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صفحه 7

در چهارمين سالروز تولد يوهان ولفگانگ فون گوته

شهر  در  آگوست  شنبه 31  روز  كه  مراسمى  در 
وايمار آلمان برگزار شد كالوس د يتر لمان مد ير 
به سيد  سال 2013 را  ال گوته  مد  انستيتو گوته 
كشورمان،  برجسته  مترجم  زاد  حسينى  محمود 
ناوين  و  يونانى  ه  نويسند  ماركاريس  پتروس 

كيشور ناشر هند ى اهد ا كرد

 به نقل از سايت رسمى اين جايزه، در اين مراسم 
چهارمين  و  شصت  و  دويست  با  همزمان  كه 
برپا  گوته  فون  ولفگانگ  يوهان  تولد  سالروز 
خاطر  به  كيشور  و  ماركاريس  زاد،  حسينى  شد، 
ايجاد  و  آلمانى  زبان  به  نسبت  عالقه  و  شور 
در  فرهنگ  و  زبان  آلمانى  ادبيات  ميان  ارتباط 
عرصه  در  تالش  نيز  و  زادگاهشان  كشورهاى 
ال  مد  اين  دريافت  با  المللى  بين  فرهنگى  تبادالت 
حضور  با  مراسم  اين  شدند.  واقع  تجليل  مورد 
ماچى  كريستوف  مشاور،  وزير  پيپر  كورنليا 
وزير آموزش، علوم و فرهنگ تورينگن و اشتفان 
ولف شهرد ار وايمار برگزار شد. در اين مراسم، 
اشت:  اظهارد  گوته  انستيتو  ير  مد  لمان  كالوس 
امروز فرهنگ و آموزش بيش از هر زمان د يگرى 
به عنوان عناصر سرنوشت ساز براى همزيستى 
ما و يا به بيانى دقيق تر، براى بقاى ما به شمار 
مى روند. بدون برخورد ار بودن از درك فرهنگى، 
بدون برخورد ارى از توانايى گفتگو، دنياى ما هر 
چه كمتر قابل خواندن است و در اين ميان، ادبيات 
تصوير  كه  است  هنر  از  اى  برجسته  و  مهم  نوع 
جامعه را منعكس مى كند و آن را مورد بررسى و 

تحليل قرار مى د هد. 

شور  پر  سفيران  عنوان  به  را  امسال  برندگان  او 
افزود:  و  ستود  آلمانى  ادبيات  و  كتاب  شوق  و 
كتاب  به  نسبت  افعى  تد  رفتار  تالششان  با  آنها 
را به حمله اى متقاعد كنند ه تغيير مى د هند و با 
شجاعت و پشتكارشان توجه بيشترى را نسبت به 
موضوعات جد يد معطوف كرد ه اند. اين انستيتو 
اين  از  بهتر  همكارانى  تواند  نمى  خود  كار  براى 

افراد را معرفى كند.

لرش  گونتر  ولفگانگ  همچنين  مراسم،  اين  در 
نويسند ه و روزنامه نگار آلمانى در نطق خود از 
فرهنگى  رابط  عنوان  به  زاد  حسينى  محمود  سيد 
تراز اول نام برد. او كار مخاطره آميز اين مترجم 
به  چنان  را  آلمانى  ادبى  متنهاى  تواند  مى  كه  را 
فرهنگ خود نزد يك كند كه اصيل باقى بمانند و 
اثرى پايد ار را ايجاد كنند، مورد ستايش قرار د 
اد. به گفته كميته د اورى اين جايزه، سيد محمود 
واسطه  يك  عنوان  به  را  ال  مد  اين  زاد  حسينى 
برجسته فرهنگى  در عرصه ادبيات، تئاتر و فيلم 
دريافت كرد. اين كميته تاكيد كرد: حسينى زاد با 
بينش و حساسيت، راه را براى سخن هموار مى 
را  اى  شخصى  و  فرهنگى  هاى  برخورد  و  كند 
ميسر مى كند كه درك متقابل انسانها در ايران و 
آلمان را زند ه نگه مى د ارد و مستحكم مى كند. او 
در سخنرانى ها و برنامه هاى كتابخوانى خود به 
عنوان يك واسطه در عرصه سينما و تئاتر آلمانى 

زبان معاصر عمل مى كند.

ادامه در صفحات 10 و 11

 افشاي بودجه 52ميليارد دالري جاسوسي آمريكا؛

 ايران هدف دشوار اوباما
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در تصاوير حكاكى شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرد  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 
است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  ه 

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

2008 محفوظ است.      

يادد اشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
همه  و  ايرانى  هموطنان  همه  از  پرشين  نامه  هفته 
هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و  اينترنتي  نويسندگان 
دنيا كه باشند دعوت به همكاري مي نمايد. دوستان 
عكس،  شعر،  استان،  د  مقاله،  مطلب،  توانند  مي 
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  انشجويان  د 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار 
مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. 
ديگري  محدوديت  گونه  هيچ  مورد،  اين  به  توجه  با 

در تعد اد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ند ارد.
فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-
و  پينگليش  مطالب  فرستادن  از  و  ه  كرد  ارسال 

فينگليش جد ا خودد اري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شد ه و عاري از اغالط 

اماليي و آماد ه براي انتشار باشند.
و  (تيتر)،  عنوان  اراي  د  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 كد ام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت 
صفحه  آن،  بودن  ار  د  دنباله  و  مطلب  بودن  عالي 
جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و نويسند ه 

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 
د  شرح  را  آن  مشخصات  توانيد  مي  نظرتان  مورد 

هيد تا ما خود اقد ام به تهيه آن نمائيم.
انتشار  از  قبل  هفته  يك  اقل  حد  بايد  مطالب   6-
نشريه ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت 
زيادبودن تعد اد مطالب رسيد ه، 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 كرد ه و يا با فرمت Unicode يا 

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

حق ناشناسى، عملى ددمنشانه است؛ و اگر توده مردم حق ناشناس شوند، 
از آنها هيوالى زشتى پديد مى آيد.

كوريوالنوس، پرده دوم، صحنه سوم

Ingratitude is monstrous; and for the multitude to be ingrateful, 
were to make a monster of the multitude.

Coriolanus, Act II, sc. 3.
برگرفته از كتاب اند يشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته اى كه گذشت حاوى دو خبر مهم شيرين و تلخ فرهنگى بود. خبر شيرين، دريافت مدال گوته 
توسط مترجم گرانقدر كشورمان، محمود حسينى زاد كه در ميان انبوه اخبار وقايع سياسى اجتماعى، 
بازتاب چندانى در رسانه ها نداشت. متأسفانه، سياست زدگى كه نه تنها گريبان گير ما ايرانى ها بلكه 
به طور كل سرطان جوامع خاورميانه اى است، حاصلش همين به حاشيه رانده شدن فرهنگ است كه 

حتى در اولويت بندى تيترهاى خبرى رسانه ها نيز مصد اق پيدا مى كند!

ترجمه، براى رشد و پيشرفت جوامع سنتى و تشنه علم و انديشه و تكنولوژى مثل ايران ما، اهميتى 
حياتى دارد. ابتدا بايد دستاوردهاى جوامع پيشرفته، در دسترس جوانان مستعد ايرانى قرار گيرد 
سپس مى توان تغييرات زير بنايى و پيشرفت هاى ساختارى را انتظار د اشت. از اين رو مترجمانى 
مانند حسينى زاد، خدمت بزرگى به آينده جامعه ما مى كنند؛ و اگر چه به خاطر نشر فرهنگ بخشى 
از اروپا، از سوى صاحبان آن مورد تجليل قرار مى گيرند، از داخل خود ايران نيز، بخاطر وارد كردن 

دستاوردهاى فرهنگى يكى از مدرن ترين بخش هاى دنيا، الزم است ارزج گذاشته شوند.

اما خبر تلخ، بسته شدن هفته نامه كيهان لندن است. كيهان، به رغم آنچه گفته مى شد، نشريه اى 
محجور با قلمى شديد الحن و سنتى، براى مخاطبى محدود نبود، بلكه مشعل انديشه اى بود كه در 
طول تاريخ راه خود را تا به امروز طى كرد ه و حتى امروزه، از سوى بخشى از فالسفه سياسى 
مورد تأييد و قابل دفاع است. هر انديشه اى در جامعه در رويارويى با انديشه اى متفاوت يا متضاد، 
ديالكتيكى را موجب مى شود كه پويايى تعقل را رقم مى زند. مسلمًا توقف انتشار يك انديشه، ابدًا به 
معناى نقطه پايانى براى آن انديشه نيست اما نداشتن صدايى در جامعه، روند ديالكتيكى را كند مى 

كند. از اين رو، بسته شدن كيهان حتى براى مخالفان آن نيز، اتفاقى ناخوشايند است.
سردبير

لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 
تمامی سواالت دقيق پاسخ د هيد
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براي تولد 65 سالگي بابك احمدي

ترديد 
بابك احمدي

رسول رخشا

بابك احمد ي، نويسند ه مهمي است. مطمئنم كه 
براي تاييد و رد اين گزاره ساد ه مي توان داليل 
فراواني را برشمرد و صفحات زياد ي را سياه 
كرد اما طبيعي است كه من قصد چنين كاري را 
يادد  اين  اينكه  يكي  ه،  ساد  دليل  دو  به  ارم،  ند 
اشت را براي و به احترام روز تولد او مي نويسم 
حد  از  اگر  اشت  يادد  اين  كلمات  اينكه  دوم  و 
است  جايي  شان  باقي  جاي  شوند،  بيشتر  ي 
بيرون از اين صفحه روزنامه. پس من با همين 
تكراركنم  و  بگويم  مي خواهم  روشنم  دليل  دو 
ه  نويسند  ايراني ها  ما  براي  ي  احمد  بابك  كه 
نوشته ها  تاثير  هم،  دليلم  مهم ترين  است.  مهمي 
و كتاب هاي او در حوزه هاي مختلف هنر و اند 
يشه است و دو د يگر، معرفي ناشناخته هايي از 
جانب او براي نخستين بارها كه همزمان تاثير 
در  كه  ناشناخته هايي  نشاندند.  بار  به  ي  زياد 
زمان هاي نه چند ان دور برايمان تنها اسم هايي 
د  امروز  اما  مي رسيدند،  نظر  به  كن  پر  هان  د 
حرف هاي  از  بخشي  ماها  از  خيلي  براي  يگر 
حوزه  در  روزمره مان  گفتمان هاي  و  گفتارها 
فرهنگ محسوب مي شوند. مفاهيمي كه اگر حاال 
از ادبيات و د يسكور بحث هايمان حذف شوند، 
غياب و انفعال پيشرفت بحث، نخستين تاثير باز 
شروع  سينما  با  ي  احمد  بابك  آنهاست.  ه  ماند 
را  فيلمسازاني  نوشت،  فيلم  تحليل  و  نقد  كرد، 
براي نخستين بار معرفي كرد كه بعد اين سال ها 

شد  خودمان  سينماي  حافظه  از  بخشي  انگار 
ه اند. نوشتن از مفاهيم زيبايي شناسي و فلسفه 
حاصلش  كه  است  او  تامل  حوزه  يگر  د  هنر، 
و  ادبيات  سينما،  حوزه  در  است  كتاب هايي 
اين  زياد  قطر هاي  وجود  با  كه  زيبايي شناسي 
كتاب ها و گذشت اين سال ها هنوز هم در حال 
برخي  و  هستند  شدن  چاپ  و  شدن  ه  خواند 
شان از چاپ بيستم هم گذشته اند يعني به قدر 
مشهورترين رمان هايمان تجد يد چاپ شد ه اند. 
بابك احمد ي بيش از بيست كتاب مفصل نوشته 
است و پنج، شش تايي هم ترجمه كرد ه است، 
اغلب آنها در حوزه فلسفه هستند، درست است 
كتاب هايش  در  مطروحه  مفاهيم  از  خيلي  كه 
و  ان  يشمند  اند  يشه هاي  اند  خواندن  حاصل 
فالسفه غرب هستند اما او در نوشته  هايش تنها 
كالم را به كالم برنگرد اند ه است بلكه سعي در 
ايراني  ه  خوانند  براي  كالم  آن  تاويل  و  تبيين 
كرد ه است، دليلي كه به نظرم سبب شد ه است 
فاصله ايجادكند ميان كتاب هاي او با كتاب هاي 
ترجمه شد ه د يگران در همان مباحث. از فيلم 
و ادبيات و عكاسي مي نويسد اما خودش بارها 
گفته است، هنر اول من موسيقي است، دو كتاب 
هم درباره موسيقي نوشته است و حاال بعد از 
است  فلسفي  انشنامه  د  تدوين  مشغول  سال ها 
بايد  گروه  يك  با  و  نفره  چند  معموال  كه  كاري 
انجام شود اما او چند سالي است كه تمام وقتش 
را براي كاري گذاشته كه غيابش را براي فرهنگ 
را  زندگي اش  حاال  و  ه  كرد  احساس  كشورش 
جزو  ي  احمد  بابك  است.  گذاشته  آن  براي 
معدود نويسند ه هاي ما است كه شناخت خوبي 
و  ارد  د  خود  دوران  زيبايي شناسي  و  هنر  از 
ه هاي  نويسند  معدود  جز  اند.  مي د  هم  فلسفه 
جزو  اند،  نمي د  را  چيز  يك  فقط،  كه  ماست 
به  حواسش  كه  است  ما  ه هاي  نويسند  معدود 
اطرافش و جايي كه در آن زندگي مي كند، هست. 
به  مي خواند،  را  تر ها  جوان  شعرهاي  و  رمان 
اگر  حتي  هد  مي د  گوش  كوچك تر ها  حرف هاي 
مخالف او باشند، به مردم وطنش فكر مي كند و 
سنسورهايش نسبت به رويد اد هاي اجتماعي، 
سياسي جامعه اش حساس است. بابك احمد ي 
به  است  روشنفكر  ه  نويسند  يك  وقت ها  خيلي 
روشنفكري  كار  رساله  در  او  كه  سياقي  همان 
بابك  به  من  ربط  اما  و  است  ه  كرد  ياد  آن  از 
احمد ي با كتاب ترد يد شروع مي شود، از خيلي 
سال پيش، وقتي كه فقط عكسي با لبخند از او 
در كتاب و نشريات و مطبوعات د يد ه بودم و 
مثل اين سال ها اين اقبال را ند اشتم كه بتوانم 
بيشتر از محضر و با او بودن استفاد ه كنم، ترد 
يد او بود كه به من قطعيتي را آموخت تا بتوانم 
با عينك هاي مختلف در زمان، مكان هاي متفاوت 
به پيرامونم بنگرم، نگريستني كه تا پيش از اين 
كتاب همراهم نبود و زندگي ام شكل د يگري د 
اشت، شكلي كه دست كم امروز ند ارد. پس حاال 

و هر كجا كه هست تولدش مبارك است. 

برگرفته از روزنامه اعتماد ر آ م و ت ي پ ا م  و ز ش   ک
نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، تايپ فارسی، موزيک 

 و فيلم .........
  13:30تا  12.00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

سی  ي گل ا ن   ا ن  آ مو ز ش   ز ب
کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با تجربه ی تدريس در 

 کالج های لندن
 11:30تا  10:00شنبه ها از ساعت 

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00                     
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توسط  ALevel  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
 دبيران با تجربه 

 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
 

اضی   آ مو ز ش   ر ي
 

توسط معلم  ALevel  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا
 با تجربه ی تدريس در دبيرستان های  لندن

 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 
 

قی   آ م و ز ش   موسي
 کالس های گروهی  دف و تنبک با استادان مجرب

 آموزش تنبک  17:00تا  16:00شنبه ها از ساعت 
 آموزش دف  18:00تا  17:00         

 

 جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 
 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 
 13:00سپتامبر، ثبت نام  ساعت  14شروع کالس ها 

 

 مدرسه انديشه

خوانند ه گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين 
مى شود. هفته نامه پرشين انتظار د ارد در صورتى كه آن را مى 
پسنـــــد يد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد 

ميد انيد ما را يارى كنيد.
همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازد ياد تعد اد مشتركان 
و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى 

فرهنگى خود اد امه مى د هد.
به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
درخواست ما،  آگهى د هندگان و مشتركانى به ما معرفى كرد ه اند.

انتشار "كيهان لندن" 
متوقف شد

كيهان  سنت  ادامه  در  كه  لندن"  "كيهان  هفته نامه  
لندن  در  پيش  سال  حدود 30  از  انقالب،  از  پيش 
انتشار مى يافت، اطالع داد كه ديگر منتشر نخواهد 
در  همچنان  اينترنت  در  نشريه  اين  تارنماى  شد. 

دسترس خواهد بود.
و  ايران  در  اسالمى  جمهورى  آمدن  كار  روى  با 
سوى  از  «كيهان»  پرطرفدار  روزنامه  مصادره 
برخى  پيش  سال   30 حدود  از  انقالبى»،  «دولت 
از مسئوالن و كاركنان «كيهان»، اين نشريه را به 

صورت هفتگى در لندن منتشر كردند.
«كيهان لندن» براى مدتى طوالنى يكى از مهم ترين 
رسانه هاى ارتباط ميان ايرانيان مهاجر و تبعيدى 
بود. اكنون كاركنان نشريه خبر داده اند كه انتشار 
«كيهان لندن» به دليل مشكالت مالى متوقف شده 

است.
شماره  كيهاِن  لندن،  چاپ  كيهان  شماره  آخرين 
1466، در سى سالگى،  پنجشنبه 31 مرداد 1392، 

منتشر شد.
كه  جوانى  حقوقدان  مصباح زاده  مصطفى  دكتر 
فكر  در  بود،  برگشته  ايران  به  اروپا  از  تازگى  به 
تأسيس روزنامه اى تازه بود كه كار خبرنگارى و 
او  كند.  همراه  حرفه اى  اصول  با  را  اطالع رسانى 
براى تأسيس نشريه و تأمين بودجه آن به محمد 
به  جوانى  در  كه  كرد  مراجعه  پهلوى  شاه  رضا 

از  هنوز  مردم  عامه  ميان  در  و  رسيده  سلطنت 
محبوبيتى نسبى برخوردار بود.

كه  نشريه اى  در  شد  متعهد  مصباح زاده  دكتر 
"كيهان" نام گرفت، سخنگو و حامى "منافع ملى" 
باشد و در كنار آن ديدگاه ها و مواضع دربار را 
به صورت بى طرفانه بازتاب دهد. اما او با وجود 
بهره گيرى از حمايت دربار، كوشيد كه كيهان در 
و  سالمت  قدرت،  ارباب  و  فشار  نيروهاى  برابر 
به  را  خبررسانى  و  كند  حفظ  را  خود  استقالل 

شيوه اى درست و حرفه اى انجام دهد.
و  نويسندگان  از  گروهى  پشتيبانى  از  كيهان 
هم  كه  بود  برخوردار  زبردست  روزنامه نويسان 
در اسلوب نگارش و هم در حرفه مطبوعاتى خبره 
بودند. كسانى مانند هوشنگ وزيرى، كاوه دهگان، 
جهانگير افكارى، رضا مرزبان، حسام الدين امامى، 
صدر الدين الهى، خسرو شاهانى و نصرت اهللا نوح 

در تحريريه كيهان كار مى كردند.
كيهان همچنين موفق شده بود همكارى برخى از 
نويسندگان نامى ايران را جلب كند. كسانى مانند 
اعتمادزاده  محمود  آل احمد،  جالل  شاملو،  احمد 
حاج  اصغر  على  خويى،  اسماعيل  آذين)،  (به 
رحمانى  نصرت  آتشى،  منوچهر  سيدجوادى، 
يا  كيهان  ادبى  صفحات  با  ديگر  بسيارى  و 

ضميمه هاى فرهنگى آن همكارى داشتند.
انقالب  آستانه  تا  روزنامه كيهان  سردبير  آخرين 
سال  انقالب  شدن  نزديك  با  بود.  طاهرى  امير 
1357، شوراى سردبيرى تازه اى در كيهان شكل 

گرفت كه رحمان هاتفى در رأس آن قرار داشت.
از  دفاع  در  كيهان  كاركنان  انقالب،  جريان  در 
با  و  كردند  ايفا  مهمى  نقش  بيان  و  نشر  آزادى 
انقالب  پيروزى  به  مردمى  اعتراضات  انعكاس 
يارى رساندند. رحمان هاتفى تا نيمه سال 1358 
به   1362 سال  در  او  ماند.  باقى  كيهان  سردبير 
در  و  شد  دستگير  سياسى  فعاليت هاى  خاطر 

زندان جان باخت.
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آگهي ترحيم روابط آمريكا و 
انگليس!

روزنامه سان ، با انتشار يك آگهي ترحيم در صفحه نخست 
گفت.  تسليت  را  انگليس  و  آمريكا  ويژه  رابطه  مرگ  خود، 
«آگهي  عنوان  تحت  مطلبي  در  «سان»  پرطرفدار  روزنامه 
نفع  به  را  خود  ويژه  روابط  نوشت؛  ويژه»  روابط  ترحيم 
فرانســه، از دست داديم. اين نشريه انگليسي در ادامه اين 
روز  ويژه»  «روابط  مرحوم  اســت:  آورده  ترحيم  آگهي 
پنجشــنبه 29 آگوست سال 2013 در سن 67 سالگي، بر 
اين  پايان  در  درگذشت.  منزل  در  ناگهاني  بيماري  يك  اثر 
صاحب  افراد  از  آن  در  كه  ترحيم  آگهي  شيوه  به  نوشته: 
متوفي  والدين  طرف  از  اســت:  آمده  شــود،  مي  ياد  عزا 
وينستون چرچيل و فرانكلين روزولت و عزيزانش مارگارت 
بيل  پدر،  بوش  جورج  ميجر،  جان  ريگان،  رونالد  تاچر، 

كلينتون، توني بلر و جورج دبليو بوش

گزارش هفته
 به مناسبت 9شهريور، روز ملي حفاظت از يوزپلنگ ايراني؛

 مرثيه اي براي صيادي كه صيد شد 
د  طي  آسيايي  يوزپلنگ  جمعيت  ماندن  ثابت  كارشناسان  برخي  حاليكه  در 
هه گذشته را نسبت به ساير گربه سانان اميدوار كنند ه مي د انند بسياري 
از ديگر كارشناسان از روند شتابان كاهش جمعيت اين گونه با ارزش ابراز 
نگراني كرد ه و حضور 50 تا 100 قالد ه را ضمانت ي براي بقاي آن نمي د 

انند.
 از سال همه ساله نهم شهريورماه به عنوان“روز ملي حفاظت از يوزپلنگ 
ايراني“ گرامي د اشته مي شود.همانگونه كه مشخص است، يوزپلنگ تركيبي 
از دو كلمه يوز و پلنگ است. يوز در فارسي، بن مضارع يوزيدن است و فعل 
عبارت  به  است.  كردن“  طلب  و  جستجو  جهيدن،  معناي“جستن،  به  يوزيدن 
ديگر يوز يعني جويند ه، طلب كنند ه و شكار كنند ه. از آنجا كه از سگ هاي 
شكاري هم براي تعقيب و گرفتن شكار استفاد ه مي شد ه، به آنها هم يوز گفته 
معناي  به  يوزپلنگ  كه  است  بديهي  فوق،  تعاريف  به  توجه  است.با  ه  مي شد 
پلنگي است كه به دنبال شكار مي گردد و به اصطالح با يوزيدن آنرا مي گيرد. 
شايد بتوان گفت كه در گذشته برخي بر اين باور بودند كه يوزپلنگ نوعي 
پلنگ است و عنوان“پلنگ شكاري“ براي اين حيوان نيز دليل ديگري بر اين 
مدعا است. البته، برخي يوزپلنگ را نوعي شير مي د انستند كه پدر يا مادر آن 
پلنگ باشد و به اين ترتيب، يوز شير يعني يوزي كه يكي از والدينش شير بود 
ه است. بعالوه، واژه ديگري بنام“هوبر“ در گذشته وجود د اشته كه آنهم به 
معناي يوز و توله يوز بود ه، ولي به نظر مي رسد كه اين كلمه امروزه منسوخ 
شد ه است. با مراجعه به اشعار و متون قديمي ايراني، مي توان دريافت كه 
در گذشته اين جانور با نام يوز شناخته مي شد ه و كمتر به آن يوزپلنگ گفته 
مي شد ه است.در گذشته، زيستگاه يوز پراكندگي وسيعي از ايران و عربستان 

تا هندوستان و تركمنستان را شامل مي شد ه است.

 در ميان آثار باستاني، مهري مربوط به هزاره سوم پيش از ميالد در ميانرود 
ان يوزپلنگي را در كنار مربي اش به تصوير مي كشد. شاهان آشوري از يوزها 
براي شكار بهره مي گرفتند.تا پيش از جنگ جهاني دوم، جمعيت يوزپلنگ در 
حدود عدد بود كه تقريبا در تمام مناطق استپي و صحرايي نيمه شرقي كشور 
ولي  مي شد.  ه  ديد  عراق  مرز  نزديك  كشور  غربي  نواحي  از  بخش هايي  و 
ورود جيپ بعد از جنگ باعث شد كه جمعيت اين حيوان روبه اضمحالل نهد 
كه دليل اصلي آن عمدتا به خاطر كشتار گسترد ه طمعه هاي مورد عالقه يوز 
بود ه و در نتيجه جمعيت يوزپلنگ به شدت كاهش يافت.در سال كانون شكار 
وقت ايران يوزپلنگ را حمايت شد ه اعالم نكرد. با اعمال اقد امات حفاظتي، 
جمعيت طعمه در بسياري از مناطق كشور روبه افزايش نهاد كه اين باعث 
افزايش جمعيت يوزپلنگ نيز شد. مشاهد ه يوزپلنگ در مناطق مختلف افزايش 
كه  بود  حفاظتي  مقررات  و  قوانين  تاثيرات  نتيجه  جمعيت  احيا  اين  كه  يافت 
اعمال شد. در اواسط د هه ، جمعيت يوزپلنگ در ايران - عدد تخمين زد ه 
مي شد. در آن زمان، قلمرو يوزپلنگ تقريبا تمام مناطق كويري نيمه شرقي 
كشور را در بر مي گرفت كه از جمعيت انساني كمي برخورد ار بود.در اواخر 
د هه حفاظت از حيات وحش براي چند سال دچار اختالل شد. اكثر مناطق به 
وسيله د امد اران اشغال و دشت هاي صاف و استپ ها جوالنگاه ماشين ها 
و موتورسيكلت هاي قدرتمند صحرايي شد كه گونه هاي كويري مثل آهوي 

ايراني، جبير، گورخر و همچنين يوزپلنگ را تعقيب و شكار مي كردند. 

منطقه حفاظت شد ه خوش ييالق كه زماني مناسبترين زيستگاه يوزپلنگ در 
آسيا بود تقريبا از بين رفت و براي آخرين بار در سال يوزپلنگ در آن ديد 
ه شد.آنطور كه مدير ديد ه بان حيات وحش و محيط زيست كشور مي گويد: 
طي دو د هه گذشته، مطالعات مدون چند اني درباره يوز در ايران صورت 
نگرفته و تنها، مطالعات محدودي توسط برخي اساتيد و كارشناسان روي 
وضعيت و پراكنش اين جانور در استان هاي مختلف كشور صورت گرفته 
است. طي اين مدت، برآورد هايي از جمعيت يوز در كشور نيز صورت گرفت.

به گفته كيوان هوشمند، البته ذكر اين نكته كامال ضروري است كه يوزپلنگ ها 
بين مناطق مختلف در رفت و آمد بود ه و نمي توان جمعيت ثابتي براي هر 
استان يا منطقه در نظر گرفت اما آنچه مسلم است اينكه جمعيت يوزپلنگ در 
كشور كاهش نيافته است و اگر چه روند رشد جمعيت بسياري از گونه هاي 
پستاند ار بزرگ جثه در كشور طي سال هاي گذشته نزولي بود ه اما جمعيت 
با  و  ه  نكرد  تبعيت  روند  اين  از  ايران  وحش  حيات  نماد  عنوان  به  يوزپلنگ 
قاطعيت مي توان اثبات كرد كه در بدبينانه ترين حالت، جمعيت يوزپلنگ طي 
مي توان  حاضر  حال  در  و  نيافته  كاهش  كشور  سرتاسر  در  گذشته  هه  د 
جمعيتي بين تا قالد ه براي اين گونه متصور شد كه بسيار اميدوار كنند ه تر 

از از برآورد هاي بيان شد ه در د هه و ماقبل آن است. 

روند  به  نسبت  وحش  حيات  كارشناسان  از  بسياري  كه  حاليست  در  اين 
شتابان كاهش جمعيت اين گونه در طي سال هاي اخير ابراز نگراني كرد ه و 
معتقدند در حال حاضر تنها 50 قالد ه از اين گونه در كشور وجود د ارد كه 
اين تعد اد نمي تواند ضمانتي براي بقاي يوزپلنگ آسيايي باشد يوزپلنگي كه 
حاال مي تواند يكي از نماد هاي مهم طبيعت ايران محسوب شود و بسياري 
آن را جزيي از ميراث طبيعي ايران مي د انند بنابراين در خوش بينانه ترين 
حالت كه جمعيت يوز پلنگ در كشور را 100 قالد ه تصور كنيم باز هم خطر 
انقراض بيخ گوش اين گونه منحصر به فرد و ارزشمند است كه ههمت باالي 

مردم و مسئوالن را در حفاظت و احياي ان مي طلبد.

ديويد فراست، مجرى 
مشهور درگذشت

در 74  تلويزيون  سرشناس  مجرى  و  روزنامه نگار  فراست،  ديويد 
كشتى  روى  بر  مرگ  هنگام  كه  او  شده  گفته  درگذشت.  سالگى 

تفريحى به سر مى برده، احتماال بر اثر سكته قلبى درگذشته است.
در 74  تلويزيون  سرشناس  مجرى  و  روزنامه نگار  فراست،  ديويد 
كشتى  روى  بر  مرگ  هنگام  كه  او  شده  گفته  درگذشت.  سالگى 
تفريحى به سر مى برده، احتماال بر اثر سكته قلبى درگذشته است.

اجرا  براى  عالوه  انگليسى  مجرى  اين  اينترنتى  منابع  گزارش  به 
فعاليت  نيز  طنزنويسى  زمينه  در  تلويزيونى،  مختلف  شبكه هاى  در 
به  پيامى  در  انگليس  نخست وزير  كامرون،  است.ديويد  داشته 
اينكه  بر  عالوه  فراست  كه  است  نوشته  و  گفته  تسليت  او  خانواده 
براى او يك"دوست" بوده، مصاحبه گرى "ترسناك" نيز بوده است.

ريچارد  با  گفت وگو  مديون  را  خود  جهانى  شهرت  فراست  ديويد 
چند  در  گو  و  گفت  اين  بود.  آمريكا  پيشين  رئيس جمهور  نيكسون، 

جلسه در سال 1977 و پس از رسوايى واترگيت ضبط شد.
به  معطوف  را  خود  فعاليت  بيشتر  فراست  كه  بود  آن  از  پس 

روزنامه نگارى سياسى و گفت وگو با سياستمداران كرد.
پهلوى،  محمدرضا  با  مصاحبه اش  او  مطرح  گفت وگوهاى  جمله  از 
مصاحبه  اين  بود.  سال 1357  در  ايران  انقالب  از  پس  ايران  شاه 
مشهور كه آخرين گفت وگوى تلويزيونى محمدرضا پهلوى بود در 

سال 1979 در پاناما انجام شد.
او در بيش از نيم قرن فعاليت رسانه اى اش در بسيارى از شبكه هاى 
تلويزيونى برجسته جهان از جمله بى بى سى، آى تى وى، اى بى سى 
عموما  كه  او  برنامه هاى  و  داشت  چشمگيرى  حضور  ان بى سى  و 

برنامه هاى  پرطرفدارترين  از  داشت  عنوانشان  در  را  خودش  نام 
به  الجزيره  تلويزيونى  شبكه  كار  به  آغاز  بود.با  گفت وگومحور 
كه  بود  روزنامه نگارانى  مشهورترين  از  فراست  انگليسى،  زبان 
به استخدام الجزيره درآمد و تا سال 2012 در آن شبكه حضور 
آن  در  كه  نيكسون  ريچارد  با  فراست  جنجالى  داشت.گفت وگوى 
نيكسون بسيارى از ناگفته هاى دوران رياست جمهورى و ماجراى 
واترگيت را براى نخستين بار به زبان آورد، دستمايه نمايشنامه اى 
سال 2006  در  كه  نمايشنامه  شد.اين  "فراست/نيكسون"  عنوان  با 
توسط پيتر مورگان نوشته شد، بارها بر روى صحنه رفت و جوايز 
متعددى به دست آورد. در سال 2008 ران هاوارد فيلمى بر اساس 
آن ساخت كه مايكل شين بازيگر بريتانيايى نقش فراست 38 ساله 
جايزه  دريافت  نامزد  رشته  پنج  در  فيلم  كرد.اين  بازى  آن  در  را 

اسكار شد. 

يك عضو مجلس اعيان انگليس:

ايران بايد در حل بحران 
سوريه مشاركت كند

شرلي ويليامز، عضو مجلس اعيان انگليس با تاكيد بر نقش مهم 
ايران در رفع بحران سوريه مشورت و مذاكره با ايران در اين 
رابطه را خواستار شد. به نقل از روزنامه گاردين نوشت تصميم 
باراك اوباما، رييس جمهور امريكا براي مشورت با كنگره پيش 
تالش هاي  براي  را  فرصتي  سوريه  به  حمله  درباره  تصميم  از 
ديپلماتيك در راستاي رسيدن به يك راه حل سياسي فراهم كرد. 
كه  شد  روبه رو  خاورميانه  در  بسياري  استقبال  با  تصميم  اين 
توجه  با  بود.  جمله  آن  از  ايران  رييس جمهور  روحاني،  حسن 
به نقش حياتي ايران در منطقه و اينكه اين كشور براي رسيدن 
در  كه  است  تعجب  باعث  است،  مهم  مذاكره  طريق  از  نتيجه  به 

استورات،  روري  از  غير  گذشته،  هفته  در  پارلمان  بحث هاي 
نماينده محافظه كار مجلس انگليس، كسي به ايران اشاره نكرد. 
سوريه  متحد  مهم ترين  ايران  رند،  موسسه  اخير  گزارش  طبق 
از  برخورداري  با  و  ميليوني   75 جمعيتي  با  كشور  اين  است. 
جهان  در  شيعه  مسلمان  كشور  مهم ترين  گازي  و  نفتي  منابع 
است. ايران همچنين كشوري است كه بيش از هر جاي ديگري 
از تسليحات شيميايي در طول جنگ عراق- ايران رنج برد. ايران 
ده ها هزار جوان را در اين جنگ از دست داد كه بسياري از آنها 
به علت اثرات كريه تسليحات شيميايي به كار گرفته شده توسط 
عراق كه هرگز با محكوميت غرب روبه رو نشد، جان شان را از 
محكوم  را  شيميايي  سالح  از  استفاده  بارها  ايران  دادند.  دست 
كرده كه تازه ترين آن در بيانيه حسن روحاني درباره حمله در 
نزديكي دمشق مشاهده شد. او دقت كرد كه حمله را به طرفي 
خاص نسبت ندهد اما نارضايتي اش از تسليحات شيميايي كامال 

صريح بود.
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النهار ادعا كرد

عدم خوش بينى به مذاكرات هسته اى
او  كرديم.  آسودگى  احساس  نوعى  به  روحانى  پيروزى  با 
انسانى آرام، واقع گرا و عملگرا است و از بسيارى از فعاالن 

سياسى ايرانى عاقل تر است
خيال  آسودگى  باعث  ايران  جمهورى  رياست  انتخابات  در  روحانى  حسن  پيروزى 
اين  از  يكى  رئيس  اخيرا  است.  شده  امريكا  دار  ريشه  مطالعاتى  مراكز  از  بسيارى 
مراكز گفت: «با پيروزى روحانى به نوعى احساس آسودگى كرديم. او انسانى آرام، 
واقع گرا و عملگرا است و از بسيارى از فعاالن سياسى ايرانى "عاقل تر" است. وى 
در كسوت رئيس جمهورى معتقد به گشايش جدى در مذاكرات ايران با مجموعه 1+5 
است اما بايد از بسيارى از امور نيز حذر كند. روحانى جزئى از نظام است. در پست 
هاى مهمى مثل فرماندهى نيروهاى مسلح و شوراى امنيت ملى خدمت كرده است. او 
اصالح طلب نيست. اما انتخابى مناسب براى جايگزينى با افرادى مثل محمود احمدى 
نژاد، رئيس جمهورى سابق است، اگر چه چنين جايگزينى اى به اين معنا است كه 
سقف مطالبات كاهش يافته است. و انتخاب او به اين معنا است كه گروهى در درون 
و  االسالم  حجت  كه  است  كارى  محافظه  هاى  تكنوكرات  جا  اين  در  منظور  نظام، 
المسلمين هاشمى هدايت آنها را بر عهده دارد، توانسته اند عمال موفقيت بزرگى به 
اى  رياست جمهورى  انتخابات  كه  كرد  اشاره  نيز  نكته  اين  به  بايد  اما  آورند.  دست 
كه از آن سخن مى گوييم نيز خود توجهاتى در بر دارد كه با بسيارى از معيارهاى 
قبول  "افراد  به  فقط  اساسى  قانون  نگهبان  شوراى  دارد.  تفاوت  غرب  در  انتخابات 
شده" اجازه فعاليت مى دهد كه روحانى نيز يكى از آنها است. نظام جمهورى اسالمى 
ايران آمادگى قبول نتايج انتخابات را داشت. اما اين كه واقعا چه چيزى را دنبال مى 

كند مساله اى است كه بايد بر روى آن تحقيق كنيم.»

وى در ادامه مى افزايد: «قدرت مانور روحانى و اين كه تا كجا به او اجازه فعاليت و 
آزادى عمل داده مى شود مساله اى است كه در دوران رياست جمهورى او مشخص 
خواهد شد. در عين حال پيروزى روحانى اين نكته را نيز نمايان كرد كه رهبران ايران 
به خوبى درك مى كنند كه درجه بحران در ايران تا كجاست. براى همين آنها آمادگى 
دارند كه روحانى را براى اتخاذ گامى رو به جلو براى حل اين بحران حمايت كنند. 
است.  داده  جواب  اى  اندازه  تا  امريكا  فشارهاى  ترتيب  اين  به  كه  گفت  بتوان  شايد 
حكومت ايران با بحران اقتصادى روبه رو است. براى همين واكنش آن كه به انتخاب 
روحانى انجاميد، قابل انتظار بود. اكنون وقت آن است كه استراتژى ديپلماتيك قوى 
اى با هدف دادن فرصت به روحانى اتخاذ شود. البته همه اينها به شرطى است كه 
بى جهت خوش بينى نباشيم كه ناگهان اميدهايمان نقش بر آب شود. در عين حال اين 
واقعيت را نيز درك كنيم كه ايران همچنان قدرتمند است و با توانايى هاى قدرتمند 

رهبر ايران اداره مى شود.»

همه اينها بازگوكننده آن است كه نمى توان چندان به مذاكرات پيش رو كه در ماه 
سپتامبر برگزار خواهد شد اميدوار بود. اما به رغم آن مذاكرات از سر گرفته خواهد 
شد چرا كه امريكايى ها و هم پيمانانشان معتقد به ادامه آن هستند حتى اگر نتيجه اى 
در بر نداشته باشد و همچنان تحريم ها از سوى كشورهاى اعمال كننده عليه ايران 

به قوت خود باقى بماند.
در اين ميان اين پرسش مطرح است كه آيا رياست جمهورى روحانى كار را براى 
ايران براى رسيدن به توافقى با جامعه جهانى كه بتواند به بحران شديد موجود بر 

سر پرونده هسته اى اش پايان دهد، فراهم خواهد كرد؟

در پاسخ به اين سوال پژوهشگر امريكايى ديگرى كه از نزديك با اين موضوع درگير 
است، مى گويد: «روحانى روزى در سال 2003 به مدت دو سال مذاكره كننده هسته 
اى ايران بود، از آن زمان تا كنون هيچ گاه شاهد نرمشى مشابه نرمش در زمانى 
رئيس  امروز  روحانى  نبوديم.  داشت،  اختيار  در  را  ايران  اى  هسته  پرونده  وى  كه 
جمهورى پراگماتيك و واقع گرا است كه مى داند ايران مى خواهد تحريم هاى بين 
المللى تحميل شده بر آن را كاهش دهد تا بتواند اقتصادش را احيا كند، براى همين 
نياز به مواضع اعتمادسازى دارد كه بتواند در نهايت بر اساس آن به اهدافش برسد. 
البته به اين نكته نيز بايد اشاره كنيم تغيير در رياست دولت به معناى اين نيست كه 
باب پايان دادن به بحران هسته اى ايران گشوده شده است. با اين حال تصميم گير 
نهايى بر سر پرونده هسته اى همچنان رهبر ايران است و او نيز نسبت به نيات و 
مقاصد خارج به ديده ترديد مى نگرد. نظر او تغيير نكرده است و اين بدان معنا است 
كه او مى تواند تصميم بگيرد كه پرونده هسته اى ايران بيش از اين پيشرفت داشته 

باشد.»

حسن روحانى از كجا بايد مذاكرات هسته اى را آغاز كند؟
بعد از پايان آخرين دور از مذاكرات، كه پنجمين دور مذاكرات محسوب مى شد و 
ميان ايران با مجموعه 5+1 در ابتداى ماه مارس گذشته انجام شد و به شكل ناراحت 
دهد: «در  مى  پاسخ  زمينه  اين  در  ديگرى  امريكايى  پژوهشگر  يافت.  پايان  اى  كننده 
آخرين مذاكرات كه نزديك به دو ماه پيش برگزار شد، پيشنهاد شد كه تحريم هاى 
بين المللى تا اندازه اى در برابر برخى فعاليت هاى هسته اى ايران از جمله كاهش غنى 
سازى و دادن اجازه بيشتر به بازرسان براى بازديد از نيروگاه هاى هسته اى كاهش 
يابد. پيشنهاد داده شده نشان از كمى نرمش در مواضع 1+5 در برابر ايران بود، به 
گونه اى كه پيشنهاد مى داد كه ايران مى تواند به اندازه بسيارى كمى اورانيوم 20 
درصدى براى استفاده در مصارف پزشگى در اختيار داشته باشد، همچنين از ايران 
تاسيسات  اين  كه  نخواست  اما  كند،  متوقف  را  فوردو  در  سازى  غنى  شد  خواسته 
بسته شود. آن موقع پاسخ ايران از زبان سعيد جليلى، مذاكره كننده هسته اى توقف 
كامل تحريم ها در برابر توقف 20 درصدى غنى سازى بود. همه اينها بازگوكننده آن 
است كه نمى توان چندان به مذاكرات پيش رو كه در ماه سپتامبر برگزار خواهد شد 
اميدوار بود. اما به رغم آن مذاكرات از سر گرفته خواهد شد چرا كه امريكايى ها و هم 
پيمانانشان معتقد به ادامه آن هستند حتى اگر نتيجه اى در بر نداشته باشد و همچنان 
تحريم ها از سوى كشورهاى اعمال كننده عليه ايران به قوت خود باقى بماند. چرا 
كه هر دو طرف ترجيح مى دهند مذاكره كنند تا از رويارويى نظامى جلوگيرى شود.

منبع: النهار

يك نقشه و هزار 
اما و اگر

درگيرى هاى فرقه اى مى توانند منطق خود تقويت 
دليل  به  علويان  باشند:  اشته  د  را  خود  اى  ه  كنند 
ترسشان كه بدون دليل هم نيست با هم متحد شد ه 
اند؛ آنها نگران اين هستند كه در صورت سقوط اسد 

مورد كشتار انتقامى سنى ها قرار گيرند.

كنون كه اياالت متحد ه به شدت نشانه هايى از خود نشان 
در  را  سوريه  عليه  دريايى  محدود  حمله  يك  كه  هد  د  مى 
پاسخ به استفاد ه از سالح شيميايى عليه غيرنظاميان سورى 
را رهبرى خواهد كرد؛ شما جمله اى را در مورد اين كشور 

كشور  اين  كه  است  اين  آن  و  شنيد  خواهيد  بارها  و  بارها 
خيلى پيچيد ه است. و اين يك شوخى نيست، نقشه باال اين 

موضوع را كامال اثبات مى كند.

اين نقشه كه توسط د انشگاه كلمبيا تهيه شد ه است گروه 
خاورميانه  از  اى  منطقه  در  را  زبانى  و  قومى  مختلف  هاى 
نشان مى د هد كه تحت سلطه سوريه، لبنان و اسرائيل است. 
هر رنگ نماد يك گروه است. همانطور كه مى توانيد ببينيد 

گروه هايى زياد ى در اين قسمت به هم تنيد ه شد ه اند.

پيچيدگى  از  بخشى  تنها  زبانى  و  قومى  هاى  ضعف  البته 
سوريه است اما موارد بسيار مهمى هستند. بزرگترين گروه 
اين كشور كه با رنگ زرد مشخص شد ه است اعراب سنى 
هستند. قوم كرد كه براى مدت طوالنى در سوريه تحت فشار 
قرار د اشتند و عليه نظام حاكم دست به سالح برد ه اند با 
رنگ قهوه اى روشن مشخص شد ه اند. اقوام د يگر شامل 
دروزى ها كه يك فرقه مذهبى هستند، اعراب مسيحى و قوم 

ارامنه و ... است.

از  اقليتى  فرقه  شود،  مى   اره  اد  ها  علوى  توسط  سوريه 
اسالم كه بشار اسد و تعد اد زياد ى از اعضاى حلقه نزد يك 
به وى را شامل مى شود. اين قوم نزد يك سواحل مد يترانه 
قرار د ارند و با رنگ سبز مايل به خاكسترى نشان د اد ه 
شد ه اند. اگرچه علويان تنها 12 درصد از جمعيت سوريه را 
تشكيل مى د هند اما آنها با حمايت از نظام اسد در اين جنگ 

نقش مهمى را ايفا كرد ه اند.

د  جنگ  درباره  نقشه  اين  بفهميم  اينكه  براى  راه  ين  چند 
استدالل  از  فراتر  ارد،  د  وجود  گويد  مى  چه  سوريه  اخلى 
(سراسر  كجاست  اسد  قوت  نقطه  مانند  استراتژيك  هاى 
سواحل علوى نشين) يا اسد در كجا ضعف د ارد (در مناطق 

كردنشين).

اولين دليل براى فروپاشى سوريه همانطور كه فريد زكريا 

كشورهاى  از  خيلى  مانند  سوريه  كه  است  اين  گويد  مى 
خاورميانه و افريقا د اراى مرزهاى بسيار غير واقعى هستند 
بودند.  ه  شد  ايجاد  اروپا  استعمارى  هاى  قدرت  توسط  كه 
اين  از  را  حكومتى  و  اقليت  كه  اشتند  د  تمايل  ها  قدرت  اين 
طريق ترويج كنند. اين تاكتيك به شدت برخى از تنش هاى 
فرقه اى موجود را تشد يد كرد. همچنين حكم رانى اقليت بر 
اكثريت، اين كشورها را به سوى عدم تعادل در قدرت سوق 
د اد. اگرچه اسد اينگونه به قدرت نرسيد بلكه پدرش از طريق 
اين  زكريا  تز  حال  اين  با  گرفت.  دست  در  را  قدرت  كودتا 
گيرى  پس  باز  يعنى  بينيم  مى  سوريه  در  ما  آنچه  كه  است 
حفظ  نوعى  به  علويان  اقليت  از  سنى  اعراب  توسط  قدرت 
اجتناب ناپذير قدرت از طريق خطوط قومى و مذهبى است. 
وى اين وضعيت را با عراق 2003 مقايسه مى كند؛ در آن 
از  را  قدرت  خشونت  اعمال  با  شيعه  اكثريت  اعضاى  زمان 
دست اقليت سنى كه صد ام بر آنها حكم مى راند، گرفت. اين 
مى تواند دليل اينكه اكثر كشتارها در سوريه قومى هستند 

را توضيح د هد.

با در نظر گرفتن اين د يدگاه كارى زياد ى از دست كسى 
براى پايان د ادن به اين كشتارها برنمى آيد، اين يك فرايند 

دردناك و غيرقابل توقف است.

منظر دوم كه مى توان به اين ماجرا نگاه كرد اين است كه 
اين در وهله اول يك جنگ است و بعد ا يك درگيرى قومى. 
خصومت هاى قومى و مذهبى سالهاست كه در مشرق زمين 

از جمله سوريه وجود د ارد.

كه  باشد  اين  است  ممكن  است  ادن  د  رخ  حال  در  كه  آنچه 
حاكم  نظام  عليه  مردم  شد:  شروع  سياسى  داليل  به  جنگ 
تظاهرات كردند، نظام حاكم معترضان را با اعمال خشونت 
تحت فشار بيش از حد ى قرار د اد، اوضاع از كنترل خارج 
شد  باعث  جنگ  اما  شد.  منجر  اخلى  د  جنگ  يك  به  تا  شد 
مردم خصومت هاى قومى و هويتى خود را از سر بگيرند و 
اختالفات قد يمى عميق تر و بدتر شوند. با اين همه درگيرى 
هاى فرقه اى مى توانند منطق خود تقويت كنند ه اى خود را 
هم  دليل  بدون  كه  ترسشان  دليل  به  علويان  باشند:  اشته  د 
در  كه  هستند  اين  نگران  آنها  اند؛  ه  شد  متحد  هم  با  نيست 
صورت سقوط اسد مورد كشتار انتقامى سنى ها قرار گيرند. 
سنى ها شبه نظاميان علوى را مى بينند و فكر مى كنند كه 
همه علويان دشمنان آنها هستند بنابراين شروع به حمله به 
اعضاى اين فرقه مذهبى مى كنند و اين بقيه علويان را مجاب 

مى كنند كه جذب گروه هاى شبه نظامى د يگر شوند.

البته چيزى به پيچيدگى درگيرى قومى در يك كشور با گروه 
هاى مذهبى و قومى فراوان را هرگز نمى توان با يك تئورى 
پشت  هم  يگرى  د  متعدد  عوامل  احتماال  كرد.  تعريف  تميز 
د  وجود  است  افتادن  اتفاق  حال  در  سوريه  در  كه  اتفاقاتى 
ارند. اما اين نقشه راه مفيد ى براى درك اين موضوع است.

منبع: واشنگتن پست
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توسط  ه  شد  فاش  اسناد  تازه ترين   
ادوارد اسنودن كارمند سابق سازمان 
هد  مي د  نشان  آمريكا  ملي  امنيت 
سازمان هاي جاسوسي آمريكا ساالنه 
صرف  را  بودجه  دالر  ميليارد  ه ها  د 
ه اند  كرد  كشورها  ديگر  از  جاسوسي 
نخست  هدف   5 ميان  در  ايران  كه 
اين  با  ارد،  د  قرار  آمريكا  جاسوسي 
ات  تهديد  موقع  به  نتوانسته اند  حال 

امنيت ملي را شناسايي كنند. 

مالي  سال  در  كه  هد  مي د  نشان  اسناد  اين 
از  دالر  ميليارد  آور 52,6  سرسام  رقم   2013
جاسوسي  فعاليت هاي  به  آمريكا  دولت  سوي 
رقم  اين  كردن  هزينه  براي  و  يافته  اختصاص 
بوروكراتيك  هاي  فرايند  و  اري  اد  هاي  نهاد 
بسيار پيچيد ه اي از سوي كاخ سفيد ايجاد شد 

 2007 سال  از  آمريكا  دولت  چه  اگر  است.  ه 
جاسوسي  فعاليت هاي  مورد  در  كلي  اطالعاتي 
هرگز  اما  مي كند،  منتشر  را  خود  اطالعاتي  و 
در مورد نحوه استفاد ه از اين بودجه ها و اهد 
نشد  منتشر  خبري  كشور  اين  جاسوسي  اف 
 178 سند  پست،  واشنگتن  گزارش  به  بود.  ه 
صفحه اي اسنودن كه مربوط به بودجه آژانس 
اين  جاسوسي  اف  اهد  آمريكاست،  ملي  امنيت 
و  آن  موفقيت هاي  و  شكست ها  و  سازمان 
همين طور 16 سازمان ريزودرشت جاسوسي 
آمريكا را مشخص مي كند و نشان مي د هد اين 
سازمان ها در مجموع د اراي 107035 كارمند 
هستند. در اين فايل فناوري هاي مورد استفاد ه، 
فعاليت هاي انجام شد ه و اقد امات برنامه ريزي 
شد ه تشريح شد ه اند و البته روزنامه واشنگتن 
به  و  ه  نكرد  افشا  را  اطالعات  اين  همه  پست 
بهانه نگراني از حفظ امنيت ملي آمريكا، صرفا 
به بازنشر كليات و جد اول آن اكتفا كرد ه است.
رشد تصاعدي بودجه جاسوسي دولت آمريكا

بودجه  تصاعدي  افزايش  اسناد  اين  طبق  بر 
 11 حمالت  از  بعد  آمريكا  ملي  امنيت  آژانس 
در  سيا  سازمان  براي  و  ه  شد  آغاز  سپتامبر 
رسيد  دالر  ميليارد   14,7 به   2013 مالي  سال 
ملي  امنيت  آژانس  اخير  سال هاي  در  است.  ه 
مشترك  طور  به  سيا  سازمان  و  آمريكا 
كردن  هك  براي  را  اي  ه  گسترد  تالش هاي 
اطالعات  سرقت  خارجي،  رايانه اي  شبكه هاي 
ديجيتال، خرابكاري در سيستم هاي رايانه هاي 
دشمنان خود و به طور خالصه عمليات تهاجمي 
نشان  مذكور  اسناد  اند.  ه  اد  د  انجام  سايبري 
مي د هد كه مدتها قبل از افشاگري هاي اسنودن 
رفتارهاي  نگران  آمريكا  اطالعاتي  مقامات 
صورت  در  كاركنانشان  برخي  غيرعادي 
دسترسي به اطالعات محرمانه بود ه اند و به 
چهار  اقل  حد  از   2013 سال  در  منظور  همين 
هزار نفر از كاركنان خود در اين مورد تحقيق 
كرد ه اند. عالقه جاسوسان آمريكايي به سرقت 
اطالعات و انجام فعاليت هاي هكري محدود به 
مانند  دوست  كشورهاي  و  ه  نبود  دشمنانشان 
آن  جاسوسي  اف  اهد  جمله  از  هم  پاكستان 
بود ه اند. اما 5 هدف اصلي جاسوسي آمريكا 
عبارت بود ه اند از چين، روسيه، ايران، كوبا و 
اسرائيل. علت جاسوسي از اسرائيل فعاليت هاي 
آمريكا  از  جاسوسي  براي  رژيم  اين  متقابل 
چهار  هر  از  است.  ه  بود  گذشته  سال هاي  در 
كارمند سازمان هاي جاسوسي آمريكا يك نفر 
يك  و  ه  بود  ضدتروريستي  فعاليت هاي  درگير 
سوم بودجه 52,6 ميليارد دالري دولت آمريكا 
يافته  اختصاص  امر  همين  به  جاسوسي  براي 

است.

ايران هدف دشوار جاسوسي
اين اسناد نشان مي د هد كه نفوذ به شبكه هاي 
و  چين  ايران،  از  اطالعات  سرقت  و  سايبري 
روسيه كار دشواري بود ه است، اما بيشترين 
مشكل مربوط به جاسوسي از كره شمالي است 
معمول  ان  چند  آن  در  اينترنت  از  ه  استفاد  كه 
نيست. آمريكا در 5 حوزه حياتي فاقد اطالعات 
در مورد برنامه هاي هسته اي و موشكي پيونگ 
رهبر  اون  جونگ  كيم  اغراض  از  و  است  يانگ 
كره شمالي هم اطالع ند ارد. به طور كلي بودجه 
متمركز  مهم  حوزه   5 در  ه  شد  ياد  جاسوسي 
شد ه كه عبارتند از مقابله با تروريسم، متوقف 
كردن توليد سالح هاي هسته اي و غيرمتعارف، 
اد  رويد  مورد  در  آمريكا  رهبران  به  ار  هشد 
هاي مهم در خارج از اين كشور، دفاع در برابر 
سايبري.  عمليات  اجراي  و  خارجي  توطئه هاي 
حمالت  از  پس  آمريكا  دولت  سند  اين  طبق  بر 
در  اساسي  ساختاري  تغييرات  سپتامبر   11

نهاد ها و برنامه هاي جاسوسي خود به وجود 
آورد ه و 500 ميليارد دالر بودجه را به اين امر 
اختصاص د اد ه تا ديگر 11 سپتامبر تازه اي 

در اين كشور رخ ند هد.

شكسته شدن ركورد هاي جنگ سرد
بودجه جاسوسي سال 2013 آمريكا اگر چه 2,4 
درصد كمتر از بودجه سال مالي 2012 است، 
درصد   25 و   2001 سال  بودجه  برابر  دو  اما 
بيشترين  است.   2006 سال  بودجه  از  بيشتر 
بودجه اختصاص يافته به فعاليت هاي اطالعاتي 
بالغ  ميالدي  هه 80  د  در  سرد  جنگ  دوره  در 
بر 71 ميليارد دالر بود ه است. اگر چه بودجه 
سال مالي 2013 جاسوسي آمريكا 52,6 ميليارد 
دالر است، اما بايد توجه د اشت كه كاخ سفيد 
23 ميليارد دالر ديگر را هم به طور جد اگانه به 
فعاليت هاي اطالعاتي كه به طور مستقيم براي 
پشتيباني از ارتش آمريكا در نظر گرفته شد ه، 
اختصاص د اد ه است. افشاگري هاي اسنودن 
نشان مي د هد سيا ميليارد ها دالر را به استخد 
ام و تعليم نيروهاي اطالعاتي جديد اختصاص 
د اد ه و تعد اد نيروي كار آن از 17 هزار نفر 
در يك د هه قبل به 21575 نفر در سال جاري 
ساالنه  بودجه  از  است.  يافته  افزايش  ميالدي 
 2,3 است،  دالر  ميليارد   14,7 با  برابر  كه  سيا 
شهروند  از  اطالعاتي  عمليات  به  دالر  ميليارد 
ان و 2,5 ميليارد دالر به فعاليت هاي پوششي 
جاسوسي،  فعاليت هاي  امنيت  تامين  منظور  به 
نيازهاي  ديگر  رفع  و  لجستيكي  امات  اقد 
يافته  اختصاص  سيا  جهاني  ماموريت هاي 
هويت  ايجاد  به  يافته  اختصاص  رقم  است. 
ميليون   68,6 تنها  سيا  جاسوسان  براي  جعلي 
دالر بود ه است. بودجه اقد امات مخفيانه سيا 
كه  است  دالر  ميليارد   2,6 سند  اين  اساس  بر 
اخت  پرد  يمن،  و  پاكستان  در  فعاليت  صرف 
پول به شبه نظاميان در افغانستان و آفريقا و 
در نهايت تالش براي خرابكاري در تاسيسات 
ايران  اسالمي  جمهوري  آميز  صلح  هسته اي 
شد ه است. در سال 2013 نهاد هاي جاسوسي 
صرف  دالر  ميليارد   4,9 مجموع  در  آمريكا 
كه  كردند  مرزي  برون  اطالعاتي  فعاليت هاي 
نيمي از اين رقم توسط سازمان سيا هزينه شد. 
سازمان هاي اطالعاتي آمريكا به منظور اجتناب 
از برخي مشكالت از تعد اد پيمانكاران خود در 

5 سال اخير تا 30 درصد كاسته اند.

آمريكا؛ جاسوس ناكام
عليرغم همه اين تالش ها براي جاسوسي و به 
اف  اهد  مورد  در  دقيق  اطالعات  آوردن  دست 

ماند  بي پاسخ  نيز  بسياري  سواالت  نظر  مورد 
اطالعاتي  سازمان هاي  سال 2011  در  است.  ه 
اشته  د  متوسطي  پيشرفت  توانستند  آمريكا 
مجموع  از  را  اطالعاتي  شكاف   38 و  باشند 
50 شكاف اطالعاتي حياتي خود برطرف كنند. 
اهللا  حزب  به  مربوط  شكاف ها  اين  از  بخشي 
لبنان بود ه كه مهم ترين چالش براي اسرائيل 
آمريكا  ديگر  مي شود.نگراني هاي  محسوب 
عبارتند از حفظ امنيت اجزاي تسليحات هسته اي 
نسل  توانايي هاي  انتقال،  حين  در  پاكستان 
پاسخگويي  چگونگي  و  چين  ه اي  جنگند  جديد 
كنند  بي ثبات  هاي  اد  رويد  به  روسيه  رهبران 
و  درازمدت  اعتراضات  مانند  مسكو  در  ه 
حمالت تروريستي. نگراني عمد ه ديگر آمريكا 
تسليحات  توانمندي هاي  ارزيابي  به  مربوط 
شيميايي و بيولوژيك كشورهايي مانند روسيه، 
آزمايشگاه هاي بيولوژيك و شيميايي پاكستان 
گسترش  براي  شمالي  كره  تالش  نهايت  در  و 
ايش  پيد  از  ترس  است.  هسته اي  تسليحات 
تروريست هاي د اخلي در آمريكا كه بدون جلب 
حمايت خارجي به اهد افي در اين كشور حمله 

كنند، به وضوح در اين اسناد وجود د ارد.

براي  پيشرفته  فناوري هاي  به  وابستگي  شديد 
جاسوسي از ايران

نكته مهم ديگر در اين گزارش تشديد وابستگي 
سازمان هاي  در  پيشرفته  فناوري هاي  به 
جاسوسي آمريكا به منظور جبران ضعف هاي 
نيروهاي انساني است. سيستم ها و حسگرهاي 
هسته اي  تحركات  تمامي  اي  رايانه  پيشرفته 
به  سفيد  كاخ  تا  ارند  د  زيرنظر  را  شمالي  كره 
در  اي  هسته  جديد  تاسيسات  ايجاد  از  سرعت 
تهيه  اري،  برد  عكس  شود.  مطلع  كشور  اين 
نمونه هاي هوايي و استفاد ه از تصاوير مادون 
مي گيرد.اما  صورت  منظور  همين  به  نيز  قرمز 
در مورد ايران نيز فناوري هاي پيشرفته كنترل 
كرد  كمك  آمريكايي  جاسوسان  به  نظارت  و 
در  كه  را  احتمالي  اي  هسته  سايت هاي  تا  ه اند 
نيستند  تشخيص  قابل  اي  ماهواره  عكس هاي 
شناسايي كرد ه و به جاسوسي در مورد آنها 
بپرد ازند. آژانس امنيت ملي آمريكا در سوريه 
ه  نشد  رمزگذاري  ارتباطات  و  است  فعال  هم 
ميان افسران نظامي برجسته را شنود مي كند. 
نزديك  در  نيز  زميني  حسگرهاي  همچنين 
در  و  سوريه  در  قاچاق  تسليحاتي  سايت هاي 
امنيت  آژانس  اند.  ه  شد  نصب  كشورها  ديگر 
همين  و  اينترنت  ترافيك  همچنين  آمريكا  ملي 
طور تماس هاي تلفني و ايميل ها را كنترل كرد 
اف  اهد  مورد  در  اطالعاتي  طريق  اين  از  و  ه 
شنود  بود.  ه  آورد  دست  به  ه  القاعد  عملياتي 
هاي سايبري براي كمك به هد ايت هواپيماهاي 
كره  رهبران  از  جاسوسي  سرنشين،  بدون 
روسيه  دولت  برنامه هاي  ارزيابي  و  شمالي 
در  تروريستي  حمالت  وقوع  صورت  در 
نزديك  مي گيرند.  قرار  ه  استفاد  مورد  مسكو 
به  موسوم  برنامه اي  قالب  در  نفر  هزار  به 35 
و  ملي  امنيت  آژانس  براي  تلفيقي  رمزنگاري 
ارتش آمريكا كار مي كنند تا رمزهاي ارتباطي و 
مخابراتي دولت هاي رقيب را بشكنند. سازمان 
سيا هم 1,7 ميليارد دالر از بودجه خود را به 
جمع آوري اطالعات با استفاد ه از فناوري هاي 
پيشرفته اختصاص د اد ه و از جمله برنامه اي 
مشترك موسوم به CLANSIG را با همكاري 
تا  ه  كرد  اجرا  آمريكا  ملي  امنيت  آژانس 
ارتباطات راديويي و تلفني كشورهاي متخاصم 
را هك كند. اين آزانس همچنين به دنبال استفاد 
كه  است  خاصي  ردگيري  سيستم هاي  از  ه 
نياز به دسترسي فيزيكي به اهد اف مخابراتي 
طور  به  يا  ه  رساند  اقل  حد  به  را  ارتباطي  و 
منظور  همين  به  سيا  مي كنند.  برطرف  كامل 
تاييد  براي  خاصي  بيومتريك  حسگرهاي  از 
ه  استفاد  ه  القاعد  نيروهاي  موقعيت  و  هويت 
كرد ه است. اين سيستم در هواپيماهاي بدون 
سرنشين آمريكا هم مورد استفاد ه بود ه است. 
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ايران و خاورميانه

 افشاي بودجه 52ميليارد دالري جاسوسي آمريكا؛

 ايران هدف دشوار اوباما

 در تقبيج حمله احتمالى به دمشق

ايران هدف است نه سوريه
رابرت فيسك*

از  تا  ارد  د  نفوذ  سوريه  در  يگرى  د  زمان  هر  از  بيش  ايران 
منزله  به  بشار  پيروزى  بنابراين  كند.  محافظت  بشار  دولت 
پيروزى ايران خواهد بود و غرب تاب پذيرش پيروزى ايران 

را ند ارد.
پيش از اينكه احمقانه ترين جنگ غرب در تاريخ جهان مدرت 
آغاز شود، - البته كه مقصود من حمله به سوريه است كه همه 
ما را خواهد بلعيد  خوب است بگويم كه موشك هاى كروزى 
كه ما اطمينان د اريم قد يمى ترين شهرهاى جهان را نشانه مى 
گيرد، در واقع هيچ كارى با سوريه ند ارد.هدف اين موشك ها 
آسيب زدن به ايران است. آنها مى خواهند جمهورى اسالمى 
را نشانه بگيرند آن هم در زمانى كه رئيس جمهور جد يد و 
ميانه رويى روى كار آمد ه كه مخالف تندروى هاى احمد ى 
نژاد است و مى توان به ثبات بيشتر اميدوار بود.ايران دشمن 
به  نيز  آمريكا  دشمن  طبيعتا  ايران  بنابراين  است.  اسرائيل 
شمار مى رود. پس موشك ها به سوى تنها متحد عرب ايران 

نشانه رفته اند.
البته اخبار خوشايند ى در مورد دولت بشار اسد در دمشق 
از  ه  استفاد  با  تركيب  در  خبرها  اين  اما  رسد،  نمى  گوش  به 
تسليحات شيميايى نمى تواند به سقوط اسد منجر شود. من 
به اند ازه كافى مسن هستم كه خاطره جنگ ايران و عراق را 
به ياد بياورم. زمانى كه عراق به عنوام متحد آمريكا از گاز 
شيميايى عليه كرد ها در حلبچه استفاد ه كرد و در واكنش به 
اين اقد ام رژيم صد ام حسين در بغد اد سقوط نكرد. در واقع، 
اين اقد ام تا سال 2003 به تعويق اند اخته شد، و در زمانى 
كه د يگر صد ام هيچ سالح شيميايى در اختيار ند اشت به اين 

كابوس پايان د اد ه شد.

هدف اين موشك ها آسيب زدن به ايران است.
حتى من به ياد مى آورم كه سيا ايران را نيز مسئول شيمايى 
بر  آن  تمركز  كه  مصلحتى  دروغى  كرد،  معرفى  حلبچه  شدن 
دشمن آمريكا بودو دشمنى كه صد ام به نمايندگى از آمريكا 
تن به جنگ با آن د اد ه بود.هزاران  - و نه صد ها نفر � در 
حلبچه كشته شدند اما بايد گفت روزهاى متفاوت، استاند ارد 

هاى متفاوتى نيز د ارند.
ايران  ارتش  عليه  شيميايى  گاز  از  كه  نبود  عراق  اين  آيا  اما 
استفاد ه كرد؟ البته كه اين اقد ام را انجام د اد. من مجروحان 
زمينه  اين  در  و  يدم  د  يك  نزد  ار  زا  شيميايى  بمباران  اين 
جنگ  در  ايرانى  سرباز  هزاران  ادم.  د  گزارش  واشينگتن  به 
ايران و عراق كشته شدند و بر اثر برخورد با گازهاى شيمايى 
گزارش  زمان  آن  در  شدند.  مواجه  ى  جد  هاى  مسموميت  با 
بسيار  شيميايى  سالح  از  ه  استفاد  مورد  در  ملل  سازمان 
واضح تر از آن چيزى بود كه امروز در مورد سوريه وجود 

د ارد.
ما در سوريه چه مى كنيم؟ پس از اينكه هزاران نفر در تراژد 
ى سوريه جان خود را از دست د اد ه اند، اكنون كشته شدن 
چند صد نفر در سوريه به بحران جهانى تبد يل شد ه است؟ 
قابل درك است. اما حقيقت د ارد. شايد ما  فاجعه است. غير 
بايد اين جنگ را در سال 2011 يا 2012 انجام مى د اد يم اما 

چرا اكنون به فكر سوريه افتاد ه ايم؟
فكر مى كنم دليل اين امر را بد انم. من گمان مى كنم كه ارتش 
بر  شدن  چيره  حال  در  محرمانه  طور  به  اكنون  اسد  بشار 
مخالفانى است كه ما در حال رساندن اسلحه به آنها بود ه ايم. 
بشار اسد با كمك حزب اهللا لبنان كه تحت پشتيبانى جمهورى 
و  كرد  برخورد  قصير  در  معارضان  با  ارد،  د  قرار  اسالمى 
باشد.  حمص  شمال  سمت  به  آنها  راندن  عقب  حال  در  شايد 
ايران نيز بيش از هر زمان د يگرى در سوريه نفوذ د ارد تا 
از دولت بشار محافظت كند. بنابراين پيروزى بشار به منزله 
پيروزى ايران خواهد بود و غرب تاب پذيرش پيروزى ايران 

را ند ارد.
و زمانى كه ما روى موضوع جنگ متمركز هستيم، چه باليى 
جان  كه  آيد  مى  فلسطين  و  اسرائيل  صلح  مذاكرات  سر  بر 
كرى در مورد آن سخن مى گويد؟ زمانى كه ما سرگرم بحث 
هستيم،  سوريه  در  شيميايى  تسليحات  كاربرد  خصوص  در 
سرزمين فلسطين با بحران دست و پنجه نرم مى كند. سياست 
لينكود يست هاى اسرائيل مبنى بر مذاكره براى صلح تا زمانى 
كه هيچ فلسطينى باقى نماند، با جد يت اد امه د ارد و به همين 
ه  شد  تر  ترسناك  اردن  اهللا  عبد  شاه  كابوس  كه  است  دليل 
نه  بود  خواهد  اردن  در  فلسطين  گويد  مى  كه  كابوسى  است: 

در فلسطين.
اما اگر بخواهيم ياوه گويى هاى واشينگتن، لندن، پاريس و د 
يگر كشورهاى جهان متمدن را گوش كنيم، مدت كوتاهى  تا 
به آتش كشيد ه شدن سوريه زمان باقى است. اين شايد يكى 
از دردناك ترين تجربه ها و شرم آورترين آنها، براى منطقه 
باشد. اين يك واقعيت است كه ما براى خوش رقصى در برابر 
اين  و  رويم  مى  شيعه  مسلمانان  با  نبرد  به  سنى،  مسلمانان 

همان چيزى است كه ماهيت جنگ متمدن  را شرح مى د هد.

* تحليلگر امور خاورميانه - منبع: ايند يپندنت
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اتحاد يه اروپا و احتمال فروپاشى
متالشى  بدون  را  يورو  منطقه  مى توانند  اروپايى ها  آيا 

كردن اتحاد يه اروپا حفظ كنند

مترجم: مجيد اعزازى -منبع: فارن پالسى - بخش اول

«اروپا به تاريخ پيوسته است؟» نه! اين روزها،افراد بسيارى به گونه اي 
از اروپا سخن مي گويند كه گويى هم اينك اروپا اهميت خود را از دست 

د اد ه است.
 به گفته فريد زكريا روزنامه نگار شاغل در مجله تايم «شايد امور به 
زوال  ه،  آيند  هه  د  مهم  بسيار  هاى  روند  كه  شود  دگرگون  گونه اي 
انشگاه  د  استاد  محبوبانى»  «كيشور  گفته  به  باشد.»  اروپا  ى  اقتصاد 
سنگاپور نيز اروپا «آن قدر بى اهميت نشد ه، بلكه در حال تبد يل شدن 

به يكى از مناطق معمولى جهان است». 
اروپا با توجه به رشد اقتصاد ى ضعيفش، تد اوم بحران و پيچيدگى 
به  سستى  و  رخوت  در  مسلما  حاضر،  حال  در  آن  تصميم سازى 
در  چين  و  برزيل  مانند  كشورهايى  ه  خيره كنند  پيشرفت  مي برد.  سر 
كه  كنند  باور  افراد  از  بسيارى  كه  ه  شد  اين  به  منجر  اخير  سال هاي 
سرنوشت جهان كهن از پيش به گونه اي تعيين شد ه تا به تود ه اي از 
اجساد مشهور تبد يل شود، اما زوال گرايان بايد چند واقعيت جد ى را 

به ياد د اشته باشند. 
نه تنها اتحاد يه اروپا بزرگ ترين اقتصاد واحد در جهان است، بلكه اين 
هزار نيروى نظامى در اطراف جهان و  يه با گسيل بيش از 66  اتحاد 
حدود 57 هزار نفر د يپلمات (تعد اد د يپلمات هاي هند ى به دشوارى 
به 600 نفر مي رسد) دومين بودجه دفاعى جهان را پس از اياالت متحد 
ه آمريكا د ارد. سرانه توليد ناخالص د اخلى اتحاد يه اروپا به نسبت 
قدرت خريد هنوز هم حدود چهار برابر چين، سه برابر برزيل و حدود 

9 برابر هند است.
البته قدرت فقط به د اشتن اين منابع نيست، بلكه به توانايى تبد يل اين 
حرف هاي  اروپا  اينجا  در  است.  وابسته  ى  توليد  محصوالت  به  منابع 
زياد ى براى گفتن د ارد: در واقع، هيچ قدرت د يگرى به غير از اياالت 
متحد ه آمريكا طى 20 سال گذشته د اراى چنين اثرى بر جهان نبود ه 
است. از زمان پايان جنگ سرد، اتحاد يه اروپا با اضافه شدن 15 عضو 
جد يد در صلح و آرامش گسترش يافته است و وضعيت بيشتر اعضاى 
خود را با كاهش درگيرى هاي قومى، حاكميت قانون و توسعه اقتصاد 

ى از بالتيك تا بالكان دگرگون كرد ه است.
اين شرايط را با شرايط چين مقايسه كنيد كه پيشرفتش موجد ترس و 
مقاومت تحريك كنند ه در سراسر آسيا شد ه است. در سطح جهانى، 
نگه  باز  را  بازارها  كه  هايى  نهاد  و  قوانين  از  بسيارى  اروپا  يه  اتحاد 
مي د اشتند و تجارت جهانى را تنظيم مي كردند، آلودگى كربن را محدود 
ايجاد  ادند،  مي د  قرار  تعقيب  تحت  را  بشر  حقوق  ناقضان  و  مي كردند 
كرد ه است. چه كسى پشت صحنه سازمان تجارت جهانى و د يوان 

بين المللى كيفرى بود؟ نه اياالت متحد ه بود و نه چين، بلكه اروپا بود.
بله، هم اينك اتحاد يه اروپا با يك بحران وجود ى مواجه است؛ اگرچه در 
اين جبهه مي جنگد، اما هنوز هم بيش از د يگر قدرت ها در حل نزاع هاي 

منطقه اي و مشكالت جهانى مشاركت مي كند.
به يك معنى، درست است كه اروپا در روند اضمحالل قرار گرفته است، 
اما به دليل وجود چهار عضو خود، در روابط بين الملل  قدرت مسلط 
است. اين قاره زادگاه رنسانس و روشنفكرى بود. اروپا در ابتد ا صنعتى 
در  درآورد.  خود  مستعمره  به عنوان  را  جهان  كشورهاى  اغلب  و  شد 
نتيجه تا قرن بيستم، بزرگ ترين قدرت هاي جهان، اروپايى بودند. پس از 
جنگ جهانى دوم، روند رسيدن كشورهاى د يگر به كشورهاى اروپايى 
اروپايى ها  شدند:  منتفع  نيز  روند  اين  از  اروپايى ها  اما  گرفت،  فزونى 
جمله  از  نوظهور  قدرت هاي  با  ى  اقتصاد  متقابل  وابستگى  طريق  از 
قدرت هايى كه در آسيا هستند به افزايش توليد ناخالص د اخلى خود و 

بهبود كيفيت زندگى خود اد امه د ادند. 
پروژه  يك  است:  جهان  در  بى نظير  كامال  يد  پد  يك  اروپا  يه  اتحاد 
سياسى، اقتصاد ى و فراتر از همه اينها اتحاد ى قانونى ميان 27 كشور 
د اراى تاريخ طوالنى جنگ با يكد يگر است. آن چيزى كه پد يد آمد ه نه 
يك سازمان ميان دولتى است و نه فرادولتى؛ بلكه مدل جد يد ى است 
شريك  قاره  يك  ازه  اند  به  بازارى  مقياس  در  را  حاكميت  و  منابع  كه 
مي شود تا به تهد يد هاي فرامليتى - از جرائم سازمان يافته تا تغييرات 

آب و هوايى - بپرد ازد.
درباره  آن  اعضاى  كه  را  شيوه اي  اروپا  يه  اتحاد  اينكه  مهم تر  همه  از 
مد  عدم  و  سياسى  قدرت  موازنه  يمى  قد  سنت هاي  جايگزينى  امنيت، 
اخله در امور د اخلى فكر مي كنند، به طور اساسى به مدل جد يد ى تبد 
يل كرد ه است. مدلى كه در آن امنيت براى همه از طريق همكارى با 
يكد يگر تامين مي شود. اين تجربه هم اينك در لحظه اي سرنوشت ساز 
قرار د ارد و با چالش هاي پيچيد ه و جد ى مواجه است. برخى از اين 
چالش ها به ويژگى منحصربه فرد اين اتحاد يه مرتبط است و برخى د 
يگر از آنها همانند چالش هايى است كه قدرت هاي بزرگ به ويژه ژاپن و 

اياالت متحد ه آمريكا با آنها مواجه هستند. 

اد امه د ارد

به سوى اقتصاد جهانى عادالنه: رويكرد توسعه انتقادى

نظام جهاني و بحران نظام مند
گفت و گوى على دينى تركمانى با بري گيلز

بري گيلز استاد سياست جهاني در دانشگاه نيوكاسل انگلستان 
است. قبال طي سال هاي 2002 تا 2003 رييس مركز تحقيقاتي 
تحقيقي  عاليق  بود.  آمريكا  هاوايي  دانشگاه   در  شدن  جهاني 
تاريخي،  ديالكتيك  جهاني،  تاريخ  شدن،  جهاني  شامل  وي 
مدني  جامعه  بين الملل،  سياسي  اقتصاد  جهاني،  نظام  نظريه 
جهاني و شهروندي جهاني، تحليل تاريخي نظام هاي اجتماعي 
توسعه  اقتصاد  و  جهان  اقتصاد  تاريح  اجتماعي،  تغييرات  و 

مي شود. 
 2006-2007 سال هاي  در  جهاني  مطالعات  انجمن  رييس  وي 
جهاني  اقتصاد  تاريخ  شبكه  اصلي  عضو  وي  است.  بوده  نيز 
مطالعات  شبكه  جهاني،  مطالعات  انجمن  عضو  همين طور  و 
جهاني شدن و آكادمي جهاني هنر و علوم است. وي ويراستار 
انتشارات  در  شدن»،  جهاني  «بازخواني  كتاب هاي  مجموعه 

راتلج است. 
***

چگونه به نظريه نظام جهاني عالقه مند شديد؟
دانشگاه  آنتوني  سنت  دانشكده  در  دكترايم  نامه  پايان  روي  وقتي  من 
نظام  پرداز  نظريه  مي كردم،  كار  لندن  اقتصادي  مدرسه  و  آكسفورد 
جهاني شدم. البته، اين مبتني بر سال ها مطالعه قبلي من در زمينه تاريخ 

جهاني، نظريه مردم شناسي، دين تطبيقي و تاريخ شرق آسيا بود. 

ويژ گي هاي اين نظريه از نگاه شما چيست؟
نظريه نظام جهاني يك رويكرد كل گراست كه جايگزيني براي برداشت هاي 
و  راست آيين  اقتصادي  نظريه  همين طور  و  اقتصادي  بينانه  باريك 
نئوليبرال محسوب مي شود. اين نظريه، از رويكردي تاريخي براي تحليل 
ظهور  بر  و  مي كند  استفاده  جهان  تاريخ  بلندمدت  پويايي هاي  و  الگوها 
نظام واحد جهاني و تاريخ اين نظام، از جمله پديده كنوني جهاني شدن 
و بحران آن، تمركز دارد. ما اين فرآيندهاي معاصر را در چشم اندازي 

تاريخي به مثابه بخشي از الگوهاي تكرار شونده درك مي كنيم. 

از ديدگاه نظري شما، علل بحران اخير چيست؟
نظام  مشابه  پويايي هاي  و  الگوها  پيامد  جاري  اقتصادي  و  مالي  بحران 
جهاني است؛ علل اين بحران ريشه در روند بلندمدت چند دهه گذشته به 
سوي تمركز بيش از اندازه ثروت و قدرت و استثمار افزايش يافته نيروي 
كار و محيط زيست در گذر عمليات انباشت سرمايه در مقياس جهاني 
در  يافته  افزايش  نابرابري  و  واقعي  دستمزد هاي  بلندمدت  كاهش  دارد. 
مركز نظام جهاني، همين طور راهبرد مالي گرايي و جهاني سازي سرمايه 
موجب اين بحران شده اند. اين بحران به تنهايي از طريق اقدامات پولي 
قابل رفع نيست. برعكس، از طريق معكوس كردن روندهاي بلندمدتي كه 

موجب آن شده اند، قابل كنترل است.

آيا بحران موجب جابه جايي در قدرت هژمونيك خواهد شد؟
بر مبناي هژموني، اين دوره را مي توان به عنوان دوره اي از انتقال در 
مركز جهان و همين طور گذار هژمونيك دريافت. مكان رشد ميزان هاي 
درحالي كه  است؛  جهان  جنوب  به  انتقال  حال  در  سوددهي  باالتر 
كاهش  احتماال  و  ركودي  بلندمدت  بحران  در  قديم  مركزي  كشورهاي 
است  ممكن  كه  فرورفته اند  زندگي  استانداردهاي  و  دستمزدها  بيشتر 
براي سال هاي طوالني استمرار يابد، مگر اينكه تغييرات بنيادي صورت 
كاهش  سياسي  اراده  توسط  بايد  مالي  بخش  قدرت  اينكه،  مهم تر  گيرد. 
يابد- و اليگارشي مالي (همچنان كه برخي آن را اينگونه مي نامند) بايد 
مستلزم  اين  شود.  مقرر  منصفانه  ماليات  به  هم  و  قوي  مقررات  به  هم 
توافقي چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي است تا اين اقدامات 
موثر افتد. درآمدهاي اكثريت جمعيت كارگر بايد با فزاينده كردن روند 
دستمزدها افزايش يابد. در جنوب و شرق، موضوع عمده در ارتباط با 

دموكراسي و دولت اقتدارگرا و رفتار با نيروي كار است.

 اين تنش ها احتماال افزايش خواهد يافت. به نظر من، ما به طور راديكال 
و  جهاني  مقياس  در  دموكراتيك  حكمراني  جديد  ساختارهاي  نيازمند 
نيروي  سازي  توانمند  و  منطقه اي  و  ملي  كردن  دموكراتيزه  همين طور 

كار هستيم.
به نظر مي رسد كه نظريه نظام جهاني با تاكيد بر نقش سرمايه جهاني از 
نقش دولت توسعه خواه و عوامل داخلي در فرآيند توسعه غفلت مي كند. 
من گمان نمي كنم اين نظر درباره نظريه نظام جهاني صحيح باشد كه از 
نقش «دولت توسعه خواه» يا عوامل داخلي غافل است. اين يك سوءتفاهم 
كه  است  اين  مي گويد:  جهاني  نظام  نظريه  آنچه  است.  عمومي  خيلي 
سياسي  نظام  جمله  از  داخلي  ساختارهاي  ويژگي  بر  كلي  نظام  چگونه 
ساختار  بنابراين  و  است-  آن  اجزاي  مجموع  از  بيش  كل  مي گذارد.  اثر 
داخلي جداي از ساختار نظام جهاني به عنوان يك كل نيست و هميشه 
سودمند و خيلي معني دار است كه موقعيت يك كشور يا دولت يا منطقه 

يك  عنوان  به  جهاني  نظام  درون  در  تاريخي  طور  به  خاص  اقتصادي 
كل- حتي به هنگام بازگشت به سده ها پيش- بررسي شود و همين طور 
تعامل پيوسته الگوها و نيروهاي نظام جهاني در يكسو و الگوهاي داخلي 
در سوي ديگر آزمون شود. بديهي است بسياري از دولت هاي توسعه 
خواه از نهادهاي دولتي و مداخله ها و سازوكارهاي برنامه ريزي عقالني 
براي پيگيري راهبرد صنعتي شدن بهره برده اند. اين الگو به هيچ وجه به 

معناي تناقض با جنبه مهم نظريه نظام جهاني نيست. 

درس هاي اين بحران از منظر شما چيست؟ 
در  جهان  اقتصادي  مالي  بحران  درباره  مطلب  اولين  تاليف  هنگام  به 
هفت  بحران  كه  نوشتم  وودز،  برتون  ورشكستگي  از  بعد  اكتبر 2008، 
به طور  مي خورند  شكست  بازارها  كه  وقتي  ميان،  اين  در  دارد.  درس 
شكست  جهاني  بازارهاي  وقتي  و  مي دهد  رخ  شكست  اين  چشمگيري 
مي خورند اين شكست چشمگيرتر هم مي شود. در اينجا مايلم اضافه كنم 
عميق تر  و  سريع تر  مالي،  بازارهاي  ويژه  به  شده  جهاني  بازارهاي  كه 
شكست مي خورند و سريع هم به يكديگر سرايت مي كنند. مي توان بحث 
كرد كه اين آثار نظام مند پيامد مستقيم ادغام بازارهاي جهاني، از طريق 
كردن  فراملي  مالي،  مقررات زدايي  چون  سازي  جهاني  سياست هاي 
صادراتي  وابستگي  يافته  افزايش  سطوح  و  تجاري  آزادسازي  و  ماليه، 
و وارداتي است. درس دوم اين است كه وقتي بازارهاي جهاني شكست 
مي خورند، تنها دولت مي تواند آنها را نجات دهد. اين درس در برنامه هاي 
محرك هاي مالي در جهان بازتاب مي يابد؛ برنامه اي كه در مجموع بالغ 
توليد  از  بيشتر  كه  بود  سال 2009  پايان  در  دالر  ميليارد  هزار  بر 15 
ناخالص داخلي ساالنه آمريكاست. عالوه بر اين، ايمان بيش از اندازه 
موجب  است  سياستي  عمل  و  اقتصاد  علم  پايه  كه  رياضي  مدل هاي  به 

شكل گيري توهمي خطرناك شده است. 

بايد به تحليل تطبيقي و تاريخي و علمي تر بحران و نتايج آن بازگشت 
و از آن استقبال كرد. اين اقدامي ضروري براي اصالح خطاهاي جدي 
اقتصاد متعارف است. مهم تر اينكه در رويكرد عمل گراي نوين اجماعي 
در ميان نخبگان در حال ظهور است كه نشان مى دهد ريسك نظام مند و 
بي ثباتي سياسي را نبايد موضوعي فرعي به حساب آوريم. اين موضع 
نباشد.  اساسي ترين  اگر  است  اساسي  خيلي  بلكه  نيست،  فرعي  تنها  نه 
بازارهاي  جهاني  تنظيم  سوي  به  ظاهري  حركت  وجود  با  حال،  هر  به 
مديران  كه  است  اين  خطر  مي ماند؛  باقي  واقعي  خطر  و  امكان  مالي، 
گردند  باز  معمول،  طبق  تجارت،  به  سادگي  به  تجاري  نخبگان  و  نظام 
 2008 سال  بحران  علل  شوند.  نظام مند  و  راديكال  تغييرات  از  مانع  و 
درباره  وسيعي  بحث  قبل  از  كه  چند  هر  است،  بلندمدت  و  ساختاري 
كه  كنوني  اقتصادي  بحران  ريشه هاي  داشت.  وجود  موضوعات  اين 
اقتصادهاي مركزي قديمي را بيشتر از اقتصادهاي نوظهور تحت تاثير 
قرار داده ممكن است ريشه در دهه 1970 و منطق سرمايه و بازسازي 
دور  براي  جهاني  سرمايه  تالش  يعني  باشد؛  داشته  آن  متعاقب  جهاني 
زدن محدوديت هاي پيش روي انباشت كه در جوامع سرمايه داري وجود 
جهاني  سرمايه  جديد  منطق  اين  بود.  سود  افزايش  آن  هدف  و  داشت 
سازي  جهاني  و  سرمايه  سازي  مالي  توليد،  جهاني سازي  شكل  شده، 
مالي را به خود گرفت؛ ايدئولوژي مبتني بر آموزه هاي اقتصادي كه بر 
و  سرمايه  از  مقرارت زدايي  و  تنظيم گري  خود  در  نوين  گري  افراطي 
بازار ها، چه در سطح ملي و چه در سطح بين المللي، تاكيد داشت، نيروي 
پيش برنده اين اقدامات بود. معماي بازگشت سرمايه مركزي به راه حل 
فوق نئوليبرالِي جهاني سازي اقتصادي كه در ظاهر امر معطوف به حل 
مشكل بود، در عمل موجب بروز پيامدهاي منفي نظام مند ديگري شد كه 
را  جهاني  سرمايه داري  نظام  و  منتفى  را  راهبرد  اين  موفقيت  سرانجام 

بي ثبات كرد. 

اين آثار نظام مند نوين عبارتند از: 
و  نابرابري  و  واقتصادي  اجتماعي  قطبي سازي  و  نابرابري  تشديد   -

نامتقارني جهاني؛
- تشديد توسعه نابرابر درون كشوري و بين كشوري و بين منطقه اي و 
بنابراين خلق ناتوازني هاي ساختاري جدي در سطح اقتصاد جهاني ميان 

كشورهاي داري مازاد و كشورهاي داراي كسري؛
- تشديد ميل به مصرف كمتر از اندازه بر اثر افزايش جهاني استثمار 
سطح  در  كار  نيروي  به  سرمايه  ارزش  نسبت  افزايش  و  كار  نيروي 

جهاني؛
سرمايه  كليدي  بازارهاي  در  سابقه  بي  قيمتي  تورم  از  سطحي  خلق   -

(سهام، اوراق قرضه، مشتقات)؛
تشديد  بنابراين  و  جهان  شدن  گرم  و  زيست  محيط  تخريب  تشديد   -

بحران تغيير آب و هوا

تحليل شما از بحران نظام مند چيست؟
تاريخي  ديالكتيكي  تحليل  طريق  از  مي توان  را  جاري  نظام مند  بحران 

سرمايه دريافت. ديالكتيك سرمايه فرآيندي را 
انحالل  طريق  از  سرمايه  جلوي  به  رو  حركت  هر  كه  بر مي گيرد  در 
طريق  از  اجتماعي،  سازمان  و  وجود  همبستگي  اشكال  ساير  و  اجتماع 
از  و  سازي  كااليي  بسط  و  تشديد  و  ثروت  توليد  خصوصي سازي 
خود بيگانگي نيروي كار انساني و محيط زيست طبيعي، نياز به پاسخ 
اجتماعي خنثي كننده را برمي انگيزد. اين پاسخ همچنانكه كارل پوالني در 
در  هم  و  سرمايه  منطق  برابر  در  هم   ، مي كند  استدالل  بزرگ»  «تحول 
برابر حمايت فردي از عاليق رفاهي اجتماعي يا عمومي و همچنين شكلي 
از عمل اثباتي (و معموال جمعي) عمل مي كند تا بازتوليد موفق اجتماعي 
را تضمين كند. اين پاسخ در سطوح مختلفي رخ مي دهد: سطح فردي و 

فاميلي ، اشكال متعددي از هويت و سازمان جمعي و دولت.
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اكونوميست: ايران در روياى 
بازگشت به دوران طاليى نفتى است

براى  ايران  تالش  درباره  گزارشى  در  اكونوميست  اقتصادى  نشريه 
صاحب  مكزيك  همانند  ايران  است:  نوشته  خود  نفت  توليد  افزايش 
سلطه  كاهش  خواهان  كه  شده  طلبى  اصالح  و  جديد  جمهور  رييس 
بخش  سرمايه هاى  جلب  و  نفتى  عظيم  ذخاير  روى  نفت  ملى  شركت 

خصوصى براى افزايش توليد نفت است. 
به گزارش «ايسنا»، اكونوميست مى نويسد: اما تفاوت عمده بين اين دو 
كشور اين است كه توانايى ايران براى انجام اين كار به دليل تحريم هاى 

بين المللى كاهش يافته است. 
رييس جمهور ايران بيژن نامدار زنگنه وزير نفت سابق را به اين سمت 
سال هاى  در  خود  قبلى  تصدى  دوران  در  كه  فردى  است؛  بازگردانده 
طاليى  دوران  را  آن  برخى  كه  كرد  ايجاد  را  شرايطى   2005 تا   97

سرمايه گذارى نفتى در ايران قلمداد مى كنند. 
زنگنه در آن دوران با امضاى قراردادهاى نفتى با شركت هاى خارجى 
ميلياردها دالر سرمايه گذارى نفتى را وارد ايران كرد. وى سلطه شركت 
ملى نفت ايران را روى ذخاير نفتى كاهش داد و افراد تكنوكرات را در 
افراد  اين  از  است:  برخى  افزوده  اكونوميست  كرد.  جذب  نفت  وزارت 
با اتهامات مالى مواجه شدند. محمود احمدى نژاد رييس جمهور سابق 
از  و  خواند  نفتى»  «مافياى  را  افراد  اين  آمدن  كار  روى  از  پس  ايران 
وزارت نفت اخراج كرد. در حال حاضر زنگنه برخى از اين تكنوكرات ها 

را به وزارت نفت بازگردانده است. 
سال 2005  سطح  به  را  توليد نفت كشور  دارد  ايران قصد  وزير نفت 
(حدود چهار ميليون و 200 هزار بشكه در روز) بازگرداند كه نسبت به 

سطح توليد كنونى بايد يك افزايش 60 درصدى داشته باشد. 
وى متعهد شده كه توليد گاز طبيعى در ميدان فراساحلى پارس جنوبى 
را كه به دليل تحريم ها و خروج سرمايه هاى خارجى با مشكالت عديده  

فنى و مالى مواجه شده است، افزايش مى دهد. 
نفتى  شركت هاى  با  قرارداد  نحوه  اصالح  براى  طرح هايى  همچنين 
در سال هاى اخير  دارد.  وجود  ميادين ايران  خصوصى براى توسعه 
دولت عمدتا به جاى قراردادهاى مشاركت در توليد، قراردادهاى بيع 
متقابل را به شركت هاى نفتى پيشنهاد داده كه در آنها اين شركت ها 
سهم كوچك و ثابتى از پروژه هاى موفق را دريافت مى كنند در حالى 
را  توليد  از  سهمى  پيمانكاران  توليد  در  مشاركت  قراردادهاى  در  كه 
ايران  نفت  ملى  شركت  گفت:  تهران  در  نفتى  تحليلگر  يك  برمى دارند. 
پروژه هاى  از  برخى  براى  را  توليد  در  مشاركت  قراردادهاى  احتماال 
با  احتماال  اما  داد،  خواهد  پيشنهاد  عراق  و  ايران  مرز  در  پرريسك 
مجلس  نمايندگان  شد.  خواهد  مواجه  مجلس  سوى  از  مخالفت هايى 
منابع  از  سهمى  زيرا  هستند  غيرقانونى  قراردادهايى  چنين  معتقدند 

طبيعى ايران را در اختيار خارجى ها قرار مى دهند. 
تورم 40 درصدى ايران سرمايه گذارى دولت روى پروژه هاى نفتى از 
از  بيش  ايران  بنابراين  مى كند،  دشوار  را  قرضه  اوراق  صدور  طريق 
هر زمان ديگرى به سرمايه گذارى خارجى احتياج دارد. زنگنه همچنين 
مدرن  روش هاى  خارجى  نفتى  شركت هاى  كه  است  اين  خواهان 

استخراج نفت را به مهندسان ايرانى تعليم دهند. 
اين در حالى است كه ميشل مقتدر از شركت تحقيقاتى «گروه اطالعات 
را  ايران  جديد  نفت  وزير  كار  بين المللى  تحريم هاى  مى گويد:  انرژى» 
براى جذب سرمايه گذارى هاى خارجى در سطح دوره  اول تصدى اش 

سخت مى كنند. 
وى افزود: آنها مجبور خواهند بود كه با شركت هاى چينى و هندى كه 

تخصص شركت هاى نفتى بزرگ را ندارند وارد مذاكره شوند. 
شركت هاى  به  جذاب  قراردادهاى  پيشنهاد  با  كه  است  اميدوار  زنگنه 
نفتى غربى آنها را به البى كردن با دولت هاى متبوع خود براى كاهش 
تحريم هاى ايران ترغيب كند، اما بدون پيشرفت ديپلماتيك در مذاكرات 

هسته اى ايران شانس كمى براى وقوع اين امر وجود دارد.

بازار نفت فعال آرام است
قيمت نفت آمريكا ديروز در پى ايجاد نسبى آرامش در منطقه با كاهش 
مواجه شد، به طورى كه با افت 92 سنتى به بهاى 106 دالر و 72 سنت 
در بازار نيويورك معامله شد، در حالى كه اين نوع نفت به بهاى 111 

دالر هم رسيده بود.
 114 قيمت  به  سنتى   12 افزايش  با  دار  و  گير  اين  در  نيز  برنت  نفت 
دالر و 13 سنت معامله شد. اين در حالى است كه اگرچه اياالت متحده 
هم پيمانان  اما  نزده،  حرفى  سوريه  با  جنگ  به  نسبت  عقب نشينى  از 
امور  وزير  هيگ،  ويليام  كه  طورى  به  داده،  دست  از  تقريبا  را  خود 
فرانسه  و  آورده  ميان  به  سخن  جنگ  شدن  منتفى  از  انگليس  خارجه 
كرده  موكول  كشور  اين  مجلس  به  را  رابطه  اين  در  تصميم گيرى  نيز 
است كه اين نيز احتماال از منتفى شدن اين حمله حكايت دارد. در اين 
بين اعتراضات ضدجنگ گسترده اى در خود آمريكا اتفاق افتاده كه به 

آرامش منطقه كمك شايانى كرده است. 
نظامى  حمله  احتمال  كاهش  با  همزمان  نوشت:  زمينه  اين  در  رويترز، 
پايين آمدن نگرانى ها از اختالل در عرضه  قريب الوقوع به سوريه و 

نفت، قيمت نفت در معامالت ديروز كاهش يافت.
به گزارش تسنيم، قيمت نفت برنت در پايان معامالت هفته گذشته به 
دليل نگرانى از حمله كشورهاى غربى به سوريه و اختالل در عرضه 
نفت، با حدود 3 درصد افزايش، باالترين رشد قيمت را از اوايل جوالى 
تاكنون تجربه كرده بود. اين در حالى بود كه بازارها پيش از اين نيز 
تحت تاثير اختالل در عرضه نفت از سوى ليبى و سودان قرار داشتند. 
پيش از اعالم تصميم اوباما براى درخواست اظهارنظر كنگره، مسير 
در  آمريكا  جنگى  ناوهاى  و  بود  مهيا  سوريه  به  آمريكا  حمله  براى 
منطقه حضور داشتند و در انتظار دستور مقامات مافوق براى شليك 
موشك ها بودند. بازرسان سازمان ملل نيز پس از جمع آورى مستندات 
استفاده از سالح هاى شيميايى خاك سوريه را ترك كرده اند. آمارهاى 
مربوط به اقتصاد چين نيز از كاهش بيش از پيش قيمت نفت در روز 
فعاليت  كه  مى دهد  نشان  آمارها  اين  است.  كرده  جلوگيرى  دوشنبه 
كارخانه هاى چينى با سريع ترين نرخ در بيش از يك سال گذشته در 
ماه آگوست افزايش يافته و ثبت سفارشات جديد جهش داشته است 
قيمت  دارند.  حكايت  نفت  باالي  شكنندگي  از  موضوعات  اين  همه  كه 
و 44  دالر  با 3  نيويورك  آتى  بازار  در  اكتبر  ماه  تحويل  آمريكا  نفت 
رسيد.  سنت   21 و  دالر   104 بهاى  به  گذشته  روز  در  كاهش  سنت 
در بازارهاى آتى نفت خام، همچنين بهاى هر بشكه نفت برنت درياى 
به  و  شد  روبه رو  كاهش  درصد  با 1/6  اكتبر  در  تحويل  براى  شمال 

قيمت 112 دالر و 20 سنت معامله شد.

رشد بهتر از انتظار بخش توليدى 
حوزه يورو

برآوردهاى  از  بيشتر  اوت  ماه  در  يورو  حوزه  كارخانه اى  توليدات 
حوزه  اين  عضو  كشور   17 اقتصادى  احياى  كرد،زيرا  رشد  اوليه 

درحال تسريع شدن است. 
ديروز،دوشنبه،  اكونوميكس  ماركيت  مركز  بلومبرگ،  گزارش  به 
اعالم كرد: شاخص خريد مديران در بخش توليدى از 50/3 واحد در 
ماه ژوئيه به 51/4 واحد در ماه اوت افزايش يافته است. اين ميزان 
واحد   50 از  بيش  سطح  است.  واحد   51/3 اوليه  برآورد  از  بيشتر 

نشان دهنده رشد است.
از زمان خروج حوزه يورو از طوالنى ترين ركود خود، آمار اقتصادى 
خوشايندى درباره اين حوزه منتشر شده است. اعتماد اقتصادى در 
ماه اوت به باالترين سطح دو ساله رسيده، شاخص استوكس 600 
طى دو ماه اخير 5 درصد رشد كرده و ارزش يورو دربرابر دالر 

1/8 درصد افزايش يافته است. 
گزارش  مورد  در  ماركيت،  ارشد  اقتصاددان  ويليامسون،  كريس 
اين مركز مى گويد: «سياست گذاران از اين آمار قوت قلب مى گيرند، 
اين آمار نشانه اى از تقويت احياى اقتصادى حوزه يورو است. اما 

راهى  هنوز  كه  است  آن  از  حاكى  استخدام  در  شركت ها  بى ميلى 
كار  بازار  بهبود  موجب  اقتصادى  احياى  تا  است  درپيش  طوالنى 

شود.» 
مركز ماركيت در گزارش ديگرى اعالم كرد به دليل افزايش سفارشات 
جديد، توليد كارخانه اى در ايتاليا در ماه اوت با سريع ترين آهنگ طى 

28 ماه گذشته رشد كرده است. 
بخش توليدى اسپانيا هم در ماه اوت براى نخستين بار طى بيش از 
دو سال گذشته رشد كرده است. ماريانو راخوى، نخست وزير اين 
كشور، پيش بينى كرده است صادرات موجب خروج اقتصاد اسپانيا 
از ركود در سال جارى خواهد شد. آمار بخش توليدى اين پيش بينى 

را تاييد مى كند. 
بدهى ها  بحران  ميراث  با  همچنان  اروپا  كه  است  شرايطى  در  اين 
ماه  در  بيكارى  نرخ  مى كند.  نرم  پنجه  و  دست  بيكارى  نرخ  ازجمله 
ژوئيه به ركورد 12/1 درصد رسيد و بيكارى جوانان به 24 درصد 

افزايش يافت. 
بيكارى مانعى بر سر راه احياى اقتصادى حوزه يورو است و همين 
نظرسنجى  در  شركت كننده  اقتصاددانان  است  شده  باعث  مساله 
بلومبرگ پيش بينى كنند اقتصاد اين حوزه در فصل سوم 0/1 درصد 
رشد خواهد كرد. تحليلگران براين باورند كه ميزان بيكارى تا سال 

2015 به كمتر از 12 درصد نخواهد رسيد. 
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 شيموس هينى شاعر ايرلندى 
درگذشت

شيموس هينى شاعر بنام ايرلند ى كه در سال 1995 برند ه جايزه نوبل 
در  بيمارستانى  در  مدت  كوتاه  بيمارى  از  بعد  امروز  بود،  ه  شد  ادبيات 
دوبلين درگذشت. او به هنگام مرگ، 74 سال د اشت. به نقل از نيويورك 

مى  شناخته  بيستم  قرن  شاعران  بزرگترين  از  يكى  عنوان  به  هينى  تايمز، 
شود. رابرت لوول شاعر از او به عنوان «مهمترين شاعر ايرلند ى از زمان 

ييتس» تا به حال ياد كرد.
انتشارات فيبر اند فيبر كه كارهاى او را به مدت 50 سال چاپ مى كرد در 
بيانيه اى او را «يكى از بزرگترين نويسندگان دنيا» خواند كه «تاثيرش بر 

فرهنگ ادبى، بى اند ازه بود ه است».
هينى كه سيزد هم آوريل 1939 در مزرعه اى در كاونتى درى به دنيا آمد 
ه بود، در د هه 1960 با چاپ نخستين شعرش با عنوان «مرگ يك طبيعت 
روح»،  «درجه  شامل  او  شعرهاى  مجموعه  يگر  د  رسيد.  شهرت  به  گرا» 

«بخش و د ايره» و «شعرهاى باتالق» مى شوند.
او كه پيوسته براى سرودن شعرهايى  در جهت تحقق آرمانهاى كاتوليك 
هايى كه مى خواستند ايرلند جد ا از كنترل بريتانيا باشد،تحت فشار بود، 
بريتانيايى  منطقه  در  اى  فرقه  هاى  خشونت  روى  بر  را  كارهايش  بيشتر 

اولستر متمركز كرد.
اما او هر دو سمت درگيريها را مى د يد و هيچ گاه چيزى نسرودكه كامال 
از  خشونت در ايرلند حمايت كند. او از تعد ى بريتانيا متنفر بود و به آن 
حمله مى كرد، اما فرهنگ و ادبيات بريتانيا را بسيار تحسين مى كرد. وى از 
معدود شاعران امروزى بود كه نه تنها بيشتر منتقد ان تحسينش مى كردند 
اين  از  نشان  آمارها  خريدند.  مى  را  كتابهايش  نيز  ه  خوانند  ميليونها  بلكه 
د ارند كه شعرهاى او در د هه هاى اخير بيشتر از هر شعرى در بريتانيا 

خواند ه مى شدند.
در دسترس بودن كارهايش نيز به اين موضوع كمك كرد. آثارش به افسانه 
هاى يونانى و سلتى ارجاع مى د ادند، اما واضح و معموال همراه تصاويرى 
مى  باتالقها  و  سنگها  از  طورى  او  بودند.  روح  كشف  پى  در  و  طبيعت  از 
نوشت و آنها را به پيش زمينه هايى براى مسايل اخالقى تبد يل مى كرد كه 

نه تنها عرفا بلكه كاتوليكهاى معتقد نيز آنها را مى خواندند.
نوشت:  اش  درباره  ايرلند  تايمز  شد،   نوبل  جايزه  ه  برند  او  اينكه  از  بعد 
خيلى  بيوگرافى  يا  و  استانى  د  هاى  زمينه  در  است  ممكن  كتابها  فروش 
اهميت ند اشته باشند، اما زمانى كه يك شاعر هزاران هزار نسخه از آثارش 
با  كه  ارد  د  را  قابليت  اين  كه  كند  مى  ثابت  كامال  رساند  مى  فروش  به  را 
تحت  شوند،  مى  ه  ى»ناميد  عاد  نادرستى «مردم  به  را  چه  آن  شعرهايش 
تاثير قرار د هد. با اين حال محبوب بودن آثارش نبايد اين حقيقت را پنهان 
كند كه اين شعرهاى عميق از تفكر  و اند يشه اى باز به روى دنيا، بويژه به 

روى طبيعت به دست آمد ه اند.
هينى در يكى از مجموعه سخنرانى هايش به نام «قرمز بودن شعر» گفت: از 
نوشتن لذت ببريد. يك اثر را مانند تصور دستتان در نيمه شب و يا روياى 
خورشيد بر روى سينه تان كشت د هيد. حال غذا نخورد ه ايد، سرتان گيج 

مى رود و خطرناك هستيد. از اينجا شروع كنيد و اينقدر سنگين نباشيد.
انش  فرزند  و  مارى،  همسرش  توسط  هينى  شيموس  خاطرات  و  ياد 

كريستوفر، مايكل و كاترين آن زند ه مى ماند.

برگزارى مراسم تشييع
كليساى  اعظم  اسقف  دولين  برندان  مراسم  اين  در  گاردين،  از  نقل  به 
كاتوليك ايرلند با بيان اين كه شيموس هينى دموكراتى بود كه مى توانست 
پادشاهان، روساى جمهور و مردم معمولى را با هم پيوند دهد، از او ياد 

كرد. 
در مراسم خاكسپارى هينى كه در كانتى درى شهر زادگاهش انجام شد، 
برندان دولين گفت: او مى توانست با پادشاه سوئد يا استادى در آكسفورد 
يا همسايه اش در جنوب درى حرف بزند و پيام مشترك او روح انسانى 

بود. 
دولين كه از دوستان خانوادگى شاعر فقيد بود هفته پيش با درگذشت اين 

شاعر 74 ساله مرگ او را احساس فقدان غيرقابل اندازه خوانده بود. 
در اين مراسم چهره هاى مختلفى از نخست وزيران، روساى جمهور سابق، 
شاعران، نقاشان و اعضاى گروه موسيقى راك و نيز حدود هزار نفر از 

مردم شركت كرده بودند. 

پل مولدون شاعر يكى از مشهورترين اشعار هينى را براى حضار روخوانى 
كرد كه درباره جزاير جنوب غربى ايرلند سروده شده است. 

شيموس هينى كه جوايز متعددى را كسب كرده بود و جايزه نوبل را نيز 
در كارنامه اش داشت در سال 2010 آخرين مجموعه شعرش را با عنوان 
«زنجيره انسانى» منتشر كرد. شعر اصلى اين مجموعه با عنوان «معجزه» 

با تمركز بر بيمارى او نوشته شده بود.

ادامه از صفحه اول

حسينى زاد مد ال گوته 
2013 را دريافت كرد

انستيتو گوته نيز در توضيح انتخاب حسينى زاد اعالم كرد: 
او با ترجمه هاى خود مردم ايران را با آثار مهم آلمانى قرن 20 
از نويسندگان كالسيك همچون برشت ودورنمات گرفته تا اووه 
تيم، يود يت هرمان، هارتموت النگه و اينگو شولتسه آشنا كرد ه 
است. بسيارى از ترجمه هاى وى، بارها با جوايز گوناگون مورد 
تجليل قرار گرفته و بارها تجد يدچاپ شد ه كه اين امر، پد يد ه اى 

فوق العاد ه در بازاركتاب ايران به شمار مى رود. 
در  تحصيل  از  پس  او  است.  تهران  در  متولد 1325  زاد  حسينى 
آلمان از اواخر د هه 60 به عنوان استاد زبان و ادبيات آلمانى در 

تهران مشغول كار شد.
انتشارات  ير  مد   2013 گوته  ال  مد  يگر  د  ه  برند  كيشور  ناوين 

نويسندگانى  آثار  انتشار  حق  او  است.  كلكته  در  بوكز  سيگول 
همچون پل سالن، اينگبورگ باخمن، توماس برنهارد، پتر هانتكه و 
هانس ماگنوس انسنزبرگر را به زبان انگليسى در سراسر جهان 
در اختيار د ارد. پس از راه اند ازى مجموعه «فهرست آلمانى»، 
او شرايط انتشار آثار آلمانى زبان را به زبان انگليسى  به شدت 
سخنانى  در  آلمانى  ناشر  روگه  اليزابت  كرد.  تغيير  دستخوش 
كيشور را يك عاشق كتاب، يك حامى و يك مشوق دنياى ادبيات 

و يك ناشر واقعى ناميد. 
ه  نويسند  مشهورترين  عنوان  به  نيز  ماركاريس  پتروس 
معاصريونانى، موفق به كسب اين مد ال شد. كرستينه شلوتسر 
در  ماركاريس  اشت:  اظهارد  خود  نطق  در  آلمانى  نگار  روزنامه 
دنيايى كه همه چيز در آن خوب پيش برود احساس خستگى و 
كسالت مى كند. اما در دنياى پر از تناقض احساس خوبى د ارد. 
رمانهاى  واسطه  به  اجتماعى  طناز  منتقد  و  دقيق  ه  نويسند  اين 
ماركاريس  است.  ه  رسيد  شهرت  به  آلمان  در  كاريتوس  كميسر 
ترجمه «فاوست» گوته به زبان يونانى را يك ماجراجويى طاقت 

فرسا برشمرد. 
مد ال گوته از سال 1975 به عنوان نشان رسمى جمهورى فدرال 
آلمان به شمار مى رود. اين جايزه از سال 1955 به شخصيتهايى 
خارجى اهد ا مى شود كه بويژه در زمينه معرفى زبان آلمانى و 
تبادالت بين المللى فرهنگى خدماتى انجام د اد ه باشند. مد ال گوته 
در سال 1954 از سوى هيات مد يره انستيتو گوته تاسيس شد و از 
سال 1975 به عنوان نشان رسمى جمهورى فدرال آلمان شناخته 
شد. اين جايزه از سال 1992 تا 2008 در سالروز درگذشت گوته 
اهد ا مى شد اما از سال 2009 به بعد در زادروز اين نويسند ه 
بزرگ آلمانى اعطا مى شود. از نخستين دوره اهد اى اين مد ال 
تا كنون در مجموع 332 نفر از 62 كشور مورد تجليل قرار گرفته 
اند كه جان لوكاره، الرس گوستافسون، اگنس هلر، پير بورد ين، 

آدونيس و كارل ريموند پوپر از جمله آنها هستند.

اعالم فهرست نهايى 
جايزه وارويك

جايزه  داورى  گروه  كه  وارويك  جايزه 
برنده  انتخاب  كار  پيش،  سال  بوكر  معتبر 
امسال آن را انجام مى دهد، فهرست نهايى 

نامزدهايش را معرفى كرد.
به نقل از بوك تريد، اين فهرست در حالى 
مك  رابرت  نوشته  كه  كتابى  كه  شد  اعالم 
اين  امسال  داوران  گروه  رييس  فارلين 
رقابت است نيز يكى از نامزدهاى راه يافته 

به اين بخش است.
در اين فهرست،  6 عنوان كتاب جاى دارد 
اين  پوندى  هزار  جايزه 25  كسب  براى  كه 

جايزه معتبر رقابت مى كنند.

دانشگاه  سوى  از  ساالنه  دو  جايزه  اين 
وارويك در بريتانيا اهدا مى شود و شامل  
داستان،  حوزه  در  كه  شود  مى  كتابهايى 

شعر، تاريخ و علوم نوشته شده باشند.
 24 كه  مراسمى  در  امسال  رقابت  برنده 
سپتامبر در لندن برگزار مى شود، معرفى 

خواهد شد.
مجموعه  يك  شامل  امسال  نهايى  فهرست 
كتاب  دو  و  غيرداستانى  كتاب  سه  شعر، 
داستانى است و راه يافتگان به آن عبارتند 

از:
عربى»  علوم  طاليى  دوران  «پيشروان: 

نوشته جيم الخليلى – كتاب غيرداستانى 
«افسونگرى شايسته» نوشته امى اسپست 

– كتاب داستانى
 – فاين  كوردليا  نوشته  جنسيت»  «اوهام 

كتاب غيرداستانى
اتگار  نوشته  در»  به  اى  «ناگهان،ضربه 

كرت – كتاب داستانى 
«راههاى قديمى» نوشته رابرت مك فارلين 

– كتاب غيرداستانى 
«يادبود» نوشته اليس اوسوالد - شعر 

اين فهرست در مراسمى ويژه كه بخشى از 
جشنواره نويسندگان ملبورن استراليا بود، 

اعالم شد.
يك  «حس  عنوان  با  بارنز  جوليان  كتاب 
و   2011 بوكر  من  جايزه  برنده  پايان» 
جمله  از  فرانزن  جاناتان  «آزادى»  كتاب 
به  يافتن  راه  به  موفق  كه  بودند  نامزدهايى 

فهرست نهايى اين رقابت نشدند. 
اعطاى جايزه وارويك از سال 2009 شروع 
شده و امسال سومين دوره خود را تجربه 

مى كند.
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حسينى زاد در مراسم دريافت مد ال گوته:

  د يگر از مواجهه با زبان 
آلمانى بيم ند ارم

مراسم  در  زاد  حسينى  محمود  سيد 
شهر  در  سال 2013  گوته  ال  مد  اى  اهد 
وايمار آلمان سخنرانى كرد و از دريافت 
اين نشان سپاسگزارى كرد و گفت: شما 

امروز پاد اش همه ترسهاى مرا د اد يد.

اين  در  جايزه،  اين  رسمى  سايت  از  نقل  به 
سخنرانى آمد ه است: 

فارغ  دبيرستان  از  موفقيت  با  كه  آن  از  پس 
تحصيل  امه  اد  براى  من  تالش  و  شدم  التحصيل 
در ايران در رشته معمارى و اقتصاد ناكام ماند، 
پدرم از من پرسيد: «چرا به آلمان نمى روى؟». و 
نخستين ترد يد من در اين زمينه  نبود كه «چرا 
آلمان؟» ، بلكه ابن بود كه « چطور  بايد شيمى را 

به زبان آلمانى ياد بگيرم؟» 

در آن زمان اين نخستين رويارويى و  مواجهه من  
با زبانى كامال ناشناخته بود كه به لطف فيلمهاى 
و  كردند  مى  فكر  بسيارى  ى،  هاليوود  شمار  بى 
كلمه  يك  از  تنها  كه  كنند  مى  فكر  هم  هنوز  شايد 
كلمه «آختونگ!»  آن  و  است  ه  شد  تشكيل  خاص 

(توجه) است. 

آغاز  معلمى  توسط  آلمانى  زبان  به  من  نزديكى 
آلمان  در  جهانى  نخست  جنگ  دوران  در  كه  شد 
تحصيل كرد ه بود و پس از چند ين و چند ساعت 
تدريس كتاب استاند ارد آموزش زبان آلمانى آن 
زمان به نام «يادگيرى زبان آلمانى براى خارجى 
كه  اشت  ند  پرسش  اين  براى  پاسخى  هيچ   ، ها» 

چرا موشكها را به سمت ماه نمى فرستند؟ 

اين نخستين و آخرين دوره آموزشى زبان آلمانى 
من بود، اما دومين برخورد من برخورد ى عجيب 
تحصيل  آلمان  در  كه  بود  مهندسى  با  غريب  و 
پرسشهاى  پاسخگوى  توانست  نمى  و  كرد  مى 
پيچيد  حد  اين  تا  زبان  اين  آيا  باشد.  نوآموز  يك 

ه است؟ 

پس از آن، من تالش كردم  خودم اين زبان را ياد 
در  اشتم  د  دوست  همه  از  بيش  كه  كارى  بگيرم. 
نخستين  بود.  مطالعه  هم،  د  انجام  فراغت  اوقات 
اتريش  گراتس  شهر  در  تهران  از  پس  من  توقف 
بود. در زمان اقامت كوتاهم در اين شهر، به شكل 
هميشه  ها  بعد  خريدم.  رمان  يك  تصادفى  كامال 
از خودم مى پرسيدم: «آيا واقعا اين يك تصادف 

بود؟» 

با   اما  گذرد،  مى  زمان  آن  از  سال   47 درست 
وجود اين همه زمان، هنوز جلد آن رمان ، همچون 
د استان آن به شكل شفاف جلو چشمان من قرار 
د ارد. آن رمان، رمان «يك آقاى مسلم اپسيلون» 
اثر باربارا نواك بود. بعد ها هرگز در اين مورد 
تحقيق نكردم كه آيا او نويسند ه اى مشهور بود يا 
ناشناخته، يا نويسند ه خوبى بود يا بد؟ من بيشتر 
وقت خودم را كسب تجربه آموزى مى كردم : آيا 
من با اندك معلوماتى كه آن زمان از زبان آلمانى 
د اشتم، همه چيز را فهميد ه ام و البته به درستى 
استان  د  يك    كتاب  اين  واقعا  آيا  ام؟  ه  فهميد 
آيا  است؟  آلمانى  زبان  به  ماليخوليايى  عاشقانه 
زبان و واقعه كتاب تحت تاثير نگاه و تفكر شرقى 
سالها  كه  بود  پرسشى  اين  بود؟  گرفته  قرار  من 

ذهن مرا به خود درگير كرد ه بود. 

زبان  با  من  مواجهه  و  رويارويى  سومين  اين 
آلمانى و توام با ترد يد بود. ترد يد ى دلهره آور. 
رويارويى هاى دلهره آور د يگر در پى آن از راه 
«زبان  اين  آيا  يابد:  مى  افزايش  يد  ترد  رسيدند. 
آختونگى!» پيچيد ه براستى همانطور كه من درك 
تاثيرگذار  و  شاعرانه  ماليم،  اينقدر  بودم،  ه  كرد 
و  فهمم؟  مى  اشتباه  را  زبان  اين  من  نكند  بود؟ 
دليل شور و حرارت آميخته با احترام من نسبت 
يك  همانند  رويارويى  اين  بود؟  چه  زبان  اين  به 
جنگ بود، همچون كشمكشى ميان ما ، ميان من و 
زبان آلمانى ، ميان من و اين مواجهه دلهره آور. 

بعد ها سالهاى بسيارى اين ترس من از مواجهه 
همه  در   ، نشدن  ه  برند  از  شايد  و  كشمكش  از   ،
كالسهاى درس د انشگاه همراه من بود. من  بايد 
دنبال  به  يا  و  گشتم  مى  اى  چاره  راه  دنبال  به 
فهم  قابل  و  آميز  مسالمت  همزيستى  براى  راهى 
با اين زبان مى بودم؛ يك بررسى عميق در آثار 

بل،  دورنمات،  برشت،  مان،  توماس  ريلكه،  گوته، 
لنتس و بعد ها تيم، شولتسه، اشتام ، هرمان و ... 

ادبى  متن  چند  خواندن  به  امه  اد  در  زاد  حسينى 
پرد اخت و افزود: من همه اينها را ترجمه كردم و 
باز هم به ترجمه متون بيشترى پرد اختم. با شور 
و شوق توام با احترام، اما هر بار يك رويارويى 

جد يد، يك مواجهه دلهره آور بود. 

شور و شوقها، درگيريها و ترد يد ها بعد ها مرا 
با اين پرسش مواجه كرد : كار زبان من به كجا 
انجاميد؟ آيا من آن را گم كرد ه ام؟ آيا من فقط 
زبان  آيا  ام؟  ه  شد  يافته  شكل  تغيير  هنرمند  يك 
آلمانى زبان فارسى مرا دگرگون كرد ه، يا زبان 
ه  اد  د  قرار  تاثير  تحت  را  آلمانى  زبان  فارسى، 

است؟ 
رمانها،  استانها،  د  كردم:  نوشتن  به  شروع  من 

نمايشنامه ها، مقاله ها. 

و اين جا هم ترس و ترد يد همراه من بود: چرا مى 
نويسم؟ آيا اين كار من يك ابراز وجود در برابر 
زبان آلمانى است؟ آيا يك دفاع شخصى است؟ يا 

راهى براى نزد يكى است؟ 
وى افزود:خانمها و آقايان ارجمند،اگر به دلخواه 
من مى بود، بيشتر از همه دلم مى خواست همه 
شما را تك تك نام ببرم و از شما تشكر كنم. اما 
اين كار امكانپذير نيست.بنابر اين، من از همه شما 
كه امروز اين جا هستيد، از صميم قلب تشكر مى 
لمان  پروفسور  جناب  از  وجود  همه  با  من  كنم. 
فون  پروفسور  خانم  كار  ازسر  كنم،  مى  تشكر 
براون و اعضاى محترم كميسيون اهد اى مد ال 

گوته و از جناب آقاى دكتر لرش. 
امروز  مراسم  برگزارى  براى  كه  كسانى  همه  از 
مقدماتى  كارهاى  انجام  به  طوالنى  زمانى  مدت 
مبادرت كردند و در اين امر مشاركت د اشته اند 
تشكر مى كنم و از خانمها كريستيانه يكلى، سابينه 

ويليگ و اوا شروت كه خيرخواهانه و دوستانه در 
همه مدت به من كمك كردند، بسيار سپاسگزارم. 

وايمار  طرف  به  را  طوالنى  راه  يك  من،  دوستان 
بسيار  راهى  برخى،  و  گذارند،  مى  سر  پشت 
طوالنى تر را كه اين نشانه بى نظير دوستى است. 
من بويژه از مريم پاليزبان و توماس انگل، مريم 
و  لويس  تس  و  نسب،  ى  فوالد  كاوه  و  كهنسال 

دونالد مك الوگلين تشكر مى كنم.
بويژه  و  كسرى  تارا،  محبوبه،  ام،  ه  خانواد  از 
ى  افراد  كنم.  مى  تشكر  تهران  در  سينا  پسرم  از 
هستند كه وظايفشان را طبق ضوابط و مقررات به 
نحواحسن انجام مى د هند. اما در ميان آنها كسانى 
هستند كه با تالشهاش شخصى و با شم صحيح 
مرزها  از  قدم  يك  وظايفشان  حيطه  براى  خود 
فراتر مى روند كه خانم ريتا زاخسه توساينت، مد 
ير اد اره ارتباط انستيتو گوته در تهران از جمله 
اين افراد است.من از خانم توساينت نه فقط براى 
اين مناسبت، بلكه براى تالشهاى راهگشا در زمان 

انجام خدمت در تهران بسيار سپاسگزارم. 

وى با قدرد انى از دست اندركاران كميته گزينش، 
بسيار  اعضاى  ارجمند،  لمان  گفت:پروفسور 

محترم كميته گزينش: 
و  يد  كرد  مفتخر  مرا  گوته  ال  مد  اى  اهد  با  شما 
احساسى وصف نشدنى را در من ايجاد كرد يد. 
و  نشيند  مى  تر  آنطرف  كيلومتر  هزار   5 انسان 
ارزيابى  كارشناسان  بهترين  توسط  كارهايش 
به  كه  همانطور  تنها  نه  امروز  شما  اما  شود.  مى 
شكلى تمام عيار بيان شد – من نقل قول مى كنم 
آلمانى  زبان  به  نسبت  ام  عالقه  و  شور  براى   –
آلمانى  فرهنگ  و  ادبيات  زمينه  در  ميانجيگرى  و 
شما  يد.  كرد  مفتخر  زادگاهم  كشور  در  زبان 
اش  پاد  ايد.شما  ه  اد  د  هم  اش  پاد  من  به  امروز 

ترسهايم را به من د اد يد. 
متشكرم.

 بزرگداشت محمود 
دولت آبادى در سارايوو

شهر سارايوو در بوسنى و هرزگوين از ديروز 
انجمن  دوساالنه  همايش  ششمين  ميزبان 
است   (ASPS) زبان  فارسى  جوامع  مطالعات 

از  آن،  در  است  قرار  كه 
محمود دولت آبادى، رمان 
ايرانى  برجسته  نويس 

قدردانى شود.

نيوز،  بوك  از  نقل  به 
جوامع  مطالعات  انجمن 
كننده  منتشر  كه  فارسى 
جوامع  درباره  مطالعاتى 

از  توجهى  قابل  طرز  به  كه  دنياست  سراسر 
گرفته  قرار  تاثير  تحت  فارسى  فرهنگ  سوى 
شود.  مى  تشكيل  سارايوو  در  امسال  باشند، 
رمان  آبادى  دولت  محمود  امسال،  مراسم  در 
در  فعاليتهايش  براى   ASPS طرف  از  نويس 
رمان  كند.  مى  دريافت  جايزه  فارسى  ادبيات 
تا  سال 1977  در  انتشارش  زمان  از  او  «كليدر» 
به حال بسيار در ايران خوانده شده، اما «كلنل» 
هنوز   شده،  نوشته   1980 دهه  اوايل  در  كه  وى 
به  «كلنل»  رمان  است.  نشده  منتشر  ايران  در 
زبانهاى آلمانى، انگليسى و ايتاليايى در دسترس 
قرار دارد.  اين رمان تاكنون نامزد دريافت چند 
جايزه ادبى، از جمله بوكر آسيا شده است.كشور 
بوسنى كه تا سال 1878 تحت سلطه عثمانى بود 

و هنوز هم توجه خاص عثمانى به ادبيات فارسى 
را با خود دارد و انستيتوهايى را به مطالعه زبان 
از  بزرگى  بخش  است.  داده  اختصاص  فارسى 
شگفتى و عالقه شديد عثمانى ها به فرهنگ و هنر 
تاريخ  طول  در  كه  بوده  مولوى  دليل  به  فارسى 
است.  گذاشته  جاى  به  خود  از  زيادى  تاثيراتى 
شرق  در  واقع  شهر   اين  اخير،  هاى  سده  در  
شاعر  چندين  خاستگاه  اروپا 
شعر  فارسى  زبان  به  كه  بوده 

مى سرايند.
آبادى،  دولت  تجليل  مراسم  در 
هنرى  مدير  بركشلى  آريانا 
برنامه در طى مراسم با اجراى 
درآمد  «پيش  پيانوى  قطعه 
حسين،  اهللا  امين  يك»  شماره 
قطعه  و  خيام  عمر  از  ستايشى 
از  زمان  جستجوى  «در  پيانو 
زاويه  دو  از  مشايخى  عليرضا  از  رفته»  دست 
به گذشته و حال ايران نگاه مى كند. اگر انتخاب 
مارسل  نام  هم  رمان  به  باشد  رجوعى  نام  اين 
پروست، انتخاب اين قطعه نشانگر بيانى تجليلى 

از سوى مدير هنرى خواهد بود. 
رفته»  دست  از  زمان  جستجوى  «در  رمان 
پروست كه يكى از طوالنى ترين رمانهاى تاريخ 
كه  آيد  مى  حساب  به  هايى  كتاب  از  يكى  است  
مطالعات  .انجمن  كرد  تعريف  را  امروزى  رمان 
تفليس،  ايروان،  در  تاكنون  زبان،  فارسى  جوامع 
دوشنبه، الهور و حيدرآباد هندوستان برنامه دو 
ساالنه اش را ترتيب داده است. ششمين دور اين 

برنامه امسال در سارايوو برگزار مى شود.
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به ياد د اشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى د هندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبـان مشاغــل معرفـى نمائيـد

فرهنگ و هنر
طراحى كتابخانه 
عمومى نيويورك

آنتونى ماركس رييس كتابخانه 
كرد  اعالم  نيويورك  عمومى 
زياد  اعتراضهاى  از  بعد  كه 
از  به  نسبت  ه  آمد  وجود  به 
اين  كتابهاى  قفسه  بردن  بين 
كتابخانه كه قدمتى بيش از صد 
سال د ارند، قصد د ارد طراحى 
جد يد ى انجام د هد كه در آن، 
خطر  از  قفسه ها  اين  بيشتر 

نابود ى نجات پيد ا مى كنند./

 به نقل از وال استريت ژورنال، 
قصد  كتابخانه  اين  مسئوالن 
بودجه  صرف  با  اشتند  د 
عمليات  دالرى  ميليون   300
اما  كنند،  شروع  را  بازسازى 
موجب  تصميم گيرى  اين  نتيجه 
به جريان افتادن دو پروند ه د 
و  محققان  طرف  از  ادخواهى 
طرفد اران حفاظت از كتابها شد. 
از جمله اين محققان، يك تاريخد 
ان برند ه جايزه پوليتزر بود كه 
قفسه  ى  نابود  از  اشت  د  قصد 
كتابخانه  كند.  جلوگيرى  كتابها 
متعدد،  پرسشهاى  طرح  از  بعد 
براى  را  يدش  جد  نقشه هاى 

بازسازى ارايه كرد.

شامل  يد،  جد  نقشه هاى  اين 
بازسازى  يا  و  كردن  ذخيره 
ادن  د  قرار  دسترس  در  و 
محققان  براى  يمى  قد  كتابهاى 
كه  مى شود  انشجويان  د  و 
كتابخانه  كه  است  كارى  همان 
مى د  انجام  فرانسه  بيبليوتك 
بازسازى  نقشه  حال  به  تا  هد. 
كتابخانه  معروف  ساختمان 
نيويورك  پنجم  خيابان  عمومى 
شامل جد اسازى قفسه كتابهاى 
با  آنها  جايگزينى  و  يمى  قد 
توسط  يد   جد  كتابخانه اى 
نورمن  بريتانيايى  آرشيتكت 

فاستر طراحى شد ه است.

هنوز  كتابخانه  اين  مسئوالن 
كه  همانطور  ارند  د  قصد  هم 
بود،  ه  شد  برنامه ريزى  قبل  از 
كتابخانه  جد يد ى در فضاى 80 
اصلى  مطالعه  اتاق  فوتى  هزار 
خالف   بر  حال  اين  با  بسازند، 
چيزى كه در ماه دسامبر اعالم 
شد ه بود، به جاى ساخت چند 
طراحى  اين  در  تو،  در  تو  اتاق 
جد يد از مجموعه قفسه كتابهاى 

قد يمى استفاد ه خواهد شد. 

به گفته ماركس، به جاى اتاقهاى 
مطالعه  براى  اتاقهايى  ميانى، 
طراحى  شد.  خواهد  ساخته 
و  ه  نشد  كامل  هنوز  كتابخانه 
به  هنوز  نيز  بازسازى  قيمت 
است.  ه  نشد  تعيين  كامل  طور 
با اين حال، نقشه جد يد به كار 
در  قفسه ها  ارد.  د  نياز  بسيار 
حال حاضر تكيه گاه ساختمانى 
هستند  كتابخوانى  اصلى  اتاق 

فوتى   53 پايه هايى  با  را  آن  و 
نگه د اشته اند. براى ايجاد تكيه 
وزن  همه  بايد  يد  جد  گاههاى 

اتاق تغيير كند.

ساختمان  بازسازى  نقشه 
شوارتزمن  اى.  استيون 
نيويورك  عمومى  كتابخانه 
شامل ادغام سه كتابخانه در يك 
جايگزين  كه  مى شود  كتابخانه 
ه  شد  نابود  كتابخانه  كردن 
حمله  درجريان  منهتن  مركز 
سپتامبر  ه  يازد  تروريستى 
و  صنعتى  علمى،  كتابخانه  و 

تجارى از جمله آنهاست.

ايالتى  تاريخى  حفاظت  دفتر 
جد  بازسازى  نقشه  روى  بر 
چون  كرد  خواهد  نظارت  يد 
استفاد  ايالتى  بودجه  از  پروژه 
كتابخانه  ساختمان  و  مى كند  ه 
است  تاريخى  ساختمانهاى  از 
ه  رسيد  رسمى  ثبت  به  كه 
ارى  شهرد  همچنين  است. 
محيطى  بازبينى  كار  نيويورك 
را بر عهد ه خواهد د اشت. بنا 
ايالتى،  مقامات  درخواست  به 
نقشه هاى  از  جزيياتى  كتابخانه 
اوليه براى جايگزينى قفسه ها را 

به ماموران دولتى ارايه كرد.

يان  متصد  از  ال  برگد  برى 
گفت  مدرن  هنرهاى  موزه 
قفسه هاى  آهنى  ساختار  كه 
كه  نيويورك  عمومى  كتابخانه 
در سال 1911 به كمال رسيدند 
فرانسوى  كتابخانه  ساختار  از 
الهام  ناسيونال  بيبليوتك 

گرفته است. 

جد  طراحى  ماركس،  گفته  به 
تا  مى شود  باعث  كتابخانه  يد 
تاريخى  قفسه هاى  از  قسمتى 
براى  بار  نخستين  كتابخانه 
او  باشد.  دسترس  قابل  عموم 
نخورد  دست  و  خالى  مى گويد: 
براى  قفسه ها  كردن  رها  ه 
غيرمسئوالنه  كارى  كتابخانه 
اخل  د  فضاى  بود.  خواهد 
از  يكى  احتماال  كتابخانه 
در  درونى  فضاهاى  بزرگترين 
براى  آن  از  بايد  است.  منهتن 

عموم مردم استفاد ه كنيم.

از  شمارى  پيش،  سال 
جمله  از  بين المللى  نويسندگان 
آرت اسپيگلمن با ارسال نامه اى 
كتابخانه  اين  بازسازى  با 
به  نامه  اين  كردند.  مخالفت 
امضاى 700 نويسند ه و چهره 
به  آن  در  و  رسيد  انشگاهى  د 
افزود ه شدن كتابهايى از بخش 
فهرست  به  كتابخانه  مرجع 
كتابهايى كه امكان بردن آنها به 
اعتراض  نيز  ارد  د  وجود  خانه 
شد. دليل  اعتراض، اين بود كه 
اين تغييرات مى تواند  به اين  كه 
كتاب  نسخه  ميليون   3 از  بيش 

راهى انبار شوند، بينجامد. 

فيلم هاى آفريقايى 
قرن بيست و يكم

و  بيست  قرن  آفريقايى  هاى  فيلم  بهترين  انتخاب 
هاى  سبك  و  ژانرها  زيرا  است،  دشوارى  كار  يكم 
زيادى  تحول  گذشته  سال   20 در  آفريقا  سينماى 
فيلمسازان  از  بيشتر  حاال  فيلمسازان  اند.  داشته 
فرانسه زبان قديم به فيلم ساختن در آفريقا عالقه 

نشان مى دهند.
ما اين فيلم ها را بر اساس لذتى كه از تماشاى آنها 
در  آنچه  نمايانگر  واقعاً  اينكه  بخاطر  و  بريم  مى 

سينماى آفريقا مى گذرد هستند انتخاب كرده ايم.

1. از يك نجوا (From a Whisper)، كارگردان: وانورى كاهيو، 
كنيا، 2009

اين فيلم سينمايى بسيار واقعى است و به مسئله تروريسم مى 
آمريكا  سفارت  بمباران  حول  رويدادهاى  اساس  بر  و  پردازد 
و  موسيقى  فيلمبردارى،  است.   1998 سال  در  نايروبى  در 

كارگردانى اين فيلم استثنائى است.

جمهورى  مونگا،  جو  كارگردان:   ،(!Viva Riva) ريوا!  ويوا   .2
دمكراتيك كنگو، 2010

اين هم يك فيلم گانگسترى پيچيده است. انرژى تازه اى دارد و 
انسان ها را در مقابل همه رويدادهاى كنگو قرار مى دهد.

3. شن هاى روان (Sinking Sands)، كارگردان: ليال جانسى، 
غنا، 2011

اين فيلم به خشونت خانگى مى پردازد و بر اساس سفر مردى 
است كه در تصادفى معلول شده است و اين حادثه باعث مى 
شود كه او به دشمنى با همسرش بپردازد. بازيگرى كه نقش 
 (AMAA) همسر اين مرد را بازى مى كند جايزه آكادمى آفريقا

را براى بهترين بازيگر زن دريافت كرد.

4. آبهاى سفيد (White Waters)، كارگردان: ايزو اوجوكوو، 
نيجريه، 2007

فيلم "آبهاى سفيد" فيلم بسيار خوبى است كه داستان يك پسر 
بااستعداد  دونده  يك  عنوان  به  كه  كند  مى  تعريف  را  محروم 
و  موسيقى  دهد،  مى  بيننده  به  فيلم  كه  حسى  شود.  مى  كشف 
اينكه مى توان از هيچ به هدفى دست يافت، خيلى حس خوبى 

است.

5. موانساى كبير (Mwansa the Great)، كارگردان: رونگانو 
زامبيا، 2011

كرده  بزرگ  را  آفريقا  كه  است  هايى  فيلم  آن  از  يكى  فيلم  اين 
است. با نشان دادن استعدادهاى بچه هايى كه در اين فيلم بازى 
مى كنند، اين فيلم به استعداد آفريقا مى بالد. نه تنها بازى هاى 

بازيگران عالى است، بلكه كارگردانى بسيار خوبى هم دارد.

سنگال،  سمبين،  عثمان  كارگردان:   ،(Moolaade) موالد   .6
2004

آن  به  آقايان  اكثر  كه  پردازد  مى  اى  مسئله  به  "موالد"  فيلم 
نمى پردازند، يعنى مسئله مثله كردن زنان. ولى عثمان سمبين 
از پرداختن به اين موضوع نترسيد و بدون هيچ واهمه اى از 

واكنش آفريقا در مورد آن فيلم ساخت.

بلچر،  سارا  كارگردان:   ،(Otelo Burning) اتللو  سوختن   .7
آفريقاى جنوبى، 2011

اين فيلم داستان جوانان سياه پوست آفريقاى جنوبى در دهه 
آن  كه  ورزشى  پردازند،  مى  سوارى  موج  به  كه  است  هشتاد 
و  موسيقى  ها،  بازى  بود.  سفيدپوستان  مختص  فقط  زمان 
فيلمبردارى فيلم خوب است و در كل اين فيلم يكى از بهترين 

فيلم هاى آفريقايى محسوب مى شود.

فلوران  باره،  رونو  كارگردان:   ،(Benda Bilili) بيليلى  بندا   .8

دو ال توالى، جمهورى دمكراتيك كنگو و فرانسه، 2010
بيليلى،  بندا  داستان  كه  است  عالى  موزيكالى  مستند  فيلم،  اين 
گروهى از نوازندگان كنگويى معلول را تعريف مى كند. اعضاى 
اين گروه قبل از آنكه تبديل به نوازندگان مشهورى در سطح 
دنيا شوند، در خيابان هاى كينشاسا موسيقى اجرا مى كردند و 

زندگى خود را مى گذراندند.

نيجريه،  افواليان،  كونله  كارگردان:   ،(Irapada) ايراپادا   .9
2007

آفريقايى  هاى  افسانه  و  ها  اسطوره  به  مربوط  كه  چيزى  هر 
باشد. اين فيلم كيفيت صداى خوبى  مى شود مى تواند جالب 
ندارد، ولى داستان آن جالب است و اولين فيلم ناليوودى است 
كه بعد از بردن يك جايزه آكادمى AMAA براى بهترين فيلم 
بومى در سال 2007، به جشنواره هاى فيلم مطرح دنيا از جمله 
لوس  در  پان  آفريقايى  فيلم  جشنواره  و  لندن  فيلم  جشنواره 

آنجلس راه يافت.

10. زندگى كن (a Life;Ghett039)، كارگردان: كريس براون، 
جامائيكا، 2011

اين فيلم كه كامًال آفريقايى نيست، يكى از آن فيلم هايى است 
كه تماشاى آن لذت بخش است. موسيقى و فيلمبردارى خوبى 
دارد و به مسئله خشونت سياسى در جامائيكا مى پردازد و 
نشان مى دهد كه افرادى كه در محل هاى گدانشين زندگى مى 

كنند مى توانند فرار كنند.
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 اول سپتامبر ؛ سالروز درگذشت 
فرانسوا مورياك

 روزنامه نگاري 
كه برند ه نوبل 

ادبيات شد 
مورياك  روزنامه نگار،  فرانسوا   

برند  و  فرانسوي  شاعر  و  ه  نويسند 
يكي  سال 1952  نوبل  ادبي  جايزه  ه 
از بزرگترين نويسندگان قرن بيستم 
اروپا محسوب شد ه است. او در روز 
يكم سپتامبر سال 1970 در سن 85 

سالگي درگذشت.

در   1885 سال  اكتبر   11 مورياك 
بوردو فرانسه به دنيا آمد. نويسندگي 
را از همان اوان جواني آغاز كرد؛ 27 
و  اد  د  جرأت  خود  به  كه  بود  ساله 
قلم  به  دست  نويسي  استان  د  براي 
«دفترچه  استانش  د  نخستين  شد. 
اين،  از  بعد  او  اشت،  د  نام  سياه» 
چند د استان ديگر نوشت كه چند ان 
شهرتي نيافت، اما در سال 1925 بود 
كه به خاطر تحرير د استان معروف 
شهرت  عشق»  «صحراي  بي نظير  و 

جهاني يافت.

جايزه  كه  بود  سال  همين  در  او 
و  كرد  خود  آن  از  را  رمان  بزرگ 
انشگاهي  د  تحصيالت  پايان  از  پس 
به پاريس رفت و به شعر و نقد ادبي 
بسياري  مثل  هم  مورياك  اخت.  پرد 
جهاني،  جنگ هاي  نويسندگان  از 
سايه  در  را  خود  زندگي  از  بخشي 
را  سياهش  دفترچه  برد.  سر  به 
نام  با  دوم  جهاني  جنگ  جريان  در 
و  كرد  منتشر  رمان،  خوره  مستعار 
بعد از جنگ هم در نشريه فيگارو به 

مقاله نويسي پرد اخت.

و  نمايشنامه نويسي  در  مورياك 
آثار  نقادي،  و  سرگذشت نگاري 
مهمي را از خود به جا گذاشته است. 
توانسته  بخوبي  كتاب هايش  در  او 
فرد  خاص  زندگي  با  ايمان  تضاد 
به  زمينه  اين  در  كه  را  مشكالتي  و 
وجود مي آيد، توصيف كند. مورياك 
توانست به دليل نفوذ روانشناسانه و 
توانايي هنري اش، دنيايي را كه خود 
بكشد.  نقد  به  مي كرد  زندگي  آن  در 
او از طبقه خود يعني اشراف تنفر د 
اشت؛ ثروتمندي بود كه ثروت را به 
نقد مي كشيد، به آكادمي فرانسوي ها 
و  طعنه آميز  حرف هاي  تا  مي رفت 
نيش د اري در مورد همترازان متمول 

خود بزند.

مجموعه  يك  استان،  د   30 مورياك 
شعر، چند نمايشنامه و تعد ادي كتاب 
غيرد استاني از خود به يادگار باقي 
گذارد ه است. مورياك از مشوقان د 
ادن استقالل به مستعمرات فرانسه و 
آنها  از  مركب  فرانسه  جامعه  ايجاد 
براي  حيات  روز  آخرين  تا  او  بود. 
مي نوشت.  مقاله  فرانسه  مطبوعات 
روزنامه ها  مخاطبان  به  بارها  وي 
خاطر  به  را  روزنامه  كه  مي گفت 

مطالب و محتوايش بخرند نه پرستيژ 
آن و وانمود كردن وابستگي فكري و 
يا سياسي خود، از طريق قرارد ادن 
روزنامه در جيب و يا روي ميز و ...

ادبي  نوبل  جايزه  كه  هنگامي 
مورياك،  فرانسوا  به   1952 سال 
رمان نويس، شاعر و نمايشنامه نويس 
آثارش  تمامي  خاطر  به  فرانسوي 
زمان  آن  تا  واقع  به  وي  شد،  ا  اهد 
بود؛  نوشته  بسياري  كتاب هاي 
كوشيد  آنها  اغلب  در  كه  كتاب هايي 
ايمان  و  دروني  زندگي  از  تا  بود  ه 
تب آلود  و  عصبي  مبارزه  و  مذهبي 
و  مادي  زندگي  جاذبه هاي  ميان 
روح  و  واقعي  ايمان  با  دنيوي  عشق 
رواني  تحليل  و  تجزيه  مسيحيت، 
دغدغه  هد.  د  دست  به  مهيجي  و 
بود  اين  چيز  هر  از  بيش  مورياك 
جوان  كه  هنگامي  بنويسد.  رمان  كه 
اشت،  ند  ميانه اي  سياست  با  بود 
كه  زماني  از  تقريبًا  يعني  ها  بعد  اما 
گذاشت،  سر  پشت  را  سالگي اش   50
كه  كرد  ا  پيد  را  راسخ  اعتقاد  اين 
«نويسند ه مومن نمي تواند در برابر 
بدين  بماند.»  بي طرف  جهان  حوادث 
همچنان  مورياك  فرانسوا  ترتيب، 
به  مي كرد  دنبال  را  ادبي اش  كار  كه 
فعاليت هاي سياسي نيز مشغول شد. 
او حتي زماني كه در گرماگرم جنگ 
و  وركور  همراهي  به  دوم  جهاني 
لوئي آراگون از طريق قلم در نهضت 
مقاومت فرانسه شركت جست، برخي 
از آثارش همچون «دفترچه سياه» و 
مستعار  نام  با  را  وطنم»  «خاطرات 
فرانسوا الكولر انتشار د اد. مورياك 
سرانجام بعد از نزديك به هفتاد سال 
سال  سپتامبر  اول  در  نويسندگي، 
رفت.  دنيا  از  پاريس  شهر  در   1970
عرصه  اين  در  او  تالش هاي  تمام  با 
ار  نيشد  و  تمسخرآميز  جمله  اين 
ژان كوكتو (Jean Cocteau) شاعر، 
و  نمايشنامه نويس  فيلمساز،  نقاش، 
درباره  فرانسوي  تئاتر  ان  كارگرد 
بود:  گفته  كه  است  برانگيز  تأمل  او 
مي توان  بميرد  اگر  بيچاره!  مورياك 
اشته  د  را  چيز  همه  گفت  درباره اش 

است، مگر همه چيز را!

فرهنگ و هنر
يادد اشتي در رثاي فرهاد مهراد

 با وطني در قلبش 
همچون پرندگان 

نويسند ه : صبا رادمان

 موسيقي، شعر، سينماي روشنفكري د هه 1350 خورشيدي! 
يك  كه  اني  مرد  كيميايي!  و  قنبري  كسرايي،  شاملو،  فرهاد، 
هنر اعتراضي و اجتماعي يك د هه را شكل د ادند! در اين 
و  قنبري  كسرايي،  شاملو،  بود.  استثناء  يك  فرهاد  ميان 
كيميايي همه هنرمند اني روشنفكر بودند، اما فرهاد تنها يك 
هنرمند نبود، او ستاره بود، طبق همان تعريفي كه از ستاره 

در دنياي هنرهاي صحنه اي مي شود!

صحنه  روي  بر  فرهاد  خش  و  خشم  از  پر  اي  صد  شايد 
خيابانهاي  در  وثوقي)  (بهروز  «رضا»  موتورسواري 
و  باشيد  اشته  د  ياد  به  موتوري  رضا  فيلم  زمستاني، 
سينما ها  در  صحنه  آن  تماشاگران  كه  خاصي  حس  هنوز 
سكانس  در  يا  و  باشد  اشته  د  مفهوم  برايتان  كردند  تجربه 
و  ديگري  خواندن  و  يكي  آميز  طعنه  ريشخند  تيمارستان، 
گفت و گوي رضا با مادرش و پايانبندي متفاوت، همه و همه 
سرانجام در يك ترانه تا سال ها بعد خالصه شد، ترانه اي 

با صد اي فرهاد !

وزارت  ار  مهراد،كارد  رضا  فرزند  نهمين  مهراد،  فرهاد 
امورخارجه دولت ايران در كشورهاي عربي،روز بيست و 
تولدش  هنگام  به  شد.  متولد  تهران  در   1322 ماه  دي  نهم 
گمان  پايه  بلند  و  نفوذ  با  ه  خانواد  آن  اعضاي  از  يك  هيچ 
نمي كردند كه هنرمندي در ميانشان، زندگي آغاز كرد ه است، 
در اد امه زندگي نيز اسلوب خشك خانوادگي، راهي به سوي 
رشته  در  بايد  عمويش  ه  اراد  ميل  به  فرهاد  نمي برد،  هنر 
عاليقش  و  روحيه  با  كه  اي  رشته  مي كرد،  تحصيل  طبيعي 
در  سرانجام  تفاوت  و  تضاد  همين  و  بود  متفاوت  بسيار 

كالس يازد هم او را از اد امه تحصيل بازد اشت!

ه اي  خوانند  ايران،  روشنفكري  جريان  ستاره  همه  اين  با 
و  منع  فضاي  همين  در  شد،  شهره  اعتراض  اي  صد  به  كه 
سركوب خانوادگي راهش را به سوي هنر يافت، او پس از 
ترك تحصيل به دليل عالقه شديد نزد تعد ادي از دوستان 
ارمني خود به شكل تجربي به فراگيري موسيقي پرد اخت 
و به عنوان عضوي از گروه بلك كتز راهي جنوب شد تا در 
شب  نخستين  در  كنند.  اجرا  اي  برنامه  نفت  شركت  باشگاه 
اجراي برنامه رهبر گروه به بهانه غيبت خوانند ه گروه از 
فرهاد كه به عنوان نوازند ه همراه آنها شد ه بود مي خواهد 
تا او جاي خوانند ه را پر كند و به اين ترتيب فرهاد خواندن 

آغاز مي كند.

مواجه مي شود،  اقبال عمومي  با  به سرعت  فرهاد  اجراهاي 
زيرا مردم درك مي كنند كه خوانند ه اي متفاوت ظاهر شد ه 
است، در بيشتر اجراهاي فرهاد حسي از غم نمود ار بود آن 
تلخي ها،  ابراز  براي  كاملي  نمونه  حنجره اش  گويي  كه  گونه 
خشونت، صالبت، سختيها و آن گرماي خاصي بود كه تنها 

در فرهاد مي شد سراغ آن را گرفت.

ساخت  براي  فرهاد  محرك  عامل  واقع  در  اجتماعي  تعهد 

آثارش بود، او به عنوان يك روشنفكر به هنر خود به سان 
رسانه اي متعهد مي نگريست بنابراين حاضر نبود كه چيزي 
را اجرا كند كه به آن اعتقاد ند ارد، همين مساله موجب شد 
در زماني كه بسياري از خوانندگان به خواندن آثار عاشقانه 
روي آورد ه بودند و از اين راه زندگي مرفه براي خود دست 
وپا كردند، فرهاد همچنان با صد ايي به طعم خالص قهوه، 
نجوا كند كه « با صد اي بي صد ا، مثل يه كوه بلند، يه مرد 

بود يه مرد!»

تنهايي يكي از مضمون هاي ترانه هاي فرهاد بود، ترانه هايي 
از  اي  نمونه  خود  كه  اويي  اوست،  خود  حكايت  گويي  كه 
جامعه اش بود، در ميان آنها و با آنها؛ به اين ترتيب تنهايي 
كه فرهاد از آن سخن مي گفت، تنهايي جامعه اي بود كه در 
نتيجه اختالف طبقاتي، در خود رها شد ه بود و سرحد خشم 

رسيد ه بود.

شايد همين حس بود كه در كنار تعهد فرهاد موجب شد با 
در  تنها»  «مرد  ترانه  انتشار  از  جامعه  زياد  استقبال  وجود 
سال 48، تا سال 51 فرهاد تنها 4 ترانه ديگر اجرا كند، يعني 
ترانه هاي «جمعه»، «هفته خاكستري»، «آيينه ها» (1350-51).

با افزايش تنش هاي سياسي در ايران در د هه پنجاه فرهاد بار 
ديگر بدل به صد اي مردم مي شود و آواز خود را در خدمت 
ترانه هاي«شبانه1»،  و  هد  مي د  قرار  جامعه  احساسات  بيان 
«آوار»و  مشي»،  اشي  «گنجشگك  «سقف»،  «خسته»، 
«شبانه2» با اشعاري از احمد شاملو، شهريار قنبري و ايرج 
سرود  به  تبديل  سرعت  به  كه  مي كند  اجرا  را  عطايي  جنتي 

اتحاد مردم شوند.

اما اين پايان ماجرا نيست، فرهاد كه با مردمش گره خورد ه 
بود، پس از پيروزي انقالب يك ترانه اجرا مي كند كه به عقيد 
 . است  كشور  تاريخ  برهه  آن  موسيقي  شاهكار  بسياري  ه 
ماجرا اين بود كه يك روز بعد از انقالب يعني در روز 23 
اسفنديار  به  را  وحدت  ترانه  كسرايي  سياوش   1357 بهمن 
در  فرهاد  اي  صد  روز  همان  در  و  مي سپارد  ه  منفردزاد 
از  اند  طنين  ملي  تلويزيون  در  آزادگي  و  آزادي  ستايش 
مي شود كه مي خواند از «واال پيامبر محمد(ص)» و وحدت را 
زمزمه مي كند. بااين وجود صد اي وحدت فرهاد از آن زمان 
تا سال 72 خاموش نگه د اشته مي شود، تنها در آن هنگام 
مي كند،  دريافت  جديد  آلبوم  انتشار  مجوز  فرهاد  كه  است 

آلبومي با نامي پرمعنا: «خواب در بيد اري».

اگر  هنوز  كه  اد  د  نشان  ديگر  بار  فرهاد  آلبوم  اين  نشر  با 
مجالي د اشته باشد، مي تواند بدل به ستاره شود، زيرا هنوز 
در كنار مردمش هست و آنها را با پوست و خون و گوشت 
آنها  خدمت  در  انه  متعهد  را  ايش  صد  و  مي كند  حس  خود 
قرار مي د هد و اگر مي خواند از ايران مي خواند و عشق به 
ايران كه « زپوچ جهان هيچ اگر دوست د ارم، تورا اي كهن 
بوم و بر دوست د ارم، تورا اي كهن پير جاويد برنا، تورا 

دوست د ارم، اگر دوست د ارم.»

پس از انتشار «خواب در بيد اري»،فرهاد كه از انتشار آلبوم 
بعدي خود در ايران نا اميد شد ه بود در سال 1376 آلبوم 
«برف» را در اياالت متحد ه آمريكا ضبط و منتشر كرد، اين 

آلبوم يك سال بعد در ايران اجازه انتشار يافت.

چندي پس از آن، فرهاد درصدد تهيه آلبومي با نام «آمين» 
خود  در  را  مختلف  زبان هاي  و  كشورها  از  ترانه هايي  كه 

جاي مي د اد، برآمد.

از مهرماه 1379 بيماري فرهاد جدي شد،اما فرهاد از حركت 
بازنايستاد. آن روزها هيچ چيز جز مرگ نمي توانست او را 

از تهيه آلبوم «آمين» بازد ارد، كه بازد اشت
سرانجام فرهاد پس از دو سال معالجه در ايران و فرانسه، 
در سن 59 سالگي روز نهم شهريور 1381 در شهر پاريس 

بر اثر بيماري هپاتيت درگذشت.

خفته  پاريس   Thiais آرامگاه  خاك  آغوش  در  فرهاد  پيكر 
است. اما صد اي او كه هميشه در كنار مردم بود، صد اي 
او كه خوانند ه احساسات پاك آنها بود، هنوز در گوش هاي 
ما جاري است كه هر كجا مي رفت برايشان مي خواند از آن 
چيز هايي كه آنها را به خود مشغول د اشته بود، و در آن 
تا  بود  قلبش  در  هميشه  كه  آن  به  عشق  و  وطن  از  روزها 
لحظه مرگ در پاريس كه «اي كاش آدمي وطنش را همچون 

پرندگان مي شد با خود ببرد هر كجا كه خواست!»
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 «برنامه اتمى مملكت همين است، نه يك لغت كم 
و نه يك لغت زياد، همين است، من همه را قبول 
د ارم.» اين را محمدرضا شاه پهلوى وقتى براى 
برنامه  درباره  اعتماد  اكبر  گزارش  بار  سومين 

اتمى ايران را مطالعه كرد به هويد ا گفت.
رضا  ار،  يد  د  اين  از  پيش  ماه  يك  به  قريب   
يو  راد  رييس  و  پهلوى  فرح  مشاوران  از  قطبى 
اعتماد،  اكبر  به  شاه  فرمان  به  ايران،  تلويزيون 
كار شناس و استاد فيزيك اتمى خبر د اد كه شاه 
به دنبال ايجاد برنامه انرژى اتمى است و درصدد 
واگذارى اين مسووليت به اوست. اكبر اعتماد هم 
 15 گزارشى  بررسى،  و  مطالعه  ماه  يك  از  پس 
فعاليت  مبناى  شد  همان  و    كرد  تنظيم  صفحه اى 
سازمان انرژى اتمى و پرهزينه ترين طرح دوران 
نخست وزيرى اميرعباس هويد ا با بودجه نزد يك 

به دو ميليارد دالر.
  

مركز انرژى اتمى د انشگاه تهران
 از سال 1335 كه موضوع انرژى هسته اى براى 
مطرح  تهران  انشگاه  د  در  صلح جويانه  مصارف 
شد، همكارى دولت و د انشگاه در اين زمينه كليد 
از  پس  انرژى،  منبع  اين  از  ه  استفاد  اما  خورد. 
امينى،  على  ميان   1337 سال  در  كه  توافقنامه اى 
سفير وقت ايران در آمريكا با معاون وزير امور 
خارجه اين كشور در راستاى پيشرفت و استفاد ه 
از اين انرژى در مصارف غيرمخرب و غيرجنگى 
قرار  توجه  مورد  ى  جد  طور  به  رسيد،  امضا  به 
يك  امريكا،  دولت  سوى  از  زمان  همان  گرفت.   
«اتم  آيزنهاور  شعار  ترويج  براى  اتمى  رآكتور 
براى صلح»، به دولت ايران اهد ا شد. وجود اين 
فضاى  در  امريكا،  دولت  ايى  اهد  اتمى  رآكتور 
انتظار  آنچه  خالف  بر  ايران  علمى  و  تحقيقاتى 
با  كوچك  رآكتور  اين  كرد.  نقش آفرينى  مى رفت 
ورود به مرزهاى ايران به نماد قدرت براى شاه 
پهلوى بدل شد و مركز اتمى د انشگاه تهران بر 
ازى  راه اند  يه،  هد  اين  و  توافقنامه  همين  اساس 
رآكتور تحقيقاتى پنج مگاواتى را در دستور كار 
خود قرار د اد. همزمان با پيشرفت هاى قابل توجه 
د  فارغ التحصيل  كه  اعتماد  اكبر  پروژه،  اين  در 
و  بازگشت  ايران  به  بود،  سوئيس  لوزان  انشگاه 
اصفيا،  صفى  خواست  به  زمانى  اندك  گذشت  با 
مشاور  عنوان  به  بودجه  و  برنامه  وقت  رييس 
همراهى  به  اتمى  رآكتور  پژوهش هاى  طرح  فنى 
خود  ام  اقد  اولين  در  وى  اخت.  پرد  مركز  اين  با 
دفتر انرژى اتمى را در سازمان برنامه و بودجه 
پنج  تحقيقاتى  رآكتور  ازى  راه اند  با  گذاشت.  بنا 
اين  از  نيز  اعتماد  اكبر   ،1346 سال  در  مگاواتى 
بوعلى  انشگاه  د  انتقال  با  و  شد  دور  مسووليت 
تهران  از  نيز  او  ان،  همد  تولدش،  محل  به  سينا 
نقل مكان كرد و با اميد پيشرفت علمى همد ان، در 
درآمد  روز  به  روز  افزايش  با  گزيد.  سكنى  آنجا 
نفتى ايران شاه در سود اى تبد يل شدن به قدرت 
بر تر منطقه، بهترين قطعه اين پازل را طرح ريزى 
برنامه اتمى د يد و بر همين اساس در اواخر سال 

1352، رضا قطبى را پى اكبر اعتماد فرستاد.
 

 تاسيس سازمان انرژى اتمى ايران
شدن  يل  تبد  و  اتمى  انرژى  به  دستيابى  روياى   
به قدرتى بالمنازع در منطقه نياز به ايجاد شرايط 
انشگاه  د  در  دفتر  يك  اشت.  د  ويژه   موقعيت  و 
تهران و آزمايشگاه هاى موجود در د انشگاه قادر 
نبود برنامه طرح ريزى شد ه از سوى اكبر اعتماد 
موضوع  اعتماد  اكبر  گام،  اولين  در  برد.  پيش  را 
و  كرد  مطرح  را  اتمى  انرژى  سازمان  تاسيس 
اليحه آن در ابتد اى تير 53 به مجلس فرستاد ه 
شد. ذوق و شوق محمدرضا پهلوى در دستيابى 
به امكانات اين انرژى به قدرى زياد بود كه پيش 
به  اتمى  انرژى  دفتر  يل  تبد  اليحه  تصويب  از 
اعتماد  اكبر  همراه  به  وى  نام،  همين  با  سازمانى 
به فرانسه سفر مى كند و اين سفر كه همزمان با 
اين  رياست جمهورى  به  ژيسكاردستن  انتخاب 
توافقنامه  بزرگترين  انعقاد  موجب  بود،  كشور 
اتمى براى ايران مى شود. به موجب اين توافقنامه 

اتمى  انرژى  مركز  ميان   1353 تير  ششم  در  كه 
توسط  فرانسه  اتمى  انرژى  كميسارياى  و  ايران 
با  شد،  منعقد  كشور  دو  خارجه  امور  وزراى 
مشاركت مالى ايران در طرح هاى فناورى سوخت 
اتمى فرانسه، پنج رآكتور هسته اى در اختيار ايران 
قرار مى گرفت. اين توافقنامه علمى، فنى و صنعتى 
در استفاد ه صلح جويانه از انرِژى هسته اى، مدت 
مى طلبيد  اجرا  براى  را  سال   15 به  قريب  زمانى 
كه از   همان زمان به «موافقتنامه مادر» در زمينه 
همكارى هاى هسته اى ايران نيز شهرت يافت. پس 

از بازگشت شاه و دكتر اعتماد از سفر به فرانسه، 
اليحه تغيير مركز انرژى اتمى به سازمان انرژى 
اتمى به سرعت در دستور كار مجلس قرار گرفت.

 
 اليحه سازمان انرژى اتمى در مجلس

و  سازمان  تاسيس  در  اعتماد  اكبر  تجربه   
موسسات گوناگون از نقطه صفر چيزى بود كه 
او را در آستانه شروع چنين فعاليتى بسيار يارى 
كرد. او كه پيش از اين، تاسيس دفتر انرژى اتمى 
سازمان برنامه، موسسه تحقيقات و برنامه علمى 
و همچنين د انشگاه بوعلى را در پروند ه كارى 
خود د اشت، كار تاسيس سازمان انرژى اتمى را 
آغاز كرد. وى شروع اين كار يا به عبارتى هسته 
اوليه آن را پيش از تصويب اليحه اين سازمان در 
مجلسين پايه ريزى كرد و در ابتد ا 10 نفر از جمله 
رييس  (آخرين  ه نيا  ستود  احمد  عربيان،  قاسم 
به  مشغول  پروژه  اين  در  اتمى)  انرژى  سازمان 

كار شدند.
 اين اليحه در ابتد اى تير 53، از سوى وزارت برق 
و آب به مجلس شوراى ملى رفت و كمتر كسى به 
اظهارنظر درباره آن پرد اخت، از ميان نمايندگان 
د  در  فيزيك  استاد  آزاد،  على اصغر  دكتر  تنها 
بررسى  از  قبل  جلسه  يك  هم  آن  تهران،  انشگاه 
«ايجاد  كرد:  بيان  چنين  را  خود  نظر  اليحه  اين 
(اتمى  اد  قرارد  در  ه  شد  منظور  پژوهشى  مركز 
ايران و فرانسه) مى تواند مقدمه يك انقالب علمى 
ملى  البراتوارهاى  وقتى  دولت ها  باشد...  فنى  و 
تشكيل مى د هند يا مراكز اتمى (سازمان) درست 
مى كنند توجه آن ها به اين مراكز و البراتوارهاى 
هم  آن ها  دليل  و  است  د انشگاه ها  از  بيشتر  ملى 
البراتوارهاى  و  تحقيقى  مراكز  اين  كه  است  اين 
ملى را براى مقاصد ى خاص و برنامه هايى معين 

اشت  د  خواهند  عالقه  طبعا  و  ه اند  كرد  تأسيس 
وسايل  مراكز  اين  برود...  پيش  برنامه ها  آن  كه 
بيشترى  تسهيالت  از  و  ارند  د  بيشتر  امكانات  و 
براى خرج كردن برخورد ارند. اين مراكز از لحاظ 
علمى از د انشگاه ها جلو مى افتند...» (آزاد، 11 تير 
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وى در بخش د يگر از سخنانش به بررسى نتايج 
و تاثيرات انرژى هسته اى در رفاه و بهبود زندگى 
شروع  آب  كردن  شيرين  از  كه  اخت  پرد  بشرى 

مزارع  آفت  كه  حشراتى  كردن  عقيم  با  و  شد 
هستند اد امه يافت و از تغيير مركز يا دفتر انرژى 
در  و  كرد  استقبال  اتمى  انرژى  سازمان  به  اتمى 
مجلس  در  همگان  رضايت  جلب  براى  نيز  پايان 
سخن خود را اينگونه تمام كرد: «همه اين تحوالت 
اصلى  هدف  كه  مى كنم  خالصه  جمله  يك  در  را 
استفاد ه از انرژى هسته اى تأمين رفاه مردم است 
و اينجاست كه عظمت روشن بينى و موقع شناسى 
جلوه گر  كمال  حد  در  شاهنشاه  ه نگرى  آيند  و 
شاهد  ه  آيند  سال هاى  در  اميدواريم  مى شود. 
مراحل اجرايى اين موافقتنامه باشيم و مسووالن 
براى  كه  باشند  اشته  د  را  توفيق  اين  آن  اجرايى 
بهد  فراوان تر،  غذاى  بيشتر،  انرژى  ايران  مردم 
اشت پيشرفته تر و مهم تر از همه رفاه و آرامش 

خاطر كامل ترى فراهم كنند.»
 

شانزد  تاريخ  در  كه  مجلس  ى  بعد  جلسه  در 
را  آن  مواد  و  اليحه  اين  شد،  برگزار  تير 53  هم 
بدون  كه  اد  د  قرار  راى گيرى  و  بررسى  مورد 
ماد   20 هر  نمايندگان  سوى  از  مخالفتى  هيچ 
ركن  سه  اليحه  اين  در  رسيد.  تصويب  به  آن  ه 
مربوط  يكى  كه  بود  ه  شد  مطرح  سازمان  براى 
نخست وزير،  رياست  به  اتمى  انرژى  شوراى  به 
د يگرى كميته انرژى اتمى با شورايى به رياست 
انرژى  سازمان  رييس  سوم  و  آب  و  برق  وزير 
اتمى بود كه هم در شورا و هم در كميته انرژى 
اتمى، رييس سازمان به عنوان دبير شورا حضور 
د اشت. اين سازمان در دستورالعمل ها و قوانين 
خودكفا بود و نيازى به تصويب قانون و مقررات 
در مجلس ند اشت و البته رييس سازمان نيز به 
پيشنهاد نخست وزير و با فرمان شاه به رياست 

منصوب مى شود.

شوراى  مجلس  سوى  از  اليحه  اين  تصويب  با   
ملى، اين مصوبه در دستور كار مجلس سنا قرار 
مجلس  مى رفت،  انتظار  آنچه  خالف  بر  و  گرفت 
شاه  وافر  عالقه  نكرد.  گذر  آن  از  راحتى  به  سنا 
در  بود  ه  شد  موجب  زمينه  اين  در  پيشرفت  به 
پررنگ  حضور  اليحه  اين  بخش هاى  از  بسيارى 
شرايطى  امر  همين  و  شود  ه  يد  د  وضوح  به  او 
را فراهم كرد كه كميسيون آب و برق به رياست 
محمد سجاد ى به نقد اين اليحه بپرد ازد. اصرار 
بر  مانعى  سازمان  اين  اشتن  د  نظر  زير  به  شاه 
روند قانونى تصويب اين اليحه بود كه در آخر، 
رييس مجلس سنا، جعفر شريف امامى نيز خود 

اين مساله را رفع و رجوع كرد.
  

هدف تامين انرژى است
 با بيان شرح وظايف و اختيارات اين سازمان و 
تصويب آن در مجلسين، انرژى اتمى ايران كه تا 
آن زمان محدود به مركزى در د انشگاه تهران و 
خود  كار  بود،  بودجه  برنامه  سازمان  در  دفترى 
به  كه   - اعتماد  اكبر  رياست  به  سازمانى  در  را 
نيز  نخست وزير  معاونت  حكم  ا  هويد  خواست 
در جهت پيشرفت بيشتر برنامه از سوى شاه به 
وى د اد ه شد ه بود- آغاز كرد. با گذشت اندك 
زمانى و تاسيس وزارت نيرو اين سازمان نيز در 
تاريخ سى ام آذر بر اساس ماد ه 9 اليحه مرتبط 
با وزارت نيرو، «كليه وظايف و اختيارات وزير و 
وزارت آب و برق در مورد سازمان مذكور به اين 

وزير و وزارت منتقل شد.»
 

ا  ابتد  از  كه  همانگونه  زمان    آن  فضاى  در  البته 
اين  پيگير  و  عالقمند  شاه  شخص  شد  مطرح 
برنامه بود، به صورتى كه حتى رياست سازمان 
نيز گزارش هاى خود را تقد يم وى مى  كرد. با اين 
وجود آنچه از سوى اكبر اعتماد به عنوان هدف 
از  جزيى تر  خيلى  بود،  مطرح  اتمى  برنامه  اين 
روياهاى بلندپروازانه شاه بود. در كادر اهد اف 
براى  اعتماد،  سوى  از  ه  شد  نگاشته  متن  در  كه 
ه  فرستاد  دولت  براى  شاه  سوى  از  ابالغ  فرمان 
شد، تنها يك جمله آمد ه بود: «هدف، تامين انرژى 
است.» اما در   همان سال اول شاه پس از اطالع از 
دستيابى هند به سالح اتمى در سخنان خود اظهار 
فكر  آنچه  از  سريع تر  و  شك  بدون  «ايران  كرد: 
مى كنيد» به سالح اتمى دست مى يابد، موضعى كه 
به سرعت تكذيب و در عين حال بر عالقه مند ى 
ايران به يك برنامه كامل اتمى كه بتواند 23 هزار 

مگاوات برق توليد كند، تاكيد شد.
 هيچ كس واقعا نمى توانست مدعى شود كه مى د 
اند پشت سر اين برنامه ها كه از سوى شاه مطرح 
خير،    يا  ارد  د  وجود  نيز  سياسى  اف  اهد  ه،  شد 
اعتماد  و  ا  هويد  ميان  مكالمه  در  كه  طور  همان 
با طرح اين موضوع، هويد ا فقط گفت: «واقعا من 

نمى د انم، باور كن كه نمى د انم!»
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ابد اع يك ليزر بي خطر براي بافت هاي 
چشم؛

 اميد تازه براي 
نابينايان ديابتي 

ابد اع يك ليزر خنك براي درمان بيماران 
رو  به  رو  با نابينايي  كه  ديابت  به  مبتال 
بيماران  اين  براي  اي  تازه  اميد  هستند 

رقم زد ه است.
براي  تنها  ليزري  درمان  تاكنون 
كه  چرا  مي رفت،  كار  به  بينايي  اصالح 
چشم  سالمت  بخشهاي  به  مي توانست 
صدمه  غيرعادي  نقاط  ترميم  فرآيند  در 
انرژي  اشعه  از  جديد  رويه  يك  بزند.اما 
با حرارت كم استفاد ه مي كند و بافتهاي 

اطراف را بدون آسيب باقي مي گذارد.
بدن  آن  طي  كه  است  شرايطي  ديابت 
مي د  دست  از  را  شكر  فرآوري  توانايي 
شكر  خطرناك  سطح  ايجاد  به  و  هد 
درمان  اگر  كه  مي شود  منتهي  بدن  در 
صدمه  بدن  اعضاي  به  مي تواند  نشود 
اين  شايع  بسيار  عوارض  از  يكي  بزند، 
شرايط از دست د ادن بينايي در نتيجه 
مي شود  موجب  كه  است  شكر  رسوب 
پشت  در  خوني  ظريف  و  كوچك  عروق 
تخريب  آن  از  پس  و  گرفته  شكل  چشم 
ديابتي  رتينوپاتي  شرايط  اين  به  شود، 
را  خرابي ها  اين  ليزر  اين  مي شود.  گفته 
تبديل  و  آن  رشد  از  و  مي كند  متوقف 
شدن به ضايعه اي كه موجب مشكالت 

بينايي شد ه، جلوگيري مي كند.
كه  هد  مي د  نشان   1998 سال  تحقيقات 
 39 چشم  يك  در  كم  دست  ضايعه  اين 
درصد مرد ان و 35 درصد زناني كه به 
ديابت نوع 2 آنها تشخيص د اد ه شد ه 

شكل مي گيرد.
بريتانيايي  تاجر  زن  يك  هلمز  اليزابت 
اين  با  كه  بود  بيماري  اولين  وي  است 

ليزر خنك كه در استراليا ساخته شد ه 
درمان شد.

ديد  از  ساله   67 زن  اين  كه  آن  از  پس 
مي كند،  شكايت  خود  ساز  عينك  به  تار 
به  يك  كه  مي خواهد  وي  از  ساز  عينك 
چشم  كند.  مراجعه  چشم  متخصص 
توانست  ويژه  تجهيزات  يك  با  پزشك 
شبكيه  در  را  عادي  غير  خوني  عروق 
مشاهد ه كند كه حتي در آن زمان برخي 
از اين عروق نشتي خود را آغاز كرد ه 

بودند.
هلمز در اين رابطه گفت: پس از آن به يك 
جراح چشم مراجعه كرد كه به من گفته 
اين  مي تواند  كه  ارد  د  جديدي  ليزر  بود 
شرايط را درمان كند. درحال حاضر اين 
ديد تار از بين رفته و من احساس بسيار 

خوبي د ارم.
چشم  بيمارستان  از  قريشي  بابي  دكتر 
برد  كار  به  را  خنك  ليزر  اين  كه  لندن 
چشم  شرايط  پيشتر  اشت:  د  اظهار  ه 
وخيم تر مي شد و ما كاري نمي توانستيم 
اين  حاضر  درحال  اما  هيم  د  انجام 
از  بيشتر  آن  مزاياي  كه  درحالي  روش 
اين  درمان  براي  راهي  است  خطراتش 

بيماران محسوب مي شود.
حرارت  با  ليزر  اين  زيبايي  افزود:  وي 
پايين اين است كه مي توانيم نقطه آسيب 
سالم  بافت  روي  تأثير  بدون  را  ه  ديد 
درمان كنيد به اين معنا كه مي توان براي 

حفظ ديد چشم بيمار مد اخله كرد.
عمل  اين  تحت  گذشته  ماه  كه  هلمز 
هيچ  عمل  اين  گفت:  گرفته  قرار  درماني 

نوع درد و هيچ دوره بهبودي ند ارد.
اين  قريشي،  دكتر  اظهارات  براساس 
اوليه  مراحل  در  مي توان  را  درمان 
از  بينايي  كه  آن  از  پيش  بيماري  فرآيند 
بين برود انجام د اد. اين درمان مي تواند 
رتينوپاتي  توسط  ه  شد  وارد  آسيب 

ديابتي را متوقف و درمان كند.

هك شدن خودروها
از تخيل تا واقعيت

دنياى شرورى را تصور كنيد كه در آن هكرها و گروه 
و  كامپيوترها  مهار  بخواهند  هرگاه  تروريستى  هاى 
يا  ى  عاد  سوارى  خودروهاى  الكترونيكى  هاى  سيستم 
خودروهاى امد اد ى و نظامى را به عهد ه بگيرند، آنها 
را با سرعت و بدون ترمز در خيابان ها و جاد ه ها رها 
مى كنند، به د يوار بكوبند و به اعماق دره ها بفرستند و 
عصر تازه اى از باج گيرى، انتقام گيرى، قتل يا كشتار 

جمعى را آغاز كنند.

دنياى شرورى را تصور كنيد كه در آن هكرها و گروه 
و  كامپيوترها  مهار  بخواهند  هرگاه  تروريستى  هاى 
يا  ى  عاد  سوارى  خودروهاى  الكترونيكى  هاى  سيستم 
خودروهاى امد اد ى و نظامى را به عهد ه بگيرند، آنها 
را با سرعت و بدون ترمز در خيابان ها و جاد ه ها رها 
مى كنند، به د يوار بكوبند و به اعماق دره ها بفرستند و 
عصر تازه اى از باج گيرى، انتقام گيرى، قتل يا كشتار 

جمعى را آغاز كنند.

چنين تصورى شايد امروز، چنان كه بسيارى اصرار د 
ارند، بيش از آنكه واقعى باشد به صحنه هاى فيلم هاى 
علمى تخيلى ساخته هاليوود نزد يك است، اما دو محقق 
در حوزه امنيت در آمريكا به كمك يك لپ تاپ توانسته 
اند نشان د هند كه چگونه مى توان كنترل خودرويى را 
گرفت.  دست  به  است  يگرى  د  شخص  اش  ه  رانند  كه 
شارليه ميلر و كريس واالسك در جريان معرفى پژوهش 
بتوانند  اميدوارند  كه  گفتند  سى  بى  بى  به  خود  تازه 
باال  را  خودروهايى  امنيتى  مسائل  مورد  در  ها  آگاهى 
ببرند كه هر روز بيش از پيش تحت كنترل كامپيوترها 
درمى آيند. آقاى ميلر معتقد است نگرانى ها در اين مورد 
و  ارند  ند  خبر  خطر  اين  از  بسيارى  چون  هستند،  بجا 
ى  جد  كنند  مى  خيال  ارند  د  خبر  كه  آنها  از  بسيارى 
در  وگو  گفت  و  بحث  از  «ما  ارد:  ند  اهميتى  و  نيست 
خودروسازان  اميدواريم  و  كنيم  مى  استقبال  باره  اين 

بشنوند و ايمنى خودروهاى خود را باال ببرند.»

يك  كمك  به  و  كابل  با  را  كامپيوترهايى  محقق  دو  اين 
سيستم عيب يابى خودرو (كه تعميركارها از آن استفاد 
 ECUs:) الكترونيك  كنترل  هاى  واحد  به  كنند)  مى  ه 
Electronic Control Units) يك فورد اسكيپ مدل 2010 
اغلب  در  كه   ECUs كردند.  متصل  پيروس  تويوتا  يك  و 
كه  است  اى  شبكه  ارد،  د  وجود  امروزى  خودروهاى 
فرمان،  ترمز،  مانند  خودرو  ى  كاركرد  هاى  بخش  اكثر 
كند.  مى  كنترل  را  مانيتورها  روى  نمايش  و  شتاب 
كه  شدند  افزارى  نرم  نوشتن  به  موفق  واالسك  و  ميلر 
دستورهايى به اين شبكه مى فرستد و كنترل را از دست 
رانند ه واقعى خارج مى كند. فيلمى كه براى اين پژوهش 
عقب  هاى  صندلى  در  نشسته  را  دو  اين  ه،  شد  ساخته 
يك خودرو در حالى به تصوير مى كشد كه فرمان را به 
چپ و راست مى چرخانند، ترمز مى كنند و عقربه بنزين 

را روى درجه صفر نگه مى د ارند. آنها حتى توانستند 
عقربه كيلومترشمار خودرويى را كه بى حركت و درجا 
د  نگه  سرعت  در  مايل  سرعت 199  روى  كند،  مى  كار 
ارند. اين بررسى تازه واكنش هاى متفاوتى را از سوى 
به  تويوتا  سخنگوى  يك  است.  برانگيخته  خودروسازان 
بى بى سى گفت: از آنجا كه اين تسلط بر عملكرد خودرو 
شبكه،  به  كابل  مستقيم  اتصال  يعنى  فيزيكى،  طريق  از 
ميسر شد ه، نمى توان آن را «هك كردن» شمرد. كنترل 
جايگزين تنها در صورتى ممكن است كه كامپيوترى از 
شدن  قطع  از  بعد  باشد.  متصل  خودرو  به  كابل  طريق 
اتصال، خودرو فعاليت عاد ى اش را از سر مى گيرد.» 
صرف  را  هنگفتى  مبالغ  گويد:  مى  حال  درعين  تويوتا 

ارتقاى امنيت خودروهايش مى كند.
 كار اين دو محقق درواقع اد امه تالش هاى محققان د 
انشگاه هاى واشنگتن و سن د يه گو در سال 2010 است 
راه  از  را  خودرو  يك  كنترل  توان  مى  ادند  د  نشان  كه 
دور به دست گرفت. آنها براى اين كار دستگاهى طراحى 
كردند و نامش را CarShak گذاشتند. آقاى واالسك مى 
گويد: در روند بررسى هايشان چند خودرو را به كلى 
ناكار كرد ه اند، چون «مى خواستيم نشان د هيم واقعا 
اگر چنين چيزى اتفاق بيفتد، كنترل تا چه حد خواهد بود.» 
را  پروژه  اين  آنها  گفته  به  كه  است  داليلى  از  يكى  اين 
بسيار پرهزينه كرد ه است: «نشان د ادن اينكه مى توان 
يك خودرو را هك كرد بسيار دشوار و پرهزينه است. 
اين نيست كه فقط چيزى را د انلود كنيد و بعد بررسى 
اش كنيد. من جرات نكردم چنين چيزى را با خودروى 
خودم امتحان كنم.» اين دو مى گويند در جريان بررسى 
د  تشخيص  نتوانسته  خودرو  كه  شدند  متوجه  هايشان 
هد كه دستورهاى خارجى دقيقا از كجا صادر شد ه اند 

و اين خطر را شد يدتر مى كند.

آلن وودوارد، متخصص امور امنيت به بى بى سى مى 
گويد: در مورد امكان هك شدن خودروها چند ان بحث 
آن  با  مرتبط  اى  مجرمانه  اتفاق  هنوز  چون،  شود،  نمى 
رخ ند اد ه است. او اضافه مى كند: «به نظر من هك كردن 
خودروها يكى از ترسناك ترين چيزهايى است كه ممكن 
است رخ بد هد. هك كردن خودروها و ابزارهاى پزشكى 
و درمانى دو خطرند كه هيچ كس اهميتى به آنها نمى د 
هد.» براى مثال امروزه ويروس هايى وجود د ارند كه 
غيرقابل  و  منجمد  را  قربانى  شخص  كامپيوتر  اطالعات 
استفاد ه يا فرد را تهد يد به افشاى اطالعاتش مى كنند، 

مگر آنكه قربانى مبلغى را بپرد ازد.

گيرى  باج  اين  كنيد  «تصور  گويد:  مى  وودوارد  آقاى 
يك  در  هد.»  د  رخ  حركت  حال  در  يى  خودرو  درون 
 (Homeland) مادرى  سرزمين  نام  به  آمريكايى  سريال 
ه  شد  هك  كه  خودرويى  ى  عمد  تصادف  از  تصويرى 
به نمايش درآمد، اما به گفته آقاى وودوارد تقريبا همه 
به غلط آن را خيالى و ساختگى پند اشتند. او مى گويد: 
انش  د  به  آن  با  مقابله  براى  و  است  فنى  حمله  يك  اين 
وجود  با  كه  خصوص  به  است  نياز  بااليى  بسيار  فنى 
پيشرفت هاى اخير، سيستم ها و شبكه هاى الكترونيكى 
به كاررفته در خودروها هنوز چند ان پيچيد ه نيستند. 
نرم  روى  كار  سرگرم  خودروسازان  از  «بسيارى 
افزارهاى امنيتى شان هستند، اما چيزى راجع به آن نمى 
نيست،  ويروس  ضد  سيستم  يك  طراحى  مساله  گويند. 
اين  منافذ  كردن  مسدود  و  يافتن  آزمودن،  درواقع  بلكه 
شبكه ها است. وقتى مردم چيزهايى بر پايه نرم افزارها 
مى سازند تنها به اولويت هاى خود مى اند يشند. اما به 
اولويت هاى د يگر كه از قضا ممكن است هر شكلى از 

شرارت باشد، فكر نمى كنند.»

ميلر و واالسك قصد د ارند نتايج بررسى هايشان را در 
اختيار عموم بگذارند تا بتوانند كل صنعت خودرو را از 
خطر نفوذ قدرت يا فرمان د هند ه اى از دور و در دست 

گرفتن مهار خودرو برهانند.

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

 پول خود استفاد ه نمائيد

تأثير عجيب بيخوابي 
روي مغز 

كه  هد  مي د  نشان  محققان  جديد  تحقيقات 
ممكن  هستند  بيخوابي  اراي  د  كه  افرادي 
از  خاصي  مناطق  كردن  فعال  در  است 
مغزشان كه به حافظه كوتاه مدت مرتبط 
اين  نتايج  باشند.  مشكل  دچار  است، 
سن  كاليفرنيا  انشگاه  د  در  كه  تحقيقات 
افرادي  هد  مي د  نشان  ه  شد  انجام  ديگو 
كه د اراي مشكل بي خوابي هستند با غير 
فعال كردن مناطق مغزي كه معموال هنگام 
دچار  نيز  ه  بود  فعال  ذهن  زدن  پرسه 
مشكل هستند.اين نتايج نشان مي د هد كه 
خوابي  بي  مشكل  اراي  د  كه  افردي  چرا 
تمركز  مشكل  با  روز  هنگام  اغلب  هستند 
يا تكميل مسئوليتهاي خود مواجه هستند.
شان دورموند استاد يار روانپزشكي در د 
بيانيه  يك  طي  ديگو  سن  كاليفرنيا  انشگاه 
اظهار د اشت: براساس اين نتايج از اين كه 
انجام  براي  بيخوابي  مشكل  اراي  د  افراد 
و  مي كنند  تالش  بيشتر  مشاغل  برخي 
افرادي كه خواب راحتي د ارند براي انجام 
به  رو  كمتري  مشكالت  با  مشاغل  همين 
مغزي،  تفاوتهاي  اين  رغم  به  هستند.  رو 
شركت كنندگان در اين تحقيق كه د اراي 
كه  افرادي  چون  بودند  خوابي  بي  مشكل 
كارهاي  اشتند  ند  خود  خواب  در  مشكلي 
را  مدت  كوتاه  حافظه  اشتن  د  با  مرتبط 
انجام د ادند، اما تالش آنها در انجام اين 

آزمايش بيشتر بود.
اين تحقيق با حضور 25 د اوطلب د اراي 
معنا  اين  به  شد،  انجام  خوابي  بي  مشكل 
در  دشواري  اراي  د  افراد  اين  همه  كه 

وابسته  آنها  شرايط  اين  و  ه  بود  خواب 
به شرايط ديگري چون مشكالت سالمتي 
ذهني نبود ه است. از سوي ديگر 25 نفر 
اشتند  ند  خود  خواب  در  مشكلي  هيچ  كه 
نيز به عنوان گروه كنترل اين تحقيق مورد 

بررسي قرار گرفتند.
شركت  شب،  خواب  آزمايشهاي  طي 
به  خوابي  بي  مشكل  اراي  د  كنندگان 
خوابيدند  شب  در  ساعت  متوسط 6  طور 
نبودند  مبتال  مشكل  اين  به  كه  افرادي  اما 
خوابيدند.همه  ساعت   7 متوسط  طور  به 
حافظه  آزمايش  يك  در  كنندگان  شركت 
كردند.  شركت   fMRI اسكن  هنگام  كاري 
ذخيره  و  ازش  پرد  توانايي  كاري  حافظه 
كه  است  مغز  در  مدت  كوتاه  اطالعات 
دست  در  كه  كاري  تكميل  براي  مي تواند 
تحقيق  اين  در  رود.  كار  به  است  انجام 
سري  يك  بررسي  كاري  حافظه  آزمايش 
حروف و شناسايي حروفي بود كه اخيرا 

نمايش د اد ه شد ه است.
مغز  از  قسمتهايي  آزمايش،  اين  طول  در 
افراد د اراي مشكل بي خوابي كه مرتبط با 
حافظه كاري بود فعاليت كمتري نسبت به 
افراد سالم د اشت. با سخت شدن آزمايش 
شركت كنندگان بدون مشكل خواب فعاليت 
بيشتري در يك منطقه ديگر مغزي مرتبط 
با حافظه كاري نشان د ادند اما اين منطقه 
بدون  خوابي  بي  مشكل  اراي  د  افراد  در 

تغيير باقي ماند.
دروموند اظهار د اشت: اين اطالعات به ما 
اري  د  كه  افرادي  بفهميم  تا  مي كند  كمك 
مشكل بي خوابي هستند نه تنها با مشكل 
خوابيدن شب هنگام رو به رو هستند، بلكه 
مغز آنها عملكرد موثري در طول روز ند 

ارد.
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د اوطلبان ايراني سفر 
بي بازگشت به مريخ! 

دستمايه  هميشه  مريخ  كره  در  انسان  اسكان 
شرايط  زيرا  ه  بود  جدي  مطالعات  و  گمانه زني ها 
سطحي اين سياره و وجود آب در آن باعث شد ه 
تا بتوان آن را قابل زيست ترين مكان خارج از كره 

زمين در منظومه خورشيدي د انست.
مقدمه  اين  با  گزارشي  در  كار  و  كسب  روزنامه 
براي  مكان  نخستين  عنوان  به  ماه  كره  نوشت: 
شهرك سازي برون زميني انسان ها پيشنهاد شد ه 
اما ماه د اراي جو نيست؛ در حالي كه مريخ با جو 
از  ميزباني  براي  بيشتري  امكان  ارد  د  كه  رقيقي 
انسان و ديگر گونه هاي زيست آلي را فراهم مي كند.

به  مريخ  كره  هم  و  ماه  كره  هم  ايسنا،  گزارش  به 
عنوان سكونتگاه هاي بالقوه براي انسان ها پرهزينه 
هستند و مخاطراتي چون فرود در مناطق با جاذبه 
سنگين معروف به چاه هاي گرانشي را هم در خود 
د ارند. به اين خاطر معدن كاري در سيارك ها نيز 
در  انسان  گسترش  براي  ديگري  گزينه  عنوان  به 

محدود ه فرازميني مطرح شد ه است.

آغاز ثبت نام متقاضيان سفر به مريخ
همين  به  سازماني  توسط   Mars-One پروژه 
با  سرخ  سياره  روي  بشر  استقرار  هدف  با  نام 
و  موجود  تكنولوژي هاي  از  تركيبي  از  ه  استفاد 
قابل استفاد ه در سراسر جهان آغاز به كار كرد ه 

است. اين سازمان قصد د ارد ماجراجويي چندين 
ساله خود را از طريق نمايش برنامه اي تلويزيوني 
به  جهان  تمامي  با  پروژه  اين  لحظات  تمامي  از 
ثبت   MarsOne هلندي  بگذارد.شركت  اشتراك 
نام اوليه از د اوطلبان حضور در سفر بي بازگشت 
آغاز  گذشته  شمسي  سال  اواخر  را  مريخ  به 
پيش  شركت،  اين  مسئوالن  اعالم  براساس  كرد. 
بيش  اوطلبان،  د  انتخاب  برنامه  رسمي  شروع  از 
سفر  اين  در  حضور  براي  درخواست  هزار  از 
 8 از  اوطلبان  د  اوليه  پذيرش  بود.  ه  شد  دريافت 
د  جهاني  انتخاب  فرايند  و  شد  آغاز  ژانويه 2013 
انجام  تلويزيوني  برنامه هاي  طريق  از  اوطلبان 
ان  انشمند  د  مختص  تنها  طرح  اين  شد.  خواهد 
تمامي  و  نيست  جنگي  جت هاي  سابق  خلبانان  يا 
افراد عالقه مند با حد اقل 18 سال سن مي توانند د 
اوطلب حضور در جمع پيشگامان مستعمره مريخ 
هوشي  باشند.بهره   (MarsColonypioneer)
مناسب و سالمت كامل جسمي و روحي از جمله 
شروط اصلي براي ثبت نام اوليه در اين طرح است 
و پس از انتخاب اعضاي نهايي، دوره 8 ساله تمرين 
و آماد ه سازي براي سفر به مريخ آغاز مي شود. 
اين گروه در مدت حضور در تمرينات روي زمين 
ام  استخد  در  سرخ  سياره  سطح  بر  زندگي  و 
شركت MarsOne خواهند بود. نخستين تجهيزات 
مورد نياز براي احد اث كلوني طي سال هاي 2016 
تا 2021 ميالدي به مريخ ارسال خواهد شد و در 
سال 2018 نيز يك مريخ نورد براي انجام تحقيقات 
دورپ»  مي شود.«النس  سرخ  سياره  راهي  تكميلي 
بنيانگذار شركت MarsOne تاكيد مي كند: نخستين 
گروه مسافران در سال 2023 راهي مريخ خواهند 
شد و باقي عمر خود را در كلوني هاي احد اث شد 
كرد.نوربرت  خواهند  سپري  سرخ  سياره  روي  ه 
پزشكي  مدير  و  ناسا  سابق  محققان  از  كرافت 
پروژه نيز اصلي ترين چالش پيش رو براي عملي 
شدن اين طرح را نحوه تعامل و همكاري اعضا در 

طول سفر بسيار طوالني از زمين تا مريخ و پس از 
آن زندگي تا آخر عمر بر سطح سياره سرخ عنوان 
و  نوبل  جايزه  ه  برند  هوفت  جرارد  مي كند.دكتر 
برايان انكه مفسر موسسه تحقيقاتي ساوث وست، 

از مشاوران برجسته اين پروژه هستند.

بليت اين سفر، يك طرفه است!
بيش   ،MarsOne هلندي  شركت  اعالم  اساس  بر 
از 165 هزار درخواست براي سفر بي بازگشت به 
سفر  پروژه  است.  ه  رسيد  ثبت  به  تاكنون  مريخ 
بي بازگشت به مريخ شامل انتقال تجهيزات و چند 
مريخ نورد براي احد اث پايگاه اوليه جهت استقرار 
نخستين گروه از ساكنان آيند ه مريخ است. گروه 
قاره هاي  از  مرد  و  زن  چهار  از  متشكل  نخست، 
مختلف جهان، پس از انتخاب و گذراندن دوره هاي 
سرخ  سياره  راهي   2023 سال  تا  آموزش  نهايي 
نياز  مورد  فناوري هاي  نبود  دليل  به  شد.  خواهند 
هزينه هاي  مريخ،  از  بازگشت  سفر  انجام  براي 
اوطلبان  د  سوخت،  تامين  مشكالت  و  سفر  باالي 
نهايي، بليت يك طرفه به سمت مريخ دريافت خواهند 
كرد. با وجود عدم امكان بازگشت به زمين، تا ماه 
هزار   165 از  بيش  ادماه)  (مرد   2013 آگوست 
درخواست ثبت شد ه و استقبال متقاضيان از اين 
نام  ثبت   است.هزينه  ه  شد  عنوان  چشمگير  طرح 
وضعيت  براساس  كه  است  دالر   38 تا   12 اوليه 
اقتصادي كشور، افزايش يا كاهش پيد ا مي كند. از 
ايران نيز تاكنون 8 د اوطلب مرد و يك د اوطلب زن 

موفق به ثبت نام قطعي شد ه اند.

شرايط زندگي در مريخ چگونه است؟
در  و  انزوا  در  سال   2 طي  ماه  چند  ها  نامزد  اين 
تاسيساتي شبيه سازي شد ه نگاه د اشته مي شوند 
تا نحوه پاسخ آنها به زندگي در فضاي بسته همراه 
با سه نفر ديگر مورد بررسي قرار گيرد. طي اين 
بسياري  فيزيكي  تمرين هاي  ان  فضانورد  مدت 

انجام مي د هند چرا كه طي 8 ماه سفر تا مريخ آنها 
خشك  غذاهاي  از  تنها  و  بگيرند  دوش  نمي توانند 
مي كنند؛  ه  استفاد  ه  شد  فريز  و  كنسروي  ه،  شد 
تا  كنند  ورزش  بايد  روز  در  ساعت  سه  اين رو  از 
كنند.هواي  حفظ  را  خود  ماهيچه هاي  جرم  بتوانند 
بدون  نمي توانند  ساكنان  كه  است  نوعي  به  مريخ 
يك لباس فضايي بيرون بروند. در اين سياره گياه 
در  را  خود  محصوالت  ساكنان  اما  نمي كند  رشد 
تامين  غذايشان  تا  هند  مي د  رشد  كابين هايشان 

شود.

شايد دلتنگ شويد!
مي د  ترجيح  گفته اند  بسياري  توصيفي،  شرايط  با 
هند يك پا ند اشته باشند اما در چنين سفري قدم 
براي  و  كنند  زندگي  سرد  سياره اي  در  و  بگذارند 
احافظي  خد  خود  ه  خانواد  و  دوستان  از  هميشه 
روس  مسلمان  فضانورد  شريپف  ساليجان  كنند! 
كه سال گذشته به ايران سفر كرد ه بود، در پاسخ 
غير  فضا  در  اقامت  مدت  در  آيا  كه  سوال  اين  به 
از خانواد ه و نزديكان خود براي چيز ديگري هم 
اول  ماه  است:  گفته  نه،  يا  ه  شد  دلتنگ  زمين  در 
تازگي  انسان  براي  چيز  همه   كه  فضا  در  حضور 
هست،  ادن  د  انجام  براي  زيادي  كارهاي  و  ارد  د 
سراغ  دلتنگي  تدريج  به  ولي  است  خوب  بسيار 
به  كردم  تجربه  من  كه  دلتنگي هايي  مي آيد.  انسان 
حدي است كه فكر نمي كنم هيچگاه انساني حاضر 
باشد براي سفر بدون بازگشت به مريخ و سيارات 
دور د اوطلب شود! با اين وجود افزايش هر روزه 
مي د  نشان  سفر،  اين  براي  ثبت نام كنندگان  اد  تعد 
در  حاضرند  كه  هستند  كساني  جهان  اين  در  هد 
كره  به  بازگشت  احتمال  بدون  دوردست،  نقطه اي 
هنوز  گرچه  هند.  بد  امه  اد  را  زندگي شان  زمين 
آماد  عمل  در  واقعا  انسان ها  اين  نيست  مشخص 
ه اعزام به سفر بي بازگشت هستند يا اينكه هنگام 

رفتن، پشيمان خواهند شد.
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اتومبيلهاي بدون رانند ه نيسان

 وارد بازار مي شوند

اتومبيلهاي  ساخت  براي  كرد  اعالم  موتورز  نيسان  ژاپني  شركت 
بدون رانند ه و عرضه آن تا سال 2020 به بازار آمادگي د ارد.

شركت اتومبيل سازي نيسان به عنوان دومين توليد كنند ه بزرگ 
اتومبيل در ژاپن اعالم كرد كه قصد د ارد چندين خودرو را كه از 
قابليت  با  ارند،  د  پيشرفت  و  رشد  براي  مناسب  زمينه  تجاري  نظر 
نشست  يك  طي  شركت  كند.اين  بازار  وارد  ه  رانند  بدون  عملكرد 
رسانه اي در كاليفرنيا اعالم كرد اين اتومبيلها با قيمتهاي واقع گرايانه 
ارد  د  قصد  همچنين  گفت  نيسان  مي شود.  فروخته  مشتريان  به 
اتومبيلهاي بدون رانند ه را در مدلهاي مختلف طي دو نسل خودرو 
حدود 10 تا 12 سال پس از سال 2020 ارائه كند.اين شركت اعالم 
سالها  طي  ه  رانند  بدون  خودروهاي  ساخت  و  تحقيق  است  ه  كرد 
ماساچوست،  فناوري  موسسه  چون  اي  برجسته  انشگاه هاي  د  در 
استنفورد، آكسفورد، كارنيج ملون و د انشگاه توكيو در جريان بود 
اتومبيل  توليد  برنامه  يك   2010 سال  از  نيز  گوگل  است.شركت  ه 
بدون رانند ه آغاز كرد ه و اين برنامه را طي چندين نسخه مختلف 
بر روي اتومبيل هاي متعدد از جمله اتومبيل پريوس تويوتا آزمايش 
وسيله  نوعي  رباتيك  اتومبيل  يا  ه  رانند  بدون  است.اتومبيل  ه  كرد 
نقليه خودكار است كه مي تواند با قابليت هاي يك خودروي سنتي، به 
حمل و نقل انسان كمك كند. اين اتومبيل مانند برخي از وسايل نقليه 
خودكار مي تواند با احساس  كردن محيط اطراف اقد ام به موقعيت 

يابي و حركت كند.

توليد جوراب هوشمند براي اطمينان 
از عالئم حياتي نوزاد هنگام خواب

شد  مدعي  ان  نوزاد  با  مرتبط  محصوالت  ه  كنند  توليد  شركت  يك 
ه نخستين جوراب هوشمند جهان را توليد كرد ه كه به والدين اين 
روي  خواب  هنگام  را  خود  كودك  حياتي  عالئم  هد  مي د  را  امكان 
يك تلفن هوشمند بررسي كنند.توليد اين جوراب هوشمند شرايطي 
و  قلب  ضربان  ميزان  مي توانند  نوزاد  والدين  كه  مي كند  فراهم  را 
اكسيژن مصرفي كودك را از طريق تلفن هوشمند خود كنترل كنند.

دماي  اكسيژن،  سطح  قلب،  ضربان  ميزان  فناورانه  جوراب  اين 
كودك  بدن  گيري  قرار  وضعيت  همچنين  و  خواب  كيفيت  پوست، 
هنگام خواب را به تلفن هوشمند يكي از والدين و يا دستگاه ديگر 
متصل به اينترنت منتقل مي كند.جيكوب كولوين بنيانگذار اين شركت 
و  خود  تخت  در  خوابيدن  كه  انند  مي د  والدين  همه  اشت:  د  اظهار 
استرس د اشتن نسبت به شرايط تنفس كودك چه شرايط دشواري 
مشابهي  محصول  ه  كنند  مصرف  بازار  در  حاضر  است.درحال 
اكسيژن  سطح  و  قلب  ضربان  ميزان  والدين  به  كه  ارد  ند  وجود 
مصرفي كودك را نشان د هد.كرت وركمن مدير عامل شركت اولت 
كه اين جوراب هوشمند را طراحي و توليد كرد ه است گفت: خريد 
يك دستگاه“پالس اكسيمتر" براي خانواد ه ها هزينه يك هزار دالري 
به دنبال د ارد. اما ارائه اين جوراب هوشمند با قيمت معقول مي تواند 
اكسيمتر  باشد.پالس  اشته  د  همراه  به  خاطر  آرامش  والدين  براي 
با  كه  است  اي  وسيله   خون  سنج  اكسيژن   يا   (Pulse Oximeter)
كمك آن مي توان ميزان درصد اشباع اكسيژن خون سرخرگ انسان 
را اند ازه  گيري كرد.وركمن براي نخستين بار پس از تولد عموزاد 
ه هاي دوقلوي خود به طراحي اين جوراب فكر كرد.وقتي پاي كودك 
حياتي  عالئم  آن  كوچك  حسگرهاي  مي گيرد،  قرار  جوراب  اين  در 
نوزاد را مونيتور كرد ه و اطالعات آن را ارسال مي كند. حتي مقايسه 
تشخيص  براي  مي تواند  مختلف  شبهاي  بين  ارسالي  اطالعات  اين 
شرايط نوزاد موثر واقع شود.والدين در هر ساعتي از روز مي توانند 
از اين جوراب هوشمند استفاد ه كنند اما استفاد ه از آن هنگام شب 
مي تواند به افكار متعدد درباره نحوه تنفس كودك، عدم خفگي بر اثر 

تغيير وضعيت در خواب و خواب راحت نوزاد پايان د هد.

نظرسنجي درباره طعم 
همبرگرهاي مصنوعي

ه  شد  ه  اد  د  رشد  همبرگر  طعم  چشيدن 
اد  د  نشان  ه،  آيند  غذاهاي  آزمايشگاه  در 
اندكي  به  نياز  همبرگرها  اين  ممكن است 
ادويه و شايد مقد اري پنير د اشته باشند. 
2 د اوطلب كه براي اولين بار همبرگر رشد 
لندن  در  را  آزمايشگاه  در  ه  شد  ه  اد  د 
نمره  آن  به  بافت  لحاظ  از  كردند،  امتحان 
اين  كه  اشتند  د  توافق  اما  ادند  د  خوبي 

همبرگر چيزي كم د ارد...

متخصص  آسوشيتدپرس،  گزارش  به 
تغذيه اتريشي، هاني روتزر و روزنامه نگار 
اوري  د  گفتند  شونوالد،  جوش  آمريكايي، 
درباره اين برگر بدون كچاپ يا پياز مشكل 
است. هر دوي اين مزه كنندگان از خوردن 
آنها  به  كه  ه  خردشد  گوجه  كاهو،  نان، 
پيشنهاد شد ه بود، خودد اري كردند تا بر 

مزه خود گوشت متمركز شوند.
مارك پوست، د انشمند هلندي و سرپرست 
در  را  گوشت  اين  كه  پژوهشگراني  گروه 
آزمايشگاه از سلول هاي بنيادي گاو ايجاد 
پنير  با  را  آن  چرا  خورد  افسوس  كردند، 
برين،  سرگئي  است.  ه  نكرد  سرو  ا  گود 
كرد  اعالم  نيز  گوگل  بنيانگذاران  از  يكي 
ه  كرد  كمك  طرح  اين  به  يورو  هزار   250
اين  انگيزه   حيوانات  بهزيستي  به  عالقه  و 
مي گويند  ان  انشمند  د  است.  ه  بود  كارش 

سخت  ان  چند  برگرها  اين  طعم  بهبود 
بخش  رييس  امهولت،  استيگ  بود.  نخواهد 
علوم زيستي  انشگاه  د  در  بيوتكنولوژي 

نروژ مي گويد: «بهتر كردن مزه اين گوشت 
مي توان  زيرا  است  ه تر   ساد  مصنوعي 
اشت  واد  را  بنيادي  سلول هاي  از  برخي 
به سلول هاي چربي تبديل شوند.» به گفته 
اشته،  ند  شركت  طرح  اين  در  كه  امهولت 
سالم تر  احتماال  برگرها  به  چربي  افزودن 
او  است.  چاق  گاوهاي  از  آن  گرفتن  از 
نمايش امتحان كردن مزه اين برگر را اقد 
امي تبليغي � اما به معنايي مثبت - خواند. 
در  انه  هوشمند  شيوه اي  «اين  گفت:  او 
جلب توجه عمومي و احتماال سرمايه گذاري 
سرمايه گذاران براي كمك به توليد گوشت 
در آزمايشگاه بود.» حدود 20 هزار رشته 
گوشت براي ساختن يك برگر 140 گرمي 
الزم است كه نمك، پودر تخم مرغ و پودر 

نان خشك شد ه هم به آن اضافه شد ه بود.
ايي  ابتد  ه  فراورد  كه  گفت  پوست 
د  زرد  رنگي  آزمايشگاه  در  ه  ساخته شد 
اشت و عصاره چغندر قرمز و زعفران هم 
به اين مخلوط اضافه شد تا ظاهر اين برگر 
آزمايشگاهي بيشتر به گوشت شبيه شود. 
سلول هاي  پژوهشگر  گارليك،  جاناتان 
د  ان پزشكي  دند  ه  انشكد  د  در  بنيادي 
«من  مي گويد:  بوستون  در  تافتز  انشگاه 
كه  هستم  كسي  نخستين  اما  گياهخوارم 
خواهم  ه  فراورد  اين  امتحان  صف  در 
براي  مشابهي  تكنيك هاي  او  ايستاد.» 
گرفته  كار  به  را  انساني  پوست  ساختن 
است.  اشته  ند  شركت  پژوهش  اين  در  اما 
جديدي  شيوه هاي  مي گويند  كارشناسان 
تا  است  موردنياز  گوشت  توليد  براي 
اشتهاي فزايند ه به گوشتخواري انسان ها 
بدون ته كشيدن منابع ارضا شود. سازمان 
مي كند  پيش بيني  آمريكا  كشاورزي  و  غذا 
جهان  در  گوشت  مصرف   ،2050 سال  تا 
بيشتري  شمار  زيرا  شد  خواهد  برابر   2
توسعه  حال  در  كشورهاي  در  افراد  از 
برآيند  گوشت  خريد  ه  عهد  از  مي توانند 
محكوم  كه  حيواناتي  پرورش  بنابراين 
 70 هستند،  ما  غذاي  ميز  سر  به  رفتن  به 
درصد همه زمين هاي كشاورزي را اشغال 
حيوانات  حقوق  حامي  گروه هاي  مي كند. 
مانند PETA (جمعيت حامي رفتار اخالقي 
طرح  از  را  خود  حمايت  نيز  حيوانات)  با 

گوشت آزمايشگاهي اعالم كرد ه اند.

دليل دشواري يادگيري 
زبان در بزرگسالي 

محققان كاناد ايي اعالم كردند كه سني كه 
كودك يادگيري زبان دوم را آغاز مي كند 
مي تواند تأثير قابل توجهي روي ساختار 
مغز بزرگسالي ايجاد كند. براساس نتايج 
محققان  توسط  ه  شد  انجام  تحقيقات 
د  و  مونترال  شناسي  عصب  موسسه 
انشگاه مك گيل الگوي توسعه مغز وقتي 
هم  با  تولد  هنگام  زبان  دو  يا  يك  كه 
يادگرفته مي شود يكسان است، اما وقتي 
كه فرد در دوران كودكي خود يعني وقتي 

كه در يادگيري زبان اول مهارت يافت و 
آغاز به يادگيري زبان كرد، زبان مادري 
هد. براساس  تغيير مي د  ساختار مغز را 
قشر  در  تغييرات  اين  محققان،  اظهارات 
تود  قشر  اين  هد،  مي د  رخ  مغز  پيشاني 
نقش  كه  است  نورونها  از  اي  اليه  چند  ه 
مهمي در عملكرد هاي شناختي چون تفكر، 
مي كنند.  ايفا  حافظه  و  هوشياري  زبان، 
دنيس كلين نويسند ه اصلي تحقيقات اين 
دوران  در  ها  بعد  اشت:  د  اظهار  پروژه 
كودكي كه زبان دوم فرا گرفته مي شود، 
پيشاني  قشر  در  بزرگتري  تغييرات 
ما  تحقيقات  نتايج  هد.  مي د  رخ  تحتاني 
رابطه  در  ساختاري  شواهد  ه  كنند  ارائه 

فراگيري  سن  كه  است  موضوع  اين  با 
يادگيري  ساختار  ايجاد  در  دوم  زبان 
زبان دوم بسيار مهم است. اكثريت مردم 
بيش از يك زبان را در طول عمر خود ياد 
به  را  زبانها  اين  آنها  كه  وقتي  مي گيرند، 
طور همزمان در سالهاي اوليه رشد خود 
يادگرفته باشند ميزان مهارت آنها بيشتر 
ه  هند  د  نشان  تحقيقات  اين  اما  مي شود، 
هنگام  افراد  از  برخي  كه  است  دشواري 
بزرگسالي  زمان  در  دوم  زبان  يادگيري 
اين  با  كه  مي كنند  كودكي  دوران  يا  و 
سطح  در  را  دشواري  اين  مي توان  نتايج 

ساختاري توضيح د اد.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

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

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شد ه از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهد ارى انگلستان
قاضى د ادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و د ادن مدرك تائيد شد ه 

از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

بازي مدرسه بچه هاست

روان شناسي 
بازي كودكان

ترجمه: پروانه شهركي

و  توانايي ها  شما  ان  فرزند 
ارند.  د  پنهاني  هاي  اد  استعد 
باشند،  موفق  مي خواهيد  اگر 
رفتار  خالقانه  كنيد  كمك  بايد 
خالقانه  بازي هاي  انجام  كنند. 
اينكه  براي  است  وسيله اي 

كودكانتان خالق بار بيايند...

افتاد  راه  تازه  كه  بچه هايي  و  پيش دبستاني ها   
ه اند، گزينه هاي مناسبي براي پرورش خالقيت 
هستند زيرا توانايي اين گروه سني براي انجام 

اين بازي ها زياد است.

چه ها از بازي كردن لذت مي برند. بازي روشي 
دنياي  به  كودكان  آسان تر  ورود  براي  است 
ه  آيند  در  مي كند  كمك  آنها  به  و  واقعيت ها 
ارند،  د  عالقه  آنها  به  كه  چيزهايي  مورد  در 
با  بچه ها  وقتي  باشند.  متعهد  و  مسووليت پذير 
شادي بازي مي كنند، مغزشان در حال پرد ازش 
خالقيت آنهاست و خيلي وقت ها براي انتقال اين 

حس  ها، از پدر و مادر دعوت مي كنند:  «مامان! 
بيا با من بازي كن» يا «بابا! ماشين كنترلي منو 
ببين با چه سرعتي مي ره!...» بازي باعث رشد 
و افزايش موتور خالقيت بچه ها مي شود زيرا با 
دست هايشان در حال كشف هستند. وقتي آنها 
كودكان  با  بازي  به  گرايش  مي شوند،  بزرگ تر 
بيشتر  و  مي شود  بيشتر  هم  وسالشان  همسن 
تا  كنند  بازي  باز  فضاي  در  ارند  د  دوست 

فضاي بسته.

شادي و خالقيت
بچه هايي كه تازه راه افتاد ه اند و از يك جعبه 
استفاد  اسباب بازي  ماشين  يك  به عنوان  خالي 
و  تخيل  پرورش  حال  در  واقع  در  مي كنند،  ه 
واقعي  دنياي  از  كوچك تر  ابعادي  در  خالقيت 
شناخت  در  آنها  به  مي تواند  تخيل  اين  هستند، 

اتومبيل واقعي والدينشان كمك كند.

گسترش مهارت  عاطفي و اجتماعي
تقويت  حال  در  واقع  در  بازي  هنگام  بچه ها 

حس رقابت، اعتمادبه نفس، استقالل و صبوري 
به  توپ  منتظرند  بچه ها  وقتي  مثال  هستند. 
را  صبركردن  غيرمستقيم  برود،  طرفشان 

مي آموزند.

گسترش مهارت هاي زبان
بازي كردن بچه هايي كه تازه شروع به راه رفتن 
كرد ه اند، در يادگيري زبان به آنها كمك مي كند. 
به گفته روان شناسان، بازي هاي خالقانه باعث 
و  يابد  افزايش  كودك  در  تقليد  قدرت  مي شود 
يا  مادري   زبان  به  حرف زدن  مي خواهد  وقتي 
يادگيري اش  سرعت  بياموزد،  را  ديگري  زبان 

افزايش پيد ا مي كند. مهارت زباني بچه هايي كه 
بازي آنها همراه با موسيقي مي شود، بيشتر از 

همسن هايشان است.

ارتباط كودك و والد
بازي به كودك (به خصوص كودكاني كه هنوز 
صحبت نمي كنند) امكان مي د هد با پدر و مادرش 
ارتباط برقرار كند. پدر و مادر با بازي با فرزند 
انشان مي توانند تجربه هايي به دست بياورند و 
فرزندتان  به  كنند.  حمايت  بيشتر  را  كودكشان 
آن  آغازگر  و  كند  اره  اد  را  بازي  هيد  د  اجازه 
باشد. اين روش باعث مي شود در آيند ه بتواند 
اعتمادبه نفسش  و  كند  حل  بهتر  را  مشكالتش  
براي رهبري و هد ايت گر بودن افزايش مي يابد. 
حتي اگر فرزندتان بازي را درست انجام نمي د 
وقتي  باشد.  ه  شروع كنند  او  هيد  بد  اجازه  هد، 
به  و  كنيد  نگاهش  مي كنيد،  بازي  فرزندتان  با 
كودك اطمينان د هيد كامال با او همراه هستيد.

افزايش حس مسووليت پذيري
بچه ها عاشق كمك كردن هستند و اين فرصتي 
مسووليت  پذيري  حس  پرورش  براي  استثنايي 
در  هيد  د  اجازه  كودكان  به  آنهاست.  در 
اگر  حتي  كنند،  كمك  وسايل بازي  جمع كردن 
اين كار را با نظمي كه شما توقع د اريد، انجام 
گاهي  از  هر  هيد  بد  امكان  آنها  به  هند.  نمي د 
در بازي هايشان، لباس هايشان را البته به شيوه 
تصور  كوچك  دست هاي  با  را  (آنها  خودشان 
مرتب  مي كنند)  جمع  را  لباس هايشان  كه  كنيد 
كنند. بازي هايي طراحي كنيد كه در آن نياز به 
كمك آنها به شما باشد اما اين كار را با ظرافت 

انجام د هيد تا طبيعي به نظر برسد.

مسايل  اين  درك  قدرت  هم  آنها  نرود  يادتان   
هستيد  شستن  ظرف  حال  در  وقتي  ارند.  د  را 
كند،  كمك  شما  به  ارد  د  اصرار  فرزندتان  و 
فضايي ايجاد كنيد تا بتواند اين كار را به شكل 
تفريحي و بازي انجام د هد. او سعي د ارد به 
حس  است  بهتر  و  بيابد  راه  بزرگ ترها  دنياي 

مسووليت پذيري را در بين بازي ها درك كند.

آموزش نظم و ترتيب
به  مي تواند  خالقانه  بازي هاي  اين  با  كودك 
پي  ترتيب  و  نظم  و  برنامه ريزي  زمان،  اهميت 
د  پايان  و  شروع  زمان  بازي ها  بعضي  ببرد. 
را  آنها  مشخصي  زمان  در  بايد  كودك  و  ارند 
به اتمام برساند و به اين ترتيب مديريت زمان 

را مي آموزد.

د  هيجان  و  نظم  اينكه  ضمن  بازي ها  اين  البته 
بشوند  هم  استرس  باعث  است  ممكن  ارند، 
قرار  اگر  كنيد.  كنترل  را  بازي  فضاي  بنابراين 
بگيرد،   ياد  ه  آيند  در  را  مديريت  و  نظم  باشد 
بهتر است با شيوه بازي آن را بياموزد و اگر 
است،  حاكم  سختي  و  جدي  فضاي  كند  حس 

ممكن است عكس العمل خوبي ند اشته باشد.

Brainychild :منبع

استرس، كنترل احساسات 
را دشوار مى كند 

 

و  تنش ها  يد،  جد  پژوهش  يك  نتايج  اساس  بر 
عواطف   كنترل  توانايى  در  روزانه  استرس هاى 
اساس  بر  مى كنند.  ايجاد  اختالل  احساسات  و 
متد  درمانى  روش هاى  پژوهشگران،  يافته هاى 
احساساتشان  بهتر  كنترل  در  افراد  به  كه  اولى 
اضطراب  درمان  شيوه هاى  قبيل  از  مى كنند  كمك 
شرايط  در  يگر،  د  روانى  اختالل  هر  و  اجتماعى 
مگر  بود  نخواهند  موثر  و  ارند  ند  نتيجه   پرتنش 
بر  خاص  آموزش مهارت هاى  با  بتواند  فرد  اينكه 
استرس خود غلبه كند. «اليزابت فلپس»، استاد علوم 
اعصاب د انشگاه نيويورك دراين باره مى گويد: ما 
توانايى  استرس،  كه  انستيم  مى د  نيز  اين  از  پيش 
كنترل احساسات و عواطف را تضعيف مى كند اما 
اين پژوهش اثبات مى كند كه حتى استرس خفيف 
اختالل  عواطف  كنترل  درمانى  روش هاى  در  هم 
خود  افكار  از  افراد  فلپس،  گفته  به  مى كند.  ايجاد 
براى تغيير احساساتشان استفاد ه مى كنند مثال به 
جاى نيمه خالى ليوان نيمه پر آن را مى بينند. چنين 
و  مى نامند  عواطف»  ذهنى  «كنترل  را  تكنيك هايى 
كه  ى  فرد  از  مثال  اد.  د  آموزش  را  آنها  مى توان 
در موقعيت هاى اجتماعى دچار اضطراب مى شود 
مهمانى ها  درباره  را  تفكرش  نحوه  مى خواهند 
به  نسبت  متفاوتى  عاطفى  واكنش  تا  هد  د  تغيير 
اين موقعيت ها پيد ا كند. در پژوهش جد يد از 78 
نگاه  عنكبوت  و  مار  تصاوير  به  كه  خواستند  نفر 
كنند. بعضى از تصاوير با شوك الكتريكى همراه 
بود كه در نتيجه افراد از اين تصاوير مى ترسيدند. 
سپس به افراد شركت كنند ه تكنيك هاى درمانى را 
آموزش د ادند تا با تغيير افكار خود، ترس ناشى 
از د يدن اين تصاوير را كاهش د هند. به گزارش 
براى  تفكر  طرز  تغيير  نيوز،  فاكس  خبرى  شبكه 
كنترل احساسات نياز به تالش د ارد و در بسيارى 
مى سازد  دشوار  را  كار  اين  زياد  استرس  موارد 
كنترل  از  مانع  زندگى  تنش هاى  دليل  همين  به  و 
حال  اين  با  مى شوند.  احساسات  و  عواطف  بهتر 
روانشناسان مى گويند كسب مهارت بيشتر در مد 
در  حتى  احساسات  بهتر  كنترل  به  استرس  يريت 

شرايط پرتنش كمك مى كند.
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جامعه
براى يافتن انگيزه مهاجرت شايد بتوانيم 
پيش خود استدالل بكنيم حاال درست يا 
كنيم  توجيه  شكلى  به  را  آن  نادرست 
ولى تاكنون نتوانسته ايم انگيزه طالق 
كه  استداللى  با  حتى  را  مهاجرت  پى  در 
خودمان را راضى كنيم به شكلى توجيه 

كنيم.

كاليفرنيا  ايالت  در  و  است  كامپيوتر  مهندس   «A» آقاى
به  كه  انقالب  از  پيش  هاى  سال  از  او  كند  مى  زندگى 
آمريكا مهاجرت كرد ه تاكنون به وطن بازنگشته است. 
به قول خودش از بس با «گرل فرند» هاى از همه سو 
جهانى دلزد ه شد ه است، معتقد است كه يك موى دختر 

ايرانى را حاضر نيست به تمام دخترهاى دنيا بد هد.

دوشيزه شير خام خورد ه «B» را به هواى «گرين كارد» 
نشانند  مى   «A» آقاى  عكس  قاب  پهلوى  عقد  خنچه  دم 
بعد  و  كنند  مى  جارى  را  عقد  خطبه  تلفن  خط  يك  با  و 
هلهله و ولوله. پس از چند ى عروس خانم را با سال م 
و صلوات راهى ينگه دنيا مى كنند. د يرى نمى پايد كه 
خانم «B» با يادگارى از آقاى «A» كه دختر بچه اى 2 
ساله است به ميهن بازمى گردد. شيرازه زندگى آنها از 
هم پاشيد ه شد ه و نتوانستند در سرزمين آمريكا با يكد 

يگر كنار بيايند.

پدر  از  و  ه  كرد  پيله  مرتبا   «A» آقاى  است  مدتى  حاال 
و مادر خود در ايران دوشيزه «C» را طلب مى كند كه 
پس از عقد ى غيابى در كنار همان سفره خوش يمن به 
ازدواج با كسى درآيد كه زندگى ينگه دنيا از او آدمى با 
خلق و خوى تنوع طلب بار آورد ه است. عروس خانم 

«C» را نيز به آن سوى دنيا صادر مى كنند.

بچه  با  همراه  يد  جد  ات  وارد  انتظار  به  كه  است  مدتى 
هاى نورسيد ه د يگر به كشور خودمان هستيم!

من متعجبم از اين كه ميانه خانم «D» با آقاى «E» كه 
در  كه  آنها  خورد.  هم  به  باره  يك  بود  گرم  قدر  اين 
ادند  د  مى  دل  يگر  همد  به  آشكار  طور  به  محفلى  هر 
است  برگشته  آلمان  از  زن  كه  حاال  گرفتند.  مى  قلوه  و 
چند  وى  براى  كه  ه  آورد  خبر  خود  مادرشوهر  براى 

خواستگار پيد ا شد ه است!

من نشانه هاى دوره آخر الزمان را نمى د انم ولى حدس 
كه  باشد  همين  آخرالزمان  هاى  نشانه  از  يكى  زنم  مى 
زنى شوى كرد ه براى مادرشوهر خود خبر آورد كه نه 
يك خواستگار بلكه چند ين خواستگار پيد ا كرد ه است!

فرزند  دو  با  را   «G» خانم خود  جوان  بانوى   «F» آقاى
خردسال هر كد ام ترگل ورگل تر از د يگرى فرستاد ه 
است به شهر «كلن» براى آنها ارز مى فرستد تا بچه ها 
از آب وگل درآيند و آيند ه اى زيبا و شيرين در پيش 
روى د اشته باشند. او مرتبا تلفن مى زند و ايميل مى 
فرستد وليكن مدتى است ايميل هاى آقاى «F» بى پاسخ 
شهر  به  گيرد  مى  تصميم  جهت  همين  به  است  ه  ماند 

«كلن» برود.

در  را  آلمانى  سرخ  مو  مرد  يك  رود  مى  آنجا  به  وقتى 
خانه اى كه او اجاره اش را از دخل ريال و با خرج دال 
ر و يورو پرد اخته است مى بيند. اعتراض مى كند. خانم 
اوست.  قانونى  زوج  وى  كه  گويد  مى  وقاحتى  با   «G»
شكايت  آلمان  هاى  ادگاه  د  به  متحير  و  مات   «F» آقاى
مى برد. جالب اين است كه د ادگاه هاى آلمان هم حق را 
به زن او مى د هند كه دلد ادگى حق طبيعى و دموكراتيك 

اوست.

آقاى «F» چاره اى ند ارد كه دست از پا درازتر به ميهن 
بازگردد و دق بكند و بميرد. همين كار را هم كرد، آمد و 

دق كرد و سرش را گذاشت و مرد!

آقاى «H» به اميد اين كه د يگر سه فرزند او بزرگ شد 
ه اند و مى خواهند د انشگاه بروند آنها را به انگليس مى 
فرستد. فرزند ان او شاگرد انى درس خوان و ممتازند. 
انشگاه  د  در  را  خود  نورستگان  ه  آيند  خواهد  نمى  او 
هاى آزاد و سرانجام بال تكليفى پس از فارغ التحصيل 
شدن نقش بر آب سازد. پس خانم «I» يعنى مادر بچه ها 
را كه افسارد ار فرزند انش كه مراحل بحرانى نوجوانى 
را طى مى كنند است براى سرپرستى آن ها مى فرستد 
ولى خودش تنهاست و تنهايى هم براى مرد خوبيت ند 
ارد لذا آقايى به ظاهر نيكوكار پيد ا مى شود ودختر بيوه 

خود خانم «J» را به نكاح او درميآورد. باد اين خبر را 
به گوش خانم «I» رساند ه است و د يد ه است كه به 
عنوان مادر رفته ولى به عنوان همسر كال ه گشاد ى سر 
او ماند ه است. اينك او هم درصدد است كه يك جنتلمن 

انگليسى به نام آقاى «K» را پيد ا كند!

آقاى «L» با خانم «M» كه آمريكايى است زندگى مى كند 
اما از او جد ا مى شود و در ايران با خانم «N» كه ايرانى 
است و بى خبر از ماجراهاى قبلى ازدواج مى كند. حاال 
اگر او بفهمد قضاياى قبلى چه بود حتما سرنوشت آن 

ها هم طال ق خواهد بود.

 «P» و آقاى «O» آن چه گفتم از جوانان بود ولى خانم
سوژه  ها  آن  از  بخواهد  آدم  نيستند  جوان  يگر  د  كه 
بسازد. خانم «O» يك عاقل زن است آقاى «P» هم يك 
عاقل مرد است ولى همين عاقل مرد كه سكان زندگيش 
را به دست خانم خود د اد ه است در اثر پافشارى او 
مجبور شد ه كه خانه و زمين و باغ و ويال ى خود را در 
پايتخت و در شمال بفروشد و به طور جمعى با فرزند 
ان و نوادگانش به آمريكا هجرت كنند. اين كار را كردند 
ولى آقاى «P» بى آن كه محيط تازه اى را آزمود ه باشد 
به زود ى از كرد ه خويش پشيمان مى شود. زبان نمى 
جوششى  هم  كسى  با  بياموزد  هم  پذيرد  نمى  و  اند  د 
ند ارد. كار هم نمى تواند بكند. حد اقل در مملكت خود 
خود  بازنشستگى  دوران  براى  شركت  ارى  حسابد  با 
به  خود  زن  با  كارش  لذا  بود.  ه  كرد  فراهم  دلمشغولى 
مرافعه مى كشد و متاركه و بعد هم طال ق بعد از پنجاه 
سال زندگى با همد يگر آقاى «P» را ياراى بازگشت به 
وطن نيست. او پل پشت سر خود را خراب كرد ه است.

اماد  د  كه   «R» آقاى  همسر،  نيز   «P» آقاى  خانم  دختر 
آقاى «P» باشد با پنج بچه اخيرا دچار عدم تفاهم شد ه 
اند. آن ها فرزند ان خردسال خود را به محل هاى نگهد 
ارى كودكانه كه اتفاقا بسيار عالى تر از محيط خانواد ه 
تربيت مى شوند سپرد ه اند و خيالشان هم از اين بابت 
راحت شد ه است. پس چه اصرارى براى با هم زيستن 

آن هم باجنگ اعصاب ناشى از عدم تفاهم د ارند.

وقتى از آقاى «R» سوال مى كنم كه بابا دستخوش شما 
چرا؟ مى گويد بعضى ها به خاطر بچه هايشان زن خود 
را نگه د اشته اند و آن ها را تحمل مى كنند. خودت هم 
دست زن و بچه را بگيرى و به چنين مد ينه فاضله اى 
پا بگذارى آن وقت حالى ات خواهم كرد كه چند مرد ه 

حال ج هستيد؟

آقاى «S» به بهانه مهاجرت، به سوئد رفته بود. با زنش 
بازگشته  خودش  و  گذاشته  جا  آن  را  او  و  ه  كرد  قهر 
است، آقاى «S» يك روشنفكر ناراضى است. مى پرسم 
هد  د  مى  پاسخ  بود؟  چه  بهر  آمدنت  اين  و  رفتن  آن 
كه زندگى در آن جا بى معنى است. به هر حال غريبه 

سال  هاى  سال  هند.  د  نمى  حلوا  كه  هم  جا  آن  هستى، 
خواهند  تو  به  ها  آن  و  هستى  تنها  باز  كنى  مى  زندگى 
گفت اين د يگر كى هست كه د اخل ما شد ه! زندگى معنى 
نمى د هد، پرسيدم آن جا چه طور معنى مى د هد، جواب 
د اد: نه معنى نمى د هد!! بعد سكوتى كرد و درنگى و 
مثل اين كه چيزى يادش آمد ه باشد گفت: وقتى آن جا 
معنى ند هد اين جا هم معنى ند هد خوب آدم به اين جا 

ميآيد كه زندگيش معنى نمى د هد!!

آقاى «T» كه جوان خوش قد و قامتى است و تحصيلكرد 
ه هم هست عاشق همسر خود خانم «U» است. اين زوج 
كند  نمى  فكر  هم  كس  هيچ  آيند.  مى  يگر  همد  به  جوان 
كه وقتى به كشور هلند مهاجرت مى كنند دوهوايى مى 

شوند!

ى  هلند  طاليى  مو  و  چشمآبى  دختران  از   «T» آقاى 
خوشش مى آيد برعكس خانم «U» معتقد است كه مرد 

هاى هلند ى مودب، با پرستيژ و باكالسند.

ماجراى آقاى «V» و خانم «W» هم مشابه است با اين 
تفاوت كه اين بار آقا بد مى آورد.

آقاى «X» تازه د اماد است. نوعروس خود را گذاشته و 
به كاناد ا رفته است. وعد ه د اد ه است كه وقتى كارها 
را راست و ريست كرد نوعروس را با خود ببرد. ولى 
سالهاست كه آقاى «X» رفته است و خبرى از او نيست. 
تازه عروس كهنه عروس شد ه است. آنقدر چشم انتظار 
در  باباقورى  ارد  د  هايش  چشم  كه  ه  كشيد  را  اماد  د 

مى آورد!

آقاى «Y» كه با خانم «X» پيوند زناشويى را به ميمنت 
عالم  سوى  ين  بد  كه  صددند  در  آنها  اند  ه  كرد  آغاز 
خبرهايى  اينكه  مثل  استراليا،  موعود،  بهشت  به  بروند 
هم هست. خانم «Z» يادگارى وصلى را د ارد در شكم 
پرورش مى د هد كه پس از ورود به استراليا به سالمتى 
زن  سيتى  كودكشان  ترتيب  اين  با  شد.  خواهد  فارغ 
نيك  فال  به  را  اتفاق  اين  آنها  بود.  خواهد  استراليايى 
گرفته اند. مدتى است كه چمد ان ها را بسته اند و رفته 
اند ولى من واماند ه چكار كنم كه حرف التين را كسر 
بحث  چون  نيستم.  ماجرا  امه  اد  به  قادر  و  ام  ه  آورد 
اوضاع سفر به ممالك راقيه بود راقم سطور از كاربرى 
هر  ورزيد  استنكاف  اشت  د  تر  اضافى  حرف  هفت  كه 
چند آن هم قد نمى د اد. لذا ماجراهاى مهاجرت و طالق 
پى گرفته نشد ولى حرف «n» كه معنى توان را مى د هد 
در اين اثنا» به كمك آمد. تمام نمونه هايى كه من آورد ه 

ام آنهايى بودند كه دور و بر من مى پلكيد ه اند.

اگر بخواهم آن را تعميم همگانى د هم بايد حروف التين 
را با توان «n» برسانم.

مهاجرت و طالق
نويسند ه : دكتر عبد الحميد حسين نيا
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8 اعتراف مرد 
ان درباره داليل 
خيانت كردن

خيانت  طرف  دو  از  يكى  وقتى  ازدواج  در 
مى كند، طرف د يگر نابود مى شود. هميشه 
روحش پريشان و ذهنش مشغول است كه 
چه  كردم؟  كار  چه  گذاشتم؟  كم  چه  چرا؟ 
نكردم؟ و ... اما اين سوال ها بيهود ه هستند. 

نتيجه اى جز تراشيدن روح آدمى ند ارند.

بيشتر  و  هست  دنيا  همه  در  خيانت  مساله 
ما  جامعه  در  ارد.  د  عموميت  ان  مرد  ميان 
شود.  مى  بيشتر  روز  هر  مساله  اين  نيز 
مى  تصور  كه  نفرى  دو  آشنايان،  ميان  در 
مى  زندگى  هم  كنار  در  خوشبختانه  كنيم 
كنند، ناگهان از هم جد ا مى شوند. يا دچار 
عالقه  آن  همه  و  شوند  مى  بسيار  مشكالت 
دليل  واقعا  اما  رود.  مى  بين  از  شبه  يك 
كه  خواهند  مى  چه  چيست؟  ها  مرد  خيانت 
ند ارد؟ به دنبال چه هستند كه در زن هاى د 

يگر پيد ا مى كنند؟
در اين مطلب 8 اعتراف مرد ان خيانت كار و 
دليل آنها براى خيانت را آورد ه ايم شايد تا 
آشنا  بيشتر  ان  مرد  اين  فكر  طرز  و  مغز  با 

شويم.

اعتراف اول :انتقام جويى
«من زمانى به همسر خود خيانت كردم كه متوجه 
شدم او همچنان با نامزد سابق خود ارتباط پيامكى 
د ارد. البته پيام هاى آنها حاوى هيچ نوع صحبتى 
كه باعث نگرانى باشد، نبود اما تصور اينكه او قبال 
اين  هم  حاال  و  است  ه  بود  ارتباط  در  مرد  اين  با 
دوستى را اد امه مى د هد مرا عصبانى مى كرد. 
صميميت همسرم با نامزد سابقش براى من قابل 
درك نبود. با همين عصبانيت از خانه بيرون زدم 
و يك لحظه تصميم گرفتم براى درآوردن حرص 
او، دختر جد يد ى را بيابم و شماره اش را بگيرم 
و همين كار را هم كردم. به نظر من اين كار دقيقا 
هم  من  و  اد  د  مى  انجام  او  كه  بود  كارى  همان 
البته  يم.  شد  ا  جد  هم  از  ما  بودم.  ه  كرد  تالفى 
همسرم هرگز نفهميد من دوست دختر د ارم. دليل 
جد ايى ما اين بود كه مناسب هم نبود يم و به درد 
كار  آن  كنم  مى  اعتراف  البته  يم.  خورد  نمى  هم 
من در عصبانيت درست و اخالقى نبود اما در آن 

لحظه احساس خوبى به من د اد.»

عاطفى  جاذبه  نبودن   : دوم  اعتراف 
متقابل

عاشق  هميشه  من  ارم  د  خاطر  به  كه  جايى  «تا 
همسر  باشند.  كامل  نظر  هر  از  كه  بودم  زنانى 
سابق من از خيلى نظرها خوب بود اما با سليقه من 
خيلى جور نبود. او بسيار منطقى به نظر مى رسيد 
كه هيچ نوع ارزشى براى من ند اشت و باعث جذب 
من نمى شد. خيلى تالش كردم به اين مساله توجه 
با  روزى  ماه،  چند  از  پس  توانستم.  نمى  اما  نكنم 
گروهى از دوستانم بيرون رفتم و در فروشگاهى 
بسيار  كه  يدم  د  را  دخترى  يم  كرد  مى  خريد  كه 
او  و  گرفتم  شماره  او  از  رسيد.  مى  نظر  به  عالى 

به من گفت هر وقت بخواهم مى توانم با او تماس 
بگيرم و قرار بگذارم. من هم همين كار را كردم. 
پس از چند جلسه متوجه شدم بايد رابطه خود با 
جذابيتى  هيچ  يگر  د  زيرا  هم  بد  پايان  را  همسرم 
براى من ند اشت و دوست د اشتم در كنار كسى 
من  براى  و  ارم  د  دوستش  وار  يوانه  د  كه  باشم 

فقط يك دوست ساد ه نيست.»

يكد  براى  نگذاشتن  وقت   : سوم  اعتراف 
يگر

«من زمانى از همسر سابق خود جد ا شدم كه او 
كنار  در  كم  خيلى  ما  و  رفت  مى  مسافرت  بسيار 
هم بود يم. من بيشتر مواقع تنها بودم. اين تنهايى 
مرا  بسيار  هفته  آخر  تعطيل  روزهاى  در  ويژه  به 
آزار مى د اد. دوست د اشتم كسى در كنارم باشد 
و با هم حرف بزنيم، بيرون برويم و ... . به همين 
سراغ  من  رفت  مسافرت  به  كه  آخرى  دفعه  دليل، 
زن د يگرى رفتم و پس از بازگشت همه چيز را به 
او گفتم و از هم جد ا شد يم. اين جد ايى براى هر 
دوى ما خوب بود. البته مى د انم كار من به هيچ 

وجه اخالقى نبود اما در تنهايى هايم تنها چيزى كه 
مى توانست به من آرامش د هد يك همزبان بود.»

اعتراف چهارم : رابطه اشتباه
من با نامزدم در د انشگاه آشنا شدم . ما از همان 
فارغ  از  پس  يم.  شد  دوست  يكدگير  با  اول  ترم 
التحصيلى، هر كد ام از ما به شهر خودش برگشت 
اما پيش از آن با هم نامزد كرد يم. من تقريبا همه 
اما  كردم.  مى  مسافرت  او  شهر  به  ها  هفته  آخر 
طول  در  و  يم  بود  هم  كنار  در  ها  هفته  آخر  فقط 
هفته با دوستان خود خوشگذرانى د اشتيم. پس از 
چند ماه از اين روند خسته شدم و با خودم تصور 
كردم در شهر خودم هم دختران زيبا و خوب زياد 
ى هستند و من چرا همه روزهاى تعطيل خود را 
مساله  اين  گذرانم؟  مى  آمد  و  رفت  و  ه  جاد  در 
را با او در ميان گذاشتم و چند بارى او به شهر 
و  شد  خسته  نيز  او  مدتى  ا  پس  اما  آمد  مى  من 
پايان  را  دشوار  رابطه  اين  گرفتيم  تصميم  هم  با 

ببخشيم.»

و  احساسى  مغايرت   : پنجم  اعتراف 
سبك زندگى

كاهش  همايى  گرد  در  را  خود  سابق  همسر  «من 
وزن مالقات كردم. با هم دوست شد يم و هنگامى 
كه با هم قرار مى گذاشتيم و بيرون مى رفتيم، هر 
دو حدود 20 كيلوگرم اضافه وزن د اشتيم. من همه 
رژيم ها و برنامه هاى ورزشى خود را به دقت و 
با جد يت فراوان انجام مى د ادم و به سرعت وزن 
كم مى كردم. اما او به ورزش و رژيم اهميت نمى 
د اد و در نتيجه كاهش وزنى هم ند اشت. پس از 
اينكه اضافه وزن خود را از بين بردم، اعتماد به 
نفس بيشترى پيد ا كردم. زن هايى كه قبال حتى به 
من نگاه هم نمى كردند مشتاق صحبت با من بودند 
همسر  اد.  د  مى  من  به  خوبى  خيلى  حس  اين  و 
سابق من از چاقى خود در عذاب بود و به زن هاى 
اطراف من حسود ى مى كرد. يكى از روزهاى آخر 
هفته كه او خانه نبود، ما با يكى از اين زن ها قرار 
گذاشتم و با هم بيرون رفتيم. من هرگز اين مساله 
را به همسرم نگفتم اما چند هفته بعد با بهانه هاى 
مختلف از او جد ا شدم. من تصور مى كنم بايد با 

زنى باشم كه شبيه من است و ارزش هاى زندگى 
و  فكر  طرز  كه  ى  فرد  هستند.  من  هاى  ارزش  او 

اراد ه مان شبيه هم باشد.»

اعتراف ششم : ند اشتن رابطه عاشقانه
«من و همسرم هميشه خد ا با هم جنگ و دعوا د 
اشتيم. براى همه چيز با هم بحث مى كرد يم اين 
درست  بود.  ه  كرد  خورد  مرا  اعصاب  تنش  همه 
برعكس همسرم، دخترى در شركت ما بود كه همه 
چيز را خيلى راحت مى گرفت و رفتار دوستانه اى 
با همه د اشت و شاد بود. يك شب كه هر دو تا 
د ير وقت در شركت مشغول كار بود يم، تصميم 
چيز  همه  برويم.  بيرون  هم  با  شام  براى  گرفتيم 
خيلى عالى بود. او بسيار خوب و پر احساس بود 
سر  پشت  او  با  را  پاك  عشقى  با  رويايى  شبى  و 
گذاشتم. اين اتفاق جراتى در دل من به وجود آورد 
تا از رابطه اى كه هميشه مرا آزار مى د اد جد ا 
شوم. يك هفته خانه نرفتم و پس از آن از همسر 

ارتباط  در  همكارم  با  اكنون  و  شدم  ا  جد  سابقم 
هستم.»

اعتراف هفتم :  روياپرد ازى
با  كه  كردم  خيانت  خود  همسر  به  هنگامى  «من 
ادن  د  تسلى  قصدم  ا  ابتد  كه  شدم  آشنا  دخترى 
به او بود. او تازه از يك رابطه طوالنى جد ا شد ه 
بود و روحيه خوبى ند اشت. ما زمان زياد ى را با 
هم سپرى مى كرد يم تا اينكه به هم عالقه مند شد 
يم. من تصور مى كردم او بهترين زن روى زمين 
به همين  بود.  خواهم  با او خوشبخت  است و من 
دليل، از همسرم جد ا شدم و سراغ آن دختر رفتم. 
اما رابطه ما دوامى ند اشت و متوجه شدم روياپرد 

ازى بسيار بهتر از واقعيت است.»

به  اعتماد  كردن  ا  پيد   : هشتم  اعتراف 
نفس

«من هميشه خجالتى بودم و به هيچ وجه با جنس 
بسيار  من  مثل  نيز  نامزدم  نبودم.  راحت  زن 
هيچ  اما  اشت  ند  مشكلى  ما  رابطه  بود  خجالتى 

براى  روزى  اشت.  ند  هم  جالبى  چيز  و  هيجان 
شام،  هنگام  كردم.  شركت  همايشى  در  خود  كار 
خانمى رو به روى من نشسته بود كه بسيار جذاب 
او  جذب  واقعا  من  و  رسيد  مى  نظر  به  باهوش  و 
شد ه بودم. از اين مساله بسيار تعجب كردم زيرا 
و  بود  خوبى  حس  اشتم.  ند  اى  تجربه  چنين  قبال 

احساس مى كردم در اوج آسمان ها هستم. 
با  و  باشم  اشته  د  نفس  به  اعتماد  كردم  سعى 
و  همايش  طول  در  كردم.  باز  را  صحبت  سر  او 
كرد  مى  صحبت  هم  با  نيز  يگر  د  هاى  كنفرانس 
هرگز  من  يم.  گذراند  مى  هم  با  را  وقتمان  و  يم 
ماه  چند  اما  نگفتم  چيزى  نامزدم  به  رابطه  اين  از 
زن  آن  من  ايى  جد  از  پس  شدم.  ا  جد  او  از  بعد 
جذابى كه در كنفرانس ها مى د يدم را د يگر هرگز 
به  اعتماد  كوتاه،  رابطه  همان  اما  نكردم.  مالقات 
نفس خاصى به من د اد ه بود و متوجه شدم اگر 
اراد ه كنم مى توانم بيرون بروم و زن دلخواه خود 

را پيد ا و با او ازدواج كنم.»

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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  نكات خانه د ارى   ميزشام
جنى روسترچ، آشپزى آمريكايى است 
معروف  سايت  همسرش،  با  همراه  كه 
مى  را  ينراستورى»  «د  ه،  پرخوانند  و 
حل  راه   20 آشپز  خانم  اين  نويسند. 
ساد ه د ارد تا يك ميز غذاى خانوادگى 
د  دوست  و  يادماندنى  به  جذاب،  را 
ساد  آنقدر  ها  حل  راه  اين  كند.  اشتنى 
ه است كه امتحان هر كد ام از آنها مى 
تواند، تمام تصورات شما را از سختى 
آشپزى، دعوت مهمان به خانه و سنگ 

تمام گذاشتن، عوض كند...

1 اگر غذا را چشيد يد و حس كرد 
يد كه يك چيزى كم د ارد، اما نمى 
د انيد چه چيزى، ترشى را امتحان 

كنيد. كمى آبغوره يا سركه يا رب در 
خورش?تان بريزيد.

2 سبزى هاى خورش را هميشه 
بيشتر از حد معمول بريزيد و از طعم 

و عطر آن لذت ببريد.

3 ليموهاى آب د ار و خوش عطر، 
ليموهايى با پوست نازك و صاف 

هستند.

4 خالقيت با گياهان يا سركه در 
آشپزى؟ بله. خالقيت با جوش شيرين 

و بيكينگ پودر و وانيل؟ هرگز.

5 دسر حتما كيك باشد يا كيك هم 
جزو خوراك هاى دسر باشد.

6 دارچين و فلفل قرمز را باهم تركيب 
كنيد. ادويه اى خارق العاد ه ساخته 
ايد كه همه دستورش را مى خواهند.

7 انواع و اقسام سبزى ها را با هم 
تركيب كنيد و در ساالد بريزيد. براى 

درست كردن ساالد، دستورالعمل 
خاصى نيازى نيست، فقط هرچه تعد 

اد سبزى ها باالتر باشد، ساالدتان 
خوشمزه تر مى شود.

8 وقتى مهمان در خانه است، براى 
طول كشيدن آماد ه شدن غذا، 

اتفاقاتى كه پيش آمد ه، طعم غذا و 
تعارف هايى از اين دست، عذرخواهى 

نكنيد. مهمان ها حواسشان به اين 
تعارف ها نيست، اين تعارف ها فقط 
حواس?شان را به آنها جمع مى كند.

9 به بحث هاى جذاب سرميز فكر كنيد 
و با يك موضوع مشخص، سرميز 

بنشينيد. اين موضوع بايد همه را 
براى بحث و گپ وگفت در زمان غذا 

خوردن، مشتاق كند.

10 قرمز براى ميز غذا، بهترين رنگ 

است، از رنگ قرمز حتما استفاد ه 
كنيد.

11 ليوان ها و نوشيدنى ها را در 
دسترس بگذاريد تا براى هرجرعه 
نوشيدنى يك نفر مجبور نشود از 

سرميز بلند شود.

12 هزاربار گفته ام و حاال هم مى 
گويم، آب مرغ را دور نريزيد. آن را 
فريز كنيد تا وقتى مهمان سرزد ه و 

ناگهانى د اريد، با كمى قارچ و سبزى 

تازه و خامه، سوپ فورى و خوشمزه 
اى كنار باقى غذاها روى ميز باشد.

13 آموزش آد اب غذاخورى به فرزند 
انتان با حالت جد ى و سنگين و 

كلماتى مثل خواهش مى كنم و... امكان 
ند ارد. به آنها ياد بد هيد كه تميز غذا 

بخورند و صميمى و خودمانى سرميز 
غذا بيايند.

14 قاشق و چنگال را از بهترين جنس 
هاى بازار انتخاب كنيد و مطمئن 

باشيد كه وقتى قاشق را به د هان مى 
گذاريد لبه هاى آن لب شما را نمى برد 

و دند انه هاى چنگال تيز نيست.

15 مرغى كه با زنجبيل، سير و سبزى 
هاى معطر طعم د ار شد ه و در فر 

پخته شد ه، يك غذاى مجلسى به شدت 
چشمگير اما راحت است.

16 براى پاك كردن گوشت و مرغ، لبه 
چاقو را به سمت تخته بگيريد تا دست 

تان خونريزى نكند و با چسب زخم 
سرميز غذا ننشينيد.

17 ميگو را 3 دقيقه در آب جوشيد ه 
بيندازيد و بعد سرخ كنيد و بعد روى 
آن نمك و پودرسير بپاشيد. به همين 

راحتى يكى از غذاهاى منوى شام 
مهمان?تان آماد ه مى شود.

18 عادت هاى غذايى آدم هايى كه 
سرميز غذاى شما مى نشينند را 

به خودتان يادآورى كنيد و از آنها 
استفاد ه كنيد.

19 خودتان غذا بخوريد. هيچ چيز 
بدتر از اين نيست كه سرميز غذا 

چشمتان در بشقاب د يگران باشد و 
هى كفگير برنج در بشقاب هاى خالى 

كنيد و هى بفرما بزنيد.

20 براى جمع كردن ميز عجله نكنيد، 
بحث ها و حرف ها مى تواند حاال 

حاالها اد امه د اشته باشد و ناخونك 
زدن به غذا هم لذت خودش را د ارد.

منبع: گاردين

6 محصول شاد ى آور 
براى يك زندگى متفاوت

بيمارى  از  كه  ارند  د  وجود  ى  زياد  افراد  امروز  جهان  در 
بسيارى  برند.  مى  رنج  آن  از  ناشى  هاى  بيمارى  يا  افسردگى 
و  متخصصان  به  خود  بيمارى  درمان  براى  افراد  اين  از 
كارشناسان اين حوزه مراجعه مى كنند و برخى از اين بيماران، 
بيمارى را بدون درمان رها كرد ه و سختى هاى زياد ى را در 

براى  متخصصان  از  بسيارى  شوند.  مى  متحمل  زندگى  طول 
درمان افسردگى د اروهايى را تجويز مى كنند كه بيشتر اين د 
اروها براى گروه سنى بزرگسال توليد شد ه و عوارض جانبى 
درمان  طبيعى  هاى  شيوه  متخصصان  اما  ارند.  د  همراه  به 
روى  جامعى  تحقيقات  هنوز  كه  دليل  اين  به  كنند  مى  توصيه 
برخى از د اروهاى ضد افسردگى براى گروه سنى نوجوان و 
سالمند صورت نگرفته و مصرف اين د اروها با عوارض جانبى 
همراه است، بهتر است از اين د اروها براى درمان افسردگى و 
افزايش نشاط و شاد ابى استفاد ه نكنند و به جاى آن شيوه هاى 

درمانى طب سنتى را بررسى كنند.

اين روزها خند ه كمتر سراغ تان مى آيد
تا مى توانيد غذاى دريايى بخوريد

به اعتقاد متخصصان، كمبود اسيدچرب امگا3 در بدن عوارض 
و  غمگينى  احساس  آنها  از  يكى  كه  ارد  د  همراه  به  مختلفى 
را  شاد  شبى  و  روز  خواهيد  مى  اگر  بنابراين  است،  افسردگى 
تجربه كنيد غذاهاى دريايى را به سبد غذايى خود اضافه كنيد. 
اسيدچرب امگا3 نقش بسيار مهمى را روى سلول هاى عصبى 
بدن د ارد. براساس تحقيقات د انشمند ان در افسردگى هايى كه 
به دليل كمبود ميزان اسيدچرب امگا3 صورت مى گيرد، جبران 
اين ماد ه موجب درمان و بهبود افسردگى در فرد مى شود. از 
اين رو متخصصان توصيه مى كنند به طور كلى از موادغذايى 
حاوى اين ماد ه مثل انواع ماهى ها كه سرشار از زنجيره غذايى 
چربى هاى اشباع نشد ه هستند در رژيم غذايى خود استفاد ه 
تحقيقاتى  در  كنيد.  پيشگيرى  بيمارى  اين  به  ابتال  از  تا  ه  كرد 
كه روى گروهى از كودكان مبتال به افسردگى انجام شد ه اين 
از  گرم  ميلى  هزار  روزانه  مصرف  كه  ه  آمد  دست  به  نتيجه 
اسيدچرب امگا3 براى اين گروه روند بيمارى افسردگى را در 
بچه ها كاهش د اد ه و بعد از گذشت مدتى عالئم بهبود بيمارى 

در اين كودكان گزارش شد ه است.

بى حوصله شد يد
از تاثير رنگ درمانى غافل نشويد

ميزان  كاهش  به  است  ممكن  كه  عواملى  ترين  شايع  از  يكى 
از  كافى  نور  دريافت  عدم  شود  منجر  افراد  سالمت  و  نشاط 
خورشيد است. همين مسئله يكى از داليل اصلى بروز و تشد 
يد بى حوصلگى، بى نشاطى و حتى افسردگى در ميان افراد ى 
براى  شود.  مى  ه  يد  د  بسيار  ارند  د  نشينى  خانه  به  عادت  كه 
پيشگيرى از قرار گرفتن در اين وضعيت درمانگران طب سنتى 
توصيه مى كنند تا بيماران به صورت روزانه درمعرض تابش 

نور خورشيد قرار بگيرند.
نور  تاثيرات  واسطه  به  كه  معتقدند  متخصصان  حقيقت  در   
اصطالح  در  كه  را  افسردگى  از  نوع  اين  توان  مى  خورشيد 
گزينه  بهترين  كرد.  درمان  شود،  مى  ه  ناميد  فصلى  افسردگى 
قرار  خورشيد  نور  درمعرض  افسردگى  نوع  اين  درمان  براى 
گرفتن به ويژه در ساعت هاى آغازين روز است. كارشناسان 

طب مكمل معتقدند كه تابش نور خورشيد در درمان بيمارانى كه 
دچار انواع د يگر افسردگى هستند نيز پرفايد ه است.

فكر مى كنيد افسردگى سراغ تان آمد ه
هر روز نيم ساعت مد يتيشن كنيد

تكنيك ها و متد هاى ريلكسيشن از جمله شيوه هايى است كه 
از  اضطراب  و  افسردگى  درمان  براى  متخصصان  از  بسيارى 
شيوه  ترين  ه  ساد  جمله  از  ها  متد  اين  كنند.  مى  ه  استفاد  آن 
درمانگران  سوى  از  كه  هستند  جايگزين  طب  در  درمانى  هاى 
به بيماران آموزش د اد ه مى شوند. بيمار با انجام اين تكنيك 
ها مى تواند با ريلكس كردن عضالت خود از ميزان اضطراب و 
استرس وارد شد ه به بدنش بكاهد. در تحقيقاتى كه متخصصان 
اين  ادند  د  انجام  ريلكسيشن  با  ها  افسردگى  درمان  زمينه  در 
نتيجه به دست آمد كه استفاد ه از اين متد در كنار ساير شيوه 
هاى درمانى روند درمان بيمارى را بسيار تسريع مى كند. به 
گفته متخصصان اگرچه ممكن است اين تكنيك ها تاثيرات فورى 
زمان  مرور  به  اما  باشد،  اشته  ند  افسردگى  درمان  در  آنى  و 
موجب درمان و تسريع روند درمانى بيمارى افسردگى به ويژه 

دركودكان و كهنساالن مى شود.
مى خواهيد جسم شاد ابى د اشته باشيد

نسخه چينى ها را از دست ند هيد
گياه جنسينگ يكى از معروف ترين گياهان د ارويى در جهان 
جوانى  اكسير  به  خود  انگيز  شگفت  خواص  دليل  به  كه  است 
شهرت يافته است. درمانگران طب سنتى چين اين گياه را به دليل 
ايجاد نشاط و سرزندگى در مصرف كنند ه و همين طور افزايش 
سطح تحريك پذيرى ذهن و بهبود حافظه از جمله گياهانى مى د 
انند كه مصرف آن در رژيم غذايى روزانه درجهان به مخاطبان 
شان توصيه و تجويز مى كنند. عالوه بر اين مصرف اين گياه 
موجب از بين رفتن اختالالت ناشى از كهنسالى سلول هاى بدن 
بود ه و ميزان قوا و توان جسمى افراد را نيز تا حد قابل مالحظه 

اى افزايش مى د هد.

واسطه  به  جنسينگ  گياه  متخصصان  از  بسيارى  اعتقاد  به   
هيستامين  و  سروتونين  مانند  مغزى  ترشحات  بر  كه  تاثيراتى 
د ارد، مى تواند به عنوان عامل موثرى در كنترل، پيشگيرى و 
در  گياه  اين  مصرف  باشند.  مفيد  بيماران  در  افسردگى  درمان 
رژيم غذايى همچنين براى باال بردن توان و قدرت دستگاه ايمنى 
بدن بسيار توصيه شد ه است. درمان ضعف دوران نقاهت نيز 
يكى د يگر از ويژگى هاى گياه جنسينگ است كه موجب تقويت 
شود.  مى  رنجور  هاى  ام  اند  تر  سريع  بهبود  و  بدن  عمومى 
عنوان  به  جهان  سراسر  در  كه  گياه  اين  مصرف  كلى  طور  به 
اكسيرجوانى شناخته مى شود به جز افراد مبتال به فشار خون 

و د يابت براى غالب مردم مفيد و موثر است.

دنبال نسخه گياهى مى گرد يد
دمنوش بهارنارنج بنوشيد

دمنوش بهارنارنج يكى از پرطرفد ارترين چاى هاى گياهى است 
سپرى  را  خوبى  و  پرنشاط  لحظات  آن  كمك  با  توانيد  مى  كه 
كنيد. بسيارى از حكماى طب سنتى اين دمنوش را براى افزايش 
و  مستمر  نوشيدن  حتى  و  كنند  مى  توصيه  ابى  شاد  و  نشاط 
و  بهبود  براى  روش  بهترين  ماه  يك  عرض  در  را  آن  روزانه 
چاى  شيوه  به  كه  بهارنارنج  چاى  انند.  د  مى  افسردگى  درمان 
و  ه  بود  طعم  خوش  و  خوشبو  بسيار  شود  مى  دم  معمولى 
مصرف آن اوقات آرامش بخشى را براى اعضاى خانواد ه به 
همراه د ارد. براى تهيه اين چاى كافى است يك قاشق غذاخورى 
جوش  آب  ليوان  يك  درون  را  ه  شد  خشك  بهارنارنج  گياه  از 
بريزيد و سر ليوان را نعلبكى بگذاريد تا به مدت 10 دقيقه دم 
و  نشاط  افزايش  براى  نسخه  بهترين  گياهى  دمنوش  اين  بيايد. 

انرژى درونى است.

براى دوپينگ شاد ى نسخه مى خواهيد
اين طالى خوراكى را از دست ند هيد

بيشتر ما از زعفران به دليل عطر قوى و رنگ زيبايش در تهيه 
و تزئين غذاهاى مان بهره مى بريم اما كمتر با خاصيت آرامش 
بخشى و نشاط آورى اين گياه خوش رنگ اما گران آشناييم. به 
اعتقاد درمانگران مكاتب درمانى در جهان، زعفران به دليل بو و 
طعم تلخى كه د ارد محرك بسيار خوبى براى تسكين اعصاب 

تحريك شد ه است.
و  نشاط  ابى،  شاد  افزايش  موجب  اين  بر  عالوه  گياه  اين   
سرزندگى در افراد شد ه و از سوى درمانگران د ارويى مناسب 
براى افزايش عمق خواب بيماران محسوب مى شود. بايد مراقب 
بود اين گياه را در ظروف در بسته و دور از نور نگهد ارى كرد 
چراكه نور و هوا باعث از بين رفتن خواص مفيد آن مى شود. 
نشاط آورى يكى از خواص گياه زعفران است كه موجب شد 
ه اين گياه به عنوان يك گياه د ارويى براى درمان بسيارى از 

بيماران مبتال به افسردگى مورد استفاد ه باشد.

لبخند پشت ميز شام
20 نكته براى سنگ تمام گذاشتن
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خريدتان را طول ند هيد، تاريخ توليد و انقضا 
را بخوانيد و از يخچال استفاد ه بهينه كنيد

10 راه پيشگيري از فساد 
مواد غذايي

ترجمه: سميه مقصود علي

نگهد اري از مواد غذايي در طول تابستان به 
مراتب سخت تر از زمستان است...

سانتي گراد  30درجه  از  هوا  دماي  وقتي   
بيشتر مي شود، امكان فساد مواد غذايي باالتر 
به  بيشتري  توجه  است  الزم  پس  مي رود. 

شرايط نگهد اري مواد غذايي د اشته باشيم تا 
نه تنها از طعم و مزه خوب آنها بلكه از ارزش 

تغذيه اي شان هم كامال بهره مند شويم.

هوا  گرماي  برابر  در  غذايي  مواد  برخي 
آسيب پذيرترند؛ مثل گوشت ها و انواع فراورد 
ه هاي لبني. گوشت ها حتما بايد در دماي 4+ 
درجه سانتي گراد، آن هم فقط براي 3-2روز 
نگهد اري شوند در غير اين صورت بايد فريز 
مقاومت  لبني  ه هاي  فراورد  اما  باشند  ه  شد 
بيشتري د ارند و مي توان آنها را در دماي 8+ 
سانتي گراد هم نگه د اشت. اين مطلب، شما را 
با مؤثرترين راه هاي پيشگيري از فساد مواد 

غذايي آشنا مي كند.

كه  غذايي  مواد  مصرف  يا  خريد  از  قبل   .1
ه  نشد  درج  انقضا  و  توليد  تاريخ  آنها  روي 
تا  كنيد  توجه  رنگشان  و  بو  ظاهر،  به  است، 
باشد  يادتان  نيستند.  فاسد  شويد  مطمئن 
گوشت مرغ، گوشت قرمز يا ماهي نبايد بوي 
نامطبوعي (بوي الشه) بد هند يا رنگشان تيره 
تازه تر  غذايي  ه  ماد  يك  هرچه  باشد.  ه  شد 

باشد، در گرما ديرتر فاسد خواهد شد.

غذايي  مواد  انقضاي  و  توليد  تاريخ  به   .2
توجه كنيد و آنهايي را بخريد كه تازه ترند. در 
سوپرماركت ها معموال مواد غذايي تازه تر در 

رديف هاي پشتي قرار مي گيرند.

يا  مايونز  سس  مثل  غذايي  مواد  برخي   .3
فرآورد ه هاي آماد ه گوشتي مثل سوسيس و 
كالباس يا همبرگر را بايد به محض خريد به 

يخچال منتقل كرد.

محصوالت  بسته بندي  كردن  باز  از  بعد   .4
و  اري  نگهد  يخچال  در  حتما  را  آنها  لبني، 

ظرف 2 تا 3 روز مصرف كنيد.

از  فاسدشدني  غذايي  مواد  خريد  هنگام   .5
ساك هاي ايزوترميك استفاد ه كنيد. اين نوع 
و  ارند  مي د  نگه  خود  در  را  سرما  ساك ها 

احتمال فساد را كمتر مي كنند.

6. مواد غذايي پخته را بعد از مصرف هرچه 
براي  كنيد.  منتقل  يخچال  به  و  خنك  سريع تر 
خنك كردن مواد غذايي د اغ، آنها را به ظروفي 
منتقل كنيد كه غذا در آنها پهن شد ه و عمق 
است  كوچك  شما  ظرف  اگر  ارد.  د  كمتري 
مي كند،  ا  پيد  زيادي  عمق  آن  درون  غذا  و 
قرار  سرد  آب  كاسه  يك  در  را  آن  مي توانيد 
به  كنيد.  عوض  را  ظرف  آب  مرتب  و  هيد  د 
يخچال  در  را  غذا  ظرف،  سردشدن  محض 

بگذاريد.

آخرين  در  را  فاسدشدني  غذايي  مواد   .7
كه  آنهايي  طبقه بندي،  هنگام  و  بخريد  لحظات 

بتوان  تا  هيد  د  قرار  هم  كنار  فسادپذيرند، 
سريع تر آنها را به يخچال منتقل كرد.

فاسدشدني،  غذايي  مواد  خريد  از  بعد   .8
خانه  به  فورا  شير،  يا  گوشت  به خصوص 
برگرديد. هرگز وقتي اين نوع مواد غذايي در 
اتومبيل هستند، كنار خيابان پارك نكنيد تا به 

ساير كارهايتان برسيد.

افزايش  روش هاي  بهترين  از  يكي  سرما   .9
مي تواند  كه  است  غذايي  مواد  عمر  و  دوام 
و  كمتر  را  ميكروارگانيسم ها  فعاليت  روند 
زمان  تا  محصوالت  فساد  از  و  متوقف  حتي 
از  آنكه  براي  كند.  پيشگيري  مشخصي 
سرماي يخچال بيشترين استفاد ه را ببريد و 
ميزان دوام مواد غذايي تان افزايش يابد، بايد 
باشيد.  توجه د اشته  به تميزي و شرايط آن 
آب  با  را  يخچال  اخل  د  يكبار  روز   15 هر 
و  آب  يا  خالص  آب  با  و  بشوييد  صابون  و 
سركه آبكشي كنيد. يخچال را بيش از حد پر 
نكنيد. ظروف خالي يا آنهايي كه فقط مقد ار 
كمي مواد غذايي درونشان وجود د ارد را هم 
ظروف  به  را  محتوياتشان  يا  ازيد  بيند  دور 

كوچك تري منتقل كنيد.

از  بيشتر  و  بهتر  بهره  و  ه  استفاد  براي   .10
دماي يخچال آن را به 3 قسمت تقسيم كنيد. 
در  را  سس ها  و  نوشيدني ها  تخم مرغ،  كره، 
 8 تا   4 بين  دمايي  كه  يخچال  از  قسمت هايي 
نقاط  اين  بگذاريد.  ارند،  د  سانتي گراد  درجه 
است.  يخچال  در  و  وسط  طبقات  شامل 
بيشتري  فساد  احتمال  كه  لبني  محصوالت 
خامه اي  كيك هاي  خامه،  شير،  مثل  ارند  د 
دمايي  كه  باال  طبقات  در  را  تازه  پنيرهاي  و 
و  كنيد  طبقه بندي  ارند،  د  درجه   3 تا   0 بين 
بخشي  در  را  تازه  سبزي  و  ميوه  نهايت  در 
كه بين 10-8 درجه سانتي گراد خنكي د ارد، 

يعني طبقات پايين قرار د هيد.

Plaisire santé :منبع

ليستريوز، سالمونلوز و بوتوليسم

رايج ترين 
آلودگي هاي غذايي

ترجمه:ليلي افروغ

غيرپاستوريزه،  و  فله اي  آبميوه هاي  انيد  مي د  آيا 
شيرهاي  از  ه  تهيه شد  بستني هاي  يا  محلي  شيرهاي 
كه  باشند  اي كولي  ميكروب  به  ه  آلود  مي توانند  فله اي 
مي تواند باعث ايجاد درد هاي شكمي، اسهال و استفراغ 
ممكن است  اي كولي  از  ناشي  بيماري  درمان  شود؟ 

روزها و هفته ها طول بكشد...
غذايي  مواد  اشت  بهد  متخصصان  دليل  همين  به   
فصل  در  به خصوص  به هيچ وجه،   مي كنند  توصيه 
فله اي  بستني هاي  و  شيرها  آبميوه ها،  سراغ  تابستان، 
را  شما  مطلب،  اين  امه  اد  در  نرويد.  غيرپاستوريزه  و 
با 3 مورد از رايج ترين آلودگي هاي غذايي و منابع آنها 

آشنا مي كنيم.

ليستريوز
منابع: سبزي ها و ميوه هاي خام و لبنيات غيرپاستوريزه

كشاورزي  محصوالت  در  مي تواند  ليستريا  باكتري 
اشته  د  وجود  گرمك  يا  خربزه  طالبي،  مانند  تازه اي 
مانند  عاليمي  شود،  بدن  وارد  باكتري  اين  اگر  باشد. 
فرد  براي  اسهال  و  دل پيچه  عضالني،  هاي  درد  تب،  
ايجاد خواهد كرد. بهترين راه رهايي از شر اين باكتري 
كه  مختلفي  كشاورزي  محصوالت  كه  است  اين  هم 
مستقيم با خاك تماس د ارند، پيش از مصرف، تماس 
يخچال،  اخل  د  ادن  د  قرار  يا  ديگر  خوراكي هاي  با 
خوب بشوييد و خشك كنيد. از سوي ديگر،  لبنياتي كه 
پاستوريزاسيون  عمليات  و  مي شوند  تهيه  شيرخام  از 
باكتري  حاوي  مي توانند  هم  نمي شود  انجام  آنها  روي 
باكتري  نوعي  ليستريا،  كه  آنجا  از  باشند.  ليستريا 
تقريبا مقاوم به سرما است  بنابراين قرار د ادن لبنيات 
غيرپاستوريزه د اخل يخچال هم كمكي به از بين رفتن 
ار  بارد  خانم هاي  ان،  سالمند  نخواهدكرد.  باكتري  اين 
بيشتر  است،  ضعيف  ايمني شان  سيستم  كه  افرادي  و 
مصرف  اثر  در  شديد  بيماري هاي  به  ابتال  معرض  در 
بنابراين  ارند  د  قرار  ليستريا  به  ه  آلود  خوراكي هاي 
و  فله اي  شيرهاي  يا  غيرپاستوريزه  لبنيات  مصرف 

محلي، به هيچ وجه به اين افراد توصيه نمي  شود.

سالمونلوز
خوراكي هاي  و  تخم مرغ  ماكيان،  قرمز،  گوشت  منابع: 

فرآوري شد ه

را  غذايي اي  ه  ماد  نوع  هر  مي تواند  سالمونال  باكتري 
آلود ه كند اما امكان آلود ه بودن پروتئين هاي حيواني 
در  خوراكي هاست.  ساير  از  بيشتر  باكتري،  اين  به 
پوسته  بستن  از  پيش  سالمونال  است  ممكن  مواردي، 
تخم مرغ به آن نفوذ كند و در اين صورت، حتي اگر شما 
مصرف  از  پيش  را  آن  و  بخريد  را  تخم مرغ  تميزترين 
سالمونال  به  آن  آلودگي  امكان  هم  باز  بشوييد،   خوب 
از  اسهال  و  تب  شكم،  عضالت  گرفتگي  ارد.  د  وجود 
عاليم آلود ه شدن بدن به سالمونالست كه ممكن است 
بيماري  بهبود  روند  گاهي  بكشد.  طول  ساعت   12-72
مي كشد.  طول  روز   4-7 حدود  سالمونال  از  ناشي 
مي كنند  توصيه  متخصصان  مساله،  اين  به  توجه  با 
به هيچ وجه تخم مرغ را خام يا عسلي مصرف نكنيد. از 
طرف ديگر، چون امكان آلودگي گوشت ماكيان هم به 
گوشت ها  اين  مي شود  توصيه  ارد،  د  وجود  سالمونال 
سانتي گراد  خوب  درجه   78 دماي  در  اقل  حد  هم  را 
سالمونال  زيرا  شوند  مغزپخت  اصطالح  به  تا  بپزيد 
خواهد  بين  از  سانتي گراد،  درجه   78 باالي  دماي  در 
دليل  به  خام  قرمز  گوشت هاي  و  ماكيان  گوشت  رفت. 
احتمال آلودگي به سالمونال بايد جد ا از خوراكي هاي 
چاقوي  و  تخته  و  بگيرند  قرار  ميوه ها  مانند  ديگر  خام 
مخصوص خرد كردن آنها با تخته و چاقوي مخصوص 
خرد كردن سبزي ها تفاوت د اشته باشد. نتيجه تحقيقي 
غذاهاي  هد  مي د  نشان  شد،  انجام   2009 سال  در  كه 
كره  حاضري،  سوپ هاي  چيپس،  مانند  ه  فرآوري شد 
باد ام زميني و فرآورد ه هاي گوشتي هم مي توانند آلود 
ه به سالمونال باشند پس  يا بايد محصولي كه به سالمت 
د  حرارت  سانتي گراد  درجه  تا 78  اريد  ند  اطمينان  آن 
را  فله اي  ه  فرآوري شد  خوراكي هاي  خريد  قيد  يا  هيد 
بزنيد. در نهايت هم بايد يادآور شويم كه گوشت ها يا 
خوراكي هاي آلود ه به سالمونال، معموال ظاهري كامال 
سالم د ارند و بوي نامطبوعي هم نمي د هند. به همين 
دليل تشخيص آلودگي آنها به اين باكتري كار چند ان 

ساد ه اي نيست.

بوتوليسم
منابع: غذاهاي كنسروي

عامل  كه  است  ه اي  كشند  و  مهلك  بيماري  بوتوليسم، 
انواع  در  مي تواند  بوتولينوم)  كلستريديوم  (باكتري  آن 
گوشت  حاوي  غذاهاي  به خصوص  كنسروي،  غذاهاي 
اشته  د  وجود  دودي  كنسروهاي  يا  عسل  و  ماهي  و 
باشد. به همين دليل عجيب نيست اگر بشنويد يك نفر 
خود  جان  ه،  نجوشيد  ماهي  كنسرو  مصرف  اثر  در 
با  بچه ها  مسموميت  احتمال  است.  ه  اد  د  دست  از  را 
بوتوليسم بيشتر از بزرگساالن است. هرچند كه احتمال 
در  يك  معموال  بوتوليسم،  سم  به  كنسروها  آلودگي 
د  وجود  مسموميت  خطر  حال  هر  به  اما  است  ميليون 
ارد، بنابراين اگر به شعله گاز و آب جوش دسترسي د 
اريد، حتما كنسروها را حدود 20 دقيقه پيش از مصرف 
گوارش،  دستگاه  و  شكم  عضالت  گرفتگي  بجوشانيد. 
ضعف  دوبيني،  بلع،  اختالل  تنگي نفس،  استفراغ،  تهوع، 
بوتوليسم  سم  با  مسموميت  عاليم  مهم ترين  از  لرز  و 
هستند. به همين دليل اگر تحت هر شرايطي مجبور به 
استفاد ه از كنسروهاي نجوشيد ه شديد و اين عاليم به 
سراغتان آمدند، بالفاصله به نزديك ترين مركز درماني 
كه  غذايي  مورد  در  آنجا  مسووالن  به  و  كنيد  مراجعه 
خورد ه ايد، بگوييد. زمان در درمان افرادي كه كنسرو 
آلود ه به بوتوليسم مصرف كرد ه اند، اهميت زيادي د 
ارد بنابراين هرچه سريع تر خود را به يك مركز درماني 
متاسفانه  بود.  خواهد  بيشتر  درمانتان  امكان  برسانيد، 
مرگ در اثر مسموميت با بوتوليسم، بسيار سريع تر از 

چيزي كه فكرش را بكنيد، اتفاق مي افتد.

WebMD :منبع

سيگار الكترونيك هم 
سرطان زاست 

 
سيگارهاى  داد  نشان  فرانسوى  تحقيقات 
ترك  براى  جوانان  مصرف  مورد  كه  الكترونيك 
سيگار است سرطان زاست. به گزارش يورونيوز، 
سيگارهاى الكترونيك كه اين روزها به ويژه مورد 
توجه جوانان براى ترك سيگار قرار د ارد د اراى 
نتيجه  است.  سرطان زايى  جمله  از  مضرراتى 
تحقيقات منتشر شد ه در فرانسه در حالى صورت 
گرفت كه دولت اين كشور از ماه مه استعمال اين 
اعالم  ممنوع  عمومى  اماكن  در  را  سيگارها  نوع 

حقوق  از  دفاع  انجمن  ير  مد  الرنسو»  كرد.«توما 
كه  ازه اى  اند  به  سيگار  اين  گفت:  مصرف كنندگان 
عنوان مى شود مضر نيست اما نبايد آن را دست 
كم بگيريم، چراكه كامال هم سالم نيست.ممنوعيت 
عمومى  اماكن  در  الكترونيك  سيگارهاى  استعمال 
توليد  صنعت  به  مى تواند  آن  بودن  مضر  اعالم  و 
آن در فرانسه آسيب برساند؛ در اين كشور حدود 
استفاد  الكترونيك  سيگارهاى  از  تن  ميليون  يك 
سيگارهاى  فروشندگان  كه  حالى  مى كنند.در  ه 
الكترونيك اصرار د ارند كه اين محصول بى ضرر 
است، برخى از كارشناسان بهد اشت و سالمت در 
فرانسه بر اين باورند كه اين نوع سيگارها مى تواند 
بار  به  عكس  نتيجه  توليدكنندگان  هدف  به  نسبت 

آورد.
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موسسه حقوقى 
د ادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك د 
ادگسترى

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

 ملكى و مالياتى
پروند ه هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور اد ارى در
 ايران اعم از :

شهرد ارى ها، 
اد اره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اد اره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قرارد 

اد هاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، وارد ات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

زيباترين كشورهاى 
شرق اروپا براى مسافرت

توان  مى  را  شرقى  اروپاى  كشورهاى  از  بسيارى 
اين  نمود.  محسوب  گردشگرى  مقاصد  عنوان  به 
كشورها براى گردشگران جاذبه هاى زياد ى د ارند 
معمارى  تا  گرفته  بلغارستان  سواحل  زيبايى  از  و 
شد  موجب  ها  جاذبه  اين  دوبرونيك،  بندر  باروك 
دنيا  كشورهاى  زيباترين  از  كشورها  اين  كه  اند  ه 

باشند.

1. جمهورى چك
محلى  و  ارد  د  قرار  اروپا  قلب  در  چك  جمهورى 
ها  افسانه  و  تاريخ  فرهنگ،  كه  است  انگيز  شگفت 
از  يكى  چك  جمهورى  هستند.  آن  هاى  زيبايى  از 
را  اروپا  هاى  پايتخت  ترين  رمانتيك  و  زيباترين 
گردشگران  براى  محبوب  ى  مقصد  پراگ  ارد.  د 
است؛  بارو  و  قلعه  از  پر  شهر  اين  است.  رمانتيك 
(سال  دنيا  در  گوتيك  قلعه  اوليه  هلوبوكا  قلعه  از 
ه  شد  محافظت  استرنبرك،  سسكى  قلعه  تا   (1250
ترين قصر كشور چك. قلعه ميكولوو نمونه خوبى از 
معمارى باروك است و قلعه اسهيهوو حس متمايزى 

از رنسانس د ارد. بدون شك جمهورى چك جذاب 
ترين كشور اروپاى شرقى است.

2. كرواسى
كرواسى كشورى دوست د اشتنى در جنوب شرقى 
هاى  فرهنگ  و  تاريخ  سال  هزاران  و  است  اروپا 
ساحلى  خط  و  متفاوت  ازهاى  اند  چشم  مختلط، 
و  جزيره   1185 كشور  اين  ارد.  د  انگيز  شگفت 
خشكى زيبا د ارد و مقصد ى عالى براى تعطيالت 
است. پيشنهاد مى كنيم از جزاير بريجونى پارك ملى 
هم د يدن كنيد و پارك ملى درياچه هاى پليتزوايس 
در ليكا و محل تولد ماركو پولو، جزيره كوركوال را 
باروك  و معمارى  دوبرونيك  ببينيد. شهر  هم حتمًا 
زيبايش و دريايى از بام هاى قرمز را هم مشاهد ه 
كنيد. اين شهر از قرن ششم جواهر درياى آدرياتيك 
زيباى  طبيعت  و  يوارها  د  بين  كه  شد  مى  شناخته 
اطرافش محصور شد ه است. شهر اسپليت، دومين 
شهر بزرگ كرواسى هم جذابيت منحصر بفرد ى د 
قرار  ها  افسانه  و  تاريخ  ميان  هم  شهر  اين  در  ارد. 
مى گيريد. زاگرب، پايتخت كرواسى هم شهرى زيبا 
و فرهنگى است كه مردمى مهمان نواز و روشنفكر 

د ارد.

3. تركيه
در تركيه چيزى بيشتر از تعطيالت ارزان مى يابيد. 
اين كشور گنجينه اى با تاريخ، غذاى خوب و فرهنگ 
غنى است و همه اينها چشم اند از و پس زمينه اى 
گرفته  قرار  قاره  دو  در  كه  كشور  اين  ارند.  د  زيبا 
است، تركيبى رنگارنگ از فلسفه ها و سنت ها است. 
دريا  سه  ميان  در  ساحلى  خط  مايل  از 5000  بيش 
مى  وصل  آسيا  به  را  اروپا  كه  اند  ه  شد  ه  گسترد 
كند.  مى  ادغام  و  گرفته  را  آنها  هاى  سنت  و  كنند 
يكى از زيباترين مناطق تركيه، منطقه كاپادوكيا است 
از  يكى  گويى  آن  منظره  خوش  و  زيبا  هاى  تپه  كه 
پرخاطره  شهرى  استانبول  هستند.  طبيعت  عجايب 
است كه خاور را به باختر وصل مى كند. استانبول 
به خاطر مساجد باشكوه، بازار بزرگ، فرهنگ غنى 
چنين  در  است.  معروف  انگيزش  شگفت  معمارى  و 
از  هست،  كس  همه  براى  چيز  همه  متنوعى  كشور 
سواحل زيبا گرفته تا مكان هاى تاريخى و باستان 
در  پرنشاط  و  ه  زند  تعطيالت  از  آناتوليا،  شناسى 

تجارى  مركز  زمان  كه  افسوس  تا  گرفته  بدروم 
معبد  از  حتمًا  افسوس،  در  بود.  باستان  دنياى 
دنياى  هفتگانه  عجايب  از  يكى  زمانى  كه  آرتميس 

باستان بود د يدن كنيد.

4. مونته نگرو
هيچ جاى د يگرى در دنيا نيست كه اين قدر كوچك و 
پر از مناطق طبيعى زيبا باشد. مونته نگرو "مرواريد 
منطقه  سه  به  و  شود  مى  ه  ناميد  يترانه"  مد  پنهان 
تقسيم مى شود: منطقه ساحلى در غرب كه ريويراى 
شگفت  هاى  پارك  كه  مركزى  منطقه  ارد،  د  را  زيبا 
انگيزى د ارد و منطقه كوهستانى. مونته نگرو دومين 
قاره  ساحل  زيباترين  و  (تارا)،  دنيا  بزرگ  آبكند 
باستانى، ساحل اسالويك و ساحل موزائيكى بكتيك 
ه  شد  حفاظت  مكان  بزرگترين  منطقه  اين  ارد.  د  را 
استقالل  كه  كشور  اين  ارد.  د  را  اروپا  در  پرندگان 
خود را در ژوئن 2006 بدست آورد، نعمت زيبايى 
وحشى و طبيعى را د ارد و حاال يكى از جذاب ترين 

مقاصد گردشگرى شد ه است.

5. روسيه
اند  چشم  و  مناظر  زيباترين  دنيا  كشور  بزرگترين 
همچون  توجهى  قابل  هاى  مكان  ارد.  د  هم  را  ازها 

عميق  درياچه  و  اورال  ها  كوهستان  ترين  يمى  قد 
بايكال، نيز از مهمترين مكان هاى آن محسوب مى 
شوند. روسيه، سرزمين غول هاى ادبيات، كشورى 
است كه هنرمند ان بسيارى در حوزه هاى فرهنگى د 
اشته اغست و مهمترين كلكسيون هاى هنرى، موزه 
سرتاسر  در  را   ... و  تاريخى  بناهاى  باشكوه،  هاى 
معمارى  از  زيبايى  هاى  نمونه  ارد.  د  سرزمين  اين 
روسيه  شود.  مى  ه  يد  د  كشور  اين  در  نيز  مذهبى 
فرهنگى فوق العاد ه و معمارى حيرت انگيزى د ارد 
كه در 11 نصف النهار در ميان دو قاره آسيا و اروپا 

امتد اد يافته اند.

6. رومانى
هاى  كوهستان  ميان  در  كه  است  كشورى  رومانى 
كارپات و در حاشيه درياى سياه قرار گرفته است. 
اروپاى  كشورهاى  زيباترين  از  يكى  كشور  اين 
مركز  قطعًا  رومانى  بخش  زيباترين  و  است  شرقى 
كوه  ميان  در  و  ارد  د  نام  ترانسيلوانيا  كه  است  آن 
زادگاه  كه  ترانسيلوانيا  است.  ه  شد  محاصره  ها 
دراكوال نيز ناميد ه مى شود، منطقه اى شگفت انگيز 
چه  كه  كنيد  ه  مشاهد  توانيد  مى  مشخصًا  و  است 
استان  د  تا  ه  بخشيد  الهام  استوكر  برام  به  چيزى 
را  ها،  زمان  آشام  خون  مشهورترين  دراكوال، 
بنويسد. از مكان هاى د يدنى د يگر رومانى مى توان 
به سيبيو اشاره كرد كه پايتخت فرهنگ اروپا است. 
سيگيسوارا، بهترين ارگ حفاظت شد ه اين منطقه و 
براسوف كه جهان شهرى واقع در كوهپايه ها است. 
آن  در  زمان  كه  است  خاصى  مكان  نيز  بوكووينا 
متوقف شد ه است. در اين شهر مى توانيد زيباترين 
پالژهاى  و  سواحل  ببينيد.  را  اروپا  هاى  صومعه 
رومانى هم در سال هاى اخير پيشرفت زياد ى كرد 
ه اند. د ى جى ها معروف دنيا هر ساله جمعيت زياد 

ى را از سراسر دنيا به اين سواحل مى كشانند.

7. اسلوونى
ارد.  د  نفر  ميليون  دو  حدود  در  جمعيتى  اسلوونى 
پوشيد  هايى  تپه  شامل  آن  زيباى  ازهاى  اند  چشم 
از  ه  پوشيد  زمين  هكتارها  و  انگور  درختان  از  ه 
هاى  كوه  با  شود.  مى  باستانى  انبوه  هاى  جنگل 
مقصد  بهترين  كشور  اين  شمال،  در  جوليان  آلپ 
اسلوونى  شود.  مى  محسوب  گردشگران  زمستانى 
منطقه اى دست نخورد ه و بكر از ناحيه مد يترانه 

است كه پر از د هكد ه هاى ماهيگيرى سبك ايتاليايى، 
زيتون زار و آب هاى زالل و شفاف است. ليوبلينا، 
پايتخت اسلوونى و بزرگترين شهر اين كشور است 
كه سبك معمارى باشكوهى د ارد. يونسكو اين شهر 
را  ماربور  و  دنيا  كتاب  پايتخت   2011 سال  در  را 
د  از  برگزيد.   2012 سال  در  اروپا  فرهنگ  پايتخت 
يدنى ترين مكان هاى اسلوونى مى توان به روگاسكا 
و  گرم  هاى  آب  به  كه  جادويى  اى  منطقه  اسالتينا، 
مناظر آرامش بخشش معروف است و بلد، گردشگاه 
پورتوروز،  كرد.  اشاره  راحت،  و  شيك  كوهستانى 
يك مقصد ساحلى محبوب و غار پوستونيا، يك غار 
20 كيلومترى شگفت انگيز و از د يدنى ترين زيبايى 

هاى طبيعت محسوب مى شود.

8. استونى
استونى مكان هاى د يدنى زياد ى د ارد و محبوبيت 
است.  افزايش  حال  در  گردشگران  ميان  در  آن 
تالين، پايتخت آن، به خاطر تعطيالت خوب، معروف 
و  ه  شد  سنگفرش  هاى  خيابان  با  شهر  اين  است. 
اين  ارد.  د  خاصى  جذابيت  زيبايش  هاى  ساختمان 
ه  العاد  فوق  شهر  تاالر  يك  و  دفاعى  برج  شهر 35 
كرد  مبهوت  را  مورخين  آن  گوتيك  زيبايى  ارد.  د 
ه تا جائيكه ساخت استثنائى آن را با پاالتزو وكيو 
در فلورانس مقايسه مى كنند. حومه استونى بهشت 

جهانى  ركورد  كشور  اين  است.  دوستان  ه  پرند 
بيشترين تعد اد گونه پرند ه د يد ه شد ه در طول يك 
روز (189) را در سال 1999 به خود اختصاص د اد. 
فرهنگ سنتى جالب و معمارى هيجان انگيز استونى 
آن را تبد يل به كشورى جذاب براى گردشگران كرد 

ه است.

9. اوكراين
و  اروپاست  قاره  بزرگ  كشور  دومين  اوكراين 
بهترين جا براى شروع بازد يد، شهر لويو در غرب 
و  غنى  تاريخى  فرهنگى،  شهر  اين  است.  اوكراين 
ارد.  د  معمارى  مختلف  هاى  سبك  از  زيبا  تركيبى 
خوبى  مقصد  تأثيرگذارش،  تاريخى  كانون  با  لويو 
اران  دوستد  خصوص  به  دنيا  گردشگران  براى 
بزرگترين  و  پايتخت  كيف،  است.  فرهنگ  و  تاريخ 
شهر اوكراين هم جايى زيبا است كه پر از گنبد هاى 
عالى  هاى  رستوران  و  شيك  هاى  پارك  و  طاليى 
است. بقيه كشور اوكراين پر از منابع طبيعى و چشم 
كريمه،  جزيره  شبه  مانند  گيرى  نفس  ازهاى  اند 
هواى  و  آب  لطف  به  است.  اودسا  و  انوب  د  دلتاى 
و  ها  سرزمين  اقسام  و  انواع  كشور  اين  معتدلش، 
تابستان  براى  و  ارد  د  را  جغرافيايى  هاى  موقعيت 
مى  محسوب  خوبى  گردشگرى  مقصد  زمستان،  و 

شود.

10. بلغارستان
ولى  بود  گمنام  مدتها  كه  است  كشورى  بلغارستان 
گردشگرى  مقصد  به  يل  تبد  اخير  هاى  سال  در 
محبوبى شد ه است. اين كشور پر از سواحل شنى 
كوهستانى  هاى  گردشگاه  سياه،  درياى  كرانه  در 
نفس  معمارى  انبوه،  هاى  جنگل  اسكى،  مراكز  و 
صوفيه،  است.  ه  زند  هاى  شب  و  عالى  غذاى  گير، 
پايتخت بلغارستان و يكى از قد يمى ترين شهرهاى 
محبوب  است.  مهمى  فرهنگى  كانون  و  است  اروپا 
از:  عبارتند  بلغارستان  گردشگرى  مقاصد  ترين 
كشور  اين  ساحلى  گردشگاه  بزرگترين  بيچ  سانى 
با بيش از 800 هتل در كرانه درياى سياه و وارنا، 
به  هم  روس  است.  آن  مشهور  و  تابستانى  مقصد 
عنوان "وين كوچك" شناخته مى شود و پامپوروف، 
گردشگاه اسكى مدرنى است. بانسكو بهترين مقصد 

براى تعطيالت زمستانى است.

گردشگرى
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غيبت پرسروصد اي كريس رونالدو در مراسم انتخاب 
مرد سال فوتبال اروپا 

تاج گذاري ريبري در موناكو

ستاره فرانسوي بايرن مونيخ با پشت سرگذاشتن ليونل 
بازيكن  بهترين  عنوان  به  رونالدو  كريستيانو  و  مسي 
اروپا در فصل 13 - 2012 انتخاب شد. فرانك ريبري كه 
پررنگي  نقش  گذشته اش  فصل  ه  خيره كنند  درخشش  با 
در سه گانه به يادماندني بايرن مونيخ ايفا كرد، 36 راي 
كسب كرد و مسي 13 راي را به خود اختصاص د اد و 
موفقيت هايش  ترتيب  اين  به  و  آورد  تنها 3راي  رونالدو 
در اين تيم آلماني تكميل شد. اتفاق ويژه مراسم انتخاب 
شد،  برگزار  موناكو  در  كه  اروپا  سال  بازيكن  برترين 
هم  قبل  سال  كه  رونالدو  بود.  رونالدو  كريستيانو  غيبت 
بود،  ه  نكرد  پنهان  ايني يستا  انتخاب  از  را  ناراحتي اش 
اين بار در اين مراسم حضور پيد ا نكرد تا دلخوري اش 
در  منتشره  گزارش  طبق  كند.  علني  را  يوفا  مديران  از 
از  يوفا  سازمان  رئيس  پالتيني  ميشل  آ.اس،  روزنامه 
رئال  باشگاه  پرتغالي  ستاره  رونالدو  كريستيانو  غيبت 
مادريد و يكي از سه نامزد دريافت جايزه بهترين بازيكن 
شدت  به  موناكو  پنج شنبه  روز  مراسم  در  يوفا  سال 
عصباني شد ه است. پالتيني ناراحتي اش را علني نكرد اما 
يكي از نزديك ترين دستياران اودر گفت وگو با خبرنگاران 
ما  همه  و  رفت  كنار  ه ها  پرد  همه  پنج شنبه  «روز  گفت: 
به پالتيني توصيه كرديم كه براي كنترل خشمش تا عدد 
زماني  مدت  براي  او  كه  باشيد  مطمئن  ولي  بشمارد   10
بگيرد.»بنا  هان  د  به  زبان  تا  توانست  نخواهد  طوالني 
پرس  فلورنتينو  با  رابطه  دراين  پالتيني  گزارش،  براين 
آخرين  تا  و  بود  ه  كرد  صحبت  مادريدي  باشگاه  رئيس 
براي  را  رونالدو  پرس  كمك  با  تا  مي كرد  تالش  لحظه 
صبح   9 ساعت  ولي  كند  متقاعد  مراسم  اين  در  حضور 
فايد  تالش ها  كرد  اعالم  فلورنتينو  كه  بود  پنج شنبه  روز 
ه اي ند ارد و كريس دراين مراسم حضور نخواهد يافت. 
كردن  راضي  براي  تالش  بر  عالوه  پرس  فلورنتينو 
مندس  ژرژ  با  چهارشنبه  شب  نيمه  ساعت 2  تا  رونالدو 
مديربرنامه هاي كريستيانو رونالدو صحبت مي كرد تا او 
را براي حضور در اين مراسم راضي كند ولي رونالدو 
ايستاد.  مراسم  دراين  حضور  عدم  براي  تصميمش  پاي 
فاش  نامش  خواست  كه  مادريدي  باشگاه  منابع  از  يكي 
نشود در اين باره گفت: «در سال هاي اخير پالتيني رفتار 
چند ان دوستانه اي با كريس رونالدو ند اشته.»زماني كه 
رونالدو به رئال مادريد پيوست، پالتيني درباره اين انتقال 
گفت: «اگر رونالدو 92ميليون يورو مي ارزد، من در سن 
23سالگي، 93ميليون يورو مي ارزيدم.» بعد از آن هم در 
سمينار لكسپرسو دراين باره گفت: «واقعيتش را بخواهيد 
من گران تر از رونالدو نبودم، چون من به قرارد اد هايم 
متعهد مي ماندم.» بعد از آن هم كه رونالدو گفته بود كه 
براي  مختلف  تيم هاي  اران  هواد  انتقادي  سوت هاي  دليل 
در  پالتيني  است،  جذابيتش  و  تيپي  خوش  اري،  پولد  او، 
واكنش به اين صحبت ها گفت: «فدرر هم خوش تيپ، خوب 
و ميلياردر است ولي كسي براي او سوت نمي زند.» ليونل 
عنوان  به  ريبري  انتخاب  از  رونالدو  خالف  بر  اما  مسي 
مرد سال فوتبال اروپا استقبال كرد و در صفحه اجتماعي 
خود انتخاب ريبري به عنوان بهترين بازيكن اروپا را به 

او تبريك گفت.

 بيانيه سرمربي تيم 
ملي در واكنش به 
صحبت هاي تاج؛

به  نه  اما  كنيد  متوقف  را  بازي ها  كي روش:   
اسم من 

به  در واكنش  ايران  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي 
صحبت هاي مهدي تاج بيانيه اي صادر كرد. 

كارلوس كي روش در بيانيه اي كه در اختيار 
ايسنا قرار د اد ه به مسائل مهمي درباره آماد 
است.  ه  كرد  اشاره  فوتبال  ملي  تيم  ه سازي 
مسئوالن  از  تاج،  مهدي  از  انتقاد  با  كي روش 
براي  بار  يك  خواست  فوتبال  فدراسيون 
بگيرند.  تصميم  ايران  فوتبال  براي  هميشه 
تيم  براي  زمان  اينكه  به  اشاره  با  همچنين  او 
ملي دوباره در حال از دست رفتن است تاكيد 

كرد در اين برهه زماني بازي هاي ليگ بايد به 
اتفاقي  شود؛  تعطيل  ملي  تيم  بازي هاي  خاطر 
كه او مي خواهد حد اقل اين بار به اسم او تمام 
نشود. در اين بيانيه كه در دو بخش تنظيم شد 

ه آمد ه است: 
A) با توجه به اظهارات اخير آقاي تاج رئيس 
سازمان ليگ كه در رسانه ها هم انتشار يافت، 
اران  هواد  اطالع  به  را  موارد  اين  مجبورم 

فوتبال در ايران برسانم. 
- آن ها دقيق و درست نيستند و تنها هواد اران 
را  فوتبال  جامعه  همچنين  و  ايران  در  فوتبال 
نگه  دور  آن ها  از  را  واقعيت ها  و  مي كنند  گيج 

مي د ارند. 
- برنامه آماد ه سازي تيم ملي فوتبال به وسيله 
سرمربي تيم تاييد شد و به دست سازمان ليگ 
به  خبري  نشست  يك  در  آن  از  بعد  و  رسيد 

اطالع اذهان عمومي رسيد. 
آماد  براي  من  قوانين  و  اصول  ديدگاه،   -
سوي  از  جهاني  جام  براي  ملي  تيم  ه سازي 

همه كامال شناخته شد ه است. 
- اين قابل قبول نيست كه به اين نتيجه برسيم 
كه سرمربي تيم ملي از چهار باشگاه استقالل، 
ه  كرد  درخواست  تراكتور  و  سپاهان  فوالد، 
ليگ  رقابت هاي  در  را  ملي پوش شان  بازيكنان 

قهرمانان آسيا بازي ند هند. 
سادگي  همين  به  كه  نيست  قبول  قابل  اين   -
به اين نتيجه رسيد كه من درخواست كرد ه ام 
برگزار  ملي پوش  بازيكنان  بدون  حذفي  جام 

شود. 
درخواست  هرگز  و  شرايطي  هيچ  تحت  من   -
نكرد ه ام كه با باشگاه ها صحبت كنم چرا كه 
كامال  واقعيت  نيست.  من  وظايف  جزو  اين 
برعكس است. آقاي تاج رئيس سازمان ليگ از 
من درخواست كرد كه اين كار را انجام د هم. 

هفته  چند  در  كه  اتفاقاتي  به  توجه  با   (  B
اخير براي تيم ملي رخ د اد و همچنين اظهار 
نظرهايي كه در نشست هاي خبري مطرح شد 

ناچارم به اطالع اهالي فوتبال برسانم كه 
را  خود  برنامه  نخستين  من  كه  زماني  از   -
براي آماد ه سازي تيم ملي در جام جهاني به 
فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ فرستاد ه ام 

5 ماه مي گذرد. 
فدراسيون  مسئوالن  با  ما  ماه   5 اين  در   -
بار)   10 از  (بيش  بار  چندين  ليگ  سازمان  و 

جلسه گذاشتيم. 
بازي هاي  و   AFC تقويم  طبق  متاسفانه   -
آسيا  ملت هاي  جام  همچنين  و  قهرمانان  ليگ 

گزينه ي ديگري براي ما در دسترس نبود. 
- به عقيد ه من جام جهاني 2014 بايد مهم ترين 
دغدغه فوتبال ايران در فصل جاري (2014 – 

2013) باشد. 
- جام جهاني بدون شك يعني ورزش، فرهنگ 
و جامعه كه در حوزه هاي مختلف تاثير عميقي 

روي جامعه بشري مي گذارد. 
- ايمان راسخ د ارم و خيلي خوشحالم كه اين 
موضوع را بگويم بخش اعظمي از مردم ايران 
و  هستند  شريك  من  با  رويا  و  آرزو  اين  در 
آن رويا هم اين است“حضور تيم ملي در جام 
براي  را  غرور  و  افتخار  لذت،  برزيل  جهاني 

فوتبال ايران به همراه د اشته باشد». 
رويا  و  هدف  اين  آوردن  دست  به  براي   -
بسيار مهم است كه همه از يك برنامه خاص و 
رقابتي حمايت كنيم. ما انتخاب ديگري ند اريم. 
ليگ  سازمان  و  فدراسيون  به  كه  برنامه اي   -

ارائه شد ه دو گزينه د ارد. 
- همه آنچه نياز د اريم اين است كه يك تصميم 

بگيريم. بين گزينه يك و گزينه دو. 
است.  تاج  اظهارات  خالف  بر  كامال  واقعيت   -
رسمي  مسئوالن  از  تنها  ملي  تيم  سرمربي 
فوتبال ايران درخواست كرد كه يك گزينه را 
انتخاب و براي آن تصميم بگيرند. آنچه آن ها 
اعتقاد د ارند بايد در رابطه با برنامه تيم ملي 
اجرا شود؛ اين چيزي است كه از سوي آن ها 

ارائه شد ه است. 
د  دست  از  حال  در  دوباره  و  دوباره  ما   -
رسيديم  مرحله اي  به  ما  هستيم.  زمان  ادن 
كه بسيار مهم است. زمان آن فرا رسيد ه كه 
بازي ها را به نفع تيم ملي متوقف كنيم. حد اقل 
نه ديگر از طرف من چرا كه با اين رويه ديگر 

كافي است. 
-“آماد ه“ بودن يا“آماد ه“ نبودن، مسئله اين 

است. 
فوتبال دوستان عزير ايران، سوال خيلي ساد 

ه است. 
هميشه  براي  بار  يك  ايران  فوتبال  آيا   -

مي تواند يك تصميم بگيرد يا خير؟ 
دقيق  برنامه  يك  مي تواند  ايران  فوتبال  آيا   -
و كارآمد براي آماد ه سازي تيم ملي در جام 
جهاني تنظيم و آن را اجرا كند، آري يا خير؟ 

- آيا فوتبال ايران مي تواند بگويد آري يا خير؟ 
به همين سادگي. در طول دو فصل گذشته تيم 
ملي از حمايت كافي و توجه كافي بي بهره بود. 
در طول بازي هاي مقدماتي جام جهاني گذشته 
از همه مشكالت و مسائلي كه در طول راه مان 
با آن ها مواجه بوديم، ما به همراه يكديگر براي 
تيم ملي و صعود به جام جهاني جنگيديم بدون 
مسير  در  ايران  فوتبال  بهانه اي.  و  عذر  هيچ 
احترام  با  است.  برزيل  در  حضور  براي  خود 
و از طرف تيم ملي باز هم مي پرسم لطفا، آيا 

مي توانيد يك تصميم بگيريد، آري يا خير؟ 

با احترام / كارلوس كي روش - 31 آگوست 
2013

بي تدبيري هاي آقاي كفاشيان
علي عالي

1- همه ايران از «بي صداقتي» و حرف هاي خالف واقع 
آنها  انگار  ايران!  فوتبال  فدراسيون  جز  شده اند  خسته 
همانند بازيگران فيلم هاي سينمايي بايد براي مردم ايران 
را  امروز  كه  كنند  فكر  اين  به  روز  هر  و  بدهند  نمايش 
با چه ديالوگي بايد آغاز كنند و در محفل هاي دوستانه 
از  سيلي  بخندند.  ايران  فوتبال  عاقبت  و  آينده  به  خود 
را  ايران  فوتبال  «فراقانوني»  فعاليت هاي  و  «بي قانوني» 
انتخابات  تكليف  هنوز  است.  كرده  تبديل  ويرانه يي  به 
مخدوش هيات فوتبال فارس مشخص نشده است. هنوز 
مي تواند  اخالق  كميته  عضو  چگونه  كه  نيست  مشخص 
كسي  هنوز  دارد.  نگه  استقالل  در  را  نكونام  جواد 
نفهميده چطور رييس كميته داوران حتي توانايي انتخاب 
هنوز  ندارد.  را  ايران  فوتبال  داوري  دپارتمان  رييس 
فدراسيون  در  بازاريابي  كميته  نقش  كه  نفهميده  كسي 
فوتبال ايران چيست. هيچ خبرنگاري نمي داند تصميمات 
فدراسيون فوتبال از كدام كانال نهايي مي شود و چگونه 
به عنوان  فوتبال  فدراسيون  هيات رييسه  نظر  بدون 
باالترين مرجع تصميم گيري منتخب مجمع- ناگهان خبر 

از انتصاب منتشر مي شود.

هم  حق  است.  عصباني  وضعيت  اين  از  كي روش   -2
دارد. او از اين همه «عدم صداقت» عصباني شده است. 
عابديني،  امير  هستند.  عصباني  هم  ديگر  خيلي هاي 

الطوايفي»  «ملوك  حكومت  از  مجمع  عضو  به عنوان 
عمده يي  سهم  كه  است  شخصي  همان  او  مي گويد. 
به  امروز  اما  داشت  كفاشيان  علي  ماندگاري  در 
جلوترند،  عابديني  از  رسانه ها  دارد.  انتقاد  اصرارش 
كفاشيان  علي  جانشين  دولت  گزينه  نمي خواستند  آنها 
فوتبال ايران نشان داد كه  شود ولي رييس فدراسيون 
سطح مديريتي و نگاهش به فوتبال حتي از گزينه دولت 
انتخاب شان  از  هم  رسانه ها  امروز  و  است  نازل تر  هم 
هيات رييسه  عضو  عزيزي خادم،  سرخورده اند. 
و  بي قانوني  از  دارد،  شكايت  هم  فوتبال  فدراسيون 
گرفته  پيش  در  كفاشيان  علي  كه  روندي  و  بي برنامگي 
از  را  امضايش  خودش  كه  كاغذ  برگه  يك  از  او  است. 
رييس گرفت، ساختماني براي فدراسيون و پژوهشگاهي 
براي فوتبال ايران داير كرد و حتي براي تيم ملي فوتبال 
جز  راهي  هم  او  اما  كرد  اختيار  مستقيمي  پرواز  ايران 

استعفا براي خودش متصور نبود. 

اما هرچه هست به نظر مي رسد محفل علي كفاشيان در 
هستند؛يكي  خوشحال  اتفاقات  اين  از  فوتبال  فدراسيون 
را  فوتبال  فدراسيون  مالي  مسووليت  نزديكان كه  از 
كه  محمدنبي  مهدي  است،  رييس  امين  و  دارد  برعهده 
دوستان  از  جمعي  دارد  برعهده  را  فدراسيون  دبيركلي 
و آشنايان را به سمت هاي مختلف گمارده است، عباس 
ترابيان كه روزگاري با چند شغل و امروز بدون حكم 
درباره بازاريابي فوتبال و بيزنس فدراسيون مصاحبه 
شماره  مي رسد  به نظر  كه  بين المللي  مشاور  مي كند، 
و  مي كند  فعاليت  خودش  از  بيشتر  دوبي  در  حسابش 

ايستاده  او  پشت  كوه  مثل  كفاشيان  كه  اول  نايب رييس 
است. خوش بگذرد دوستان!

خواسته  تنها  اين  «برنامه ريزي»!  و  «شفاف سازي»   -3
هم  زيادي  چندان  خواسته  است.  ايران  فوتبال  جامعه 
نيست. اما اين دو خواسته ساده تبديل به پاشنه آشيل 
فدراسيون فوتبال ايران شده است. همين چند هفته پيش 
بود كه اصرار محمد رويانيان براي حق پخش تلويزيوني 
باعث شد تا آنها مجبور شوند با او جلسه بگذارند و او 
بود كه  هفته پيش  به آرامش كنند. همين چند  را دعوت 
فدراسيون  تا  شد  موجب  آل اشپورت  توپ هاي  ماجراي 
موضع محكمي را براي مصاحبه كنندگان در پيش بگيرد 
و آنها را تهديد به محروميت كند. همين حاال سوال اين 
است كه پول اهدايي فيفا به چه حسابي مي رود و قرار 
است چه كسي مسووليت تبديل دالر به ريال را برعهده 
ميليارد   20 اگر  است  اين  سوال  حاال  همين  بگيرد؟ 
باشد،  اختيارش  در  كفاشيان  علي  درخواست  مورد 
ناظر  كسي  چه  و  شود  هزينه  شكلي  چه  به  است  قرار 
بر هزينه ها است؟ انتصاب ديروز ناصر شفق به عنوان 
فدراسيون  اين  كه  داد  نشان  جوانان  كميته  سرپرست 
نمي خواهد به راه راست هدايت شود. پرسش اين است 
در هيات رييسه يي كه جز يكي دو نفر بقيه دست به سينه 
مصوبه  از  انتصاب  اين  ابتدا  چرا  هستند  توجيه شده  و 
هيات رييسه بيرون نمي آيد تا شاهد چنين بي درايتي هايي 
نباشيم؟ مديران فدراسيون هر روز هزينه يي تازه را به 

فدراسيون تحميل مي كنند.
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طالع بينى هفته
فروردين ماه:

هيچ كس دوست ندارد ديگران برايش تصميم بگيرند، شما هم همين 
طور و به طور معمول الزم است با اين افراد به طور جدى برخورد 

كرد اما در شرايط كنونى مجبور هستيد پيشنهاد آن ها را بپذيريد.
اين هفته براى شما خوب است و اقدام به انجام هر كارى كه بكنيد به 

نفع تان خواهد بود ، پس با خوش بينى تصميم بگيريد.

ارديبهشت ماه:
اين هفته به طور جالبى همه مشكالت حل مى شوند و چيزهاى زيادى 
را متوجه مى شويد ؛ بعضى از افراد طرز فكرشان را تغيير داده اند 

و همين طور نقشه هايشان و اين موضوع براى شما جالب است .
بهتر است به اتفاقاتى كه مى افتد توجه كنيد چون احتماًال در زندگى 
خصوصى شما تاثيرگذار است ؛ الزم نيست نگران باشيد اطرافيان به 

شما توجه زيادى دارند و از شما حمايت ميكنند.

خرداد ماه:
اين هفته ستارگان به شما قول مى دهند كه لحظات خوبى را پيش رو 
داريد ؛ تاكيد زيادى وجود دارد و فرصتى داريد تا خودتان را نشان 
دهيد.در اين هفته ستارگان استعداد هنرى شما را افزايش مى دهند. ؛ 
فرصتى داريد تا اوقات فراغتتان را به كار مفيدى بپردازيد ؛ يك نفر 

با ايده هاى عجيب خود براى شما شانس مى آورد.

تير ماه:
اين هفته هيچ كس به اندازه شما به خانواده اهميت نمى دهد وشايد 

اكنون تصميم بگيريد همه را دور هم جمع كنيد.
شايد نياز به برنامه ريزى داشته باشد اما هيچ چيز شما را مايوس 
نميكند مخصوصًا كار بيش از حد ؛ پس با انرژى مثبت اين هفته را 

اغاز كنيد.

مرداد ماه:
به عنوان يك قانون، شما هميشه پر از انرژى هستيد، ولى در حال 
حاضر به سختى مى توانيد با شور واشتياق كارى را انجام دهيد.به 
هر دليل كه باشد،شما در مورد هر كارى كه مى كنيد احساس مى 
كنيد انگيزه و روحيه تان را از دست داده ايد و يا نگران مى شويد 
كه نكند آن، چيزى نباشد كه ديگران از شما خواسته بودند در غير 

اين صورت صد در صد حالتان خوب است.ايده بدى نيست كه اين 
هفته تا آن جا كه ميتوانيد استراحت كنيد و در اين صورت است كه 

ميتوانيد با ميزان انرژى هميشگى خود ادامه دهيد.

شهريور ماه:
اما  بروند  پيش  برنامه  اساس  بر  كارها  همه  داريد  دوست  هفته  اين 
احساس  اگر  ؛  باشيد  موفق  چيز  همه  در  كنيد  نيست.سعى  طور  اين 
بى حوصلگى مى كنيد طورى رفتار نكنيد كه انگار هيچ اتفاقى نيفتاده 

است ؛ كمى استراحت كنيد تا انرژى دوباره بگيريد.

مهر ماه:
در اين هفته گر چه بايد پرانرژى باشيد ولى چنين احساسى نداريد و 
اگر چنين احساسى نداريد كوچكترين فرصتى كه پيدا كنيد ميخواهيد 

استراحت كنيد.
هم چنين اگر چيزى شما را اذيت ميكند احساس رخوت و بى حالى 
خواهيد كرد و اين طور به نظر مى رسد كه شما نسبت به شخص 

مورد عالقه تان و يا وضعيت مالى تان بسيار نگرانيد.
چگونه مى خواهيد اين وضع را بهبود ببخشيد؟ كمى تفكر كنيد تا راه 

حل مناسبى بيابيد و يقين داشته باشيد كه خواستن توانستن است.

آبان ماه:
خوبى  به  را  تان  محبوب  يا  همسر  نيازهاى  ميتوانيد  هفته  اين  در 
شناسايى و انها را برطرف كنيد.الزم نيست زياد تالش كنيد كوچك 
ترين كارى هم كه انجام دهيد موفق ميشويد چون اين هفته براى شما 

به خوبى خواهد گذشت پس زياد خودتان را خسته نكنيد.

آذر ماه:
اين هفته يك نفر خواسته هاى بيشمارى از شما دارد ؛ گرچه شما 
مى  توانا  را  شما  اينقدر  ديگران  كه  اين  از  باشيد  خشنود  خيلى  بايد 

بينند اما تحت فشار زيادى بخاطر اين مسئله قرار خواهيد گرفت.
تحت هيچ شرايطى نبايد بگذاريد مشكالت بر شما چيره شوند چون 
آن وقت بعالوه اين كه خسته تان مى نمايد ؛ اعتماد به نفس خود را 
نيز از دست خواهيد داد ، سعى كنيد در اين هفته بيشتر استراحت 

كنيد و هيچ كار هيجان انگيزى انجام ندهيد.

دى ماه:
اين هفته تناسب برقرار كردن در كارها بسيار مهم است ؛ اگر الزم 
بود تمام وقت كار كنيد، حتمُا به همسرتان بگوييد كه اين كار كردن 

شما به سودخود او هم هست.
وقتتان  براى  اگر  ؛  نشويد  عصبانى  سريع  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
برنامه ريزى كنيد مى توانيد در كارهايتان پيشرفت كنيد و هم چنين 

به افراد منزل هم رسيدگى كنيد.

بهمن ماه:
دوستان مهمترين بخش زندگى تان مى باشند و اين هفته مى توانيد 

از معاشرت با آنها لذت زيادى ببريد.
غير  يا  كننده  سرگرم  زا  انرژى  كارى  و  شويد  جمع  هم  دور  بايد 
تعهدى به آنها  معمول انجام دهيد ؛ همچنان بايد به كسانى كه اخيراً 

سپرده ايد توجه كنيد.
شايد وقت آن رسيده كه بعضى از آنها را رها كنيد ؛ به خصوص اگر 

مى دانيد كه انرژى را كه الزم دارند به آنها نمى دهيد.

اسفند ماه:
اين هفته شما انگيزه اى را كه پشت رفتار يك شخص قرار دارد نمى 
توانيد كامًال درك كنيد اما اجازه ندهيد مانع شود كه با دستور كار 

خودتان جلو برويد.
ببيند  ندارد  دوست  كس  هيچ  كه  است  ناخوشايند  حقيقتى  اين 

آشنايانش پيشرفت كنند!

جدول و سرگرمى

Happy art ltd
تخفيف د انشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 

07795994020
خدمات لوله كشى آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return



THE THEATRE ROYAL DRURY LANE

TICKETS FOLLOW US0793 580 7437 / 020 3624 4221

THE THEATRE ROYAL DRURY LANE

TICKETS FOLLOW US0793 580 7437 / 020 3624 4221


