه  در  كه 
و  اتم  مقياس  در  مواد  دستكاري  كه  مدرن  نانوفناوري  مشابه 
كه  باورند  اين  بر  دانشمندان  است.  كرده  استفاده  بود،  مولكول 
تا  بيماري  تشخيص  از  چيز  همه  براي  نانوفناوري  از  مي توان 
كرد.محققان  استفاده  فرودگاه ها  در  زيستي  خطرات  شناسايي 
در سال 1990 پس از چند دهه شگفتي از رفتار تغيير رنگ اين 
جام، توانستند معماي آن را حل كنند.دانشمندان پس از قرار دادن 
تكه هاي شكسته شيشه در زير ميكروسكوپ دريافتند كه رومي ها 
آن را با ذرات نقره و طال با قطر حدود 50 نانومتر آغشته كرده 
بودند.ميزان دقيق فلزات، كارشناسان را بر آن داشته تا رومي ها 
را به عنوان پيشگامان نانوفناوري اعالم كنند كه دقيقا از عملكرد 
كالج  دانشگاه  باستان شناس  فري استون،  بوده اند.ايان  آگاه  خود 
لندن كه اين جام و ويژگي هاي نوري عجيب آن را مطالعه مي كند، 

ساختار آن را يك شاهكار خارق العاده خوانده است.
الكترون هاي  لرزش  و  آن  با  نور  برخورد  زمان  در  جام  اين 
بلورهاي فلزات، تغيير رنگ داده كه رنگ آن بسته به محل قرار 

گرفتن مشاهده گر متغير است.
وجود  مايع  جام ها  اين  در  كه  زماني  باورند  اين  بر  كارشناسان 
داشته، رفتار الكترونهاي در حال لرزش و همچنين رنگ آن تغيير 
مي كرده است.اگرچه دانشمندان نمي توانند اين تاثير را با پر كردن 
اين جام عتيقه از مايع آزمايش كنند اما در عوض ميلياردها حفره 
كوچك در يك قطعه پالستيك به اندازه تمبر پستي حك كرده و 
بر  جام  خاص  ساختار  بازسازي  براي  را  نقره  و  طال  نانوذرات 
روي آنها افشاندند.اين محققان سپس مايعات مختلف را در اين 
اين  در  آب  ريختن  با  ريختند.  آنها  تاثير  مشاهده  براي  حفره ها 
حفره ها، رنگ سطح به آبي روشن و در زمان استفاده از روغن 

به رنگ قرمز درخشان درآمد.
درك  در  باستان شناسان  به  مي تواند  تجربه  اين  كه  درحالي 
به دانشمندان  مي تواند  همچنين  كند،  جام كمك  عملكرد  چگونگي 
در  بيماري زا  عوامل  شناسايي  براي  دستگاه هايي  ساخت  در 
نمونه هاي بزاق و ادرار يا شناسايي مايعاتي كه تروريست ها در 

هواپيماها استفاده يا قاچاق مي كنند، كمك خواهد كرد.

كشتار ويروسي اينترنتي 
يك  شناسايي  به  موفق  رايانه اي  كارشناسان 
كد مخرب اينترنتي از نوع «تروجان» شده اند 
كه به نرم افزار ضدويروس مجهز بوده و آن 
را براي پيشبرد اهداف خود بدون اطالع كاربر 
اينترنتي  تروجان  مي كند.  نصب  رايانه  در 
به  را  آن  رايانه  در  نصب  از  پس  «اسپم ترو» 
ماشين ارسال انبوه ايميل هاي تبليغاتي (اسپم) 
آن كه  براي  و  مي كند  بدل  كاربر  اطالع  بدون 
تمامي رايانه را به شكل كامل در اختيار خود 
ديگر  احتمالي  ويروس هاي  با  را  آن  و  بگيرد 
تقسيم نكند، به يك نرم افزار ضدويروس براي 

تروجان ها  انواع  ساير  پاكسازي  و  شناسايي 
«جو  گفته  به  است.  مجهز  ويروس ها  و 
«سكيور  امنيتي  شركت  كارشناس  استوارت» 
ضدويروس  قابليت  آتالنتا،  در  ووركس» 
تروجان «اسپم ترو» به اندازه اي است كه گاه 
برخي از اين توانايي ها حتي در نرم افزارهاي 
به  نيز  بازار  در  موجود  تجاري  ضدويروس 
چشم نمي خورند. اين نخستين باري است كه 
يك  به  خود  «تروجان»  يك  مي شود  مشاهده 
كدهاي  حذف  جهت  عيار  تمام  ضدويروس 

مخرب رقيب مجهز شده است. 
يك  رايانه،  در  نصب  از  پس  «تروجان»  اين 
ضدويروس  از  شده  دستكاري  نگارش 

اينترنتي  آدرس  يك  از  را  «كاسپرسكي» 
مشخص كه از سوي نگارنده «تروجان» تعيين 
شده، دانلود مي كند و سپس از آن براي اسكن 
كدهاي  تمامي  و  مي كند  استفاده  رايانه  كردن 
رايانه  در  موجود  ويروس هاي  و  مخرب 
تروجان  مي كند.  پاكسازي  روش  اين  با  را 
رايانه،  كامل  پاكسازي  از  پس  «اسپم ترو» 
اختيار  در  را  آن  اينترنت  باند  پهناي  تمامي 
خود گرفته و با دستور نگارنده خود كه از راه 
دور همه چيز را كنترل مي كند، از رايانه براي 
حدود  به  مشخص  تبليغاتي  ايميل هاي  ارسال 

چند صد آدرس ايميل از قبل تعيين شده، 
اقدام مي كند.
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ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 

, ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
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روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

به سادگى بر ترس 
خود غلبه كنيد

شما هر تالش خالقى را با حسى عميق 
تر و خونسردى و لذت تجربه كنيد!

به  كمك  براى  را  پايه  استراتژى  پنج  اينجا  در 
شما ذكر مى كنيم :

-1 بازسازى
ما داستان هايمان را در تمام طول روز تكرار 
مى كنيم. من الغرم. من چاقم. من بااستعدادم. 
احمقانه  اين  است،  هوشمندانه  اين  احمقم.  من 
است. من موفق خواهم شد. من شكست خواهم 
بى  من  مضطربم.  و  زده  وحشت  من  خورد. 
خطوط  رسد  مى  نظر  هستم.به  پيشقدم  و  پروا 
داستان هاى ما حول و حوش شرايطى خاص 
ايجاد مى شوند كه به مراتب تعيين كننده تر از 
روى  فقط  نه  آنها  است.  اصلى  وضعيت  خود 
حل  راه  و  عقايد  كيفيت  روى  بلكه  ما،  تمايالت 

هاى ما اثرگذار هستند.

آن  در  كه  كنيد  خلق  را  داستانى  شما  اگر 
اين  باشد  داشته  وجود  نوآورى  و  توانمندى 
تمايل  ما  ذهن  متاسفانه  اما  است.  بزرگى  خبر 
كه  دارد  داستانهايى  خلق  براى  نيرومندى 
درآنها ترديد وجود دارد و اين به مثابه از كار 

انداختن و بازداشتن خالقيت است.

باز سازى فراينديست كه از شما مى خواهد تا 
با  اگر   . كنيد  متوقف  را  داستان  منفى  خطوط 
كاوش در مورد داستان، پايان خوشى را براى 
آن پيش بينى نمى كنيد، داستانى جديد ساخته 
نامعلوم،  رويداد  يك  تجربه  با  تا  كنيد،  بيان  و 
بعنوان  بلكه  ركود  و  شكست  آغاز  بعنوان  نه 
راهنمايى براى دستيابى به مقصود و فرصت، 

قدرت يابيد.

باال  داستانتان  شكست  ريسك  اگر  مثال،  براى 
شكست  من  آيا  اينكه  پرسيدن  جاى  به  باشد 
مايوس  سناريوى  ساختن  و  خورد  خواهم 
توانم  مى  چطور  بپرسيد  توانيد  مى  كننده، 
خواهد  موفقيتم  باعث  كارى  چه  ؟  كنم  جبران 
داستانهاى  سواالت  اين  مورد  در  سپس  ؟  شد 

جديد بسازيد.

-2 تمرين تمركز
سازى  باز  روى  تمركز  تحقيقات،  براساس 
كردن  تكيه  براى  قوى  العاده  فوق  اى  وسيله 
و  ويژه  خونسردى  به  اما  هاست  ناشناخته  بر 
تا  دارد  نياز  واقعيات  ديدن  و  بازبينى  توانايى 
ها  شگفتى   ، كننده  ناراحت  لحظات  آن  از  پس 
مداوم  حس  آن،  بر  .عالوه  يابند  بروز  امكان 
ساختن  شود  مى  سبب  و  كرده  ايجاد  را  رشد 
كه  دنيايى  اين  در  ها  فعاليت  انجام  و  زندگى 

هنجارجديدى ندارد ، لذت بخش شود و به شما 
كمك مى كند تا افكار مخرب و محدود كننده را 

نابود كنيد .

-3 ورزش ذهن
ارتباط  مورد  در  را  فراوانى  تحقيقات  ما  همه 
ورزش با سالمتى، كاهش وزن و پيشگيرى از 
بيماريها مشاهده كرده ايم اما آيا شما از اثرات 

عميق ورزش بر روى مغزتان آگاهى داريد ؟
روزانه  عروقى  و  قلب  تمرينات  مثال،  براى 
روحيه  بهبود  باعث  باال،  شدت  با  مخصوصا 
باال،  گيرى  تصميم  قدرت  ،و  اجرايى  عملكرد   ،

خالقيت و كاهش اضطراب و ترس مى شود.
كه  دهد  مى  نشان  آمده  بعمل  تحقيقات  آخرين 
ورزش  با  مغزى  جديد  سلولهاى  رشد  حتى 
امكان پذير است ، چيزى كه تا چند سال قبل غير 
ممكن به نظر مى رسيد. اين همان چيزيست كه 
شديدا باعث كاهش اضطراب و افزايش انرژى 
و به تبع آن بهبود خالقيت و حل مشكالت فرد 

مى شود.

-4 تك كار بودن
ديگر زمانى كه انجام چند كار هم زمان باعث 
. بايد بدانيد مغز نمى  افتخار بود گذشته است 
تواند چند كار را با هم انجام دهد فقط سريعا 
اوقات  بعضى  كند،  مى  جايگزين  را  كارها 
سرعت كافى باعث مى شود كه باوركنيم كارها 
را با هم انجام مى دهيم اما مشكل اينجاست كه 
هر زمانى كه ما كارها را جايگزين هم مى كنيم 
يك افزايش فشار روى مغز ما ايجاد مى شود و 
براى يك تعامل مجدد در ذهن ، از چند ثانيه تا 
15 دقيقه وقت الزم است !!! اين به طور ديوانه 

بر  همزمان  و  كند  مى  درگير  مارا  مغز  وارى 
بهره ورى، خالقيت، افزايش احساس اضطراب 

و استرس تاثير مى گذارد.

كه  اينست  نيازمند  بودن  كاره  چند  همچنين 
خود  كارى  حافظه  در  را  زيادى  اطالعات  شما 
قسمت  يك  بوسيله  كار  اين  كه  كنيد  نگهدارى 
از مغز به نام كورتكس(PFC) انجام مى شود. 
ترس  از  جلوگيرى  و  اراده  مسئول   PFC اما 
باعث  بودن  كاره  چند  هست.  نيز  اضطراب  و 
اين  و  شود  مى   PFC روى  فشار  افزايش 
بطور موثرى سبب از بين رفتن توانايى آن در 

جلوگيرى از ترس و اضطراب مى گردد.

ساده ترين راه فقط اين است كه بگوييد نه و هر 
انجام  اشتياق  با  و  خودش  زمان  در  را  چيزى 

دهيد.
-5 داشتن تكيه گاه

به جاى خلق كردن به تنهايى، سعى كنيد تا از 
يك پشتيبان زيرك در روند خالقيت خود بهره 
بگيريد. روى آموختن فراوان تمركز كنيد. ساده 
پيدا  اهدافتان  به  دستيابى  براى  را  روش  ترين 
كنيد .كسانى كه به ايده شما عالقمند هستيد را 
 . بگيريد  يارى  آنها  از  كار  ادامه  براى  و  بيابيد 
شود  مى  وقت  اتالف  كاهش  باعث  تنها  نه  اين 
 ، اطمينان  افزايش  با  روانشناسى  نظر  از  بلكه 
سوق  صعودى  روند  سوى  به  شمارا  خالقيت 

مى دهد.
اين 5 استراتژى و تمرين مى تواند راهى را كه 
تغيير  كنيد  مى  تجربه  خالقيت  مراحل  در  شما 
دهد. آنها نه تنها باعث بهبود خالقيت هاى نهفته 
هر  شما  شود  مى  سبب  بلكه  شود  مى  سابق 
تالش خالقى را با حسى عميق تر و خونسردى 

و لذت تجربه كنيد!

كمى استرس مفيد است
مدت  كوتاه  استرس  محققان،  از  بعضى  گفته  به   
آن طور كه تصور مى شود، بد نيست. بخشى از 
رويدادهاى مهم زندگى از جمله ازدواج كردن، بچه 
دار شدن و… مى تواند پراسترس و هيجان آور 
هم باشد. در اين مطلب به نقل از «MSN» به چند 
علت فوايد داشتن كمى استرس اشاره شده است.

چند  دهد:هر  مى  هيجان  زندگى  به  استرس  كمى 
بيمارى  ايجاد  در  مدت  طوالنى  هاى  استرس 
معده  چاقى  معده،  زخم  قلبى،  بيمارى  مانند  هايى 
كه  دانست  بايد  اما  دارد  نقش  حافظه  اختالل  و 
باعث  تواند  مى  استرس  كمى  موارد،  برخى  در 

احساس خرسندى يا احساس مثبت در ما شود.
چه  اگر  شغلى  پيشرفت  يا  ازدواج  مثال  عنوان  به 
همراه با استرس است اما استرس آن منفى نيست 
زيرا فرد احساس استرس و كمى ترس مى كند اما 
هيجان هم دارد. اين نوع استرس به زندگى معنى 

و اميد مى بخشد.
كند:نتايج  مى  تر  اجتماعى  را  فرد  استرس  كمى 
بررسى هاى محققان آلمانى در سال 2012 نشان 
مى دهد، افرادى كه يا به دليل سخنرانى يا انجام 
طور  به  شوند،  مى  استرس  دچار  رياضى  تست 
چشمگيرى نسبت به افرادى كه تحت موقعيت هاى 
اجتماعى  رفتارهاى  اند،  نگرفته  قرار  زا  استرس 
به  بيشترى  اعتماد  افراد  اين  دارند.  ترى  مثبت 
نيز  ديگران  اعتماد  جلب  در  و  كنند  مى  ديگران 

موفق ترند.
كمى استرس حافظه را بهبود مى دهد:كمى استرس 
شود.  مى  كورتيزول  هاى  هورمون  ترشح  باعث 
بررسى هاى اخير محققان آمريكايى روى گروهى 
داوطلب نشان داد، حافظه آن دسته از داوطلبانى 
آن  در  كورتيزول  توليد  ميزان  استرس  اثر  بر  كه 
هيچ  كه  افرادى  به  نسبت  بود،  يافته  افزايش  ها 

افزايشى نداشتند، بهبود يافت.
كمى استرس قدرت خالقيت را تقويت مى كند:براى 
نويسندگى،  جمله  از  امرى،  هر  در  بودن  خالق 
كمى  كارى،  جديد  راهبرد  يافتن  يا  شعرسرايى 
شود  مى  باعث  امر  اين  زيرا  است  الزم  استرس 

فرد كامًال روى كار خود متمركز شود.
كمى استرس فرد را آگاه مى سازد:استرس يعنى 
ديگر  عبارت  خطر؛به  به  بدن  هورمونى  واكنش 
تا  دهد  مى  ذهنى  و  فيزيكى  انرژى  ما  به  استرس 
بتوانيم با هر نوع وضعيت و شرايطى كنار بياييم. 
به  نسبت  را  فرد  رانندگى  هنگام  مثال،  عنوان  به 
هنگام مصاحبه كارى  تهديدها آگاه تر مى كند يا 

به فرد جرأت بيشترى مى دهد.
مى  تقويت  را  بدن  ايمنى  سيستم  استرس  كمى 
كند:طى آزمايشى كه روى نمونه هاى آزمايشگاهى 
انجام گرفت، مشخص شد هنگامى كه موش ها در 
معرض استرس خفيف قرار مى گيرند، در آن ها 

انواع سلول هاى ايمنى فعال مى شود.
كمى استرس در بهبود سريع تر بيمارى ها نقش 
دارد: نتايج بررسى ها نشان مى دهد بيمارانى كه 
بعد از عمل جراحى دچار استرس هاى كوتاه مدت 
مى  بهبود  تر  سريع  ديگران  به  نسبت  شوند  مى 

يابند.
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13 رفتار زشت 
ايرانــــــى!

براى سال و ماه جديد در جامعه و جمع خودمانى 
در  ها  نكته  اين  به  شود  مى  پيشنهاد  خودتان، 

رفتار و روابط بين فردى خويش توجه كنيد.
 توجه داشته باشيد كه در اين روزگار، همه حرف 
توصيه،  ديگران  براى  آنچه  اما  زنند  مى  خوب 
نصيحت و سخنرانى مى كنند در عمل ناقص اجرا 
مثل  ايرانى، كه  روشنفكرى  مثل  درست  شود.  مى 
متولد  ناقص  ما،  مملكت  در  ديگر  چيزهاى  بعضى 
تكرار  جهت  به  كه  زشتى  رفتار  مرور  است؛  شده 
كنار  با  اما  است.  شده  ما  فردى  فرهنگ  به  تبديل 
گذاشتن آنها مى توان دنياى جديدى را براى خود 

و كائنات ساخت .

1. هيچكس عقل كل نيست
در اين جهان و بين مخلوقات خداوند، از شما بهتر نيز 
وجود دارد. بعضى از ما تصور مى كنيم خدا فقط ما را 
با نهايت درايت و تفكر آفريده است. نشانه دانايى؛ اقرار 
به نادانى و ناتوانى در برابر دانش حقيقى كائنات است. 
نادانى  به  ندانستند،  كه  آنها  عشق،  حضرت  بارگاه  در 
مغرور  فرشته  كه  شيطان  اما  كردند  اعتراف  خويش 
خداوند بود به تصور دانايى خويش، جاهالنه عمل كرد.

2. با يك بار ديدن يك نفر، قضاوت نكنيم
دهيم،  مى  انجام  ما  معموًال  كه  زشتى  كارهاى  از  يكى 
شايد  كه  است  افرادى  درباره  عادالنه  غير  قضاوت 
در  ظلم  نهايت  اين  باشيم!  ديده  را  آنها  بار  يك  فقط 
حق شخصى است كه نمى شناسيمش. آن قدر مطمئن 
هيچ  زنيم!  مى  دامن  شايعات  به  و  كنيم  مى  قضاوت 
اشكالى ندارد كه در اظهارنظرهايمان درباره سايرين، 
عجله نكنيم و براى حرمت و آبروى افراد احترام قائل 

شويم.

3. كارشناس چند رشته نباشيم
انگارى  متخصص  خود  ما  كشور  در  زشت  اتفاق  يك 
در  چرا  راستى  است.  مختلف  هاى  زمينه  در  خودمان 
كند  مى  احساس  ثابت  نفر  يك  متعدد،  موضوع  بيست 
كه خبره است؟ شايد اين نيز شهامت بخواهد كه وقتى 
فردى در موضوعى از ما سوالى پرسيد، به او بگوييم 
كه «نمى دانم، بلد نيستم، نياز به تحقيق و مطالعه دارم».

4. مصرف زياد، نشان شخصيت هست؟
خارج شدن از جاده اعتدال و ميانه روى در هر زمينه 
اى زشت است. خود را اسير مارك ها و برندها كردن، 
بسيار زشت است. بعضى از همسران و مادران ما، آن 
شوند  مى  بودن  مرتب  و  تميزى  وسواس  درگير  قدر 
كه فراموش مى كنند، روح زندگى خانوادگى شان، در 
حال مرگ است! درست و به اندازه مصرف كردن را 

جايگزين بيمارى خريد مدل هاى جديد كنيد.

5. هميشه فقط حق با ماست؟
كنند.  تالش  خود،  حق  احقاق  مسير  در  دارند  حق  همه 
اما زشتى رفتار برخى از ما اين است كه همواره حق 
خود مى دانيم كه در هر مجادله اى، تصور كنيم حق با 
ماست. براى لحظه اى به موضوع فكر كنيد كه چند بار 
جمله «من اشتباه كردم حق با شماست» را شنيده ايد؟ 
زشت است كه فردى هميشه حق را براى خويش بداند!

6. تفريحى، معتاد هيچ چيز نشويم
مى  جدى  شوخى  شوخى  جهان  هاى  زشتى  از  خيلى 
نمى  فكر  وقت  هيچ  معتادان  و  ها  سيگارى  تمام  شود. 
كه  شوند  گرفتار  رفتارى  مرداب  در  است  قرار  كردند 
مى  زنانه  سليقه  و  مردانه  انگيزه  آن  از  شدن  خارج 
تفريحاتى  و  نارفيق  رفقاى  به  مان  حواس  پس  خواهد. 
نيز  اين  باشد.  است  افتادن  چاه  در  چاله  از  مثل  كه 
رفتار زشتى است كه عليرغم دانستن مان، اما به داليل 
حتى  شويم  معتاد  كننده  سرگرم  پديده  هر  به  مختلف 
كه  باشد،  كردن  نگاه  تلويزيون  ها  ساعت  چيز  آن  اگر 

بى ترديد به ضرر ماست.

7. فقط منافع خودمان را جدى نگيريم
همه آنها كه زباله اتومبيل خود را در خيابان يا در قلب 
طبيعت رها مى كنند باور دارند كه منافع شخصى شان 
مهمتر از منافع جمعى و ملى است. اگر منافع جمعى ما 
خودمان  هاى  خواسته  و  نيازها  تامين  از  مهمتر  كمى 
از  بعضى  تاكنون  كه  زشتى  كارهاى  از  بسيارى  بود 
هاى  خالف  شد،  نمى  اجرايى  ديگر  ايم  داده  انجام  ما 
بياوريد.  خاطر  به  را  ها  سبقت  و  ها  سرعت  رانندگى 
اجابت  دليل  و  بهانه  به  اى  جاده  حوادث  از  بسيارى 

منافع آنى و فردى افراد است.

8. به بهانه انجام احكام، اخالق را فراموش نكنيم
ظهور  از  بيش  كه  بزرگى  و  كوچك  خداى  همه  آن  با 
آخرين پيامبر الهى در مكه وجود داشت و سختگيرى 
خاص  رفتارهاى  و  احكام  انجام  جهت  قريش  بزرگان 
بعثت  ضرورت  ايجاد  موجب  دليل  چه  نظرشان،  مورد 
پيامبر اعظم (ص) و نيز پذيرش دين جديد در بين مردم 
اكنون،  شايد  و  زمان  آن  در  بشر  مفقوده  حلقه  شد؟ 
ارسال  و  بعثت  دليل  اخالق،  است.  «اخالق»  مفهوم 
رسالت جديد بوده و هست. حال آيا مى شود به بهانه 

اجراى احكام، اخالق را كنار گذاشت؟

9. تغيير از ديگران شروع نخواهد شد
با همه اشكاالتى كه اطراف ما وجود دارد اما گروهى 
رخ  باال  از  اتفاقى  بايد  امور  اصالح  براى  كنند  مى  فكر 
دهد. انگار ما خود نمى توانيم مبناى تغيير باشيم. براى 
ما  از  تالش  و  سايرين  به  نبايد  زشتى  كردن  برطرف 
بهتران متكى بود. اين نيز يك رفتار زشت است كه ما 
گناه همه ضعف ها را به گردن ديگران بيندازيم و نيز 
جهت تحول، توقع داشته باشيم كه دولت مثًال افسردگى 
و  شادى  براى  برنامه  نداشتن  و  روحى  ناآرامى  يا 

تفريح پايان هفته ما را تغيير دهد.

10. فرداى طبيعت را فداى هوس امروزمان نكنيم
گاهى برخى از ما فراموش مى كنيم كه طبيعت، امانت 
افراد  بعضى  اما  هاست.  نسل  همه  براى  الهى  هديه  و 
يا  جوشيدن  براساس  ديگ  يك  حرمت  كه  دارند  باور 

ميان  دريا،  كنار  شود.  مى  تعيين  ما  براى  نجوشيدن 
جنگل و حتى در كوچه منتهى به خانه مان، بى توجهى 
به طبيعت و آلودگى زيست محيطى، نوعى خودكشى و 

ديگر كشى است.

11. دروغ مصلحتى، با هر منطقى مصلحت نيست
در ادبيات دينى ما بى نمازى، بى حجابى، بى محاسنى 
و خيلى بدى هاى ديگر؛ دشمنى با خدا و بدترين گناه، 
است.  شده  عنوان  دروغگويى  و  دروغ  بلكه  نشده  ذكر 
پس به هيچ بهانه اى نمى توان دروغ گفت: دروغ براى 
هر كسى و به خصوص براى كسى كه خود از زشتى 
دروغ مى گويد زشت تر است اما كسى كه خود مدعى 
واقع  در  است  دروغ  گوينده  همچنين  و  دروغ  زشتى 
و  داند  مى  زشت  ديگران  براى  را  دروغگويى  و  دروغ 
نه براى خود. چنين فردى با دروغ ديگر سعى مى كند 

دروغ ثابت شده خويش را كتمان كند.

12. اخمو و عصبانى بودن، نشانه وقار نيست!
به  متاسفانه  زياد،  تكرار  جهت  به  كه  زشت  رفتار  يك 
درگيرى  خود  شده؛  تبديل  ما  فردى  فرهنگ  و  عادت 
مزمن است. هميشه اخمو بودن و با عصبانيت برخورد 
كردن، ما را از ديگران جدا مى كند. اگر مدير يا بزرگتر 
را  خود  شخصيت  كه  نيست  بد  هستيد،  خانواده  يك 
بودن  عصبانى  با  بودن  جدى  ببينيد.  ديگران  عينك  از 
متفاوت است. معموًال آدم هايى كه ايست قلبى يا سكته 
قلبى مى كنند همان هايى هستند كه با لبخند قهر كرده 

اند.

13. كمتر حرف درست بزنيم و بيشتر درست عمل كنيم
در روزگارى كه همه حرف خوب مى زنند، خوب عمل 
يكى  باشد.  مان  توجه  مورد  پيش  از  بيش  بايد  كردن 
ديگر از رفتارهاى زشت ديگرى كه مى توان آن را كنار 
است.  كردن  عمل  بيشتر  و  زدن  حرف  كمتر  گذاشت، 
توفيق حرف هاى معلمان و مربيان تربيتى را بايد در 
نكته  كرد.  جستجو  ايشان  خانواده  و  فرزندان  تربيت 
كه  موضوعاتى  همه  درباره  نكردن  اظهارنظر  ديگر، 
«مى دانيم» يا «نمى دانيم» است! اولين گام خردمندى؛ 

تفكر و سكوت است.

جامعه

نقاط  در  اينك  ايرانيان  از  بزرگى  گروه 
مختلف جهان پراكنده اند. براى نخستين 
زبان  و  محل  زبان  مشكل  اين  با  بار 
در  كه  كسانى  هستند.  روبرو  مادرى 
سنين باال از ايران خارج شده اند. چنين 
هاى  سال  گروه  اين  ندارند.  مشكلى 
در  را  مادرى  زبان  تكوين  و  يادگيرى 
ايران گذرانده اند. و اگر ارتباط خود را 
كنند.  حفظ  فارسى  نوشتجات  و  آثار  با 
مطالب  سطح  معينى  برنامهء  با  اگر  و 
مخصوصاً  ببرند.  باال  را  خود  خواندنى 
مطالعه  را  نثر  و  نظم  از  اعم  ادبى  آثار 
نمايند. بهيچوجه دچار مشكلى نخواهند 

شد.
فارسى زبان مادرى ما است. زبانى است كه آثار ادبى 
و  لطيف  است  زبانى  شده.  سروده  بدان  زيبا  بسيار 
پرمايه. زبانى است غنى و واال. بنابر اين نبايد نيازى به 

استدالل در اهمّيت اين زبان و لزوم يادگيرى آن باشد.

جهان  مختلف  نقاط  در  اينك  ايرانيان  از  بزرگى  گروه 
پراكنده اند. براى نخستين بار با اين مشكل زبان محل 
و زبان مادرى روبرو هستند. كسانى كه در سنين باال 
از ايران خارج شده اند. چنين مشكلى ندارند. اين گروه 
ايران  در  را  مادرى  زبان  تكوين  و  يادگيرى  هاى  سال 
نوشتجات  و  آثار  با  را  خود  ارتباط  اگر  و  اند.  گذرانده 
فارسى حفظ كنند. و اگر با برنامهء معينى سطح مطالب 
اعم  ادبى  آثار  مخصوصًا  ببرند.  باال  را  خود  خواندنى 
از نظم و نثر را مطالعه نمايند. بهيچوجه دچار مشكلى 

نخواهند شد.

خردسالى  پائين  سنين  در  كه  است  گروهى  با  مشكل 
اينك  و  اند  شده  خارج  ايران  از  مادرشان  و  پدر  همراه 
بعد از گذشتن چند سال در آستانهء بلوغ و جوانى قرار 
بايد اطفالى را كه در خارج به دنيا  دارند. به اين گروه 
از  چه  و  ايرانيان  بين  ازدواج  از  چه  افزود.  اند  آمده 
چند  به  توان  مى  را  اطفال  اينگونه  مختلط.  هاى  ازدواج 
اصوًال  كه  هستند  آنهائى  دسته  يك  كرد:  تقسيم  دسته 
يا  آمريكا  ساكن  اگر  مخصوصًا  دانند.  نمى  فارسى 

كانادا باشند. اينان به همان زبان انگليسى يا پدر و مادر 
كه  است  كوچكى  گروه  ديگر  دستهء  كنند.  مى  صحبت 
فارسى مى دانند: اينان با مجاهدت پدر و مادر و كوشش 
خودشان توانسته اند اين زبان را هم ياد بگيرند. گروه 
بزرگتر ديگرى نيز هست. اين گروه شامل كسانى است 
كه فارسى مى دانند ولى تجربه نشان داده كه اغلب نمى 
توانند حتى ده دقيقه گفتگوئى را منحصراً به فارسى ادامه 
دهند. جمالت و لغات و افعال فارسى را بطور پراكنده با 
زبان كشور جديد خود مخلوط نموده. از هر كدام آنچه 
آسانتر به ذهن مى آيد. انتخاب مى نمايند و اگر دو يا 

سه زبان خارجى بدانند. اين اختالط شديدتر شده همهء 
زبان ها را درهم و برهم بكار مى برند. در خانواده هائى 
كه پدر و مادر نيز به همهء زبان هائى كه طفل مى داند 
آشنا هستند اين حالت شديدتر است. سرانجام گروهى 
كه پدر و مادرشان به عمد و قصد و يا از روى اجبار و 
ندانستن زبان ديگر فقط فارسى با فرزندان خود حرف 
آنها  به  فارسى  ياددادن  در  فعالى  كوشش  اّما  اند.  زده 
ننموده اند. طبعًا دايرهء اطالعات و معلومات آن عّده كم 
از  كند.  نمى  تجاوز  معمولى  گفتگوى  حدود  از  و  است 
دو گروه باال حتى برخى الفباء فارسى را نيز نمى دانند.

زبان  مسألهء  در  پرده  بى  و  صريح  گفتگوى  از  هدف 
براى  حلّى  راه  يافتن  ن  آ  و  است  چيز  يك  تنها  فارسى 
فارسى آموزى بطور جدى و پيگير است. خروج هزاران 
با  بيگانه  كشورى  در  سكونت  و  خود  كشور  از  ايرانى 
آشنا  نا  زبانى  و  نامأنوس  محيطى  و  غريبه  فرهنگى 
خود  همراه  فراوانى  فرهنگى  و  اجتماعى  مشكالت  طبعًا 
در  فارسى  زبان  مسألهء  به  توجه  عدم  و  است  داشته 
آيد.  بنظر  موّجه  تواند  مى  اّوليه  تالطم  پر  هاى  سال 
براى والدين مهم آن بوده كه فرزندانشان هر چه زودتر 
بازبان كشور جديد خود آشنا شده. بتوانند در مدرسه 
شوند  وارد  اند  رفته  مى  ايران  در  كه  كالسى  معادل 
ادامه  را  تحصيل  مملكت  آن  شاگردان  دوشادوش  و 
بيگانه  زبان  به  كه  ها  درس  بگيرند.  خوب  نمرات  داده. 
باشد طبعًا وقت بيشترى مى گيرد ضمير طفل و مراكز 

يادگيرى زبان در مغز متوّجه زبان جديد مى شود. در 
مدرسه پنج شش ساعت به آن زبان مى شنود و حرف 
با  درس  ساعات  از  بعد  خود  همشاگرديان  با  زند  مى 
همان زبان مكالمه مى كند جلوى تلويزيون همان زبان 
را مى شنود و طبعًا زبان جديد به تمامه جايگزين زبان 
جمله  مختصر  و  پراكنده  بطور  اگر  و  شود  مى  فارسى 
اى يا كلمه اى از پدر و مادر بفارسى بشنود. آن كلمه 
مانند قطرهء آبى بر سطحى روغنى ميلغزد و از حافظه 
بيرون مى افتد. پدر و مادر نيز بخاطر وضع جديد طفل 
نيز  را  فارسى  كه  اين  بر  اصرارى  دروسش  زيادى  و 

مانند زبان محلى بطور جدى بياموزد ندارند.

يك  ولى  است.  درست  و  معقول  حّدى  تا  استدالل  اين   
خارق  يادگيردى  قدرت  آن  شود.  فراموش  نبايد  نكته 
العادهء زبان در اطفال و نوباوگان است. از لحاظ علمى 
ثابت شده. كه يك طفل مى تواند به آسانى و در كمال 
در  و  بگيرد  ياد  همزمان  را  زبان  چهار  يا  سه  سهولت 
بخواند.  و  بنويسد  آنها  همهء  به  برود.  پيش  آنها  همهء 
بشرط آن كه بطور جدى و يا برنامه اى مرتب و پيگير 

اين كار ادامه يابد.

شناسان  جامعه  تأئيد  مورد  نيز  نكته  اين  آن  بر  عالوه 
است. كه فرزندان مهاجران خارجى اگر با زبان مادرى 
خود آشنا نباشند و آن را نياموزند بيشتر دچار بحران 
هاى روحى و گرفتارى هاى ناشى از دو فرهنگ بودن 
مى شوند. و شخصيت آنان به طور كامل رشد نمى كند 
نمى  فارسى  زبان  كه  ايرانى  كودكان  از  دسته  آن  مثًال 
دانند. در منزل خود فار سى مى شنوند اّما چيزى نمى 
نامه  رسيدن  از  را  والدين  احساسات  و  هيجانات  فهمند 
اى از ايران مى بينند. نامه را نگاه مى كنند و از خطوط 
آن چيزى درك نمى كنند با كلماتى مثل ايران و نوروز 
و سيزده بدر و يا شهرها ئى كه نام آنها زياد برده مى 
غيره آشنا  و  مازندران  و  تبريز  و  شيراز  قبيل  از  شود 
هستند. اّما ذهن و فكرشان با اين امور غريبه است اگر 
ميهمان ايرانى داشته باشند از ميهمانى و گفتگوها هيچ 

نمى فهمند مگر آن كه ميهمان فرزندان خود را هم آورده 
فارسى  جا  يك  در  بزرگترها  صورت  آن  در  كه  باشد 
حرف مى زنند و كوچكترها در اطاق ديگر زبان محلى 
است.  ارتباط  وسيلهء  فقط  نه  مهمتر.زبان  همه  از  را. 
بلكه تنها وسيلهء بيان عواطف و احساسات و خواسته 
و  پدر  بين  محبت  و  عشق  كامل  رابطهء  ايجاد  هاست. 
مادر و اطفال الزمه اش آن است كه طرفين با يك زبان 
مشترك كه با زير و بم و اصطالحات آن آشنا هستند 
به  روحى  و  معنوى  ارتباط  اين  سازند.  برقرار  ارتباط 
دو  هر  كه  مختلف  زبان  دو  طريق  از  تواند  مى  سختى 
برقرار  دانند.  مى  ناقص  بطور  را  آنها  متقابًال  طرف 
گردد. كودك خود را در خانه و در محيط فرهنگى پدر 
و مادر بيگانه احساس مى كند. شكاف بين دو فرهنگ 
و دو برداشت و دو زبان روز بروز بيشتر مى شود و 
طفل كه بطور نيم بند يك پا در اين فرهنگ و پاى ديگر 
را در فرهنگ غالب مملكت جديد خود داشته در سنين 
ر شد و بزرگى از اين بى هويتى و بى فرهنگى صدمه 

خواهد خورد.

به همين جهت در برخى از كشورها كه خيلى روى اين 
مسائل مطالعه نموده اند تدريس زبان مادرى به اطفال 
مهاجران و پناهندگان اجبارى و از وظائف دولت است. 
با كليد زبان مادرى طفل ارتباطى متعادل و هماهنگ با 
فرهنگ قبلى خود برقرار كرده و از آن طريق با دنياى 
چون  حال  عين  در  شود.  مى  آشنا  خود  مادر  و  پدر 
نيمى  لذا  است.  آموخته  نيز  را  خود  جديد  كشور  زبان 
از وجودش را بيگانه و خالى و تهى از مفهوم احساس 

نمى كند.

زبان تنها يكى از مظاهر فرهنگى و وسيلهء بيان و تعبير 
بخشى از فرهنگ است. لذا آن را بايد براى شناساندن 
ساير بخش ها و جلوه هاى به كار گرفت و اطفال را به 
ها و افسانه  ها و داستان  زيبا و جشن  آداب و رسوم 
آشنا  ايرانى  فرهنگ  ديگر  مظاهر  و  ادبيات  و  هنر  و  ها 
و عالقمند كرد. به نحوى كه به فارسى دانستن افتخار 
كنند و بهره بردن از آن همه سرمايه هاى تمّدنى كهن 

را غنيمت دانند و از عمق دل راضى و خشنود باشند .

اينكه چگونه به كودكانمان فارسى بياموزيم. بستگى به 
وضع هر خانواده و امكانات آن و وقتى دارد كه بخواهند 
صرف اين كار شود. آنچه در اين زمينه مهم و ضرورى 
با  همراه  ناپذير  خستگى  و  قاطع  است  تصميمى  است 
تشويق و ترغيب و ايجاد شوق در كودكان و نوجوانان. 
همچنين توجه به اين مطلب كه هيچ سنى براى يادگرفتن 

دير نيست.

زبان فارسى در هجرت
دكتر فريدون وهمن
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ما گذشتيم و گذشت 
آنچه تو با ما كردى

معصومه اسدى
روابط  در  ريشه  همسران،  وفايى  بى 

متشنج زناشويى دارد
بى وفايى يكى از دردناك ترين تجربيات انسان است و 
اغلب دامنه وسيعى از افراد را در بر مى گيرد و به آنان 
و  خانواده  اعضاى  فرزندان،  همسر،  رساند.  مى  آسيب 

مى  آسيب  ميان  اين  در  سوم  نفر  و  شخص  خود  حتى 
بينند. رايج ترين بى وفايى، روابط فرازناشويى (روابط 
خارج از ازدواج) است كه آن را ارتباط با فردى غير از 

همسر تعريف كرده اند.
روابط  مورد  در  همسر  از  پنهانكارى  نوع  هر  واقع  در 
خارج از ازدواج، نوعى بى وفايى و خيانت تلقى مى شود 
اعتماد  حس  رفتن  بين  از  در  عامل  ترين  مهم  خود  كه 
زوجين محسوب مى شود. فرد آسيب ديده در بى وفايى 
همچون  احساساتى  و  كرده  شكست  احساس  اغلب 
خشم، شرم، لطمه و زيان ديدگى، فريب خوردگى، ترس 
و بى اعتمادى را تجربه مى كند. در بى وفايى آنچه بيش 
از هر موردى مهم است و كمتر به آن توجه مى شود، 
اين است كه بى وفايى همسر ريشه در روابط متشنجى 
دارد كه دو طرف با يكديگر داشته و مسائل حل نشده 
اى كه زوجين را به مرور از يكديگر دور ساخته و به 

طرف نفر سوم سوق داده است.

ناسالم بودن همسران، عامل بى وفايى
بين  در  معموال  كه  است  امرى  خيانت  و  وفايى  بى 
همسران ناسالم و آسيب خورده به مراتب بيشتر اتفاق 
مى افتد كه مهم ترين ويژگى هاى آنان به اين قرار است:

و  رفتار  نفرشان،  دو  هر  يا  يكى  ناسالم،  همسران  ـ 
شخصيت رشد كرده اى ندارند.

همان طور كه مى گويند عقل سالم در بدن سالم است. 
زوج سالم را نيز زن و مرد سالم به وجود مى آورند. 
زن و مردى كه رفتار و شخصيت سالمى نداشته باشند، 
معموال در به وجود آوردن زندگى مشترك موفق، ناكام 

مى مانند.
همسر  بين  كارآمد  مديريتى  معموال  ناسالم  همسران  ـ 
بين  ارتباط  كه  شرايطى  در  ندارند.  خويش  خانواده  و 
همسر و خانواده خويش دچار آسيب مى شود، همسرى 

كه واسطه است بايد نقش فعال ترى داشته باشد.
با  بخوبى  و  بدرستى  توانند  نمى  ناسالم  همسران  ـ 
ارتباط  شرايطى  چنين  در  كنند.  برقرار  ارتباط  يكديگر 
بين آنها گسسته مى شود و نمى توانند بدرستى منظور 

خود را به يكديگر ارائه و تفهيم كنند.
ـ همسران ناسالم معموال در زندگى شان اوقات خوشى 
را نمى گذرانند. آنان به دليل ماهيت رفتارى و ارتباطى 
كه دارند رنج ها و آزارهايى را نسبت به يكديگر اعمال 
مى كنند كه همين امر باعث رنجش و ناراحتى آنان مى 
حضور  تلخى  از  نيز  ناسالم  همسران  فرزندان  شود. 

والدين شان بى بهره نمى مانند.

ـ همسران ناسالم در طول زندگى، عالقه شان را نسبت 
به يكديگر از دست مى دهند. در صورتى كه عشق نيز 
مثل هر پديده اى ديگر به مراقبت و نگهدارى نياز دارد 
به  تبديل  نيايد،  عمل  به  آن  از  الزم  توجهات  چنانچه  و 
بى عالقگى و در مراحل پيشرفته تر به نفرت تبديل مى 

شود.

شرلى گالس، روان شناس و متخصص آمريكايى حوزه 
رهنمودهايى  وفايى،  بى  زمينه  در  متخصص  و  خيانت 

براى پيشگيرى از بى وفايى ارائه مى دهد:
خاطر  به  كنيد.  حفظ  را  مناسب  هاى  حفاظ  و  مرزها  ـ 
ارتباطى،  اخالقى،  مرزهاى  به  وفايى  بى  باشيد  داشته 

ارزشى، خانوادگى و زناشويى مربوط مى شود.
ـ بدانيد محيط كار مى تواند يك خطر بالقوه باشد. در 
فرد  يك  با  هميشه  نكنيد  سعى  االمكان  حتى  كار  محيط 
غيرهمجنس خاص در ساعت معين و سر يك ميز غذا يا 

چاى صرف كنيد.
است  ممكن  كنيد.  اجتناب  غير  با  عاطفى  صميميت  از  ـ 
تصور شود صحبت از مسائل خصوصى با يك غريبه 
يا همكار تنها يك بحث عادى است، ولى اين بحث ممكن 
و  شده  منجر  عاطفى  روابط  و  درددل  به  براحتى  است 

حتى از آن هم فراتر رود.
و  فاميل  از  (بخصوص  كسى  به  ازدواج  از  قبل  اگر  ـ 
داشتن  با  ندهيد  اجازه  ايد،  بوده  مند  عالقه  بستگان) 
داشتن  كنيد  سعى  شود.  ور  شعله  كهنه  عشق  همسر، 
به  و  كنيد  قطع  سپس  و  كنترل  را  قبلى  عشق  با  ارتباط 

فكر او نباشيد.
ـ اگر مساله اى ازجمله مشكل با جنس مخالف در خارج 
از منزل پيش آمد، آن را با همسر خود (البته با شناختى 
بى  صورت  در  و  بگذاريد  ميان  در  داريد)  وى  از  كه 
اعتمادى به همسرتان با كسانى كه در امور خانوادگى و 

زناشويى تخصص دارند، مشاوره كنيد.
را  كوتاهى  پيام  و  تلفنى  اينترنتى،  آزاد  دوستان  دور  ـ 
در صورتى كه از جنس مخالف باشند، خط بكشيد. اتاق 
هاى چت اينترنتى مى تواند عامل بى وفايى جدى باشد.

مجموعه  و  خانواده  دوستان،  كنيد  حاصل  اطمينان  ـ 
اگر  هستند.  شما  ازدواج  حامى  تان  اجتماعى  شبكه 
دوستان يا بستگان شما مخالف ازدواجتان باشند، مى 
توانند عقايد و باورهاى شما را تغيير دهند، شما را به 
روابط خارج ازدواج تشويق كنند و با ضعيف كردن عهد 
و پيمان، ارزش ها و مسئوليت پذيرى خانوادگى باعث 

تضعيف رابطه شما با همسرتان شوند.

آيا اين اتفاق در زندگى ما هم رخ خواهد داد؟
چرا اغلب به عنوان يك زن يا حتى يك مرد تصور مى 
كنيم نفر سوم هرگز به زندگى ما راه نخواهد يافت و بى 
و  نيست  ما  مشترك  زندگى  به  مربوط  خيانت  و  وفايى 
فقط در فيلم ها ديده مى شود يا شامل زندگى اطرافيان 
مى شود؟ در حالى كه اصال هم مطمئن نيستيم نيازهاى 
عاطفى ما در زندگى زناشويى برطرف مى شود يا خير. 
براستى چرا اغلب زوجين ما كمتر احساس خوشبختى 
نسبى  آرامش  يك  هرگز  خود  خلوتگاه  در  و  دارند 
براى  پيام  عنوان  به  را  دروغ  اين  چرا  براستى  ندارند؟ 
اطرافيان خود ارسال مى كنيم كه ما خوشبختيم و هيچ 

مشكلى در زندگى زناشويى نداريم!

معموال مهم ترين نيازهاى عاطفى ما آنهايى است كه در 
شدن موجب شادترين و رضايت بخش  صورت ارضا 
كه  نيست  تعجب  جاى  شوند.  مى  ما  در  احساس  ترين 
مردان و زنان در برطرف كردن نيازهاى يكديگر مشكل 
يكديگر  احساسات  درك  به  قادر  آنان  چراكه  دارند، 
نيستند. برخى از آنان هم حتى تمايل دارند كارى انجام 
تالش  اغلب  اما  شود،  ديگرى  رضايت  موجب  كه  دهند 
طرفين  از  يكى  آنچه  است.  نادرست  جهت  در  هايشان 
ديگرى  نظر  از  اغلب  دارد،  آن  بر  را  تاكيد  بيشترين 
كمترين اهميت را دارد. برخى زوجين هم اصال الزم نمى 
دانند كه بخواهند خود را به زحمت انداخته و به نيازهاى 
آن  نتيجه  پس  بدهند.  اهميتى  خود  مقابل  طرف  عاطفى 
مى شود كه زوج ناراضى به نوعى احساس افسردگى 
و  نارضايتى  احساس  هميشه  چراكه  كند.  بودن  تهى  و 

اين  از  فردى  هيچ  مسلما  دارد.  ناخشنودى 
ناگهان  اما  آيد،  نمى  خوشش  زندگى  سبك 
احساسى  كه  كند  مى  مالقات  را  شخصى 
فوق العاده را در وى ايجاد مى كند، مانند 

اين كه ابرها كنار رفته و خورشيد دوباره مى درخشد. 
در اينجاست كه فرد به اين باور مى رسد نفر سوم در 
يك  حكم  وى  افسردگى  و  غم  احساس  كردن  برطرف 
معجزه را دارد! اما اين معجزه نيست. اين هيجانات فرد 
است كه وى را تشويق مى كند كوركورانه زمان بيشترى 
را با شخصى كه به نظر او وى را كامال درك مى كند، 
سپرى كند. غافل از اين كه زندگى فرد و خانواده اش از 
روال عادى خارج مى شود، اما از طرف ديگر نمى توان 
منكر اين واقعيت شد كه نيازهاى برطرف نشده تاثيرى 
قدرتمند دارند. آنقدر قدرتمند كه اشخاص تمايل پيدا مى 
كنند  فدا  را  باورهايشان  و  شغل  فرزندان،  همسر،  كنند 
فرد  كه  هايى  خواسته  برسند.  خود  هاى  خواسته  به  تا 
باور دارد هيچ گاه همسر او حتى پس از سال ها زندگى 

مشترك آن را برطرف نكرده است.
اين مساله جزو طبيعت آدمى است كه هر فردى دوست 
دارد در كنار كسى قرار بگيرد كه او را خوشحال كند، به 
وى توهين نكند و از همه مهم تر او را درك كند يا دست 
كم تالش اين درك كردن را انجام دهد و هيچ فردى با 
روان سالم تمايلى ندارد ساليان دراز در كنار كسى به 
عنوان همسر قرار بگيرد كه پس از سال ها تازه به اين 
نتيجه برسد تمام عمر خود را اشتباه كرده است، زمانى 

كه ديگر دير است!

عجوالنه تصميم نگيريد
در زمان افشاى بى وفايى و پس از آن، مهم ترين مساله 
اين است كه عجوالنه تصميم نگيريد. كشف بى وفايى، 
زيادى  هاى  سال  كه  زوجى  است.  بحرانى  زمان  يك 
زندگى  طوالنى  تاريخچه  داراى  و  اند  گذرانده  هم  با  را 
مشترك و فرزند هستند، صالح است بيش از آن كه تنها 
بر درد ناشى از بى وفايى تمركز كنند، به دنبال داليل 
كه  زمانى  تا  كه  است  اين  عاقالنه  و  باشند  وفايى  بى 
خونسردى خود را بازنيافته اند، از هرگونه اقدام خاص 
بى  به  است  ممكن  زوجين  كه  معنايى  اولين  بپرهيزند. 
وفايى نسبت دهند، اين است كه همسر آنان ديگر به آنها 
كشف  است  ممكن  تفكر  اين  وراى  اما  ندارد.  اى  عالقه 
كنند به عنوان يك زوج چقدر جدا از هم بوده اند. شما 
مى توانيد به جاى تمركز بر نفر سوم و كنكاش درباره 
در  خود  مشكالت  بر  تمركز  براى  فرصت  اين  از  وى 
زندگى زناشويى بهره ببريد. تمركز و خشم بر نفر سوم 
مانع تفكر روشن و واضح درباره جنبه هايى از زندگى 
زناشويى كه نيازمند است، مى شود. احساس رقابت با 
نفر سوم تنها بر درد شما مى افزايد. همسر شما ممكن 
است در يك دوره شيفتگى و شيدايى شديد قرار داشته 
باشد و احساس تند و شديدى را تجربه كند كه بعد از 

مدتى اين احساس كاهش مى يابد.
احساسات  درباره  دقيق  تفكر  به  را  زمانى  است  الزم 
مثبت و منفى درباره همسر بى وفايتان اختصاص دهيد 
و با خانواده و دوستان درباره آنچه اتفاق افتاده صحبت 
نكنيد چرا كه با كشف خيانت به مرور ممكن است ازدواج 
به قعر دره سقوط نكند و دوباره روابط به حالت عادى 
بازگردد، ولى حرف هاى دوستان و خانواده اى كه فرد 
آسيب ديده با آنها صحبت كرده براحتى فراموش نمى 
شود. اين مساله مى تواند موجب مشكالت بعدى باشد. 
دچار  خود  مقابل  طرف  خيانت  برابر  در  افراد  معموال 
هيجانات و احساسات متفاوتى مى شوند. هيجاناتى كه 
مى  تجربه  همسرتان  وفايى  بى  شدن  برمال  خالل  در 
و  شود  مى  شما  در  رنج  و  درد  ايجاد  باعث  هم  كنيد، 
افراد  اكثر  شود.  تان  تحول  و  رشد  سبب  تواند  مى  هم 
تصور مى كنند احساس تقصير، خجالت، گناه و خشم 
مى  كه  جايى  تا  خواهند  مى  و  هستند  منفى  احساسات 

توانند خود را از شر اين احساسات بد خالص كنند.

اين عمل تا حدى نادرست است، چرا كه هيجانات بظاهر 
منفى ممكن است اثرات مثبتى بيش از منفى داشته باشد. 
باعث  حد  از  بيش  تواند  مى  خشم  چون  هيجانى  اثرات 
آسيب به خودتان و نه ديگران باشد. ماندن در شرايط 
پيامدهاى ناراحت كننده ترى مى شود.  خصمانه باعث 
چه  هر  شود.  مى  منجر  بيشتر  خشم  به  خشم  احساس 
طرف  دهيد،  شدن  عصبانى  اجازه  خودتان  به  بيشتر 
تان  خشم  شما  اگر  شود.  مى  عصبانى  بيشتر  مقابلتان 

را نسبت به همسرتان ابراز كنيد، او هم براحتى به همان 
با  است  ممكن  يا  شده  خشمگين  شما  به  نسبت  اندازه 
دورى كردن از شما در برابر ابراز خشم تان مقابله كند. 
اين حالت به يك چرخه تكرارى خشم ـ خشم نسبت به 
نتيجه  در  شود  مى  منجر  وفا  بى  فرد  به  نسبت  و  خود 
برون  و  بيشتر  فاصله  و  بيشتر  خشم  باعث  عامل  اين 
ريزى متقابل شده و يك انزجار متقابل را به وجود مى 
آورد. حالت ديگرى كه باعث فوران احساسات منفى مى 
شود و از حل شدن مشكل جلوگيرى مى كند، سرزنش 
سرزنش  متاسفانه  وفاست.  بى  فرد  كردن  مالمت  و 
كردن فقط به اين معنا نيست كه شما ديگرى را مالمت 
كنيد، بلكه ممكن است شما خودتان را نيز سرزنش كنيد. 
كه  آن  از  بيش  است.  قوى  منفى  احساس  يك  سرزنش 
كمك كننده باشد آسيب زننده است. وقتى خود را مقصر 
دانسته و سرزنش و مالمت مى كنيد در واقع به خودتان 
باشيد  داشته  فكرى  طرز  چنين  اگر  زنيد.  مى  ضربه 
سازنده  طور  به  و  روشنى  به  بتوانيد  است  غيرممكن 
كردن  سرزنش  همچنين  كنيد.  فكر  تان  موقعيت  درباره 
فرد سوم نيز به همان اندازه بى فايده است. زوج آسيب 
ديده اغلب مى گويد: «او همسرم را از من دزديده»، اما 
از اين نكته غافلند كه افراد دزديده نمى شوند. زمانى كه 
فرد  به  و  كرده  رها  را  مشترك  زندگى  زوجين  از  يكى 
اين  از  خودش  پاى  با  وى  واقع  در  پيوندد  مى  ديگرى 
زندگى بيرون رفته است. سرزنش كردن همسرتان نيز 

غيرمنطقى و بى فايده است.
درباره  صحبت  اجازه  همسر،  هاى  سرزنش  بيشتر 
زندگى  و  دهد  نمى  را  مشترك  زندگى  واقعى  مشكالت 
مشترك عمال به پايان خط مى رسد. معموال فرد آسيب 
بررسى  جاى  به  شود  مى  مواجه  خيانت  با  وقتى  ديده 
اين كه چه مشكلى در ارتباط مشتركشان وجود داشته 
كه همسر مرتكب خيانت شده، متعجب مى شوند كه چه 

چيز باعث خطاى همسرشان شده است.
راهنماى بهبود روابط به منظور جلوگيرى از بى وفايى

ـ در زندگى زناشويى كارآمد باشيد. بخش مهم كارآمد 
شدن در اين مسير احترام به يكديگر است. سعى كنيد 
آنها  سپس  و  كرده  مشخص  را  يكديگر  هاى  خواسته 
به  نسبت  شويم  مى  وسوسه  ما  همه  بدانيم.  محترم  را 
آنچه درك نمى كنيم، رفتارى غيرمنصفانه داشته باشيم 
و زمانى كه همسرمان نيازهايى متفاوت از نيازهاى ما 

دارد تصور مى كنيم آنها غيرضرورى است.

ـ شما مى توانيد مهم ترين منبع شادمانى يكديگر باشيد. 
در حقيقت اگر مى خواهيد ازدواج موفقى داشته باشيد، 
بايد مهم ترين منبع لذت و شادمانى هم باشيد. بايد به 
يكديگر فرصت دهيد به شيوه اى به يكديگر توجه كنيد 
كه هيچ كس نمى تواند چنين توجهى داشته باشد و اگر 
دو  هر  نكنيد  استفاده  فرصت  اين  از  همسرتان  و  شما 
طرف احساس مى كنيد چيزى مهم را از دست داده ايد.

از  يكى  باشيد.  هم  همراه  لذتبخش  هاى  فعاليت  در  ـ 
يكديگر  از  شود  مى  موجب  كه  هايى  راه  ترين  سريع 
صورت  به  لذتبخش  هاى  فعاليت  انجام  شويد،  خسته 
جداگانه است. سعى كنيد تا حد ممكن اوقات فراغت تان 
از  را  يكديگر  عاطفى  نيازهاى  و  كنيد  سپرى  هم  با  را 
طريق گفت وگو و محبت برآورده سازيد. سپرى كردن 
اوقات فراغت همسران به اتفاق يكديگر نه تنها از بهترين 
راه ها براى ساخت ارتباط است، بلكه موجب مى شود 

جالب ترين لحظات زندگى تان را با هم تجربه كنيد.

بيان  داريد  يكديگر  به  نسبت  كه  را  منفى  احساسات  ـ 
و  نارضايتى  نكردن  بيان  ها  ازدواج  بيشتر  در  كنيد. 
همسر  نيازهاى  كردن  برطرف  براى  يكجانبه  تالش 
از  شما  دوى  هر  گاهى  است.  ديگرى  زاى  آسيب  عامل 
موضوعى ناراضى هستيد، اما نارضايتى تان را آشكار 
احساسات  كردن  آشكار  با  توانيد  مى  شما  كنيد.  نمى 
هر  كنيد.  پيدا  تان  مشكالت  براى  حلى  راه  تان،  واقعى 
كنيد،  نمى  بيان  را  تان  واقعى  احساسات  كه  زمانى 
توانايى همسرتان را براى برطرف كردن نيازهايتان از 
بين مى بريد. بيان حقيقت تنها چيزى است كه به موفقيت 

منجر مى شود.

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

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

خانم ليلى 07456597042
فورى فروشى

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

قيمت: £2,950 
زيزى 07533151943
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اين غذاها رو 
بخور تا دلت نگيره 

حوصله  و  حال  مى كنيد  احساس  اگر 
گرفته ايد  بغل  غم  زانوى  مدام  و  نداريد 
مواد  آيا  بپرسيد:  خودتان  از  سوال  يك 
مى كنيد؟اگر  مصرف  متنوعى  غذايى 
هميشه غذاهاى تكرارى مى خوريد تعجبى 
بى حوصلگى  و  افسردگى  دچار  كه  ندارد 
دريافت  از  بدنتان  اينكه  خاطر  به  بشويد، 
محروم  نياز  مورد  و  مختلف  ويتامين هاى 
منفى  احساسات  مى خواهيد  اگر  مى شود. 
خودتان  از  را  روزمره  افسردگى هاى  و 
برنامه  در  را  غذايى  مواد  اين  كنيد  دور 

غذايى تان بگنجانيد. با ما همراه باشيد.

دل و جگر
و  دل  و  كله پاچه  ديدن  چشم  كال  بعضى ها 
مواد  اين  كه  بدانيد  بايد  اما  ندارند  را  جگر 
مى باشند.   B12 ويتامين  از  سرشار  غذايى 
كه  مى دهد  نشان  متعدد  پژوهش هاى  نتايج 
باال  را  افسردگى  خطر  ويتامين  اين  كمبود 
مى برد. به دل طبيعت بزنيد و كمى كباب دل 
و  حال  كلى  ديد  خواهيد  كنيد.  ميل  جگر  و 

هوايتان عوض خواهد شد.

قارچ
قارچ ها با آن شكل و شمايل دوست داشتنى 
هستند.  سلنيوم  از  سرشار  كوچكشان  و 
شما  معدنى  ماده  اين  كمبود  كه  بدانيد  بايد 
مى كشاند.  اضطراب  و  افسردگى  دام  به  را 
 D ويتامين  براى  غذايى  منع  يك  دنبال  اگر 
معتقدند  محققان  دريابيد.  را  قارچ  مى گرديد 
مانند  مشكالتى  بيشتر   D ويتامين  جذب  با 
اينكه  براى  مى شود.  كمتر  فصلى  افسردگى 
بهتر  ببريد  باال  را  قارچ   D ويتامين  ميزان 
است آن ها را به مدت پنج دقيقه زير آفتاب 

پهن كنيد.

زعفران
اين تارهاى نازك قرمز رنِگ مثقالى گران با 
ارزش ترين ادويه هر آشپزخانه ايرانى است 
رو  اين  از  را  غذاها  رنگ  و  عطر  تنها  نه  كه 
به آن رو مى كند بلكه حال و هواى شما را 
كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد  مى كند.  عوض  هم 
دور  شما  از  را  پيرى  است  قادر  زعفران 
زرد  شله  كاسه  يك  كه  بار  اين  اصًال  كند. 
دستتان  به  حسابى  دار  زعفران  پرمالت 
رسيد با تمام وجود بويش كنيد. خواهيد ديد 
اولين عكس العملتان يك لبخند عميق خواهد 
خلق  كردن  بهتر  براى  ما  طبيب  اجداد  بود. 
به  هميشه  كسالت  و  خستگى  رفع  و  خو  و 
مى كردند.  تجويز  زعفران  خود  بيماران 
از  شده  پوشيده  برنج  يا  و  زعفرانى  چاى 
اين ادويه باارزش كلى شادتان مى كند.نتايج 
پژوهش هايى كه محققان وطنى انجام داده اند 
خواص  حاوى  زعفران  كه  مى دهد  نشان 
ضدافسردگى است كه كمى از داروهاى ضد 
ايمى پرامين  و  فلوكستين  مانند  افسردگى 
ميزان  زعفران  محققان  اين  عقيده  به  ندارد. 
ترشح سروتونين را در مغز بيشتر كرده و 

افسردگى را از بين مى برد.

املت
خوردن يك املت خوشمزه با زرده تخم مرغ 
مى كند.  سرحال  را  شما  صبحانه  براى 
املتتان  به  هم  قارچ  كمى  مى كنيم  توصيه 
از  سرشار  تخم مرغ  زرده  كنيد.  اضافه 
مى باشد.  پروتئين  و  كمپلكس  ب  ويتامين 
بايد بدانيد كه ويتامين هاى ب كمپلكس شدت 
بين  در  مى دهد.  كاهش  را  افسردگى  عالئم 

 B6 ويتامين هاى   B خانواده  ويتامين هاى 
عملكرد  بهبود  به  را  كمك  بيشترين   B12 و
روى  مثبتى  اثر  و  كرده  مغزى  سلول هاى 
موجود  پروتئين هاى  دارد.  ما  خوى  و  خلق 
مدتى  طوالنى  سيرى  احساس  تخم مرغ  در 
نگه  ثابت  را  خون  قند  و  مى كند  ايجاد 
برنامه  در  حتما  كنيد  سعى  پس  مى دارد. 
غذايى تان نيمرو، املت و تخم مرغ آب پز را 
بگنجانيد. داخل ساالدهايتان هم تخم مرغ آب 

پز رنده كنيد.

ماهى هاى آب هاى سرد
احساسات  عالئم  اولين  اينكه  محض  به 
منفى و افسردگى را در خود ديديد به سراغ 
اسيدهاى  از  سرشار  ماهى ها  برويد.  ماهى 
چرب امگا 3 هستند كه افسردگى را از شما 
ساردين،  قزل آال،  آزاد،  ماهى  مى كنند.  دور 
شاه ماهى، ماهى كولى و ماهى تن بيشترين 
دوست  ماهى  اگر  دارند.  را  امگا3 ها  ميزان 
نداريد حتمًا مكمل هاى روغن ماهى استفاده 
است  كننده  كمك  نيز  گردو  مصرف  كنيد. 
اسيدهاى  حاوى  نيز  غذايى  ماده  اين  چون 
پژوهش ها  نتايج  مى باشد.  امگا3  چرب 
 3 امگا  چرب  اسيدهاى  كه  مى دهند  نشان 
را  مغزى  سلول هاى  عملكرد  و  غشا  كيفيت 
كه  بدانيد  بايد  گذشته  اين  از  مى برند.  باال 
كم  پروتئين هاى  فوق العاده  منبع  ماهى ها 
سيرى  ايجاد  باعث  كه  مى باشند  نيز  چرب 
نگه  ثابت  را  خون  قند  و  شده  مدت  طوالنى 
خويتان  و  خلق  مى خواهيد  اگر  مى دارند. 
مرتبه  سه  تا  دو  هفته  هر  حتمًا  شود  بهتر 

ماهى ميل كنيد.

چغندر
و  افسردگى  خستگى،  احساس  مدام  اگر 
فوالت  كمبود  احتماًال  مى كنيد  بى خوابى 
يكى  تازه  و  خام  چغندر  خوشبختانه  داريد. 
مى شود.  محسوب  فوالت  طبيعى  منابع  از 
داروى  مانند  داروها  بيشتر  كه  بدانيد  بايد 
يا  و  ضدديابت  ضدالتهاب،  ضدكلسترول، 
بدن  فوالت  باك  ضدباردارى  قرص هاى 
مشغول  اگر  همين  براى  مى كنند.  خالى  را 
فوالت  بايد  هستيد  داروها  اين  مصرف 
را  چغندر  است  بهتر  كنيد.  جذب  بيشترى 
زمان  مدت  ندهيد  اجازه  و  بجوشانيد  كمى 
طوالنى بپزد. به خاطر اينكه حرارت طوالنى 
بين  حدود 40 درصد فوالت آن را از  مدت 
اين  چغندر  مصرف  راه  ساده ترين  مى برد. 
ساالدهايتان  به  و  كرده  رنده اش  كه  است 

اضافه كنيد.

برنج قهوه اى 
 B3 و B1 برنج قهوه اى حاوى ويتامين هاى
 B9 و همچنين اسيدفوليك يا همان ويتامين
گليسمى  شاخص  غذايى  ماده  اين  مى باشد. 
پايينى دارد براى همين هم به تدريج قندخون 
را باال مى برد، از افتادن قند خون جلوگيرى 
دنبال  اگر  شويد.  بدخلق  نمى گذارد  و  كرده 
افسردگى  با  مقابله  براى  غذايى  ماده  يك 

هستيد برنج قهوه اى را امتحان كنيد.

كلم
عفونت ها،  استرس،  با  مى توانند  كلم ها 
همچنين  و  عروقى  قلبى  بيمارى هاى 
اينكه  به خاطر  كنند  مقابله  سرطان ها  بيشتر 
مى باشند.  اسيدفوليك  و   C ويتامين  حاوى 
را  كلم  كه  دارد  وجود  مختلفى  روش هاى 
وارد برنامه غذايى تان بكنيد. مى توانيد كلم را 
به ساالدهايتان اضافه كنيد. آش يا سوپتان 
كلم دلمه  برگ هاى  با  كنيد.  كلم  از  پر  را 
درست كنيد. كلم پلو را دريابيد. آب كلم ميل 
كنيد. اگر بعد از خوردن كلم دچار نفخ معده 
مى شويد مى توانيد قبل از پخت كمى رازيانه 
و يا زيره به آن اضافه كنيد. بايد بدانيد كه 
كلم سرشار از فيبرهايى است كه ميزان قند 
خون را ثابت نگه مى دارند و براى همين هم 
كلم  آب  شويد.  كسل  و  خلق  بد  نمى گذارند 
نيز يك درمان طبيعى فوق العاده براى مقابله 
با زخم معده مى باشد.عالوه بر مواد غذايى 
موز،  مانند  ديگرى  غذايى  مواد  شده  ذكر 
آجيل، غالت كامل، شكالت سياه، ميوه ها و 
سبزيجات سرشار از ويتامين C، اسفناج و 
غيره نيز حال و هواى شما را بهتر كرده و 

ياس هايتان را به دست باد مى سپارند.

همه آنچه بيماران قلبي در 
مورد ورزش بايد بدانند 

آيا از مشكالت قلبي مانند فشار خون و كلسترول باال يا ضربان 
غيرمعمول قلب و ديگر بيماري هاي قلبي رنج مي بريد و در عين 

حال مي خواهيد سالمت قلب خود را افزايش دهيد؟
كامل  سالمت  از  تان  قلب  چه  و  باشيد  داشته  قلبي  بيماري  چه 
برخوردار باشد فرقي نمي كند، بدن تمام افراد به ورزش احتياج 
دارد. در عين حال كه ورزش راهي مفيد براي درمان و جلوگيري 
از بيماري هاي قلبي به شمار مي آيد فوايد ديگري هم دارد. جدا 
از فوايد قلبي، زماني كه ورزش را به زندگي روزمره خود اضافه 
مي كنيد هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ روحي احساس بهتري 
پيدا خواهيد كرد. ورزش باعث كاهش استرس، افزايش سالمت 
بهانه  امروز  همين  از  پس  شود.  مي  خوشحالي  احساس  و  قلب 
شروع  براي  كنيد.  ورزش  به  شروع  و  بگذاريد  كنار  را  تراشي 
ورزش و كمك به سالمت قلب خود به اين چند نكته توجه كنيد. 

چه نوع ورزشي مناسب حال شماست؟ 

هوازي  هاي  ورزش  كنند  مي  توصيه  قلبي  بيماران  به  پزشكان 
و قدرتي را در برنامه هفتگي خود بگنجانند. براي اين كار الزم 
است كه در هر هفته حداقل 150 دقيقه را به ورزش هوازي ماليم 
مانند سريع راه رفتن اختصاص دهيد يا براي حداقل 75 دقيقه 
به ورزش هاي هوازي شديد مانند دويدن بپردازيد. عالوه براين 
يا  هفته  در  كه 2روز  است  بهتر  خود  هاي  ماهيچه  تقويت  براي 
استفاده  استقامتي  هاي  ورزش  يا  مختلف  هاي  وزنه  از  بيشتر 
كنيد. هرچقدر حجم ماهيچه ها بيشتر باشد بدن كالري بيشتري 
مي سوزاند. عالوه براين تقويت ماهيچه ها به كنترل سطح قند 
خون كمك مي كند. بنابراين اين نوع ورزش ها براي افراد مبتال 
يا  هوازي  ورزش  دقيقه  اگر150  هستند.  مفيد  بسيار  ديابت  به 
اين 5  به  كند  مي  زده  وحشت  را  شما  قدرتي  ورزش  دقيقه   75

پيشنهاد توجه كنيد: 

زمان را تقسيم كنيد 
150 دقيقه ورزش هوازي در هفته را مي توانيد به 5 روز در هفته 
و هربار 30 دقيقه تقسيم كنيد. هر 30 دقيقه را نيز مي توانيد به 
3 دور 10 دقيقه اي در روز تقسيم كنيد البته اين موضوع بستگي 
به وضعيت شما و شدت ورزش ها دارد. ورزش هاي سبك را 
بهتر است پشت سر هم انجام دهيد و ميان ورزش هاي سنگين 

وقفه ايجاد كنيد تا به بدنتان فشاري وارد نشود.

راه رفتن را امتحان كنيد
آن  دادن  انجام  براي  هاست.  انتخاب  بهترين  از  يكي  زدن  قدم 
جز يك جفت كفش ورزشي به هيچ وسيله ديگري احتياج نداريد 
و مي توانيد در هر جايي آن را انجام دهيد. بهتر است كه ابتدا 
با سرعت كم شروع كرده و به تدريج به سرعت راه رفتن تان 
بيفزاييد. راه رفتن نوعي ورزش هوازي است كه ضربان قلب و 
گردش خون را افزايش مي دهد و قلب را تقويت مي كند. در نتيجه 
رسد.  مي  بدن  هاي  ارگان  به  بيشتري  مغذي  مواد  و  اكسيژن 
افزايش  را  اكسيژن  دريافت  براي  ها  شش  توانايي  براين  عالوه 

داده و فشار خون و چربي هاي بدن را كاهش مي دهد.

هنگام ورزش كردن فيلم ببينيد
اگر حس و حال ورزش نداريد مي توانيد براي سريع تر گذراندن 
دهيد.  انجام  را  تان  عالقه  مورد  كارهاي  همزمان  طور  به  آن 
مي  هستيد  تردميل  از  استفاده  درحال  كه  زماني  مثال  براي 
هنگامي  يا  كنيد  نگاه  فيلم  يك  تان  تبلت  يا  تلفن  درگوشي  توانيد 
كه مشغول راه رفتن هستيد مي توانيد به دوست يا يكي از افراد 
دوچرخه  روي  زدن  پا  درحال  وقتي  همچنين  كنيد.  تلفن  فاميل 
ثابت هستيد مي توانيد كتاب بخوانيد. به اين صورت گذر زمان 
كافي  اندازه  به  بگذاريد  هم  به  چشم  تا  و  كرد  نخواهيد  حس  را 

ورزش كرده ايد.

پياده سركار برويد
زمان  به  نياز  هميشه  ورزش  و  بدني  فعاليت  دادن  انجام  براي 
خاص، لباس و وسايل ورزشي وجود ندارد. حتي كوچك ترين 
محل  در  است.  برخوردار  اهميت  از  هم  بدني  حركت  و  فعاليت 
به  و  شويد  بلند  خود  صندلي  از  بار  يك  ساعت  يك  هر  كارتان 
خود كش و قوسي بدهيد. بعد به طرف آب سردكن برويد و آب 
بنوشيد. در ساعت ناهار هم براي مدت كوتاهي سريع راه برويد. 
سعي كنيد به جاي استفاده از اتومبيل از دوچرخه استفاده كنيد 

يا پياده به محل كار برويد.

ورزش هاي جديد را امتحان كنيد
دكتر گوردن توماسلي، مدير گروه قلب دانشگاه جان هاپكينز مي 
گويد: «اگر ورزش كردن برايتان حالت انجام وظيفه پيدا كند به 
احتمال زياد ديگر آن را انجام نخواهيد داد. ورزش ها و فعاليت 
هاي بدني مختلفي را امتحان كنيد تا باالخره فعاليت مورد عالقه 
يا  ورزشي  باشگاه  در  كردن  ورزش  شايد  كنيد.»  پيدا  را  خود 
شود  باعث  و  كننده  كسل  برايتان  مدتي  از  پس  ايروبيك  كالس 
كه انگيزه خود را از دست بدهيد. حتي ترس را كنار بگذاريد و 
ورزش هاي مهيج مانند اسكي و اسكيت يا ورزش هاي آرامش 

بخش مانند شنا و يوگا را امتحان كنيد.
زنگ خطر كي به صدا در مي آيد؟

از پزشك خود سؤال كنيد كه ضربان قلب تان در هنگام ورزش 
داريد  بدني  فعاليت  كه  زماني  سپس  باشد.  بايد  چقدر  كردن 
اين  به  باشد  كند  خيلي  اگر  بگيريد.  اندازه  را  تان  قلب  ضربان 
بيش  اگر  ايد.  نبرده  چنداني  سود  تان  ورزش  از  كه  است  معني 
از حد سريع باشد يعني شما درمعرض خطر عوارض قلبي قرار 
داريد. پزشكان بيشتر اوقات به افراد مبتال به بيماري هاي قلبي 
اجازه مي دهند هر زمان كه مي خواهند شروع به ورزش كنند 
هاي  رگ  گرفتگي  يا  نامنظم  قلب  ضربان  دچار  كه  افرادي  اما 
قلبي هستند ابتدا بايد با استفاده از دارو وضعيت خود را بهبود 
بخشند. مراكز توانبخشي هم مي توانند بسيار كمك كننده باشند. 
فرد  براي  را  مناسبي  ورزشي  برنامه  تواند  مي  متخصص  يك 
فراهم كند و در هنگام ورزش مراقب باشد تا خطري او را تهديد 
خستگي  و  نفس  تنگي  درد،  احساس  كردن  ورزش  با  اگر  نكند. 
شديد مي كنيد همان لحظه ورزش را متوقف كنيد و قبل از شروع 
دوباره با پزشك خود مشورت كنيد. ممكن است براي بررسي 
تست  چند  باشد  الزم  جديد  مشكالت  از  جلوگيري  و  وضعيت 

انجام دهيد.

ممكن است وسط ورزش سكته كنيد؟
افراد  براي  مواقع  بيشتر  در  كردن  ورزش  معتقدند  متخصصان 
مبتال به بيماري هاي قلبي مانند ضربان غيرمعمول قلب يا نجات 
يافتگان از سكته قلبي مفيد است. با اين حال ممكن است كه باز 
هم قبل از ورزش احساس نگراني پيدا كنيد. حتما تاكنون درمورد 
تنيس  يا  دويدن  هنگام  در  كه  افرادي  كننده  نگران  هاي  داستان 
بازي كردن دچار سكته قلبي شده اند، شنيده ايد. تكليف چيست؟ 
دكتر استز مي گويد: رسانه ها هميشه اين داستان ها را انعكاس 
مي دهند. اين رويدادها خيلي غم انگيز است اما در حقيقت تعداد 
در  كه  افرادي  تعداد  با  سكته مي كنند  خود  خانه  در  كه  افرادي 
در  سكته  و  نيست  مقايسه  قابل  كنند  مي  سكته  ورزش  هنگام 
زمان ورزش خيلي كمتر است.دكتر توماسلي معتقد است داشتن 
نداشته  كردن  ورزش  اجازه  كه  شود  نمي  باعث  قلبي  مشكل 
باشيد. بلكه فقط الزم است قبل از شروع به ورزش توسط پزشك 
از  قبل  كه  بداند  الزم  قلب  متخصص  است  ممكن  شويد.  معاينه 
شما  به  را  نكاتي  يا  و  دهد  انجام  شما  روي  تست  چند  ورزش 
گوشزد كند. همچنين الزم است كه ابتدا با سرعت كمتر و ورزش 
هاي سبك تر شروع به كار كنيد. اگر اضافه وزن شديد داشته 
باشيد و ناگهان شروع به انجام ورزش هاي سنگين كنيد تنظيم 
هورمون هايتان به هم خواهد ريخت. اگر مبتال به ضربان قلب 
غيرمعمول هستيد، شروع ناگهاني ورزش هاي شديد يا ورزش 
كردن براي مدت طوالني مي تواند باعث ايجاد عوارض شود. به 
جاي اين كار بهتر است 5 تا 10 دقيقه ورزش در روز را شروع 

كرده و به تدريج به زمان آن بيفزاييد.
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ارزيابي صحت و سقم چند باور رايج
5 سوالي كه درباره غالت 

سبوس دار مي پرسند
خيلي از افراد گمان مي كنند تمام محصوالتي 
رنگشان  و  مي شوند  تهيه  غالت  پايه  بر  كه 
هم قهوه  اي است،  حتما در گروه غالت كامل 
كه  صورتي  در  دارند.  قرار  سبوس دار  يا 

اينطور نيست...
وقتي برخي از تركيب هاي خوراكي مانند مالس 
يا حتي كارامل به محصوالتي بر پايه آرد گندم يا 

جو اضافه مي شوند هم مي توانند رنگ محصول 
نهايي را قهوه اي كنند بنابراين نمي توان از روي 
نبودن  يا  بودن  سبوس دار  محصول،  يك  رنگ 
قهوه اي  رنگ  اينكه  ضمن  داد.  تشخيص  را  آن 
ماكاروني  و  برنج  مانند  سبوس دار  غالت 
از  روشن تر  كامل،  جو  و  گندم  نان  يا  قهوه اي 
رنگ محصوالتي است كه با مالس و كارامل به 
با  را  شما  مطلب،  اين  درآمده اند.  قهوه اي  رنگ 
چند باور درست و نادرست ديگر درباره غالت 

سبوس دار آشنا مي كند.

1. آيا غالت سبوس دار، بهترين منبع دريافت 
فيبر غذايي هستند؟

نه. غالت در گروه كربوهيدرات ها قرار مي گيرند 
هم  چربي  كمي  و  پروتئين  مقداري  حاوي  و 
مواد  شامل  مي توانند  كربوهيدرات ها  هستند. 
و...)،   برنج  سيب زميني،  (نان،  نشاسته اي  غذايي 
باشند  آنها  تمام  از  تركيبي  يا  قندها  فيبرها، 
سبوس دار  غالت  غذايي  فيبر  ميزان  اگرچه  پس 
حدود 3-2 برابر غالت تصفيه شده است اما اين 
محصوالت جزو مواد غذايي سرشار از فيبر و 
نمي شوند.  محسوب  آن  دريافت  اصلي  منبعي 
به  توجه  با  كامل،  غالت  در  موجود  فيبر  ميزان 
نوع محصول بين 12-4 درصد متغير است در 
حالي كه ميوه ها و سبزي هاي مختلف 25 تا 50 
براي  بهتري  منبع  و  دارند  غذايي  فيبر  درصد 

دريافت اين ريزمغذي مفيد هستند.

2. آيا ارزش غذايي غالت سبوس دار بيشتر از 
غالت تصفيه شده است؟

غالت،  پوسته  و  سبوس  شدن  جدا  از  بعد  بله. 
كاهش  چشمگيري  حد  تا  آنها  غذايي  ارزش 
چربي ها،   پروتئين،  ميزان  معموال  مي يابد. 
ويتامين هاي گروه B، ويتامين E، منيزيم، پتاسيم 
و ساير مواد معدني غالت تهيه شده با آرد سفيد 
اين  و  است  كامل  غالت  از  كمتر  تصفيه شده،  و 
انواع  از  سبوس دار  غالت  غذايي  ارزش  يعني 
ديگر غالت، بيشتر است. البته بايد توجه داشته 
كامل  غالت  سبوس  ميزان  هرچه  كه  باشيد 
هم  نهايي  محصول  غذايي  ارزش  باشد،  بيشتر 
بيشتر خواهد بود. بد نيست اين را هم بدانيد كه 
خشكي و كمي تلخي سبوس باعث مي شود توليد 
كنندگان محصوالت غذايي نتوانند محصولي كه 
صددرصد سبوس  داشته باشد، توليد كنند زيرا 
چنين محصولي باب طبع مصرف كننده نخواهد 

بود.

3. آيا غالت سبوس دار هم ما را چاق مي كنند؟
بله. برخالف باور عموم مردم كه گمان مي كنند 
غالت سبوس دار باعث ايجاد اضافه وزن و چاقي 
تمام  نامتناسب  و  نامتعادل  مصرف  نمي شوند، 
كربوهيدرات هاي  به خصوص  كربوهيدرات ها، 
نان،  مي شود.  وزن  افزايش  باعث  نشاسته اي، 
برنج و ماكاروني سبوس دار يا قهوه اي هم مانند 
از  بيش  اگر  و  دارند  بااليي  كالري  غالت  ساير 
اندازه مصرف شوند، مي توانند چاقي شكمي را 
تغذيه  متخصصان  وقتي  باشند.  داشته  پي  در 
كنيد،  استفاده  سبوس دار  غالت  از  مي گويند 
سفيد  ماكاروني  و  برنج  نان،  تبديل  منظورشان 
آنها.  دريافت  حجم  افزايش  نه  است  قهوه اي  به 

تصفيه شده  انواع  به  نسبت  سبوس دار  غالت 
فيبر بيشتري دارند و هضم و جذب آنها  خود، 

هم در دستگاه گوارش ساده تر است.

باعث  مي توانند  سبوس دار  غالت  آيا   .4
پيشگيري از سردرد شوند؟

باورهاي  جزو  شرايطي  با  باور  اين  البته  بله. 
درست در مورد غالت سبوس دار قرار مي گيرد. 
به  خود  روزانه  فعاليت هاي  انجام  براي  ما   مغز 
دارد.  نياز  گليكوژن  نام  به  سوختي  و  انرژي 
زماني كه سطح اين سوخت در بدن پايين بيايد، 
احتمال ابتال به سردردهاي ناشي از افت قند خون 
باال مي رود. از طرف ديگر،  كم آب شدن بدن هم 
يكي ديگر از داليل ابتال به سردرد است. به همين 
دليل، باز هم كاهش ميزان گليكوژن خون،  با دفع 
به  ابتال  نتيجه  در  و  بدن  شدن  كم آب  مايعات، 
توصيه  متخصصان  بود.  خواهد  همراه  سردرد 
به  سردرد  به  ابتال  از  پيشگيري  براي  مي كنند 
داليلي كه گفته شد، خوراكي هايي مانند نان هاي 
برنج  و  ماكاروني  دوسر،   جوي  سبوس دار،  
در  مناسبي  اندازه  به  را  ميوه  انواع  و  قهوه اي 
به  مغزتان  سوخت  تا  كنيد  مصرف  روز  طول 

مقدار الزم و كافي تامين شود.

5. آيا مصرف غالت سبوس دار براي ديابتي ها 
بهتر است؟

بله. سبزي ها و ميوه هاي تازه و مختلف سرشار 
وقتي  مي گويند  محققان  هستند.  غذايي  فيبر  از 
ابتال  شانس  كه  فردي  حتي  يا  ديابتي  فرد  يك 
يك  خود  غذاي  بشقاب  كنار  در  دارد،  ديابت  به 
 2 مي دهد،  قرار  تازه  سبزي هاي  از  پر  ظرف 
اتفاق خوب برايش مي افتد؛ اول اينكه با مصرف 
پر  را  معده اش  حجم  از  مقداري  سبزي ها  اين 
كربوهيدرات هاي  خوردن  به  مجبور  و  مي كند 
دوم  نمي شود.  شدن  سير  براي  بيشتر  و  ساده 
وعده  در  را  اشباع  چربي هاي  مصرف  اينكه 
بد  مي دهد.  كاهش  قبولي  قابل  حد  تا  غذايي اش 
نيست بدانيد كه مصرف كربوهيدرات هاي ساده، 
چربي هاي  مصرف  و  قندخون  افزايش  باعث 
اشباع، باعث افزايش مقاومت به انسولين در بدن 
مانند  كامل  غالت  گفتيم،  كه  همان طور  مي شود. 
نان هاي سبوس دار، برنج قهوه اي و جوي دوسر 
معتقدند  محققان  هستند.  غذايي  فيبر  حاوي  هم 
مي تواند  كامل  غالت  متعادل  و  منظم  مصرف 
شانس ابتال به ديابت نوع 2 را در افراد مستعد 

بين 35 تا 42 درصد كاهش دهد.
WebMD :منبع

آيا هسته  سيب حاوى 
سيانور است؟ 

 
 در اين مطلب به بررسى اين باورها و درست و غلط 
بودن آن ها از زبان علمى مى پردازيم. لطفًا با ما همراه 
شويد.باورهاى رايج، درست يا غلط همه جا هستند. در 
دنياى تغذيه نيز باورهايى وجود دارد كه همه را به شك 
مى اندازند. گاهى به سختى مى توان مرز بين واقعيت و 
تخيل را تشخيص داد. اما بايد توجه كرد علم در مورد 

با  نوشابه  خوردن  واقعًا  آيا  مى گويد.  چه  باورها  اين 
هضم  براى  آيا  است؟  مرگ آور  جوشان  نبات هاى  آب 
آيا  است؟  الزم  زمان  سال   7 شده  داده  قورت  آدامس 
به  مطلب  اين  در  سيانورند؟  حاوى  سيب  هسته هاى 
بررسى اين باورها و درست و غلط بودن آن ها از زبان 

علمى مى پردازيم. لطفًا با ما همراه شويد. 
 

نوشابه و آبنبات هاى جوشان
خيلى  كه  است  نادرست  رايج  باروهاى  آن  از  يكى  اين 
سر  هم  مجازى  دنياى  در  حتى  و  گشت  زبان  به  زبان 
و صداى زيادى به راه انداخت. يك شايعه اى  در دنياى 
ستاره هاى  از  يكى   «Pop Rocks» كه  پيچيد  مجازى 
و  نوشابه  همزمان  خوردن  دليل  به  آمريكا  تلويزيونى 
اما  است.  داده  دست  از  را  خود  جان  جوشان  آبنبات 
زنده  هنوز  معروف  پسربچه  اين  كه  است  اين  واقعيت 
نوع  از  و  شايعه  يك  فقط  آمريكايى  شايعه  اين  است. 
نيز  آمريكايى  آبنبات  توليدكنندگان  است.  آن  دروغ 
در  كه  شايعه  اين  رجوع  و  رفع  براى  زيادى  تالش 
با  اما  دادند.  انجام  بود  شده  منعكس  آمريكا  مطبوعات 
تبديل  اين حال اين شايعه به يك باور رايج بين مردم 
شد و براى پايان دادن به آن زمان زيادى الزم است. 
گاهى اين باورهاى رايج و نادرست را نمى توان به هيچ 
و  نوشابه  مصرف  كه  بدانيد  بايد  اما  داد.  تغيير  عنوان 
ندارد.  سالمتى  براى  خطرى  هيچ  جوشان  آبنبات هاى 
هر چند توصيه مى كنيم تا جايى كه مى شود از مصرف 
زياد نوشابه بپرهيزيد چون چيزى جز چاقى، ديابت نوع 

2 و پوكى استخوان برايتان به ارمغان نخواهد داشت.

آدامس قورت داده شده
حتمًا شما هم اين را شنيده ايد كه نبايد آدامس را قورت 
اين  اما  شود.  هضم  تا  مى كشد  طول  سال ها  چون  داد 
باور رايج نادرست است. حتى چسبناك ترين آدامس ها 
مى شوند.  هضم  و  نمى چسبند  گوارش  دستگاه  به  هم 
كه  مى شود  ذكر  آدامس ها  از  بعضى  برچسب  روى 
آدامس را قورت ندهيد. اما معنى اين سفارش اين نيست 
كه آدامس نمى تواند راه روده ها را در پيش بگيرد و از 
آن ها خارج شود. البته ما هم توصيه مى كنيم آدامس را 
قورت ندهيد اما اگر روزى روزگارى اين كار را كرديد 
آدامس  اين  و  نمى كشد  سال   7 به  كه  باشيد  مطمئن 
دفع  بدنتان  از  مى كنيد  را  تصورش  كه  آنچه  از  زودتر 

مى شود.

خوردن مواد غذايى خنك
شايد براى شما هم پيش آمده است وقتى با يك نفس 
آب تگرى را سر مى كشيد يا بستنى مى خوريد سرتان 
درد مى گيرد. اين يك نوع ميگرن تند و سريع است كه 
ايجاد  خنك  خيلى  غذاى  يا  نوشيدنى  خوردن  از  بعد 
است  شده  ثابت  هم  علمى  نظر  از  مساله  اين  مى شود. 
اما خوشبختانه اين گونه سردردها يك ميگرن واقعى و 
سردردها  نوع  اين  واقع  در  نمى شوند.  محسوب  جدى 
خطرناك نيستند و زمانى كه دماى بدن متعادل مى شود 
رفع مى شوند. اگر چنين مشكلى داريد توصيه مى كنيم 
خنك  خيلى  غذايى  مواد  يا  نوشيدنى ها  مصرف  از 

خوددارى كنيد.

خوردن هويج زياد
زيادى  ميزان  كه  شرطى  به  اما  است  درست  گفته  اين 
بتاكاروتن يا همان پيش ساز ويتامين A مصرف شود. 
آنتى اكسيدانى  خواص  حاوى  و  رنگدانه  بتاكاروتن 
هويج، رنگ خود  زرد و نارنجى مانند  ميوه هاى  است. 
رنگ  تغيير  واقع  در  هستند.  رنگدانه  همين  مديون  را 
پوست انسان به دليل خوردن هويج نيست بلكه ناشى 
اين  است.  آن  در  موجود  بتاكاروتن  زياد  مصرف  از 
اين  به  دارد.  وجود  هم  ديگر  غذايى  مواد  در  رنگدانه 
مى كند  بروز  زمانى  و  مى گويند  كاروتنودرميا  بيمارى 
به  را  بتاكاروتن  رنگدانه  نمى تواند  گوارش  دستگاه  كه 
بيرونى  بافت هاى  در  رنگدانه  اين  كند.  هضم  درستى 
تجمع كرده و به اين ترتيب رنگ پوست عوض مى شود.

هسته هاى سيب
هستند  سيانور  حاوى  سيب  هسته هاى  است!  درست 
اما الزم نيست بترسيد و وحشت بكنيد. اين ميزان آن 
مى دانيد  حتمًا  نمى آيد.  حساب  به  كه  است  اندك  قدر 
و  برسد  خون  به  اكسيژن  نمى دهد  اجازه  سيانور  كه 
باعث خفگى مى شود. اما جاى نگرانى نيست. براى اينكه 
هسته هاى سيب چنين خطرى داشته باشند بايد ميزان 
خيلى زيادى هسته سيب را يكجا مصرف كنيد. واقعيت 
را  سيانور  اندك  ميزان  مى تواند  ما  بدن  كه  است  اين 
تحمل كند و هيچ مشكلى پيش نيايد. عالوه بر سيب بايد 
بدانيد كه هسته هلو، زردآلو يا گيالس نيز حاوى ميزان 

اندكى سيانور هستند.

داليلى براى خوردن هندوانه 
 

تمام  زدنشان  گاز  كه  هندوانه  آب دار  و  بزرگ  تكه هاى 
خوردنى هاى  از  يكى  مى كند،  نوچ  را  آدم  بال  و  دست 
اصلى بعد از ظهرهاى داغ تابستان به شمار مى رود. اين 
ميوه كه در بسيارى مواقع به تنهايى نقش دسر را ايفا 
مى كند، براى سالمتى نيز بسيار مفيد است. اما مهم ترين 

فوايد اين ميوه براى سالمتى كدامند؟

اساس  بر  است:  دردناك  ماهيچه هاى  دهنده  تسكين   -1
 Journal of Agricultural مطالعه جديدى كه در مجله
آب  نوشيدن  شده،  منتشر   Food and Chemistry
كاهش  به  سنگين  فعاليت هاى  انجام  از  قبل  هندوانه 
ضربان قلب و درد روز بعد ماهيچه ها كمك مى كند. آب 
ال-سيترولين  نام  به  اسيدى  آمينو  از  سرشار  هندوانه 
است كه بدن انسان آن را به ال-آرگينين تبديل مى كند؛ 
و  خونى  رگ هاى  تسكين  به  كه  ضرورى  اسيدى  آمينو 
بهبود جريان خون كمك مى كند.در اين مطالعه كه روى 
پيش  ساعت  يك  و  روز  هر  شد؛  انجام  داوطلب  مرد   7
هندوانه  آب  طبيعى،  هندوانه  آب  ميلى ليتر   500 كار،  از 
غنى شده با سيترولين، و يا دارونما به شركت كنندگان 
داده شد. نكته جالب توجه اين بود كه نوشيدنى طبيعى 
محققان  بود.  موثر  شده  غنى  نوشيدنى  اندازه  همان  به 
در  روده  سلول هاى  رسيدند  نتيجه  اين  به  همچنين 
جذب سيترولين از آب هندوانه، خصوصا زمانى كه اين 
نوشيدنى غير پاستوريزه باشد، به مراتب بهتر از جذب 

اين ماده از مكمل هاى حاوى سيترولين عمل مى كنند.

مطالعه اى  اساس  بر  مى كند:  كمك  قلب  سالمتى  به   -2
كه اوايل امسال توسط آرتورو فيگوئرا، فيزيولوژيست 
به  كه  يائسه اى  زنان  شد؛  انجام  فلوريدا  ايالتى  دانشگاه 
مدت شش هفته از مكمل هاى عصاره هندوانه غنى شده 
با سيترولين و آرگينين موجود در بازاراستفاده كردند، 
بهبود قابل مالحظه اى در سالمت سيستم قلبى-عروقى 
خود به دست آوردند. همچنين نتيجه مطالعه ديگرى كه 
سال 2012 / 1391 (باز هم به سرپرستى فيگوئرا) انجام 
شده بود، نشان داد كه استفاده از اين مكمل ها در افراد 
چاق و ميانسال، به كاهش فشار خون باال كمك مى كند.

3- سرشار از ويتامين و مواد معدنى است، اما كالرى 
از  بيش  آنكه  دليل  به  كنيد  تصور  شايد  دارد:  اندكى 
ميوه  اين  است،  داده  تشكيل  آب  را  هندوانه  درصد   90
ارزش غذايى اندكى دارد. اما يك قاچ 300 گرمى هندوانه 
مى تواند حدود يك سوم نياز روزانه شما به ويتامين هاى 
A و C را تامين كند؛ و همچنين حدود 9 درصد از ميزان 

توصيه شده پتاسيم روزانه بدن را فراهم مى آورد.

از  يكى  هندوانه  است:  مفيد  سرطان  با  مقابله  براى   -5
كه  آنتى اكسيدانى  است؛  اليكوپين  غذايى  منابع  بهترين 
تاثير  پروستات  سرطان  درمان  هم  و  پيشگيرى  در  هم 
است. البته دانشمندان هنوز مشغول تحقيق در خصوص 

جزئيات اين تاثيرات هستند.
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موسسه حقوقى 
دادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك 
دادگسترى

پرونده هاى خانوادگى
( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و

 ملكى و مالياتى
پرونده هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در
 ايران اعم از :

شهردارى ها، 
اداره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم 

قراردادهاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

سفر به طبيعت 
ناشناخته جهان

آيسا اسدى

كره  سطح  در  را  مناطقى  كمتر  ديگر  حاال 
انسان  دسترس  از  كه  يافت  توان  مى  خاكى 
هاى  فناورى  از  ناشى  هاى  آلودگى  البته  و 
مدرن  عصر  طول  در  باشد.  مانده  امان  در  او 
گونه هاى گياهى و جانورى بسيارى در اثر 
بوده  پديدآورش  انسان  كه  هايى  ناهنجارى 
است، از ميان رفته اند.در حال حاضر برخى از 
قلمروهاى حيات وحش در خطر جدى نابودى 
توان  مى  هم  هنوز  اما  دارد؛  قرار  انقراض  و 
مناطقى را يافت كه توانسته از يورش انسان 
روزگار  آرامش  در  همچنان  و  بماند  امان  در 
سپرى كند. در اين شماره به ده تا از آخرين 
مناطق بكر حيات وحش در جهان پرداخته ايم 

كه خواندنش خالى از لطف نيست.

جنگل هاى استوايى كنگو
از  وسيعى  بخش  كنگو  استوايى  هاى  جنگل 
بيشترين  گرچه  دهد.  مى  پوشش  را  آفريقا 
هاى  گونه  خاطر  به  ها  جنگل  اين  شهرت 
بكر  اما  است،  بونوبو  و  گوريل  چون  جانورى 
گونه  زيست  سبب  آن  از  وسيعى  بخش  ماندن 
زرافه  فيل،   ، كرگدن  چون  ديگرى  مهم  هاى 
اين  در  آلودگى  درصد  است.  شده  گورخر  و 
و  دارد  قرار  ممكن  ميزان  حداقل  در  ها  جنگل 
هوايى  در  جانورى  و  گياهى  هاى  گونه  تمامى 
پاك و آرام زيست مى كنند. متاسفانه به سبب 
فقر مردم كنگو؛ ميزان شكار، استخراج معادن 
و قطع درختان در اين جنگل ها رو به افزايش 
در  حضور  با  مند  عالقه  گردان  طبيعت  است. 
ملى  پارك  به  موسوم  ها  جنگل  اين  از  بخشى 
لوآنگو مى توانند اسب هاى آبى، فيل ها و ديگر 
انواع حيات وحش جنگل هاى كنگو را در محيط 

طبيعى خود ببينند.

جنگل هاى آپاالچى
اياالت  شرقى  قسمت  در  آپاالچى  هاى  جنگل 
آالباما،  و  نيويورك  ايالت  دو  امتداد  در  متحده 
در دامنه هاى رشته كوه هاى آپاالچى گسترش 
يافته اند. اين جنگل ها يكى از غنى ترين مناطق 
داراى  و  است  زيستى  تنوع  نظر  از  جهان 
است.  بومى  جانورى  و  گياهى  گونه  صدهزار 
مورد  طوالنى  مدتى  براى  آپاالچى  هاى  جنگل 
بهره بردارى بود و از منابع چوب و زغال سنگ 
سال  طى  اما  شد.  مى  برداشت  آن  زيرزمينى 
نظير  بى  زيستى  تنوع  حفظ  جهت  اخير  هاى 
اين جنگل ها، تمامى بهره بردارى ها لغو شدند. 
هاى  جنگل  در  گردش  جهت  گردان  طبيعت 
آن  به  توانند  مى  قبلى  اجازه  كسب  با  آپاالچى 
وارد شده و به فعاليت هايى چون كوهنوردى 
و پياده روى بپردازند. گردشگران همچنين مى 
علمى  اكتشافات  در  داوطلب  عنوان  به  توانند 

همكارى كنند.

جنگل هاى آمازون
سايت  ترين  بزرگ  از  يكى  آمازون  هاى  جنگل 
در  ها  جنگل  اين  است.  جهان  طبيعى  هاى 
محدوده هشت كشور قرار گرفته اند و مساحتى 
رود  حوزه  در  را  هكتار  ميليون   650 معادل 
از  سرشار  آمازون  هاى  جنگل  دارند.  آمازون 
گياهى  گونه  ميليون  يك  از  بيش  است؛  زندگى 
طبيعت  است.  شده  شناسايى  ها  جنگل  اين  در 
گردان عالقه مند به پروانه ها مى توانند در اين 
رصد  را  پروانه  مختلف  گونه   4000 ها  جنگل 
و  خزندگان  پستانداران،  انواع  ميان  در  كنند. 
آمازون،  هاى  جنگل  در  موجود  دوزيستان 
گردشگران  ميان  زيادى  محبوبيت  از  َجگوار 
اين  حوزه  در  آمازون  رود  است.  برخوردار 
نهنگ  شيرين،  آب  هاى  دلفين  داراى  ها  جنگل 
كه  است  ماهى  گونه   2000 از  بيش  و  كوچك 
اقيانوس  در  شده  ثبت  هاى  گونه  از  تعدادشان 
اطلس نيز بيشتر است. اما اين نكته نيز الزم به 
ذكر است كه جنگل هاى آمازون در خطر پديده 

جنگل زدايى هستند.

جنگل هاى تاسمانى
استراليا  در  كه  تاسمانى  باستانى  هاى  جنگل 
است  كهنسال  درختانى  داراى  گرفته،  قرار 
دهد.  مى  تشكيل  اكاليپتوس  را  بيشترشان  كه 
متاسفانه اين جنگل ها براى مدتى طوالنى تحت 
عظيمى  هاى  بخش  و  داشتند  قرار  برداشت 
 370 اكنون  شد.  كاسته  تاسمانى  وسعت  از 
ميراث  عنوان  به  ها  جنگل  اين  از  هكتار  هزار 
گرفته  قرار  حفاظت  مورد  و  شده  ثبت  جهانى 
فعاليت  تاكنون  زيست  محيط  فعاالن  است. 
نابودى  به  بخشيدن  پايان  براى  بسيارى  هاى 
تاسمانى انجام داده اند؛ يكى از اين فعاالن مدت 
جنگل  اين  درختان  از  يكى  روى  را  روز   457
ادامه  همچنان  درختان  قطع  اما  كرد.  سپرى 
دارد. طبيعت گردانى كه به جنگل تاسمانى سفر 
مى كنند مى توانند به پياده روى بپردازند و از 

امكانات كمپينگ بهره ببرند.

منطقه بيابانى قطب جنوب
سياره  قسمت  ترين  پايين  در  كه  بيابان  اين 
و  ترين  خشك  سردترين،  گرفته،  قرار  زمين 
سال  از  است.  زمين  كره  منطقه  بادخيزترين 
تعداد  تاكنون  شد،  كشف  قاره  اين  كه   1911
بسيار كمى توانسته اند به اين قاره سفر كنند. 
بخش  به  تنها  نيز  جنوب  قطب  تورهاى  برخى 
هستند  دريا  كنار  در  كه  قاره  اين  ابتدايى  هاى 
در  را  خود  زمان  بيشتر  و  شوند  مى  وارد 
كشتى مى گذرانند. به جهت پوشش سراسرى 
اين منطقه كه از يخ و برف است، تغييرات آب 
و هوايى و گرم شدن كره زمين تهديدى جدى 
فعاالن  شود.  مى  محسوب  جنوب  قطب  براى 
قطب  هاى  يخ  از  حفاظت  جهت  زيست  محيط 
2/1ميليون  بتوانند  تا  هستند  تالش  در  جنوب، 
مايل مربع از آب هاى اطراف اين منطقه را در 

مقابل صيد صنعتى حفاظت كنند.

تاالب َپنَتنال
تاالب پنتنال بزرگ ترين تاالب آب شيرين جهان 
است كه وسعتى بين 54 تا 75 هزار مايل مربع 
در  تاالب  اين  عمده  بخش  دهد.  مى  پوشش  را 
برزيل قرار دارد و بخش هاى كوچكى از كناره 
ها در دو كشور بوليوى و پاراگوئه قرار گرفته 
هاى گياهى و جانورى تاالب  است. تنوع گونه 
پنتنال به حدى است كه مى تواند عاشقان حيات 
وحش را چند روز متوالى در اين تاالب مشغول 
سمور  دراز،  خرطوم  خوك  جگوار،  دارد.  نگاه 
آبى غول پيكر، تمساح آمريكايى و صدها گونه 
تاالب  اين  جانوران  ترين  مهم  پرنده  و  ماهى 
يك  همچون  پنتنال  تاالب  دهند.  مى  تشكيل  را 
از  ممانعت  بر  عالوه  و  كند  مى  عمل  اسفنج 
شيرين  آب  اطراف،  مناطق  در  سيالب  ايجاد 
محلى ها را نيز تامين مى كند. معموال دسترسى 
گردشگران به اين تاالب مشكل است و طبيعت 
گردان در قالب تورهايى كوچك از شهر كويبا 

در شمال تاالب به آن وارد مى شوند.

جنگل هاى گينه نو
كشور  دو  در  نو  گينه  استوايى  هاى  جنگل 
اندونزى و گينه نو قرار گرفته است. اين جنگل 
پرندگان،  اندازه  در  هايى  پروانه  داشتن  به  ها 
ترين  كوچك  و  عجيب  شمايلى  با  هايى  خفاش 
هاى  جنگل  گرچه  دارند.  شهرت  جهان،  طوطى 
گينه نو تنها يك درصد مساحت جهان را شامل 
گونه  از  درصد   5000 از  بيش  اما  شوند،  مى 
هاى زنده دنيا در آن زيست مى كنند. متاسفانه 
آمازون  هاى  جنگل  همچون  نيز  ها  جنگل  اين 
در خطر جنگل زدايى قرار دارند. طى تحقيقاتى 
سوزاندن  گرفته،  صورت   2008 سال  در  كه 
هاى  آلودگى  همراه  به  ها  جنگل  غيرقانونى 
مختلف محيطى، تخريب بسيارى ايجاد كرده و 
در صورت ادامه تا سال 2021، 53 درصد اين 

جنگل ها از ميان مى رود.

دشت سرنِگتى
و  تانزانيا  كشور  دو  در  سرنگتى  اكوسيستم 
كنيا گسترده شده است. اين دشت در محدوده 
تانزانيا جزو ميراث جهانى يونسكو است و در 
مارا  ماسايى  ملى  ذخيرگاه  جزو  كنيا  محدوده 
داشتن  با  سرنگتى  دشت  شود.  مى  محسوب 
جانور،  ميليون   2/1 از  بيش  ساالنه  مهاجرت 
را  جايى  جابه  و  مهاجرت  ميزان  بيشترين 
خود  به  جهان  در  ها  اكوسيستم  تمامى  ميان 
در  گورخر  هزار   750 است.  داده  اختصاص 
هاى  سايت  و  ها  چراگاه  ميان  در  دشت  اين 
 90 از  بيش  ساالنه  هستند!  حركت  در  آبى 
مى  بازديد  سرنگتى  دشت  از  گردشگر  هزار 
ساخت  با  اخير  هاى  سال  طى  متاسفانه  كنند. 
بزرگراهى جهت اتصال منطقه درياچه ويكتوريا 
حيات  دشت،  اين  شرقى  بخش  جوامع  ديگر  به 
جانورى اين اكوسيستم بى نظير بشدت تهديد 
پيشنهاد  زيست  محيط  فعاالن  است.  شده 
ساخت بزرگراهى هوايى را داده اند تا عالوه بر 
حل مشكالت مردم محلى، حيات وحش كم ترين 

آسيب را متحمل شود.

جنگل هاى دريايى سانداربانز
جنگل هاى مانگرو سانداربانز در دو كشور هند 
و بنگالدش گسترش يافته اند و با وسعتى 140 
هزار هكتارى بزرگ ترين جنگل دريايى جهان 
محسوب مى شوند. بخشى از اين جنگل ها كه 
عنوان  به   1987 سال  در  دارد،  قرار  هند  در 
است.  رسيده  ثبت  به  يونسكو  جهانى  ميراث 
اى  گسترده  طيف  داشتن  جهت  به  منطقه  اين 
است.  برخوردار  جهانى  اهميت  از  جانوران  از 
همراه  به  پرندگان  از  مختلف  گونه  وجود 260 
ببر بنگال، مار پيتون هندى و تمساح رودخانه 
صدها  بازديد  سبب  سانداربانز،  جنگل  در  اى 
گردشگر و دوستدار محيط زيست از اين منطقه 
شده است. جالب اين كه گردشگران تنها اجازه 
عنوان  تحت  ها  جنگل  اين  از  بخشى  به  ورود 

پارك ملى سانداربانز را دارند.

منطقه بيابانى پاتاگونيا
آمريكاى  نام  شنيدن  با  معموال  افراد  بيشتر 
زمستان  و  آمازون  هاى  جنگل  ياد  به  جنوبى 
هاى گرم مى افتند. اما در نوك جنوبى اين قاره 
يخچال  و  برف  از  كه  دارد  وجود  اى  منطقه 
بيابانى  منطقه  است.  شده  پوشيده  طبيعى  هاى 
پاتاگونيا با آب و هوايى سرد و خشك در دو 
است.  شده  گسترده  آرژانتين  و  شيلى  كشور 
از  نظير  بى  اندازهايى  چشم  داراى  پاتاگونيا 
هاست  كوه  و  ها  درياچه  ناهموار،  هاى  دشت 
برف  از  پوشيده  سراسر  و  زده  يخ  همگى  كه 
اى  گلخانه  گازهاى  افزايش  متاسفانه  هستند. 
براى  جدى  تهديدى  زمين  كره  شدن  گرم  و 
محيط  فعاالن  شود.  مى  محسوب  منطقه  اين 
زيست نگران هستند كه تا چند سال ديگر چشم 
اندازهاى آبى رنگ يخچال هاى طبيعى و آبدره 
ها ناپديد شوند. اكنون هر دو كشور آرژانتين 
و شيلى سايت هايى را براى بازديد گردشگران 

از پاتاگونيا اختصاص داده اند.

گردشگرى
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گزارش مجله World Soccer به قلم عادل فردوسي پور

72 ساعت شادي ملي
شماره  تازه ترين  در   World Soccer مجله 
جهاني  جام  به  ايران  ملي  تيم  صعود  خود 

2014 را مورد بررسي قرار داده است.

مجله «ورلد ساكر» در شماره جديد خود درباره صعود 
ايران به جام جهاني 2014 برزيل مطلبي را به قلم عادل 
آمده  گزارش  اين  در  است.  كرده  منتشر  فردوسي پور 
با  بازي   94 دقيقه   در  چيني  داور  تان هايي،  وقتي  است: 
جشن هاي  دميد،  خود  سوت  در  اولسان  در  جنوبي  كره 

خياباني در سراسر ايران شروع شد.

انتخاب  دليل  به  ايران  مردم  خوشحالي  از  پس  روز  سه 
رييس جمهور  عنوان  به  روحاني  حسن  غيرمنتظره 
شكست  با  ايران  فوتبال  ملي  تيم  ايران،  ميانه روي 
كره جنوبي در خانه خود صعودش را به جام جهاني قطعي 
با  صعود  ايران  سرمربي  كي روش،  كارلوس  براي  كرد. 
است  بزرگ شخصي  دستاورد  يك  جام جهاني  به  ايران 
كه با غلبه بر چوي كانگ هائه كره يي حاصل شد؛ كسي 
عليه  را  بزرگي  رواني  جنگ  مسابقه  آغاز  از  پيش  كه 
كي روش  كرد  اعالم  و  انداخت  راه  به  كي روش  كارلوس 
جام جهاني 2014 را از تلويزيون خانه خود تماشا خواهد 
كرد. مسير ايران براي صعود به جام جهاني 2014 برزيل 
با پيروزي رفت و برگشت برابر مالديو آغاز شد. ايران 
سپس در بازي دوم خود موفق شد بحرين 10 نفره را با 
شش گل در هم بكوبد و به صدر جدول گروه راه يابد. 
ايران در دور نهايي انتخابي جام جهاني 2014 در آسيا با 
تيم هاي ازبكستان، كره جنوبي، لبنان و قطر هم گروه شد.

دقايق  پيروزي  با  مرحله  اين  در  را  بازي هايش  ايران 
پاياني برابر ازبكستان آغاز كرد. سپس در بازي دوم در 

خانه برابر قطر با تساوي بدون گل متوقف شد. 

در  ايران  بازي  سومين  لبنان  برابر  تحقيرآميز  شكست 
كارلوس  روي  فشارها  بود.   2014 جهاني  جام  انتخابي 
كي روش پس از اين بازي به بعد آغاز شد. اين فشارها تا 
قبل از بازي ايران برابر كره جنوبي در تهران ادامه داشت 
و ايران مثل هميشه وقتي براي به دست آوردن پيروزي 
تحت فشار قرار دارد، به خواسته خود رسيد و توانست 

كره جنوبي را در تهران شكست دهد.

ايران با وجود 10 نفره شدن برابر كره جنوبي توانست با 
گل جواد نكونام پيروزي ارزشمندي را برابر 100 هزار 
هوادار به دست آورد. اما شكست خانگي برابر ازبكستان 
در بازي بعد شانس ايران را براي صعود مستقيم ايران 
بازي  سه  به  همه چيز  داد.  كاهش   2014 جهاني  جام  به 
آخر در ماه ژوئن (خرداد) كشيده شد. بازي برابر لبنان 
خانه.  از  خارج  در  كره جنوبي  و  قطر  برابر  و  خانه  در 

اميدها براي موفقيت ايران بسيار كم است.

اين نااميدي ها با مصدوميت اشكان دژاگه، بازيكن كليدي 
يك  شماره  دروازه بان  رحمتي،  مهدي  غيبت  و  ايران 
ايران به دليل اختالف نظر با كارلوس كي روش، اميدهاي 
كاهش  جهاني  جام  به  صعود  براي  را  ايراني  هواداران 
عين  در  نااميدي ها  همه  وجود  با  ايران  اما  بود.  داده 
ناباوري موفق شد هر سه بازي خود را با پيروزي پشت 

سر بگذارد و به صدر جدول گروه برسد.

جام جهاني 2014
قهرمان ايران در اين سه بازي «رضا قوچان نژاد» است. 
مهاجم 25 ساله يي كه در هلند پرورش يافته و در ايران 
ديدار  سه  هر  در  قوچان نژاد  مي شود.  خوانده  «گوچي» 
ايران موفق شد گلزني كند. او در بازي يك بر صفر ايران 
برابر قطر و كره جنوبي تك گل ارزشمند ايران را به ثمر 

رساند.

 1998 جهاني  جام  به  استراليا  شكست  با  ايران  وقتي 
صعود كرد، يك گزارشگر اعالم كرد وزن زمين بايد براي 
يك لحظه به خاطر به هوا پريدن 70 ميليون ايراني براي 
لحظه يي كاهش پيدا كند. 16 سال بعد در 18 ژوئن 2013 

تاريخ دوباره تكرار شد.

دومين اردوي آماده سازي تيم ملي فوتبال هم لغو شد 

توفان كي روش
 در راه است؟

تيم ملي كه نماد و حيثيت فوتبال ايران است براي برپايي 
يك اردوي چند روزه در اروپا با تنگناهاي مالي دست و 
پنجه نرم مي كند اما عجيب اينكه درست در چنين اوضاع 
و احوالي، استقالل اردوي آماده سازي اش را در «اوكراين» 
برگزار مي كند و در اين كشور يك بازي پرسروصدا هم با 

«ديناموكيف» انجام مي دهد
آماده سازي  اردوي  برگزاري  براي  فوتبال  فدراسيون  تالش هاي  تمام  «به رغم 
تيم ملي در پرتغال كه همه موارد مربوط به اين اردو اعم از رزرو بليت، محل 
اقامت، برگزاري بازي دوستانه با تيم ها پيش بيني شده بود، كمبود منابع مالي 
باز هم اجازه نداد اين اردو را برگزار كنيم. لذا اين كمپ برگزار نخواهد شد.» اين 
خبر نگران كننده كه روز گذشته روي وب سايت رسمي فدراسيون قرار گرفت 
آينه تمام قد اوضاع و احوال اين روزهاي فوتبال ملي ايران است. بحران بي پولي 
مشكلي نيست كه به تازگي گريبان فوتبال و اساسا ورزش ايران را گرفته باشد. 
مدت هاست كه تيم هاي مختلف ورزشي به دليل گراني ارز و تنگناهاي مالي براي 
خارج شدن از كشور و حضور در تورنمنت هاي بين المللي با مصائب نامتعارفي 
دست و پنجه نرم مي كنند اما اوضاع فوتبال كه در مقايسه با رشته هاي ديگر از 
مقبوليت بااليي نزد عموم مردم برخوردار است، بغرنج تر به نظر مي رسد. پس 
از صعود به يادماندني تيم ملي فوتبال كشورمان به جام جهاني فوتبال، كمترين 
كي روش  كارلوس  دغدغه هاي  كه  بود  اين  فوتبال  اهالي  و  مردم  عموم  انتظار 
برگزاري  برسد.  حداقل  به  برزيل  در  آبرومندانه  حضور  براي  شاگردانش  و 
اردوهاي چند روزه در كمپ هاي مجهز اروپا و ترتيب دادن بازي هاي تداركاتي 
با تيم هاي نسبتا مطرح دنيا، اقدامات ابتدايي براي مهيا كردن تيم ملي محسوب 
مي شود اما تا امروز كه بيش از دو ماه از صعود تيم ملي به جام جهاني سپري 
شده، خبري از بازي دوستانه نيست و اردوي پرتغال هم براي دومين بار لغو 
در  شهريور   11 از  را  آمادگي اش  اردوي  اولين  ملي  تيم  بود  قرار  است.  شده 
پرتغال برپا كند و در يكي از كمپ هاي پرتغال دو بازي تداركاتي هم برگزار كند 
اما حاال فدراسيون فوتبال براي دومين بار آب پاكي را روي دست كي روش و 

شاگردانش ريخته و تيم ملي همچنان زمينگير است. 

در انتظار كمك هاي دولتي 
تيم ملي بزرگساالن، قاعدتا ويترين فدراسيون فوتبال محسوب مي شود و چه 
ساحلي  فوتبال  و  فوتسال  تيم هاي  و  مختلف  رده هاي  ملي  تيم هاي  ساير  بسا 
بدتري  به مراتب  توجه عموم و رسانه ها نيستند وضعيت  در كانون  كه معموال 
داشته باشند. تيم ملي نوجوانان تا چند ماه ديگر بايد در مسابقات جام جهاني با 
تيم هاي مطرح جهان رودررو شود اما پروسه آماده سازي اين تيم به حضور 
در تورنمنت هاي بي كيفيت خارجي و اردوهاي گاه و بي گاه داخلي محدود شده 
است. تيم ملي فوتبال ساحلي هم تا چند روز ديگر بايد در جام جهاني به مصاف 
به  تداركاتي  بازي هاي  حداقل  با  اما  برود  سنگال  و  اوكراين  برزيل،  تيم هاي 
هائيتي خواهد رفت. بازيكنان تيم ملي فوتبال ساحلي كه در آسيا رقيب ندارند 
حداقل  با  و  مي كنند  زندگي  اتاق  يك  در  جمعي  دسته  صورت  به  مدت هاست 
امكانات و بدون بازي تداركاتي درست و حسابي راهي مسابقات جهاني خواهند 
شد. در چنين اوضاع و احوالي بايد به كارلوس كي روش بابت تمام نگراني هايش 
به  پرخاشگرانه اي  ادبيات  با  ملي  تيم  سرمربي  كه  قبل  ماه  يك  حدود  داد.  حق 
سازمان ليگ و مديران فدراسيون فوتبال تاخت عده اي او را به بداخالقي متهم 
كردند اما حاال كه اردوي تيم ملي در پرتغال براي دومين بار لغو شده چگونه 
مي توان كي روش را به خويشتنداري دعوت كرد. مديريت فدراسيون فوتبال اما 
ايران  دولتي  فوتبال  در  كه  البته  و  است  دوخته  دولت  دست  به  چشم  همچنان 
رئيسه  هيأت  عضو  بهاروند،  حيدر  نيست.  دولت  از  طلبيدن  كمك  جز  گريزي 
فدراسيون فوتبال در توصيف بحران بي پولي در فدراسيون مي گويد: «قرار بوده 
وزارت ورزش به فدراسيون كمك كند اما تاكنون اين امر صورت نگرفته و به 
هيچ  اما  شده  برابر  سه  هزينه ها  است.  شده.  لغو  ما  اردوهاي  تمام  دليل  همين 
مورد  در  هم  است.صداوسيما  نگرفته  صورت  ورزش  وزارت  سوي  از  كمكي 
حق پخش تلويزيوني و تبليغات كوتاه نيامده و همچنان مشكالت مالي گريبانگير 
شد.  خواهد  هم  بيشتر  مالي  مشكالت  نشود  كمك  اگر  است.  فوتبال  فدراسيون 
كنيم.»  برگزار  دوستانه  بازي  دي  فيفا  در  نتوانستيم  مالي  مشكالت  دليل  به  ما 
برسند:  فوتبال  داد  به  كه  مي خواهد  ورزش  وزارت  جديد  مديران  از  بهاروند 
و  است  ورزشي  فدراسيون هاي  همه  متولي  كه  جوانان  و  ورزش  «وزارت 
فوتبال  براي  شود  دير  آنكه  از  قبل  بايد  مي گيرد  اختيار  در  را  ورزش  بودجه 

ديدارهاي  و  كند  برگزار  خوبي  اردوهاي  نتواند  اگر  ايران  ملي  تيم  كند.  كاري 
تداركاتي مناسبي داشته باشد، در جام جهاني برزيل زنگ تفريحي بيش نخواهد 
بود و آنوقت است كه كميته هاي بررسي داليل شكست تشكيل مي شود و همه 

مي خواهند رئيس فدراسيون را مجازات كنند!» 

ماموريت غيرممكن كي روش 
تيم ملي كه نماد و حيثيت فوتبال ايران است براي برپايي يك اردوي چند روزه 
درست  اينكه  عجيب  اما  مي كند  نرم  پنجه  و  دست  مالي  تنگناهاي  با  اروپا  در 

در چنين و اوضاع و احوالي، استقالل اردوي آماده سازي اش را در «اوكراين» 
برگزار مي كند و در اين كشور يك بازي پرسروصدا هم با «ديناموكيف» انجام 
فوتبال  در  بي پولي  مظهر  و  نماد  عنوان  به  اكنون  كه  استقالل  باشگاه  مي دهد. 
كرد  تامين  منبعي  چه  از  را  اوكراين  اردوي  هزينه هاي  مي شود،  شناخته  ايران 
بزرگ  تيم  ديگر  پرسپوليس،  ندارد؟  دسترسي  آن  به  فوتبال  فدراسيون  كه 
پايتخت هم اين روزها هزينه اي بالغ بر 5ميليارد تومان را براي جذب محمدرضا 
در  ملي  تيم  اردوي  مي شد  مبلغ  اين  از  نيمي  با  حال  گذاشته،  كنار  خلعتبري 
به عنوان  پايتخت  بزرگ  تيم  دو  تامل تر اينكه  قابل  برقرار كرد. نكته  پرتغال را 
زير مجموعه هاي وزارت ورزش نسبت به فدراسيون فوتبال كه ماموريت مهيا 
مراتب  به  مالي  ثبات  از  دارد،  را  جام جهاني  در  حضور  براي  ملي  تيم  كردن 
قاطع  ضرس  به  فعاليتش  روزهاي  آخرين  در  دهم  دولت  برخوردارند.  بهتري 
بر لزوم حمايت از تيم ملي تاكيد كرد و دولت جديد هم مدعي شد كه از هيچ 
وضعيت  مي رسد  نظر  به  اما  كرد  نخواهد  دريغ  ملي  تيم  تدارك  براي  هزينه اي 
ايران  فوتبال  نماد  كه  تيمي  كردن  مهيا  از  پايتخت  پرطرفدار  و  مردمي  تيم  دو 
محسوب مي شود دغدغه مهم تري است. حميد درخشان، بازيكن سابق تيم ملي 
در گفت وگو با تهران امروز درباره عواقب بي توجهي به تيم ملي فوتبال مي گويد: 
«ترديد نداشته باشيد كه تمام تيم هاي حاضر در جام جهاني با بيش از 10 بازي 
ظاهر  قوا  تمام  با  بازي  اولين  همان  در  و  مي شوند  مسابقات  وارد  تداركاتي 
خواهند شد. تحريم ها و فشارهاي بين المللي، پيدا كردن حريف تداركاتي براي 
تيم ملي ايران را دشوار كرده و در چنين بستري مديران باالدستي بايد ترتيبي 
بدهند كه حداقل اردوهاي تيم ملي لغو نشود. در همين اردوهاي تداركاتي تيم 
ملي مي تواند با چند تيم نسبتا مطرح بازي كند و نبايد چنين فرصتي را از دست 
ماموريت  يك  را  شرايطي  چنين  در  ملي  تيم  نتيجه گيري  درخشان  حميد  داد.» 
غيرممكن براي كي روش مي داند: «واقعيت اين است كه تيم ملي با ارائه يك بازي 
تدافعي توانست كره جنوبي را شكست بدهد و به جام جهاني صعود كند اما اين 
هم  ملي  تيم  بازي  شيوه  در  تغيير  نمي دهد.  جواب  جام جهاني  در  بازي  شيوه 
مستلزم انجام دادن بازي هاي تداركاتي زياد است كه با توجه به مشكالت مالي 
فدراسيون فوتبال اين مهم عملي نيست. با اين حساب اگر كي روش بخواهد تيم 
ملي ايران را به دور دوم جام جهاني ببرد دشوارترين ماموريت جهان را برعهده 

خواهد داشت.» 
فدراسيون فوتبال ايران از تامين هزينه دو ميلياردي براي برپايي اردوي تيم ملي 
هزينه  فدراسيون  رئيس  نايب  آيت اللهي،  سيدهادي  گذشته  روز  اما  است  عاجز 
70 ميلياردي براي برگزاري جام ملت هاي آسيا در ايران را طلب كرد. در فوتبال 

ايران چه خبر است؟

سومي احسان حدادي
 در مسابقات لهستان

احسان حدادي، نايب قهرمان پرتاب ديسك المپيك، 
كرد  سفر  لهستان  به  الماس  ليگ  مسابقه  از  بعد 
مسابقات  اين  كند.  شركت  ديگري  مسابقه  در  تا 
«كاميال  بزرگداشت  شد،  برگزار  ورشو  در  كه 
المپيك  ديسك  پرتاب  قهرمان  اِسكوليموفسكا» 
حد  رقابت ها  اين  در  حدادي  بود.  سيدني   2000
نصاب 64 متر و 78 سانتي متر را به ثبت رساند 
و عنوان سومي را به خود اختصاص داد كه اين 
الماس  ليگ  در  او  اخير  ركورد  از  بهتر  ركورد 

 63 را  خود  ديسك  استكهلم  در  حدادي  است. 
همچنين  بود.  كرده  پرتاب  سانتي متر   64 و  متر 
المپيك  و  جهان  قهرمان  آلماني  هارتينگ  رابرت 
و 60  متر  پرتاب 68  با  لهستان  مسابقات  در  هم 
از  ماالخوفسكي  پيتر  و  شد  قهرمان  سانتي متر 
لهستان با پرتاب 67 متر و 7 سانتي متر در رتبه 
دوم ايستاد. احسان حدادي قرار است هفته آينده 
در آخرين مرحله از ليگ الماس حاضر شود. اين 
اظهار  او  شد.  خواهد  برگزار  زوريخ  در  رقابت ها 
اميدواري كرده كه پرتابي بهتر در مرحله آخر اين 
حاضر  حال  در  حدادي  باشد.  داشته  جهاني  ليگ 
عنوان چهارمي ليگ الماس را به خود اختصاص 

داده است.
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 افقي:
١- بشقاب كوچك استكان!- دكان 

سلماني
٢- پژواك صدا- باقلوا- الزم

ــنا- ارزش  ــاس ش ــي- لب ٣- تواناي
اجتماعي

٤- گردن نهادن- پول كشور آفتاب 
تابان- افسانه سرا

٥- حرف دهان كجي- نوعي سنگ- 
رهاورد تابستان- حرف مفعولي

٦- آسمان غرنبه- شتر بي كوهان- 
ماتم

ــي ورزش با گوي و چوگان-  ٧- نوع
شهر مرزي- حيوان عسلي

ــوش رايانه اي-  ــز- م ــراغ آوي ٨- چ
توطئه ناگهاني

٩- پايين- واسطه- غذاي شب
ــتانكار-  ــال آيد- بس ــا جنج ١٠- ب

شيريني پيچي
ــيس-  ١١- زمان اندك- پاك- خس

داخل
ــاري  بيم ــتان-  قزاقس ــه  درياچ  -١٢

جگرسوز- ميز ديواري آيينه دار
ــوري در  ــيله وزنه برداري- كش ١٣- وس

آسيا- پرنده اي كوچك و خواننده
ــاره  ١٤- مقابل كلي- تجزيه- ضمير اش

به نزديك
ــتاني و جنگلي در  ١٥- ناحيه اي كوهس
شمال استان آذربايجان شرقي و جنوب 

رودخانه ارس- چرب زبان

 عمودي:
ــتار جهاني- فيلمي  ــتين پرس ١-نخس
ــينماها) از علي  ــدي (روي پرده س كم
توكل نيا با هنرنمايي اكبر عبدي و مهران 

غفوريان
شهر  تصويربردار-  پيشه   -٢
مهم سوئيس- عموي ابراهيم 

نبي(ع)
٣- يار هاردي- شرح و بيان- 

مسافر سرزمين عجايب
٤- در پناه- مرطوب- پشت 

سر هم
ــه جانور-  ــي- الش ٥- همگ

درآوردني از روزگار
ــرع  مخت ــرب-  ع روز   -٦
تلگراف- خواستار و راغب – 

واحد سطح
تشخيص  زيارت كننده-   -٧
ــاختمان و  و جدا كردن- س

سازنده اش
٨- رسم، روش- از جزاير جنوب ايران- 

بزرگان
ــخدمت  پيش ــه-  فرانس ــودروي  خ  -٩

رستوران- پارچه اي لطيف
ــاورد  ــن هم ره ــد- اي ــس بلن ١٠- نف

زمستان- گناه، بزه- واژه فقدان
١١- قابله- گيشه- تولد

ــد- انس  ــب بدرخش ــه در ش ١٢- آنچ
گرفتن- گرفتگي زبان

ــوي- شهرستاني در جنوب  ١٣- رختش
غربي آذربايجان غربي- پرسش

١٤-  طايفه- آبادي- مركز ژاپن
ــيس-  ــرم با سوس ــاندويچي گ ١٥- س

بيماربر!

 افقي:
ــفه  ــي- فلس ــاب دار و طب ــاه لع ١-گي

خوشبيني
ــمي مهلك- هلهله  ٢- مركز يونان- س

شادي
ــيده- جانوري  ٣- بي موقع- ميوه نورس

دوزيستي شبيه سوسمار
٤- يكي از زيباترين شهرهاي لرستان- 

نشانه اسم مصدر- سياستمدار
ــي فيلم- جاي  ــنواره بين الملل ٥- جش

امن- جا- كوك زدن
ــير-  ــان- نيام شمش ــي و احس ٦- خوب

مخفف هم او
٧- مرغ سعادت- يكي از شهرستان هاي 

مهم تهران- ستم كردن

ــفالي-  ــردن- كوزه س ــدا ك ٨- پي
پشت سر هم

٩- ميوه تابستاني- اعالميه- كلمه 
شرط

ــا  ــان درد ي ــراي بي ١٠- واژه اي ب
شگفتي- دژخيم- كالهبردار

١١- آغوش- خميده- بيمارستاني 
ــران- اصفهان  ــمال غرب ته در ش

سابق
١٢- قله- پزشكي- ستون پنجم
١٣- عنوانها- پروردگارا- مقاصد

ــت  ماركسيس ــين  تئوريس  -١٤
لنينيسم- نوعي انگور- خالف امر

١٥- نويسنده آلماني گرگ بيابان- 
ــايل و تجهيزات كوچك و تازه  وس
اختراعي كه در آن ها فناوري نو به 

كار رفته باشد

 عمودي:
ــرده روي  ــيراز- پ ١-كوهي در ش

شش ها 
ــن  زمي ــزا-  آتش و  ــگ  بي رن گازي   -٢

ناهموار- شهر خروس جنگي
٣- آزردگي- مستحب- بيمار

ــم منفجر  ــروي ات ــه با ني ــي ك ٤- بمب
مي شود- شماي خودماني- مركز كانادا

ــتراليايي-  ــرد لب- جانور اس ٥- گرداگ
ده هزار متر

ــتگاه فضايي  ــوند آلودگي- ايس ٦- پس
روسيه- شيوا- يك عاميانه

ــن- گندم خردكن بادي-  ٧- گاه و حي
نوميدي

ــگير- گواتر- واحد بسته بندي  ٨- آتش
پارچه

ــر- عدد ترتيبي برابر هزار هزار-  ٩- پس
شرف و ناموس

١٠- نوعي شيريني- فرمان 
كشتي- پرستش- حرف دوم 

يوناني
ــيرزن- هيجان-  ١١- شمش

تير پيكاندار
ــدا- صداي  ــب خ ١٢- حبي
ــق  ــه- تصدي ــدن پارچ دري

بي ادبانه
ــم- عدد دو  ــوره ده ١٣- س
رقمي- نوعي از فيات با نماي 

داخلي زيبا
١٤- گرم نيست- صورت – 

گوهرها
ــپ و هافبك  ــاع چ ١٥- دف

برزيلي- نوعي موشك
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

گزارشگر  يك  نقش  كردن  بازى 
تبليغاتى كارى نيست كه شما به 
عنوان كارى تفريحى انجام دهيد، 
اما ظاهراً اين هفته  چاره ديگرى 
نداريد.  كار  اين  دادن  انجام  جز 
و  است  جدى  شغل  يك  كار  اين 
همه  به  بايد  كار  اين  براى  شما 
پى  بيفتد  است  قرار  كه  اتفاقاتى 
خورديد  بست  بن  به  اگر  ببريد. 
شما  مادامى كه  نشويد.  تسليم 
نگيريد  سخت  خودتان  به  زياد 

كارتان استمرار نخواهد داشت.

متولدين ارديبهشت (گاو):
فردى  مقابل  در  مى توانيد  شما 
عوض  را  شما  مى كند  سعى  كه 
اما  كنيد،  مقاومت  كامًال  كند 
انجام  حال  در  پنهانى  خودتان 
در  و  هستيد  كارهايى  دادن 
خود  انگيزه هاى  جستجوى 
ديگران  اگرنمى خواهيد  هستيد. 
يا  و  بدانند  را  شما  ترس  دليل 
درگير  برابر  در  مقاومتتان  دليل 
را  عاطفى  ماجراهاى  با  شدن 
نمى كنيد،  اشتباهى  كار  بفهمند 
آنها  به  نيستيد  مجبور  چون 
همه چيز را بگوييد. همچنانكه از 
شركت كردن در بحث هاى علنى 
انجام  كارهايى  مى كنيد،  اجتناب 

دهيد كه احساس آرامش كنيد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
كه  نيستيد  كسى  تنها  شما 
انجام  كارهايى  شده ايد  مجبور 
بوده  ميلتان  خالف  كه  دهيد 

از  يكى  اگر  خوشبختانه  است. 
دشمنانتان هم به اين فشار شاخ 
هستيد  قادر  شما  بدهد،  برگ  و 
موقعيت خود را حفظ كنيد. شما 
براى  روشنى  ديدگاه هاى  بايد 
نبايد  ولى  باشيد،  داشته  خود 
و  بحث ها  در  كردن  صحبت  با 
خود  انرژى  پايان  بى  گفتگوهاى 
آب ها  كه  فردا  بدهيد.  هدر  را 
راحت تر  شما  افتاد  آسياب  از 
مى توانيد به اين مشكل رسيدگى 

كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
شما  نشانه  در  ماه  كه  حاال 
شما  احساسات  دارد،  حضور 
روزهايى  ياد  و  شده اند  شديدتر 
شكست  عشق  در  كه  افتاده ايد 
رابطه  يك  ايجاد  بوديد.  خورده 
آن  دوباره  مى تواند  تصادفى 
شما  در  قديمى  را  احساسات 
قديمى  ناراحتى هاى  و  كند  زنده 
هفته   اين  بياورد.  شما  ياد  به   را 
جمع  حواستان  خيلى  بايد  شما 
در  است  ممكن  وگرنه  باشد 
رنجش هاى  مورد  در  كه  حينى 
به  مى كنيد  صحبت  خود  قلبى 
طرف  سهواً  و  ناخودآگاه  طور 

مقابلتان را نارحت كنيد.

متولدين مرداد (شير):
تفريح  براى  نيستيد  قادر  شما 
ديگرى  شخص  به  سرگرمى   و 
احساس  اگر  اما  بياوريد،  فشار 
معرض  در  شما  مالى  ثبات  كنيد 
مى توانيد  است  گرفته  قرار  خطر 
اگر  بزنيد!!  فرياد  شير  يك  مثل 
شدن  روبرو  از  نبايد  شد  الزم 
داشته  هراس  قدرتمند  فردى  با 

شما  كه  نكيد  فراموش  باشيد. 
در اين بازى برنده نشده ايد بلكه 

فقط نسبت به آن آگاهى داريد.

متولدين شهريور (سنبله):
سلمانى  تيغ  مثل  هفته   اين  شما 
كه  چرا  شده ايد!!  برنده  و  تيز 
در  را  خود  عقالنيت  لبه  عطارد 
تيز  پلوتو  هيجان  و  شور  كوره 
شدت  حاليكه  در  اما  مى كند. 
مى بايد  افزايش  شما  احساسات 
دست  از  نيز  را  خود  بينى  واقع 
به  كه  است  خوب  خيل  مى دهيد. 
صحبت  خود  مورد  در  روشنى 
در  كه  است  الزم  اما  كنيد، 
و  ترحم  كمى   خود  حرف هاى 

دلسوزى نيز داشته باشيد.

متولدين مهر (ترازو):
اگر  مى كنيد  احساس  شما 
نامتعادلى  احساسات  شخصى 
موضوع  اين  باشد  داشته 
هم  شما  زندگى  به  مى تواند 
هفته   اين  دارد  امكان  كند.  رخنه 
ناراحت  شرايطى  خاطر  به  شما 
و  برسيد  نااميدى  مرز  به  كننده 
حتى از شدت عصبانيت كامًال از 
نكنيد  فراموش  برويد.  در  كوره 
غير  ناراحتى  و  عصبانيت  كه 
حل  را  مشكلى  هيچ  كنترل  قابل 

خستگى  باعث  حتى  و  نمى كند 
بيش از حدتان و نارضايتى شما 
و  بودن  صبور  فقط  شد.  خواهد 
را  شما  راه  داشتن  درك  قدرت 

هموار خواهد كرد.

متولدين آبان (عقرب):
اين هفته  وقتى كه بهرام باهوش 
دور سياره بخت شما يعنى پلوتو 
مى شويد  تشويق  شما  مى گردد، 
در  روشن  و  صريح  خيلى  كه 
مورد شرايط خود صحبت كنيد. 
بهرام در خانه يازدهم شما يعنى 
حاضر  نيز  دوستانتان  خانه 
مى شود و باعث بى تفاوت شدن 
كارى  ارزش هاى  به  نسبت  شما 
سعى  شما  درحاليكه  مى شود. 
كنيد  متقاعد  را  ديگران  مى كنيد 
كه كارتان درست است به راحتى 
حالتى وسواس گونه بهتان دست 
است  اين  حقيقت  اما  داد.  خواهد 
زيادى  صحيح  جواب هاى  كه 
و  بودن  صبور  دارد؛  وجود 
برنده  از  مهم تر  داشتن  تحمل 

شدن در بحث است.

متولدين آذر (كمان):
انتخاب هاى  به  هفته   اين  شما 
اگر  و  داريد  كامل  اطمينان  خود 
بى توجهى  خود  احساسات  به 

كم  كم  شما  اطمينان  اين  كنيد، 
لجوجانه  خودبينى  به  تبديل 
اتفاق  اين  متاسفانه  شد.  خواهد 
مشكالتى  بروز  باعث  مى تواند 
در محل كارتان بشود و يا باعث 
شود شما با رئيستان مشكل پيدا 
با  مى توانيد  كه  نكنيد  فكر  كنيد. 
اين  خود  كارهاى  كردن  توجيه 
دهيد و وقت و  سيستم را تغيير 
انرژى خود را تلف نكنيد. مقابله 
موكول  بعد  به  را  مشكل  اين  با 
كنيد و فقط دردسر درست نكنيد.

متولدين دى (بز):
منشا  كردن  پنهان  هفته   اين 
درسر  ايجاد  ناراحتى هايتان 
نيز  حقايق  نگفتن  اما  مى كند، 
شدن  ظاهر  جلوى  مى تواند 
ديگرى  از  بعد  يكى  را  ناراحتى 
بگيرد. عجيب اينكه شما مى توانيد 
كامًال  كه  چيزهايى  مورد  در 
كنيد.  صحبت  هستند  بى ربط 
دارد  وجود  هنوز  اصلى  مشكل 
اين  نمى آيد.  چشم  به  فقط  بلكه 
دوستانتان  و  خود  براى  هفته  
بدهيد،  انجام  مفيدى  كار 
را  خود  مننتقادانه  صحبت هاى 

براى روز ديگرى بگذاريد.

متولدين بهمن (ظرف آب):

را  شما  مشكل  يك  هفته   اين 
كامًال عاصى كرده و اين مشكل 
شما  اينكه  مگر  شد  نخواهد  حل 
روبرو  آن  با  مستقيمًا  خود 
بشويد. مشكل اين است كه شما 
كجا  از  ناراحتى هايتان  نمى دانيد 
شما  همچنين  مى گيرند.  نشات 
مى توانيد  چگونه  كه  بفهميد  بايد 
سخت  درگيرى هاى  برابر  در 
خودتان را كنترل كنيد. به خاطر 
سرزنش  را  ديگران  شرايط  اين 
خود  ايده هاى  مسئوليت  نكنيد. 
طرز  به  و  بگيريد  برعهده  را 

شايسته اى آنها را بيان كنيد.

متولدين اسفند (ماهى):
منطق  با  شما  حسى  ادراك هاى 
و  دارد  تعارض  تحليل گرتان 
شما در عين حال كه فكر مى كنيد 
دهيد  انجام  بايد  كارى  چه  كه 
كه  مى گيريد  قرار  موقعيتى  در 
شد.  خواهيد  عصبانى  كامًال 
شما  به  همكارانتان  و  دوستان 
توصيه مى كنند كه منطقى باشيد 
مهم  برايتان  كه  را  كارهايى  و 
قلب  اگر  دهيد.  انجام  را  ترند 
حرف  شما  به  راسخ  خيلى  شما 
گوش  جاى  به  مى زند  ديگرى 
به  دوستانتان  حرف  به  دادن 

نداى دلتان گوش دهيد.

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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




