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در پى افزايش كشمكش ها و خشونت در سوريه

يد  د  سوريه  مختلف  هاى  فيلم  و  عكس ها  در 
افراد  دوش  روى  بر  خردسال  كودكان  كه  ه ايم 
بزرگسال اظهارات طايفه اى و شعارهاى خشونت 
خنجر  كه  حالى  در  هند  مى د  سر  فرقه اى  طلبانه 
د  دستشان  به  كه  خنجرى  با  يا  ارند  د  دهان  به 
انجام  نمايشى  حركات  حضار  برابر  در  ه اند،  اد 

مى د هند.

 خشونت در منطقه و جهان به مقوله اى هر روزه تبد 
يل شد ه است. تقريبا در تمامى اخبار رسانه هاى 
خشونت  درباره  خبرى  توان  نمى  جهانى  و  عربى 
خشونت  و  جنگ  نشنيد.  جهان  در  مختلف  هاى 
و  اى  طايفه  جنگ  مصر،  هاى  ناآرامى  سوريه،  در 
شبهه د اخلى اما مسكوت ليبى، انفجارهاى خونين 
آميز  خشونت  تظاهرات  عراق،  روزه  هر  تقريبا  و 
در تونس، زد و خورد هاى قومى و طايفه اى در 
يمن، تظاهرات خشونت آميز در تركيه، انفجارهاى 
خونين و تقريبا هر روزه در افغانستان و پاكستان 
همگى نمونه هايى هستند كه اين روزها اخبار شبكه 
هاى مختلف جهانى را به خود اختصاص د اد ه اند. 
شبكه  در  شويم  دور  هم  خبرى  هاى  شبكه  از  اگر 
جارى  حوادث  نكوهش  درباره  نيز  اجتماعى  هاى 
و  اين  زبان  از  قربانيان  با  ى  درد  هم  و  منطقه  در 
حقيقت  در  كه  شنويم  مى  مختلفى  هاى  حرف  آن 
بازگوكنند ه نوع د يگرى از اخبار مرتبط با خشونت 
در منطقه، جهان عرب، دنياى اسالم و جهان است. 

افكار  بر  ى  يد  شد  تاثيرگذارى  باعث  مساله  اين 
و  اخبار  و  ه  شد  عربى  جامعه  و  جهان  عمومى 
رسانه ها د ائما خبر از خشونت هاى اجتماعى در 

مناطق مختلف مى د هند. مساله اى كه باعث ايجاد 
نگرانى هاى بسيارى در تخريب روانى شهروند ان 
براى  عاملى  كه  اعتقادند  اين  بر  بسيارى  و  ه  شد 
هاى  شبكه  گيرى  شكل  و  خشونت  شدن  يه  نهاد 

اجتماعى خشونت طلب خودجوش مى شود.

اين  به  اشتى  يادد  در  لبنان  چاپ  الحيات،  روزنامه 
موضوع پرد اخته و مى نويسد: به آرامى خبرنگار 
منتشر  را  خبرى  عربستان  االخبار  فضايى  شبكه 
تحمل  اگر  كه  خواهد  مى  بينندگان  از  و  كند  مى 
شنيدن  براى  هايشان  قلب  و  ندارند  را  آن  شنيدن 
هند.  ند  گوش  آن  به  است  ضعيف  اخبارى  چنين 
البته  كه  شود  مى  پخش  نيز  فيلمى  شبكه  اين  در 
كمتر از آن چه گويند ه گفت، آزارد هند ه بود. خبر 
درباره برنامه قتل و خونريزى با ابزارهاى پزشكى 
و بيهوشى توسط يك نوجوان عليه برادرش است.

 ميان اخبار و رضايت حال شهروند ان و رعايت 
بار  اين  و  ه  بود  مشتركاتى  همواره  آنان  حال 
خشونت اين عامل مشترك است. اين نكته را همه 
مى د انيم كه رسانه مى تواند درس بد هد، آموزش 
د هد و نهاد يا هسته يا سازمان اجتماعى تاسيس 
دليل  به  ساله  كودكى 10  است،  ترسناك  خبر  كند. 
اختالف بر سر د يدن كانال تلويزيون در شهر مد 

ينه منوره خواهر بزرگتر 12 ساله اش را كشت. 

روزنامه  به  ينه  مد  پليس  در  الغانم  فهد  سرهنگ 
صرف  هنگام  به  اتفاق  اين  كه  است  گفته  الحيات 
شام رخ د اد ه است. اين حادثه يك نمونه ساد ه يا 
اتفاق  بسيار  آن  همانند  نبود،  ه  افتاد  پا  پيش  قصه 

افتاد ه است، ادامه در صفحه 4
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در تصاوير حكاكى شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. هيچكس 
سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس سرافكند ه و 
شكست خورد ه نيست هيچ قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير خشنى 
در آن وجود ند ارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه هيچگاه برد ه د ارى در ايران 
مرسوم نبود ه است در بين صد ها پيكره تراشيد ه شد ه بر سنگهاى تخت جمشيد 
ى  نژاد  چه  از  كه  بسپاريم  بخاطر  ارد.  ند  وجود  عريان  و  برهنه  تصوير  يك  حتى 

هستيم و د اراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست
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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. 
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آنان كه صبر ندارند چه فقيرند! 
مگر هيچ زخمى بدون صبر شفا يافته است؟

اتللو، پرده دوم، صحنه سوم

How poor are they that have not patience! What wound 
did ever heal but by degrees?

Othello, Act II, sc. 3.

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

نوشتن و نگارش از د يرباز مورد توجه آدمى بود ه و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و 
نظرات خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برد ه اند. قدرت نفوذ نگارش چنان 
گسترش يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم 
بر هر جامعه بدل گشت. با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست 
آورد تا جايى كه خبرنگارى، تبد يل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.قدرت 
هاى حاكم، همواره در هراس از د انستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بود ه اند كه پرد ه از واقعيت 
هاى پنهان و نهانى آنان برد اشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به 
توضيحاتى بيش از اين ند ارد. دولتمرد ان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى د ارند هر جا كه به 
سود و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. هرجا كه حقى ضايع شد ه، سرمايه 
اى بر باد رفته، تاراجى رخ د اد ه، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شد ه و...  در نخستين گام اين روزنامه 
نگاران و مفسران خبرى بود ه اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر باز كرد ه اند و حقايق را 
به گوش مردمان و دنيا رساند ه اند. نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك 
روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى 
شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى 
و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به 
طور كلى زير سوال برد ه و به چالش مى كشاند.در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسند ه نتواند خود 
را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش 
نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.نوشتن و نگارش از د يرباز مورد توجه آدمى بود ه و هست. چنانكه 
انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به 

قلم برد ه اند.
قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا 
سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت. با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه 
اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه خبرنگارى، تبد يل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه 
هاى جهان شد.قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از د انستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بود ه 
اند كه پرد ه از واقعيت هاى پنهان و نهانى آنان برد اشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش 
عيان است و نيازى به توضيحاتى بيش از اين ند ارد. دولتمرد ان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى 
د ارند هر جا كه به سود و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. هرجا كه حقى ضايع 
شد ه، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ د اد ه، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شد ه و...  در نخستين گام 
اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بود ه اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر باز كرد ه اند 
و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رساند ه اند. نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است 
اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار 
نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات 
شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار 
را نيز به طور كلى زير سوال برد ه و به چالش مى كشاند.در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسند ه 
نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه 

خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.   سردبير
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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.

ماجراي تحقيقات مشترك ايران و آمريكا در تپه 
حسنلو قديمي ترين عاشقان ايراني  

تحقيقات مشترك 
ايران و آمريكا!

در موزه باستان شناسي و مردم شناسي دانشگاه 
معروف  عكس ها  مشهورترين  از  يكي  پنسيلوانيا 
به دو عاشق ايراني است. عكس شمار 97482 اين 
موزه هنوز يكي از تصاوير منحصر به فردي است 
كه هر روز نظر خيلي ها را به خود جلب مي كند؛ 

عشاق ايراني،800 سال پيش از ميالد مسيح.
حسنلو  تپه   در  كه  باستان شناساني   1351 سال 
را  چيزي  هم  خودشان  بودند  حفاري  مشغول 
تحقيقاتي  مشترك  تيم  نمي كردند.  باور  مي ديدند 
اچ  رابرت  دكتر  سرپرستي  به  و  آمريكا  ايران 
باستاني  تپه  اين  در  تحقيقات  مشغول  دايسون 
قدمت  با  قبري  در  كردند.  پيدا  را  قبري  كه  بودند 

آغوش  در  نفر  دو  اسكلت  سال  هزار   3 حدود 
كه  سنگي  تخته  جز  به  قبر  در  شد.  پيدا  يكديگر 
هيچ  دارد  قرار  چپ  سمت  شخص  سر  باالي  در 
شي ديگري وجود نداشت و از آن زمان آنها لقب 

«عشاق» را گرفتند.
پنسلوانيا  دانشگاه  موزه  در   2005 سال  از 
نتيجه  انتشار  براي  تنها  فعاليت  به  مشغول  تيمي 
حسنلو  تپه  در  حفاري  گزارش هاي  و  تحقيقات 
هستند؛ تپه اي باستاني كه قدمت آن به 6 تا 8 هزار 
موزه  در  سالها،  با گذشت  مي رسد.  ميالد  از  قبل 
از  يكي  ايراني  عشاق  تصوير  پنسلوانيا  دانشگاه 

موارد مورد توجه است.

حسنلو؛ تپه اي پر از رمز و راز
تپه حسنلو در 7 كيلومتري شهر نقده قرار دارد. 
در 85 كيلومتري جنوب اروميه در كنار جاده اي 
كه از اروميه به نقده و اشنويه مي رسد به فاصله 
3 كيلومتر از سمت چپ جاده اين تپه نسبتًا بلند 

خودنمايي مي كند.
تپه هاي باستاني زيادي پيرامون تپه حسنلو را فرا 
گرفته اند كه نشان مي دهد اقوام ساكن در حسنلو 
تيره  يك  از  اطرافش  تپه هاي  در  ساكن  اقوام  با 

بوده و با هم داد و ستد و رابطه داشته اند.
آمريكا  و  ايران  مشترك  هيات   1334 سال  در 
تپه  در  دايسون  رابرت  پروفسور  رياست  به 
در  اكنون  چند  هر  شدند.  كاوش  مشغول  حسنلو 
اما  مي شناسند  بسيار  را  ايراني»  «عشاق  دنيا 
مشهورترين اثر باستاني يافت شده در اين محل 
تعلق  آهن  عصر  به  كه  است  حسنلو  طالي  جام 
داشته و در موزه ايران باستان نگهداري مي شود. 
23 فروردين ماه سال 1337 هيات مشترك ايران 
و آمريكا ضمن حفاري در اين تپه موفق به كشف 
جام بزرگ طالي حسنلو شد. اين جام در آغوش 
انساني جاي داشت كه بر زمين افتاده بود و بر 
پشت او خنجري فرو كرده بودند. نقوش اين جام 

متنوع بوده و داراي ارزش هنري بسياري است.

جام استثنايي

به  كم نظير  باستاني  اثر  يك  حسنلو  طالي  جام 
حساب مي آيد كه قدمتي قدمتي 3200 ساله دارد 
دوره  هنر  شكل گيري  در  مهمي  نقش  احتماال  و 

بعدي يعني دوره مادها داشته است.
متر  سانتي   25 بلندي،  متر  سانتي   21 اثر  اين 
نقش  جام  روي  بر  دارد.  وزن  گرم   950 و  قطر 
و  آب  خداي  زمين،  خداي  گانه:  سه  خدايگان 
خداي خورشيد حك شده است. نقش پهلواني كه 
قوچ،  دو  روي  ايستاده  الهه اي  مي جنگد،  هيوال  با 
مطابقت  و  پرنده  يك  پشت  بر  انسان  بدن  نقش 
نقش هاي  از  حوري  حماسه  يك  با  صحنه ها 
ميراث  سازمان  است.  جام  اين  روي  بر  موجود 
فرهنگي براي اولين بار آن را در سال 1377 به 
اسكلت  زير  در  جام  اين  گذاشت.  عمومي  نمايش 
يك مرد پيدا شد و به همين خاطر، ضربه خورده 
كه  باورند  اين  بر  كارشناسان  است.  شده  كج  و 
اين مرد با در دست داشتن جام در حال فرار از 

دست سپاه مهاجمان بوده، و چون در حال فرار 
جانش را از دست داده جام در زير فشار بدنش 

ضربه خورده و كج شده است.

تيم ايران و آمريكا
دايسون كه درجه دكتراي خود را در سال 1966 
ده  كه  دارد  اعتقاد  گرفت  هاروارد  دانشگاه  از 
دوره متمايز سكونت در تپه حسنلو وجود داشته 
است كه قديمي ترين آن حداقل به 6 هزار سال قبل 
در  سكونت  دوره  مهمترين  بازمي گردد.  ميالد  از 
حسنلو همان دوره چهارم است. كليه ساختمانهاي 
يافت شده در حسنلو كه از سنگ ساخته شده اند 
است.  حسنلو  در  سكونت  چهارم  دوره  به  متعلق 
اتاقهاي  توانست  آمريكا  و  ايران  مشترك  هيات 
كشف  تپه  مركز  در  بزرگ  سالن هاي  با  متعددي 
اين  محكم  دژ  و  نظامي  قلعه  دفاعي  ديوار  و  كند 

شهر را از زير خاك بيرون آورد.
سال  در   29  w ترانشه  بنام  كه  بزرگي  اتاق  در 
بهم  اسكلت   11 استخوانهاي  شد  حفاري   1349
وضعيت  داشت.  وجود  برهم  و  درهم  و  خورده 
و موقعيت قرار گرفتن اسكلتها روي زمين، مرگ 
غيرطبيعي آنها را كامًال ثابت مي كرد. در ميان اين 

اسكلت ها 4 اسكلت بچه وجود داشت.
دفن  و  داشت  فرق  هم  با  اسكلتها  افتادن  مسير 
نظر  به  و  نداشت  منظمي  و  معين  جهت  هيچكدام 
مي رسد كه هنگام مرگ، آنها با دستپاچگي و در 
حين فرار به زمين افتاده و مرده اند. يكي از آثار 
به  را  دستش  كه  زن است  يك  شده اسكلت  يافت 
سوي كودكي دراز كرده تافرزندش را به آغوش 
بكشد اما مرگ به او مهلت نداده است. به عقيده 
بود  شده  آن  مانع  مادري  عاطفه  باستان شناسان 
به  كند.  فرار  خودش  و  بگذارد  را  كودكش  كه 
و  زده اند  آتش  را  اتاقها  اين  قوي  بسيار  احتمال 
هنگام ريزش تيرها و فرود آمدن سقفها ساكنين 
آنها با وحشت پا به فرار گذاشته اند ولي نتوانستند 

موفق شوند.

رمان «قديس» در لندن 
رونمايى مى شود

رونمايى و انتشار ترجمه انگليسى رمان «قديس» 
در نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت لغو و 
اين رونمايى به نمايشگاه كتاب لندن موكول شد. 
رونمايى و عرضه نسخه انگليسى رمان «قديس» 
نوشته ابراهيم حسن بيگى كه پيش از اين اعالم 
شده بود در نمايشگاه بين المللى فرانكفورت در 
سال جارى انجام مى شود به دليل آنچه آماده 
نشدن نسخه ويراستارى شده اين كتاب اعالم 
شد، لغو شد. افشين شحنه تبار، مدير انتشارات 
شمع و مه كه ناشرى ايرانى ـ انگليسى بوده و 
انتشار اين اثر را بر عهده دارد با تاييد اين خبر 
تالش  در  جارى  سال  ابتداى  از  داشت:  اظهار 

اثر  «قديس»  رمان  انگليسى  ترجمه  تا  بوديم 
ابراهيم حسن بيگى را براى عرضه در نمايشگاه 
برنامه  حتى  كنيم.  منتشر  فرانكفورت  كتاب 
رونمايى از اين اثر در نمايشگاه فرانكفورت نيز 
كتاب  اين  متأسفانه  اما  بود،   شده  داده  ترتيب 
نمى شود.به  منتشر  فرانكفورت  نمايشگاه  تا 
اندكى  با  كتاب  اين  ويراستارى  ناشر  اين  گفته 
مشكل مواجه شده و به نظر نمى رسد تا زمان 
برگزارى نمايشگاه كتاب به اتمام رسد. بنابراين 
پس از نمايشگاه فرانكفورت منتشر خواهد شد. 
در اين شرايط در نظر دارم تا اين رمان را پس 
از انتشار در نمايشگاه بين المللى كتاب لندن كه 
فروردين 93 برگزار مى شود،  عرضه و مراسم 
براى  كنيم.«قديس»  برگزار  آن  براى  رونمايى 
نخستين بار در سال 1390 و در 300 صفحه از 

سوى انتشارات كتاب نيستان منتشر شد.

ادامه از صفحه اول

آينده اجتماعى خطرناك 
در انتظارخاورميانه

به  خشونت  كه  يم  شاهد  متاسفانه  روزها  اين   
و  ه  شد  يل  تبد  ما  كودكان  نزد  ى  عاد  چيزى 
د  دخالت  آن  گيرى  شكل  در  ى  متعدد  عوامل 

تا  گرفته  فيلم  و  الكترونيكى  هاى  بازى  از  ارند. 
همه  در  شوند،  مى  منتشر  روز  هر  كه  اخبارى 
هستيم.  خشونت  از  مختلفى  انواع  شاهد  آنها 
اكنون خشونت به يك عمل روزمره و سايه اند 
تبد  عرب  جهان  در  ان  شهروند  زندگى  بر  اخته 
بسيار  نگرانى  باعث  مساله  اين  است.  ه  شد  يل 
جوامع عربى شد ه است. كودكان ما به تدريج به 
سمتى مى روند كه به خشونت عادت كنند و رفته 
رفته اين روند به مرحله اى مى رسد كه د يگر 
تشكيل گروه هاى خشونت طلب سخت نباشد و 
در هر نقطه اى از جهان عرب به شكل قارچ گونه 
اى شاهد رشد گروه هاى خشونت طلب شويم. 
سال   14 زير  كودكان  كه  سوريه  و  عراق  مثل 

نظامى  عمليات  در  مشاركت  و  فعاليت  حال  در 
هستند. در عكس ها و فيلم هاى مختلف سوريه 
دوش  روى  بر  خردسال  كودكان  كه  ايم  ه  يد  د 
شعارهاى  و  اى  طايفه  اظهارات  بزرگسال  افراد 
خشونت طلبانه فرقه اى سر مى د هند در حالى 
به  كه  خنجرى  با  يا  ارند  د  هان  د  به  خنجر  كه 
حركات  حضار  برابر  در  اند،  ه  اد  د  دستشان 

نمايشى انجام مى د هند.  

ها  دولت  اگر  نويسد:  مى  پايان  در  ه  نويسند 
شاهد  ى  زود  به  نكنند  موثر  و  فورى  دخالت 
حتى  و  جوان  هاى  نسل  نزد  خشونت  افزايش 
براى  ى  يد  تهد  كه  بود  خواهيم  نوجوانانمان 
امنيت اجتماعى و روانى جامعه خواهند شد. اگر 
تد  بر  خود  ها  دولت  كه  گويند  مى  بسيارى  چه 
اوم خشونت تاكيد مى كنند كه نتيجه آن چيزى 
است كه اكنون در جوامع همان دولت هاى حاكم 
سايه  در  خشونت  نرخ  افزايش  يم.  شاهد  نيز 
منوال  ين  بد  اگر  كه  عربى  و  اى  منطقه  تحوالت 
پيش رود كل منطقه را خشونت هاى شد يد فرا 
و  ملت  را  موقعيتى  چنين  هزينه  گرفت.  خواهد 

دولت هر دو باهم پرد اخت خواهند كرد.
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حدود آزادي بيان تا كجاست؟

رسانه هاي جمعي اعم از مطبوعات، راديو و تلويزيون و فضاي مجازي پايه هاي 
بنيادين آزادي بيان را تشكيل مي د هند. و آزادي بيان ركن اساسي دموكراسي 
هر  در  دموكراتيك  بنيان هاي  استحكام  ميزان  واقع  در  است.  كشوري  هر  در 
كشوري به شرايط و گستردگي آزادي بيان در سايه رسانه هاي جمعي بستگي 
د ارد. در سايه آزادي بيان آگاهي تود ه هاي مردم رشد مي كند و افزايِش خرد 
سايه  در  مي برد.  باال  را  شهروندي  حقوق  و  قانون  رعايِت  انگيزه هاي  جمعي 
نقد جمعي چالش هاي اجتماعي حل مي گردد و اشتباهات حاكميت گوشزد شد 
ه و راهكارهاي درست فراروي آن قرار مي گيرد. آزادي بيان نوعي هژموني 
اجتماعي را در قالب نظارت عمومي بر كليت دولت بوجود مي آورد و مانع سوء 
استفاد ه حاكمان از قدرت مي شود.بر اين اساس آزادي بيان فرايندي است كه 
در كنار نقد و انتقاد از ساختارهاي نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه 
و روابط سياسي احزاب و گروه ها... بيان كنند ه ي راهكارهايي سازند ه است. 
بسياري از اشتباهاتي كه مسئولين و مديران حكومتي و سازماني نمي بينند يا 
نمي خواهند ببينند، رسانه هاي جمعي آن را بزرگ كرد ه و گوشزد مي نمايند 
و حساسيت جامعه را نسبت به آن باال مي برند. آزادي بيان نمادي از جامعه 
مدني است كه بدون آن حقوق شهروندي شكل نمي گيرد. اما آنچه در اين ميان، 
آزادي بيان را به چالش مي كشد، نبود تعريف يكسان از آزادي بيان و تفسير 
برد ار بودن حد و مرز و به اصطالح خطوط قرمز براي آن است. به راستي 
حد و حدود آزادي بيان كجاست و خطوط قرمزي كه براي آن بايد مشخص 
شود كد ام مسئله و موضوع را شامل مي شود؟ به طور معمول آنان كه طرفد 
ار نگاهي انقباضي به مقوله ي آزادي بيان و مطبوعات هستند داليلي را مطرح 
مي كنند كه در نظر اول بسيار مقبول و منطقي به نظر مي رسد. اين افراد دل 
نگراني هاي خود را عمدتًا با طرح تقدم مسئله ي منافع و امنيت ملي بر آزادي 
بيان اظهار مي د ارند. از ديدگاه ايشان وقتي در كشورهاي غربي كه خود را 
انسته  د  بيان  آزادي  بر  مقدم  امنيت  مي كنند،  معرفي  شهروندي  حقوق  مظهر 
مي شود چه لزومي د ارد كه در كشوري در حال گذار چنين نباشد. اما ضمن 
قبول رفتار برخي كشورهاي دمكراتيك در اين زمينه بايد پاسخ د اد اگرچه 
اين عملكرد مي تواند خالف حقوق اساسي بشر تلقي شود ولي توجه به تفاوت 
پايه ي محدوديت آزادي بيان در يك جامعه ي مردمساالر و يك كشوِر رو به 

توسعه مي تواند راهگشا باشد.

تنظيم  طوري  ملي  منافع  ي  پايه  بر  مدرن  جوامع  ساختار  در  قرمز  خطوط 
اكثريت  ثانيًا  و  است  دموكراتيك  كامًال  خاستگاهي  اراي  د  اوًال  كه  مي گردد 
مردم يا خود طالب چنين محدوديتي هستند يا آن را به نفع خويش مي پند ارند. 
گرچه هستند نخبگاني در همين جوامع كه حتي به اين مقد ار از محدوديتها نيز 
معترضند ولي اين حدود و ثغور ابتد ا در خواست اكثريت تجلي يافته و سپس 
در قامت قوانيني مانع و رادع خود را نشان مي د هد. به طور مثال اگر در يك 
كشور به لحاظ مقابله با تروريسم، اجبار به مراقبت از ارتباطات مخابراتي و 
اينترنتي است، ابتد اًء خواست جامعه بر اين امر مايل بود ه و بعد ازآن نهادي 
چون مجلس رد اي قانون را بر خواست ملت پوشاند ه است همچنين مردم 
در كشوري اين گونه، مي د انند كه تالش دولت نمي تواند بر كاهش اختيارات 
سياسي آنان تعلق گيرد. اما در يك جامعه با ساختاري غير دمكراتيك فلسفه 
ي وجودي موانع بر سر راه آزادي، تأمين منافع اقليت مسلط است كه به غلط 
بطن  از  آزادي  محدوديتهاي  جوامعي  چنين  در  مي شود.  ه  ناميد  ملي  منافع 
نيز  عامه  حقوق  از  صيانت  به  ناظر  و  ه  نشد  حاصل  نهاد  مردم  سازمانهاي 
كه  است  حاكم  گروه  منفعت  كشورها  گونه  اين  در  قرمز  خطوط  نمي باشد. 
در  صورت  هر  به  باشد.  مردم  خواست  با  تضاد  در  گاه  و  مخالف  مي تواند 
جوامع اين چنيني، حدود آزادي چه به لحاظ خاستگاه و چه به لحاظ تعارض 
احتمالي با مطالبات جامعه فاقد مشروعيت است. نتيجه اين كه در نگاهي مردم 
مد ار، اصل بر آزادي بيان است چرا كه توسعه در اين عقيد ه از پِس نگاهي 
ضامن  نهاد  مردم  رسانه هاي  قالب  در  بيان  آزادي  و  مي گيرد  ريشه  انتقادي 
توسعه مي باشد. اما از آن سو باز به همين عقيد ه (و اين بار نه لزومًا نگاهي 
ليبراليستي) در حمايت از منافع مردم و نه گروه و حزب حاكم، الزام به تعيين 
حدود آزادي پيش مي آيد. حدودي كه از خواست مردم خلق مي شود، با نظر 

آنان شكل مي گيرد و به جهت رضايت ايشان جاري مي شود.

آيا در آينده شاهد افول 
غرب خواهيم بود؟

دكترجعفر خيرخواهان

آيا جهان غرب پيشتازى در عرصه 
اقتصادى و نوآورى را به شرق واگذار 

خواهد كرد؟ آيا نوبت رنسانس و 
نوزايى فكرى و انديشه اى آسيايى ها 

فرا رسيد ه است؟
اگر به نرخ رشد باالى اقتصاد ى در شرق و جنوب آسيا و 
برآمدن قدرت هاى نوظهورى مثل چين و هند نگاه كنيم، پاسخ 

به اين پرسش مثبت به نظر مى رسد. اما اگر به رتبه بند ى د 
انشگاه هاى جهان كه با عنوان «آموزش عالى تايمز» منتشر 
برسيم.  يگرى  د  نتيجه  به  شايد  ازيم  بيند  نگاهى  مى شود، 
اين رتبه بند ى به هيچ وجه نشان نمى د هد كه غرب در حال 
عقب نشينى است، بلكه برعكس در اوج قرار د ارد. براى مثال 
د   3 و  آمريكايى  انشگاه  د   7 جهان،  برتر  انشگاه  د  ه  د  از 
جهان،  برتر  انشگاه  د   100 بين  در  هستند.  انگليسى  انشگاه 
نيمى در كشور آمريكا، يك چهارم در اروپاى قاره اى و حدود 
يك پنجم در انگلستان، كاناد ا و استراليا قرار د ارند. به طور 
خالصه جهان غرب 89 درصد از 100 د انشگاه برتر جهان را 
در اختيار د ارد؛ در حالى كه سهم آسيا تنها 11 درصد است. 
رويترز  تامسون  پژوهشى  علمى  موسسه  را  ى  رتبه بند  اين 
تهيه مى كند و تنها معيار جهانى عملكرد د انشگاه ها است كه 
د انشگاه هاى درجه يك جهانى بر اساس تمام ماموريت هاى 
اصلى يك د انشگاه (محيط آموزشى، پژوهش و توليد مقاالت 
و  صنعت  از  درآمد  و  نوآورى  انش،  د  انتقال  استناد،  مورد 
چشم اند از و اعتبار بين المللى از حيث كادر هيات علمى و د 

انشجويان) مورد ارزيابى و قضاوت قرار مى گيرند.

تا  مى رود  كار  به  ى  عملكرد  نماگر  ه  سيزد  منظور  اين  به 
مورد  كه  شود  ارائه  مقايسه ها  متوازن ترين  و  جامع ترين 
اعتماد د انشجويان، هيات علمي، مد يران د انشگاه و صنعت 
و دولت است. انتشار اين رتبه بند ى ها هر ساله يك رويد اد 
است  انشجويانى  د  و  اساتيد  نيز  و  انشگاه ها  د  براى  بزرگ 
كه در جست وجو ى انتخاب د انشگاهى براى كار و تحصيل 

هستند.
در بين 100 د انشگاه برتر جهان، هيچ د انشگاهى از هند و 
د يگر كشورهاى مهم آسيايى مثل اندونزى، تايلند و فيليپين 
حضور ند ارد. در بين 200 د انشگاه برتر تنها يك د انشگاه 
انشگاه  د  سه  جنوبى  كره  چه  اگر  و  ارد  د  حضور  تايوانى 
 100 بين  در  ه  نمايند  دو  ام  كد  هر  سنگاپور  و  هنگ كنگ  و 
نشانه  كه  نيست  ى  حد  به  اد  تعد  اين  ارند،  د  برتر  انشگاه  د 
جابه جا يى قدرت به سمت شرق باشد. به واقع اگر بخواهيم از 

خيزش قاره  اى سخن بگوييم درست تر اين است اين خيزش 
را به اروپا نسبت د هيم. براى مثال اگر د انشگاه هاى چهار 
كشور سوئد، سوئيس، بلژيك و هلند را كه روى هم رفته 45 
ميليون نفر جمعيت د ارند با هم جمع كنيم، بيشتر از تعد اد 
د انشگاه هاى كل آسيا در بين 100 د انشگاه برتر است. تعد 
اد د انشگاه هاى كشور كوچك هلند به تنهايى بيش از مجموع 
چين و ژاپن در بين 100 د انشگاه برتر جهان است، در حالى 
فهرست  در  انشگاه  د  هشت  يگر  همد  با  آلمان  و  فرانسه  كه 
هم  روى  ژاپن  و  چين  آنها  با  مقايسه  در  ارند؛  د  برتر   100
رفته تنها چهار د انشگاه د ارند. حتى انگلستان نيز بهانه اى 
براى خوشحالى د ارد؛ چرا كه د ه درصد از 100 جايگاه برتر 
را به خود اختصاص د اد ه است كه دقيقا يكى كمتر از كل 

آسيا است.
توليد  مركز  را  يك  درجه  و  معتبر  انشگاه هاى  د  اگر  پس 
و  نو  ه هاى  ايد  و  يشه ها  اند  از  پشتيبانى  و  خلق  و  پژوهش 
ارزشمند بد انيم كه ثروت اصلى براى هر كشورى محسوب 
مى شوند، هنوز خورشيد قدرت اقتصاد ى و فرهنگى در غرب 

غروب نكرد ه است.

است  توانسته  تركيه  توسعه  حال  در  كشور  ميان  اين  در 
شگفتى ساز شود و چهار د انشگاه در بين 300 د انشگاه برتر 
جهان د اشته باشد. كشور بزرگ هندوستان در بين 400 د 
انشگاه برتر جهان تنها سه د انشگاه د ارد. عربستان و ايران 
نيز هر كد ام تنها با يك د انشگاه، (د انشگاه ملك عبد العزيز 
و د انشگاه صنعتى شريف) در بين د انشگاه هاى از رتبه 300 

تا 350 قرار گرفتند.

ه  آيند  ه،  پيچيد  انش هاى  د  به  متكى  و  رقابتى  جهان  در 
اين  نتايج  پس  مى زند.  رقم  انشگاه ها  د  وضعيت  را  كشورها 
رتبه بند ى هشد ارى براى برنامه ريزان كشورهايى است كه 
در انتهاى جدول قرار د ارند تا سياست هاى ملى را به گونه اى 

تعيين كنند كه در خدمت پيشرفت علمى د انشگاه ها باشد.
اينها  به  مى توان  انشگاه ها  د  پيشرفت  مهم  عوامل  جمله  از 
اشاره كرد: حضور در عرصه علم و د انش جهانى و برقرارى 
و  جهان  انشگاه هاى  د  ساير  با  علمى  بيشتر  تبادل  و  ارتباط 
همايش هاى  برگزارى  و  توانمند  اساتيد  ام  استخد  و  جذب 
د  با  انشگاه  د  هر  فعاليت هاى  مقايسه  بين المللى.  علمى 
الگوگيرى  و  كشورها  ساير  در  هم رتبه  و  رقيب  انشگاه هاى 
از د انشگاه هاى معتبر و در كالس جهانى؛ همان گونه كه د 
 MIT انشگاه صنعتى شريف با الگوگيرى از د انشگاه معتبر
تاسيس شد و بنا بود شاخه اى از آن د انشگاه در ايران باشد. 
كارى كه برخى كشورهاى حاشيه جنوبى خليج فارس مدتى 
است شروع كرد ه اند و د انش و سازوكار مد يريت و تامين 
مى كنند.  منتقل  اخل  د  به  نيز  را  مادر  انشگاه  د  مالى  منابع 
افزايش سهم بودجه هاى پژوهشى در توليد ناخالص د اخلى 
و هد ايت بخش اعظم آن به پروژه هاى د انشگاهى و حمايت 
از حقوق مالكيت فكرى براى تشويق به اختراعات و نوآورى 
در د انشگاه ها؛ و سرانجام مصون نگه د اشتن د انشگاه از 
مد اخالت سياسى و هد ايت د انشگاه ها به سمتى كه محلى 

براى حل مشكالت جامعه باشند. 
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خود را در مقابل ايران به خواب نزنيد
ايران  يك  است،  اطمينان  عدم  و  ها  اعتمادى  بى  از  مملو  كه  اى  خاورميانه  در 
قابل پيش بينى تر به نفع همه خواهد بود.همچنين عالج رنج خاورميانه بدون 

مشاركت، تعهد و عزم راسخ تمامى طرف ها امكانپذير نخواهد بود.
خاورميانه در گردونه اى به پايان از بى ثباتى گرفتار شده است. احتمال اقدام 
از  پس  مصر  در  شرايط  نهادن  وخامت  به  رو  همراه  به  سوريه،  عليه  نظامى 
باوجود  اين،  بر  عالوه  است.  داده  قرار  تيغ  لبه  در  را  منطقه  نظامى،  كودتاى 
تغييراتى كه در ايران پس از برگزارى انتخابات رياست جمهورى 24 خرداد، 
اسالمى،  جمهورى  اى  هسته  اهداف  سر  بر  مذاكرات  سرنوشت  آمده،  پديد 

همچنان نامعلوم است.
پارادوكس ها زمانى جدى تر مى شود كه متحدان سنتى آمريكا در خاورميانه( 
عربستان سعودى، اسرائيل، تركيه، مصر و ديگر كشورهاى عربى حاشيه خليج 
فارس) ،در درگيرى هاى كليدى منطقه، موضع مخالف به خود گرفته اند. و تاييد 

منافع همسايگان يا كشورهاى نزديك اوضاع را پيچيده تر كرده است.
عربستان سعودى كه از پيامدهاى داخلى به قدرت رسيدن اخوان المسلمين در 
مصر نگران است، نمى خواهد شاهد مشروعيت گرفتن اين جنبش اسالمى به 
شيوه اى دمكراتيك باشد. بنابراين رويكرد خشنى را در مقابل اخوانى ها دنبال 
از  سعودى  الگوى  با  مقايسه  در  مسلمانان  از  شاخه  اين  اين  هرچند  كند،  مى 

اسالم ميانه رو تر به نظر مى رسد.
از  حمايت  نخست،  كند.  مى  فشار  اعمال  جهت  دو  از  خود،  نوبه  به  اسرائيل 
كودتاى مصر و به رسميت شناختن ارتشى ها در ساختار حكومتى اين كشور. 
به اين ترتيب اسرائيل به دنبال برقرارى ثبات بيشتر در مرز سينايى است. دوم، 
ديگر  و  مصر  تحوالت  به  ها  فلسطينى  با  صلح  مذاكرات  در  آويو  تل  پيشرفت 
خارجه  امور  وزير  كرى،  جان  دارد.  بستگى  ايران  جمله  از  منطقه  كشورهاى 
آمريكا، سرمايه سياسى قابل توجهى را در احياى مذاكرات صلح هزينه كرده و 

اسرائيل نيز مى تواند از آن به نفع خود استفاده كند.
در همين حال، جنگ شهرى در سوريه به شكاف شيعه – سنى دامن زده كه 
مى تواند به كل منطقه سرايت كند. موضوعى كه رقابت تاريخى بين عربستان 
به  مخالف  عربستان سعودى  واقع،  در  دهد.  نيز شرح مى  را  ايران  و  سعودى 
اسالم  هاى  گروه  از  مقابل  در  و  است  مصر  در  گرايان  اسالم  رسيدن  قدرت 
گراى معارض در سوريه حمايت مى كند و مخالف حمايت ايران از بشار اسد 

است.
پيشرفت در مذاكره با ايران بر سر برنامه هسته اى اش، فضاى مناسب ترى 

براى حل ديگر مشكالت منطقه اى فراهم مى كند.
اين در حالى است كه هم اكنون كودتاى مصر ثابت كرده كه اشتباهى در كار 
بوده است.  نظاميان به قدرت رسيده در حال بازگرداندن روش هاى حكومت 

30 ساله حسنى مبارك هستند  و حتى مبارك نيز از زندان آزاد شده است.
آنچه كه  ارتش عليه اخوانى ها انجام مى دهد بيشتر يك رقابت بر سر قدرت 
است تا باورهاى مذهبى. در حال حاضر، اخوان المسلمين به عنوان يك نيروى 
سازماندهى شده، مهمترين چالش براى ارتش به شمار مى رود.و در راس همه 
اين موارد، مجادله هسته اى ايران قرار دارد كه همچنان حل نشده باقى مانده 
است. البته باتوجه به حجم ناآرامى ها و درگيرى ها در منطقه، حل نشدن اين 
موضوع چندان تعجب برانگيز نيست. اما از آنجايى كه دولت حسن روحانى در 
ايران روى كار آمده است، غرب هنوز واكنش كافى در اين مورد نشان نداده 
است.اين يك اشتباه بزرگ است، چرا كه پيشرفت در مذاكره با ايران بر سر 
اى  منطقه  مشكالت  ديگر  حل  براى  ترى  مناسب  فضاى  اش،  اى  هسته  برنامه 
دولت  هاى  مسئوليت  حيطه  در  مذاكرات  اكنون  اين،  بر  عالوه  كند.  مى  فراهم 
است كه قدرت مانور روحانى را بيشتر مى كند. محمد جواد ظريف، وزير امور 
خارجه ايران كه در ميان رهبران جهان، چهره شناخته شده اى به شمار مى 

رود نيز به احتمال زياد هدايت مذاكرات هسته اى را بر عهده مى گيرد.
هرچند همواره بايد احتياط به خرج داد، انتخاب روحانى بايد مورد توجه قرار 
گيرد. اگر پنجره اى از فرصت ها گشوده شده باشد، غرب بايد از هيچ اقدامى 

براى بهره بردارى از آن فروگذار نكند.
دو گام مهم برداشته شده است. يكى مردم ايران كه نشان دادند چالش هاى 
پيش رو را درك كردند و ديگرى رئيس جمهور كه بهترين تيم ممكن را براى 

پيش بردن برنامه هاى دشوار، بسيج كرده است.
اشاره به اين نكته اهميت دارد كه روحانى در انتخابات رياست جمهورى 75 
درصد آرا را به خود اختصاص داد. او وعده بهبود وضعيت اقتصادى ايران 
و ترميم روابط با جامعه بين المللى و حتى پيشرفت در مذاكرات هسته اى را 

داده است.
از زمانى كه دولت روحانى آغاز به كار كرده، او با سرعت به خواسته هاى 
مردم پاسخ داده است. كابينه روحانى متشكل از افرادى است كه كمتر كسى 
آنها  حضور  با  را  خود  دولت  باشد  قادر  جديد  جمهور  رئيس  كرد  مى  باور 

تشكيل دهد.
بنابراين دو گام مهم برداشته شده است. يكى مردم ايران كه نشان دادند چالش 
هاى پيش رو را درك كردند و ديگرى رئيس جمهور كه بهترين تيم ممكن را 

براى پيش بردن برنامه هاى دشوار، بسيج كرده است.
يك ضرب المثل در ايران است كه مى گويد كسى را كه خوابيده مى توان بيدار 
كرد اما كسى كه خود را به خواب زده، نمى توان بيدار كرد. اين ضرب المثل 
مى تواند براى جامعه بين المللى نيز مصداق داشته باشد.در خاورميانه اى كه 
مملو از  بى اعتمادى و عدم اطمينان است، يك ايران قابل پيش بينى تر به نفع 
راسخ  عزم  و  تعهد  مشاركت،  بدون  خاورميانه  رنج  عالج  همچنين  است.  همه 

تمامى طرف ها امكانپذير نخواهد بود.
* مسئول پيشين سياست خارجى اتحاديه اروپا

آقاي رييس جمهور؛ 

دنيا سال هاست اين گزينه را از 
روي ميز برداشته است! 

  آقاي رييس جمهور؛ دنيا سال هاست اين گزينه را از روي 
ميز برداشته است! 

نگهداشتن گزينه جنگ بر روي ميز راه حل ها، ديگر به يك 
خصلت ذاتي براي رهبران آمريكا بدل شده است. انگار اگر 
قرار باشد عده اي در آمريكا دنبال راه حلي براي ماجرايي 
باشند، هفت تير و دار و درفش هم بخشي از راه حل هاست. 
سال2003  يا  باشد  يا 50  دهه 30، 40  كه  هم نمي كند  فرقي 
جمهوري  كشور  جمهوري  رئيس  و  رهبر  ميالدي،  يا 2013 
خواه باشد يا دموكرات، تفاوتي هم ندارد كه جزييات ماجرا 
و ابعاد آن چه و چگونه باشد، حتي داخلي يا خارجي بودن 
بحران پيش آمده هم براي ساكنان كاخ سفيد در قرار دادن 
ممكن  حل هاي  راه  مجموعه  كنار  در  جنگ  و  كشتار  گزينه 

براي حل يك بحران چندان تاثيري ندارد. واشنگتن در همه 
دهه هاي اخير و گذشته و به طور مشخص از پس سالهاي 
جنگ دوم جهاني دوم تا كنون نشان داده است كه هر جا كه 
مقام  در  يا  و  شد  مواجه  بحراني  با  مستقيم  غير  يا  مستقيم 
كدخدايي خودخوانده بر جامعه جهاني، در معرض تصميمي 
از  بيش  و  پيش  گرفت،  قرار  مساله  و  بحران  يك  حل  براي 
تالش ديپلماتيك و اخالقي براي حل صورت مساله، به سمت 
پاك كردن و يا تغيير دادن صورت مساله متمايل شده است.
ماجراي جنگ موشكي و خليج خوك ها و همه جنگ طلبي هاي 
تمام  جنگ  راه انداختن  به  سرد،  جنگ  دوران  در  سفيد  كاخ 
كره  جزيره  شبه  و  ويتنام  از  متعددي  كشورهاي  در  عيار 
و پاناما گرفته تا افغانستان، عراق و ليبي، كودتاهاي پيدا و 
پنهان در دهها كشور از ايران گرفته تا كشورهاي عربي و 
افريقايي و آمريكايي و دهها نشانه بزرگ و كوچك ديگر همه 
تاييد كننده اين واقعيت است كه واشنگتن تنها كشوري است 
كه فارغ از واقعيت هاي جهان كنوني و بازنگري هاي متعدد 
بوجود آمده در معناي قدرت، همچنان با همان نگاه دهه 40 
از  و  حل  راه  يك  عنوان  به  كشتار  و  جنگ  به  ميالدي  و 50 
قضا اصلي ترين و دم دستي ترين راه حل مي نگرند. 5سال 
پيش و پس از هشت سال مداوم جنگ افروزي جرج بوش 
باراك  برآمدن  از  خوشحال  بسياري  خاورميانه،  در  پسر 
اوباماي دموكرات، سياهپوست و حقوقدان، دوران تازه كاخ 
سفيد را دوران «نه به جنگ» آمريكايي ها تعبير مي كردند و 
از پايان تندروي ها، خداحافظي رئيس جمهور با اتاق جنگ 
در  اعتدال  چاشني  با  متفاوت  و  جديد  عصري  آغاز  و  كاخ 
واشنگتن سخن مي گفتند. اما چندان طول نكشيد تا هم براي 
مشخص  آمريكايي  دهندگان  راي  براي  هم  و  جهاني  جامعه 
شود كه در كاخ سفيد «در»همچنان بر همان پاشنه هميشگي 
مي چرخد و تهديد با «ضرب شصت» و «زور سرنيزه » مانند 
سالها و دههاي گذشته حرف اول و آخر را در ديپلماسي اين 
كشور مي زند. در همه 5 سال گذشته و حال هرگاه كه بحث 
پرونده هسته اي ايران پيش آمد و گفت و شنيدهاي مذاكره 
كنندگان هسته اي در استانبول، وين، ژنو و آلماتي كمي از 
هم فاصله گرفت، باراك اوباما از ژشت مصلح جهاني خود 
بدرآمد، زبان ديپلماسي را به كناري گذارد و و لباس جنگ 
هرجا  كشيد.  رخ  به  را  ميزش  روي  جنگ  گزينه  و  كرد  پرو 

تالويو  حمايت  و  آمريكايي  اسرائيلى هاي  آراي  جذب  به  كه 
و آيپك نيازمند شد باز گزينه روي ميزش را تكاني داد تا 
قند در دل جنگ طلبان آمريكايي و نتانياهو و ديگر رهبران 
مثابه دهه هاي  اسرائيلي آب شود. در همه اين سال ها و به 
براي  تنها  نه  ميز  روي  گزينه هاي  كشيدن  رخ  به  پيشين، 
ايران در خاورميانه كه براي شبه جزيره كره در منتهي اليه 
شرق دور و روسيه اي كه از يك سو بيخ گوش پايتخت هاي 
اروپايي و از سوي ديگر بيخ گوش خود آمريكايي هاست، نيز 
از سوي كاخ سفيد بارها تكرار شده است. حتي خيزش هاي 
عربي و غير عربي سه ساله اخير نيز با چراغ سبز واشنگتن 
در بيشتر كشورها رنگ خون گرفت و گاه در يك جغرافيا 
كدخداي خودخوانده حامي حاكم شد و در جغرافيايي ديگر 
اما با شرايط و مختصاتي مشابه، حامي معترضان شد. هيچ 
و  شد  مشخص  حمايت ها  چگونگي  بر  حاكم  فلسفه  نه  گاه 
نه منطق چيستي و چرايي به رخ كشيدن گزينه جنگ روي 
ميز. از اين رو است كه رئيس جمهوري كه در سال 2008 
جنگ  از  خسته  امريكايي  ميليون ها  راي  جنگ  ضد  شعار  با 

ساالران جمهوري خواه را به سمت خود و حزب دموكرات 
ديگر  طلبي  جنگ  به  خود  راه  ميانه  در  و  اكنون  كرد،  جلب 
را  ميانه روي  و  تغيير  شعار  كه  طلبي  جنگ  است.  شده  بدل 
به كناري گذاشته و در طول هفته هاي اخير تحركات و اظهار 
نظرهايش شبح جنگي تمام عيار را بر سر خاورميانه به پرواز 
درآورده و جنگدوستان جهان - از اعضاي القاعده پراكنده 
در خاورميانه گرفته تا فرماندهان نشسته در اتاق جنگ كاخ 
ذوق  سر  بر  و  كرده  صدا  يك  هم  با  را  پنتاگون -  و  سفيد 
آورده است.در اين بين طي اين سالها، رهبران آمريكا و ديگر 
كشورهاي غربي، ديپلماسي تهاجمي و اظهارت راديكالي و 
تندروانه مقام هاي تهران در مساله اسرائيل و پرونده هسته 
اي را بخشي از ادله و بهانه خود براي تدارك جنگي ديگر 
با  همزمان  و  روزها  اين  اما  مي دادند.  قرار  خاورميانه  در 
موج تازه جنگ خواهي واشنگتن در خاورميانه، سكان اداره 
امور ديپلماتيك در تهران به دست سياستمداران اعتدالگرا و 
ضدجنگ كشورمان افتاده است. ديپلماتهايي كه به پشتوانه 
آراي مردم ايران هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل 
به  و  دارند  تاكيد  منطق  پايه  بر  و  واقعگرايانه  ديپلماسي  بر 
افتادن  از  جلوگيري  براي  ممكن  حل هاي  راه  همه  كاربستن 
و  ماموريت  را  خاورميانه  دامان  در  ديگر  جنگي  زبانه هاي 
رسالت اصلي خود و همه رهبران فرهيخته جهان مي دانند. 
كه  اي  چندجانبه  ظلم  بر  تهران  جديد  مقامات  حال  عين  در 
غير  افراطيون  داخلي،  معارضان  دمشق،  دولت  سوي  از 
سوري و كشورهاي مخالف دمشق بر مردم سوريه مي رود، 
نيز اذعان دارند و معتقدند سرنوشت سوريه را بايد مردم 
سوريه تعيين كنند، نه توپ و تانك و داغ و درفش القاعده 
چندان  اعتقاد  و  رسالت  اين  قضا  از  دمشق.  و  پنتاگون  و 
توقف  در  مي توان  را  آن  ردپاي  و  است  نبوده  تاثير  بي  هم 
موقت جنگ ديد. ديپلماسي كالسيك و ديپلماسي عمومي اين 
گفتمان و صداي متفاوتي كه اين روزها از تهران به گوش 
جهان مي رسد، تا همين جاي كار هم تا حدود زيادي موفق 
كار  دفتر  در  چه  جهان  جنگ هاي  ضد  و  است  كرده  عمل 
همين  از  شده اند.  متحد  خيابان ها  در  چه  و  دولت ها  سران 
از  كامل  طور  به  را  جنگ  گزينه  چند  هر  اوباما  كه  است  رو 
روي ميز سوريه برنداشته است اما با وجود ميل عجيبش 
به حمله با يك عقب نشيني فاحش توپ تصميم نهايي را به 

زمين كنگره و اكثريت جمهوري خواهان آن انداخته است.
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 بيش از دو دهه قبل زمانى كه جهان شاهد فروپاشى 
سوسياليستى  اقتصاد  و  شوروى  جماهير  اتحاد 
و  آزاد  بازار  چشمگير  پيروزى  كنارش  در  و  آن 
بينى  پيش  فوكوياما،  فرانسيس  بود،  دموكراسى 
كرده بود كه ليبراليسم ايدئولوژى ها رقيب خود را 
مغلوب خواهد كرد. با اين حال وى در اين گفتگوى 
اختصاصى با راديو آزاد اروپا بالروس توضيح مى 
دهد كه دموكراتيزه شدن در اروپاى شرقى روسيه 

به راحتى حاصل نمى شود.

ترين  مهم  را  سياسى-اجتماعى  فرايند  كدام  شما 
و  شرقى  اروپاى  آينده  در  ترين  كننده  تعيين  و 

روسيه مى دانيد؟

اتفاق  حال  به  تا  كه  آنچه  اكثر  متاسفانه  من  نظر  به 
از  روسيه  در  اين  بنابر  است.  نبوده  مثبت  افتاده 
جمهور  رئيس  عنوان  به  پوتين  والديمير  كه  زمانى 

مداوم  صورت  به  هستيم  شاهد  است  شده  انتخاب 
در حال دور شدن از دموكراسى هستيم. و معتقدم 
خواهد  هم  تر  غيردموكراتيك  روسيه  زمان  گذر  با 
شد. در اين كشور رقابت آزادى براى ديگر نيروهاى 
بيان  آزادى  شاهد  روسيه  در  ندارد.  وجود  سياسى 

نيستيم. در روسيه آزادى اطالعات مفهومى ندارد.

كنم  مى  فكر  من  زيرا  بود  اميدكننده  نا  نيز  اوكراين 
به  دستيابى  براى  فرصتى   2003 سال  كشور  اين 
از  حال  اين  با  داد.  دست  از  را  واقعى  دموكراسى 
يانوكويچ  ويكتور  پيروزى  و  انتخابات  اخرين  زمان 
هم  هنور  كه  است  داده  نشان  وى   ،2010 سال  در 

غريزه اقتداگرايى را در وجودش دارد.

چرا اكثر كشورهاى پسا شوروى خود را در خطر 
ديكتاتورى مى بينند؟

به نظرم چند دليل وجود دارد: اولين دليل اين است 
به  گذر  فرايند  و  دموكراسى  ايجاد  براى  تالش  كه 
است  بوده  مرج  و  هرج  از  پر  و  نظم  بى  بسيار  آن 
نبودند  متحد  دموكراتيك  نيروهاى  خود  معتقدم  و 
اوكراين،  در  مثال  براى  شدند.  اشتباهاتى  مرتكب  و 
و  شدند  اختالف  دچار  درون  از  نارنجى  ائتالف 

وظيفه حكومت كردن را به درستى انجام نداند.
با اين حال اعتقاد دارم كه مشكل اصلى عدم وجود 
اتحاد  و  ها  كمونيست  زمان  از  قدرتمند  نهادهاى 
در  سياسى  احزاب  نتيجه  در  بود.  شوروى  جماهير 
اگر  يا  و  نداشتند  مدنى  جامعه  نداشت،  وجود  انجا 
هم بود جامعه مدنى بسيار ضعيفى بود. شما دولتى 
داشتيد كه قدرت سركوبگرى بااليى داشت اما قدرت 
ارائه خدمات بااليى نداشت و قادر نبود بدون فساد 
عمل كند؛ قانونى در آنحا حكمرانى نمى كرد. بنابراين 
اگر جهان سابق كمونيست را با امريكاى التين كه آن 
بوده  ديكتاتورى  تحت   70 1960و  هاى  دهه  از  هم 
وجود  عرضه  براى  زيادى  چيز  كنيم  مقايسه  است 
ندارد. نمى گويم كه اين اتفاق در آينده هم نمى افتد 
اما ساخت اين نهادها بسيار دشوار و زمان بر است.

اياالت متحده چه اشتباهاتى در منطقه مرتكب شد؟
و  سياست  زمينه  در  هم  اشتباهاتى  كنم  مى  فكر 
زمينه  در  داشت.  توجهاتش  زمينه  در  احتماال  هم 

مى  تصور  ها  امريكايى  از  بسيارى  سياست، 
انگاه  شوى  رها  ديكتاتورى  شر  از  تنها  اگر  كردند 
دموكرسى واقعى را خواهى داشت. همچنين به نظرم 
توجه كافى به نياز به ساخت نهادهايى براى حمايت 

از دموكراسى وجود نداشت.

توانست  مى  احتماال  متحده  اياالت  كنم  مى  فكر 
اولين  در  مخصوصا  باشد  داشته  بهترى  عملكرد 
توانست  مى  روسيه  در   1990 دهه  اوايل  روزهاى 
واقعى  كمكى  قدرتمند،  دموكراسى  يك  تحكيم  به 
نمايد. و در زمينه سياست خارجى، من فكر مى كنم 
بسيارى از روس ها به دليل گسترش ناتو و غيره در 
مقابل اياالت متحده قرار گرفتند. در حال حاضر اين 
شرقى  اروپاى  در  كه  چرا  دارد  وجود  نظر  اختالف 
اما  بود،  نظر  مد  زيادى  حد  تا  كه  است  چيزى  اين 
و  غرب  نيات  مورد  در  بيشتر  را  ها  روس  مطمئنا 

غيره مردد كرد.

از  شدن  دور  حال  در  روسيه  كه  گفتيد  شما 
دموكراسى است. آيا اين حقيقت كه روسيه توسط 
حمايت  آنها  از  و  شده  احاطه  اقتدارگرا  كشورهاى 
مى كند، نيز در خدمت تحكيم تمايالت اقتدارگرايانه 

در اين كشور بوده است؟

هاى  دموكراسى  وجود  است.  همينطور  نظرم  به 
واقعى در مرزهاى روسيه به سود اين كشور نيست 
مى  كشور  اين  مردم  به  اشتباهى  هاى  سيگنال  زيرا 
كه  است  درست  احتماال  نظرم  به  بنابراين  فرستد. 
در  اقتدارگرايى  همسايگان  كه  دهد  ترجيح  روسيه 

اطرافش داشته باشد.
شاهد  اى  فزاينده  صورت  به  كه  معتقدم  من  و 
همكارى بين روسيه و اين ديكتاتورى ها در زمينه 
تالش براى ايجاد يك منطقه آزاد تجارى و يا فضاى 
اقتصادى و وحدت آن از طريق سياست هاى انرژى 

و از طريق حمل و نقل و غيره خواهيم بود.

روسيه  بر  اكثرا  خارج  از  توجهات  همه  اكنون 
متمركز شده است. آيا ممكن است اين باعث شود 
كه روسيه از روى احتياط به صورت سيستماتيك 
در  دموكراتيك  تغييرات  از  بيشترى  دقت  با  و  تر 

كشورهاى همسايه حمايت كند؟

اياالت متحده هم كمك هاى مشخصى براى حمايت 
از دموكراسى انجام داده است اما همانطور كه مى 
كشورها  همه  شد،  هايى  واكنش  به  منجر  اين  دانيد 
قانونى را وضع كردند كه دريافت پول را براى گروه 
هاى جوامع مدنى ممنوع كرد. راه حل در كشورهايى 
ناتو  عضويت  به  در  گرجستان  و  اوكراين  مانند 
مى  فكر  من  اصل  در  است.  شده  جستجو  درآمدن 

كنم مى تواند ايده خوبى باشد.
ناتو  زيرا  نبود  اى  هوشمندانه  حركت  عمل،  در  اما 
كه  شود  مى  متعهد  كه  است  نظامى  پيمانى  واقع  در 
همه اعضاى ناتو در صورتى كه يكى از كشورهاى 
عضو مورد حمله قرار بگيرد در حمايت از آن كشور 
امكان  عمل  در  معتقدم  من  و  شوند.  جنگ  وارد 
ناتو  پيمان  در  كشورها  آن  از  هيچكدام  پذيرش 
وجود نداشت. اتحاديه اروپا داستان متفاوتى دارد 
زيرا اين اتحاديه يك پيمان نظامى نيست.و فكر مى 
كنم اقداماتى وجود دارد كه اروپائيان مى توانستند 
يك  در  آنها  دادن  قرار  و  نهادها  اين  تشويق  براى 
مسير دموكرات تر در همه اين كشور ها مخصوصا 
اوكراين انجام دهند. اما در پايان معتقدم اهرم هاى 

اروپا و امريكا در اين قسمت جهان محدود است.

اين  در  عضويت  پيشنهاد  اروپا  اتحاديه  چرا 
اتحاديه را به اوكراين يا بالروس نمى دهد؟

خيلى  است.  روشن  كامال  اقدام  اين  دليل  نظرم  به 
سرعت  با  اتحاديه  اين  كه  معتقدند  اروپائيان  از 
احتماال  است.  كرده  پيدا  گسترش  زيادى  خيلى 
نبايد عضويت يونان را مى پذيرفتند يا حداقل نبايد 
در  پذيرفتند.  مى  يورو  منطقه  در  را  آن  عضويت 
كه  كنند  مى  فكر  مردم  از  بسيارى  هم  حاضر  حال 
بلغارستان و رومانى هم پيش از موعد مقرر پذيرفته 
شده اند چون زمانى وارد اين اتحاديه شدند كه به 

دليل فساد و عملكرد موسسات خود عقب افتاده اند.

و به دليل اينكه اروپا براى اهداف سياست خارجى 
است  بهتر  باشد،  داشته  تجارت  كه  دارد  نياز  خود 
كه اتحاديه بزرگترى داشته و  مردم بيشتر را براى 
ملحق شدن به آن تشويق كند. اما براى سالمت خود 
كوچك  را  آن  كه  است  اين  تر  آسان  اروپا،  اتحاديه 
داشتن  نگه  باال  صورت  اين  در  زيرا  دارند  نگه  تر 
استانداردها درون اتحاديه راحت تر است. بنابراين 

آنها بايد بين اين دو مورد تعادل ايجاد كنند.

متوسط  طبقه  نقش  درباره  شما  نظر  به  توجه  با 
در تغييرات دموكراتيك، آيا طبقه متوسط در اين 
منطقه تفاوت عمده اى با همتايان ترك يا برزيلى 

خود دارند؟

رفتار  جهان  مختلف  هاى  قسمت  در  متوسط  طبقه 
خيلى مشابهى دارند، بنابراين فكر نمى كنم اين طبقه 
تفاوت  تركيه  يا  برزيل  چين،  روسيه،  بالروس،  در 
بنيادينى داشته باشند. به نظرم مردمى با تحصيالت 
صاحب  مثال  طور  به  دارند،  بيشترى  دارايى  باالتر 
درباره  بيشتر  آنها  هستند.   ... و  ماشين  خانه،  يك 
آنها  دارائى  ارزش  اينكه  هستند،  نگران  سياست 
بسيار  مورد  اين  حال  اين  با  كند.  تغيير  به  شروع 

وابسته به تجربه هاى شخصى آنهاست.

زندگى  روسيه  در  متوسط  طبقه  از  زيادى  مردم 
 1990 دهه  در  يلتسين  بوريس  دوران  كه  كنند  مى 
ضعف  و  اقتصادى  آشفتگى  و  اند  كرده  تجربه  را 
تجربه  آنها  آورند.  مى  ياد  به  را  زمان  آن  خارجى 
تلفيق آن شرايط بد با دموكراسى را دارند بنابراين 

برخى از آنها به حمايت از پوتين پايان دادند.

مى  كه  دارد  وجود  زيادى  شواهد  كنم  مى  فكر  اما 
به  خاطرات  اين  كه  زمانى  درازمدت،  در  گويد 
فراموشى سپرده شوند و مردم بتوانند تصور كنند 
كه كشور باثبات است و وضع اقتصادى نسبتا خوب 
مشاركت  مانند  ديگرى  موارد  به  زمان  آن  است، 
سياسى، آزادى بيشتر، انتخاب هاى فردى بيشتر در 
دولت  ديگر  آن  از  بعد  و  شوند  مى  عالقمند  زندگى 

هاى اقتدارگرا را به راحتى نخواهند پذيرفت.

صورت  به  اتفاق  اين  دانيد  مى  كه  همانطور  اما 
شما  كه  نيست  طور  اين  داد.  نخواهد  رخ  خودكار 
داشته  را  تحصيالت  يا  درآمد  از  مشخصى  سطح 
طرفدار  خودكار  صورت  به  آن  از  بعد  و  باشى 

دموكراسى شوى. قضيه خيلى پيچيده تر است.

تاثير  رابطه  اين  در  تغييرات  اين  بر  چگونه  چين 
خواهد گذاشت؟

اينده  سال  ده  در  چينى  مدل  و  چين  كنم  مى  فكر 
چون  داشت  خواهد  رو  پيش  را  سختى  روزهاى 
كند.  نمى  كار  گذشته  خوبى  به  آنها  اقتصادى  مدل 
نرخ رشد كاهش پيدا خواهد كرد. خود چين در حال 
حاضر طبقه متوسط زيادى دارد. با وجود اينكه آنها 
خيلى زياد حامى رژيم بوده اند اما فكر نمى كنم با 
اين كاهش اقتصادى اين وضعيت زياد دوام بياورد.

چين  اينده  سال   10 ظرف  كنم  نمى  فكر  بنابراين 
جايگزين جذابى براى دموكراسى غربى باشد.

و  پوتين  به  بيشتر  هايتان  تحليل  در  شما 
به  اى  اشاره  هرگز  اما  داشتيد  ارجاع  يانكوويچ 
لوكاشنكو، رئيس جمهور بالروس نداشتيد و اين 

مرسوم است. دليل اين موضوع چيست؟

اوكراين  و  روسيه  در  كه  است  اين  دليلش  نظرم  به 
در  واقعا  دموكراسى  برقرارى  براى  بيشترى  اميد 
كه  زمانى  بنابراين  داشت.  وجود  مشخصى  زمان 
پوتين توسط يلتسين در اين جايگاه قرار گرفت خيلى 
از مردم اميدوار بودند كه شايد اين مرد بتواند درجه 
هايى از نظام را در روسيه بازيابى كند اما كماكان 
دموكرات باقى بماند. به طور مشابه در اوكراين هم 
پس از انقالب نارنجى مردم اميدهاى زيادى داشتند.

كه  دارند  را  فردى  شما  بالروس  در  متاسفانه  اما 
كشور  اين  در  كمونيسم  سقوط  زمان  از  تقريبا 
حكومت مى كند. بنابراين هميشه به چشم كشورى 
آنچه  مانند  بزرگ  موفقيتى  هرگز  كه  شود  مى  ديده 

روسيه و اوكراين تجربه كردند را ندارد.
اهل  مردم  با  و  داشتم  بالروس  از  دانشجويانى  من 
بالروس صحبت كردم و تالش كردم بفهمم چرا اين 
كشور راهى چنين متفاوت از راهى كه مردم روسيه 
به  هنوز  ولى  گرفتند  پيش  در  را  رفتند  اوكراين  و 

پاسخى نرسيده ام.
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ايران و خاورميانه

فرانسيس فوكوياما در گفتگو با راديو آزاد اروپا

روسيه هر روز از دموكراسى دورتر مى شود
معتقدم با گذر زمان روسيه غيردموكراتيك تر هم خواهد شد. در اين كشور رقابت 
بيان  آزادى  شاهد  روسيه  در  ندارد.  وجود  سياسى  نيروهاى  ديگر  براى  آزادى 

نيستيم و جريان آزاد اطالعات مفهومى ندارد

جدول زمانى 60 روزه سنا 
براى حمله به سوريه

نويس  پيش  آمريكا  سناى  خارجى  روابط  كميته  رئيس 

حمله نظامى به سوريه را ارائه داد كه در آن محدوده 
زمانى 60 روز براى حمله به سوريه در نظر گرفته شده 

است.
 به نقل از سايت شبكه اسكاى نيوز عربى، رابرت ميندز، 
رئيس كميته روابط خارجى سناى آمريكا روز سه شنبه 
پيش نويسى را در خصوص استفاده از راهكار نظامى 
عليه سوريه ارائه داد كه در آن محدوده زمانى مشخص 
كه  است  شده  تعيين  سوريه  به  حمله  براى  روزه   60

امكان تمديد آن براى 30 روز ديگر وجود دارد.

نويس  پيش  عربى،  نيوز  اسكاى  شبكه  گزارش  به  بنا 
اراضى  به  آمريكايى  نيروهاى  اعزام  عدم  بر  مذكور 

سورى تاكيد دارد.

اعالم  سنا  خارجى  روابط  كميته  رئيس  ديگر،  سوى  از 
كرد: حمله به سوريه را تاييد مى كند اما حمله شيميايى 

نبايد بدون مجازات باقى بماند.
وى ادامه داد: دخالت نظامى در سوريه تصميم آسانى 
جمهورى  رئيس  اوباما،  باراك  تصميم  از  من  و  نيست 
آمريكا براى استفاده از گزينه نظامى عليه "اين جنايت 

وحشتناك ضدبشرى" حمايت مى كنم.

چنين  برابر  در  بسته  دست  بخواهيم  اگر  افزود:  وى 
اقداماتى بنشينيم عواقب آن بسيار بدتر خواهد بود.

خاطرنشان  ادامه  در  سنا  خارجى  روابط  كميته  رئيس 
و  گذاشته  كنار  را  مان  شخصى  منافع  بايد  ما  كرد: 
اما  ايم  خسته  جنگ  از  ما  كنيم.  اتخاذ  مناسب  تصميمى 
قصد  داريم  نگه  ساكت  را  هايمان  وجدان  خواهيم  نمى 
نداريم كه شاهد جنايت شيميايى ديگرى باشيم چرا كه 

برخى مى خواهند در سازمان ملل وتو كنند.

ميندز درباره استفاده از سالح هاى شيميايى مدعى شد، 
ما  هاست.  سالح  اين  از  استفاده  مسئول  سوريه  نظام 
مى دانيم كه بشار اسد سالح شيميايى در اختيار دارد 
و اسنادى داريم كه نشان مى دهد سالح هاى شيميايى 
به صورت خيلى محدود سال گذشته در اطراف دمشق 

استفاده شده است.

وى ادامه داد: ما اطالعاتى توسط ماهواره ها در اختيار 
داريم كه تاكيد دارد بر اينكه در سوريه از گازهاى خفه 

كننده استفاده شده است.
باراك  كه  كرد  اعالم  نيز  سفيد  كاخ  مسئوالن  از  يكى 
اوباما قرار است نشستى دو جانبه را با شى جينگ پينگ، 
رئيس جمهورى چين و فرانسوا اوالند، رئيس جمهورى 
فرانسه در سن پترزبورگ روسيه و در حاشيه نشست 

گروه 20 برگزار كند.

اين مسئول آمريكايى اعالم كرد: اوباما قصد برگزارى 
همتاى  پوتين  والديمير  با  رسمى  جانبه  دو  نشست 
رسمى خود را ندارد و احتماال اوباما و پوتين در حاشيه 

نشست گروه 20 با يكديگر گفت وگو كنند.

وى در پايان اعالم كرد: اوباما قصد دارد با نمايندگان 
سازمان هاى جامعه مدنى در سن پترزبورگ ديدار كند.
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اتحاد يه اروپا و احتمال فروپاشى
يه  اتحاد  كردن  متالشى  بدون  را  يورو  منطقه  مى توانند  اروپايى ها  آيا 

اروپا حفظ كنند

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

فقط بخشى از اروپا بى ثبات است
آيا منطقه يورو از نظر اقتصاد ى بى ثبات است؟ تنها بخشى از آن بى ثبات است. بسيارى 
منطقه يورو را – 17 كشورى كه «يورو» را به عنوان پول واحد انتخاب كرد ه اند- يك فاجعه 
اقتصاد ى مي د انند و توصيف مي كنند. اين در حالى است كه اين منطقه نسبت به بسيارى 
از بخش هاي د يگر جهان از بد هى كمتر و رقابت پذيرى اقتصاد ى بيشترى برخورد ار است. 
به طور مثال، صندوق بين المللى پول پيش بينى مي كند كه مجموع كسرى بودجه دولت هاي 
بود. رقمى  خواهد  ناخالص د اخلى  توليد  سال 2013 ، 2/6 درصد  در  يورو  عضو منطقه 

كه تقريبا 
يك سوم سهم كسرى بودجه اياالت متحد ه نسبت به توليد ناخالص د اخلى آن كشور است. 
بد هى خالص دولت به عنوان درصد ى از توليد ناخالص د اخلى نيز در حدود بد هى خالص 

اياالت متحد ه و بسيار كمتر از بد هى خالص دولت ژاپن است.
مجمع  گزارش  آخرين  اساس  بر  واقع،  در  نيست.  رقابتى  غير  نيز  كل  يك  عنوان  به  اروپا 
جهانى اقتصاد از شاخص رقابت پذيرى جهانى ،سه كشور منطقه يورو(فنالند،هلند و آلمان) 
و دو دولت د يگر عضو اتحاد يه اروپا(انگليس و سوئد) در ميان 10 اقتصاد رقابتى جهان 
قرار د ارند. رتبه رقابت پذيرى چين 29 است. منطقه يورو 15/6 درصد از صادرات جهان، 
رقمى بسيار باالتر از 8/3 درصد اياالت متحد ه و 4/6 درصد ژاپن را به خود اختصاص 

د اد ه است. 
برخالف سياست هاي ضد توليد ى تحميل شد ه به كشورهاى بد هكار اروپايى و به رغم هر 
اتفاقى كه براى منطقه يورو خواهد افتاد، اين ارقام نشان مي د هد اقتصاد اروپايى ها اساسا 
بى نقص است. شركت هاي اروپايى در ميان موفق ترين صادركنندگان هر منطقه اي هستند. 
و   است  جهان  بزرگ  خودروساز  سومين  واگن  فولكس  مي كند؛  رقابت  بوئينگ  با  ايرباس 
پيش بينى مي شود كه از نظر پيشروى در فروش، طى پنج سال آيند ه مرزهايى فراتر از 
ميزان فروش تويوتا و جنرال موتورز را در نوردد. اين همه در حالى است كه برند هاى 

لوكس اروپا سراسر جهان را به تصرف خود در آورد ه اند.
يافته  توسعه  سيستم هاي  آمريكا،  از  پس  برتر  انشگاه هاي  د  اشتن  د  دليل  به  اروپا 
آموزش هاي شغلى، زنان توانمند شد ه در نيروى كار و زير ساخت هاى پيشرفته، نيروى 

كار بسيار ماهرى د ارد.
اراى  د  منطقه  اين  كه  است  اين  ژاپن  يا  ه  متحد  اياالت  و  يورو  منطقه  ميان  واقعى  تفاوت 
د  اما  است  واحد  پول  اراى  د  نيست؛  كشور  يك  حال  عين  در  و  است  اخلى  د  تعادل  عدم 
ارايى هاي اعضاى آن يكسان نيست. از اين رو، بازارهاى مالى به بدترين د اد ه هاي مرتبط 
به كشورهاى عضو اين منطقه نگاه مي كنند، به طور مثال به آمارهاى مربوط به يونان يا 

ايتاليا توجه د ارند نه به آمارهاى كلى مربوط به منطقه يورو. 
به دليل عدم قطعيت درباره اينكه آيا كشورهاى اعتبارد هند ه به منطقه يورو آماد ه خدمت 
به كشورهاى بد هكار اين منطقه خواهند بود يا خير؟ شايعه ها از زمان آغاز بحران مالى 
افزايش يافته است. كشورهاى معتبر مانند آلمان منابع الزم را براى پرد اخت بد هى هاي بد 
هكاران د ارند، اما با اصرار بر اقد ام هاي رياضتى، آنها در حال به تله اند اختن كشورهايى 

مانند اسپانيا در مارپيچ بد هى- تورم هستند.
هيچ كس نمى د اند آيا منطقه يورو مي تواند به اين چالش ها فائق آيد يا نه؟ اما د انشمند ى 
پول  كامل  يا شكست  يورو]  منطقه  از  يونان  [عقب نشينى  نفس «گريكس»  به  اعتماد  با  كه 
واحد را پيش بينى كرد، تا كنون اشتباه كرد ه است. فراتر از همه اينها، بحران يورو مشكلى 

سياسى است تا مشكلى اقتصاد ى.

انقراض تمدنى
آيا اروپا از پرتگاه جمعيتى سقوط خواهد كرد؟ اتحاد يه اروپا د اراى مشكل جد ى جمعيتى 
است. براساس گزارش دفتر آمار رسمى اروپا، برخالف اياالت متحد ه آمريكا  كه پيش بينى 
مي شود جمعيتش تا سال 2050 به 400 ميليون افزايش يابد پيش بينى مي شود جمعيت اتحاد 
يه اروپا از 504 ميليون نفر كنونى به 525 ميليون نفر در 2035 افزايش يابد، اما از 2035 
به بعد به تدريج كاهش يافته و در سال 2060 به 517 ميليون نفر خواهد رسيد. اين مشكل 
به ويژه در آلمان، بزرگ ترين دولت اتحاد يه اروپا- به دليل د اشتن پايين ترين نرخ رشد 
تولد در جهان - حاد خواهد بود. بر اساس اين پيش بينى ها، جمعيت آلمان تا سال 2060 از 

82 ميليون نفر كنونى به 65 ميليون نفر كاهش خواهد يافت. 
جمعيت اروپا در حال پير شدن است. از امسال، كاهش جمعيت شاغالن اروپا از 308 ميليون 
نفر آغاز خواهد شد و پيش بينى مي شود تا 265 ميليون نفر در سال 2060 افت خواهد كرد. 
جمعيت  كل  به  سال  باالى 65  شاغالن  (شمار  كهنساالن  وابستگى  نرخ  كه  مي رود  انتظار 
نيروى كار) از 28 درصد سال 2010 در سال 2060 به 58 ميليون نفر افزايش يابد. چنين 

ارقامى مي تواند منجر به انقراض تمدنى شود. 
تمام  جمعيت  تقريبا  واقع،  در  نيست.  اروپا  به  منحصر  جمعيتى  نگرانى هاي  اين،  وجود  با 
قدرت هاي عمد ه جهان در حال پير شدن هستند و حتى برخى از آنها روند ى شد يدتر 
از اروپا د ارند. پيش بينى مي شود ميانگين جمعيت چين از 35 سال كنونى تا سال 2030 
به 43 سال برسد، ميانگين جمعيت ژاپن نيز از 45 سال كنونى به 52 سال افزايش خواهد 
يافت. ميانگين سنى جمعيت آلمان نيز از 44 سال به 49 سال ارتقا خواهد يافت، اما ميانگين 
سنى جمعيت آمار انگليس از 40 سال به 42 سال افزايش خواهد يافت كه با ميزان پيرشدن 
جمعيت اياالت متحد ه آمريكا- يكى از قدرت هاي جهان كه بهترين چشم اند از جمعيتى را د 

ارد- قابل مقايسه است.
از  دسته  آن  اما  بود،  خواهد  اروپا  براى  ه  عمد  دردسرى  جمعيت  موضوع  رو،  اين  از 
از  گرفتن  درس  براى  بيشترى  آمادگى  ه اند،  افتاد  خطر  به  بيشتر  كه  اروپايى  كشورهاى 
كشورهاى د يگر اروپا د ارند. به طور مثال، فرانسه و سوئد، افت نرخ تولد خود را با بهبود 
حقوق مادرى (و پدرى) و تسهيالت مراقبت از كودكان معكوس كرد ه اند. در كوتاه مدت، 
شدن  كوچك  و  شدن  پير  كاهش  امكان  مهاجرت  اما  باشند،  ه  پيچيد  سياست ها  اين  شايد 
جمعيت اروپا را فراهم مي كند. از اين رو، هيچ كمبود نيروى جوان كه تمايل د ارد به اروپا 

بيايد، وجود ند ارد.
در ميان مدت، دولت هاي عضو بايد سن بازنشستگى را افزايش د هند. در درازمدت نيز اتخاذ 
سياست هاي هوشمند خانوادگى- دوستانه مانند پرد اخت به كودكان، اعتبارهاى مالياتى 
بيشتر  فرزند  اشتن  د  به  را  اروپايى ها  مي تواند  دولت  حمايت  مورد  روزانه  مراقبت هاي  و 
ه  هند  توسعه د  كشورهاى  راس  در  اينك  هم  اروپا  بحث برانگيزى،  به طور  اما  كند.  تشويق 

راه هاى حل مشكالت پيرشدن جامعه قرار د ارد.  .....  ادامه دارد

كمك جهانى به تحوالت 
خاورميانه؛ چگونه؟

حمايت  به  مالى  حمايت  بر  عالوه  منطقه  انقالبى  هاى  ملت 
سياسى نيز نياز دارند

اين روزها نمايندگان صندوق بين المللى پول، در حال رفت 
خاصى  توافق  به  اينكه  بدون  هستند،  خاورميانه  به  آمد  و 
سوریه،  مانند  كشورهايى  گرايى  جهت  ميان،  اين  در  برسند. 
سياسى،  خطوط  راستاى  در  يمن  و  ليبى  مصر،  تونس، 
اجتماعى و فرقه اى بيشتر شده است و اين موضوع آينده 
مى  تهديد  شدت  به  كشورها  اين  در  را  سازى  دموكراسى 
عراق،  مانند  كشورهايى  نامناسب  شرايط  به  توجه  با  كند. 

جامعه جهانى نمى تواند بيش از اين خارج از معركه بماند.

دنيا به شكلى اضطرارى بايد مكانيزمى سياسى ايجاد كند 
گرفتار  كه  باتالقى  از  آمدن  بيرون  در  كشورها  اين  به  تا 
آن شده اند، كمك كند. شورش هاى مردمى در راه آزادى، 
عدالت و شأن ملى، بدون حمايت كافى به آشوب، ناامنى و 

سقوط اقتصادى منجر مى شود.

از  بعد  شرقى  اروپاى  از  اروپا  جامعه  حمايت  برخالف 
يك  فقدان  تراژدى  با  عرب  دنياى  برلين،  ديوار  فروپاشى 
طرح اوليه مفيد براى ايجاد اصالحات سازمانى و منابع الزم 
براى اجراى اين اصالحات مواجه است. برنامه «مشاركت 
دوويل» كه در نشست سران گروه 8 در سال 2011 شروع 
شد، اقدامى ناپخته بود كه مدت ها در اين نشست ها مطرح 
مى شد، اما نيازهاى مالى منطقه فراتر از آن است كه توافق 
دوويل بتواند آن را برآورده كند. مهم تر آنكه، اين كشورها 
عالوه بر حمايت مالى به حمايت سياسى هم نياز دارند. از 
مى  قرار  بعدى  مرحله  در  اقتصادى  اصالحات  ديگر،  طرف 

گيرند.

هر  از  بعد  شرايط  مثل  عربى،  كشورهاى  فعلى  تحوالت 
يك  خأل  كند.  مى  طى  را  اى  پيچيده  بسيار  فرآيند  انقالبى، 
قدرت منسجم، همه نيروهاى سياسى را جذب مى كند و به 
آنها انگيزه مى دهد به هر قيمتى بر گروه هاى ديگر سلطه 
براى  نياز  مورد  عمومى  توافق  حداقل  نتيجه،  در  بيابند. 
اعمال قوانينى كه تحوالت سياسى اين كشورها را نظم دهد، 

به وجود نيامده است.

در مصر، اخوان المسلمين سياست هايى را اتخاذ كرده كه 
فراگير نيست و اين سياست ها به طور مثال در نحوه نهايى 
هاى  خيابان  اند.  شده  منعكس  جديد،  اساسى  قانون  شدن 
ها  اقليت  زنان،  عليه  خشونت  وجود  با  پيش  از  بيش  مصر 
و سياستمداران شورشى در التهاب است و از طرف ديگر 
اقتصاد اين كشور هم در آستانه فروپاشى قرار گرفته است.

تونس هم از اين قطبى سازى عميق در امان نمانده است. 
است  ممكن  كشور،  اين  اسالمگراى  حاكم  حزب  النهاده، 
خواسته  تسليم  تدريج  به  اما  باشد،  بوده  رو  ميانه  زمانى 

جبهه تندرو شده و فضا را براى فعاليت مخالفان سياسى 
بسيار محدود كرده است و درست مثل مصر، طوالنى شدن 
تحوالت زير بار افزايش خشونت هاى سياسى و مشكالت 

اجتماعى اقتصادى، ريسك سقوط را به همراه دارد.

اين شرايط آزار دهنده در يمن و ليبى هم وجود دارد. با 
اينكه وجود مشكالت كوتاه مدت بعد از سقوط رژيم هاى 
ايجاد  شدن  طوالنى  اما  نيست،  غيرطبيعى  امرى  مستبد 
تحوالت مى تواند بسيار پرهزينه باشد و احياى اين جوامع 
تنگناهاى  باشد.  داشته  نياز  زمان  دهه  چندين  است  ممكن 
ميزان  كاهش  دليل  به  را  كشورها  اقتصاد  تنها  نه  سياسى 
از  بلكه  گذارد،  مى  فشار  تحت  گذارى  سرمايه  و  تجارت 
شكل گيرى دولت هايى كه مى توانند اصالحات مورد نياز 
و  كند  مى  جلوگيرى  كنند،  اجرا  را  سازمانى  و  اقتصادى 
بنابراين اين كشورها را همچنان به سوى سقوط پيش مى 

برد.

اكنون زمان مناسبى براى شروع مسير اصالحات اقتصادى 
نيست. اصالحات اقتصادى اگرچه ضرورى هستند، اما در 
شوند  مى  باعث  و  برانگيزند  جنجال  بسيار  فعلى  شرايط 
گروه هاى برنده و بازنده ايجاد شود. بنابراين فشارهاى 
مكانيزم  فقدان  در  كه  شود  مى  ايجاد  سياسى  و  اجتماعى 
تقاضاهاى  و  منافع  تطبيق  و  هدايت  براى  پايدار  هاى 
جهانى  جامعه  براى  است.  غيرممكن  آنها  مديريت  مختلف، 
اروپا،  اتحاديه  المللى،  بين  مالى  موسسات  جمله  از   �
و  فارس  خليج  كشورهاى  همكارى  شوراى  متحده،  اياالت 
آفريقاى  و  چين  هند،  روسيه،  (برزيل،  بريكس  كشورهاى 
جنوبى)  ديگر زمانى باقى نمانده تا منابعى ايجاد كنند كه 
به اين كشورها براى رفع نيازهاى اضطرارى مردم شان، 
فرصت مالى كافى بدهد. اگر 250 ميليارد يورو براى نجات 
براى  ديگر  يورو  ميليارد   100 مبلغ  شود،  تامين  يونان 
تضمين تحوالت دموكراتيك موفق در اين كشورها كه سطح 
مبلغ  جهانى  جامعه  براى  دارند،  كمى  بسيار  خارجى  بدهى 

زيادى نخواهد بود.

اما در ضمن اينكه اين كمك مالى بايد سخاوتمندانه باشد، 
وجود نظم هم ضرورى است. به طور خاص، سياست هاى 
نبايد  دهند،  مى  توسعه  را  حاكم  هاى  حزب  كه  پوپوليستى 
كند؛  اعالم  را  واقعيت  بايد  جهانى  جامعه  و  شوند  اجرايى 
به طورى كه گروه هاى سياسى رقيب تصويرى منطقى از 

واقعيت را به نمايش بگذارند.

سياسى  مشروطيت  از  جديدى  نوع  ايجاد  وظيفه  ترين  مهم 
نحوه  كه  قوانينى  مورد  در  بايد  سياسى  بازيگران  است. 
توافق  كند،  مى  سازماندهى  قدرت  سر  بر  را  آنها  رقابت 
تشويق  بايد  جانبدارى،  بدون  هم  جهانى  جامعه  كنند. 
و  مدنى  جوامع  گذاران،  سياست  به  و  كند  روى  ميانه  به 

سياستمداران كمك كند كه به توافق جمعى برسند.

بندى  زمان  سياسى  گذار  فرآيند  به  بايد  مالى  نجات  بسته 
شده مرتبط باشد و قوانين تصويب شده گسترده اى را در 
قانون  انتخاباتى،  قانون  اساسى،  قانون  جمله  از  بگيرد؛  بر 
تامين مالى انتخابات و تقويم انتخاباتى. براى جلوگيرى از 
امتيازدهى ناعادالنه به احزاب سياسى، ايجاد يك صندوق 

تامين مالى سياسى بايد بخشى از توافق نامه جديد باشد.

بسته مالى مشروط به توافق هاى سياسى ممكن است مبهم 
وجود  زمينه  اين  در  زيادى  هاى  نمونه  اما  برسد.  نظر  به 
دارد كه به عنوان مثال مى توان به بسته هاى مورد توافق 
اشاره  سيرالئون  و  ليبريا  سودان،  هاى  درگيرى  از  بعد 
كرد. اگر حمايت از تحول اين كشورها همين حاال صورت 
منتخب  هاى  دولت  كه  قاطعانه  اقتصادى  اصالحات  گيرد، 
شانس  با  كند،  مى  مشغول  خود  به  آينده  هاى  سال  در  را 
موفقيت بيشترى مواجهند. بدون شك برنامه اصالحات بر 
اساس نياز به رقابتى تر كردن بازارها، دموكراسى سازى 
اعتبار، معرفى سياست مالياتى پيشرفته تر، توسعه كيفيت 
و وسعت خدمات عمومى و مبارزه با فساد گسترده، تعريف 

خواهد شد.

حمايت از ارزش هاى جهانى به نفع جامعه جهانى، به ويژه 
مردم  از  نفر  ها  ميليون  كه  هايى  ارزش  بود؛  خواهد  غرب 
اروپا هم از آن استقبال كرده اند. غرب سال هاى سال از 
حاكمان مستبد عربى حمايت كرده است. اكنون باالخره اين 
و  محسوس  حمايت  با  تا  آمده  وجود  به  آن  براى  فرصت 
سخاوتمندانه از تحوالت سياسى، ارزش ها و منافع خود را 

در يك راستا قرار دهد.
مترجم: مريم رضايى
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آيا نفت بعد از پنجاه سال 
بى اهميت شده است؟

مشغول  متحده  اياالت  اخير،  سال  پنجاه  در  بار  اولين  براى 
بار  اين  و  خاورميانه  كشورهاى  از  يكى  به  حمله  بررسى 
و  نفت  قيمت  شديد  افزاش  از  كه  اين  بدون  است،  سوريه 
قطع جريان صادرات آن نگرانى چندانى داشته باش. آيا اين 
روند همچنان ادامه خواهد يافت و دست قدرتهاى غربى براى 
حال  در  آن  اقتصادى  نتايج  از  ترس  بدون  منطقه  در  مداخله 

باز شدن است؟

كتاب  نويسنده  و  اصفهان  دانشگاه  اقتصاد  دانشيار  رنانى،  محسن 
«اقتصاد سياسى مناقشه اتمى ايران» اخيرا هشدار داده است كه دولت 
روحانى به طور خاص و همه كشور به طور عام تنها چهار سال براى 
اصالح ساختار اقتصادى كشور و از بين بردن اتكاى بودجه به نفت 

فرصت دارند
 وى اخيرا در گفتگويى گفته است: «حتى اگر بتوانيم مشكالت مالى و 
كسرى بودجه كنونى را هم رفع كنيم، حدود چهار سال فرصت داريم 
كه گريبان اقتصادمان را از اعتياد به نفت آزاد كنيم. اما از بعد ديگرى 
هسته  مذاكرات  جريان  در  جديد  دولت  اگر  كنيم؛  مى  نگاه  موضوع  به 
به  تا  كشد  مى  طول  سال  دو  حدود  يابد،  دست  هايى  موفقيت  به  اى 
كشد  مى  طول  مدتى  نيز  آن  از  بعد  و  شود  برداشته  ها  تحريم  مرور 
دوباره  را  تحريم  خالل  در  رفته  دست  از  نفتى  بازارهاى  بتوانيم  تا 
به دست بياوريم. بنابراين به دست آوردن دوباره بازار فروش نفت، 
چيزى حدود دو تا چهار سال طول خواهد كشيد، حال آنكه از آن زمان 
به بعد قيمت نفت رو به كاهش خواهد گذاشت؛ پس ما عمال درآمد نفتى 
را از هم اكنون از دست داده ايم. براين اساس دولت ديگر نبايد روى 
ارز نفتى حسابى باز بكند چرا كه در سال هاى آينده ديگر نفت نمى 
مى  كند.  تامين  را  ايران  بودجه  درصد   70 از  بيش  گذشته  مثل  تواند 
كاهش  آنقدر  نفت  صادرات  سال  چند  از  پس  كه  كرد  بينى  پيش  توان 
يابد كه درآمد آن را تنها بتوان صرف سرمايه گذارى در همان حوزه 
نفت كرد. اقتصاد و نظام سياسى ايران حدود چهار سال براى بازيابى 

خود فرصت دارد»

مبناى سخنان استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان نظريه اى است كه وى 
در يكى از كتابهاى خود به آن پرداخته است. وى در اين باره مى گويد: 
«تئورى اين كتاب برمبناى آن شكل گرفت كه غرب از طريق بى ثبات 
جهت  در  نفت  بازارهاى  مديريت  دنبال  به  فارس  خليج  منطقه  كردن 
افزايش قيمت آن است. به تبع اين امر، شروع به چك كردن روزانه و 
هفتگى قيمت نفت و تحوالت خليج فارس كردم تا متوجه شدم كه ميان 
اين دو گزينه رابطه مستقيمى برقرار است. نهايتا ايده اى با اين محور 
شكل گرفت كه غرب تنش در خليج فارس را براى مديريت بازارهاى 
نفتى شكل داده؛ ابتدا در سال 2003 به عراق حمله كرده و شوكى به 
قيمت نفت وارد مى سازد كه قيمت آن از 20 و چند دالر به 30 و چند 
دالر افزايش مى يابد. بعد از آن در سال 2005 مناقشه اتمى با ايران 
كليد خورد و در خالل اين مدت غربى ها دايم با ابزارهاى مختلف قيمت 
سال 2005  از  ها  غربى  اساس  براين  دادند.  كاهش  و  افزايش  را  نفت 
دالر  نزديك 100  به  دالر   40 حدود  از  را  نفت  قيمت  حدود 2010  تا 
رساندند تا بتوانند الگوى انرژى را به سمت انرژى هاى نو سوق داده 
تا با اين جايگزينى بتوانند به وابستگى شان به نفت پايان بخشند. براين 
مساله  موضوع  از  پس  بود.  نخواهند  فارس  خليج  اسير  ديگر  اساس 
اتمى ايران، شاهد آن بوديم كه قيمت نفت در منطقه مدام باال و پايين 
رفت و توسط غربى ها مديريت شد. آن زمان در كتاب مذكور مطرح 
كردم كه مناقشه اتمى بايد بين 5 تا 10 سال طول بكشد تا اهداف غرب 
تامين شود كه تاكنون بيش از پنج سال آن سپرى شده و بيش از 50 
درصد اهداف آنها محقق شده است. پيش بينى مى شود تا سال 2020 
با تحقق بخش عمده اهداف مورد نظر غربى ها در منطقه، بخش عمده 
انرژى  نظام  در  نفت  اهميت  چقدر  هر  برود.  بين  از  نفت  به  نيازشان 
جهانى كاهش يابد، وابستگى غرب به نفت خليج فارس نيز كاهش مى 

يابد.»

آن چه كه اين سخنان رنانى را قابل توجه مى سازد، اتفاقى بى سابقه 
نوشته  به  بنا  است.  خاورميانه  در  جنگها  اخير  ساله  پنجاه  تاريخ  در 
كريستين ساينس مونيتور، اخيرا و در پناه نگرانى ها از حمله اياالت 
متحده و متحدان آن به سوريه، قيمت نفت در بازارهاى جهانى قدرى 
افزايش يافته است. ولى نكته مهم اين است كه آمريكا براى اولين بار 
در پنجاه سال اخير از قطع موقت جريان نفت و افزايش شديد قيمت آن 
در نتيجه جنگ در خاورميانه نگران نيست. اين اتفاق ناشى از اقزايش 
رسى  هاى  اليه  در  موجود  انرژى  منابع  از  برداشت  ميزان  در  شديد 

(گاز شيل Shale gas) در آمريكاى شمالى است.

اين مساله بدان معناست كه اياالت متحده به ميزان بسيار كمترى به 
واردات نفت وابسته است و در حالى كه ميزان نفت ذخبره آمريكا در 
بوده  كافى  ماه  پنج  در  كشور  اين  استفاده  براى  تنها  پيش  سال  پنج 
است، اكنون آمريكا مى تواند بدون نياز به واردات، تا 269 روز نفت 
كافى داشته باشد و با در نظر گرفتن واردات نفت از كانادا اين زمان 
مى تواند تا بيش از يك سال نيز افزايش يابد. واردات نفت آمريكا از 

كانادا نيز تحت تاثير تحوالت خاورميانه قرار ندارد.
ناشى  انرژى  قيمت  افزايش  تاثير  تحت  كشورها  حال  هر  به  چند  هر 
از مناقشات سياسى قرار مى گيرند ولى اين نكته را نمى توان ناديده 
گرفت كه با توجه به تحولى كه در باال به آن اشاره شد، دست اياالت 
متحده براى دخالت در خاورميانه بدون نگرانى از قطع جريان صادرات 

انرژى منطقه بسيار بازتر مى شود.
است،  توجه  قابل  آمريكايى  نشريه  تحليل  اين  كنار  در  كه  چه  آن 
آن،  اجراى  با  است  مدعى  كه  است  آمريكا  دولت  اعالمى  هاى  برنامه 
اكنون  كه  انرژى  منابع  از  استفاده  با  و   2020 سال  تا  متحده  اياالت 
بهره بردارى از انها اقتصادى شده است، ديگر نيازى به واردات نفت 

نخواهد داشت.

توسط OECD انجام شد
افزايش پيش بينى رشد اقتصادهاى اروپا

سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه(OECD) پيش بينى خود از 
رشد اقتصادى آلمان،فرانسه و بريتانيا را افزايش داد و از كشورهاى 

بدهكار خواست تغييراتى را براى بهبود رقابت پذيرى ايجاد كنند.
در  توسعه  و  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان  بلومبرگ،  گزارش  به 
گزارشى كه ديروز، سه شنبه، منتشر شد اعالم كرد: اقتصاد آلمان 
در سال جارى 0/7 درصد رشد خواهد كرد. اين سازمان در ماه مه 
رشد 0/4 درصدى را براى اين كشور پيش بينى كرده بود. براساس 
 0/3 با  درصدى   0/3 انقباض  جاى  به  فرانسه  اقتصاد  گزارش  اين 
درصد رشد رو به رو خواهد شد و اقتصاد بريتانيا كه عضو حوزه 
يورو نيست به جاى رشد 0/8 درصدى پيش بينى شده در ماه مه، 

1/5 درصد رشد خواهد كرد. 
احياى  توسعه،  و  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان  اعالم  براساس   
اقتصادى اروپا در شرايطى رخ مى دهد كه رشد در ديگر نقاط به ويژه 
در اقتصادهاى نوظهور، كند خواهد شد. بنابراين سياست گذاران بايد 
آماده  تقاضا  از  حمايت  براى  اقتصادى  احياى  تزلزل  درصورت 

باشند. 
سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه اعالم كرد: «در حوزه يورو، 
توازن مجدد ناقص انجام شده و صادرات به ميزان اندك تقاضاى 
پولى  شرايط  است.  كرده  جبران  را  بدهكار  كشورهاى  در  ضعيف 
حمايتى بايد ادامه يابد و درصورت پايدار نماندن احياى اقتصادى، 

فضا براى تسهيل پولى بيشتر بايد باز باشد.» 
بر اساس گزارش سازمان همكارى هاى اقتصادى و توسعه ايتاليا، 
از  بهبود  از  اندكى  نشانه هاى  يورو،  حوزه  بزرگ  اقتصاد  سومين 
خود نشان مى دهد و توليد ناخالص داخلى اين كشور در سال جارى 
ايتاليا  براى  رقم  همين  نيز  پيش تر  يافت.  خواهد  كاهش  درصد   1/8

پيش بينى شده بود. 
آمريكا،  رشد  پيش بينى  توسعه  و  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان 
ماه  در  شده  پيش بينى  درصد  از 1/9  را  جهان،  اقتصاد  بزرگ  ترين 
مه به 1/7 درصد كاهش داد. براساس پيش بينى اين سازمان اقتصاد 
چين هم به جاى رشد 7/8 درصدى، 7/4 درصد رشد خواهد كرد. 
رشد  «ظاهرا  كرد:  اعالم  توسعه  و  اقتصادى  همكارى هاى  سازمان 
اقتصادى چين هم اكنون كندى شديد خود را پشت سر گذاشته است و 

در نيمه دوم سال با رشد بيشترى رو به رو مى شود.»
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  غريزه خشونت!
بودن  محور  با  داستانهايش  كه  نروژى  موفق  نويس  جنايى  نسبو  جو 
و 20  اند  شده  ترجمه  زبان  به 47  هول»  كميسر «هرى  نام  به  شخصيتى 
نوشتن  زمان  در  احساسش  از  رسيده،  فروش  به  آنها  از  نسخه  ميليون 

آثارش سخن مى گويد.
به نقل از خبرگزارى آلمان، تازه ترين رمان جنايى جو نسبو كه با عنوان 
سپتامبر  يازدهم  شد،  ناياب  روز  دو  ظرف  و  منتشر  نروژ  در  «پوليتى» 
(بيستم شهريورماه) با عنوان «اغما»  توسط انتشارات اولشتاين در آلمان 

منتشر شد.

اين نويسنده 53 ساله كه در زمينه هاى ديگرى نيز استعداد خود را نشان 
داده و به عنوان نويسنده كتابهاى كودكان و نيز آهنگساز هم فعاليت مى 
پيوند  و  توانايى  كاميابى،  مورد  در  آلمان  خبرگزارى  با  مصاحبه  در  كند، 

خود با قهرمان اصلى رمانش هرى هول سخن گفته است. 

عكس شما در هر كتابفروشى نصب شده است. اين كه چهره خودتان را 
همه جا مى بينيد، چه حسى را در شما ايجاد مى كند؟ 

اين، مرا به ياد زمانى مى اندازد كه با گروه موسيقى ام كار مى كنم. پس 
از موفقيتم، هر كس از من مى پرسيد كه مشهور بودن چگونه است، اما در 
حقيقت تغيير زيادى حاصل نشده بود. اين شغل من بود كه روى صحنه 
بايستم. حاال هم همانطور است. فقط كتابهاى زيادى جاى صحنه را گرفته 
اند. در زندگى من، مسايل به تدريج شكل گرفته اند. من زمان كافى داشته 

ام تا با آنها خو كنم. 

هنوز هم وقتى مى خواهيد كتاب جديدى منتشر كنيد، عصبى مى شويد؟ 
بله، هنوز هم، البته نه مثل آن اوايل. در زمان انتشار نخستين كتابهايم اين 
منتقدان بودند كه تصميم مى گرفتند  من به نوشتن ادامه بدهم يا نه. اما 

حاال وضع فرق كرده است. 

كاميابى براى شما چه معنايى دارد؟ 
چندى پيش، از يكى از همكارانم اصطالح «رنج ثروت» را شنيدم.اين عبارت 
دست  به  زيادى  پول  كه  هنگامى  من  كند.  مى  توصيف  مرا  احساس  دقيقا 
مى آورم، دستپاچه مى شوم. شايد از نروژى ها جز اين انتظار نمى رود. 

كتابهاى شما تا حدودى خشن هستند. چرا؟ 
هاى  صحنه  داشتن  دليل  به  سوئدى  منتقد  يك  سوى  از  من  «پلنگ»  كتاب 
خشونت آميز با انتقاد شديد روبرو شد و من حق را به آن منتقد مى دهم.  
در اين مورد، زياده روى كرده بودم. از خشونت استفاده كرده بودم تا به 
قهرمانانم نشان بدهم در بازى براى آنها چه اتفاقى مى افتد. در عين حال 
مى پذيرم كه در «پلنگ» شيفته جزييات خشن بودم. توصيف صحنه هاى 

خشونت آميز برايم وسوسه انگيز بود و من از اين بابت متاسفم. 

تجربيات شخصى شما در مورد خشونت چگونه هستند؟ 
من در حقيقت تا حدودى با خشونت در كتك كارى درگير بوده ام، جايى 
كه نفرت و پرخاشگرى به حد بااليى مى رسد كه انسان واقعا فقط به اين 
احساس  او  در  و  برساند  آسيب  مقابل  طرف  به  كه  كند  مى  فكر  مساله 
درد ايجاد كند. و من شيفته اين خشم هستم. در اين حالت، فرد در مورد 
تنهامى  فرد  و  است  محض  خشم  اين،  كند.  نمى  فكر  خود  رفتار  پيامدهاى 

خواهد به مقابل آسيب بزند. 

چرا هرى هول، فردى با مشكالت شخصى فراوان است. چرا نگذاشته ايد 
كه او يك قهرمان باشد؟ 

هر يك از داستانها در مورد ستيز و برخورد است. در يك داستان جنايى 
در حالت طبيعى يك كشمكش در سطح ديده مى شود و  ماجراى يك جنايت 
بايد حل شود. اما درگيريهاى داخلى بسيار جذاب تر هستند و براى آنها به 
يك شخصيت نياز است كه به درد اين كار بخورد.وقتى شما با خودتان مى 

جنگيد، يا با محيط اطرافتان، درگيريها به راحتى قابل حل نيستند. 

شما تا كنون 10 جلد از مجموعه داستانهاى هرى هول را منتشر كرده ايد. 
اين برايتان كافى نيست؟ 

بعد از انتشار هر كتاب هرى هول، به اين مساله مى انديشم كه اين كتاب مى 
تواند آخرين كتاب باشد. در حال حاضر رمان «پوليتى» را به آخر رسانده 
ام و اين مى تواند براى من نشانه پايان هرى هول باشد. اما هربار  دوباره 
داستانى به ذهنم مى آيد و با خودم فكر مى كنم كه اين داستان هرى است. 

شما وابستگى شديدى به او داريد، اينطور نيست؟ 
خير! هرى يك شخصيت خيالى است. يك ابزار مفيد. من فكر مى كنم كه 
خوانندگانم وابستگى بيشترى نسبت به او دارند تا من. او براى من همچون 
يك چشم است كه به وسيله اش به دنيا نگاه مى كنم. او مثل من است. او 

شخصيت مهمى است، اما  به شخصه، هيچ احساسى نسبت به او ندارم. 

مى توانيد پيش خودتان تصور كنيد كه يك مجموعه جنايى ديگر را به رشته 
تحرير درآوريد؟ 

بله! ولى هم اكنون مشغول كارهاى ديگرى هم هستم. من كتاب كودك و 
نمايشنامه هم مى نويسم. در حال حاضر روى يك كتاب به جز كتاب هرى 
هول كار مى كنم كه ماه مارس 2014 منتشر خواهد شد. وقتى ايده  يك 
داستان  به ذهنم خطور مى كند،آن ايده است كه به من مى گويد  چطور 
كتابى از آب درخواهد آمد. وقتى  ايده خوب باشد ، بايد آن را دنبال كنم. 
من  به  كه  است  ايده  اين  نويسم،  نمى  كودك  كتاب  حاال  بگويم  توانم  نمى 

فرمان مى دهد.

همزمان با بيستمين سالمرگش اتفاق افتاد

  انتشار كتابى ديگر درباره 
فدريكو فلينى

 نقل از ماى بوك نيوز، جولين نوترالز تاريخدان ايتاليايى قصد 
دارد كتاب مصورى را كه نحوه توليد فيلمهاى نئورئاليسم ايتاليا 
«زندگى  و  روسلينى»  روبرتو  ساخته   - دفاع  بى  شهر  مانند«رم 

زيباست ـ ساخته روبرتو بنينى» را نشان مى دهد منتشر كند. 
نوترالز تاريخدانى است كه در زمينه تاريخ رسانه ها و تصاوير 
فرهنگى تخصص دارد. وى اين كتاب را با عنوان «و فلينى رم را 
كشف كرد» نوشته است كه اشاره اى دارد به جمله؛ «رم مرا خلق 
هاى  گفته  از  كه  كردم»  خلق  را  رم  من  بود،  من  نوبت  بعد  كرد. 

فلينى است. 
زيباست»  «زندگى  فيلمبردارى  تصاوير  با  كه  زيبا  كتاب  اين  در 
جولين  است،  همراه  نيم   و  هشت  مانند  فلينى  فيلمهاى  و  بنينى 
نوترالز داستان مردى را در سينما  بازمى گويد كه يك كيمياگر 
بود و صحنه هاى معمولى را به تصاويرى خارق العاده تبديل مى 
كرد. او از ستاره ها، سياستمداران، توريستها، روزنامه نگاران، 
نويسندگان و كاردينالها عكس مى گرفت و آنها را با واقعيتى بى 
نظير دوباره سازى و تصور مى كرد. به همين دليل است كه گفته 

مى شود او رمى جديد خلق كرد.
نشان  خواهد  مى  نوترالز  جولين  كه  است  جديدى  رم  همان  اين 
دهد. تصاوير بازسازى شده توسط فلينى كه تاثير وى بر روى 
رهاست،  برچسبى  هرگونه  از  كه  فلينى  است.  آشكار  كامال  آنها 

به  تبديل  را  آن  مجموع  و  كرد  متحد  را  ايتالياييها  و  رميها  همه 
طريق  از  فلينى  كرد.  ايتاليا  فرهنگى  پايتخت  عنوان  به  گاهى  تكيه 
فيلمهايش و با تصور بى بديلش رمى جديد و اسطوره اى جديد 

آفريد و سينماى ايتاليا را دگرگون كرد.
از  بود،  آمده  دنيا  به  ژانويه1920  بيستم  كه  فلينى  فدريكو 
وى  است.  ايتاليايى  كارگردانان  و  نويسان  فيلمنامه  مشهورترين 
در  ويژه اش  شيوه  براى  كه  ايتالياست  سينماى  نامداران  از  يكى 

آميزش انگاره هاى روياگون شناخته شده است. 
فلينى جوان در سال 1945 به روبرتو روسلينى كارگردان نامدار 

اى  فيلمنامه  نوشتن  براى  او  از  روسلينى  شد.  معرفى  ايتاليايى 
آلمان  نيروهاى  برابر  در  ايتاليا  زيرزمينى  رزمندگان  كارزار  از 
نازى، به نام «رم شهر بى دفاع» يارى گرفت و وى را به عنوان 
دستيار كارگران برگزيد. بخشى از فيلم «شيدايى» روسلينى در 
سال 1948 نيز بر پايه داستانى به نوشته فلينى به نام «معجزه» 

ساخته شده است.
بازى  با  نيم»  و  «هشت  فيلم  1963براى  سال  در  فيلنى   فدريكو 
خارجى  فيلم  بهترين  اسكار  جايزه  دو  برنده  ماستريانى  مارچلو 
«جاده»،  براى  را  موفقيت  همين  او  شد.  كارگردانى   بهترين  و 
«شب هاى كابيريا» و «آماركورد» هم كسب كرد و به همين دليل 
نامش در تاريخ  به عنون تنها كارگردانى كه پنج جايزه اسكار در 

بخش فيلمهاى خارجى زبان كسب كرده است،  ثبت شده است. 
او يك فهرست بلند باال از جوايزى كه دريافت كرده در كارنامه 
اش دارد كه آخرينشان جايزه يك عمردستاورد هنرى اسكار در 

سال 1993 است.
سپتامبر(28   19 از   كرد»  خلق  را  رم  فلينى  «...و  جديد  كتاب 

شهريور) در كتابفروشى ها در دسترس خوانندگان خواهد بود.
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ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
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د اراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مد ارك خود با مشكل مواجه شد ه ايد؟ 
ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  ادخواه،  د  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  ارك  مد 
سند  انشگاه،  د  و  مدرسه  نمرات  ريز  يپلم،  د  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

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

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

 دكترمريم تقوى – د اراى دكتراى ترجمه از د انشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
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بازار داغ كتابهاى 
سياسى پيش از انتخابات 

مجلس آلمان
با نزديك شدن به تاريخ 22 سپتامبر (31 شهريور) 
انتخابات  دوره  هجدهمين  برگزارى  زمان  كه 
است  فدرال)  آلمان  مركزى  (پارلمان  بوندستاگ 
كشور  اين  در  نيز  سياسى  كتابهاى  انتشار  بازار 

داغ است./
به نقل از خبرگزارى آلمان، با توجه به اين رويداد 
مهم سياسى كه بزودى برگزار مى شود، كتابهاى 
جديد متعددى در ارتباط با دنياى سياست توسط 

ناشران انتشار يافته و روانه بازار شده اند كه اين 
كتابها گوشه اى از اين آثار تازه منتشر شده اند. 

ماريتا  نوشته  سرمايه»  بحران.  اعظم.  «صدر 
اسلوكا. 544 صفحه. انتشارات برتلسمان 

نويسنده در اين كتاب به طرح پرسشهايى ريشه 
اى پرداخته است؛ آيا دموكراسى باوجود حماقت 
است؟  حكومت  از  خوبى  نوع  حاكم،  وقاحت  و 
انسان  چگونه  داريم؟  نياز  احزاب  به  چه   براى 

سياستمدار مى شود؟
 او در سال 2009 نيز كتابى را با عنوان «صدر 
براى  دارد»  دوست  پالستيكى  هاى  چكمه  اعظم، 
كتاب  اما  كرد.  منتشر  باال  به  سال  سنى 12  رده 
رشته  به  بزرگسال  مخاطب  براى  وى  كنونى 
براى  دارد   قصد  نويسنده  و  درآمده  تحرير 

مخاطبانش دنياى سياست را تشريح كند. 

با  گفتگو  دارد؟»  وجود  انتخاب  براى  چيزى  «چه 
 . عبدالصمد  حامد  و  مونكلر  هرفريد  تسه،  يولى 

128 صفحه . انتشارات هردر 
واقعا  روشنگرى  اما  است،  آور  شگفت  چه  اگر 
روزنامه  پانتسر  فولكر  رسد.  مى  نظر  به  الزم 
طبق  كه  دارد  اشاره  مساله  اين  به  آلمانى  نگار 
آلمان  مردم  درصد   50 از  بيش  ها،  نظرسنجى 
دموكراسى را نظامى مناسب مى دانند، در حالى 
روند  به  مردم  درصد   80 از  بيش  فنالند  در  كه 
دموكراتيك اعتقاد دارند. او در اين كتاب از يولى 
تسه نويسنده و حقوقدان و دو كارشناس سياسى 
مى پرسد كه وضع آلمان و مردم آن كشور در 

مقابل انتخابات سال 2013 چگونه است؟ 

«ماشين صدر اعظم» نوشته فولكر رسينگ. 223 
صفحه . انتشارات هردر 

فولكر رسينگ روزنامه نگار آلمانى در اين كتاب 
خود نگاهى دقيق نه به كل فضاى سياسى، بلكه به 
دارد.  مسيحى  دموكرات  اتحاديه  سياسى  فضاى 
معتقدند  كتاب  اين  نويسنده  همچون  زيادى  عده 
كه حزب حاكم بسيارى از مسايلى را كه خودش 
زمانى تضمين كرده بود، لغو كرده است؛ مسايلى 

تصوير  و  وظيفه  نظام  خدمت  اتمى،  انرژى  چون 
خانوادگى سنتى. البته همين طور است، اما حزب 
قدرت  ماشين  عنوان  به  خود  تصوير  به  حاكم 
وفادار مانده است: حكومت كردن هميشه پيش از 
كتاب  اين  در  رسينگ  افتد.  مى  اتفاق  كردن  انتقاد 
به تجزيه و تحليل تغييرات اين حزب و آينده آن 

مى پردازد. 

مى  شكست  آلمان  كند-  مى  اداره  مركل  «آنگال 
 208 شابدوت.  يوآخيم  هانس  نوشته  خورد» 

صفحه. انتشارات شورن 
كه  دهد  مى  گزارش  خود  كتاب  اين  در  شابدوت 
چگونه سياست آلمان و نه فقط سياست اتحاديه 
رسد.  مى  نظر  به  ملموس  مسيحى  دموكرات 
كه  نويدبخشى  و  جويانه  آشتى  زيبا،  كلمات 

انتخاباتى  رقابتهاى  در  بخصوص  سياستمداران 
با اشتياق مايلند آنها را بشنوند، كلماتى هستند كه 
اعضاى اتحاديه سزاوار آن نيستند. شابدوت در 
اين كتاب به وقايع نگارى سالهاى سياسى پشت 

سر گذاشته شده آلمان مى پردازد. 

نوشته  ندارم»  سياست  به  اى  عالقه  من  «چرا 
انتشارات   . صفحه   208 زكر.  وايتس  بئاتريس 

باستاى لوبه 
بئاتريس وايتس زوكر دختر ريچارد فون وايتس 
زوكر رييس جمهورى اسبق آلمان است. برخالف 
تيتر اين كتاب، او عالقه زيادى به سياست دارد. اما 
عالقه او از نوع ديگرى است.عالقه او به سياستى 
توام با شفافيت بيشتر و ترجيحا هماهنگ با مردم 
و سياستى كه در آن نماينده مردم در درجه اول 

عاليق خود را دنبال نكند، است. 

مولر  هوگو  نوشته  مركل»  يا  بروك  «اشتاين 
 . صفحه   128 . هينه  كارستن   – اووه  و  ووگ   –

انتشارات كوآدريگا 
مى  انجام  سياستمداران  كه  كارهايى  از  بسيارى 
دهند و يا نمى دهند، ناخوشايند است. بويژه براى 
طرف مقابل و جنبه هاى منفى و اظهار نظرها در 
اين زمينه در مطبوعات انعكاس مى يابد. كسى كه 
خود،  براى  تنها  نه  كند،  مى  شركت  انتخابات  در 
بلكه براى احزاب و افراد هم تصميم  مى گيرد و 
از اينرو بايد استداللهاى خوبى داشته باشد. در 
اين كتاب، سخنگوى اسبق دولت در زمان گرهارد 
سوسيال  حزب  كانديداى  از  حمايت  به  شرودر 
مولر  و  پردازد  مى  بروك  اشتاين  پر  دموكرات 
آلگماينه  فرانكفورتر  اسبق  ويراستار  ووگ   –
سايتونگ موقعيت آنگال مركل را تشريح مى كند. 

«ما نمى خواهيم والدينمان را انتخاب كنيم» نوشته 
هانا بايتسر. 192 صفحه . انتشارات روولت 

هانا بايتسر كه متولد 1982 است در  كتاب خود 
سياست  كه  پردازد  مى  مساله  اين  توضيح  به 
براى جوانانى كه هم نسل وى هستند، چه معنا و 
مفهومى دارد. او ثابت مى كند كه اگر چه جوانان 

سياست  با  بيگانه  افرادى  اما  نيستند  ايدئولوژيك 
هم نيستند. و آنها فقط نمى خواهند كه در اظهار 
نظرها شركت كنند، بلكه اهل همكارى هم هستند. 

 272 لوهر.  روبرت  نوشته  موسترمان»  «اريكا 
صفحه . انتشارات پيپر 

روبرت لوهر، پيشتر خوانندگانش را با رمانهايى 
«جنگ  يا  و  شطرنج»  «ماشين  همچون  تاريخى 
خواننده ها» به گذشته برده است. اكنون وى در 
اين كتاب خود كه رمان جديد او به شمار مى رود، 
به شكلى سرگرم كننده تشريح مى كند كه چگونه 
يك معلم تنهاى كم تجربه مخفيانه به ميان دزدان 
دريايى برلين راه پيدا مى كند تا دشمن سياسى 

را از درون نابود كند. 

صفحه.   220  . مينكمار  نيلس  نوشته  «سيرك» 
انتشارات فيشر 

نيلس مينكمار كه در نشريه فرانكفورتر آلگماينه 
اين  نوشتن  براى  است  كار  مشغول  سايتونگ 
كتاب كه 23 اكتبر منتشر مى شود يك سال تمام 
حزب  از  اعظمى  صدر  نامزد  بروك  اشتاين  پر 
امكان  از  و  كرد  همراهى  را  دموكرات  سوسيال 
برد.  بهره  گفتگوها  و  مهم  قرارهاى  به  دستيابى 
او در اين كتاب، نه فقط در مورد سياستمداران، 
بلكه در مورد نظام سياسى آلمان مطلب نوشته 

است. 

«چگونه كسى صدراعظم آلمان مى شود» نوشته 
ورنا گالنوس. 144 صفحه . انتشارات بويه 

نويسنده در كتاب خود به خوانندگان خود از رده 
سنى 9 سال به باال در مورد سياست اطالعات 
مى دهد. او به توضيح اين مساله مى پردازد كه 
دموكراسى چيست و اين كه چرا كودكان اجازه 
راى دادن ندارند. سوال ديگرى كه نويسنده به 
بايد  اصال  من  آيا  كه  است  اين  پردازد،  مى  آن 

راى بدهم؟

فهرست نهايى جايزه 
«هات ليست» منتشر شد

ناشران  جايزه  اوليه  فهرست  به  يافته  راه  نامزد  ميان 30  از 
مستقل آلمانى زبان كه با نام جايزه «هات ليست» شناخته مى 
شود، 10 ناشر به دليل انتشار آثار برتر در فهرست نهايى اين 
جايزه قرار گرفتند. به نقل از خبرگزارى آلمان، از اين ميان، 
سه اثر را خوانندگان از طريق راى گيرى آنالين انتخاب كرده 

و هفت اثر را هيات داوران برگزيده اند.
اسامى ناشران و آثار برگزيده به اين شرح است: 

انتشارات  از  روفالو  لوييس  نوشته  بودند»  زيادى  «اسبهاى 
آسوتسياسيون آلمان 

«اكوآتوريا» نوشته پاتريك دويل از انتشارات بيلگر سوييس 
از  خيدر  عباس  نوشته  اوبرجين»  جمهورى  به  «نامه اى 

انتشارات اديشن ناتيلوس آلمان 
«همه آن چيزهايى كه بيرون است» نوشته زاسكا هنيگ فون 

النگه از انتشارات يونگ و يونگ اتريش 
«فرآورده» نوشته آمى همپل از انتشارات لوكس بوكز آلمان 
«بهشت برين» نوشته اشتفان پاول از انتشارات مايريش آلمان 
«لوياتان يا وال» نوشته فيليپ هوره از انتشارات ماره آلمان 

زپتيمه  انتشارات  از  موراكامى  ريو  نوشته  بازيگر»  «انتخاب 
اتريش 

انتشارات  از  دك  يوليل  نوشته  فاوويله»  اليزابت  «ويويانه 
واگنباخ آلمان 

از  پتروف  وسوولود  نوشته  توردى»  فون  لسكاوت  «مانون 
انتشارات وايدل آلمان 

ناشرانى كه كتابهايشان در اين فهرست جاى گرفته، اكنون از 
اين شانس برخوردارند كه جايزه «هات ليست» را كه امسال 
با  همزمان   مهر)   19) اكتبر  يازدهم  در   سال  پنجمين  براى 
نمايشگاه بين المللى كتاب فرانكفورت اهدا مى شود، نصيب 
خود كنند. جايزه اصلى به ارزش 5 هزار يورو براى قدردانى 

از تالشهاى ناشران به آنها اهدا مى شود. 
اهدا  دوره  سومين  براى  نيز  هوس»  «ملوزينه  جايزه  امسال 
خواهد شد. اين جايزه به انتخاب كتابفروشان آلمانى به يكى 
مى شود.  اعطا  ليست»  فهرست «هات  به  يافته  راه  عناوين  از 
مراسم اهداى اين دو جايزه در  يازدهم اكتبر (19 مهر) در 
حاشيه نمايشگاه كتاب فرانكفورت در خانه ادبيات شهر 

فرانكفورت برگزار مى شود
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با گذشت حدود 120 سال از ظهور صنعت 
لومير،  برادران  لطف  به  فرانسه  در  سينما 
اكنون فرانسه به عنوان مهد سينماى جهان 
شناخته مى شود؛ جايى كه هنر هفتم در آن 
متولد شد و جمعى از بزرگترين سينماگران 

دنيا در آن پرورش يافتند.
رويداد  گذارى 20  پايه  با  فرانسه  سينماى 
و جايزه سينمايى كه هر ساله براى تقدير 
از بهترين فيلم هاى سينماى جهان برگزار 
مى كند، به نوعى خواستگاه سينماى دنيا 
شناخته مى شود. فرانسه براى حفظ جايگاه 
خود پس از گذشت 120 سال از شكل گيرى 
اعطاى  با  كند  مى  تالش  سينما،  صنعت 
بيشترين تسهيالت مالى سينماگران را از 
سراسر جهان در فرانسه جمع كند. عالوه 
بر تسهيالت مالى، پاريس شهرى است كه 
جهان  در  را  سينما  سالن  تعداد  بيشترين 

در خود جاى داده است.

فرانسه سال گذشته با فروش نزديك به 216 ميليون 
جهان  در  سينما  شكوفاى  بازار  سومين  بليت،  قطعه 
سينماى  همچنين  گرفت.  نام  هند  و  آمريكا  از  پس 
به  اروپا  سينماى  ترين  مستقل  و  پركارترين  فرانسه 
حساب مى آيد كه 80 تا 90 درصد بودجه فيلم هاى 

توليدى اش از بازار فروش آنها به دست مى آيد.

** شكل گيرى نطفه سينما در پاريس
در  صنعت  يك  عنوان  به  رسما  سينما  آنكه  از  پيش 
تصويرى  هاى  نمايش  نخستين  بگيرد،  شكل  فرانسه 
با كارهاى خالقانه «ايمل رينود» به تصوير كشيده مى 
شد؛ هنرمندى كه از او به عنوان نخستين نظريه پرداز 

انيميشن يا نقاشى متحرك نام برده مى شود.
اما او خود نام كارهايش را "پانتوميم نورى" بگذارد كه 
در آنها تصاوير متحركى را نمايش مى داد كه مجموع 
از  هريك  طول  كرد.  مى  روايت  را  كامل  داستانى  آن 

اين اجراها به يك تا پنج دقيقه مى رسيد. از سال 1892 
تا 1900، نيم ميليون تماشاگر مخاطب كارهاى نمايشى 
«اميل رينود» بودند كه براى فقط يك سالن كه نمايش 
ها در آن اجرا مى شدند، موفقيت بزرگى به حساب مى 
آمد. شخصيت هاى اين نمايش ها نقاشى هايى بودند 

كه با مكانيسمى هوشمندانه حركت مى كردند.
(آگوست  لومير  برادران   ،1895 سال  در  آنكه  از  پس 
محافل  در  خود  سينماتوگراف  دستگاه  از  لويى)  و 
خصوصى رونمايى كردند، نخستين اكران عمومى كه 
"گرند  در  شد،  گرفته  پول  تماشاچيان  از  آن  ازاى  در 

كافه" پاريس به نمايش درآمد.
عنوان  به  توان  نمى  فراگير  چندان  نه  موفقيت  اين  از 
پس  برد.  نام  فرانسه  در  سينما  صنعت  براى  آغازى 
را  شان  اختراع  كردند  تالش  لومير  برادران  آن  از 
به  كه  هايى  كشتى  اما  كنند.  صادر  جهان  سراسر  به 
سمت ديگر كشورها روانه مى شدند، عالوه بر دستگاه 
ساخت  براى  شيميايى  محصوالت  سينماتوگراف، 
نگاتيو را نيز با خود حمل مى كردند و اين آغار آشنايى 

هنرمندان جهانى با دنياى فيلم بود.

و  بازيگران  بزرگترين  ظهور  و  زمان  گذشت  با 
«ميشل  پوالنسكى»،  «رومن  چون  جهان  كارگردانان 
با  سينما  «كيشلوفسكى»  و  نوئه»  «گاسپار  هانكه»، 
فرهنگ مردم فرانسه پيوند عميقى پيدا كرد؛ آنچنان كه 
برخى از مدارس فيلم مطرح جهان از جمله "فميس" در 
فرانسه پايه گذارى شدند. اين مدرسه فيلم كه در سال 
1943 راه اندازى شد، سينماگرانى را پرورش داد كه 
بعدها موفق به دريافت سه گانه معتبر جوايز فيلم دنيا 
طالى  شير  و  برلين  اى  نقره  خرس  كن،  طالى  (نخل 
در  فيلم  جوايز  كسب  ركورددار  اكنون  و  شدند  ونيز) 

ميان مدارس فيلم دنيا شناخته مى شود.
نام  با  را  جهان  فيلم  مدرسه  نخستين  لومير  برادران 
خدمت  آخرين  عنوان  به  لومير"  لويى  ملى  "مدرسه 
بر  عالوه  كردند.  گذارى  پايه  هفتم  هنر  دنياى  به  شان 
اين، در سال هاى بعد با گسترش صنعت سينما صدها 
مدرسه و دانشگاه براى آموزش تكنيك هاى سينما و 

فيلم سازى در اين كشور پايه گذارى شد.

** آغاز بحران با جنگ جهانى اول
با  فرانسه  سينمايى  جامعه  اول،  جهانى  جنگ  پايان  با 
مواجه  سينمايى  توليدات  آن  طبع  به  و  بودجه  كمبود 
شد. همين ركود هنرى موجب شد توليدات هاليوودى 
به سرعت جايگزين فيلم هاى فرانسوى در سالن هاى 
كه  آمريكا  شوند.  اروپايى  كشورهاى  ساير  و  فرانسه 
مى توانست با قيمتى كمتر از كشورهاى اروپايى فيلم 

را  اروپا  سازى  فيلم  استوديوهاى  توانست  كند،  توليد 
در آستانه ورشكستگى قرار دهد.

اين بحران سينمايى موجب شد فرانسه همچون ساير 
كشورهاى اروپايى نخستين محدوديت ها را بر واردات 
فيلم به كشور اعمال كند. بر اساس اين محدوديت ها، 
در ازاى نمايش هر 7 فيلم خارجى در اين كشور، مى 

بايست يك فيلم توليد ملى در فرانسه ساخته مى شد.
در همين سال ها بود كه «جك فيدر» فيلمساز فرانسوى 
با انتقال مضامين رئاليسم شاعرانه به سينماى فرانسه، 
گذار  پايه  ديگر،  سوى  از  و  زد  رقم  را  جديدى  دوره 
اين  در  كه  معنا  اين  به  بود؛  سينما  در  امپرسيونيسم 

سبك سينماگران ديگر به روايت واقعيت نمى پردازند، 
از  دور  روياهاى  و  ذهنى  تصورات  ها  شخصيت  بلكه 

واقعيت فيلمنامه نويس را اجرا مى كنند.
به واقع جنبش امپرسيونيسم براى اولين بار در فرانسه 

شكل گرفت.

** انقالبى به نام "موج نو"
سينمايى  واقعه  تاثيرگذارترين  گفت  توان  مى  يقين  به 
فرانسه در جهت دهى به هنر هفتم، پديد آمدن جنبشى 
به نام "موج نو" در سبك فيلم سازى اين كشور بود. 
واژه "موج نو" را اولين بار «فرانسوا گيرود»، روزنامه 
سال  در  فرانسوى  سياستمدار  و  نويسنده  نويس، 
1957 در يك بررسى جامعه شناختى از آن دوره در 

روزنامه "اكسپرس" استفاده كرد.
هايى  فيلم  توصيف  براى  اصطالح  اين  بعد،  سال  دو 
در  جوان،  سازان  فيلم  كارگردانى  به  كه  رفت  كار  به 
جشنواره كن به نمايش درآمده بودند. پديد آمدن اين 
معتبر  فيلم  مجله  جوان  منتقدان  تالش  حاصل  جنبش 
دست  به  دوربين  زود  خيلى  كه  بود  سينما"  دو  "كايه 

گرفته و شروع به فيلم سازى كردند.
در واقع آنچه در سينماى فرانسه به "موج نو" مشهور 
است، تنها محدود به تكنيك هاى سينمايى خاص نمى 
چون  جوانى  سينماگران  تالش  حاصل  بلكه  شود؛ 
«فرانسوا تروفو»، «اريك رومر»، ««آگنس واردا»، «جك 
ريوت» و «ژان لوك گدار» است كه توانستند محتواى 

سينما را تغيير دهند و قلب اين جنبش را شكل دادند.
موج نو حاصل نگاه جديد سينماگرانى بود كه زندگى 
را با آزادى هايش و بى هيچ چون وچرايى تجربه كرده 
بودند. محتواى فيلم هاى فرانسوى در سال هاى پس 
از  عارى  و  روح  بى  ادبياتى  هاى  اقتباس  به  جنگ  از 
كه  همانطور  اما  بود.  شده  تبديل  اصالت  و  خالقيت 
قانون بقا همواره پايدار نيست، اين روند تغيير كرد و 
دوربين دريچه اى شد كه دنياى بيرون را به تصوير 

مى كشد.
داده  نشان  نو"  "موج  از  قبل  هاى  فيلم  در  آنچه  تمام 
بپذيرد  مخاطب  آنكه  براى  بود  تالشى  تنها  شدند،  مى 
اين وقايع تنها فيلمى است كه در سينما مى گذرد. اما 
اين  گرفت.  پيش  در  را  ديگرى  راه  سينما  جديد  نسل 
دروغين  واقعيتى  خواستند  نمى  جوان  فيلمسازان  بار 
كردند  مى  تالش  بلكه  بدهند،  تماشاچى  خورد  به  را 
حقيقت زندگى در سينما به تصوير كشيده شود. به اين 
شكل واقع گرايى وارد سينماى فرانسه شد و سپس به 

سينماى جهان راه پيدا كرد.
سعى  كه  نبودند  هنرمندانى  تنها  ها  فيلم  اين  بازيگران 
در ايفاى فيلمنامه داشته باشند، بلكه اين بازيگران در 

جريان فيلم زندگى مى كردند. بنابراين بسيارى از فيلم 
نابازيگرانى  آفرينى  نقش  دوران  اين  در  توليدى  هاى 
كشيدند.  مى  تصوير  به  را  زندگى  از  بخشى  كه  بود 
همچنين صحنه ها و دكورهاى فيلم ها نيز تنها محدود 
به تزيينات يك پارك نبود و اين امر موجب شد "موج 
نو" نه براى بازسازى واقعيات، كه تنها براى به تصوير 

كشيدن حقيقت سينما آنطور كه هست، تالش كند.
كه  بود  جوانى  سازان  فيلم  تالش  حاصل  نو"  "موج 
اين  به  بود.  كامل  هنر  يك  به  سينما  تبديل  آرزويشان 
معنا كه فيلم بتواند يك جهان بينى مفيد از دوره خود 
ارائه داده و سرنوشت مشترك مردمان را به تصوير 

بكشد. اما جنبشى كه در سال هاى 1950 تا 1960 شكل 
گرفت و توانست تحول بزرگى در سينماى حهان ايجاد 
كند و اين دوره را به نقطه عطفى در تاريخ هنر هفتم 
بدل كند، نتوانست از تيغ تيز منتقدانش در امان بماند؛ 
"بى  را  سازى  فيلم  سبك  اين  گسترش  كه  منتقدانى 

نزاكتى نو" مى دانستند.

** "كايه دو سينما"، شناسنامه سينماى فرانسه
مجله "كايه دوسينما" كه به عنوان معتبرترين مجله در 
دنياى سينما شناخته مى شود، در سال 1951 توسط 
«ژاك دونيول والكروز»، كارگردان، بازيگر و فيلمنامه 
و  نويس  روزنامه  دوكا»،  لو  مارى  «ژوزف  و  نويس 
منتقد سينما پايه گذارى شد و سپس «آندره بازيل» در 

شماره دوم مجله به آنها پيوست.
اين مجله در واقع نقطه شروع به كار سينماگرانى بود 
كه بعدها پايه گذار جنبش "موج نو" در فرانسه شدند. 
كارگردانانى چون «ژان لوك گدار»، «فرانسوا تروفو» 
سازى  فيلم  عرصه  به  ورود  از  پيش  رومر»  «اريك  و 
كارشان را با نوشتن مطلب و نقد در اين مجله شروع 

كردند.
سينماى  بر  تند  نقدهاى  نوشتن  به  ابتدا  در  مجله  اين 
رقباى  مقابل  در  مخاطب  جذب  در  كه  فرانسه  فقير 
انتشار  با  سپس  و  پرداخت  بود  خورده  شكست  خود 
مستند  هاى  مقاله  و  برانگيز  جنجال  هاى  مصاحبه 
معرفى  به  صفحاتش  از  زيادى  بخش  اختصاص  و 
تكنولوژى روز دستگاه هاى سينمايى، حوزه فعاليتش 
را گسترش داد. با اين همه "كايه دو سينما" نتوانست 
و  كند  باز  هفتم  هنر  دنياى  در  را  خود  جاى  آغاز  در 
اين حوادث سال 1952 بود كه نقطه عطفى را در آينده 

حرفه اى اين مجله رقم زد.

تروفو»  «فرانسوا  مجله،  اين  ويكم  بيست  شماره  از 
شروع به نوشتن مقاالتى درباره سينماى فرانسه كرد. 
هاى  ضعف  بررسى  به  خود  مقاله  نخستين  در  وى 
سينماى اين كشور پرداخت و كمبودهاى آن در مقابل 
كارگردانانى چون «آلفرد هيچكاك» و «هاوارد هاكس» 
را آشكار كرد. پس از آن همكاران جوان ديگرى چون 
جمع  به  رومر»  «اريك  و  شابرول»  «كلود  «گدار»، 

نويسندگان مجله پيوستند.
سينماى  به  تازه  ديدگاهى  ارائه  با  تروفو  مقاالت 
سينما"  دو  "كايه  براى  را  جديدى  مشى  خط  فرانسه، 
به وجود آورد. اين مقاالت به سنت تقليد و دنباله روى 
سياست  كرد.  مى  انتقاد  شدت  به  فرانسه  سينماى  در 
چون  بزرگى  كارگردانان  با  كه  مجله  اين  نويسندگان 
آشنايى  روسلينى»  «روبرتو  و  رنوا»  «ژان  هيچكاك، 

داشتند تغيير مسير سينماى فرانسه بود؛ سياستى كه 
به راه اندازى "موج نو" در سينماى فرانسه منجر شد.

** جوايز و جشنواره هاى معتبر
كه  سينمايى  مشهور  جايزه  و  جشنواره   20 ميان  از 
ها  فرانسوى  توسط  فرانسه  در  آن  ابداع  هاى  پايه 
سينماى  جشنواره  كن،  جشنواره  است،  شده  گذاشته 
از  طال  نخل  جايزه  و  سزار  جايزه  دوويل،  آمريكايى 

اعتبار بيشترى برخوردارند.
جشنواره كن در سال 1946 براى اولين بار راه اندازى 
ترين  پرمخاطب  و  معتبرترين  عنوان  به  هرساله  شد 
مى  برگزار  دنيا)  حتا  (و  فرانسه  سينمايى  جشنواره 
شود. قدمت اين جشنواره به سال 1930 بازمى گردد 
كه وزير آموزش فرانسه دستور برپايى يك جشنواره 

بين المللى سينمايى را داد.
اما 15 سال گذشت تا اين جشنواره با عنوان كن و با 
شود.  اندازى  راه  جهان  سراسر  از  كشور  شركت 16 
پس از آن جشنواره كن هرساله ميزبان فيلم هايى از 
كارگردانان نامدار سينماى جهان بود. جشنواره كن به 
دليل مواجه با مشكالت اقتصادى بين سال هاى 1948 
و 1950 برگزار نشد و پس از آن براى جلوگيرى از هم 
اين  برگزارى  زمان  ونيز،  پاييزى  جشنواره  با  زمانى 

جشنواره به بهار موكول شد.

جايگزين  بار  نخستين  براى  طال  نخل   1955 سال  در 
"جايزه بزرگ" جشنواره شد كه تا آن سال به برترين 
فيلم  بازار  نخستين  سال 1959  در  شد.  مى  داده  فيلم 
كن ابداع شد كه به "كن" قدرت ايجاد بستر اقتصادى و 
حمايت مالى براى فيلم هاى سراسر جهان را مى داد. 
در ابتداى پايه گذارى جشنواره كن، تنها يك جايزه به 
عنوان "جايزه بزرگ" به بهترين فيلم اعطا مى شد، اما 
داورى  سينما،  مخاطبان  وسعت  با  كه  نگذشت  چيزى 
بر فيلم ها نيز در جنبه هاى مختلف هر يك از فيلم ها 
هشت  جشنواره  اين  اكنون  تا  كه  آنجا  تا  شد  متمركز 

جايزه اصلى و چندين جايزه فرعى دارد.

** نقش تكنولوژى در سينماى فرانسه
نو"  "موج  پيشرفت  در  سازى  فيلم  تجهيزات  در  تحول 
اگرچه در جايگاه دوم اهميت قرار مى گيرد، اما نقشى 
بسيار كليدى را ايفا مى كند. در اين دوره، ايجاد تحول 
بيش  را  سينما  بردارى  فيلم  و  فيلم  ساخت  صنعت  در 
از پيش از ساختارهاى سنتى جدا كرد. در سال 1958 
كه  كرد  ايجاد  را  امكانى  فرانسه  فرهنگى  امور  وزير 
عالقه مندان به سينما بدون گذراندن آزمون هاى سنتى 
به هدف خودشان دست پيدا مى كردند. اين تحول در 
از  يكى  ها  محدوديت  شدن  برداشته  و  سينما  دنياى 

عوامل پيشرفت "موج نو" در سينماى فرانسه بود.
پس از آن ظهور تجهيزات فيلم سازى جديد موجب شد 
چون  جهات  بسيارى  از  گذشته  سينماى  زبان  دستور 
فيلمبردارى، بازيگرى، ويرايش، استفاده از صدا و به 
طور كلى روش به تصوير كشيدن زندگى و احساسات 

به چالش كشيده شود.
هاى  شخصيت  كشيدن  تصوير  به  در  همچنين  و" 
فيلم  بررسى 20  كردند.  ايجاد  تحول  نيز  فيلم  قهرمان 
معموال  كه  داده  نشان  فرانسه  نو"  "موج  سينماى  از 
هستند.  روز  به  و  جوان  سبك،  اين  هاى  فيلم  قهرمان 
اين افراد انسان هايى معمولى اند كه در جريان زندگى 
جوانان  ها  فيلم  اين  قهرمان  اند.  گرفته  قرار  روزمره 
مستقل و بيكارى هستند كه بى هيچ دلبستگى به جامعه 
به  تنها  و  ندارند  شكنى  قانون  از  ترسى  خانواده،  و 

دنبال عشق مى گردند.

** استقبال از فيلم هاى فرانسوى
فيلم هاى توليد سينماى فرانسه در سال گذشته ميالدى 
به لطف فروش چشمگير آثارى چون «هنرمند»، «دست 
نيافتنى ها» و «ربوده شده 2» در ديگر كشورها با ثبت 
فروش يك ميليارد و 200 ميليون دالر ركورد جديدى 

براى خود به ثبت رساند.

سال گذشته ميالدى ثابت كرد صنعت سينماى فرانسه 
در  را  تاثيرگذار  و  متفاوت  هايى  فيلم  توليد  توانايى 
مقياس جهانى دارد، بطوريكه فيلم «ربوده شده2» كه 
ادامه قسمت اول اين فيلم به كارگردانى «لوك بسون» 
بود توسط كمپانى فاكس در بيشتر نقاط جهان به روى 

پرده رفت و به فروش قابل مالحظه اى دست يافت.
قسمت دوم فيلم «ربوده شده» با فروش 355 ميليون 
پرفروش  عنوان  فرانسه  مرزهاى  از  خارج  در  دالرى 
نام  به  را  كشور  اين  از  خارج  در  فرانسوى  فيلم  ترين 
خود ثبت كرد و فيلم «دست نيافتنى ها» با فروش 269 
ميليون دالر در سال گذشته ميالدى به عنوان پرفروش 
فرانسه  كشور  از  خارج  در  زبان  فرانسوى  فيلم  ترين 
نام گرفت. در سال گذشته ميالدى به ترتيب آمريكا و 

آلمان بهترين بازار براى فيلم هاى فرانسوى بودند.

فرانسه چگونه مهد سينماى جهان شد؟
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بيوگرافى نقاِش 
لحظه هاى اثيرى

زادروز  شهريورماه،  روزهاى  همين  از  يك 
ايرانى  معاصر  نقاش  درودى»،  «ايران 
سبك  پيروان  از  را  او  كه  هنرمندى  است؛ 

فراواقع گرايى (سورئاليسم) مى دانند.

سال  در  ايرانى  هنرمند  و  نقاش  درودى،  ايران 
در  قفقازى  مادرى  و  خراسانى  پدرى  از   ،1315

همراه  به  بود،  كودك  وقتى  شد.  متولد  مشهد 
كردند،  سفر  اروپا  به  زندگى  براى  اش  خانواده 
ايران  به  دوباره  دوم  جهانى  جنگ  شروع  با  اما 
بازگشتند و در تهران ساكن شدند. عالقه «ايران» 
به هنر نقاشى از همان دوران كودكى در او شكل 
گرفت و او در كنار تحصيل در مدرسه، به كالس 

هاى آزاد طراحى و نقاشى مى رفت.
اگرچه رشته ى اصلى تحصيلى «درودى» تاريخ 
هنر است، اما او براى تكميل عالقه اش به نقاشى 
و  آورد  رو  رشته  اين  در  آكادميك  تحصيالت  به 
پس از پايان دوره متوسط، راهى فرانسه شد. او 
براى تحصيل در رشته ى نقاشى به دانشكده ى 

بوزار» پاريس رفت.
در  نيويورك   RCI موسسه  در  همچنين  درودى 
هاى  برنامه  كارگردانى  و  كنندگى  تهيه  رشته 
تلويزيون فارغ التحصيل شد و در سال 1339 به 
ايران بازگشت. «درودى» پس از پايان تحصيالت 
فرهنگ  تاالر  در  را  آثارش  و  بازگشت  ايران  به 
تهران به نمايش گذاشت. او از دهه 40، نمايشگاه 
كه  خود،  آثار  از  خارجى  و  داخلى  مختلف  هاى 

رسد،  مى  نمايشگاه   56 از  بيش  به  ها  آن  تعداد 
برپا كرد.

گروهى  نمايشگاه   200 در  او  آثار  همچنين 
ژاپن،  سوييس،  فرانسه،  ايران،  كشورهاى  در 
امارات  و  آلمان  كانادا،  استراليا،  آمريكا،  بلژيك، 
در  او  است.  گرفته  قرار  عموم  ديد  معرض  در 
با  آنجا  در  و  كرد  سفر  آمريكا  به  ها  سال  همين 
ازدواج  تئاتر  و  سينما  كارگردان  مقدسى،  پرويز 
مقدسى  زودهنگام  مرگ  با  كه  ازدواجى  كرد. 
دوام چندانى نداشت، اما تاثير خود را بر درودى 
گذاشت؛ به طورى كه او ديگر تا پايان عمر ازدواج 
كه  است  اى  گونه  به  درودى  هاى  نقاشى  نكرد. 
عقيده ى برخى از منتقدين بر پيروى او از فراواقع 

گرايى (سورئاليسم) استوار است.
اساس  «من  گويد:  مى  خود  آثار  ى  درباره  او 
نقاشى ام را بر يافتن هويت فرهنگى ام قراردادم 
شدم.  ام  فرهنگى  هاى  ريشه  بازيافتن  پى  در  و 
«نور»،  يعنى  اصلى  عنصر  سه  كار  اين  براى 
كار  به  نوبت  به  نوبت  را  «زمان»  و  «حركت» 
به  تا  گرفت  قرار  ام  اصلى  هدف  نور  و  گرفتم 

پندارهاى فرهنگ ايران نزديك شوم.»
شركت  يك  سوى  از  سالگى   33 در  درودى 
براى  سفارشى  «آى.تى.تى»  نام  به  آمريكايى 
هاى  لوله  و  ها  پااليشگاه  از  تابلويى  اجراى 
اثر  اين  انتشار  كرد.  دريافت  ايران  نفت  انتقال 
جمله «تايمز»  از  آمريكا  مهم  مطبوعات  اكثر  در 
و«نيوزويك» سبب موفقيت و اعتبار زيادى براى 
و  شد  ايران  مرزهاى  از  خارج  و  داخل  در  او 
را «رگ  آن  كه  اثر  اين  به  را  خود  شعر  شاملو، 
هاى ما، رگ هاى زمين» خوانده بود، هديه كرد.

به  توان  مى  درودى  هاى  فعاليت  ديگر  از 
ساعت   850 از  بيش  كنندگى  تهيه  و  كارگردانى 
اشاره  تلويزيون  در  هنر  درباره  مستند  و  فيلم 

ونيز»  «بيناله  فيلم  نيز   1347 سال  در  او  كرد. 
دعوت  به  همچنين  درودى  كرد.  كارگردانى  را 
تدريس  به  شريف،  صنعتى  دانشگاه  دانشجويان 
تاريخ هنر در اين دانشگاه پرداخت. او در اين سال 
ها سلسله سخنرانى هايى را درباره ى «نقاشى» 
هاى  دانشگاه  در  هنر»  و  تاريخ  در  زن  و «نقش 
فرهنگى  هاى  انجمن  و  بركلى  و  تك  ويرجينيا 
ايرانيان در لس آنجلس و نيوجرسى ارائه داد.از 
درودى مقاالتى هم درباره هنر در مطبوعات ايران 

به چاپ رسيده است.
درسال 1352 كتاب آثار او در سه زبان با مقدمه 
شعرى  و  كوكتو»  «ژان  و  مالرو»  «آندره  از  اى 
«هوشنگ  از  پيشگفتارى  و  شاملو»  «احمد  از 
«انستيتو  در  او  نمايشگاه  با  زمان  هم  طاهرى» 
 1355 سال  در  كه  شد  منتشر  تهران  در  گوته» 
تجديد چاپ شد. در همان سال دو تابلوى «شيشه 
عمر» و «ديار هرگز» در نمايشگاه زنان نقاش و 
ديپلم «جامعه  و  اول  ى  جايزه  پاريس  پيكرتراش 
زنان پيكرتراش و نقاش» را كسب و عنوان «زن 

نقاش سال 1973» را نصيب او كرد.

درباره ى ايران درودى و هنر او تا كنون چند فيلم 
فيلم  به  توان  مى  ها  آن  از  كه  است  شده  ساخته 
است  زخم  هم  كه  عشق  است  شگفت  «چه  هاى 
كيوان  و  بنكدار  اميد  كارگردانى  به  مرهم»  هم  و 
على محمدى، «مستندى درباره ى ايران درودى» 
درودى،  «ايران  و  امامى  حسن  كارگردانى  به 
بهمن  كارگردانى  به  اثيرى»  هاى  لحظه  نقاش 
 ،1376 سال  در  كرد.درودى  اشاره  مقصودلو 
ى  فاصله  عنوان «در  با  خود  ى  زندگينامه  كتاب 

دو نقطه» را توسط نشر نى منتشر كرد.
شروع  از  متاثر  كه  كتاب  اين  از  بخشى  در  او 
است،  زادگاهش  به  بازگشت  و  جهانى  جنگ 
و  هامبورگ  هاى  پناهگاه  هم  نويسد:«هنوز  مى 
و  مهيب  صداى  با  افكن  بمب  هواپيماهاى  غرش 

من  وحشت  دارم.  ياد  به  را  ناگهانى  انفجارهاى 
از صداى انفجار بمب و صداى آژير، حساسيتى 
غيرعادى است. با به ياد آوردن خاطرات فرارمان 
از آلمان و فضاى رعب و ترس جنگ وبعد ادامه 
ى آن در ايران، تصور مى كنم كه بخش مهمى از 
بهت زدگى من ناشى از روبه رو شدن با صحنه 
جنگ  كه  باشد  نتايجى  و  انفجار  و  آتش  هاى 
بدين  بود.  آورده  همراه  به  خود  با  دوم  جهانى 
گونه صحنه هاى جنگ، زخم ها و آسيب هاى آن 
باقى  ذهنم  در  هميشه  براى  را  خود  شوم  اثرات 

گذاشت...»
عنوان  با  خود  شعر  ى  مجموعه  در  شاملو  احمد 
«ابراهيم در آتش»، شعرى با نام «اشارتى» را به 
ايران درودى تقديم كرده است. مضمون اين شعر 
درباره ى هنر نقاشى است و در بخش پايانى آن، 

شاملو خطاب به درودى سروده است:
آن  داشتيم/و  اختيار  در  را  جهان  الفاظ  «تمامى 
سخن/ يك  تنها  كه  آيد/چرا  كار  به  نگفتيم/كه 
نگفتيم/تو  نبود:/آزادى!/ما  ميانه  در  سخن  يك 

تصويرش كن!»
اين شعر در كتابى كه مجموعه ى آثار درودى را 

در بر دارد، به عنوان مقدمه آمده است.

چندين  خلق  و  هنرى  فعاليت  عمر  يك  از  پس  او 
اثر هنرى، اين گونه از زندگى و هنر ياد مى كند: 
بدهكار  زندگى  به  چيزى  كنم  مى  حس  «امروز 
را  لحظات  ترين  سخت  و  بهترين  كه  چرا  نيستم؛ 
لحظه به لحظه و به تمامى زندگى كرده ام. زندگى 
آموخت،  من  به  را  عشق  شناساند،  من  به  را  درد 
من  به  و  داد  من  به  را  خالقيت  وشيدايى  شور 
باوراند كه سهم انسان از خوشبختى به اندازه ى 
من  كه  دارم  باور  كند.  مى  ايثار  كه  است  عشقى 
نقاشى را انتخاب نكردم، نقاشى مرا انتخاب كرد. 
من ديگر نقاش نيستم، بلكه خود نقاشى شده ام و 

اين پاداش من از زندگيست.»

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         
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 مدرسه انديشه

سيلي سرنوشت ساز
|ابراهيم عمران|

در  قديم،  يونان  در  نفر  يك  وقتي  است  معروف 
مقام خودستايي و تفاخر و بي اعتنايي در مجلسي 
گفته بود: هرگز، ايلياد شاهكار هومر را نخوانده 
است. اين حرف به گوش سردار معروف يوناني 
بود،  ايستاده  ايران  سپاه  برابر  در  بارها  كه 
اين  به خاطر  و  كرد  احضار  را  طرف  رسيد، 
نمي شود  گفت:  سپس  و  زد  سيلي  را  او  توهين، 
يك نفر يوناني باشد و ايلياد را نخوانده باشد... 
شايد  و  دوستي  وطن  عيار  تمام  نمونه  !خب 
مشاهده  گزاره  اين  در  را  افراطي  دوستي  وطن 
نمي پذيرد،  يوناني  فرد  يك  چطور  كه  مي كنيم 
هم ميهن اش كتاب ايلياد را نخوانده باشد و شايد 
هم پربيراه نباشد كه بگوييم واقعا هم همين گونه 
بوده اند  ايلياد  خواننده  يونانيان  بيشتر  و  است 
بر  نوشته  اين  بحث  بود...  خواهند  و  هستند  و 
سر قرينه سازي اين گزاره در داخل كشور است 

و  مي نهيم  ارج  را  «داشته هايمان»  چطور  ما  كه 
به راستي بر فرض مثال چند درصد از ما حافظ 
را كامل خوانده ايم؟ چه تعداد از ما «گلستان» و 
«بوستان» سعدي را مطالعه كرده ايم؟ چه تعداد 
از هموطنان ما «اخالق ناصري» را خوانده اند؟ 
مراد از مطالعه نه نگاهي سرسري، بلكه خوانش 
درست و اصولي و ماندگار كتاب هاي فوق الذكر 
منزل مان،  كتابخانه  در  ما  از  بسياري  است. 
همه كتاب هاي ذكر شده را داريم و زينت بخش 
قفسه هايمان، هستند. آيا شده است در يك نگره 
داشته هاي  به  چالش برانگيز  موارد  در  و  خاص 
آن كتاب مراجعه كنيم؟ شده است نصيحت هاي 
سعدي را نصب العين خويش قرار دهيم؟ يا ابيات 
فرد  آن  صحبت  نخوانيم...  تحت اللفظي  را  حافظ 
«ناسيوناليسم  حس  از  نشان  چند  هر  يوناني 
شديد» دارد، ولي نمي توان از اهميت گذاشتن به 
«متن» آن كتاب غافل ماند و صرفا وطن دوستي 
را در آن مشاهده كرد. سيلي آن فرمانده نه از 
روي «احساس» بلكه از روي عقل و توجه نشان 
دادن به داشته هاي فرهنگي وملي هر ملتي است.
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بود كه بعد از  زنديه  پادشاه  آخرين  لطفعلى خان 
گذشت قريب به يك دهه از مرگ كريم خان زند، 
(بنيانگذار سلسله زنديه) در سال 1789 بر مسند 
بر  سال   5 خان  لطفعلى  نشست.  ايران  پادشاهى 
ايران فرمانروايى كرد و در    نهايت به دليل ضعف 
از  يكى  خيانت  و  داد  نشان  خود  از  كه  حكومتى 
نزديكان خود خاندان زنديه را به دست قاجار داد 
تاريخ  از  جديدى  فصل  قاجار،  خان  محمد  آقا  تا 

پارس را رقم زند.
 

كريم خان زند در سال 1779 درگذشت و انتخاب 
مدت  اين  و  برد  زمان  دهه  يك  او  بعدى  جانشين 
زمان طوالنى آسيب بسيار زيادى به خاندان زنديه  
كشمكش  بر  عالوه  ساله  ده  اين  در  آورد.  وارد 
شد  فراهم  آن  مجال  قدرت،  مسند  سر  بر  نزاع  و 
تا حاكمان مختلفى در هر گوشه و كنار ايران بر 
رعايا حكمرانى كنند. تعداد شاهان و فرمانروايان 
كوچك در اين دوران ده ساله بسيار زياد شد و 
هر يك ساز خود را مى زدند و حاضر به پيروى از 
ديگرى نبودند. آقا محمد خان قاجار نيز كه بعد ها 
در مقابل لطفعلى خان و خاندان زنديه قرار گرفت، 
اين  در  كه  بود  فرمانروايانى  خرده  همين  از  يكى 
آقا  بود.  يافته  قدرت  كسب  مجال  ساله  ده  دوره 
براندازى  انديشه  در  ابتدا  همان  از     خان  محمد 
خان  لطفعلى  كه  زمان  آن  در  بود،  زند  خاندان 
اطمينان  دليل  به  زنديان  نشست،  قدرت  مسند  بر 
وفادارى  و  قدم  ثبات  دالورى،  به  كه  خاصى 
موضوع  بدين  هيچ گاه  داشتند  خود  جديد  شاه 
بزرگ  بسيار  اشتباهى  با  او  كه  نمى انديشيدند 
و  برده  پايان  به  را  زند  ساله   44 حكومت  تاريخ 
پارس را در مسير فرمانروايى 131 ساله قاجاريه 
قرار دهد. لطفعلى خان پسر جعفرخان زند و نوه 
او  بود.  زند  خان  كريم  برادر  زند،  خان  صادق 
خوش   چون  بسيارى  برجسته  ويژگى هاى  داراى 
سيمايى، دالورى، نيرومندى و هوش سرشار بود.

 
لطفعلى خان يكى از حاكمان متعددى بود كه هر يك 
بعد از مرگ كريم خان مشغول سر و سامان دادن 
بخشى از كشور بودند و در نقطه اى خاص براى 
برگزيده  را  بوشهر  او  مى كردند.  حكمرانى  خود 
بود و مشغول سامان دادن به اين منطقه بود كه 
خبر دستگيرى پدرش توسط يكى از رقباى زنديه 
به نام "صيد مرادخان زند" را شنيد. مراد خان به 
يكى از غالمان خود دستور داده بود تا جعفرخان 
به  را  خان  لطفعلى  پدر،  ترور  خبر  كنند.  ترور  را 
مجبور  خان  مراد  و  كشاند  زنديه  پايتخت  شيراز 
شد تا قدرتى را كه با ترور جعفرخان در شيراز 
كند.  واگذار  او  فرزند  به  بود  كرده  خود  آن  از 
لطفعلى خان تنها هجده و يا نوزده سال داشت كه 
با سيصد تن سپاهى دشتستانى خود را به شيراز 
رساند و بر كودتاگران پيروز شد و كنترل اوضاع 

را در دست گرفت.
 

انتقام  براى  و  كار  ابتداى  در  گرچه  خان  لطفعلى 
خون پدر و حفظ خاندان زنديه شجاعت و دالورى 
خاصى از خود نشان داده بود اما از    همان لحظات 
قاجار  خان  محمد  آقا  او  رقيب  بزرگ ترين  نام  كه 
عمل  قدرتمند  چندان  گرفت  قرار  او  نام  كنار  در 
تقريبا  نبرد  يك  در  تا  توانست  ابتدا  در  او  نكرد. 
محمد  آقا  از  را  شيراز  شمالى  بخش هاى  سنگين 
زنديه  اصلى  منطقه  در  نفوذ  در  سعى  كه  خان 
ساده اى  چندان  برد  نبرد  اين  اما  بگيرد،  داشت 
اين  در  خان  محمد  آقا  نبود.  خان  لطفعلى  براى 
تا  كرد  استفاده  زيادى  بسيار  شترهاى  از  جنگ 
زنديان  بياندازد.  وحشت  به  را  زنديان  اسب هاى 
در جدال با آقا محمد خان توانستند شيراز را نگه 
دارند و قاجاريان مجبور به عقب نشينى به سمت 
را  چشمگيرى  موفقيت  خان  لطفعلى  شدند.  تهران 
در مقابل آقا محمد خان از آن خود نكرده بود چرا 
كه قاجار در شش هفته تمام توان نيروهاى زنديه 

را در اطراف شيراز كامال تحليل داده بود.
 

در    همان سال (يك سال پس از پادشاهى) لطفعلى 
خان سعى كرد تا وجهه خود را با حمله به كرمان 

و تسخير اين منطقه بهبود بخشد اما در اين نبرد 
نيز پيروز نشد. او به كرمان رفت تا حاكم آنجا را 
كه از فرمان زنديه سرپيچى مى كرد تغيير دهد اما 
شرايط بد آب و هوايى و فصل سرما باعث شد تا 
و  خورد  رقم  خان  لطفعلى  براى  ديگرى  شكست 

دالورى و تدبير او باز هم زير سوال برود.
 

از  پس  نخست  سال هاى  همان  از     زنديه  خاندان 
محمد  آقا  با  كشمكش  در  زند  خان  كريم  مرگ 
نخستين  خان  لطفعلى  گرچه  بود.  قاجار  خان 
شاه رسمى خاندان زند پس از كريم خان شد اما 

پدرش جعفرخان نيز بار ها در نقش نماينده زنديه 
خان  محمد  آقا  مقابل  در  پسر،  پادشاهى  از  پيش 
به  بار  يك  خان  محمد  آقا  بود.  گرفته  قرار  قاجار 
اصفهان، شهرى كه جعفرخان در گذشته در آنجا 
به  جعفرخان  و  كرده  حمله  مى كرد  فرمانروايى 
بعد  خان  محمد  آقا  بود.  شده  شيراز  راهى  ناچار 
از اين ماجرا تصميم گرفت تا پس از دسيسه براى 
مرگ جعفرخان با حمله به شيراز آنجا را همانند 
كريم خان زند به پايتخت قاجاريان بدل كند اما با 
آنجا  به  پدر  ترور  به  واكنش  در  كه  خان  لطفعلى 
آمده بود روبرو شد و تصميمش هرگز عملى نشد.

 
بازماندگان  تنها  او  جوان  پسر  و  زند  جعفرخان 
خاندان زنديه بودند كه متوجه رشد قاجار در نقاط 
زندگى  لحظات  آخرين  تا  و  شدند  كشور  مختلف 
خود تالش كردند تا به عنوان نماينده خاندان زند 
در مقابل آقا محمد خان ايستادگى كنند. جعفرخان 
كه  برد  پى  شيراز  به  اصفهان  از  فرار  از  بعد 
آقا  برادر  اختيار  در  كرده  ترك  را  آن  كه  شهرى 
ديگر  بار  بنابراين  است.  گرفته  قرار  خان  محمد 
نمادين  حركتى  در  تا  كرد  لشكركشى  اصفهان  به 
دست  در  حكومت  كه  دهد  نشان  فارس  مردم  به 

زنديان است و نه قاجاريان. جعفرخان اصفهان را 
بار ديگر پس گرفت اما بعد از ورود به شيراز در 
بهار 1789 در مركز حكمرانى زنديان كشته شد و 
مسيرى را بنيان گذارد تا لطفعلى خان نيز دنباله رو 
راه پدر شود. در سال 1791 بود كه لطفعلى خان 
تصميم به حمله به اصفهان گرفت اما از آنجا كه به 
يكى از افراد خود به نام حاج ابراهيم خان كالنتر 
شك بسيار زيادى داشت پسر او را نيز همراه خود 
برد. اين موضوع كمك چندانى در آن شرايط نكرد 
و به محض خروج شاه از شهر، تمامى مردان او 
به دستور حاج ابراهيم خان كالنتر دستگير شدند. 

حاج ابراهيم به برادر خود در سپاه لطفعلى خان 
پيام داد كه شهر شيراز در دست اوست. وفاداران 
به  خبر  اين  شنيدن  محض  به  خان  لطفعلى  سپاه 
شيراز  دروازه هاى  اما  بازگشتند  شيراز  سمت 
و  حمله  هراس  از  وفادار  سپاهيان  و  بود  بسته 
تنها  را  خان  لطفعلى  خود  خانواده هاى  به  تجاوز 
شاه  نزد  وفاداران  از  اندكى  شمار  تنها  گذاشتند، 

زند ماندند و به همراه او به سمت بوشهر رفتند.
 

سپاه وفادار به لطفعلى خان نخست به دشتستان 
و سپس به بندر ريگ رفت. "امير على خان حيات 
داوودى" فرمانرواى ريگ وى را به گرمى پذيرفت 
و در اندازه توان به او نيرو داد. لطفعلى خان با 
سه هزار تن در منطقه اى به نام شهرك ميان راه 
(بين شيراز-اصفهان) و در 14 فرسنگى شيراز به 
نبرد با سپاه قاجار رفت ولى چون شمار سپاهيان 
به  خان  لطفعلى  نبود  برابر  هم  با  طرف  دو  هر 
حمالت پى  در پى روى آورد و ماه ها سپاه قاجار 
را كالفه كرد. اما باز هم موفقيتى حاصل نشد و به 
ناچار با صد تن از يارانش از راه بيابان به طبس 
رفت و با سپاهى اندك ابرقو را گرفت. در آنجا به 
را  نيرو هايش  آنكه  تا  پرداخت  سپاهش  گسترش 
به 1500 تن رساند و سرانجام توانست بر شهر 
كرمان نيز چيره گردد. كرمانيان او را پذيرفتند و 
خود  نام  به  كرمان  در  او  كردند.  پشتيبانى  او  از 
كوچكش  پادشاهى  مركز  را  شهر  آن  و  زد  سكه 
قرار داد.  اما مدت زمانى نگذشت كه آقا محمد خان 
با لشكرش كرمان را نيز محاصره كرد، محاصره 
آمد.  قحطى  شهر  در  و  كشيد  درازا  به  ماه  چهار 
ريخت.  شهر  درون  به  قاجار  لشكر  سرانجام 
و  گذشت  قاجار  سپاه  ميان  از  زند  خان  لطفعلى 
برده  در  به  سالم  جان  اسبش  يارى  به  توانست 
و  رفت  بم  به  زند  شاه  برود.  بم  ارگ  سوى  به  و 
حاكم بم نيز وى را به نيكى پذيرفت ولى از آنجا كه 
بود  زند  لشكريان  از  كه  برادرش  بود  برده  گمان 
به دست سپاه قاجار افتاده  است به ميهمان خود 
خيانت كرد و وى را به قاجار ها سپرد. آقا محمد 
خان قاجار پاداشى را براى تحويل دادن مرده يا 
زنده لطفعلى خان زند تعيين كرد و فرمانرواى بم 
آن  از  نيز  را  پاداش  او  به  خان  لطفعلى  تحويل  با 
با  نبرد  در  حاليكه  در  را  خان  لطفعلى  كرد.  خود 
پيشانى  و  بازو  روى  سختى  زخم هاى  دشمنان 
برداشته بود، به كرمان نزد آقا محمد خان قاجار 
بردند. او كه خون بسيارى را از دست داده بود 
با    همان حال در برابر آقا محمد خان ايستاد و به 
محمد  آقا  نكرد.  تعظيم  و  نداد  سالم  قاجار  خان 
ظريف االندام  شاه  حد  از  بيش  غرور  كه  نيز  خان 
را در مقابل ابهت خود مشاهده كرد، دستور داد 
كه اصطبل بانانش وى را مورد تجاوز جنسى قرار 
دهند. فرداى آن روز لطفعلى خان را باز به پيش 
خان قاجار آوردند، در حاليكه ديگر توانى نداشت 
و آب هم به او نداده بودند، وى را بر روى زمين 

مى كشيدند.
 

آقا محمد خان لطفعلى خان را به تهران برد و پس 
به  را  وى  مرگ  داد.  را  كشتنش  دستور  چندى  از 
روش خفه كردن نوشته اند. پيكرش را در امام زاده 

زيد در بازار قديمى تهران به خاك سپردند.
 

آقا  شد  دور  فارس  از  خان  لطفعلى  كه  هنگامى 
زنديان  پادشاهى  تخت  بر  شيراز  در  خان  محمد 
نشست و نخستين دستورى كه داد ويران كردن 
آثار بر جاى مانده از زنديان بود. دستور ديگر آقا 
محمد خان بيرون كشيدن استخوان هاى كريم خان 
آرامگاهش  از  زنديان  پادشاهى  بنيان گذار  زند، 
بود، وى استخوان هاى كريم خان زند را به تهران 
برد و دستور داد كه در زير پله هاى كاخش جايى 
كه هميشه از آن گذر مى كرد خاك كنند تا هميشه 
بر آن پاى نهد. اين استخوان ها تا دوره پادشاهى 
در  اينكه  تا  ماند  جا  همان  در  پهلوى  شاه  رضا 
بسيار  احترام  با  را  استخوان ها  شاه  رضا  دوره 
از خاك بيرون آوردند و در جايى ديگر به خاك 

سپردند.
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گام دانشمندان در جلوگيري از هدررفت 
داروها

قرصي كه از معده 
پيامك مي فرستد!

دانشمندان آمريكايي در حال كارآزمايي 
از  مي تواند  كه  هستند  جديدي  قرص 
پزشك  و  خانواده  براي  معده  داخل 
چگونگي  از  را  پيامكي  بيمار  معالج 

مصرف شدن خود ارسال كند.
ديجيتال  سالمت  شركت  محققان 
بتوانند  قرصها  اين  اميدوارند  پروتئوس 
رفتن  هدر  دفعات  تعداد  كاهش  براي 
سازي  آگاه  هچنين  و  سال  در  دارو 
شدن  مصرف  نحوه  مورد  در  خانواده 
مورد  مسن  اقوام  توسط  دارو  كامل 
حاوي  قرص  هر  بگيرند.  قرار  استفاده 
شدن  بلعيده  از  پس  كه  است  حسگري 
و برخورد با اسيد معده يك سيگنال به 
مي كند.  ارسال  بيمار  به  متصل  چسب 
از  را  دريافتي  پيام  سپس  چسب  اين 
كرده  ارسال  ايميل  يا  پيامك  يك  طريق 

مي دهد.  خبر  قرص  شدن  مصرف  از  و 
بوده  شن  دانه  يك  ادازه  به  حسگر  اين 
و به همراه مس و منيزيوم كه در زمان 
تماس با اسيده معده يك مدار الكتريكي 
داده  جا  قرص  در  مي دهند،  تشكيل  را 
نيروي  الكتريكي  مدار  اين  است.  شده 
ديجيتالي  مي كند.قرص  تامين  را  حسگر 
جديد به عنوان يك قرص اضافي در كنار 
مورد  باال  خون  فشار  عادي  داروي  يك 
كارآزمايي قرار گرفت اما اميد است كه 
از اين دارو بتوان در آينده در داروهاي 
فعال استفاده كرد.به ادعاي محققان، اين 
بيمه  براي  پوند  ميليونها  مي تواند  دارو 
خدمات درماني در زمينه داروهاي تلف 
و  داشته  همراه  به  صرفه جويي  شده 
اطمينان  كسب  در  پزشكان  به  همچنين 
بيماران  درماني  دوره  شدن  تكميل  از 
مي توانند  خانواده ها  همچنين  كند.  كمك 
اقوام  بر  نظارت  براي  فناوري  اين  از 
متعدد  قرصهاي  است  ممكن  كه  مسن 
خود را به اشتباه مصرف كنند، استفاده 
اين  كارآزمايي  اميدوارند  كنند.محققان 
قرص از سال آينده براي بيماران مبتال 

به نارسايي قلبي در انگليس آغاز شود.

تاثير مقادير اندك آالينده ها 
بر سالمت انسان

اگر از آن دسته افرادي هستيد كه به رغم داشتن تغذيه 
سالمتي  احساس  بازهم  مرتب،  بدني  فعاليت  و  سالم 

نمي كنيد، دليل اصلي آن «آلودگي هوا» است.
 FASEB مجله  در  آن  نتايج  كه  جديد  مطالعات  بر   بنا 
منتشر شده، در اين گونه موارد مشكل اصلي نوع تغذيه 
يا ميزان فعاليت و تحرك بدني نيست بلكه مقصر اصلي 
آالينده هايي هستند كه ممكن است همراه مواد خوراكي  
سالمت  سطح  كاهش  در  مهمي  نقش  و  شوند  بلعيده 
مجدد  بررسي  به  مطالعه  اين  دارند.  رواني  و  جسمي 
پرداخته  مواردي  در  ويژه  به  خطرات  تشخيص  راه هاي 
تركيب  هزاران  از  اندكي  مقادير  معرض  در  انسان  كه 
واقعي  اثرات  نتيجه  در  مي گيرد.  قرار  شيميايي  ماده  و 
تلفيق اين آلودگي ها بر سالمت انسان بايد مورد آزمايش 
دقيق قرار گيرند. «بريجيت ماگورس باتيستوني» يكي از 
محققان حاضر در اين مطالعه از انستيتو ملي مطالعات 

بيان  ضمن   (INSERM) فرانسه  پزشكي  و  سالمت 
مطلب فوق افزود: در واقع يك آالينده در صورت تركيب 
با ساير آالينده ها مي تواند تاثيرات گوناگوني بر سالمت 
مي دهد  نشان  مطالعه  اين  نتايج  باشد.  داشته  انسان 
تلفيقي از آالينده ها سبب كاهش فعاليت استروژن در كبد 
شده و سبب افزايش ترشح آنزيمي مي شود كه مسئول 
مستقيم حذف استروژن است. در اين مطالعه آشكار شد 
كه بر خالف زنان در مرداني كه در معرض تركيبي از 
آنها  انسوليني  تحمل  سيستم  به  گرفتند  قرار  آالينده ها 
آسيبي وارد نشد اما با اين حال مردان در كبد خود دچار 
كلسترول  جابجايي  و  تجزيه  با  مرتبط  تغييرات  برخي 
عامل  آالينده ها  كه  را  فرضيه  اين  حاضر  شدند.مطالعه 
هستند،  ديابت  و  متابوليسمي  مزمن  بيماري هاي  بروز 
 FASEB قوت مي بخشد. «جرالد ويزمن»، سردبير مجله
نيز مي گويد: اين گزارش تاييدي بر اين باور قديمي است 
دارد.  بيماري زايي  پيامد  انسان  براي  هوا  آلودگي  كه 
حتي  وقتي  كه  مي دهد  نشان  حال  عين  در  مطالعه  اين 
شوند،  تلفيق  هم  با  بي خطر  آلودگي هاي  از  اندكي  مقدار 
مي توانند اثرات جدي و خطرناكي بر سالمت عموم مردم 

داشته باشد.

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

 پول خود استفاد ه نمائيد

قورباغه اي كه با 
دهان مي شنود!

اشعه  مكانيسم  از  استفاده  با  دانشمندان 
كه  شدند  معما  اين  حل  به  موفق  ايكس، 
بدون  قورباغه ها  از  خاصي  گونه   چگونه 

استفاده از گوش مي توانند بشنوند.
جزاير  بومي   Gardiner قورباغه هاي 
سيشل و يكي از كوچك ترين قورباغه هاي 
مياني  گوش  داراي  كه  هستند  جهان 
اين  با  نيستند،  گوش  پرده  به  مجهز 
قورباغه ها  ديگر  صداي  مي توانند  حال، 
دانشمندان  از  بين المللي  بشنوند.تيمي  را 
اين  دريافتند  ايكس  اشعه  از  استفاده  با 
دهان  حفره  و  بافت  طريق  از  قورباغه ها 
دروني شان  گوش  به  را  صدا  مي توانند 
رهبري  به  محققان  از  كنند.تيمي  منتقل 
تحقيقات  ملي  از «مركز  بويستل»  «رنود 
به   Poitiers دانشگاه  و  فرانسه  علمي» 
ديگر  علمي  مراكز  از  دانشمنداني  همراه 
كه  دادند.شيوه اي  صورت  را  مطالعه  اين 
از طريق آن نسل هاي حيوانات توانسته اند 
صداها را بشنوند، در عصر ترياس (200 
تا 250 ميليون سال پيش) ظاهر شد.گرچه 
پا  چهار  حيوانات  شنيداري  سيستم هاي 
تغييرات  دستخوش  تاكنون  زمان  آن  از 
بسياري شده است، آن ها به طور مشترك 
گوش  پرده  به  مجهز  مياني  گوش  داراي 
نسل هاي  در  مستقل  طور  به  كه  هستند 
ديگر،  سوي  شد.از  ظاهر  حيوانات  اصلي 
اكثر  ويژه  به  و  حيوانات  از  تعدادي 
نيستند  بيروني  گوش  داراي  قورباغه ها، 
اما مجهز به گوش مياني اند. گوش مياني 
بر  درست  كه  است  گوشي  پرده  داراي 
روي سطح سر قرار دارد.امواج صداهاي 
ورودي، پرده گوش را مرتعش مي كنند و 
استفاده  با  را  ارتعاشا ت  پرده  اين  سپس 
تحويل  دروني  گوش  به  استخوانچه ها  از 
مي دهد.در گوش دروني سلول هاي مو اين 
ارتعاش ها را به سيگنال هاي الكتريكي كه 
به مغز ارسال مي شوند، تبديل مي كنند.در 
99.9 درصد موارد، موج صوتي كه به يك 
حيوان مي رسد، در سطح پوست منعكس 
در  صدا  شناسايي  بنابراين،  و  مي شود 
امكان پذير  مياني  گوش  وجود  بدون  مغز 
گونه هايي  دانشمندان  حال،  اين  نيست.با 
از قورباغه ها را مي شناسند كه مانند ديگر 
قورباغه ها صدا توليد مي كنند، اما داراي 
گوش مياني طبل مانند براي گوش دادن به 
يكديگر نيستند. اين موضوع در نوع خود 

اين يك تناقض به نظر مي رسد.

قورباغه هاي كوچك Gardiner به تنهايي 
در جنگل هاي باراني جزاير سيشل افريقا 
به مدت 47 تا 65 ميليون سال زيسته اند.
در صورتي كه اين قورباغه ها مي توانستند 
بايد  شنيداري شان  سيستم  بشنوند، 
بقايافته اشكالي از حيات بر روي ابرقاره 
اين  كاوش  هدف  مي بود.با   Gondwana
صدا  از  مزبور  قورباغه هاي  كه  موضوع 
استفاده  يكديگر  با  ارتباط  برقراري  براي 
مي كنند، دانشمندان حاضر در اين تحقيق 
آن ها  طبيعي  زيستگاه  در  را  بلندگوهايي 
نصب كردند و آوازهاي قورباغه هايي كه 
از پيش ضبط شده  بودند، را پخش كردند.

قورباغه هاي  كه  شد  موجب  امر  اين 
اين  به  باراني  جنگل هاي  در  حاضر  نر 
بودند  قادر  آن ها  و  گويند  پاسخ  صداها 
بعدي  بشنوند.گام  را  بلندگوها  صداي 
بود  مكانيسمي  شناسايي  تحقيق  اين  در 
ناشنوا  ظاهرا  قورباغه هاي  آن  توسط  كه 

قادر به شنيدن صدا بودند.
با تكنيك هاي تصويربرداري اشعه ايكس، 
دانشمندان دريافتند كه نه سيستم ريوي 
مطالعه  مورد  قورباغه هاي  عضالت  نه  و 
بود)  شده  پيشنهاد  پيش تر  كه  گونه  (آن 
به  صدا  انتقال  در  قابل توجهي  حد  تا 
گوش دروني مشاركت نمي كنند.چون اين 
دارند،  طول  سانتي متر  يك  فقط  حيوانات 
بافت  از  ايكس  اشعه  تصاوير  به  محققان 
داشتند. نياز  آن ها  بدن  اجزاي  و  نرم 

تفكيك پذيري  داراي  بايد  تصاوير  اين 
ميكرومتري براي تعيين اجزاي دخيل در 
مي بودند.شبيه سازي هاي  صدا  انتشار 
كرد  كمك  فرضيه  اين  مطالعه  به  متعدد 
قورباغه  سرهاي  خالل  از  صدا  كه 
تاييد  شبيه سازي ها  مي شود.اين  دريافت 
كردند كه دهان به عنوان يك تشديدكننده 
فركانس هاي  براي  تقويت كننده  يا 
عمل  گونه ها  اين  توسط  منتشرشده 

مي كند.

روي  بر  ايكس  اشعه  تصويربرداري 
صدا  انتقال  داد  نشان  مختلف  گونه هاي 
از حفره دهاني به گوش مياني توسط دو 
سازگاري تكاملي بهينه شده اند.در نهايت 
دهاني  حفره  تركيب  كه  شد  مشخص 
قورباغه هاي  به  استخواني  هدايت  و 
را  صدا  درك  موثر  امكان   Gardiner
طبل مانند  مياني  گوش  از  استفاده  بدون 

مي دهد

توليد داروي ضد 
حمالت ميگرن با 

همكاري دانشمند ايراني 
يك تيم تحقيقاتي با همكاري دانشمند ايراني دارويي را 
يافته  است كه حسگرهاي نوري موجود در چشم را كه 

منجر به بروز حمالت ميگرن مي شوند، مسدود مي كند.

دانشمندان حدود يك قرن است كه مي دانند انسان ها و 
حيوانات حتي هنگامي كه نمي توانند ببينند، نور را حس 

مي كنند.
زيست شناسي  «آزمايشگاه  تيم  پيش  سال   10 از  بيش 
تنظيمي» واقع در موسسه سالك دريافته كه گيرنده اي به 
نام melanopsin، موجود در نورون هاي اتصال دهنده 
چشم و مغز، مسؤول حس كردن نور به طور مستقل از 

بينايي نرمال است.

از آن زمان تاكنون محققان بر اين باور بوده اند كه اين 
ريتم هاي  ديگر  و  خواب  چرخه هاي  حفظ  براي  گيرنده 
شبانه روزي در افراد داراي بينايي سالم، حياتي است و 
مردمك چشم را در نور شفاف منقبض كرده و به طور 
بالقوه اي حسايست به نور مرتبط با سردرهاي ميگرن 
را تشديد مي كند.در حالي كه melanopsin نور را براي 
اهداف غيربصري در بدن حس مي كند، گيرنده هاي مرتبط 

با آن به نام هاي rhodopsin و cone opsins اطالعات 
مي دهند.«ساتچي دانان  مغز  به  را  بينايي  شكل دهنده 
همراه  به  تنظيمي  زيست شناسي  آزمايشگاه  از  پاندا» 
لوندبك  شركت  در  همكارانش  ديگر  و  مرزآبادي  محمد 
در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافتند كه چنانچه 
بتوانند تركيبي بيابند كه melanopsin (و نه دو گيرنده 
را  راه  مي توانند  كند،  مسدود  را  بنيايي)  با  مرتبط  ديگر 
به سوي درمان ميگرن  و عدم تعادل ريتم شبانه روزي 

هموار كنند.

نام  به  تركيبات  از  گروه  يك  پيش  از  دانشمندان 
«رتينوئيدها» را مي شناسند كه با opsins تعامل برقرار 
مي كند اما به melanopsin، در گيرنده مرتبط با بينايي 
مزبور و جمعي ديگر از گيرنده ها در بدن متصل هستند 
جانبي  عوارض  از  گسترده اي  طيف  موجب  مي تواند  و 
شوند.اين تيم تحقيقاتي به مدت 10 سال در تالش براي 
يافتن تركيبات شيميايي بودند كه melanopsin را در 
آخرين  در  همكارانش  و  كند.پاندا  خاموش  حيوانات 
فعال  گيرنده  اين  كه  هنگامي  دريافتند  تحقيقاتشان 
معرض  در  گرفتن  قرار  از  پس  كلسيم  سطوح  است، 
حس  نور  كه  معناست  بدين  اين  و  مي يابد  افزايش  نور 
شده و يك سيگنال توليد شده است.آنها مشاهده كردند 
و  كرده  متوقف  را  كلسيم  افزايش  اين  تركيب  چندين 
يك  هيچ  اما  مي كنند،  مسدود  را   melanopsin نقش 
بزرگ  موفقيتي  اين  و  نداشتند  شباهتي  رتينوئيدها  به 
با  نيز   opsinamides نام  به  شيميايي  بود.تركيبات 
نكردند. برقرار  تعاملي  opsinها  ديگر  يا   rhodopsin

عالوه  شيميايي  تركيبات  اين  آيا  كه  اين  كشف  براي 
در  فيزيولوژيكي  پاسخ   ،melanopsin به  اتصال  بر 
هم  را  موضوع  اين  محققان  مي دهند،  نشان  آزمايش ها 
بررسي كردند كه آيا دارو بر انقباض مردمك موش ها اثر 
مي گذارد يا خير.در نور شفاف بي نهايت شديد، مردمك 
هنگامي  اما  مي رسد  خود  اندازه  كوچك ترين  به  چشم 
 opsinamides از  يكي  با  مطالعه  مورد  موش هاي  كه 

درمان شدند، مردمك هايشان مانند قبل كوچك نشدند.

اين دارو همچنين داراي عوارض جانبي در موش هايي 
نهايت،  در  نداد.  نشان  بودند،   melanopsin فاقد  كه 
درمان  تركيب  اين  با  كه  تازه متولدشده اي  موش هاي 
نتايج  نكردند.  اجتناب  شفاف  نورهاي  از  ديگر  شدند، 
از  را   melanopsin دارو،  اين  كه  مي دهد  نشان 
نور  معرض  در  چشم  كه  هنگامي  مغز  به  سيگنال دادن 
شفاف قرار مي گيرد، باز مي دارد. محققان اميدوارند اين 
باليني  معالجات  در  گسترده  كاربردهاي  داراي  كشف 

باشد.
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و  آتى  هاى  سال  در  تكنولوژى  پيشرفت چشمگير 
تاثير آن بر ساختار مشاغل، ما را با عصرى جديد 

در دنياى كسب وكار روبه رو مى كند.
زير  هاى  حرفه  از  يكى  در   2025 سال  در  اگر 
تكنولوژى  نشويد،  متعجب  شديد  كار  به  مشغول 
و  كن  ريشه  كلى  به  را  مشاغل  برخى  جديد  هاى 
روى برخى ديگر تغييراتى اعمال خواهند كرد و به 
اين ترتيب گروه كامال جديدى از حرفه ها را ايجاد 
مى كنند. نوآورى موجب به وقوع پيوستن تغييرات 
مداوم و پى در پى در بازار كار مى شود. به ويژه 
براينترنتى  اغلب  ها  پژوهش  اين  اكنون  هم  اينكه 
پرينترهاى  كردن  كاربردى  و  ها  فعاليت  كردن 
شركت  هستند.  متمركز  توزيع  درشبكه  بعدى  سه 
تحقيقاتى و مشاوره اى Sparks & Honey با يك 
پيشنهادهاى  به  را  اى  ويژه  برنامه  ابتكارى  عمل 
كارمندان خود در مورد شغل هاى نسل هاى آينده 
از  مورد  چند  به  مطلب  اين  در  دادند.  اختصاص 

اين پيشنهادها كه بيشترين راى را آورده اند، مى 
پردازيم:

1 مورخان مجازى:
مرتبط كردن زندگى با حساب هاى مجازى يكى از 
روش هايى است كه بر چگونگى ضبط و يادآورى 
گذارد.  مى  تاثير  دهيم،  مى  انجام  زندگى  در  آنچه 

اين محققان جوان نقشى را تعريف كرده اند كه در 
انبوهى  حجم  پايش  و  آورى  جمع  مسوول  آينده 
براساس  و  باشد  زندگى  در  متفاوت  اطالعات  از 
براى  آن  از  داستانى  فرد  هر  تجربيات  و  آنها 
تواند  مى  همچنين  شغل  اين  طرح  بسازد.  آيندگان 
براى مقاصد شخصى و نام هاى تجارى نيز مفيد 
افراد  مورد  در  طرح  اين  باشد.امروزه  كاربردى  و 
كه  رود  مى  شود.انتظار  مى  اجرا  معروف  و  مهم 
به  دادن  شكل  براى  كه  افراد  ديگر  به  روش  اين 
ميراث خود به معناى حقيقى فكر مى كنند،كمك كند 
تا بتوانند ميراثى ماندگار و ارزشمند از خود براى 

آيندگان به جا بگذارند.

2 مشاوران غير تحصيلى:
يك  عنوان  به  پرورش  و  آموزش  مفهوم  كم  كم 

جعبه يكنواخت همراه با چهار سال تمرين به اتمام 
خواهد  پيش  در  ترى  متنوع  آينده  و  رسيد  خواهد 
به  ماهانه  يا  ساله  يك  هاى  كالس  در  افراد  بود. 
انصراف  كرد،  خواهند  شركت  پراكنده  صورت 
خواهد  آفريده  نقشى  ميان  اين  در  و  داد  خواهند 
كمك  افراد  اين  پشتيبانى  و  مشاوره  به  كه  شد 
خواهد كرد. اين مشاوران در طول مسير افراد را 
تكامل  شاهد  ما  زودى  به  كرد.  خواهند  راهنمايى 
مشاوره هاى سنتى و تبديل مشاورانى با توانايى 
متمايز براى تغيير كلى ساختار زندگى و به چالش 

كشيدن آن خواهيم بود.

3 جست وجو گران تكنولوژى
همزمان با گسترش استفاده از فناورى هاى ابرى 
و گرايش افراد به پيشرفت هاى فراگير تكنولوژى 
در  جديدى  هاى  فرصت  ها  نوآورى  توسعه  و 
همچنين  آمد.  خواهد  وجود  به  وكار  كسب  دنياى 
ماشين آالت و ابزار هاى متفاوتى كه حجم عظيمى 
در  و  كنند  مى  پردازش  را  اطالعات  و  ها  داده  از 
گذشته بسيار پر هزينه بودند به طور گسترده اى 
در دسترس عموم قرار خواهند گرفت. اين موضوع 
يك فرصت ايده آل براى افرادى ايجاد خواهد كرد 
كه مهارت الزم براى كار با اين سيستم ها را دارند. 
اين افراد به جست و جو گرانى تبديل خواهند شد 
ها  سيستم  كردن  چك  به  گردى  جهان  درعين  كه 
و سرورها مى پردازند. بنابراين ما به گروهى از 
افراد براى شكستن مرز ها و كسب دانش دقيق و 

يك تصوير روشن نيازمنديم.

4 مسووالن چاپگر هاى سه بعدى:
بايد  اى  وسيله  تعمير  براى  تعميركار  يك  امروزه 
سفارش  چين  از  را  خود  نياز  مورد  يدكى  قطعه 
دهد. اما در آينده او مى تواند به راحتى آن را در 
حياط خانه مشتريان شبيه سازى كند. براى مثال 
فرض كنيد كه لوله سينك آشپزخانه شما نياز به 
تعويض دارد. ديگر نيازى نيست تا براى واردات 

قطعه اى از اين محصول صبر كنيد. بلكه به راحتى 
مى توانيد آن را شبيه سازى كنيد.

5 متعادل سازندگان ميكروبى:
جهان ميكروبى يكى از مواردى است كه در دنياى 
متمركز  آن  بر  بسيارى  توجهات  امروز  تحقيقاتى 
آينده  در  امروز،  جوان  نسل  ازديدگاه  است.  شده 
براى متعادل نگه داشتن ميزان و حد اين باكترى ها 
نياز بارز به افرادى براى يارى رساندن به انسان 
ها ديده مى شود. اين افراد تجهيزات و آگاهى الزم 
براى اسكن تمام اعضاى بدن، باكترى ها و نحوه 
همانند  آنها  دارند.  را  زندگى  محيط  در  آن  كنترل 
افرادى هستند كه از فنگشويى براى افزايش آرامش 

در محيط استفاده مى كنند.

6 چوپان هاى شهرى:
و  جديد  هاى  زيرساخت  ايجاد  از  پس  آينده  در 
ضرورت  و  اهميت  درك  و  شهرها  سبزترشدن 
نياز به فضاهاى سبز، براى نگهدارى اين ساختار، 
كنترل و حفاظت كارآمد از اين گنجينه هاى سبز كه 
در آينده بيشتر ساختارى عمودى به خود خواهند 
كارآمد»  و  متعهد  شهرى  هاى  «چوپان  به  گرفت 

نياز خواهيم داشت.

7 متخصصان سم زدايى:
حجم و دسترسى بيش از حد به اطالعات ديجيتالى 
در آينده دردسر ساز خواهد شد. براى افرادى كه 
زندگى  كمتر  اطالعاتى  حجم  پايه  بر  دارند  قصد 
وجود  به  زمينه  اين  در  جديد  مشاغلى  كنند، 
خواهدآمد. اين افراد راه جديدى ايجاد مى كنند يا 
موارد  بعضى  در  آورند.  مى  پديد  توازنى  حداقل 
درمان  و  بخشيدن  بهبود  براى  هايى  برنامه  حتى 
پيش  كنند.  مى  برگزار  تكنولوژيك  هاى  بيمارى 
بينى مى شود كه شرايط تا اين حد وخيم شود. در 

حقيقت هم اكنون نيز اين گونه هست.
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گوناگون
سنجش كالري غذاي رژيمي ها 

با دكمه لباس! 

كالري  ميزان  و  غذا  حجم  مي توانند  بزودي  غذايي  رژيم  تحت  افراد 
موجود در آن را با يك عكس از غذا كه توسط دوربين كوچك متصل 

به دكمه لباسشان نشان داده مي شود، بسنجند.
اگرچه امروزه انسانها آگاهي بيشتري در مورد ارزش تغذيه اي غذاي 
خود دارند اما مشكل اصلي بسياري از افراد تحت رژيم غذايي، جمع 

بستن ميزان كالري غذاهاي صرف شده توسط آنهاست.
اكنون دانشمندان دانشگاه پيتزبورگ در تالش براي حل اين مشكل، 
از فناوري جديدي استفاده كرده اند كه اندازه غذا را از روي تصوير 
ثبت شده اندازه گرفته و ميزان كالري موجود در هر بخش از غذا 

را محاسبه مي كند.
آزمايشات اين سيستم نشان داده كه در غذاهاي جامد مانند همبرگر 
يا استيك، اين فناوري مي تواند با 3,7 درصد احتمال خطا حجم غذا 

را برآورد كند.
در مقابل پژوهشهاي قبلي نشان داده بوده كه برآورد شخصي افراد 

از اندازه غذايشان تا 20 درصد اشتباه است.

محققان از تصاوير دو بعدي براي برآورد اندازه و شكل سه بعدي 
بهره  مرجع  نقطه  يك  عنوان  به  بشقاب  از  استفاده  با  غذايي  اقالم 

بردند.
در حاليكه پژوهشهاي پيشين از تصاوير ثبت شده توسط گوشيهاي 
هوشمند به اين كار مي پرداختند، سيستم جديد از يك دوربين متصل 

به دكمه لباس استفاده كرده كه بر روي سينه زده مي شود.
دستي  بطور  غذايشان  تصاوير  ثبت  براي  افراد  از  درخواست  البته 
مي تواند به نوعي زياده روي محسوب شده و بر انتخاب غذايي آنها 
غذايي  عادات  نمايشگر  نهايي  نتايج  كه  معني  اين  به  بگذارد،  تاثير 

معمول آنها نخواهد بود.

اين سيستم با ارائه بشقابي كه غذاي صرف شده در آن از اندازه 
استاندارد برخوردار است، مي تواند موقعيت دقيق هر تكه غذا را با 

استفاده از بشقاب به عنوان مقياس مرجع اندازه گيري كند.
رياضياتي  فرمول  يك  از  استفاده  با  رايانه اي  افزار  نرم  يك  سپس 
به  منحني  خمش  زاويه  و  رنگ  تضاد  مانند  عواملي  بر  مبتني 

جداسازي هر تكه غذا از زمينه مي پردازد.
زماني كه شكل اوليه هر تكه غذا تعيين شد، با اشكال هندسي سه 
بعدي در يك كتابخانه همسان مي شوند تا براي مثال شباهت آن با 

شكل مخروطي يك تكه پيتزا تعيين شود.
مجموعه  با  تكه ها  اين  شكل،  هر  با  غذا  قطعات  همساني  به  بسته 
ويژه اي از پارامترها براي تعيين اندازه سه بعدي كلي آن سنجيده 

مي شوند.
كلم  و  نان  استيك،  جمله  از  غذا   17 روي  بر  فناوري  اين  آزمايش 

بروكلي انجام شد و اغلب نتايج دقيق ارائه شدند.
در اين ميان تنها سه مورد سس كچاپ به دليل كوچكي آن، روغن 
ماهي و بستني به دليل مقعر بودن بخشي از شكل آنها، با اشكال در 

اندازه گيري مواجه شدند.

از  استفاده  با  سپس  بشقاب  درون  مغذي  مواد  و  كالري  ميزان 
پايگاههاي داده رسمي غذا محاسبه مي شوند.

محققان اذعان كرده اند كه مسائل حل نشده اي در اين پژوهش وجود 
داشته كه در اين بين، مي توان به استفاده افراد از شيوه هاي مختلف 
غذاهاي  غيرممكن  سنجش  همچنين  و  متنوع  غذايي  مواد  و  پختن 
از  فناوري  اين  آنها  گفته  به  اگرچه  كرد.  اشاره  بشقاب  با  همرنگ 
و  بوده  برخوردار  رايج  شيوه هاي  با  مقايسه  در  زيادي  مزاياي 
مي تواند براي افراد تحت رژيم و مبتاليان به سرطان و بيماري هاي 

قلبي موثر باشد.
 Measurement Science and مجله  در  پژوهش  اين  نتايج 

Technology منتشر شده است.

9 توصيه از پيشتازان 
بازاريابى دنيا

بازاريابى  دنياى  هاى  برترين  هاى  توصيه 
در شماره اخير نشريه انترپرنر

بازاريابان موفق معموال از روش ها و شيوه 
هاى خاصى براى نفوذ در بازار استفاده مى 

كنند. برخى از اين روش ها نشأت گرفته از 
استعدادهاى ذاتى اين افراد است و برخى به 
صورت اكتسابى و به مرور زمان به عادات 
سبك  از  يك  هر  شود.  مى  تبديل  افراد  اين 
خاصى براى تشخيص نياز مشترى و نحوه 
برآورده ساختن آن استفاده مى كنند. مجله 
اين  خود  اخير  شماره  در   Enterpreneur
موضوع را بررسى كرده و توصيه هاى اين 

افراد را از زبان خودشان بيان مى كند.

1 جيسون فالز، كافه پرس
شود  مى  باعث  آنچه  و  مردم  به  ذاتا  من 
خريد كنند يا از يك برند حمايت كنند عالقه 
فروختن  فقط  بازاريابى  من،  نظر  به  دارم. 
نيست بلكه پرورش يك مخاطب از دوستان 
عالقمند و پرشور است كه هر دو با هم و 
يك  اين  شوند.  مى  معامله  وارد  شما  براى 

مفهوم آرمانى اما دست يافتنى است.

2 جان جانتسيچ، داكت تيپ ماركتينگ
فوق  قدرت  عنوان  به  «كنجكاوى»  به  من 

العاده خود نگاه مى كنم. من بايد بدانم هر 
چيزى چطور كار مى كند و چرا. اين ويژگى 
مى  عصبانى  را  همسرم  اوقات  بعضى  من 
را  جديد  چيزهاى  شود  مى  باعث  اما  كند 
غيرمرتبط  مسائل  به  راجع  كنم،  تجربه 
آنچه  از  فراتر  و  كنم  مطالعه  بازاريابى  با 
آشكار است، فكر كنم. اينها باعث مى شوند 
ارزش  حداقل  يا  باشم  بهترى  بازارياب  كه 

بيشترى را به جامعه ارائه دهم.

3 جيم جوزف، كوهن اندولف
من يك مشاهده گر هستم. من دايما فعاليت 
برندها در بازار را مشاهده مى كنم. اين نه 
تنها محتوى وبالگ من را تامين مى كند بلكه 

خالقيت من را بيشتر مى كند.

4 اريك سيو، اريك اويسو
هر  براى  اينكه  هستم.  سمج  خيلى  من 
دهيد  خرج  به  سماجت  زندزگى  در  چيزى 
با  ها  وقت  خيلى  اما  است  مفيد  العاده  فوق 

شكست مواجه مى شويد.
اول  بار  راى  كهب  را  چيزهايى  از  خيلى 
امتحان مى كنيد درك نخواهيد كرد اما هيچ 
كه  دانيد  مى  شما  چون  نيست  مهم  كدام 
نظرتان  مورد  جايگاه  به  را  شما  پافشارى 

مى رساند.

5 دى جى والدو
من به خود يادآورى مى كنم كه هيچ كس از 
بازاريابى نمرده! بازارياب ها دكتر نيستند. 

ما در جايگاهى نيستيم كه زندگى افراد در 
دستمان باشد. ما به كسب و كارها كمك مى 
كنيم كه با مشكالتشان كنار بيايند، هزينه ها 

را كاهش دهند و سود بيشترى كسب كنند.
توصيه من اين است: خوش بگذرانيد، لبخند 
بزنيد، بخنهديد، برقصيد، لذت ببريد، انسان 
باشيد، انرژى مثبت مسرى است، آن را به 

ديگران سرايت بدهيد.

6 كارن للند، گروه بازاريابى استرلينگ
كسى،  هر  كه  كنم  مى  رامتقاعد  خود  من 
براى همكارى مناسب نيست. اين موجب مى 
شود از اتالف زمان بيش از حد براى مجاب 
كنم.  اجتناب  همكارى  جهت  ديگران  كردن 
مى  آشكار  ارتباطات  دنبال  به  آن  جاى  به 
گردم. اين باعث به وجود آمدن شادترين و 
موفق ترين ارتباطات با مشترى در بلندمدت 

خواهد شد.

7 پيترشانكمن، شانكمنهونيگ
مردم  كردن  شاد  در  ذاتى  استعداد  از  من 
كه  است  چيزى  همان  اين  برخوردارم. 
هميشه باعث مى شد دلقك كالس باشم اما 
در بزرگسالى به من كمك مى كند. مى توانم 
و  دارد  نياز  چه  به  نفر  يك  دهم  تشخيص 
زمانى  شما  كنم.  برطرف  را  او  نياز  چطور 
مى توانيدن به راحتى با افراد وارد معامله 
شويد كه اعتماد آنها را جلب و خنده را به 

لبانشان بياوريد.

8 جانالورد بيگ ُدر
موسسان  با  مالقات  براى  را  زمانى  من 
ممكن  دهم.  مى  اختصاص  ها  آپ  استارت 
در  ولى  باشد  زياد  خيلى  ما  مشغله  است 
براى  كوتاهى  هاى  زمان  حداقل  هفته 
خوردن قهوه يا يك گپ كوتاه حضورى يا 
معموال  آنها  شود.  مى  پيدا  ايميل  طريق  از 
اين  كه  هستند  بازار  جديد  مسائل  درگير 
موضوع سرچشمه خالقيت شما خواهد بود.

9 جيسن دمرس، اودينس بلوم
زنم.  مى  اقدام  به  دست  واهمه  بدون  من 
وقتى مى دانم چه كار كنم وقت را تلف نمى 
كنم و در تصميم گيرى هايم اعتماد به نفس 
بهانه  و  عذر  به  بتوانيم  اگر  نظرم  به  دارم. 
ها و ترس هايمان غلبه كنيم به انسان هاى 

مفيدترى تبديل خواهيم شد.
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فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شد ه از

 ( London University )
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نشانه هاى پنهان 
افسردگى

كه  هستند  مزمن  افسردگى  به  مبتال  بيماران  يك سوم 
پس از مصرف دارو به طور كامل همه عاليم افسردگى 
در آنها از بين مى رود. بيشتر مواقع، در ظاهر نشانى 
از افسردگى باقى نمانده است اما در واقعيت آثار و ته 
مانده هاى آن هنوز در بيمار وجود دارد. بسيارى از 
درمان  به  هستند،  مزمن  افسردگى  دچار  كه  بيمارانى 
هاى اوليه با داروهاى ضدافسردگى خوب پاسخ مى 
افسردگى  به  مبتال  بيماران  يك سوم  فقط  اما  دهند. 
كامل  طور  به  دارو  مصرف  از  پس  كه  هستند  مزمن 

بيشتر  رود.  مى  بين  از  آنها  در  افسردگى  عاليم  همه 
مواقع، در ظاهر نشانى از افسردگى باقى نمانده است 
اما در واقعيت آثار و ته مانده هاى آن هنوز در بيمار 
وجود دارد. اين نشانه هاى پايدار و سمج ممكن است 
قرار  اى  رابطه  و  رفتارى  اختالالت  خطر  در  را  بيمار 
افسردگى  دوباره  بازگشت  به  منجر  نتيجه  در  و  دهند 

در آنها شود.

تعريف «بهتر شدن»
پزشك  نظر  تحت  افسردگى  دچار  بيمار  كه  هنگامى 
داروى ضدافسردگى مصرف مى كند، ممكن است در 
همان ابتداى درمان متوجه بهبود چشمگير حالت هاى 
خود شود و گاهى بيمار و پزشك تصور مى كنند كه 
بدانيد  بايد  اما  شده است.  درمان  كامل  طور  به  بيمار 
احتمال بسيارى كمى دارد كه همه نشانه هاى بيمارى 
دوره  كه  هنگامى  بنابراين،  بروند.  بين  از  باره  يك  به 
درمان را آغاز كرديد، نخستين هدف شما بايد كاهش 
استاندارد  روشى  ها  نشانه  كاهش  باشد.  ها  نشانه 
براى درمان است كه بيشتر پزشكان و محققان از آن 
«پاسخ  هاى  دسته  به  را  بيماران  تا  كنند  مى  استفاده 
مثبت داده است» يا «بهتر شده است» تقسيم بندى كنند. 
نشانه  از  همچنان  بيماران  از  بسيارى  كه  معنا  اين  به 

هاى افسردگى رنج مى برند.
تعريف «بهتر شدن» براى افراد مختلف، متفاوت است. 
ممكن است شما نشانه هاى اوليه همچون اضطراب يا 
خستگى را داشته باشيد اما احساس كنيد بهتر شده ايد 
زيرا مثال خوش بين تر شده ايد يا براى خود ارزش 

قايل هستيد و اعتماد به نفس پيدا كرده ايد.
بين  از  شامل  و  است  نهايى  هدف  بيمار،  كامل  بهبود 
هاى  مانده  ته  و  افسردگى  هاى  نشانه  كامل  رفتن 
بيمارى است. منظور، ريشه كن شدن كامل افسردگى 

است نه فقط نشانه هاى ظاهرى آن. حدود 12 تا 18 
مرحله  به  مزمن  افسردگى  به  مبتال  بيماران  درصد 
عجيب  اصال  دليل،  همين  به  رسند.  مى  كامل  بهبود 
باقى  هاى  نشانه  با  درمان  طول  در  افراد  اين  نيست 

مانده افسردگى مواجه شوند.

رايج ترين نشانه هاى باقى ماندن افسردگى
•    احساس گناه

•    بى خوابى
•    اضطراب

•    از دست دادن عالقه
•    خستگى

•    كاهش ميل جنسى
•    كاهش عالقه و مود افسردگى مداوم

نشده  كن  ريشه  فيزيكى  هاى  نشانه  ترين  مرسوم 
افسردگى
•  كمردرد

•  درد ماهيچه ها
•  درد مفاصل
•  معده درد

رايج ترين نشانه هاى كاهش شناخت نيز شامل موارد 
زير است:

و  ها  مكان  افراد،  آوردن  ياد  به  در  داشتن  مشكل    •
اتفاق ها

•  افزايش افكار منفى

هنگامى كه يكى از نشانه هاى مذكور را حتى در طول 
ناديده  را  آنها  نبايد  كرديد،  مشاهده  خود  در  درمان 
بگيريد. در واقع، بروز نشانه هاى باقى ماندن بيمارى 
نوعى پيش بينى براى بازگشت دوباره بيمارى يا عود 

كردن دوباره آن است.

رايج ترين نشانه هاى كامل از بين نرفتن افسردگى

بى خوابى
بيماران تحت درمانى كه همچنان از بى خوابى رنج مى 
برند، به احتمال زياد پيشرفت درمان خوبى هم ندارند. 
بى خوابى و بد خوابى هم مى تواند تاثيرات منفى روى 
بى  باشد.  داشته  بيمارى  بهبود  روند  و  افراد  سالمت 
دهد.  مى  افزايش  را  افراد  خودكشى  احتمال  خوابى 
خود  خوابى  كم  يا  خوابى  بى  نتواند  بيمار  خود  شايد 
را تشخيص دهد. به همين دليل پزشك معالج بايد تست 
خواب EEG از بيمار بگيرد تا بى خوابى يا بيمارى كم 

خوابى او را تشخيص دهد.

اضطراب
در  را  اضطراب  هاى  نشانه  همچنان  كه  بيمارانى 
بازگشت  دچار  زياد  احتمال  به  دهند،  مى  بروز  خود 
بيشترى  اضطراب  فرد  چه  هر  شوند.  مى  افسردگى 
خواهد  تر  طوالنى  نيز  او  درمان  دوره  باشد،  داشته 
بود. اگر اضطراب و تشويش بيمار عليرغم درمان هاى 
افسردگى  آن  دليل  شايد  بود،  پابرجا  همچنان  مكرر 
نباشد و فرد به بيمارى و اختالل اضطراب دچار باشد.

عدم عالقه
بيشتر بيماران مبتال به افسردگى مزمن به كار، روابط 
و حتى خودشان عالقه اى ندارند. اين عاليم به طور 
كارى،  بازده  و  خالقيت  آمدن  پايين  با  را  خود  خاص 
از  نداشتن  رضايت  مكرر،  هاى  مرخصى  و  ها  غيبت 
كار و محيط كارى و سختى در ايجاد رابطه مناسب با 

همكاران نشان مى دهد.
خطرات نشانه هاى مخفى و باقى مانده بيمارى

نشانه هاى درمان نشدن بيمارى افسردگى مزمن، فرد 
قرار  سكته  و  قلبى  هاى  بيمارى  به  ابتال  خطر  در  را 
در  هنوز  بيمارى  هاى  نشانه  كه  بيمارانى  دهد.  مى 
مشكالت  هستند،  اطالع  بى  خود  و  هست  آنها  وجود 
سالمتى پيدا مى كنند و وابستگى آنها به پزشك، دارو 

و خدمات درمانى بيشتر مى شود.

چه افرادى هنوز نشانه هاى بيمارى را در خود دارند؟
از  پس  حتى  افراد  از  برخى  چرا  نيست  معلوم  هنوز 
اما  دارند،  خود  در  را  بيمارى  هاى  نشانه  نيز  درمان 
ديگر افراد اين گونه نيستند. با اين همه، محققان برخى 
وجوه تشابه مرسوم را معرفى كرده اند كه شايد به 
بهبود  واقعا  بيمار  آيا  دهد  تشخيص  كند  كمك  پزشك 
يافته است يا فقط نشانه هاى ظاهرى آن از بين رفته 

است. اين ليست خطر شامل موارد زير هستند:
•    نشانه هاى اوليه بسيار شديد

•    وجود افسرده خويى
•    محرك هاى تنش زا پايدار و مداوم

•    كمرنگ شدن موقعيت اجتماعى و اقتصادى
•    پشتيبانى ضعيف اجتماعى

با پزشك خود صحبت كنيد
بايد  برند  مى  رنج  مزمن  افسردگى  از  كه  بيمارانى 
رابطه صادقانه و خوبى با پزشك معالج داشته باشند. 
مورد  در  بتواند  بيمار  و  باشد  دوستانه  رفتار  وقتى 
روش درمان، بهبود و سالمت روحى خود با پزشك 
بيشتر صحبت كند و احساس راحتى بيشترى داشته 
و  گيرد  مى  قرار  بهترى  مسير  در  نيز  درمان  باشد، 

شيوه زندگى او نيز تغيير مى كند.
نشانه هاى رفتارى خود را يادداشت كنيد. اينكه فقط 
بگوييد «احساس خوبى ندارم» يا «نمى توانم بخوابم» 
كاغذ  و  قلم  هميشه  كند.  نمى  كمكى  هيچ  پزشك  به 
همراه خود داشته باشيد و احساس هاى منفى يا آزار 
دهنده خود را يادداشت كنيد. توجه داشته باشيد همه 
احساس هاى بد خود را بنويسيد. شايد برخى از اين 
نشانه ها هيچ ارتباطى به افسردگى شما نداشته باشد 

و پزشك بيمارى ديگرى را در شما تشخيص دهد.
درمان  مشكالت  ترين  بزرگ  از  يكى  باشيد.  صادق 
داروهاى  كه  آنجا  از  است.  صداقت  عدم  افسردگى 
اين  كند  مى  سعى  بيمار  هستند،  گران  بسيار  اعصاب 
جويى  صرفه  با  گاهى  يا  نكند  مصرف  را  داروها 
كه  كند  مى  قطع  را  آنها  خود  سر  يا  كند  مى  مصرف 
اين  بايد  دارد.  بدى  بسيار  جانبى  عوارض  متاسفانه 
اگر  بگذاريد.  جريان  در  خود  پزشك  با  را  مسايل 
دستورات پزشك را درست و دقيق اجرا كنيد، او مى 
تواند تشخيص دهد روش درمانى درستى براى بهبود 
شما انتخاب كرده است يا خير! اما اگر دستورات او را 
اجرا نكنيد و به پزشك هم نگوييد، مسلما روش درمان 
كامل نمى شود و ضرر اصلى متوجه خود شما است.

شادترين دوران عمر چه 
زمانى است؟

احساس  مى كنيد  حس  و  هستيد  ميانسال  اگر 
نااميدى زندگى تان را فرا گرفته نگران نباشيد، 10 يا 
20 سال ديگر همه چيز به روال عادى باز مى گردد! 
زندگى  از  رضايت  ميزان  مى دهد  نشان  تحقيقات 
مى رسد.  خود  اوج  به  سالگى  و 69  سنين 23  در 
آينده  جوانى  دوران  ابتداى  در  مردم  از  بسيارى 
موفقيت هاى  مى كنند  تصور  و  مى بينند  روشن  را 
آورد،  خواهند  دست  به  خود  زندگى  در  بسيارى 
به تدريج  زندگى  سختى هاى  رسيدن  فرا  با  اما 
 55 تا  و  مى كند  پيدا  كاهش  آنها  خوش بينى هاى 
سالگى ميزان شادى و رضايت آنها از زندگى به 

كمترين حد خود مى رسد.
از  رضايت  احساس  دوباره  سالگى   55 از  بعد   
به  سالگى   69 در  و  مى كند  پيدا  افزايش  زندگى 
هم  قبلى  مطالعات  مى رسد.  خود  حد  بيشترين 
نشان داده بود ميزان رضايت از زندگى در سنين 
و  دارد  را  حد ممكن  بيشترين  سالمندى  و  جوانى 
ميزان  كمترين  به  ميانسالى  دوران  در  عوض  در 
خود مى رسد. اين يافته ها بعد از انجام تحقيقات در 
بيش از 50 كشور جهان انجام شده كه هر كدام 
متفاوتى  اجتماعى  و  اقتصادى  وضعيت  داراى 
هم  حيوانات  در  را  الگوها  اين  محققان  بودند. 
مشاهده كردند و متوجه شدند حتى ميمون ها هم 

افسردگى در دوران ميانسالى را تجربه مى كنند.

افسرده ايد؟ آهنگ 
غمناك گوش بدهيد!

ژاپنى  محققان  اما  برسد،  نظر  به  عجيب  شايد 
و  ماليم  موسيقى  به  دادن  گوش  شدند  متوجه 
كمك  افسردگى  عالئم  كاهش  به  مى تواند  غمناك 
آهنگ ها  اين  به  دادن  گوش  مى رسد  نظر  به  كند. 
حوادثى  و  رومانتيك  فيلم هاى  يادآورى  باعث 
مى شود كه درنهايت احساس شادى را در انسان 
كه  باشد  دليل  همين  به  شايد  مى دهد.  افزايش 
بسيارى از مردم از گوش دادن به موسيقى ماليم 

لذت مى برند.

مغز  در  را  متناقضى  احساسات  غمگين  موسيقى 
ناراحتى  و  غم  احساس  اينكه  با  مى كند.  تحريك 
خوب  ما  روحيه  براى  چندان  روزانه  زندگى  در 
موسيقى  و  هنر  طريق  از  غم  تجربه  اما  نيست، 
اين  در  زيرا  مى دهد،  افزايش  را  زندگى  به  اميد 
تهديد  را  ما  زندگى  نگرانى  و  استرس  هيچ  حالت 
تجربه  بدون  مى توانيم  ما  دليل  همين  به  نمى كند، 
كردن احساس افسردگى از غم و اندوه نهفته در 
موسيقى لذت ببريم و در نهايت رضايت بيشترى 
موسيقى  به  دادن  كنيم.گوش  پيدا  خود  زندگى  از 
قدرت  افزايش  باعث  مى تواند  حتى  غمگين  و  آرام 
سيستم ايمنى، بهبود سالمت و افزايش رضايت در 

زندگى مشترك شود.
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روز  هر  كه  زبانى  را  انسانى  هر  فكرى  ساختار 
با آن سر و كار د ارد ،مى سازد. در واقع تفاوت 
تفاوت  به  ى  زياد  ميزان  به  فكرى  ساختارهاى 
فرهنگى  هر  لذا  گردد.  برمى  زبانى  هاى  ساختار 
زبانى د ارد كه بخشى از هويت آن و طرز فكرش 

را مى سازد.
رسا  يا  افول  و  زبان  ضعف  فرض  پيش  اين  با 

كند.  مى  مبهم  و  نارسا  را  ها  يشه  اند  آن  نبودن 
است  نكاتى  از  يكى  زبانى  آلودگى  يا  اختالط 
اند  امكان  قومى،  هويت  يد  تهد  بر  عالوه  كه 
يشه  اند  گوناگونى  و  گيرد  مى  را  مستقل  يشه 
و  عقيم  هاى  هويت  و  آشفتگى  به  را  جهان  هاى 

سرگشته تبد يل مى كند.
پد يد ه مهاجرت خوب يا بد در اكثر مواقع وقتى با 
موج هاى مهاجرتى روبه رو مى شويم، به آلودگى 

زبانى منجر مى شود.

آلودگى زبانى هويت و استقالل فرد ى افراد را در 
كشور مقصد مخدوش و تبار مهاجر را از او مى 
گيرد. نگاهى به مهاجران خارج كشور از يك سو 
به  مهاجرت  ناخودآگاه  شيفتگان  و  دلبستگان  و 
غرب از سوى د يگر نشان د هند ه اين مهم است 
كم  دست  يا  ه  شد  يد  تهد  ملى  هويت  چگونه  كه 
بخش مهمى از اهالى يك كشور با جاكن شدگى 
و ابهام گذشته خود، سرگشتگى را به جان خريد 

ه اند.
مساله، اهميت ماهوى هويت ملى و حفظ جايگاه 
اشتن  د  براى  امكانى  اينها  بلكه  نيست،  تاريخى 
مأوا و خاستگاهى براى امكان د يالوگ با فرهنگ 

تازه و اتفاقا ادغام در آن است.

قطع وضع اكنون خود از زمينه هاى فرهنگى اى 

كه در آن رشد كرد ه ايم يا تبارمان به آن بازمى 
گردد، نه تنها كمكى به تركيب با فرهنگ تازه نمى 
و  يد  تشد  را  تازه  فرهنگ  آن  در  غربت  بلكه  كند 

احساس بى ريشگى را در فرد تقويت مى كند.

ه،  پذيرند  فرهنگ  در  احتمالى  شدن  حل  همه  با 
لهجه احتمالى در گفت وگوهاى روزمره يا سيماى 
انسان مهاجر گواه از تعلق او به جايى د يگر د ارد 

كه توان انكارش در او نيست.

تنها با پذيرش اين گذشته و آبيارى آن است كه 
مى توان در زمينى جد يد و فرهنگى ناشناخته هم 

ابراز وجود كرد.
احساس تنهايى با احساس بى ريشگى، غربت را 
سنگين و غيرقابل تحمل مى كند و نتيجه اى جز 
بازگشت به كشور خود و حرف زدن با لهجه و 
زبان خود ى براى مهاجر بى نوا نخواهد د اشت.

ما چاره اى جز كشيدن بار زبان و هويت پيشينى 
خودمان ند اريم، حفظ آنها نقطه اى را متعلق به 
ما مى كند كه نشان د هند ه مأوا و جايگاه مان در 
جهان و دولت و ملت هاى امروزى است البته اين 
حفظ خود اگر به تعصبات قومى، ميهن پرستانه 
يا بنيادگرايانه بينجامد قطعا آسيبى افزون بر حل 
در فرهنگ مهاجرپذير و آلودگى زبانى و اند يشه 
هيچ  كه  آن  از  اى  جد  تعصبات  ارد.اينگونه  د  اى 
توجيه عقالنى ند ارد، ناتوانى روانى در تعامل با 
فرهنگ تازه و عقد ه خودكم بينى فكرى و فرهنگى 

را افشا مى كند.
اگر به اهميت زبان در اين هويت قومى، ملى و فرد 
هيچ  بودن  خود  كه  فهميد  خواهيم  يم  بازگرد  ى 

راهى جز حفظ و وارستگى زبان ند ارد.

مهاجرت هميشه انسان نا آگاه و از خود بيگانه را 
در معرض بى هويتى زبانى قرار مى د هد. تلخى 
جامعه  از  بخشى  كه  است  سبب  آن  به  امر  اين 
خود را در اين قمار با هويت از دست مى د هيم 
كه جبران ناپذير است و از يك قوم د اراى تبار و 

هويت سرگشتگانى بى شناسنامه مى سازد. اين 
امر در مورد نسل هاى دوم و سوم مهاجران به 
اوج خود مى رسد آنچنان كه اساسا د يگر نشانى 

از هويت در آنها پيد ا نمى شود.

لغات  با  فارسى  ساختارهاى  غلط،  هاى  فارسى 
روزها  اين  كه  است  نكاتى  فرانسه  و  انگليسى 
بشدت در جامعه مهاجر خود با آنها روبه روييم.

شبكه هاى ماهواره اى سرگرم كنند ه و اغلب بى 
كيفيت با سهل انگارى زبان معيار فارسى را زير 
پاى مجريان و مهمانانى كه با فارسى بيگانه اند 
له كرد ه و ساختار زبان را آلود ه و بى هويت مى 
كنند، اين گونه جفاى به هويت ملى اساسا از هر 

تخريب د يگرى بدتر و غيرقابل جبران تر است.

فارسى  هاى  شبكه  اين  مسابقات  از  بسيارى  در 
از  مدلى  شود  مى  ترويج  آنچه  خارجى  زبان 
گويش و زبان است كه بيشتر فرياد زنند ه هويت 

تحليل رفته بخش بزرگى از مهاجران ايرانى است 
سرمايه  بودن  ايرانى  دليل  به  صورت  هر  در  كه 
هاى انسانى اين كشور و سفيران زبان و هويت و 

تاريخ ايران در دنيا محسوب مى شوند.

با اصالح نكردن اين روند به طور جد ى و فراگير 
از  عظيمى  بخش  فاتحه  بايد  ممكن،  راه  هر  از  و 

استعد اد ها و ظرفيت هاى ملى خود را بخوانيم.
البته بسيارى از منتقد ان جامعه مدرن اين نگرش 
به هويت ملى را در سطح كشورهاى توسعه يافته 
جهانى  هويت  نوعى  به  قائل  و  كشند  مى  نقد  به 

هستند.

امروز،  جهانى  نظام  و  ها  ملت  و  دولت  ان  منتقد 
ملى،  هويت  چون  اتى  مفرد  و  واژگان  ان  منتقد 
تبار و تاريخ قومى و... هستند، آنها معتقدند گذر 
جهانى  فرهنگ  و  صلح  به  رسيدن  براى  زبان  از 
الزامى است، به دليل همان خاصيت است كه قالب 

اند يشه را مى سازد.

اما اين تعبير تا زمانى كه نظام جهان اصالح نشود 
طور  به  مهاجران  و  نشينان  يكجا  هاى  تضاد  و 

عميق حل نگردد، نارس و ناكارآمد است.

احساس  و  خألها  ا  ابتد  بايد  كه  است  طبيعى 
شود  برطرف  فرهنگى  ساخت  سبب  به  ها  غربت 
گردد،  ايجاد  مهاجران  براى  كاملتر  شرايطى  و 
ها  تمدن  وگوى  گفت  و  مالقات  اصول  تحقق  با 
تفكرات  و  بنيادگرايى  فرهنگى  چند  جامعه  و 
مى  مضمحل  راستى  دست  تند  و  نژادپرستانه 
و  مردم  بين  در  يگرى  د  نفى  سياست  و  شود 
شرايط  آن  در  لذا  رسد،  مى  صفر  به  ها  دولت 
تفكر  و  ه  شد  ميسر  جهانى  فرهنگ  تحقق  امكان 

جهانى هم قابل دسترس مى شود.

تا پيش از آن اضمحالل زبان ملى و در اد امه اش 
هويت و تبار انسان ها و زمينه فرنگى آنها چيزى 
از  ناشى  روانى  فشارهاى  بيگانگى،  خود  از  جز 
نخواهد  ارمغان  به  كسى  بى  و  جهان  در  غربت 
آورد و اتفاقا جلوى جهانى بودن و تعامل با دنيا 
هم گرفته خواهد شد تا پيش از تحقق زمينه هاى 
بودن  ملى  جهانى  فرهنگ  و  فرهنگ  شدن  جهانى 

تنها راه جهانى بودن است.

جامعه

آلودگى زبانى هويت و استقالل آلودگى زبانى؛ خطرى در كمين هويت مهاجران
فرد ى افراد را در كشور مقصد 

مخدوش و تبار مهاجر را از او مى 
گيرد. نگاهى به مهاجران خارج 

كشور از يك سو و دلبستگان و 
شيفتگان ناخودآگاه مهاجرت به 
غرب از سوى د يگر نشان د هند 
ه اين مهم است كه چگونه هويت 

ملى تهد يد شد ه يا دست كم 
بخش مهمى از اهالى يك كشور با 
جاكن شدگى و ابهام گذشته خود، 
سرگشتگى را به جان خريد ه اند.

مبدل زبان اشاره به 
گفتار در ايران 

دستگاه  فارس  خليج  فناوري  و  علم  پارك  محققان 
مبدل زبان اشاره به گفتار طراحي كردند كه ضمن 
اين  تايپ  به  قادر  صوت،  به  اشاره  حركات  تبديل 

حركات در كامپيوتر است.
به گفته مجري طرح اين سيستم مي تواند به عنوان 
براي  مناسب  بسيار  آموزشي  كمك  وسيله  يك 
مربيان در امر آموزش كروالل ها باشد. وي تايپ 
قابليت هاي  ديگر  از  را  كليد  صفحه  به  نياز  بدون 
با  مي تواند  اپراتور  افزود:  و  برد  نام  سيستم  اين 
و  كلمات  و  حروف  دستكش ها،  كردن  دست  در 
هر گونه جمله را بدون استفاده از صفحه كليد در 

كامپيوتر تايپ كند.

اين سيستم مجهز به دستكشي با عنوان دستكش ديتا 
است. اين دستكش مجهز به يكسري سنسورهايي 
است و باعث مي شود كه زاويه هاي خمش انگشتان 
دست را كنترل كند و از آنجايي كه در زبان اشاره 
از حركات انگشتان استفاده مي شود، سنسورها از 
بر  و  دريافت  را  حركت  هر  اطالعات  داده ها  منبع 
اساس حركات انگشتان افراد الل، گفته هايي كه به 
صوتي  صورت  به  مي شود،  ارائه  اشاره  صورت 
به مخاطبان عرضه مي كند. وي اضافه كرد: براي 
اين  ناشنوا)  (افراد  اپراتور  سيستم  اين  از  استفاده 
دستكش را در دست مي كند و با حركات اشاره و 

اين سيستم شروع به صحبت مي كند
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اين اشتباهات 
نابودكننده زندگى 

مشتركند!
عشق مثل يك كودك نوپاست و درست مثل هر كودكى 
نياز به مراقبت و توجه دارد. اگر مراقب آن نباشيد به 
مى  خطر  به  را  شما  زندگى  و  شود  مى  نابود  راحتى 
اندازد. ما ياد نگرفته ايم در مورد رفتار با همسرمان 
ناپذير  اجتناب  كردن  اشتباه  بنابراين  ببينيم  آموزش 
مشترك  زندگى  مورد  در  افراد  كه  اشتباهاتى  است. 
انجام مى دهند، معموال بين تمام زوج ها مشترك است. 
رابطه  در  افراد  كه  هستند  اشتباهاتى  ترين  رايج  اينها 
با همسرشان مرتكب مى شوند و با ارتكاب آنها پايه 
هاى زندگى مشترك را سست مى كنند. اين اشتباه ها 

را بشناسيد و از آنها اجتناب كنيد.

1. خودتان را فدا مى كنيد
زندگى  در  كه  چيزهايى  از  راحتى  به  معموال  زنان 
كه  دارند  را  اين  آمادگى  آنها  گذرند.  مى  خواهند  مى 
نقش يك آدم وابسته به شوهر را بازى كنند و زندگى 
شان را وقف سرويس دادن و حمايت از همسرشان 

برابر  و  كامل  شريك  يك  بايد  زن  كه  حالى  در  كنند. 
در ازدواج باشد. زن ها عادت كرده اند از همسرشان 
خواست  به  خودشان  خواست  جاى  به  و  كنند  تبعيت 
را  آنها  مرور  به  موضوع  همين  دهند.  تن  همسرشان 
از زندگى ناراضى خواهد كرد. درون اين زن ها بعد 
آنها  شود.  مى  همسر  از  ناگفته  خشم  از  پر  مدتى  از 
مى  كنترل  را  آنها  زندگى  همسرشان  كنند  مى  فكر 
ايجاد  را  شرايط  آن  خودشان  آنها  كه  درحالى  كند 

كرده اند.از گوشه اى كه براى خود درست كرده ايد 
و  خود  براى  مساوى  حقوق  بايد  شما  بياييد.  بيرون 
هاى  زمينه  در  بگيريد.  نظر  در  زندگى  در  همسرتان 
و  مادرى  و  پدر  وظيفه  خانه،  كارهاى  مثل  مختلف 
اندازه  به  درست  تفريحات  براى  ريزى  برنامه  حتى 
با  تصميمات  اين  در  و  باشيد  نظر  صاحب  همسرتان 
خودتان  پيشرفت  براى  زندگى  در  شويد.  شريك  هم 
ببينيد.  تدارك  شخصى  هاى  برنامه  و  بگذاريد  انرژى 
ناراضى  همسرتان  از  كمتر  شود  مى  باعث  كار  اين 
از  هم  او  باشيد  مطمئن  شويد.  درگير  او  با  و  باشيد 

پيشرفت شما خوشحال خواهد بود.

2. انتظارات تان را واضح بيان نمى كنيد
خود  انتظارات  ازدواج  ابتداى  همان  از  بايد  زوجين 
واضح  طور  به  را  زندگى  مختلف  مسائل  درباره 
در  بگويى»  تو  چه  هر  «عزيزم  رايج  جمله  كنند.  بيان 
ابتداى ازدواج براى زوج ها سم است. شما بايد تمام 
روشن  و  واضح  را  داريد  همسرتان  از  كه  انتظاراتى 
بزنيد.  حرف  همسرتان  با  آنها  درباره  و  كنيد  بيان 
تقسيم كارهاى خانه، خرج و برج و تربيت فرزندان و 
ساير كارهاى مشترك بايد بين دو نفر واضح باشد تا 
جلوى اختالفات بعدى گرفته شود. شما الزم است با 
هم حرف بزنيد. اگر توقعى از همسرتان داريد آن را 
در مراحل اول به طور واضح و بدون عصبانيت بيان 
كنيد حتى اگر فكر مى كنيد انتظارتان غير منطقى است 
درباره آن با همسرتان حرف بزنيد و اجازه دهيد او 

شما را قانع كند.

3. همسرتان را نمى شناسيد
به همسرتان فكر كرده و رفتارهايش را آناليز كنيد و 
بعد  باشيد  باهوش  اگر  برسيد.  نتيجه  به  آنها  درباره 
از مدتى مى توانيد بفهميد هركدام از رفتارهاى او چه 

معنايى دارد. اگر انتقادهايش را در قالب شوخى 
بيان مى كند، اگر وقتى بى حوصله است حرف 
نمى زند، اگر دوست دارد وقت هايى تنها باشد 

مثل  مردها  و  ها  زن  باشيد.  آن  جريان  در  بايد  شما 
هم فكر و عمل نمى كنند. شما بايد از روى نگاه كردن 
را  او  رفتار  اگر  دارد.  مشكلى  چه  بفهميد  همسرتان 
نمى پسنديد مى توانيد در يك شرايط متعادل درباره 
آنها بحث كنيد. بعضى از رفتارهاى مردها ممكن است 
براى زن ها آزاردهنده باشد اما اين از داشتن سبك 
هاى مختلف ارتباط بين زوجين مى آيد. اگر الزم است 
درباره مردها و زن ها و روابط شان بخوانيد. كتاب 
هاى زيادى در بازار وجود دارد كه مى توانيد به آنها 
رجوع كنيد. اگر باز هم به مشكل برخورديد، مى توانيد 
از مشاوران ازدواج كمك بگيريد. اين مسائل اصال كم 

اهميت نيست. بهتر است آنها را حل نشده رها نكنيد.

4. محبت كردن را فراموش كرده ايد
شدن  دار  بچه  از  بعد  مخصوصا  ها  زن  از  بعضى 
را  داشتند  خود  همسر  به  ازدواج  ابتداى  كه  توجهى 
فراموش مى كنند. آنها فراموش مى كنند بايد با الفاظ 
محبت آميز، تماس چشمى، در آغوش گرفتن و نشانه 
هاى ديگر توجه و محبت به همسرشان را ابراز كنند. 
گفتن جمالت ساده محبت آميز مثل «موافقم»، «چه نظر 
خوبى» و جمالتى مثل اين مى تواند اعتماد به نفس را 
به همسرتان برگرداند. محبت از جمله چيزهايى است 
كه بايد مدام يادآورى شود. اينكه شما اول ازدواج به 
همسر خود ابراز محبت كرده ايد دليل نمى شود ديگر 
فكر  كه  چيزى  برخالف  مردها  نكنيد.  يادآورى  را  آن 
مى كنيد، نياز به محبت، مراقبت و توجه دارند و بدون 

آن احساس خوشبختى نخواهند كرد.

5. طعنه نزنيد
هنگام دعوا و عصبانيت ممكن است افراد چيزهايى را 
به زبان بياورند كه در حالت عادى آنها را نمى گويند. 
تا  زده مى شود ممكن است  در دعوا  هايى كه  حرف 

هميشه در ذهن همسر شما بماند. مواظب باشيد هيچ 
و  نزنيد  طعنه  همسرتان  به  شرايطى  هيچ  در  و  وقت 
نقطه ضعف هايش را به رويش نياوريد. توهين كردن 
به او، توانايى ها و خانواده اش بدترين اشتباهى است 
از  شويد.  مرتكب  توانيد  مى  زناشويى  زندگى  در  كه 
بين رفتن اعتماد به نفس همسر شما به هر دوى شما 
آسيب خواهد رساند. اگر فكر مى كنيد به اندازه كافى 
به خودتان مسلط نيستيد، بهتر است هنگام عصبانيت 
از  بعضى  باشد  يادتان  عالوه  به  بمانيد.  دور  هم  از 
كند.  ناراحت  را  شما  همسر  است  ممكن  ها  شوخى 
اگر همسرتان اضافه وزن دارد الزم نيست مدام اين 

موضوع را به او يادآورى كنيد.

6. منصف نيستيد
همسر شما مهم ترين عضو خانواده شماست. شادى 
شما  شماست.  موفقيت  او  موفقيت  و  شما  شادى  او 
دشمن هم نيستيد و نبايد دنبال گرفتن سهم بيشترى 
برنده  كنيد  سعى  اينكه  جاى  به  باشيد.  هم  زندگى  از 
بحث هاى خانوادگى باشيد، سعى كنيد منصف بمانيد 
و به جاى پيشبرد هدف خودتان به بهتر كردن رابطه 
را  ها  بدى  فقط  داريم  عادت  ما  معموال  كنيد.  فكر 
گوشزد مى كنيم اما گفتن خوبى ها مهم تر است. اگر 
كنيد.  تقدير  او  از  داده  انجام  خوبى  كار  شما  همسر 
نشان دهيد تالش هاى او را در زندگى مى بينيد و از 
آنها قدردان هستيد. اين كار باعث مى شود همسرتان 
اعتماد به نفس داشته باشد و عالوه بر اين بتواند شما 
را بهتر بشناسد و بفهمد از چه خوش تان مى آيد و 

از چه بدتان.

7. زيادى سورپرايز نكنيد
شگفت  را  همسرشان  دارند  دوست  مردها  از  بعضى 
براى  مهمانى  يك  گرفتن  مورد  در  كار  اين  كنند.  زده 
بهتر  اما  است.  عالى  كوچك  هديه  يك  خريد  يا  تولد 
اگر  كنيد.  نظر  صرف  آن  از  تر  بزرگ  موارد  از  است 
بياييد مطمئن  به خانه  بخريد و همراه آن  يك ماشين 
باشيد همسر شما اصال خوشحال نخواهد شد. در اين 
شرايط زن ها فكر مى كنند چيزى از آنها مخفى شده و 
اعتمادشان به شما كمرنگ مى شود. آنها فكر مى كنند 
شما چيزهاى بزرگ ديگرى هم براى مخفى كردن از 
او داريد و در ارتباط با شما احساس ناامنى مى كنند.

8. صادق نيستيد
آسيب  اى  رابطه  هر  به  راحتى  به  تواند  مى  دروغ 
برساند. كافى است همسر شما متوجه دروغى كه به 
او گفته ايد بشود تا براى هميشه اعتماد خود را نسبت 
به شما از دست بدهد حتى پنهان كردن مسائل هم در 
برخى موارد باعث از بين رفتن اعتماد مى شود. اگر 
همسر شما دوست ندارد با فرد خاصى رابطه داشته 
را  كار  اين  او  از  پنهان  كه  نيست  اين  راهش  باشيد، 
انجام دهيد. به جايش با او حرف بزنيد و او را متقاعد 
حق  واقعا  شايد  بشنويد،  هم  را  او  هاى  حرف  كنيد. 

داشته باشد.

9. حساب كتاب مى كنيد
بين  منصفانه  را  خانه  كارهاى  كه  است  خوب  خيلى 
تميز  آشپزى،  ها،  ظرف  شستن  كنيد.  قسمت  خود 
كه  امروز  جوامع  در  مخصوصا   .... و  خانه  كردن 
زنان هم مثل مردان كار مى كنند. اما حساب و كتاب 
اينكه  كند.  مشكل  ايجاد  شما  براى  است  ممكن  كردن 
كدام  و  شما  را  كارها  كدام  كه  كنيد  فكر  اين  به  دائم 
ها را همسرتان انجام داده است. شما خواهر و برادر 
زندگى  الزمه  خودگذشتگى  از  نيستيد.  خانه  هم  يا 
مشترك است. حساب و كتاب و نمره دادن باعث مى 
شود رابطه شما از روال طبيعى خارج شود و دائم به 
مشكل بخوريد. به جاى طبقه بندى كارها به اين شكل 
بهتر است شرايط يكديگر را در نظر بگيريد. شايد الزم 
باشد همسرتان گاهى اوقات وظايف شما را تقبل كند 

و گاهى شما اين كار را برايش انجام دهيد.

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



2525 هفته نامه پرشين جمعه 22 شهريور ماه 1392 - شماره 313
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk زندگى سالم

دو سال است كه در دوران عقد به سر 
مى برم. شوهرم را خيلى دوست دارم. 
زود  خيلى  كه  است  اين  او  عيب  تنها 
زشتى  هاى  حرف  شود،  مى  عصبانى 
اطرافيان  مالحظه  و  گويد  مى  بقيه  به 
را نمى كند. من خيلى رنج مى برم، لطفا 

راهنمايى ام كنيد.
و  انسانى  هيجان  ترين  پيچيده  خشم، 
بدرفتارى  و  ناكامى  به  طبيعى  واكنش 
است  ممكن  ما  همه  شود.  مى  محسوب 
ما  كه  شويم  رو  روبه  هايى  موقعيت  با 
را خشمگين كند. مشكل خشم اين است 
زندگى  از  جزئى  كه  حال  عين  در  كه 
اختالل  ما  روابط  در  تواند  مى  است، 
ايجاد كند. به همين دليل است كه خشم 
در افراد باعث تضاد مى شود يعنى اوال 
يك واكنش طبيعى است ثانيا اگر تكرار 
باشد  كنترل  بدون  و  شديد  شونده، 
موجب آسيب زدن به خود و ديگران مى 
شود. اما آنچه در پاسخ به سوال شما 

بايد گفت به 2بخش تقسيم مى شود:

انجام  توانيد  مى  كارى  چه  شما  الف) 
دهيد تا مشكل حل شود؟

دهد  انجام  بايد  كارى  چه  همسرتان  ب) 
تا خشم خود را كنترل شده ابراز كند.

كارهايى كه شما بايد انجام دهيد

كه  بدانيد  بايد  چيز  هر  از  قبل   1
باال  و  زمان  مرور  به  غالبا  پرخاشگرى 
يعنى  كند  مى  پيدا  كاهش  سن  رفتن 
رفتارهاى پرخاشگرانه فرد كم مى شود.

همسرتان  كه  هايى  موقعيت  در   2
آرام  كار،  بهترين  كند  مى  پرخاشگرى 
كه  چرا  است  اطرافيان  و  شما  بودن 
منطقى  صحبت  حتى  و  مجادله  هرگونه 
در موقعيتى كه فرد به شدت هيجانى و 
غضب آلود است بى نتيجه خواهد بود. 
مشاوران  و  سخنوران  بهترين  واقع  در 
خشمگين  مقابل  طرف  كه  هنگامى  هم 
كنار  را  استدالل  و  منطقى  بحث  است 

مى گذارند.

3 زمينه هاى پرخاشگرى را تا جايى كه 
ممكن است كنترل و محدود كنيد منظور 
اين است كه موضوعات و مسائلى را كه 
باعث پرخاشگرى همسرتان مى شود تا 
سبب  كار  اين  ببريد،  بين  از  امكان  حد 
او  كند  احساس  همسرتان  شود  مى 
كند  غلبه  خود  خشم  بر  توانسته  اخيرا 
و قدرت كنترل پرخاشگرى را به دست 
آورده است. اين كار باعث اميد و بهتر 

كنترل  روند  ادامه  در  او  روحيه  شدن 
پرخاشگرى مى شود.

پرخاشگرى  همسرتان  كه  مواقعى  در   4
احساس  سرد،  برخوردى  با  كند  مى 
رفتارتان  و  چهره  در  را  خود  ناراحتى 

نشان دهيد البته بسيار كوتاه و گذرا.

5 در مواقعى كه خوب رفتار مى كند به 
اين  متوجه  را  او  و  بپردازيد  او  تقويت 
مسئله كنيد كه اين توانايى را در كنترل 
همه  در  تواند  مى  و  دارد  پرخاشگرى 
جا از آن استفاده كند! همچنين او را به 
ديگران  رفتار  از  برداشت  متفاوت  نوع 
كه باعث خشمش مى شود متوجه كنيد 
(تفكر به شدت منفى و درشت نمايى كه 
منجر به كنترل نشدن پرخاشگرى كالمى 

او مى شود).

آنچه همسرتان بايد انجام دهد

هر  از  قبل  شود  مى  عصبانى  وقتى   1
اقدامى بهتر است از يك تا 10 بشمارد، 
اين امر باعث مى شود در فاصله اى كه 
پيام ديگران را دريافت مى كند تا زمان 
فاصله  پرخاشگرى)  يا  (بددهنى  واكنش 
بهترى  تصميم  و  شود  ايجاد  كوتاهى 

براى نشان دادن واكنش بگيرد.

كردن  شل  و  كشيدن  عميق  نفس   2
انتخاب  و  شدن  آرام  باعث  نيز  عضالت 

رفتار بهتر مى شود.

لحظه  در  كه  تفكراتى  نوع  در  تغيير   3
اين  البته  شود  مى  وارد  فرد  به  خشم 

تمرين به زمان بيشترى نياز دارد.

فرد  كه  موضوعاتى  ذهنى  بازسازى   4
و  تخيل  در  كند.  مى  عصبانى  بيشتر  را 
تصورات ذهنى آن موقعيت را براى خود 
مجسم كند و ببيند چگونه مى تواند خشم 
خود را كنترل كند. برخى افراد كه قادر 
به كنترل خود در لحظه نيستند با ايجاد 
و  برانگيز  خشم  موقعيت  ذهنى  تصور 
تمرين واكنش بهتر، خواهند توانست 

رفتار خود را تغيير دهند.

مهارت  هاى  كتاب  از  استفاده   5
كالس  در  شركت  يا  خشم  كنترل 
خشم)  (كنترل  زندگى  مهارت  هاى 
حال  هر  در  بود؛  خواهد  موثر  هم 
كمك گرفتن همسرتان از يك مشاور 

نيز پيشنهاد مى شود.

مشكل دردناكى به نام 
بوى بد دهان

مى زنيد  حرف  آدم ها  با  داريد  وقتى  كه  مى بينيد  زمان ها  بعضى 
قيافه شان در هم مى رود يا موقع حرف زدن با شما، خودشان را عقب 
مى كشند و اصال حاضر نيستند در فاصله نزديك با شما صحبت كنند.

آدم ها  با  داريد  وقتى  كه  مى بينيد  زمان ها  بعضى  سبز:  سيب  مجله 
شما،  با  زدن  حرف  موقع  يا  مى رود  هم  در  قيافه شان  مى زنيد  حرف 
خودشان را عقب مى كشند و اصال حاضر نيستند در فاصله نزديك با 
شما صحبت كنند. اگر هم جرات به خرج دهيد و بپرسيد جريان چيست 
بد  بوى  هد.  مى د  بدى  بوى  هان تان  د  بگويد  شما  به  كسى  است  بعيد 
 (halitosis) هاليتوزيس  علمى اش  اصطالح  به  يا  بو  بد  نفس  يا  هان  د 
يكى از مشكالت به ظاهر پيش پا افتاده اما در واقع بسيار مهمى است 
كه به راحتى مى تواند وجهه اجتماعى شما را در محيط كار و اجتماع 
به خطر انداخته و حتى در محيط خانواده و شخصى نيز روابط شما را 
با اشكال روبه رو كند. اگر د هان شما هم بد بو است خواندن اين مقاله 

را از دست ندهيد.

بوى سير و پياز
برخى  ارد.  د  متفاوتى  علل  و  درجات  بو  بد  نفس  يا  هان  د  بد  بوى 
افراد خود از بوى بد د هان شان آگاه هستند و حتى اگر شدت اين بو 
اندك باشد فورا متوجه شده و به دنبال راه حل مى گردند. در حالى كه 
شديد  اگر  خود(حتى  هان  د  بد  بوى  متوجه  وجه  هيچ  به  ديگر  برخى 
هم باشد) نيستند و تنها ممكن است از اظهار نظر سايرين متوجه اين 
مشكل شوند. بوى بد د هان مى تواند موقتى يا مزمن باشد. در شرايط 
موقتى، خوردن برخى غذاهاى خاص مثال سير يا پياز باعث اين بوى بد 
مى شود و با عبور تركيبات اين غذا از بدن بوى بد هم برطرف مى شود. 
غذا نخوردن به مدت طوالنى نيز مى تواند باعث بد بو شدن د هان شود. 
اما ممكن است بوى بد حالت مزمن و كمابيش دائمى داشته باشد كه 
علت آن مى تواند وجود مشكالتى مزمن در دستگاه گوارش يا دستگاه 
تنفسى يا حتى بخش هايى ديگر از بدن باشد. مصرف مداوم سيگار نيز 

مى تواند به طور مزمن باعث ايجاد نفس بد بو شود.

درمان بوى بد با منشا د هانى
به  گام  نخستين  در  هد  مى د  بدى  بوى  هان شان  د  كه  افرادى  تمام 
دندانپزشك مراجعه مى كنند. اگر علت بوى بد به خاطر مشكالت حفره د 
هان باشد برطرف كردن آنها اغلب بوى بد د هان را به طور كامل ازبين 
نامناسب،  روكش هاى  و  ترميم ها  تعويض  پوسيدگى،  حذف  مى برد. 
جرم گيرى يا در مواردى جراحى لثه و خارج كردن دندان هاى عفونى 
مواد  تجمع  محل  كردن  برطرف  و  عفونت  حذف  با  نگهدارى  غيرقابل 
كه  داشت  توجه  بايد  حال  عين  در  كرد.  خواهد  حل  را  مشكل  غذايى 
بى نتيجه  اقدام ها  اين  تمامى  نامناسب  هانى  د  بهداشت  داشتن  بدون 
خواهد بود. براى داشتن د هانى خوش بو فرد بايد روزى دو يا سه بار 
مسواك بزند، دست كم روزى يك بار از نخ دندان استفاده كند و حتما 
موقع تميزكردن د هان، سطح زبان را هم مسواك بزند. در ضمن اگر 
كسى از پروتز متحرك استفاده مى كند حتما بايد هر روز آن را با دقت 
تميز كند. كسانى كه اپالينس هاى ارتودنسى داخل د هان دارند هم بايد 

با دقت زير و اطراف اين اپالينس ها را تميز كنند.

به د هان و دندان هاى تان فكر كنيد
عمده ترين علت بوى بد د هان به مشكالت حفره د هان مربوط مى شود. 
وجود پوسيدگى هاى دندانى، ترميم هاى معيوب و قديمى، روكش هاى 
نامناسب و دندان هاى شكسته و عفونى همه مى توانند عامل ايجاد بوى 
بد د هان باشند. در اين موارد بقاياى مواد غذايى در حفرات پوسيده 
گير  نامناسب  روكش هاى  و  ترميم ها  لبه  در  يا  شكسته  دندان هاى  و 
كرده و به قول معروف فاسد مى شوند. بوى حاصل از اين واكنش هاى 
شيميايى باعث ايجاد بوى بد د هان مى شود. اين بو عمدتا توسط خود 

فرد قابل تشخيص است.

حالت ديگر وجود مشكالت لثه است. وجود هرگونه التهاب و عفونت 
به واسط پالك يا جرم مى تواند باعث ايجاد بوى بد د هان شود. در 
اين حالت معموال لثه ها متورم و خون چكان است و قطعات بزرگى از 
جرم روى دندان ها و زير لثه وجود دارند. عميق شدن شيار لثه اى نيز 
باعث گير كردن بقاياى مواد غذايى و ايجاد بوى بد مى شود. بوى بد 
ناشى از بيمارى هاى لثه چون از يك منشا عفونى سرچشمه مى گيرد 
زبان  مى شود.  مربوط  زبان  به  بعدى  مشكل  است.  ناخوشايند  بسيار 
داراى شيار و برجستگى و فرورفتگى هاى متعددى است و هر كدام از 
اين بخش ها مى توانند محلى براى تجمع بقاياى بسيار ريز مواد غذايى 
باشند. اين مواد غذايى اگر تميز نشوند، مى توانند بوى بدى در د هان 

ايجاد كنند.
خشكى د هان نيز مى تواند عامل نفس بد بو باشد. د هان اغلب افراد بعد 
از بيدار شدن از خواب به دليل همين خشكى بد بو است كه معموال با 
خوردن مقدارى آب يا صبحانه به سرعت برطرف مى شود. البته گاهى 

به دليل مصرف برخى داروها نيز د هان خشك مى شود.

مشكالت دستگاه گوارش هم متهم هستند
در موارد اندكى هم مشكالت گوارشى به خصوص در معده مى توانند 
باعث بوى بد د هان شوند. مشكالتى مانند ريفالكس(بازگشت غذا به 
نيز  غذاها  برخى  خوردن  ضمن  در  مرى.  در  فيستول  وجود  يا  مرى) 
باعث بوى بدى مى شوند مانند سير، پياز يا غذاهاى چرب. البته بوى بد 
به دليل غذا موقتى بوده و به سرعت از بين مى رود. برخى بيمارى ها 
بسيار  موارد  اين  شيوع  اما  شوند  هان  د  بد  بوى  باعث  مى توانند  نيز 
اندك است. مواردى از قبيل نارسايى كبدى، عفونت يا نارسايى كليوى، 
برخى انواع تومور و برخى بيمارى هاى متابوليك نادر. البته اگر احيانا 
فردى مبتال به اين بيمارى ها باشد پيش از بد بو شدن حفره د هان، از 

طريق عالئم واضح ديگرى متوجه مشكل خود خواهد شد.
بوى بد بعد از جراحى هاى حفره د هان

جراحى  يا  لثه  جراحى  عقل،  دندان  جراحى هاى  از  بعد  بيماران  برخى 
ايمپلنت بوى بدى در د هان خود احساس مى كنند. اين بوى بد به دليل 
معموال  و  مى افتد  اتفاق  هان  د  حفره  باكتريايى  تعادل  خوردن  برهم 
استفاده  و  هان  د  بهداشت  دقيق  رعايت  مى شود.  برطرف  زود  خيلى 
از د هانشويه هاى تجويز شده توسط دندانپزشك از شدت اين مشكل 

خواهد كاست.

مواد خوشبو كننده مفيد هستند يا نه؟
اقسام  و  انوع  داروخانه ها  و  سوپرماركت ها  تمام  در  حاضر  حال  در 
د هانشويه ها، مواد خوشبوكننده د هان و آدامس با طعم هاى مختلف 
به فروش مى رسد. متاسفانه بسيارى از مردم تصور مى كنند صرف 
استفاده از اين مواد مشكل بوى بد د هان را برطرف كرده و ديگر به 
يا  هانشويه ها  د  گفت  بايد  نمى روند.  بد  بوى  اين  منشا  درمان  دنبال 
آدامس يا حتى انواع خميردندان در صورتى كه دندان ها و لثه دچار 
مشكل باشند تاثير خاصى در كاهش بوى بد د هان و برطرف كردن اين 
مشكالت نخواهند داشت. اين قبيل مواد در بهترين حالت به طور موقتى 
بوى بد د هان را كاهش مى دهند اما چون منشا اصلى مشكل كماكان 
وجود د ارد خيلى زود دوباره نفس بد بو خواهد شد. اما اگر مشكالت 
د هان و دندان برطرف شده باشد استفاده از اين مواد به عنوان بخشى 

از بهداشت د هان بسيار موثر و مفيد خواهد بود.

نگذاريد د هان تان خشك شود
مصرف  يا  بيمارى  به واسطه  هان  د  خشكى  هان  د  بد  بوى  علت  اگر 
جلوگيرى  هان  د  شدن  خشك  از  امكان  حد  تا  بايد  داروهاست  برخى 
كرد. جويدن آدامس، مصرف مداوم آب و مرطوب كردن د هان حتى 
در حد يكى، دو جرعه و مصرف داروها و خميردندان هاى ضد خشكى 
خواهند  موثر  مشكل  اين  كاهش  در  مصنوعى  بزاق  مصرف  يا  هان  د 

بود.

شايد مشكل در تنفس شماست
ارتقاى  و  هان  د  حفره  به  مربوط  مشكالت  كردن  برطرف  از  بعد  اگر 
وجود  امكان  نشد  برطرف  هان  د  بد  بوى  مشكل  بهداشتى  سطح 
وجود  مى گيرد.  قرار  بررسى  مورد  تنفسى  دستگاه  در  مشكالت 
انسداد در بينى و عفونت و التهاب در سينوس ها، حلق و لوزه ها همگى 
دستگاه  عفونت  گاهى  اين  از  جداى  شوند  بو  بد  نفس  باعث  مى توانند 
مى توانند  نيز  ريه  عفونت هاى  ساير  و  برونشيت  مانند  تحتانى  تنفسى 

د هان را بد بو كنند.

اين توصيه ها را جدى بگيريد:
سعى كنيد روزى دو يا سه بار مسواك زده و دست كم يك بار از نخ 

دندان استفاده كنيد.
حتما سطح زبان را هم با مسواك تميز كنيد.

به محض از ريخت افتادن موهاى مسواك آن را تعويض كنيد.
جويدن آدامس به خوشبو شدن د هان، جلوگيرى از خشكى د هان و 

تكميل بهداشت د هان كمك خواهد كرد.
لثه،  در  مشكلى  اگر  تا  كنيد  مراجعه  دندانپزشك  به  يك بار  ماه   6 هر 

دندان ها يا ترميم هاى شما وجود د ارد به سرعت درمان شود.
در صورت داشتن مشكالت تنفسى حتما با متخصص گوش و حلق و 

بينى مشورت كنيد.
تا حد امكان از خوردن غذاهاى چرب و سنگين خوددارى كنيد چون تا 

مدتى باعث بد بو شدن د هان مى شوند.
خوردن سبزيجات معطر مثل نعناع(يا نوشيدن عرق نعناع) در برطرف 

كردن بوى بد د هان و معده موثر است.
در طول روز به حد كافى آب بنوشيد.

سيگار نكشيد.

جوش نيار شوهِر عزيز!
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براى الغر شدن 
چقدر بايد ورزش كنيم؟

ورزشى  باشگاه  يك  در  ثبت نام  با  مى كنند  فكر  مردم  از  بسيارى 
اما  كنند،  آب  را  خود  شكم  دور  چربى هاى  به راحتى  مى توانند 
ورزش  فوايد  اينكه  با  دارند  مورد  اين  در  ديگرى  نظر  محققان 
تنهايى  به  كار  اين  اما  است،  انكار  غيرقابل  سالمت  براى  كردن 
متوجه  بهتر  آنكه  براى  شود.  شما  وزن  كاهش  باعث  نمى تواند 
موضوع شويد، كافى است بدانيد سوزاندن كالرى هاى موجود در 
شدت  با  دوچرخه سوارى  ساعت  يك  به  نياز  متوسط  پيتزاى  يك 
بسيار باال دارد. همچنين اگر فردى در دوى ماراتن به مسافت 41 
كيلومتر شركت كند، فقط 2600 كالرى انرژى مى سوزاند و با اين 
كار فقط 300 گرم از چربى هاى بدنش آب مى شود.اما از آنجايى 
كه بسيارى از مردم فكر مى كنند ورزش كردن براى كاهش وزن 
كافى است، بعد از پايان فعاليت بدنى هرقدر كه مى خواهند غذاهاى 
شيرين و پرچرب مى خورند.تحقيقات روى افرادى كه بيش از 13 
كيلوگرم از وزن خود را كاهش داده و بيشتر از يك سال اين وزن 
را حفظ كرده اند نشان مى دهد بيش از 90 درصد از آنها هر روز 
به مدت يك ساعت تمرين مى كردند. مطالعات بيشتر نشان مى دهد 
اگر فردى مى خواهد با ورزش كردن وزن خود را كاهش دهد، بايد 
در هفته حداقل 300 دقيقه فعاليت بدنى داشته باشد. اين در حالى 
است كه بسيارى از ما در بهترين حالت سه نوبت در هفته ورزش 

مى كنيم كه زمان آن به زحمت به 60 دقيقه مى رسد.

زياد جوش مى زنيد؟ 
مقصر موبايل تان است

اگر از درمان جوش هاى خود نتيجه نمى گيرد، بهتر است استفاده 
از تلفن همراه را كاهش دهيد. تحقيقات نشان مى دهد روى سطح 
موبايل ها موجودات زنده بسيار كوچكى زندگى مى كنند كه هنگام 
تماس با پوست صورت، احتمال ابتال به آكنه را افزايش مى دهند. 
براى بررسى اين موضوع دانشمندان از روى سطح موبايل چند 
قرار  آزمايشگاهى  محيط  در  را  آنها  و  كردند  نمونه بردارى  خانم 
دادند. دماى محيط آزمايشگاه روى 35 درجه تنظيم شد كه تقريبا 
معادل با دماى بدن انسان است. بعد از 3 روز ميكروب هايى در 
نمونه ها رشد كردند كه در صورت ورود به داخل بدن مى توانستند 
اين  دانشمندان  اعتقاد  به  كنند.  عفونت  دچار  را  آن  راحتى  به 
موضوع مى تواند دليل بيشتر بودن تعداد جوش هاى صورت در 
قسمت ها  اين  زيرا  دهد،  توضيح  را  دهان  و  گونه  اطراف  نواحى 

بيشتر در تماس با تلفن هاى همراه قرار دارند.

البته برطرف كردن اين مشكل راه حل بسيار ساده اى دارد. كافى 
است با استفاده از يك پنبه آغشته به الكل سطح تلفن همراه خود 
را تميز كنيد. همچنين استفاده از هدفون ها مى تواند به دور ماندن 
تلفن هاى همراه از پوست و پاكيزه ماندن آن كمك كند. آزمايش ها 
نشان مى دهد تعداد باكترى هاى روى سطح تلفن همراه 10 برابر 
دستشويى هاى  سطح  در  موجود  باكترى هاى  تعداد  از  بيشتر 

عمومى است.

صبحانه نخوريد، سكته مى كنيد
آغاز  صبحانه  خوردن  بدون  را  خود  روز  كه  زنانى  و  مردان 
مى كنند، با احتمال 27 درصد بيشتر از ديگران ممكن است دچار 
حمله قلبى شده و جان خود را از دست بدهند. افرادى كه صبحانه 
چاقى  ديابت،  باال،  خون  فشار  دچار  ديگران  از  بيشتر  نمى خورند 
و كلسترول باال مى شوند و به همين دليل هم احتمال ظاهر شدن 

بيمارى هاى قلبى در آنها بيشتر است.

معموال  نمى خورند  صبحانه  كه  افرادى  مى دهد  نشان  تحقيقات 
مجرد هستند و در سنين نوجوانى و جوانى به سر مى برند، اما در 
عوض افراد متاهل توجه بيشترى به اين وعده بسيار مهم غذايى 
مصرف  به  تمايل  ميزان  مى شود  باعث  صبحانه  خوردن  دارند. 
وزن  افزايش  از  ترتيب  اين  به  و  كرده  پيدا  كاهش  ميان وعده ها 
اعالم  تغذيه اى  علوم  كارشناسان  پيش  چندى  شود.  پيشگيرى 
تخم مرغ  است.  صبحانه  وعده  براى  غذا  بهترين  تخم مرغ  كردند 
و  داشته  نگه  سير  را  شما  وعده  در  ديگرى  غذاى  هر  از  بيش 
انرژى الزم را براى شروع يك روز كارى فراهم مي كند. مصرف 
غذاى سنگين هنگام صبح سوخت و ساز بدن را افزايش مى دهد و 
سرعت سوختن چربى هاى ذخيره شده در بدن را بيشتر مى كند. 
هرقدر وعده صبحانه سنگين تر و وعده هاى ناهار و شام سبك تر 
باشد به همان اندازه احتمال ابتال به بيمارى هاى قلبى هم كاهش 

پيدا مى كند.

7 علتى كه كارتان 
شما را مى كشد

در اينجا به هفت شيوه اى كه شغل شما، از جمله تصميم شما به حفظ 
يا ترك كردن آن، از راه آنها بر سالمت شما اثر مى گذارد، مى پردازيم:

كشت"؟  خواهد  مرا  شغل  "اين  ايد:  افتاده  فكر  به  حال  به  تا  بار  چند 
واقعيت اين است كه ممكن است حق داشته باشيد. شغل فرد، چه بد 

چه خوب، نقشى اساسى در سالمت روانى و جسمى او ايفا مى كند.
داشته  فرد  سالمت  براى  تواند  مى  شغل  كه  متعددى  مضار  يا  منافع 

باشد، را بررسى هاى گوناگون در سراسر جهان نشان داده اند.
در اينجا به هشت شيوه اى كه شغل شما، از جمله تصميم شما به حفظ 

يا ترك كردن آن، از راه آنها بر سالمت شما اثر مى گذارد، مى پردازيم:

1. بازنشستگى زودرس
بسيارى از مردان حسرت دوران بازنشستگى كه در آن به استراحت، 
شان  نفع  به  شايد  اما  خورند،  مى  را  بپردازند،  مسافرت  و  تفريح 
باشند كه پيش از پايان دادن به دوران كارى شان در اين باره تامل 
كه  مردانى  داد  نشان  اتريشى  پژوهشگران  بوسيله  بررسى  كنند.يك 
از 67  پيش  مردن  باالتر  خطر  معرض  در  شوند،  مى  بازنشسته  زود 
سالگى هستند. بر اساس اين پژوهش اين پيامد را مى توان به عادت 
مانند  آورند،  مى  روى  آنها  به  بازنشسته  مردان  كه  بهداشتى  منفى 

سيگاركشيدن، خوردن به شيوه ناسالم و ورزش نكردن نسبت داد.
اين پژوهشگران گزارش كردند: "ما دريافتيم كه كاهش سن بازنشستگى 
باعث افزايش قابل توجه در مرگ زودرس در مردان، اما نه در زنان، 
مى شود. هر سال اضافى در بازنشستگى زودرس باعث افزايش خطر 

مرگ زودرس به اندازه 2.4 درصد مى شد."

2. ادامه دادن به شغلى كه از آن متنفريد
سالمت  بلكه  روانى  سالمت  تنها  نه  متنفريد  كه  شغلى  به  دادن  ادامه 

جسمى شما را هم به خطر مى اندازد.
كه  دهد  مى  نشان  انسانى"  "روابط  جورنال  در  شده  منتشر  پژوهش 
كارمندانى به خاطر الزامات يا نبود گزينه هاى شغلى مطلوب ديگر در 
سازمان ها باقى مى مانند، با احتمال بيشترى نسبت به كارمندان ديگر 
ممكن است دچار مشكالت سالمت جسمى مانند فرسودگى، استرس و 

خستگى مفرط شوند.
آلكساندرا پاناچيو، استاديار دانشگاه كونكورديا در مونترآل، كه اين 
پژوهش را انجام داده است، مى گويد: "ممكن است علت اين باشد كه 
فقدان پيوند عاطفى با يك سازمان، كار در آن سازمان بر اساس الزام 
به صورت نوعى اداى دين تجربه مى شود نبود خودمختارى فرد را 

در درازمدت از لحاظ عاطفى فرسوده مى كند."

3. اضافه كارى
يك ضرب المثل قديمى مى گويد اندكى كار سخت هيچكس را نكشته 
است، اما پژوهش نشان مى دهد كه اين گفته ممكن است درست نباشد.

يك بررسى در اروپا نشان داده است كه اضافه كارى ممكن است براى 
كه  افرادى  بررسى  اين  اساس  بر  باشد.  داشته  ضرر  كارمندان  قلب 
دست كم 10 ساعت در روز كار مى كردند نسبت به افرادى كه اضافه 
كارى نمى كردند، 60 درصد بيشتر در معرض مشكالت مربوط به قلب 

مانند مرگ ناشى از بيمارى قلبى يا حمله قلبى غيرمرگبار بودند.
گوردون مك اينس، استاد داروشناسى بالينى در گالسكو اسكاتلند در 
اين باره مى گويد: "پزشكان بايد از خطرات اضافه كارى آگاه باشند 
و عالئمى مانند درد قفسه سينه را جدى بگيرند، عوامل شناخته شده 
خطرساز براى بيمارى قلبى عروقى را تحت نظر داشته باشند و درمان 

كنند، و تغييرات مناسب در سبك زندگى را توصيه كنند."

4. رفت و آمد
خود عمل رسيدن به سر كار ممكن است بر سالمت كارمند را موثر 
باشد.يك بررسى كه در جورنال BMC Public Health منتشر شده 

است، نشان مى دهد كارگرانى كه با اتوبوس، قطار يا ماشين به سر كار 
مى روند، نسبت به آنانى كه پياده يا با دوچرخه به سركار مى روند، 
ممكن است بيشتر در معرض تاثيرات منفى بر سالمت شان باشند. اين 
پژوهش نشان مى دهد كه كارگرانى كه با وسيله نقليه موتورى به سر 
كار مى روند، موارد بيشترى از اختالل در سالمت عمومى را تجربه 

مى كنند كه به افزايش دوره غيبت آنها از محل كار مى انجامد.
اريكه انسون، از دانشگاه الند در سوئد، يكى از اين پژوهشگران، مى 
گويد : "به طور كلى افرادى كه از ماشين يا وسائل نقليه عمومى براى 
با  يا  پياده  كه  افرادى  مقايسه  در  كنند،  مى  استفاده  كار  سر  به  رفتن 
دوچرخه به سر كار مى رود (رفت و آمد فعال)، دچار استرس بيشتر، 
كيفيت خواب بدتر و فرسودگى بودند و با مشكالت بهداشتى بيشترى 

درگير بودند."

5. چرت بعدازظهر
بعدازظهرها، كارى كه  در  زدن معمول  چرت  از  شدن كارمندان  مانع 
در اغلب مشاغل انجام مى شود، ممكن است به مشكالت قلبى بينجامد.

يك بررسى منتشر شده در حورنال "آرشيوهاى طب داخلى" نشان داد 
كه نيم ساعت چرت زدن در روز سالمت قلب را بهبود مى بخشد و به 

پيشگيرى از بيمارى مرگبار قلبى عروقى كمك مى كند.
شمار  كه  توجه  بدون  كار،  به  مشغول  مردان  پژوهش،  اين  اساس  بر 
چرت زدن ها يا مدت آنها چقدر باشد، بيشترين سود را از اين چرت 
نمى  چرت  كه  مردانى  به  نسبت  و  برند،  مى  روزانه  كوتاه  هاى  زدن 
قلبى  بيمارى  از  ناشى  مرگ  كمتر  معرض  در  بيشتر  درصد  زنند، 64 

هستند.
اين پژوهشگران مى گويند چرت زدن از طريق كاهش استرس ممكن 

است سالمت قلب را بهبود بخشد.
اين بررسى پژوهش هاى قبلى را تاييد مى كند كه نشان مى دهند ميزان 
مرگ و مير ناشى از بيمارى قلبى در كشورهايى كه چرت ميانه روز 
در آنها رايج است، مانند كشورهاى حوزه مديترانه و آمريكاى التين، 

پايين تر است.

6. نبود دوستان در محل كار
ترى  فعال  اجتماعى  زندگى  كه  افرادى  كه  است  شده  ثابت  حاليكه  در 
دارند، بيشتر عمر مى كنند، اين امر درباره كارمندان در محيط كارى 

نيز صدق مى كند.
 Health Psycology جورنال  در  شده  منتشر  پژوهش  اساس  بر 
كارشان  محل  در  شان  همكاران  شخصى  حمايت  به  كارمندانى 
اطمينان دارند، با احتمال بيشترى طول عمر درازترى خواهند داشت.

به  دهه  دو  طول  در  كه  را  بزرگساالنى  بهداشتى  سوابق  پژوهشگران 
طور ميانگين 8.8 ساعت در روز كار مى كردند، پيگيرى كردند. افرادى 
كه گزارش كرده بودند حمايت اجتماعى چندانى در محل كار ندارند، با 
احتمال دو برابر ممكن بود در طول اين 20 سال مرده باشند.در طول 
اين بررسى 53 نفر فوت كردند؛ اغلب اين افراد ارتباط اجتماعى چندانى 

با همكارانشان نداشتند.

7. تملق گفتن از رئيس
تملق گفتن كارمندان از رئيس بسته به اينكه چگونه انجام شود، ممكن 

است به سالمت روانى آنان كمك كند يا به آن آسيب برساند.
مى  نشان  مديريت"  "مطالعات  جورنال  در  شده  منتشر  بررسى  يك 
دهد حرفه اى هاى هشيار نسبت به سياست هاى محل كارشان كه از 
چاپلوسى براى رئيس شان به عنوان روشى براى تقويت موقعيت شان 
در اداره استفاده مى كنند، ممكن است از استرسى در امان بمانند كه 
كارمندانى كه نسبت به رفتارشان در محل كار هشيار نيستند، تحمل 

مى كنند.
اين پژوهش نشان مى دهد كه احساس طردشدگى كه ممكن است به 
تنش شغلى، فرسودگى عاطفى و افسردگى بينجامد، را اغلب مى توان 
كرد. خنثى  اداره  در  معاشرت  هاى  مهارت  از  هوشمندانه  استفاده 

پژوهشگران در دانشگاه دركسل كه اين بررسى را انجام داده اند مى 
گويند نكته اصلى اين است كه كارمند تا چه حدى در درك زبان بدن 
باشد. كارمندى كه زيركى  داشته  و اشارات چهره همكارانش مهارت 
سياسى ندارد، در واقع ممكن است با تملق گفتن وضعيت خودش را 

بدتر كند.

بيكارى درازمدت
در مقابل مواردى كه در باال ذكر شد، خود داشتن شغل ممكن است 
براى سالمتى عاطفى فرد خوب باشد.يك پژوهش اخير درباره منافع 
درازمدت  بيكارى  كه  اند  داده  نشان  بيكارى  تاثير  و  اشتغال  روانى 

ممكن است باعث تشديد مشكالت سالمت روانى شود.
سال  در  هفته   25 از  بيش  كه  افرادى  كه  دهد  مى  نشان  بررسى  اين 
گذشته بيكار بوده اند، با احتمال بيشترى نسبت به افراد مشابه مشغول 
تجربه  را  روانى  سالمت  مشكالت  بار  اولين  براى  است  ممكن  كار  به 

كنند.
اين پژوهشگران اين يافته ها را به حس هدفمندى ناشى از كار كردن 

مربوط مى دانند.
آرتور گلداسميت، استاد اقتصاد در دانشگاه واشنگتن در اين باره مى 
گويد: "هنگامى كه افراد در معرض بيكارى درازمدت قرار مى گيرند، 
به طور واضحى احساس مى كنند كه از استفاده از توانايى شان براى 
كسب معاش و مراقبت از خانوادهاى شان درمانده اند و نگران آينده 

شان هستند."
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20 اشتباه 
بزرگ در سفر

اى  حرفه  جهانگرد  ما  از  كدام  هيچ 
زير  در  كه  تجربياتى  اكثر  و  نيستيم 
به آنها اشاره مى كنيم حداقل يك بار 
است.  آمده  پيش  ما  از  كدام  هر  براى 
سفرهاى  در  كه  است  آن  مهم  ولى 
بعدى آنها را تكرار نكنيم تا خاطرات 

دلنشينى برايمان بماند.
اشتباهات شما در سفر كدامند؟

1. چمدان بزرگ يا چند چمدان با خود مى بريد
مهمانى  و  ورزش  كار،  براى  هستيد  كه  خانه  در 
مى توانيد چند بار در روز لباستان را عوض كنيد. 
در  را  خود  سفر  هاى  لباس  باشد  قرار  وقتى  ولى 
كالس  حفظ  براى  جايى  ديگر  كنيد،  جا  چمدان  يك 
و فشن و مد نيست. الزم نيست براى هر موقعيتى 
سوم  دو  شده،  انجام  تحقيقات  بنابر  بياوريد.  لباس 
مسافرين وقتى از سفر برمى گردند حداقل 6 لباس 
خود را اصًال نپوشيده اند. براى هر روز از سفرتان 
نياز به لباس نو نداريد. حداقل دو دست لباس براى 

كل سفر كافى است.

2. وقتى چيزى را مى بينيد كه خوشتان مى آيد همان 
لحظه آن را نمى خريد

مى  رويد  مى  كه  كنيد  مى  فكر  خودتان  پيش  شما 
گشت.  برخواهيد  مغازه  همان  به  دوباره  و  گرديد 
شايد در اين دورى كه مى زنيد چيزهاى ارزانترى 
شود.  نمى  اينطور  ولى  كرديد.  پيدا  بهتر  كيفيت  با 
وقتى در سفر هستيد و چيزى را مى بينيد كه خيلى 
بخريد،  همانجا  را  آن  حتمًا  گيرد  مى  را  چشمتان 
وگرنه بقيه عمرتان هرگز آن را فراموش نمى كنيد. 

آن را بخريد تا بعدًا افسوس نخوريد.

و  كارت  سيم  براى  كشور،  از  خارج  به  سفر  در   .3
تلفن برنامه ريزى نمى كنيد

چيزى كه شما به آن "رومينگ بين المللى" مى گوييد 
محسوب  سهامدار"  "سود  شما  تلفن  اپراتور  براى 
به  كشور  يك  از  زدن  پيامك  هفته  يك  شود!  مى 
قلب  باز  جراحى  يك  از  بيشتر  نبايد  ديگر  كشور 
اكثر  براى  اتفاق  اين  ولى  بردارد!  هزينه  برايتان 
سفر  از  قبل  آنها  زيرا  افتد،  مى  خارجى  مسافرين 

براى اين قضيه برنامه ريزى نمى كنند.

مى  اعتماد  شهر"  مركز  به  "نزديك  هاى  هتل  به   .4
كنيد

اين عبارت "نزديك به مركز شهر" هزار و يك تفسير 
و تعبير دارد. وقتى هتلى در نزديكى شهر پيدا مى 
واقع  در  كنيد،  مى  جويى  صرفه  پولتان  در  و  كنيد 
 ... و  تاكسى  كرايه  و  نقل  و  حمل  خرج  را  پول  آن 
مى كنيد و اين مورد يكى از گناهان كبيره مسافرت 

محسوب مى شود!

5. سوار ماشين هاى "شاتل" فرودگاه مى شويد
جيبتان  در  را  تاكسى  كرايه  پول  خواهيد  مى  شما 
در  ولى  شويد.  مى  ها  ماشين  اين  سوار  و  بگذاريد 
كند  پياده  اول  را  شما  كه  نيست  معلوم  اصًال  واقع 
يا آخر و هميشه به ياد داشته باشيد كه چيزى كه 
در سفر از همه چيز مهمتر است وقت شماست. پس 

تاكسى بگيريد و به فكر صرفه جويى نباشيد.

6. در شامپوها را در كل مسير محكم نكرده ايد
حالت  هاى  بطرى  و  اشانتيون  كوچك  شامپوهاى 
تا  ولى  باشند،  بخور  درد  به  خيلى  شايد  مو  دهنده 
وقتيكه درب آنها در مسير باز نشود و كل كيف يا 

چمدان شما را شامپويى نكند.

7. فكر مى كنيد مى دانيد بهترين زمان براى رزرو 
بليت چه زمانى است

تحقيقات نشان داده اند كه بهترين زمان براى خريد 
بليت ارزان براى پروازهاى داخلى 21 روز و براى 
است.  حركت  از  قبل  روز  المللى 34  بين  پروازهاى 
از  قبل  روز   49 ها  بليت  ترين  ارزان  واقع  در  ولى 
تحقيقات  از  بعضى  حتى  شوند.  خريده  بايد  پرواز 
بليت  بايد  پرواز  از  قبل  روز  كه 80  اند  داده  نشان 

را تهيه كرد.

8. سخت تالش مى كنيد تا در خريد چانه بزنيد
هرگز كام خود را با رودر رو شدن با يك بازار پر 
از فروشنده و مغازه دار گرسنه تلخ نكنيد. بله مى 
كردن  خريد  هاى  اصل  از  يكى  زنى  چانه  كه  دانيم 
است، ولى آيا واجب است كه بخاطر مقدار كمى پول 

براى يك كيف دستى كه قرار است ته كمدتان بماند، 
اين قدر وقت تلف كنيد؟ آن را بخريد و كورتيزول 

قلبتان را براى جايى نگه داريد كه الزم است.

9. در فرودگاه پولتان را چنج نمى كنيد
عموم  عقيده  رويد،  مى  خارجى  سفرهاى  به  وقتى 
پول  فرودگاه  در  آماتورها  فقط  كه  است  اين  مردم 
بهتر  خارجى  ارز  نرخ  شهر  در  زيرا  كنند،  مى  چنج 
فرودگاه  اكثر  در  و  نيست  اينطور  اغلب  ولى  است. 
نمى  كميسيون  دالر  از 300  كمتر  براى  شما  از  ها 
گيرند. در ضمن براى پول چنج كردن در شهر بايد 
حداقل يك ساعت بگرديد و جاى قابل قبولى را پيدا 
هميشه سعى كنيد  پولتان را چنج كنيد. پس  كنيد و 
در فرودگاه پول چنج كنيد و زحمت، ريسك و اتالف 

وقت شهرى را به جان نخريد.

10. جهنم فرودگاه هيثرو را دست كم مى گيريد
صحبت از لندن كه مى شود، هرگز نبايد اين فرودگاه 
شويد  مى  مجبور  احتماًال  زيرا  گرفت.  كم  دست  را 
چندصد مايل راه برويد و در بخش بازرسى امنيتى 

و در صف هاى طوالنى آن وقت تلف كنيد.

11. دمپايى هاى ارزان مى خريد
يه  فقط  "قراره  كه  كنيد  مى  فكر  خودتان  پيش  شما 
هفته اينارو بپوشم، اصًال نمى خوام ببرمشون خونه، 
را  سوال  اين  جواب  بخرم؟"  خوب  جنس  بايد  چرا 
وقتى مى گيريد كه دمپايى تان پاره مى شود و در 
وسط گردش جنگلى هستيد و بايد از همانجا به هتل 

برگرديد.

12. از غذاى خيابانى مى ترسيد
ولى  شود،  مريض  سفر  در  ندارد  دوست  كس  هيچ 
تايلند،  و  مكزيك  همچون  كشورهايى  به  سفر  در 
اين  به  انگار  نكنيد  امتحان  را  خيابانى  غذاهاى  اگر 
از  هم  ها  فروشنده  و  ها  محلى  ايد.  نرفته  كشورها 
غذايى  براى  اگر  آيد.  نمى  خوششان  مسموم  غذاى 
مطمئن  آنجا  غذاى  به  توانيد  مى  اند،  بسته  صف 
ها  باكترى  اين  به  ها  "محلى  مانند  جمالتى  باشيد. 

مصون هستند" را فراموش كنيد.

13. جزئيات رزرواسيون خود را پرينت نمى كنيد
پيش خود مى گوييد اين جزئيات را در گوشى تلفن 
پرينت  زحمت  بايد  چرا  پس  داريد،  كامپيوترتان  و 
گرفتن از نام و نشانى هتل را به خود بدهيد؟ زيرا 
خصوص  به  كند،  مى  لندينگ  شما  هواپيماى  وقتى 
گوشى،  است  ممكن  ها،  اقيانوس  از  گذشتن  از  بعد 
شبكه  با  فوراً  شما  ديگر  وسايل  يا  تبلت  كامپيوتر، 

محلى كار نكنند.

14. از كارت اعتبارى براى گرفتن پول نقد استفاده 
مى كنيد

اعتبارى  كارت  هاى  كمپانى  كشورها،  بعضى  در 
از  (بيش  بااليى  تراكنش  نرخ  نقد،  پول  گرفتن  براى 
15 درصد) مى گيرند. اين تراكنش هاى خاص بيش 
بخواهيد  اگر  دارند.  برمى  هزينه  ديگر  خريدهاى  از 
آن  چنج  نرخ  كنيد،  برداشت  ارز   ATM دستگاه  از 

بسيار باالست.

يك  آسيا،  به  ماهه  سه  سفر  يك  اول  روز  در   .15
طبل مى خريد

شايد اين مورد با مورد شماره 25 در تضاد باشد، 
ولى قطعًا شما نمى خواهيد در سفرى طوالنى به يك 
قاره ديگر براى خودتان غل و زنجير و بار اضافى 

درست كنيد. نه به اين دليل كه همسفرهاى خود را 
در طول مسير با بار زياد اذيت كنيد، بلكه بدان دليل 
ب)  نوازيد،  نمى  سازى  چنين  هرگز  شما  الف)  كه 
وقتى به خانه برمى گرديد و به فروشگاه موسيقى 
محبوب خود مى رويد، نمونه هاى مشابه آن را در 

آنجا مى يابيد.

زيادى  راهنما  بروشورهاى  و  ها  كتابچه  به   .16
اعتماد مى كنيد

كتابچه  روى  از  فقط  ريزى  برنامه  و  كامل  اعتماد 
ريزى  برنامه  مثل  درست  سفر  براى  راهنما  هاى 
براى ايستادن در صف بانك به مدت يك هفته است. 
اين كتابچه ها خيلى خوب هستند و هميشه از آنها 
استفاده مى كنيم، ولى بهتر است هر روز از يكى دو 
پيشنهاد هزاران مسافرى كه در اينترنت نظر گذاشته 

اند هم استفاده كنيم.

17. بيمه نامه كامل نمى خريد
اگر برايتان پيش بيايد كه مجبور شويد از بيمه نامه 
اين  است  بهتر  كنيد،  استفاده  ايد  كرده  تهيه  كه  اى 
بيمه نامه كامل باشد. فقط بدين دليل كه در كشورى 
شود  نمى  دليل  است،  ارزان  آن  نوشابه  كه  هستيد 
كه بهداشت و درمان آن هم ارزان باشد. شايد اين 
بيمه نامه در صورت خراب شدن دوچرخه شما در 
جاده اى در يك جزيره بهشتى، برايتان بليت هواپيما 
تهيه كند كه به خانه برگرديد، ولى قطعًا هزينه 5000 
دالرى بخيه و پانسمان و سه روز بسترى شدن در 

بيمارستان بين المللى را پرداخت نخواهد كرد.

18. بيش از حد عكسبردارى مى كنيد
هر  مستندسازى  به  شما  اجبار  حس  و  وسواس 
منظره، مجسمه و ... باعث مى شود كه حس و حال 
از  فقط  را  سفر  تجربه  و  كنيد  خراب  را  لحظه  آن 
گرفتن  امروزه  كه  هرچند  ببينيد.  دوربين  دريچه 
گيرد،  مى  صورت  شما  انگشت  كليك  يك  با  عكس 
يا  تلفن  گوشى  در  شويد  متوجه  آنكه  از  قبل  ولى 
قديمى،  ها  ساختمان  از  عكس   300 شما  دوربين 
شود.  مى  پر  غذا  هاى  بشقاب  و  محو  هاى  غروب 
به شما تبريك مى گوييم، سفرتان حاال با عكس هاى 
كم كيفيت در يك دستگاه ديجيتال تعريف مى شود 
و به شما اطمينان مى دهيم كه بعدًا حتى 20 دقيقه 

هم صرف نگاه كردن به آنها نمى كنيد.

چك  را  خود  ويزاى  هاى  الزمه  عزيمت  از  قبل   .19
نمى كنيد

وقتى روز عزيمت مى رسد و در كانتر بليت، شما را 
رد مى كنند، كابوس عمرتان را تجربه مى كنيد، زيرا 
نمى دانستيد كه براى سفر به يك كشور خاص به 
ويزا نياز داريد. پس هميشه قبل از سفر، چك كنيد 

ببينيد كه آن كشور به ويزا نياز دارد يا خير.

20. مى خواهيد برلين را دو روزه بگرديد
برلين كالن شهرى است كه حتى از نيويورك سيتى 
هم بزرگتر است و همانطور كه تازه واردين به آن 
مكان  و  ديدنى  هاى  مكان  از  پر  شوند،  مى  متوجه 
شدن  گم  و  كردن  خريد  خوردن،  غذا  براى  هايى 

است!

گردشگرى
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رونمايى «رئال مادريد» از گران ترين بازيكن تاريخ

«بيل»؛ 100 ميليون  «يورو»
از  چهارسال  از  پس  جهان»  بازيكن  «گران ترين  عنوان 

دستان كريستيانو رونالدو خارج شد. «گرت بيل» ستاره 
قراردادى  با  گمانه زنى،  هفته ها  از  پس  تاتنهام  ولزى 
نجومى به تيم اسپانيايى رئال مادريد پيوست كه براى به 
جابه جايى  يك  تاريخ  در  مبلغ  بيشترين  او  گرفتن  خدمت 
در فوتبال را پرداخته است. بازيكن 24ساله تيم ملى ولز 
300 هزارپوند  هفتگى  حقوق  و  شش ساله  قراردادى  با 
در آمد.  باشگاه  اين  عضويت  به  (460 هزاردالر) 
3/86 ميليون پوند  بيل  خدمت گرفتن  به  براى  كهكشانى ها 
(صد ميليون يورو) به تاتنهام پرداختند كه ركورد جديدى 
در نقل و انتقال يك بازيكن به حساب مى آيد. اين ركورد 
تا پيش از اين در اختيار كريستيانو رونالدو بود. او در 
از  (93 ميليون يورو)  80 ميليون پوند  ازاى  در   2009 سال 
از  پس  بيل  بود.  پيوسته  رئال مادريد  به  منچستريونايتد 
«شش سال  گفت:  رئال مادريد  با  قراردادش  نهايى شدن 
از  خداحافظى  زمان  اما  داشتم  تاتنهام  در  خوب  بسيار 
اين تيم فرارسيده بود. سال هاى بسيار خوبى در تاتنهام 
داشتم تمام اين دقايق را دوست دارم. اميدوارم هواداران 
من  ورزشى  زندگى  در  مهمى  فرصت  كنند.  درك  را  من 
پيش آمد كه نمى توانم آن را رد كنم. نمى دانم آيا بهترين 
بازى خود را تاكنون انجام داده ام يا نه يا رفتنم از تاتنهام 
تصميم درستى بود يا نه. مى دانم كه خيلى از بازيكنان از 
آرزوى خود براى پيوستن به تيم رويايى شان در كودكى 
تحقق  روياهايم  كه  مى گويم  صادقانه  مى كنند.  صحبت 
مطمئن  و  بود  خواهد  من  قلب  در  هميشه  تاتنهام  يافت. 
هستم كه آنها اين فصل در ليگ برتر عملكرد خوبى خواهند 
زندگى  در  ديگر  صفحه اى  آغاز  منتظر  اكنون  داشت. 
در  هميشه  رئال مادريد  براى  بازى  هستم.  خود  ورزشى 
عملكرد  گذشته  فصل  بيل  گرت  است.»  بوده  من  روياى 
برترين  به عنوان  و  داشت  ليگ برتر  در  خوبى  بسيار 
بازيكن ليگ جزيره و برترين فوتباليست ليگ برتر از ديد 
بازيكن  اولين  او  شد.  انتخاب  ورزشى  روزنامه نگاران 
ولزى تاريخ رئال مادريد است. همچنين آخرين بارى كه 
سال   9 بود  پيوسته  رئال مادريد  به  انگليسى  بازيكن  يك 
كهكشانى ها  عضويت  به  وودگيت  جاناتان  كه  بود  پيش 
درآمد. فهرست 10 بازيكن گران تاريخ به شرح زير است؛

به  تاتنهام   ،2013) صد ميليون يورو  بيل؛  گرت   -1
رئال مادريد)

 ،2009) 93 ميليون يورو  رونالدو،  كريستيانو   -2
منچستريونايتد به رئال مادريد)

3- زين الدين زيدان، 5/73  ميليون يورو، (2001، يوونتوس 
به رئال مادريد)

(2009،اينتر  ميليون يورو   5/69 ابراهيموويچ،  زالتان   -4
ميالن به بارسلونا)

5- كاكا، 65 ميليون يورو (2009، ميالن به رئال مادريد)
6- اديسون كاوانى، 5/64  ميليون يورو (2013، ناپولى به 

پارى سن ژرمن)
به  بارسلونا   ،2000) 60 ميليون يورو  فيگو،  لوييس   -7

رئال مادريد)
8- رادامل فالكائو، 60 ميليون يورو (2013، اتلتيكو مادريد 

به موناكو)
9- فرناندو تورس، 85/58  ميليون يورو (2011، ليورپول 

به چلسى)
10- نيمار، 57 ميليون يورو (2013، سانتوس به بارسلونا)

چرا كي روش 
استعفا بدهد؟

علي عالي

1-  كارلوس كي روش؛ تصوير مردي تسليم به 
انداختن  همچون  ايران؛  فوتبال  روزمّرگي هاي 

سنگي در بركه يي آرام و ساكن كه موجي در 
آرام  همه چيز  دوباره  باز  و  مي كند  ايجاد  آن 
اين  در  كفاشيان  و  كي روش  نسبت  مي شود. 
روزها اين گونه است. كي روش همچون سنگي 
به ميان آب مي افتد و بعد از چند موج، همه چيز 
عادي مي شود. رويه يي كه اكثر مربيان فوتبال 
براي  روزنامه نگاران  شدند.  آن  درگير  ايران 
كي روش  شدن».  «ايرانيزه  مي زنند:  تيتر  آن 
او  حرف هاست،  اين  از  جان سخت تر  اما 
عصبانيت  موقع  كه  دارد  چشماني  هم  هنوز 
تا  گرفته  كفاشيان  علي  از  و  مي شود  قرمز 
مهدي محمدنبي و مهدي تاج از آن مي ترسند. 
يا  مي روند  شهرستان  مي كنند،به  لغو  جلسه 
نمي دانند  مي پيچانند.  امروزي ها،  اصطالح  به 
فوتبال  اين  بلكه  نمي پيچانند  را  كي روش  كه 
ايران است كه «درجا» مي زند. انديشه يي كه بر 
فوتبال ايران حاكم است هر روز نااميدترمان 
كه  رسيده  به جايي  ايران  فوتبال  مي كند، 
«انديشه ها» را حذف مي كند چون انسان بدون 
اطرافيان  به  ندارد.  خطري  مطمئنا  انديشه 
شده  پر  كنيد،  دقت  فوتبال  فدراسيون  رييس 
«ايده»يي  ندارند،  «انديشه»يي  كه  مديراني  از 
ندارند، «دغدغه»يي ندارند، مثل علي كفاشيان 
كه گويي «كارمند» فوتبال ايران هستند و همين 
ايران،  فوتبال  شده  موجب  «نگاه كارمندي» 
داريوش  دوران  مديريت  از  قد  تمام  آينه يي 
چشمانش  كه  فدراسيوني  شود؛  مصطفوي 
نه  است،  «كمك»  براي  «دولت»  دستان  به 

ايده يي  نه  و  مي كند  سودآوري  براي  تالشي 
براي تجارت دارد. به فدراسيون همانند اداره 
نگاه مي شود، اداره يي دولتي با همه زيان هاي 

هميشگي...

2- كي روش حرف درستي مي زند. تكليفش بايد 
مشخص شود. نمي خواهد آينده اش را همانند 
و  قضا  به  فوتبال  فدراسيون  رييس  مديريت 
قدر بسپارد. او از فوتبال ايران مي خواهد كه 
كنند.  روشن  جام جهاني  براي  را  تكليف شان 

تيم ملي  سرمربي  وقتي  بود  گفته  هم  قبال  او 
پرتغال بود و در جام جهاني قبل با كره شمالي 
صورت  به  فقط  بازي  طول  در  داشتند  بازي 
چگونه  كه  مي كرد  نگاه  كره يي ها  سرمربي 
حاال  و  مي كند  تحمل  را  7گل  سنگين  شكست 
روز  آن  به  آينده اش  كه  نمي خواهد  خودش 
دچار شود. آن هم به عنوان سرمربي تيم ملي 
فدراسيون  رييس  از  او  جام جهاني.  در  ايران 
فوتبال مي خواهد اعالم كنند چه برنامه يي براي 
هرگز  سرمربي،  عنوان  به  او  و  دارند  تيم ملي 
بازي ها،  از  قبل  هفته  دو  كه  بپذيرد  نمي تواند 
علي  مقصر،  باشند.  اختيارش  در  بازيكنانش 
مي كند  مصاحبه  روز  هر  او  است.  كفاشيان 
داده  كمك  براي  قول هايي  ورزش  وزارت  كه 
–كه منابع موثق بيان كرده اند سرپرست تازه 
وزارتخانه حتي مايل به پذيرش آنها هم نشده 
را  برنامه اش  از  برگه  يك  هنوز  ولي  است- 
براي 20ميليارد پول درخواستي منتشر نكرده 
است. مطمئن باشيد رييس فدراسيون از بيان 
آن  چون  است  خوشحال  كي روش  استعفاي 
براي  ورزش  وزارت  به  فشار  راستاي  در  را 
كمك به فدراسيون مي داند. او همه را «وسيله» 

مي بيند، براي هدفي كه هميشه مبهم است.

بسيار  كي روش  فوتبال  فلسفه    -3
وقتي  دارد  اعتقاد  او  است.  احترام برانگيز 
تيم ملي تان در زمين فوتبال حضور دارد بايد 
آنها  99درصد  زندگي  كرد،  نگاه  سكوها  به 

خستگي ها  همه  با  و  است  وابسته  فوتبال  به 
بايد  اما  نبريد  اگر  حتي  مي آيند.  استاديوم  به 
طوري بازي كرد كه به شما افتخار كنند. يعني 
نهايت تالش خودتان را كنيد. كي روش گفته كه 
اين فلسفه را از اساتيد خودش آموخته است. 
حاال هم كي روش به دنبال همين موضوع است، 
اينكه برنامه يي باشد تا بتواند با تمام توان در 
جام جهاني حضور داشته باشد. دوست ندارد 
فوتبال  فدراسيون  شبيه  ايران  فوتبال  تيم ملي 
و  بي برنامه  و  ناهماهنگ  تيمي  با  باشد.  ايران 
كه  كرده  رشد  فرهنگي  در  او  بي خيال!  البته 
فوتبال را يك «علم» مي دانند و نه «سرگرمي»، 
او در ساختاري مربيگري كرده كه موفقيت در 
فوتبال را با «برنامه ريزي» به دست آورده اند 
در  نمي خواهد  همين  براي  و  «معجزه»  نه  و 
نمي تواند  شود.  غرق  ايران  فوتبال  گرداب 
تيم ملي  براي  «نيم بند»  اردوي  كه  كند  قبول 
تشكيل شود و همه چيز در حد «ويترين» باقي 
افشين  تيم  همانند  تيمش  سرنوشت  و  بماند 
قطبي شود كه مجبور شدند كنار «گاوداري» 
اردو برپا كنند و بازيكنان مجبور باشند براي 
تمرين هر روز، همان «يك دست» لباس تيم ملي 

را بشورند!

4-  پاي درد و دل هاي حسين هدايتي –با همه 
او  بنشينيد.  دارد-  وجود  او  به  كه  انتقاداتي 
را  كي روش  پول  از  بخشي  كه  مي كند  گاليه 
كه  مي كند  رفتار  طوري  فدراسيون  ولي  داده 
تا  شده  موجب  كفاشيان  علي  مديريت  گويي 
از  او  شود.  داده  به موقع  كي روش  پول هاي 
كي روش  براي  كه  مي گويد  «آزرا»يي  ماشين 
اين  ولي  كرد  اهدا  فدراسيون  به  و  خريد 
ماشين در جاده هاي شمال زيرپاي پسر يكي 
تاسف  بايد  فقط  است!  فوتبال  مسووالن  از 
خورد. كي روش به رفتارهاي دوگانه اعتراض 
را  ايران  فوتبال  شرايط  نمي تواند  او  دارد. 
رييس جمهور  دامان  به  دست  حاال  او  بپذيرد. 
ايران  فوتبال  مديريت  براي  بايد  است.  شده 
تاسف خورد كه سرمربي را به عنوان «طعمه» 
وزارت  به  تا  مي فرستند  رييس جمهور  براي 
بياورند.  فشار  دولتي»  «كمك  براي  ورزش 
هيچ جاي دنيا چنين رويه يي در پيش نمي گيرند 
كوچك  را  خودش  ميزان  اين  تا  مديريت  و 
به  كاپلو  روزها  اين  كنيد  تصور  نمي كند. 
ديدار پوتين برود تا از تيم ملي فوتبال روسيه 
اين  تا  چرا  نيست؟  خنده دار  شود!  حمايت 
شود؟  كوچك  ايران  مسووالن  جايگاه  ميزان 
فدراسيوني كه هيچ تالشي براي «درآمدزايي» 
در  «سودآوري»  عنوان  به هيچ   و  نمي كند 
فوتبال را نمي فهمد. چرا كي روش بايد استعفا 
نمي كند؟  فكر  استعفا  به  كفاشيان  چرا  دهد؟ 
راستي! رفت وآمد مشاور سابق در فدراسيون 
كليه  به  ممنوع الورود  و  ممنوع الفعاليت  كه 

فدراسيون ها شده بود چرا به دفتر

خوش  است؟  شده  آغاز  دوباره  كفاشيان 
بگذرد آقاي كفاشيان!

مثبت شدن دوپينگ دووميداني كار 
ايران در مسابقات جهاني روسيه

قهرماني  مسابقات  در  ايران  دووميداني كاران  از  يكي  دوپينگ  تست 
در  مرداد   27 تا   19 از  رقابت ها  اين  شد.  اعالم  مثبت  روسيه  جهان 
شهر مسكو برگزار شد كه تيم ايران با چهارنماينده در آن مسابقات 
شركت كرد و در نهايت هيچ يك از نمايندگان كشورمان هم نتوانستند 
ضعيف  بسيار  نتايجي  با  و  كنند  پيدا  دست  قابل قبولي  ركوردهاي  به 
به كار خود پايان دادند. نكته تاسف بار اين است كه گفته مي شود در 
جريان همين مسابقات، نتيجه آزمايش دوپينگ يكي از نمايندگان ايران 
بازي هاي  در  كشورمان  دووميداني كار  اين  است.  شده  اعالم  مثبت 
المپيك 2012 لندن نيز حضور داشت و در ماده اي كه فعاليت مي كند، 
متر،  دو 100  در  تفتيان  حسن  و  قاسمى  است.رضا  ايران  ركورددار 
ابراهيم رحيميان در ماده پياده روى، محمود صميمى در پرتاب ديسك 
نمايندگان ايران در مسابقات روسيه بودند.تيمور غياثي، مدير تيم هاي 

ملي دووميداني در اين باره گفت: «در حال حاضر نامه اوليه دوپينگ 
فدراسيون  شده.  ابالغ  ورزشي  پزشكي  فدراسيون  به  ورزشكار  اين 
هم نام اين دووميداني كار را محرمانه به ما اعالم كرده است. با توجه 
شده،  ارسال  پزشكي  فدراسيون  براي   A نمونه  نتيجه  فعال  اينكه  به 
بايد منتظر بمانيم تا نتيجه آزمايش نمونه B هم به دستمان برسد تا 
آبروي  به  دوپينگ  موضوع  كنيم.  اطالع رساني  رسما  را  موضوع  اين 
رشته  كرد.»  رسانه اي  را  آن  نمي توان  و  دارد  ربط  ورزشكار  يك 
دووميداني در يكي، دو سال گذشته چندين بار شاهد مثبت اعالم شدن 
دوپينگ ورزشكاران بوده است كه اين موضوع، نگراني هايي را براي 
به  المپيك  بين المللي  كميته  و  رشته  اين  جهاني  فدراسيون  مسووالن 
وجود آورده است. اتفاقي كه در دووميداني ايران نيز مستثنا نبوده 
و در سال هاي اخير گريبان ملي پوشان كشور ما را به خصوص در 

رقابت هاي داخلي (ليگ باشگاه ها) گرفته است.
 نكته قابل تامل درخصوص دوپينگ دووميداني كار ايران در مسابقات 
قهرماني جهان در روسيه اين است كه اين ورزشكار مربي اختصاصي 
دارد و بايد ديد چطور پيش از حضور در چنين رويداد مهمي از مواد 

نيروزا استفاده كرده كه با اين چالش مواجه شود.





  جمعه 22  شهريور ماه 1392 -  شماره 313هفته نامه پرشين3030
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

طالع بينى هفته
فروردين ماه:

مثبت  كارهاى  كه  اين  جاى  به 
پشت  در  دهيد  انجام  علنى  را 
پرده اين كار را ميكنيد كه البته 
به انتخاب خودتان بستگى دارد 
دارند  مشكالتى  ديگران  اگر  ؛ 
كمك  شما  از  اينكه  از  قبل  تا 
نخواسته اند خودتان را دخالت 

ندهيد.

ارديبهشت ماه:
اين هفته متوجه رفتار بى ادبانه 
است  بهتر  اما  ميشويد  نفر  يك 
با وى به آرامى و منطقى رفتار 

كنيد.
محبوب  با  مجددا  هفته  اين  در 
و  ميدهيد  قول  همديگر  به  تان 
دوباره با هم عهد مى بنديد و به 
ميرسيد  تان  احساسى  تمايالت 

و كدورت ها را دور ميريزيد.

خرداد ماه:
زودتر  ميكنيد  سعى  هفته  اين 
در  تا  برويد  خانه  به  هميشه  از 

كنار همسرتان باشيد.
شك  بدون  حاضر  حال  در 
و  است  رفته  باال  احساستان 
دوست  و  باوفاترين  ميتوانيد 
داشتنى ترين همسر باشيد ، در 
اين هفته يك شب ميتوانيد براى 
هستند  مهم  برايتان  كه  كسانى 

سوپرايزى درست كنيد.

تير ماه:
اى  مسئله  مورد  در  هفته  اين 

ذهنتان  به  اى  العاده  فوق  ايده 
انجام  مشغول  ميكند.اگر  خطور 
آن  كنيد  سعى  هستيد  كارى 
ايده را فراموش نكنيد تا بعدا به 
و  كنيد  فكر  موردش  در  خوبى 

ان را به انجام برسانيد.

مرداد ماه:
قلب  شما  كه  ميدانند  همه 
اين  هفته  اين  و  داريد  بزرگى 
هفته  اين   ، است  تر  واضح  امر 
شما در حالتى هستيد كه بسيار 
و  خوشحالى  با  و  سخاوتمنديد 
تا  ميگذريد  خودتان  از  رضايت 

به ديگران كمك كنيد.
هستيد  مردادى  متولد  اگر 
عشق  دنبال  به  و  مجرديد  كه 
هفته  اين  احتماال  ميگرديد 
شخصى بسيار جذاب را مالقات 

خواهيد كرد.

شهريور ماه:
اين هفته خوب است فعاليتهايى 
آنها  انجام  از  كه  دهيد  انجام  را 
افرادى  با  ميتوانيد  ؛  ببريد  لذت 
مهم  برايتان  كه  كنيد  معاشرت 

هستند.
مهر ماه:

شما  ديگر  يكبار  هفته  اين  در 
و  مشرب  خوش  اى  روحيه 
اجتماعى پيدا كرده و ميخواهيد 
مانند  ميرويد  كه  جايى  هر 
اگر  و  بدرخشيد  خورشيد 
كه  كنيد  انتخاب  كه  ميتوانيد 
وقتتان را با چه كسى بگذارنيد، 
كه  هستيد  كسانى  به  مايل 
با  بسيار  يا  و  غيرمعمول  كمى 

فرهنگند.

آبان ماه:
هاى  نقشه  ميتوانيد  هفته  اين 
كه  آنجايى  از  و  بكشيد  بزرگى 
اعتماد به نفس بااليى داريد هر 
بزرگتر  هايتان  نقشه  قدر  چه 
باشد بهتر است ؛ حتى ايده هاى 
اكنون  بودند  اهميت  بى  قبال  كه 

اهميت زيادى پيدا ميكنند.

آذر ماه:
اين  براى  عالى  زمان  هفته  اين 
است كه بدنبال آنچه ميخواهيد 
ميرسد  نظر  به  چون  برويد، 
كار  در  مانعى  حاضر  حال  در 

نيست.
چيزى  يا  كسى  به  شما  چه  گر 
حال  در  ولى  نميكنيد،  پشت 
حاضر بهتر است فقط به دنبال 
حتى  باشيد  خود  هاى  خواسته 
نظر  به  خودخواهانه  كمى  اگر 

ميرسد.

دى ماه:
اين هفته شخصى نياز دارد كه 
هاى  فعاليت  مسئول  و  رهبر 
شما باشد ، اگر تصميم گرفتيد 
كه اين نقش را به فردى بدهيد ، 
چنانچه برنامه ها مطابق ميلتان 

نبود، ايراد نگيريد.
هم  اگر  حتى  هفته  اين 
نقشه  با  يا  بدهيد  پيشنهاداتى 
هاى ديگران كنار بياييد باز هم 

راضى نخواهيد بود.

بهمن ماه:
اين هفته كامال بى تعصب باشيد 
از  هايتان  فرصت  تمام  وگرنه 

دست خواهد رفت.
فرصتها  اين  از  اكنون  هم  اگر 
بدانيد  بايد  حتما  هستيد  خبر  با 
بايد  آنها  از  استفاده  براى  كه 
بهمنى  يك  اگر  اما  كنيد  ريسك 
واقعى باشيد از اين كه به طرف 
بسيار  برويد  ها  ناشناخته 

خوشحال خواهيد شد.

اسفند ماه:
خود  نقد  پول  مراقب  هفته  اين 
دهيد  تشخيص  يعنى  باشيد، 
براى  تان  خانواده  و  شما  كه 
اندازه  به  پول  گرانى  چيز  هر 
در  اگر  اما   ، نه  يا  داريد  كافى 
اولين  و  كنيد  خريد  فكرتان  حد 
چيزى را كه به چشمتان خورد 
نخريد بايد بدانيد كه بهترين را 

تهيه خواهيد كرد.

 افقي:
ــاييدن و  ــن ابزار براي س ١- از اي
پرداخت سطوح سخت مثل سنگ 
يا فلزات ديگر استفاده مي كنند- 

وسيله ديدن اجرام فضايي
ــتان  ــهر اس ــوش پوش- ش ٢- خ

سمنان- اسم مصدر از ارزيدن
ــه  ــو- درختي هميش ٣- رنگ م

سبز- برش هندوانه- ظرف نفت
٤- دوقلو- ديركرد- عود

ــك ميوه-  ٥- قاتل درخت- خش
الفباي آباداني

٦- خانم- زد و خورد- درازي راه
٧- چهارمن تبريز- چوپان- نوعي 

ساندويچ گرم
ــان بيزاري از  ــراي بي ٨- واژه اي ب
ــحال- راهنما- پول  چيزي- خوش

خارجي
٩- مهرباني كردن- شادباش- نت 

آخر
١٠- توقف مسافر وسط راه- آرزو، 

مقصود- ترشي آزمايشگاهي
١١- مارك معروف لپ تاپ- آباد- بله 

نجار!
١٢- دريا- مركز لبنان- زن همنشين

١٣- با داد آيد- آدمي- جزيره ايراني- 
پاره كردن

١٤- پادشاهان- گلي زينتي- قطار
ــري تاريخي،  ــه- اث ١٥- روز دوم هفت
ديدني و شگفت انگيز در ٣١ كيلومتري 
ــتان  ــهر ديواندره اس ــمال غرب ش ش

كردستان

 عمودي:
١- ييالق تهران- نوعي بيماري التهابي 
ــياري از اعضاي بدن  ــه مي تواند بس ك
ــتم عصبي و  مثل قلب، مفاصل، سيس

پوست را درگير كند
ــتان-  ــل، بنياد- اس ٢- اص

سخن نيشدار
٣- سيلي- مقابل حاشيه- 
حافظه جانبي رايانه- شب 

گذشته
ــاره شده- خواهان-  ٤- اش

بخيه درشت
٥- مو خشك كن- مهربان 

و دلسوز- تير پيكاندار
ــي-  ٦- واحد طول انگليس
مقاصد و اهداف- روزگاري 

جاي تاكسي بود
ــي ماهي  ــواره- نوع ٧- گه

لذيذ- پشت سر
ــاوي- جمع تاجر-  ٨- مس
نان آبگوشتي- مرد روحاني 

زرتشتي

ــل  ــا- فص ــت ها، اتفاق ه ٩- سرگذش
آغازين- جاي بي هوا

ــور  ــدن- كش ــم قاطي ش ١٠- در ه
آمستردام- درخشان، نوردهنده

ــه چيزي؟- با معنوي ميانه اي  ١١- چ
ندارد!- پي بردن

ــوند شباهت- مستقيم- ضد  ١٢- پس
روشن

ــم- كلمه  ١٣- پارچه نفيس از ابريش
ــد- حصه- گرما،  دعايي به معني باش

بخار
ــا- مهاجرت  ــان م ــنگين- زب ١٤- س

پيامبر اسالم از مكه به مدينه
١٥- كنايه از پشيمان شدن و افسوس 
خوردن- شركت بزرگ اتومبيل سازي 

فرانسه

 افقي:
ــت  ١- در فرهنگ ارتباطات اصطالحي اس
كلي و فراگير براي توصيف ميزان تعاملي 

بودن يك رسانه- ميز تدوين فيلم
٢- ظفر- پشت سر هم- خدمتكار مرد

ــكاري  ــازمان هم ــد- س ــل- روبن ٣- مح
اقتصادي- خو، طبيعت

٤- صفت چاي- شهری در استان فارس- 
آب مرواريد

٥- شهري ديگر در استان فارس- خميده- 
عدد ورزشي

ــندگي  ــه كارگرداني و نويس ٦- فيلمي ب
ــه  غضروفي  ــي- صفح ــا اعالم محمدرض
ميان مهره هاي ستون فقرات- از ارتفاعات 

همدان
ــون- ولگرد،  ــرطان خ ٧- آواز قورباغه- س

بيچاره
ــك-  ــت- دمپخت ــاد صح ٨- متض

چوبدستي- حومه تهران
ــيوه جنگي- نوعي جنگ افزار  ٩- ش

گرم- ضمير فرانسوي
ــتم- معبود يگانه-  ــوره هش ١٠- س

حمام بخار
١١- دهان كجي- شهري در بخش 
ــتان  ــتان كوثر اس ــزي شهرس مرك

اردبيل- كوير معروف
ــه كردار  ــي ك ــرادر پدر- كس ١٢- ب
ــند نباشد- فرشته  و رفتارش دلپس

محبت
١٣- قايق موتوري- گل و الي- ساده 

لوح- برابر
ــول يا چيزي  ــاري دهنده- پ ١٤- ي
كه داماد به خانواده عروس مي دهد- 

نيستي
ــاي  ياخته ه درون  ــاي  فضاه  -١٥
ــا فراگرفته  ــا غش ــي كه ب يوكاريوت
شده اند- اثري تأمل برانگيز (٢٠١٢) 

نوشته ران راش

 عمودي:
ــته و گروه- از نقاط ديدني استان  ١- دس

خراسان جنوبي
ــان- جدا كننده- از صفات  ٢- پول خودم

باريتعالي
٣- سرخ كم رنگ- فرو بردن از راه گلو- 

بسنده- سخا
ــده- الهه  ــأله- توبه كنن ــع مس ٤- جم

خورشيد
ــپزخانه- نماينده-  ــيله اي در آش ٥- وس

پهلوان
٦- پادشاه خوارزمشاهي- دفتر حساب- 

پرنده اي كوچك
٧- همان نك است- پيشوايان- مصونيت

ــنا- پادشاه ساساني- اسم  ٨- هر فصل يس
دخترانه- مرغي شبيه سيمرغ

٩- بي دين- ميز كوچك- بت 
جاهليت

١٠- عامل بيماري زا- يكي از 
فارسي-  در  عددي  رابط هاي 

آبزي لذيذ
١١- جانشين او- بن و پايه- 

قمار باز خاكسترنشين
١٢- جنگل درخت- مكنده 
خون آشام- كشوري در آفريقا

ــت-  نف ــازمان  س روز-   -١٣
ــوئد- بازيكن  درياچه اي در س

فقيد كامرون
ــان- درخت  ١٤- گرفتگي زب

چتري- مقياس طول
١٥- اثري از آلدوس هاكسلي- 

گوسفند جنگي
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جدول ويژهجدول عادي 123456789101112131415
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123456789101112131415
اسوتايراگنهمان1
باخرسهورميمنا2
كرامدوبكنيسره3
رقمتردنسرتنم4
دتسرددارايلا5
نپرابجشوقنيه6
نازيامتمنيمن7
ناتسودنههراوشوگ8
الماراداوهمي9
مترومنرگرزيي10
هيدناهدناكمت11
سلبونرادمدزي12
يسايسزگرهكالم13
ارساوهايقوراچ14
همانمارهبلهاله15

123456789101112131415
روتنكدرگوگرهوج1
تراسجليلداشفا2
انيبويويكيتام3
تيپسيرااشناو4
يهوكشسدسمدرل5
وشلوكپلپشااب6
احنايراونامه7
دييوتامورتيرترا8
رسفاساناناشو9
هتيسانميسندج10
اهرريهشكيشكا11
لومكشرجينركذ12
تاليشرانكهگرب13
ايوردورونادخي14
جنرانراهبتينهت15

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

طراحى وب سايت

طراحى 
ويژه رستوران ها
همراه با سيستم
 رزرو آنالين

07811000455



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




