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 گمانه زني ها درباره اجالس نيويورك بيشتر شد؛

تبادل نامه بين باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا 
را  زمينه  ايران،  جمهور  رئيس  روحاني،  حسن  و 
براي مالقات احتمالي اين دو مقام بلندپايه در مجمع 
نيويورك  در  آينده  هفته  كه  ملل  سازمان  عمومي 
برگزار مي شود، فراهم كرده است. روزنامه گاردين 
ضمن اين گمانه زني مي نويسد، در صورتي كه اين 
ديدار انجام شود، اين نخستين مالقاتي خواهد بود 
كه پس از انقالب اسالمي بين روساي جمهور ايران 

و آمريكا انجام مي شود.
از زمان روي كار آمدن دولت روحاني، بحث و گمانه 
زني در خصوص احتمال مالقات با اوباما در حاشيه 
اما  است.  گرفته  باال  ملل،  سازمان  عمومي  مجمع 
هنوز هيچ يك از دو طرف برنامه ريزي براي انجام 
چنين ديداري را تاييد نكرده اند.با اين وجود، ويليام 
سالي  دو  كشورش  كه  انگليس  خارجه  وزير  هيگ، 
است روابط ديپلماتيك با ايران ندارد، تاييد كرده كه 
در حاشيه مجمع عمومي سازمان ملل با محمد جواد 
ظريف، همتاي ايراني خود مالقات مي كند.به گزارش 
اين  براي  ريزي  برنامه  گاردين،  انگليسي  روزنامه 
روحاني  دولت  مورد  در  را  بيني ها  خوش  مالقات، 
را  خود  تحصيالت  كه  روحاني  است.  داده  افزايش 
چهره هاي  رسانده،  پايان  به  گالسكو  دانشگاه  در 
اين  به  و  برگزيده  خود  كابينه  براي  را  پراگماتيكي 
ترتيب زمينه را براي راهكار ديپلماتيك در مورد بن 

بست هسته اي ايران، هموارتر كرده است.
حتي در صفحه توييتر منسوب به روحاني، آمادگي 
رئيس جمهور براي مالقات با هيگ اعالم شده است 
و اين در حالي است كه انگليس چنين درخواستي را 
مطرح نكرده بود. در اين توييت نوشته شده، تهران 
به درخواست انگليس پاسخ مثبت داده و روحاني با 

هيگ مالقات مي كند. در همين حال سخنگوي وزارت 
خارجه انگليس در پاسخ به محتواي اين توييت گفت، 
ما از اين مالقات خوشحال مي شويم اما درخواستي 

رسمي در زمينه ديدار هيگ با روحاني نداشته ايم.
ديپلمات ها مي گويند اين توييت و توييت هاي مشابه 
آن حاكي از آمادگي دولت تهران براي دستيابي به 
است.  اي  هسته  مجادله  سر  بر  ديپلماتيك  حل  راه 
پنجره  مي تواند  روحاني  يا  ظريف  با  هيگ  مالقات 
با  كامل  ديپلماتيك  روابط  سرگيري  از  سوي  به  را 
از  پس  و  نوامبر 2011  از  كه  چرا  بگشايد.  انگليس 
با  كشور  دو  تهران،  در  انگليس  سفارت  به  حمله 

يكديگر روابط ديپلماتيك ندارند.
اين در حالي است كه روحاني در گفت و گوي روز 
او  بين  كه  كرد  تاييد  سي،  بي  اي  با  خود  يكشنبه 
از  همچنين  و  شده  بدل  و  رد  نامه هايي  روحاني  و 
اهميت راه حل ديپلماتيك در مورد ايران و سوريه 
مالقات  مورد  در  آمريكايي  مقامات  گفت.  سخن 
اما  هستند،  ترديد  دچار  اوباما  با  روحاني  احتمالي 
برخي ناظران مي گويند توافق ژنو بر سر تسليحات 
جهان  ديپلماسي  براي  را  راه  سوريه  شيميايي 

هموارتر كرده است.
آمريكايي  ايراني  ملي  شوراي  مدير  پارسي،  تريتا 
و كارشناس ديپلماسي ايران – آمريكا، گفت: گمان 
اين  دارد.  وجود  مالقات  اين  براي  شانسي  مي كنم 
يك اقدام سياسي قوي براي حركت خواهد بود. اگر 
اوباما اين مالقات را انجام دهد، انگيزه سياسي الزم 

براي توافق ايجاد مي شود.
به گفته وي، هم اكنون نيز تهران مي گويد بخشي از 

اعتبار توافق بر سر سوريه مديون ايران است. 
ادامه صفحه 7

محمود دولت آبادى فيناليست 
جايزه ادبى سوييس

به نقل از سايت جايزه، اين جايزه معتبر ادبى سوييسى 
كه ماه پيش نخستين فهرست نهايى اش را مشتمل بر 
نام پنج نويسنده منتشر كرده بود، در آخرين مرحله از 
سه نويسنده به عنوان فيناليستهايش نام برد. كتاب هاى 

سه فيناليست اين رقابت عبارت است از : 
«كلنل» محمود دولت آبادى

«عقاب و اژدها» نوشته سرژ گرونزينسكى
«امپراتور دروغ ها» نوشته استيو سيم سندبرگ

محمود دولت آبادي پيشتر با رمان «كلنل» نامزد جايزه 
دانشگاه  انگليسي  زبان  به  شده  ترجمه  كتاب  بهترين 
بوكر  جايزه  فهرست  به  و  بود  شده  آمريكا  روچستر 

آسيا نيز راه يافته بود.
براى  سال  هر  ادبيات،  براى  ميخالسكى  يان  جايزه 
به  ميخالسكى  يان  بنياد  سوى  از  ادبى  آثار  از  تجليل 
ادبيات برگزيده سراسر جهان تعلق مى گيرد و با هدف 
تجليل از دستاوردهاى بين المللى ادبى اهدا مى شود. 
غيرداستانى  هم  و  داستانى  آثار  به  هم  كه  جايزه  اين 
تعلق مى گيرد، قطع نظر از زبانى كه اثر به آن نوشته 
شده است، به بررسى آثار مى پردازد. كتاب برنده با 
تا  شود  مى  تجليل  فرانكى  هزار   50 جايزه  يك  اهداى 
به  كه  شود. نويسندگانى  قدردانى  آن  نويسنده  هنر  از 
ماهه  سه  دوره  يك  براى  اند  يافته  راه  نهايى  فهرست 
آلپ  هاى  كوه  دامنه  در  اكريچر  دو  مزون  در  سكونت 
دعوت مى شوند.اين جايزه از سال 2004 از سوى بنياد 
يان ميخالسكى براى ادبيات اهدا مى شود. اين بنياد در 
سوييس و نزديك درياچه ژنو واقع شده است. برنده 

اين جايزه ماه نوامبر معرفى مى شود.
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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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 اجتماعى , فرهنگى , هنرى
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رسمى  وخبرگزاريهاى  ه  رسيد  مقاالت 
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است. آزاد  آنها  ويرايش  در  ولي  ه 

بعهد  آنها  صحت  و  ها  آگهى  مسئوليت 
ه صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 
معنوى  و  ى  ماد  حقوق  كليه  باشد.  مى 
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 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
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دوستان عزيز و خوانندگان محترم هفته نامه پرشين، 
همانطور كه مى د انيد با فعال شدن صفحه  فيس بوك ما در اينترنت و افزايش عالندان به 
12000 نفر؛ تمامى دوستان قادرند تا  نظرها و عقايد خود را به صورت آزاد در اين صفحه 
بيان و در صفحه اول فيس بوك هفته نامه پرشين درج نمايند. اما در روزهاى اخير شاهد 
يم   كه دوستانى كم لطفى  نمود ه و با تفرقه اند اختن، بحث و جدل هاى بيهود ه و بكار بردن 
كلماتى زشت و ناپسند، سالمت اين جامعه مجازى را ناد يد ه انگاشته اند. از تمامى  عزيزان 
بتوانيد  را  خود  هاى  يدگاه  د  و  افكار  شما  كه  امكان  اين  شدن  مهيا  وجود  با  خواهشمنديم  
مستقيما منعكس نماييد و با احترام متقابل به نظرها و عقايد د يگر دوستان و با بكار بردن 

ادبى  كه شايسته مقام انسانى است؛ مطالب خود را در اين صفحه درج كنيد.
پيشاپيش از همكارى شما سپاسگزاريم

Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, 
gave us not that capability and god-like reason to fust in us unus’d.

Hamlet, Act IV, sc. 4.

به طور حتم، او كه ما را با وسعت نظرى خلق كرده تا به گذشته و آينده توجه كنيم، اين 
توانايى الهى را در ما قرار داده كه نگذاريم دالئل، پوسيده و بى مصرف باقى بمانند.

هملت، پرده چهارم، صحنه چهارم

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

پيش از اين، جنگ داخلى سوريه، عرصه رويارويى و حتى نبرد سرد ديگرى بين آمريكا و روسيه خوانده شده 
بود. و به دنبال پيشروى نيروى هاى اسد براى تثبيت سلطه او بر سوريه، رابرت فيست در اينديپندنت گفت 
مداخله نظامى آمريكا در سوريه به بهانه خلع سالح شيميايى اسد، تحت نفوذ البى اسراييل است و خاطر نشان 
كرد كه پيروزى اسد در سوريه در واقع پيروزى ايران است و اين امر را شكست سنگينى براى غرب خواند. 
روزنامه نيويورك تايمز نيز نوشته بود اگر آمريكا واقعًا خواستار حل و فصل ديپلماتيك جنگ سوريه است، 

بايد ايران را وارد مذاكرات بكند.
از سوى ديگر با سركار آمدن روحانى، اميد و نگرش مثبت به نتيجه بخش بودن «مذاكرات» - بيش از هر گزينه 
ديگرى – بر سر پرونده هسته اى ايران، كه يكى از مهمترين چالش هاى بر سر راه هموار سازى روابط ايران 
و غرب است، افزايش يافت. واكنون نيز صحبت از مراودات پشت پرده ايران و آمريكاست و احتمال مى رود 
رئيس جمهورى اين دو كشور در نشست ساالنه سازمان ملل، با هم ديدارى داشته باشند. دولت بريتانيا نيز 
به برقرارى روابط خود با ايران ابراز تمايل و آمادگى نموده و مذاكرات بيشتر در اين خصوص را به مالقات 

ديپلمات هاى دو كشور در نيويورك موكول كرده است.
براى  ايران،  بر  غرب  فشارهاى  پيكان  نوك  كه  باشد  اين  تواند  مى  وقايع  اين  تمامى  از  كلى  گيرى  نتيجه  يك 
مجبور كردن او به مذاكراتى كه منافع آن يكطرفه بود، به سوى خود غرب نيز برگشته و اينك قدرتهاى بزرگ 
مجبور به مذاكره كردن با يك مدعى ريز نقش اما بسيار چالشگر هستند. البته اين به هيچ عنوان معنى بيرون 
آمدن ايران از بحران هايى كه با آن دست و پنجه نرم مى كند را نمى دهد؛ فقط به نظر مى رسد كه ايران براى 
مذاكره كردن با آمريكا، به مراتب در موقعيت مناسب ترى نسبت به سالهاى پيش، قرار دارد. حال بايد منتظر 
بود و ديد كه تيغ ديپلماسى هاى روحانى تا كجا مى تواند از شكار ابرقدرتها در منطقه، سهمى براى ايران ببرد!

  
 سردبير

لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 
تمامی سواالت دقيق پاسخ د هيد
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كانون ايران در لندن برگزار مى كند
نگاهى به فراز و نشيب سينماى ايران در سه دهه اخير

سخنرانى دكتر بهمن مقصودلو،
 كارگردان، مستند ساز و منتقد سينمايى

همراه با نمايش فيلم «اردشیر محصص هنرمند سرکش» 
 (زندگى و آثار اين هنرمند يگانه كاريكاتور ساز)

نويسنده، كارگردان و تهيه كننده بهمن مقصودلو، محصول سال 2012
فيلم انتخابى جشنواره MESA و فستيوال PALM BEACH و 
دانشگاه هاى نيويورك، UCLA و دانشگاه بين المللى فلوريدا

زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 20 سپتامبر 2013 (29 شهريور 1329)
مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون لندن به نشانى:

CENTRAL LIBRARY
KENSINGTON TOWN HALL
PHILLIMORE WALK (Off the High street Kensington)
London W8 7RX

گشايش سالن ساعت شش و نيم  -
وروديه 3 پوند  -

همراه با پذيرايى و اهداى شمارى كتاب و CD و آخرين شماره فصلنامه «ره آورد» به   -
حاضران

تلفن كانون ايران براى دريافت آگاهى بيشتر 02087492989
و تلفن همراه: 07956333296

گزارش هفته
سعدى برفراز كهكشانها

بنى آدم اعضاى يكديگرند / كه در آفرينش ز يك گوهرند 
را  عضوها  دگر   / روزگار  آورد  درد  به  عضوى  چو   /
نماند قرار. فكر مى كنيد دورترين جايى كه تاكنون اين 
شعر سعدى به آنجا راه پيدا كرده، كجاست؟ اگر فكر مى 
كنيد پاسخ اين پرسش سر در سازمان ملل در نيويورك 

است، اشتباه مى كنيد.
اصوال در سازمان ملل خبرى از اين ابيات نيست. پيام 
رسيده  دورتر  بسيار  جايى  به  اكنون  شيرازى  سعدى 
پيام  اين  پيش  سال  يك  كرد  اعالم  رسما  ناسا  است. 

سعدى از منظومه شمسى خارج شده است.
ويجر ـ 1 يكى از دوقلوهاى ويجر است كه سال 1977 
اين  اصلى  هدف  كرد.  آغاز  را  خود  طوالنى  ماموريت 
ماموريت بررسى سيستم دو سياره غول پيكر و تا آن 
زمان كمتر شناخته شده منظومه شمسى يعنى مشترى 
و زحل از نزديك بود. داده هايى كه ويجرها از اين دو 
سيستم به زمين ارسال كردند نقشى اساسى در تغيير 
بازى  شمسى  منظومه  گازى  هاى  سياره  از  ما  ديدگاه 
هدفى  طراحان  ماموريت  اين  طراحى  زمان  در  اما  كرد، 
جاه طلبانه را در كنار بررسى منظومه شمسى در نظر 
اى  گونه  به  فضاپيما  دو  اين  مسير  تنظيم  آن  و  داشتند 
بود كه پس از پايان ماموريت اصلى راه خود را به سوى 

لبه هاى منظومه شمسى پيش بگيرند.

با انجام اين ايده نه تنها ويجرها مى توانستند داده هاى 
بى نظير و دست اولى از بخش هاى دوردست منظومه 
خود  مسير  نهايت  در  كه  كنند  ارسال  زمين  به  شمسى 
دادند.  مى  ادامه  ها  ستاره  پايان  بى  دشت  سوى  به  را 
زمينى  بران  پيغام  اين  ندهد  رخ  فضايى  برخوردى  اگر 
تا هزاران سال به سفر اكتشافى خود ادامه خواهند داد. 
آن  بر  را  همكارانش  و  ساگان  كارل  كه  بود  ايده  همين 
اين  همراه  و  كنند  تهيه  ها  زمينى  از  يادگارى  تا  داشت 
سفينه راهى فضاهاى دور كنند. آنها تصاويرى از مردم 
محل  و  زيستى  هاى  ويژگى  از  علمى  اطالعاتى  زمين، 
پيام  همچنين  و  ها  زمينى  فرهنگ  از  قطعاتى  ما،  سياره 
هاى صوتى به زبان هاى مختلف را روى لوحى طاليى 
ها  ميليون  حتى  يا  هزاران  روزى،  اگر  تا  كردند  ضبط 
سال بعد اين سفينه به دست تمدنى هوشمند و فرازمينى 
و  كنند  شناسايى  را  آن  منشأ  بتوانند  آنها  شايد  افتاد 

بدانند در اين جهان تنها نبوده اند.
پيام  از  بخشى  فارسى  زبان  به  نوشته  اين  ابتداى  متن 
هاى ضبط شده به زبان هاى مختلف خطاب به ساكنان 

احتمالى دنياهاى دوردست است.
ويجر ـ 1، سال هاست ماموريت اصلى اش را به پايان 
رسانده است. آخرين تصويرى كه به زمين ارسال كرد 
همه  كه  بود  شمسى  منظومه  خانوادگى  تصوير  همان 
به  هم  كنار  در  اى  پرتره  در  را  زمين  ازجمله  سيارات 
تصوير كشيده بود و همان تصوير به ياد ماندنى نقطه 
آبى محوى شد كه براى سال هاى طوالنى الهامبخش ما 

مردم زمين بوده است.
اما ويجر ـ 1 چه زمانى از منظومه شمسى خارج خواهد 
شد و قدم به دنياى ميان ستاره اى مى گذارد؟ براساس 
يكى از تعريف هاى موجود اكنون ويجر ـ 1، حداقل يك 
سال است قدم از منظومه شمسى بيرون گذاشته است، 
اما مگر منظومه شمسى مرز مشخصى ندارد كه تا اين 

حد درباره خارج شدن از آن بحث وجود دارد؟
در اطراف خورشيد ما منطقه اى وجود دارد كه خورشيد 
گرانشى  حكمرانى  منظورمان  البته  و  است  حاكم  آن  بر 
ميان  محيط  درون  حركت  حال  در  ما  خورشيد  نيست. 
ستاره اى و درون كهكشان ما ـ راه شيرى ـ است و در 
كند.  مى  ايجاد  خود  اطراف  در  حبابى  حركت  اين  حين 
اين حباب منطقه اى را شامل مى شود كه در آن ذرات 
ورود  اجازه  و  شود  مى  احساس  خورشيدى  بادهاى 
بادهاى ستاره اى ديگر ستاره ها را به خود نمى دهد. 
شود  مى  ناميده  خورشيدى  حباب  اصطالحا  منطقه  اين 
و آن را خور كره يا همان هليوسفر مى نامند. مرز اين 
يا  پالسما  با  شما  ناحيه  آن  در  كند  مى  مشخص  حباب 
گازهاى يونيزه با منشا خورشيدى سر و كار داريد يا 
انفجار  اثر  بر  كه  هستيد  پالسمايى  مجاورت  در  كه  اين 
محيط  پيش  سال  ها  ميليون  در  پيكر  غول  هاى  ستاره 

اطراف خورشيد را پر كرده اند.
اى  ساده  كار  ويجر  ابزارهاى  توسط  مساله  اين  تعيين 
پيشگامى  نخستين  ويجر  كه  آنجا  از  سو  يك  از  نبود. 
است كه قدم در اين محيط مى گذارد، ما درك قبلى از 
عملكرد  درباره  ما  ديگر  سوى  از  نداشتيم.  محيط  اين 
خورشيد و در نتيجه فضاى حباب خورشيدى هنوز در 
حال آموختن هستيم و حاال بايد مدل هاى خودمان را بر 
مبناى داده هاى ارسالى از ويجر ـ كه پالسماى محيطش 
را ثبت مى كند ـ هم تائيد و هم به كمك آن مكان ويجر 
را نسبت به اين حباب تعيين كنيم. اكنون ويجر در حال 
ارسال داده از فاصله اى در حدود 17 ميليارد كيلومترى 
زمين است و دانشمندان يك سال به بررسى آخرين داده 
در  تاريخى  اى  نقطه  واقعا  آيا  ببينند  تا  اند  پرداخته  ها 
افتاده  اتفاق  بشر  نژاد  اكتشافى  سفرهاى  هاى  داستان 

است يا خير. حاصل بررسى ها نشان از پاسخى مثبت 
براى اين پرسش دارد .

ثبت  پالسماى  ميزان  موضوع،  اين  بررسى  براى  آنها 
شده را بررسى كردند و متوجه شدند سال گذشته در 
طور  به  خورشيدى  منشأ  با  شده  ثبت  مقدار  كه  حالى 
چشمگيرى كاهش داشته، اما مقادير مربوط به فضاى 
غيرخورشيدى افزايش چشمگيرى يافته و مقدار آن از 
تمام طول ماموريت بيشتر شده است. اين نشانه اى از 
خروج ويجر از حباب خورشيدى است. البته دانشمندان 
بررسى  آن  و  داشتند  مدنظر  نيز  را  ديگرى  روش 
تغييرات جهت خطوط ميدان مغناطيسى است. از مدتى 
در  قدم  ويجر  داد  مى  نشان  نيز  ها  بررسى  اين  پيش 
منطقه اى ناشناخته گذاشته كه در واقع مرز عبور بوده 

است.
به هر حال بررسى هاى متعدد و متفاوت جامعه علمى 
را قانع كرده است كه اكنون ويجر ـ 1 نخستين سازه 
دست بشر است كه از حباب خورشيدى خارج شده و 
اگر  البته  است.  گذاشته  اى  ستاره  ميان  محيط  به  قدم 
لبه  در  اينك  احتماال  ويجر  بگوييم  تر  دقيق  بخواهيم 
بيرونى اين حباب قرار دارد و مدتى ديگر به طور كامل 
خود را از هر نوع تاثير حباب خورشيدى رها مى كند، 
اما يك نكته بسيار مهم را بايد در نظر داشت. وقتى مى 
محيط  وارد  و  خارج  شمسى  منظومه  از  ويجر  گوييم 
ميان ستاره اى شده است بايد تاكيد كنيم منظورمان از 
اين تعريف از نظر تاثير بادهاى خورشيدى است و گرنه 
قلمرو گرانشى منظومه شمسى هنوز ادامه دارد و ويجر 
سال  صد  چند  براى  كه  آينده  سال  چند  براى  تنها  نه 

آينده هنوز در قلمرو گرانشى منظومه شمسى است.
اكثر دانشمندان مى گويند مرزهاى منظومه شمسى را 
بايد در فراسوى منطقه اى معروف به ابر اورت جستجو 
كرد. ابر اُورت منطقه اى است كه هسته هاى دنباله دارها 
تحت تاثير ميدان گرانشى خورشيد در اطراف آن قرار 
دارند. ويجر ـ 1 اگر با همين سرعت مسيرش را ادامه 
بدهد 300 سال ديگر به لبه داخلى اين ابر مى رسد و 30 
هزار سال ديگر احتماال اين ناحيه را به طور كامل پشت 
سر خواهد گذاشت. در آن هنگام ديگر هيچ توضيح و 
بهانه اى نداريم كه ويجر را در قلمرو خورشيد بدانيم 
و ويجر از آخرين بندهايى كه حداقل به طور نظرى به 
منظومه شمسى وابسته نگاه مى دارد جدا مى شود، اما 
مدت ها پيش از آن ما ديگر خبرى از ويجر ـ 1 نخواهيم 
شنيد. اكنون تنها ابزارهاى ضرورى ويجر كار مى كنند. 
اين حداقل انرژى مورد نياز مى تواند انرژى الزم ابزار 
تشخيص ميدان ذرات را حداقل تا سال 2020 تامين كند. 
طبق برنامه موجود مهندسان، سفينه در اين سال شروع 
به خاموش كردن ابزارهاى سفينه مى كنند و آخرين آنها 
سال 2025 خاموش خواهد شد. تا چند سال بعد از آن 
زمين  به  سيستم  مهندسى  اطالعات  برخى  هنوز  ويجر 
بازگردانده خواهد شد تا سرانجام ويجر كامال خاموش 
شود. از آن پس ويجر وارد مرحله جديد و نهايى سفر 
خود مى شود. سفرى به فراسوى مرزهاى شناخته شده 
بشر، سفرى تنها و بدون آن كه ارتباطى با زمين مادر 
با  ارتباط  بدون  و  تنها  آهنگى  پيش  ويجر  باشد.  داشته 
خانه به سفرى براى شناخت مرزهاى جهان ادامه خواهد 
داد. اگر به دام جرمى ـ مثال يكى از اجرام كمربند كويپر 
ديگر  سال  هزار   40 دهد.  مى  ادامه  سفرش  به  نيفتد  ـ 
فاصله ويجر به ستاره AC+ 793888كمتر از فاصله آن 
با خورشيد خواهد بود. ويجر ـ 1 به همراه همه اجرام 
ديگر راه شيرى در حالى كه مسيرش را ادامه مى دهد به 

دور مركز كهكشان ما خواهد چرخيد.
شايد  ديگر،  سال  هزار  صد  شايد  داند  مى  چه  كسى 
از  بعد  بسيار  روزگارى  روزى  بعد،  سال  ها  ميليون 
اين كه تمدن ما از صحنه روزگار محو شد، ويجر ـ 1 

سرانجام آرام بگيرد.

شايد و فقط شايد، تمدنى پيشرفته و هوشمند كه شايد 
االن و در زمانى كه اين مطلب را مى خوانيد هنوز قدم 
به عرصه وجود نگذاشته است، روزى با كمك ابزارهاى 
اعماق  در  را  غيرعادى  جسمى  پيداشدن  اش  پيشرفته 
پيشرفته  آنقدر  آنها  شايد  دهد.  تشخيص  خود  فضاى 
باشد كه كاوشگرهاى خود را براى شكار آن ارسال كنند 
و ويجر ـ 1 را به سياره خود ببرند. شايد دانشمندان و 
رمزگشايان آنها آنقدر با هوش يا آنقدر شبيه ما باشند 
كه بتوانند داستان اين مسافر غريب را درك كنند. شايد 
آنها بتوانند صداهاى ثبت شده را بازيابى و شايد بتوانند 
معانى آنها را بازيابى كنند. هر چند چنين چيزى نزديك 
اكنون  از  بعد  سال  ها  ميليون  شايد  است.  غيرممكن  به 
ساكنان تمدنى ديگر به آسمان نگاه كنند و از اين كه در 
جهان تنها نبوده اند، اطمينان حاصل كنند. شايد ميليون 
ها سال بعد و شايد در زمانى كه تمدن ما ديگر وجود 
ندارد، تمدنى بيگانه به آسمان نگاه كند و با خود زمزمه 

كند:
بنى آدم اعضاى يكديگرند/ كه در آفرينش ز يك گوهرند

چو عضوى به درد آورد روزگار/ دگر عضو ها را نماند 
قرار

حق ادامه تحصيل جنايتكار دو ستاره

براي ما هيچ يك از اينها 
غيرعادي نيست

| علي موقر |

«قصاب  به  معروف  بريويك  برينگ  آندرس 
يك  آنكه  از  بعد  هولناك  جنايت  دو  طي  نروژ» 
منفجر  اسلو  در  را  شده  بمبگذاري  خودروي 
در  شد،  نفر  هفت  شدن  كشته  به  منجر  كه  كرد 
عمدتا  كه  را  نفر   69 جنون آميز  تيراندازي  يك 
نوجوان بودند در اردوي جزيره اوتوئيا به قتل 
رساند. او در دادگاه نه تنها ابراز ندامت نمي كند، 
نه تنها عذرخواهي نمي كند بلكه از اينكه نتوانسته 
تاسف  ابراز  بكشد  را  بيشتري  افراد  است 
مي كند. اين راستگراي افراطي بارها اعالم كرده 
از  را  خود  ايدئولوژيك  مبارزات  دارد  قصد  كه 
خواهد  تالش  و  دهد  ادامه  زندان  ميله هاي  پشت 
به  موسوم  سازمان  يك  زندان  داخل  از  تا  كرد 
قدرت  به  هدف  با  را  ملي گرا»  «شبه نظاميان 
نروژ  در  دموكراتيك  فاشيست هاي  رساندن 
تاسيس كند. سوييت بريويك در زندان، سه اتاق 
براي  شخصي  «امكانات  به  وي  آن  در  كه  دارد 
يك زندگي متعارف»، تلويزيون، لپ تاپ، اينترنت، 
كتابخانه، تجهيزات ورزشي و ديگر تفريحاتي كه 
مايل به انجام آن باشد، دسترسي دارد. به تاز گي 

نيز درخواست اين زنداني براي

ثبت نام در يك دوره مطالعات علوم سياسي در 
دانشگاه اسلو، كه از بهترين دانشگاه هاي شمال 
پذيرفته شده است. بريويك مي گويد:  اروپاست، 
در زندان شرايطي وجود دارد كه امكان آموزش 
آن  از  تا  مايلم  و  مي كند  فراهم  برايم  را  رسمي 
مي گويد:  اسكين  زندان  سرپرست  كنم.  استفاده 
مطالعه  و  كار  حق  زندانيان  همه  به  نروژ  قانون 
را مي دهد. رييس دانشگاه اسلو مي گويد: بريويك 
يك شهروند است و ما نمي توانيم فرصت تحصيل 

را از كسي سلب كنيم. جمالت هر سه نفر واضح 
و صريح است و مضموني روشن و مشخص را 
دربردارد: حقوق شهروندي. شهروند نخستين بار 
در دموكراسي آتن تعريف شد. در آتن شهروند 
سياسي  مسائل  برابر  در  را  خود  كه  بود  كسي 
ارسطو  مي دانست.  مسوول  شهر  سعادت  و 
شهروند را چنين تعريف مي كند: گروهي كه براي 
ايجاد نظم و حصول به خير مشترك با يكديگر 
معناي  به  شهروند  واژه  اما  مي كنند.  همكاري 
مدرن آن معادل واژه انگليسي citizen و فرانسه 
citoyen است. اين مفهوم به زماني بازمي گردد 
كه انقالب هاي سياسي قرن نوزدهم اتفاق افتاد. 
كه  بودند  مدعي  انقالب  از  بعد  جديد  دولت هاي 
سابق  حكومت هاي  مانند  نه  را  خود  مشروعيت 
مشروعيت  اين  بلكه  مي گيرند  (اشرافيت)  باال  از 
بخشيده  دولت ها  به  مردم  از  يعني  پايين  از 
مي شود. در اين معنا شهروند مفهومي است كه 
كاركرد  حساب  اين  با  مي خورد.  پيوند  دولت  با 
دولت ديگر قانونگذاري، اعمال زور، به كار گيري 
ابزارهاي قدرت، مجازات خاطيان و... نيست. در 
پدرساالرانه  وجهه  حاكميت  جديد  مناسبات  اين 
و قيم مآبانه ندارد و نمي تواند حقوق شهروندي 
هيچ كس را به هيچ بهانه يي ناديده بگيرد چراكه 
بين  است  دوطرفه  تعامل  يك  شهروندي  حقوق 
رعايت  كشور.  يك  شهروندان  و  حاكم  قدرت 
تاثير  افراد  تمام  زندگي  در  شهروندي  حقوق 
مردم  نارضايتي  يا  رضايت  باعث  و  مي گذارد 
به  است  موظف  حكومت  مي شود.  حاكميت  از 
اعتماد  است؛  كرده  دريافت  ملت  از  كه  اعتباري 
باالترين  به  جامعه  در  را  اجتماعي  و  سياسي 
كه  كند  فراهم  را  شرايطي  و  برساند  خود  حد 
باشند.  «راضي»  موقعيتي  هر  در  شهروندان 
آندرس برينگ بريويك اگر كه قصاب نروژ است 
اما شهروند نروژ نيز هست. اين را هم او مي داند، 
هم زندانبان، هم رييس دانشگاه، هم دادستان، هم 

نخست وزير و هم خانواده قربانيان.
منبع: اعتماد
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پناهندگي؛ حقي كه 
درد دارد نه لذت!

تسهيالت  و  امكانات  به  مربوط  اخبار  شايد 
آوارگان  و  پناهندگان  براي  مختلف  كشورهاي 
باشد.  اغوا كننده  كمي  عمومي  افكار  براي  سوري 
تمام  به  است  حاضر  سوئد  كشور  مثال  اينكه 
دهد  دائم  كار  و  اقامت  حق  سوري  پناهجويان 

از  بخشي  است  كرده  آمادگي  اعالم  آلمان  يا 
اين  واقعيت  اما  مي پذيرد.  را  سوري  پناهجويان 
براي  بنشينيد،  پناهنده  دل  درد  پاي  اگر  كه  است 
هيچ فردي در جهان، بهشت ساير كشورها، مانند 
پناهندگان  مطمئنا  و  شد  نخواهد  خودش  كشور 
با  خود  كشور  در  مي داشتند  دوست  هم  سوري 
اقتصادي  و  اجتماعي  و  سياسي  مشقت هاي  همه 
آواره  اينكه  تا  كنند  زندگي  آرامش  و  صلح  در 
كشور ديگر شوند. چون آنها كه تجربه كرده اند، 
مراتب  به  پناهندگي  حقوق  از  استفاده  مي دانند 
دشوارتر از استفاده از حق شهروندي است. چون 
با وجود قوانين بين المللي پناهندگي به دليل ايجاد 
سياسي  و  حقوقي  پيامدهاي  با  جمعيتي  تغييرات 
پذير  پناه  و  پناهنده  طرف  دو  هر  براي  خاص، 

داراي چالش هاي گوناگوني است.
 به همين دليل يكي از موضوعات مهم در حقوق 
كنوانسيون  است.  پناهندگان  حقوق  بين الملل، 
قوانين  اصلي  متون  از  يكي  كه  ژنو   1951
تعريف  يك  ماده  در  است،  جهان  در  پناهندگان 
به  كه  كسي  مي كند،  ارائه  پناهنده  از  فراگيري 
مذهبي  يا  نژادي  داليل  به  شكنجه  از  ترس  علت 
يا مليت يا عضويت در بعضي گروه هاي اجتماعي 
يا داشتن عقايد سياسي، در خارج از كشور محل 
سكونت عادي (كشور اصلي خود) به سر مي برد 
و نمي تواند، يا به علت اين ترس نمي خواهد، خود 
را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتي 
در  حوادثي  چنين  از  پس  و  است  تابعيت  فاقد  كه 
خارج از كشور محل سكونت دائمي خود به سر 
نمي خواهد  ترس  علت  به  يا  نمي تواند  برد،  مي 
مي شود.  ناميده  پناهنده  بازگردد،  كشور  آن  به 
غيرقانوني  ورود  براي  مجازات  از  مصونيت  حق 
حق   -  (31 (ماده  قرارداد  مورد  دولت  قلمرو  به 
اشتغال (مواد 17 تا 19) – حق مسكن (ماده 21) - 
حق آموزش (ماده 22) - حق امدادرساني عمومي 
 (4 (ماده  مذهب  آزادي  حق   – (ماده 23)  كمك  و 
- عدم تبعيض (ماده 3) - حق دسترسي به دادگاه 
(ماده 16) - حق رفت و آمد آزاد در قلمرو (ماده 
(مواد  سفر  و  هويتي  مدارك  داشتن  حق   –  (26
كنوانسيون  در  كه  هستند  حقوقي  از   (28 و   27
گرفته  نظر  در   1951 مصوب  پناهندگان  حقوق 
شده اند. درباره مساله پناهندگي و پناهنده پذيري، 
آيا پناهندگي براي  اين سوال مطرح مي شود كه 
افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن 
استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست 

پناهندگي يك تكليف به شمار مي آيد؟ كنوانسيون 
متعهد   31 ماده  در  را  متعاهد  دولت هاي   1951
مي كند كه ضمن برخورداري از حق قانونگذاري 
خود  قلمرو  در  را  افرادي  چنين  پناهندگان،  براي 
پذيرفته و از محاكمه و مجازات آنها براي ورود 

غير قانوني خودداري كنند.
پذيرش  لزوم  به  نسبت  كه  تاكيدي  همه  با  اما   
پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچگاه 
پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشري 
در  پناهندگان  بلكه  است،  نبوده  شرط  و  قيد  بي 
كنار برخورداري از امنيت اجتماعي، وظيفه دارند 

مقرراتي را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. ماده 
? كنوانسيون1951 ژنو مقرر مي داردكه هرپناهنده 
دركشوري كه زندگي مي كند داراي وظايفي است 
كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات 
آن كشور و اقداماتي كه براي حفظ نظم عمومي 
تصويب  و  تدوين  مبناي  است.  مي دهد،  انجام 
چه  اگر  پناهندگان،  حقوق  كنوانسيون  فراگير 
سياسي،  مالحظات  فاقد  اما  است،  دوستي  نوع 
امنيتي نيست. اگر چه در عصر حاضر كه زندگي 
اجتماعي و ارتباط بين افراد جوامع مختلف توسعه 
چشمگيري پيدا كرده، انديشه حمايت و همكاري با 
هم نوعان در نظام حقوق جهاني اهميت بسياري 
فرامنطقه يي  و  منطقه  كشورهاي  اما  است  يافته 
چون  مواردي  به  پناهندگي  مجوز  اعطاي  براي 
دارند.  گوناگوني  مالحظات  سوري،  پناهجويان 
دليل  به  بين المللي  وجهه  ارتقاي  اينكه  اول 
است،  بزرگي  دستاورد  عمومي  افكار  جلب توجه 
ضمن اينكه سامان بخشيدن به نيرويي كه به دليل 
سرخوردگي ممكن است به ناهنجاري هاي اخالقي 
و اجتماعي و سياسي گرايش يابد، به امنيت منطقه 

و نظام بين الملل كمك مي كند.

 به همين دليل با وجود متون و توافقات بين المللي 
مقررات  و  حقوق  پناهندگان،  حقوق  زمينه  در 
از  اجرايي،  پشتوانه  نداشتن  دليل  به  پناهندگي 
جهت عملي و اجرايي با مشكالت جدي روبه رو 
است. چون كشورها با توجه به مصالح و منافع 
گاهي  و  كرده  برخورد  پناهندگان  با  خود  ملي 
قرار  سياسي  مسائل  تحت الشعاع  حقوقي  مسائل 
مي گيرد. از اين رو، پناهندگان در بيشتر كشورها 
با سختي ها و دشواري هاي متعددي مواجه هستند. 
در نتيجه براي هر فردي در جهان مناسب تر اين 
است كه قبل از اينكه ناگزير شود از حق پناهندگي 
زادگاه  در  خود  شهروندي  حق  از  كند،  استفاده 
پناهندگي  ديگر  عبارت  به  باشد.  برخوردار  خود 
از  بسياري  كه  همان گونه  لذت.  نه  و  دارد  درد 
در  سوري  پناهجويان  وضعيت  درباره  اخبار 
نكته  اين  مبين  فرامنطقه  و  همسايه  كشورهاي 
است. همان گونه كه تاريخ درباره همه پناهندگان 
است.  داده  نشان  گوناگون  ملل  از  پناهجويان  و 
اما  بسيار،  حقوق  از  استفاده  وجود  با  پناهندگان 
عادي  شهروندي  حقوق  از  نتوانند  نسل ها  شايد 

كشور ميزبان برخوردار شوند.

 ماجراي رفع فيلتر فيس بوك در دوشنبه شب 

 اشتباه فني يا آزمايش 
در فضاي مجازي؟

مهدى وكيلى

از روز انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيس 
جمهور بحث در مورد رفع فيلترينگ فيس بوك 
كابينه  اعضاي  عضويت  با  و  است  بوده  زياد 
اين  مسدوديت  رفع  براي  را  اميد  تدبير،  دولت 
با  كه  موضوعي  شد  بيشتر  اجتماعي  شبكه 

در  اجتماعي  شبكه  اين  اشتباهي  فيلترينگ  رفع 
در  اينترنت  كاربران  تعجب  باعث  شب  دوشنبه 

ايران شد.
فراخوانده  تارنماي  به  دسترسي  بعد،  روز  اما 
كه  بود  اي  جمله  باشد،  نمي  پذير  امكان  شده 
اما  بست،  نقش  سايت  اين  روي  بر  دوباره 
داستان چيست؟ چند سالي است كه بزرگ ترين 
شبكه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك وتوئيتر 
بدون  آن  به  دسترسي  و  است  فيلتر  ايران  در 

فيلتر شكن امكان پذير نيست.

ابتدا، فيلتر نيست
دوشنبه شب برخي كاربران شبكه هاي اجتماعي 
و يا سايت هاي فيلتر شده اين گونه اعالم كردند 
فيلتر شكني  نوع  هيچ  از  استفاده  بدون  كه 
مدنظر  سايت هاي  وارد  راحتي  به  توانسته اند 
روحاني  جمله  احتماال  همه  كه  شوند.(  خود 
مديران  اكثر  كه  شرايطي  اند.)در  گفته  مچكريم 
پاسخ سؤاالتي كه دراين باره مطرح مي شود را 
اي  رايانه  مجرمانه ي  مصاديق  تعيين  كميته  به 
را  گزارش اش  كميته  اين  خود  مي دهند،  ارجاع 
از شركت هاي زيرمجموعه وزارت ارتباطات از 
مي گيرد.در  زيرساخت  ارتباطات  شركت  جمله 
اين رابطه يك مقام مسئول در شركت ارتباطات 
كه  بود  آن  اتفاق  دليل  كرد:  اعالم  زيرساخت 
فيسبوك بر روي برخي IP هاي خود تغييراتي 
ايجاد كرده بود كه در نهايت اين موضوع باعث 
مي شد برخي از كاربران بدون فيلترشكن وارد 
سؤال  اين  به  پاسخ  در  شوند.وي  سايت  اين 
فيسبوك  آي. پي  به  مربوط  مشكل  اين  اگر  كه 
بوده چگونه برخي توانسته اند وارد اين شبكه ي 
اجتماعي شوند و برخي ديگر براي دسترسي به 
آن دچار مشكل بوده اند، اظهار كرد: سايت هايي 
دارند  آي. پي  چندين  گوگل  يا  و  فيسبوك  مانند 
اما گاه ممكن است كه به يكباره يك آي. پي جديد 
نيز مورد استفاده قرار دهند كه در اين صورت 
تا زماني كه آن آي.پي كار نكند و استفاده نشود، 
امكان شناسايي آن وجود ندارد و به همين دليل 
از  استفاده  از  پس  تا  بگذرد  كوتاهي  زمان  بايد 
آي.پي جديد امكان شناسايي آن ايجاد شود و 
آي.پي جديد فيلتر شوند.اما اين مقام مسئول در 
پاسخ به اين سؤال كه آيا آزادي شبانه فيسبوك 
براي سنجش عكس العمل جامعه در قبال آزادي 
اين  نمي كنم  فكر  داد:  توضيح  نبوده،  فيسبوك 
به  اما  باشد  داشته  مسأله  به  ربطي  موضوع 

زيرساخت  ارتباطات  شركت  در  ما  صورت  هر 
مباحث فني را بررسي مي كنيم.

دوم، فيلترشد
صبح سه شنبه به خيال اينكه هنوز فيس بوك 
كه،  شدم  آن  وارد  است  باز  گذشته  شب  مانند 
امكان  شده  فراخوانده  تارنماي  به  دسترسي 
ديده  خواب  در  ديشب  انگار  باشد،  نمي  پذير 
دبير  است  بوده  چه  كار  اين  دليل  بوديم.اما 
مجرمانه  محتواي  مصاديق  تعيين  كارگروه 
در  بوك  فيس  فيلتر  عدم  مي گويد:  باره  اين  در 
شب دوشنبه ظاهرا به دليل اشكاالت فني بوده 
موضوع  اين  بررسي  حال  در  فني  كميته  و 

اين  به  پاسخ  در  خرم آبادي  عبدالصمد  است. 
بر  مبني  گزارش هايي  دوشنبه  شب  كه  پرسش 
شده،  ارائه  بوك  فيس  شبكه  بودن  فيلتر  عدم 
ظاهرا  بوديم  قضيه  دنبال  ما  ديشب  افزود:“بله 
آمده  بوجود   ISP از  برخي  در  فني  اشكاالت 
افزود:“به  وي  هستيم.“  آن  علت  دنبال  ما  و 
اين  انشااهللا  كه  است  شده  تخطي  اگر  حال  هر 
 21 ماده  طبق  اما  باشد.  قصور  و  نباشد  طور 
در  هم  قصور  حتي  اي  رايانه  جرايم  قانون 
براي  كيفري  مسئوليت  باعث  دستورات  اجراي 
خرم  مي شود.“  اينترنت  خدمات  دهندگان  ارائه 
مي كنيم  بررسي  داريم  داشت:“ما  اظهار  آبادي 
كه به هر حال از طريق كدام يك از اين شركت ها 
اين موضوع انجام شده است.“ وي خاطرنشان 
كرد:“ما ديشب حدود 7 و 8 شركت را بررسي 
كرديم مشكلي نبود، اما مردم گزارش مي دادند 
و مي گفتند مشكل وجود دارد و سايت ها هم به 
دوشنبه  شب   12 ساعت  پرداختند.  مسئله  اين 
را  علت  شد  قرار  زيرساخت  ارتباطات  شركت 
مصاديق  تعيين  كارگروه  دبير  كند.“  بررسي 
فني  گروه  داشت:“يك  اظهار  مجرمانه  محتواي 
هم گذاشتيم كه اين موضوع را بررسي مي كند 
و اگر ببنيم قصوري در اين زمينه بوده برخورد 
دقيقا مشكل از  مي كنيم و هنوز مطمئن نيستيم 

چه منابعي بوده است.“

سوم، بازتاب خارجي!!
از  قبل  توئيتر  و  بوك  فيس  شدن  بسته  و  باز 
باشد  داشته  بازتاب  ايران  رسانه هاي  در  آنكه 
برخي  داشت.  بازتاب  خارجي  رسانه هاي  در 
فيلترينگ  و  توقيف  رفع  از  غربي  رسانه هاي 
وب سايت هاي فيسبوك و توييتر در ايران خبر 
دادند. خبرنگاران دو روزنامه نيويورك تايمز و 
واشنگتن پست از تهران گزارش دادند كه روز 
فيلترينگ  زدن  دور  بدون  اند  توانسته  دوشنبه 
منتشر  را  متن هايي  توئيتر،  اجتماعي  شبكه  در 
يورك"  جيليان   " كنند.  توييت  اصطالح  به  و 
است  كرده  اعالم  نيز  بيان  آزادي  بنياد  مدير 
او  دست  به  تهران  از  متعددي  گزارش هاي  كه 
و  فيسبوك  فيلترينگ  رفع  از  حاكي  كه  رسيده 
سال 2009  از  توئيتر  و  فيسبوك  است.  توييتر 
انتخابات 22  از  پس  ناآرامي هاي  با  همزمان  و 
سايت ها  پيشتراين  و  شدند  فيلتر  خرداد 1388 

در دسترس بودند.
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يادداشت استفان والت در فارن پاليسى
ايران جايزه واقعى سياست 

خارجى اوباماست

اين مساله رابطه با ايران است كه اوباما مى تواند با 
قدم نهادن در آن به دستاوردى در سياست خارجى 
خود دست يابد. ايران كشورى قوى و بانفوذ است كه 
حتى رقابتى عادى تر با آن مى تواند زمينه را براى حل 

بسيارى از مشكالت فراهم كند.
رياست  انتخابات  در  اوباما،  باراك  اينكه  از  پس   
جمهورى سال گذشته براى بار دوم پيروز شد،من در 
يادداشتى نوشتم كه انتظار ندارم او توجه خاصى را 
توقع  نبايد  و  كند  معطوف  خارجى  سياست  امور  به 
داشته باشيم كه اتفاق خارق العاده اى در اين زمينه، به 
وقوع بپيوندد. اما آيا باتوجه به تحوالت اخير ( شامل 
و  اسرائيل  بين  صلح  گوهاى  و  گفت  احياى  سوريه؛ 
فلسطين و ...) نيازى براى تغيير طرز تفكر من وجود 

دارد؟ پاسخ اين پرسش هم بله است و هم خير.

آن  بر  را  اوباما  سوريه  مساله  كه  است  درست  اين 
مى  كه  آنچه  به  نسبت  را  بيشترى  زمان  تا  داشته 
خواهد، در امور سياست خارجى صرف كند، اما نبايد 
فراموش كرد كه آنچه در سوريه مى گذرد در سطحى 
وسيع تر؛ آنچنان هم اهميت ندارد. بله، اين براى مردم 
سوريه و برخى از همسايگان نزديك اش اهميت دارد، 
اما سوريه به نوبه خود خيلى قدرتمند و بانفوذ نيست. 
در واقع آنچه كه در سوريه اتقاق مى افتد – پيروزى 
معارضان،  پيروزى   ، شيميايى  سالح  خلع  اسد،  بشار 
 – اسالمى  كشور  ايجاد  يا  پايدار  دمكراسى  برقرارى 
خط سير سياست هاى جهانى را به طور چشمگيرى 
ژنو  قرارداد  اگر  حتى  پس  كند.  نمى  تغيير  دستخوش 
كار كند و من اعتبار اين معامله را به اوباما و شركاى 
اش بدهم ( كه لياقت آن را ندارند)، باز هم من آن را 
در سطح دستاوردهاى بزرگ سياست خارجى ، طبقه 

بندى نمى كنم.

اكنون خبرهاى بد. در حال حاضر، به نظر نمى رسد 
كه تحوالت بهار عربى به خوبى پيش مى رود و دست 
باتوجه  بود.  خواهد  اينچنين  مدت  كوتاه  آينده  در  كم 
حمايت  منطقه  در  بيشتر  آزادى  از  اوباما  اينكه  به 
يك   ، مصر  در  نظامى  كودتاى  از  پشتيبانى  كند،  مى 
به  رود.  نمى  شمار  به  آمريكا  سياست  براى  موفقيت 
طور مشابه، از سرگيرى مذاكرات صلح بين اسرائيل 
و فلسطين تا زمانى كه راهى براى خروج از بن بست 
منزله  به  نشود،  پيدا  بادوام  فلسطين  كشور  ظهور  و 
هستيد  حاضر  شما  از  نفر  چند  بود.  نخواهد  موفقيت 
كه 5 دالر روى چنين نتيجه اى شرط ببنديد؟ درواقع 
تايمز  نيويورك  در  اخيرا  الستيك  ايان  كه  همانگونه 
نوشت، آنچه كه ما داريم يك روند صلح است كه بيش 
از اينكه خوب باشد، بد است. در حقيقت، ايجاد صلح 
بين اسرائيل و فلسطين يك دستاورد بزرگ به شمار 
به  نيز  ها  گو  و  گفت  اين  اينكه  احتمال  اما   ، رود  مى 

شكست برسند، بسيار بسيار زياد است.
حتى اگر قرارداد ژنو كار كند و من اعتبار اين معامله 
را  آن  من  هم  باز   ، بدهم  اش  شركاى  و  اوباما  به  را 
در سطح دستاوردهاى بزرگ سياست خارجى ، طبقه 

بندى نمى كنم.

موفقيت  يك  به  توان  مى  كجا  شرايط   اين  در  پس 
ترين  واضح  يافت؟  دست  خارجى  سياست  در  بزرگ 
مكان روابط پردردسر آمريكا با ايران است. ايران يك 
كشور قدرتمند و بانفوذ است( هر چند كه تهديد هايى 
نيز وجود دارد) و روابط مثبت بين تهران و واشينگتن 
مى تواند به نفع دو كشور باشد. در واقع، حتى گونه 
شناختن  رسميت  به  شامل   – رقابت  از  تر  عادى  اى 
ديپلماتيك-  راه را براى غلبه بر اختالفات هموارتر مى 
جسيكا  مانند  هايى  كه چهره  است  دليل  همين  به  كند. 
متيوز از موسسه كارنگى و توماس پيكرينگ ، ديپلمات 
سابق آمريكايى ، شرايط كنونى را يك فرصت طاليى 
مى دانند كه مى تواند از آن براى حل مشكالت بنيادين 
با تهران استفاده كرد. همچنين به ياد داشته باشيد كه 
برقرارى  و  ايران  با  اى  هسته  توافق  شعار  با  اوباما 

روابط بهتر با تهران روى كار آمد. بخشى از شكست 
او در گذشته به انتخاب مجدد محمود احمدى نژاد در 
و  شود،  مى  مربوط   88 جمهورى  رياست  انتخابات 
بخش ديگر به اشتباهات متعددى كه كاخ سفيد مرتكب 

شد.

حل  به  عالقمند  ايران  جديد  جمهور  رئيس  اكنون 
مشكالت به نظر مى رسد و پيام هاى مثبتى نيز ارسال 
اشراف  واقعيت  اين  به  نيز  اوباما  دولت  است.  كرده 
دارد كه ايران يك بازيگر مهم در امنيت منطقه به شمار 
مى رود و نمى توان براى هميشه اين كشور را كنار 
داخلى  فشار  كردن  راضى  لزوم  باوجود  اما  گذاشت. 
تمايلى  دولت  در  كس  هيچ  آمريكا،  در  تندرو  گروه  و 
به استفاده از گزينه هاى جنبشى ( شامل استفاده از 
زور)ندارد. به نظر نمى رسد وزارت خارجه ؛ نيروهاى 
مسلح و آژانس هاى جاسوسى  نيز در جهت درگيرى 

نظامى حركت كنند.

عالوه بر اين، مفاد اصلى يك توافق هسته اى بر همگان 
ايران  از  كه  است  بينانه  واقع  غير  اين  است.  آشكار 
بخواهيم تمامى فعاليت هاى غنى سازى را متوقف كند 
اما اين واقع بينانه خواهد بود كه تصور كنيم ايران با 
اى  هسته  هاى  برنامه  در  ها  محدوديت  برخى  اعمال 
كند.  مى  موافقت  اى  هسته  باشگاه  از  ماندن  دور  و 
البته ايران فاصله زيادى با باشگاه هسته اى نخواهد 
خوبى  امنيتى  داليل  اسالمى  جمهورى  كه  چرا  گرفت، 
همانگونه  دارد(  اى  هسته  هاى  فعاليت  پيشبرد  براى 
دادند).  انجام  را  اقدام  اين  كشورها  ديگر  و  ژاپن  كه 
اين  كه  است  اين  مذاكرات  در  مطرح  پرسش  بنابراين 

فاصله بايد چقدر باشد؟

در  توافقى  به  توانست  خواهند  روحانى  و  اوباما  آيا 
سابق  جمهور  روساى  دانم.  نمى  برسند.  زمينه  اين 
هر  به  اما  نيمه؛  نصفه  طور  به  شايد  آمريكا  و  ايران 
ترتيب در اين مسير گام گذاشتند كه با مخالفت گروه 
هاى تندرو به نتيجه نرسيد. امروز ما نمى دانيم كه آيا 
مقام رهبرى به روحانى اجازه داده اند كه به اندازه اى 
كه نياز دارد، پيش برود؟ همچنين نمى دانيم مخالفان 
در كنگره و گروه هاى تندرو تا چه اندازه بر سر راه 
اوباما مانع تراشى مى كنند. ( براى نشان دادن سطح 
حماقت اين گروه ها مى توان به البى آنها براى ممانعت 
به عمل آوردن از حضور روحانى در هتل مورد نظر 
در نيويورك اشاره كرد . اين گروه مدعى شده اند كه 
نبايد به روحانى اجازه داد در جريان سفر به نيويورك 
اين  در  ملل  سازمان  عمومى  مجمع  در  شركت  براى 
فرصتى  بردن  بين  از  تنها  آنها  هدف  كند.  اقامت  هتل 
خوشبختانه  اما  است  رو  در  رو  مذاكرات  براى  ديگر 

هيچ كس به اظهارات آنها توجهى نكرده است.)

مخالفت هاى اخير با اقدام نظامى عليه سوريه؛ نشان 
داد كه آمريكايى ها هيچ عالقه اى به درگير شدن در 
جنگى ديگر در خاورميانه ندارند و اين يك خبر خوب 
هستند.  عالقمند  ديپلماسى  به  كه  است  آنهايى  براى 
در عين حال اين مخالفت ها نشان داد كه اين روزها 
اوباما طرفداران زيادى در كپيتال هيل ندارد و به اين 
مخالفت  با  ايران  با  تعامل  براى  تالش  هرگونه  ترتيب 
هاى جدى در كنگره روبرو خواهد شد. همچنين نحوه 
برخورد دولت آمريكا با مساله سوريه اين اطمينان را 
روندى  چگونه  داند  مى  سفيد  كاخ  كه  كند  نمى  ايجاد 
هم  كه  كند  هدايت  نحوى  به  را  طوالنى  و   پيچيده 
شامل مذاكره با دشمنان باشد و هم حمايت داخلى از 

سياست ها را به همراه داشته باشد.

شايد اين نظر من ، كوچك شمردن دولت باشد اما اين 
چيزى است كه اطالعات نشان مى دهد.

رياست  نخست  دور  خارجى  سياست  دستاوردهاى 
جمهورى اوباما با توجه به اكراه وى در زمينه به عمل 
محدود  داخلى،  هاى  مخالفت  و  قاطع  اقدامات  آوردن 
داد  نشان  و  كرد  ايراد  خوبى  هاى  سخنرانى  او  شد. 
شعور درستى دارد، اما  هر بار كه با مخالفت داخلى 
مواجه شد، عقب نشست. اگر او خواستار مشروعيتى 
فراتر از موضوعات مربوط به بيمه و خدمات درمانى، 
بايد  است،  اقتصادى  احياى  و  همجنسگرايان  حقوق 
موضعى قاطع تر اختيار كند و به آن دسته از افرادى 
كه در راه سياست هاى مهم آمريكا ، مانع تراشى مى 

كنند، توجه كمترى نشان دهد.

اگر رئيس جمهور نتواند توصيه هاى احمقانه تندروها 
– و به خصوص آنهايى كه توصيه هاى گذشته شان 
يك  آنگاه  بگيرد،  ناديده  را  بوده-  گرداب  يك  بيشتر 

اردك لنگ بودن چه فايده اى دارد؟

منبع: فارن پاليسى

درباره  شيميايي  بازرسان  گزارش  پرده  پشت 
سوريه؛

 مقدمه چيني براي 
شدت عمل سياسي  
بطور  ملل  سازمان  بازرسان  گزارش  چند  هر 
حمالت  مسبب  بعنوان  را  سوريه  دولت  رسمي 
معرفي  پايتخت  حومه  در  گذشته  ماه  شيميايي 
نكرده، اما انگشت اتهام دبيركل سازمان ملل و 
بهره  هدف  با  خصوص  اين  در  غربي  مقامات 
سمت  به  مزبور  گزارش  از  سياسي  برداري 

دولت دمشق نشانه رفته است.
به  مربوط  فراوان  قوس هاي  و  كش  از  پس 
در  شيميايي  سالح هاي  از  استفاده  پرونده 

پنجم  و  بيست  دوشنبه  روز  شامگاه  سوريه، 
شهريورماه، گزارش تحقيقات بازرسان سازمان 
ملل منتشر و اعالم شد كه در حوادث اواخر ماه 
گذشته در غوطه شرقي واقع در حاشيه خاوري 
است.بر  شده  استفاده  سارين  گاز  از  دمشق 
اساس گزارش تيم بازرسان به سرپرستي آكه 
ملل،  سازمان  سوئدي  كارشناس  سلستروم 
 350 حدود  شرقي،  غوطه  شيميايي  حوادث  در 
به  زمين  موشك هاي  طريق  از  سارين  گاز  ليتر 
بيش  شدن  كشته  سبب  كه  يافته  انتشار  زمين 
چند  است.هر  شده  منطقه  اين  در  تن   1400 از 
تعيين مسئول و مسبب حوادث شيميايي حومه 
دمشق در زمره وظايف بازرسان سازمان ملل 
تعريف نشده بود، اما تاكيد بر اين موضوع كه 
گاز سارين از طريق موشك هاي زمين به زمين 
شليك شده، به طور تلويحي به اتهام عليه ارتش 
سالح هاي  كاربرد  با  رابطه  در  سوريه  دولت  و 
كارني  جي  پيوند  اين  دارد.در  اشاره  شيميايي 
رژيم  تنها  كه  كرده  ادعا  سفيد،  كاخ  سخنگوي 
سوريه داراي توان شليك خمپاره هاي زمين به 
اسد  بشار  دولت  سبب  همين  به  و  بوده  زمين 
دمشق  حومه  شيميايي  حوادث  اصلي  مسئول 
بازرسان  گزارش  در  مي رود.همچنين  شمار  به 
سازمان ملل تصريح شده كه با توجه به رصد 
محل  سمي،  گازهاي  حامل  خمپاره هاي  مسير 
كنترل  زير  مناطق  در  خمپاره ها  اين  پرتاب 
اين  كه  شده  داده  تشخيص  دولتي  نيروهاي 
مساله نيز در زمان حاضر به دستاويزي براي 
حوادث  در  مركزي  حكومت  دادن  جلوه  متهم 
است.بان  شده  مبدل  مردادماه  ام  سي  شيميايي 
انتشار  از  پس  ملل،  سازمان  كل  دبير  مون  كي 
نمايندگان  به  آن  ارايه  و  بازرسان  گزارش 
نشستي  در  امنيت،  شوراي  عضو  كشورهاي 
مطبوعاتي شركت كرد و ابراز داشت كه با قلبي 
اندوهگين گزارش اخير را به شوراي امنيت ارايه 
جمعه  سخنان  تكرار  با  همچنين  بان  است.  داده 
گذشته خود، بدون طرح اتهام رسمي در زمينه 
مسئوليت دولت اسد در خصوص كاربرد سالح 
به  جهاني  جامعه  واكنش  خواستار  شيميايي، 
جنايات جنگي صورت گرفته در سوريه شد.در 
فرانسه،  غربي  كشور  سه  نمايندگان  ادامه، 
انگليس و آمريكا در سازمان ملل در چارچوب 
موضعي واحد تاكيد كردند كه حمالت شيميايي 
اين  دولت  سوي  از  حتم  طور  به  سوريه  اخير 
كشور صورت گرفته و از اين رو بايستي اقدامي 

صورت  دست  اين  از  جناياتي  برابر  در  قاطع 
گيرد.و اما يكي از نخستين واكنش هاي عملي به 
صدور  ملل،  سازمان  بازرسان  گزارش  انتشار 
رئيس  اوباما  باراك  سوي  از  اجرايي  فرماني 
دولت  تا  مي داد  اجازه  كه  بود  آمريكا،  جمهور 
اين كشور براي آموزش و تجهيز مخالفان اسد 
براي نبردهاي شيميايي اقدامات الزم را به عمل 
گزارش  انتشار  نظران،  صاحب  باور  آورد.به 
اخير بازرسان سازمان ملل طي روزهاي آينده 
از سوي  دست  اين  از  اقداماتي  مي تواند محرك 
باشد. اسد  مخالفان  حامي  كشورهاي  ديگر 

كرده  اعالم  سوري ها  كه  شرايطي  در  همچنين 
شيميايي  سالح  خلع  مسير  در  حركت  براي  اند 
هستند،  جهاني  جامعه  با  همكاري  به  حاضر 
انتشار گزارش مزبور از ديد بسياري از ناظران 
سياسي  فشارهاي  افزايش  به  منجر  مي تواند 
صدور  براي  دستاويزي  به  و  شده  سوريه  بر 

اين  قبال  در  بيشتر  عمل  شدت  با  اي  قطعنامه 
كشور تبديل شود. اين در حالي است كه پيش از 
اين روس ها به عنوان مهمترين حامي بين المللي 
دولت دمشق با گنجاندن هر نوع ضمانت اجراي 
نظامي در قطعنامه آتي شوراي امنيت براي خلع 
بودند.هر  كرده  مخالفت  سوريه  شيميايي  سالح 
شرايط  در  ملل  سازمان  گزارش  انتشار  چند 
سازي  زمينه  براي  آمريكايي ها  تكاپوي  ملتهب 
عمليات نظامي در سوريه مي توانست به شكلي 
جدي به برافروختن آتش جنگ كمك كرده و بر 
وضعيت  در  اما  بيافزايد،  نظامي  حمله  احتمال 
به  دستيابي  براي  واشنگتن  و  مسكو  كه  كنوني 
راه حلي سياسي در بحران سوريه به توافقاتي 
مهم دست يافته اند، گزارش مزبور تنها مي تواند 
كاربرد  دمشق  بر  سياسي  فشار  تشديد  براي 
خارجه  يابد.مساله اي كه موجب شد تا وزاري 
روز  امنيت  شوراي  عضو  غربي  كشور  سه 
دوشنبه در حضور فرانسوا اوالند رئيس جمهور 
فرانسه، به بحث و گفت وگو در مورد تحوالت 
اخير سوريه پرداخته و راه هاي جبران سياسي 
عقب نشيني از طرح حمله به اين كشور را مورد 
تحليلگران،  برخي  زعم  دهند.به  قرار  بررسي 
چشم پوشي مقامات كاخ سفيد از انجام عمليات 
بين المللي  حيثيت  كه  سوريه  دولت  عليه  نظامي 
آمريكا  اي  منطقه  و  غربي  متحدان  و  واشنگتن 
مقامات  تا  شده  سبب  ساخته،  دار  خدشه  را 
با  اي  قطعنامه  صدور  به  را  خود  تالش  غربي 
الزامات و پيامدهاي سنگين براي حكومت دمشق 
وزير  كري  جان  رابطه  اين  دارند.در  معطوف 
دوشنبهدر  روز  جلسه  در  آمريكا،  خارجه  امور 
پاريس، همتايان غربي خود را از جزييات برنامه 
به  و  ساخت  آگاه  سوريه  سالح  خلع  زمانبندي 
آتي  قطعنامه  نويس  پيش  خصوص  در  رايزني 
نيز  اوالند  پيوند  اين  پرداخت.در  امنيت  شوراي 
دولت  بر  فشار  اعمال  براي  كه  داشت  تصريح 
برجاست  پا  نظامي  گزينه  همچنان  سوريه 
قطعنامه  صدور  فرايند  جديت  با  كشورش  و 
بين  از  براي  امنيت  شوراي  سوي  از  قاطع  اي 
بردن كامل سالح هاي شيميايي سوريه را دنبال 
مي كند.با توجه به آنچه گفته شد مي توان انتظار 
داشت كه كشورهاي غربي در مسير فرايند خلع 
به  مزبور  گزارش  اطالعات  از  سوريه،  سالح 
را  روسيه  و  چين  تا  جويند  بهره  اهرمي  عنوان 
براي پذيرش نقطه نظرات خود در قطعنامه اخير 

با فشاري مضاعف مواجه سازند.
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ايران و خاورميانه
ايران و امريكا به سمت مذاكره 

مستقيم حركت مي كنند
مترجم: آرش بقايي الكه

مستقيم  صورت  به  كه  سوريه  وقايع  درباره  واشنگتن  و  تهران  پرده  پشت  تعامالت 
زيرنظر دولت جديد ايران و دولت اوباما رخ داد، اميد را براي آب شدن يخ چندين ساله 
روابط اين دو كشور زنده كرده است. پيشامدي كه رهبران هر دوكشور به آن اميد 
دارند تا شايد مناقشات فزاينده مربوط به برنامه هسته يي ايران را نيز آسان تر كند. 
شنيده ها حاكي از آن است كه اوباما در طي هفته هاي گذشته از طريق ارسال پيام با 
حسن روحاني، رييس جمهور اعتدال گراي ايران، در ارتباط بوده است. رييس جمهور 
در  سپتامبر  چهارم  و  بيست  روز  است  قرار  كه  عملگراست  روحاني  يك  ايران  جديد 
اجالس عمومي سازمان ملل متحد سخنراني كند. اين بار مقامات امريكايي گفته اند كه 
و  ايراني  مقامات  همچنين،  كنند.  ديدار  روحاني  با  اجالس  اين  حاشيه  در  است  ممكن 
مستقيم  احتمالي  مذاكرات  نخستين  براي  را  زمينه  محتاطانه  مي كنند  تالش  امريكايي 
تاكنون  پيش  سال   34 از  تهران  در  امريكا  سفارت  شدن  بسته  از  پس  كه  دولت  دو 
صورت نگرفته مهيا كنند. دولت هاي هر دو كشور در روزهاي اخير تالش كرده اند با 
نشان  تنش ها  كاهش  براي  را  جديدي  عزم  و  آمادگي  آشتي جويانه،  لحني  از  استفاده 
دهند. براي مثال، اوباما در يكي از چهار مصاحبه تلويزيوني اش در هفته گذشته ابراز 
داشت كه ايران نقش سازنده يي را در اقناع بشار اسد براي خودداري از استفاده از 
سالح هاي شيميايي بازي كرده است. ايران يكي از نزديك ترين متحدان دولت سوريه 
روحاني  دولت  احتماال  بنابراين،  است.  كشور  اين  به  معمول  سالح هاي  تامين كننده  و 
اعمال نفوذ زيادي در تالش روس ها براي خلع سالح شيميايي اسد داشته است. اوباما 
در مصاحبه با CNN گفت: «يكي از داليلي كه اين طرح مي تواند شانس موفقيت داشته 
باشد اين است كه حتي متحدان سوريه، مثل ايران، از سالح هاي شيميايي بيزار هستند. 
صدام  فرماندهي  تحت  عراق  با  كه  زماني  در  متاسفانه،  ايران،  مي دانيد  كه  همانطور 
حسين در جنگ بود مورد حمله شيميايي توسط اين كشور قرار گرفت.» محمد جواد 
پيغام هاي  واشنگتن  و  تهران  كه  است  گفته  ايران،  جديد  خارجه  امور  وزير  ظريف، 
خصوصي اي را درباره جنگ داخلي سوريه رد و بدل كرده اند. با اين وجود، وي از 
اميد  نمي خواهد  ايران  معقتدند  تحليلگران  كرد.  خودداري  پيام ها  اين  جزييات  افشاي 
رسيدن به يك راه حل درباره برنامه هسته يي خود با غرب را بر سر بحران سالح هاي 
تغييرات  نشان دهنده  ظريف  آقاي  برجسته  نقش  بدهد.  دست  از  سوريه  در  شيميايي 
واضحي در تهران است. او فارغ التحصيل دانشگاه ايالتي سان فرانسيسكو و دنور است 
و در سال هاي 2000 تا 2007 در نقش ديپلماتي محبوب، نماينده ايران در سازمان ملل 
متحد بود. هم اكنون او به عنوان رييس تيم مذاكره كننده برنامه هسته يي ايران معرفي 
شده است. همچنين روحاني در انتخابات ماه ژوئن در ايران پس از آن انتخاب شد كه 
داد.  كشور  اقتصاد  وضع  بهبود  و  فردي  آزادي هاي  گسترش  راستاي  در  وعده هايي 
حتي، ظاهرا، روحاني در شبكه توييتر يك پيام تبريك به مناسبت سال نوي يهوديان 
درباره  كه  كردند  اعالم  چهارشنبه  روز  در  سفيد  كاخ  مقامات  است.  كرده  منتشر 
برناردت  اما  نمي كنند.  تاييد  را  آن  و  نمي دهند  نظري  ايران  به  اوباما  آقاي  پيام هاي 
ميهان، يك سخنگوي شوراي امنيت ملي گفته است كه دولت امريكا، در صورتي كه 
ايران جدي باشد، آماده مذاكرات است. ميهان مي گويد «انتخاب روحاني، موقعيتي را 
براي ايران مهيا كرده است تا بتواند نگراني  هاي عميق جامعه بين الملل درباره برنامه 
هسته يي اين كشور را برطرف كند. اگر ايران بخواهد تا به صورت جدي و عميق به 
تعهدات بين المللي خود پايبند بماند و به دنبال يك راه حل مصالحت آميز براي اين مساله 
باشد، قطعا طرف امريكايي از اين اتفاق استقبال كرده و از خود همكاري نشان خواهد 
داد.»مراكز خبري وابسته به دولت ايران گزارش داده اند كه اوباما در نامه اش به ايران، 
پيشنهادي براي آغاز فصل جديد از روابط خبر داده، پيشنهادي كه حاكي از كاهش 
است.  كشور  اين  هسته يي  برنامه  خاطر  به  ايران  عليه  موجود  بين المللي  تحريم هاي 
تحريم هايي كه موجب افزايش شديد فشار بر اقتصاد ايران شده است. گفته مي شود 
نامه اوباما از طريق سلطان قابوس بن سعيد، پادشاه عمان، كه براي ديدار رهبر ايران 
و حسن روحاني به تهران رفته بود، به دست ايران رسيده است. عمان، روابط نزديكي 
به هر دو كشور دارد و تاكنون بسيار مشتاق بوده تا بتواند نقش واسط را بر عهده 
داده  خود  خاك  در  را  كشور  دو  مستقيم  مذاكرات  برگزاري  پيشنهاد  حتي  و  گرفته 
است. مقامات امريكايي و متخصصين مي گويند كه نشانه هايي از تغيير ايران در جهت 
گشايش فضاي مذاكرات پس از حدود يك دهه بن بست ديده مي شود. ري تاكيه، يكي 
از مشاوران سابق دولت اوباما در حوزه ايران مي گويد كه معتقد است گزارش هاي 
مربوط به انتقال نامه ميان اوباما و روحاني با ديگر نشانه هاي موجود همخواني دارد 
متخصص  كه  تاكيه  مي دهد.  نشان  مستقيم  ارتباط  برقراري  در  را  كشور  دو  عزم  و 
امور ايران در شوراي غير حزبي روابط خارجي است، مي گويد «دو كشور خواهان 
كاخ  كه  است  معتقد  همچنين  وي  هستند.»  آن  دايم  نوع  از  حتي  مذاكرات  شكل گيري 
سفيد موضعش را نسبت به يك سال گذشته تغيير داده است. اگر مذاكرات بعدي شكل 
است.  راستايي  چه  در  ايران  جهت گيري  تغيير  كه  بدهد  تشخيص  بايد  امريكا  بگيرد، 
شايد ايران به دنبال اين باشد و بخواهد به دنيا نشان دهد كه مي توان به ايران و برنامه 
تحريم هاي  شدن  برداشته  براي  مردم  نظر  حاضر،  حال  كرد؟در  اعتماد  هسته يي اش 
اقتصادي وجود دارد. اما جواد ظريف در هفته گذشته، محتواي نامه اوباما را كه در 
گزارشي توسط روزنامه الحيات چاپ شده بود، تكذيب كرد. از طرف ديگر گمانه هايي 
خبري  مراكز  از  بعضي  توسط  نامه  ماهيت  شدن  علني  كه  دارد  وجود  اين  بر  مبني 
محافظه كار در ايران براي وارد كردن فشار بر دولت جهت جلوگيري از امتياز دادن به 
امريكاست. مهرزاد بروجردي، متخصص مسائل ايران در دانشگاه سيراكيوز امريكا، 
علت تكذيبيه ظريف را كاسته شدن اين فشارها از روي خودش مي داند. وي در عين 

حال معتقد است گزارش الحيات درباره نامه اوباما صحت دارد.
منبع: لس آنجلس تايمز

ادامه از صفحه اول
تعامالت پشت پرده ايران و آمريكا

وي  ديپلماتيك  تالش هاي  كه  دهد  نشان  بايد  روحاني 
شده  خاورميانه  در  ديگر  جنگي  وقوع  مانع  كه  بوده 
است. همچنين روحاني شش ماه فرصت دارد كه نشان 
دهد رويكرد وي متفاوت از آن چيزي است كه محمود 
احمدي نژاد دنبال مي كرد. با اين حال پارسي پيش بيني 
واقع  در  روحاني؛  و  اوباما  احتمالي  مالقات  كه  مي كند 
چيزي شبيه يك برخورد سرزده در راه رو هاي سازمان 
طرف  دو  كه  رسمي  مالقات  يك  نه  بود،  خواهد  ملل 
مالقات  چنين  معتقدند  برخي  مي نشينند.  ميز  يك  پشت 
تصادفي ممكن است در مورد ظريف و جان كري همتاي 
آمريكايي او نيز اتفاق بيفتد. اين درحالي است كه آخرين 
زمان  به  آمريكا  و  ايران  عالي  مقامات  رسمي  مالقات 
جمهور  رئيس  كارتر  جيمي  كه  مي شود  مربوط  پهلوي 

وقت آمريكا با محمد رضا پهلوي مالقات كرد.
گفتني است اوباما در گفت وگو  با شبكه خبري اي.بي.سي 
دورنماي دخيل شدن ايران در گفت وگو هاي گسترده تر 
درباره سوريه را مطرح كرد، به شرطي كه تهران درك 
ريلي  سانحه  يك  مي افتد  اتفاق  سوريه  در  كه“آنچه  كند 
كل  بلكه  مي رساند،  آسيب  سوريه  به  تنها  نه  كه  است 

منطقه را دچار بي ثباتي مي كند.
براي  را  زمينه  مي تواند  ژنو  توافقنامه  كه  گفت  وي 
با  ايران  و  روسيه  حضور  با  كلي تر  گفت وگو هاي 
را  وحشتناك  بحران  اين  كه  سياسي  راه حلي  هدف“ 
دولت  از  گفت وگو  همان  در  كند.اوباما  هموار  كند  حل 
از  عقب نشيني  براي  وي  تصميم  از  خواست  ايران 
حمالت هوايي به سوريه و روي آوردن به يك راه حل 
نشان  اين  كه  گفت  نگيرد.وي  اشتباهي  درس  ديپلماتيك 
امكان پذير  ايران  هسته يي  مساله  صلح آميز  حل  مي دهد 
است، ولي با تكرار اتهامات غرب مبني بر نظامي بودن 
نشان  دهنده  اين  كه  كرد  تاكيد  ايران  هسته يي  برنامه 
تضعيف عزم آمريكا براي جلوگيري از تسليحات كشتار 
جمعي نيست.رئيس جمهور آمريكا گفت: درسي كه آنها 
از  مسائل  اين  حل  پتانسيل  كه  است  اين  بگيرند  بايد 
طريق ابزار ديپلماتيك وجود دارد. همانطور كه مي دانيد 

گفت وگو  با ايرانيان هميشه دشوار است. من فكر مي كنم 
اين رئيس جمهور جديد ناگهان اين كار را آسان نخواهد 
كه  است  اين  من  ديدگاه  ميدانيد  كه  همانطور  ولي  كرد. 
اگر هم تهديد معتبر استفاده از زور وجود داشته باشد 
به  مي توان  گاه  آن  قاطعانه  ديپلماتيك  تالش  يك  هم  و 

توافق دست يافت.

كاخ سفيد: اوباما برنامه اي براي ديدار با روحاني 
ندارد

دولت  اينكه  به  نسبت  اميدواري  ابراز  با  سفيد  كاخ 
جديد ايران نگراني هاي جامعه بين المللي درباره برنامه 
با  تعامل  براي  كه  گفت  كرد  خواهد  رفع  را  هسته يي اش 
تهران آماده است.جي كارني، دبير مطبوعاتي كاخ سفيد 
روز دوشنبه در يك كنفرانس خبري گفت: ما اميدواريم 
كه دولت جديد ايران تعامل واقعي داشته باشد تا به يك 
جامعه  نگراني هاي  كامل  طور  به  كه  ديپلماتيك  راه حل 
كند، دست  رفع  را  هسته يي اش  برنامه  درباره  بين المللي 
به  پاسخ  در  كارني  هند،  خبرگزاري  گزارش  يابيم.به 
حسن  دولت  با  كه  آماده ايم  همچنان  ما  گفت:  سوالي 
دستيابي  منظور  به  متقابل  احترام  مبناي  بر  روحاني 
ايران  هسته يي  موضوع  براي  صلح آميز  راه حل  يك  به 
تعامل داشته باشيم.وي در ادامه با تكرار اتهامات غرب 
مبني بر نظامي بودن برنامه هسته يي ايران مدعي شد: 
اما ما عالوه بر آن با صراحت اعالم كرده ايم كه ايران 
عمل  بين المللي  قطعنامه هاي  تحت  وظايفش  به  آشكارا 
نكرده است و بايد به صورت قابل راستي آزمايي برنامه 
مطبوعاتي  بگذارد.دبير  كنار  را  تسليحاتي اش  هسته يي 
كاخ سفيد در ادامه گفت: البته ما همچنان به تعامل ادامه 
خواهيم داد يا خود را براي تعامل در دسترس خواهيم 
است  كرده  اعالم  صراحت  با  جمهور  رئيس  و  گذاشت 
وجود  زمينه  اين  در  پيشرفت  احتمال  اميدواريم  ما  كه 
داشته باشد.كارني گفت كه برنامه اي براي مالقات باراك 
همتايي  روحاني  حسن  با  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما 
ايراني اش در حاشيه نشست مجمع عمومي سازمان ملل 
در نيويورك كه هفته آينده برگزار مي شود وجود ندارد.

اين مقام آمريكايي گفت: وي برنامه اي براي اين مالقات 
ندارد.

ايران فردو را تعطيل نمي كند 
كاترين اشتون و محمد جواد ظريف براي اولين بار پس 
است 31  قرار  روحاني  حسن  دولت  آمدن  كار  روي  از 
سازمان  عمومي  مجمع  نشست  حاشيه  در  شهريور 
هسته يي،  كنند.مساله  ديدار  نيويورك  در  متحد  ملل 

تحريم هاي بين المللي عليه ايران و مسايل منطقه به ويژه 
سوريه از جمله مهم ترين محور هاي مذاكراتي دو طرف 
امور  وزير  اظهارات  بر  بنا  است.هم چنين  ديدار  اين  در 
نشست  حاشيه  در  است  قرار  وي  كشورمان  خارجه 
وزيران  همه  يا  برخي  با  ملل  سازمان  عمومي  مجمع 
خارجه عضو گروه 1+5 در نيويورك به طور جداگانه 
ديدار كند. با اين حال بر اساس گزارش ايسنا ديدار هاي 
به  گروه 5+1  خارجه  وزيران  با  خارجه  وزير  جداگانه 

معني مذاكرات هسته يي نيست. 

جانبه  دو  مذاكرات  از  جداي  كه  ايده  اين  مي شود،  گفته 
ميان  مذاكراتي   ،5+1 و  ايران  خارجه  وزيران  ميان 

نمايندگان هفت كشور (ايران و آمريكا، انگليس، فرانسه، 
ايران  هسته يي  مساله  درباره  آلمان)  و  چين  روسيه، 
دو  ميان  بررسي  حال  در  گيرد  صورت  نيويورك  در 
مذاكره كننده  گروه  رئيس  است،  ذكر  است.شايان  طرف 
خارجه  امور  وزير  ظريف،  محمد جواد  ايران  هسته يي 
و  معاونان  از  تعدادي  سفر  اين  است.در  كشورمان 
مديران و كارشناسان وزارت خارجه آشنا به مذاكرات 
بر  اين  از  مي كنند.پيش  همراهي  را  وي  نيز  هسته يي 
مسئوليت  رئيس جمهور  روحاني،  حسن  دستور  اساس 
مذاكرات هسته يي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت 
خارجه محول شده است.به گزارش ايسنا ، در روز هاي 
اخير رسانه هاي غربي از ارايه پيشنهادي جديد از سوي 
خبر   5+1 به  ايران  دولت  سوي  از  نيويورك  در  ايران 
داده اند. هم چنين موضوع تعليق غني سازي 20درصد و 
اخباري  جمله  از  فردو  غني سازي  سايت  فعاليت  توقف 
است كه اين روز ها در اين رسانه ها ديده مي شود.در اين  
زمينه يك مقام آگاه به ايسنا گفت كه ايران هيچ پيشنهاد 
جديدي براي 1+5 در نيويورك نخواهد داشت و ما در 
انتظار پيشنهاد هاي طرف مقابل هستيم.سعيد جليلي در 
گفت  غني سازي  تعليق  درباره   2 آلماتي  مذاكرات  پايان 
درصد   5 چه  است،  ما  ملت  حقوق  جزو  كه“غني سازي 
چه 20 درصد. در پيشنهادي كه ايران به 1+5 ارايه كرد، 
و  است  ايران  ملت  حقوق  جزو  غني سازي  كرديم  اعالم 
ملت ايران اين حقوق را بر اساس نيازهاي خود اعمال 

مي كند
موضوعي  عنوان  به  مي تواند  غني سازي  موضوع  اما   .
آگاه  مقام  باشد.»اين  اعتمادساز  همكاري هاي  براي 
به  مربوط  خارجي  رسانه هاي  برخي  اخبار  هم چنين 
آمادگي ايران براي تعطيلي سايت فردو را تكذيب كرد.

روزنامه اشپيگل به نقل از منابع اطالعاتي غربي مدعي 
براي  ايران  رئيس جمهور  روحاني  حسن  كه  است  شده 
ادعا  مي شود.اين  آماده  فردو  هسته يي  مجتمع  تعطيلي 
در  نيز   5+1 كشورهاي  كه  مي گيرد  صورت  حالي  در 
آخرين مذاكرات با ايران در آلماتي از درخواست توقف 
انتقال  و  فردو  سايت  تعطيلي  20درصدي،  غني سازي 
عقب نشيني  ثالث  كشور  به  باال  غناي  با  هسته يي  مواد 

كردند.
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اتحاد يه اروپا 
و احتمال فروپاشى

آيا اروپايى ها مى توانند منطقه يورو را بدون متالشى 
كردن اتحاد يه اروپا حفظ كنند

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

گسترش روابط با آسيا
«آيا اروپا بى ارتباط با آسيا است؟» نه! اغلب گفته مي شود – با 
صد اى بسيار بلند توسط محبوبانى اهل سنگاپور- كه اگرچه 
خود  منطقه  كشورهاى  با  همچنان  است  ممكن  اروپا  يه  اتحاد 
مرتبط باقى بماند، اما در آسيا- منطقه اي كه در قرن بيست ويكم 
نوامبر  ارد.  ند  ارتباطى  اشت-  د  خواهد  را  اهميت  بيشترين 
گذشته (آبان 1391) هيالرى كلينتون وزيرخارجه سابق اياالت 
متحد ه آمريكا گفت از اروپا مي خواهيم تا «در آسيا در كنار ما 

فعاليت بيشترى د اشته باشد.»
بزرگ ترين  و  ارد  د  فعال  حضور  آسيا  در  اينك  هم  اما  اروپا 
شريك تجارى چين، دومين شريك تجارى هند، دومين شريك 
شرقى)،  جنوب  آسيايى  كشورهاى  يه  (اتحاد  آ.سه.آن  تجارى 
سومين شريك تجارى ژاپن و چهارمين شريك تجارى اندونزى 

است. اين رابطه هاي اقتصاد ى اينك در حال
شكل د ادن پايه روابط باز سياسى در آسيا است. حتى آلمان 
برگزار  چين  با  كابينه  سطح  در  دوره اى  مشترك  نشست هاى 
قدرت  كه  كند  ادعا  مي تواند  آمريكا  ه  متحد  اياالت  اگر  مي كند. 
اقيانوس آرام است، اروپا اينك يك قدرت اقتصاد ى اقيانوس 
آرام است و در حال آماد ه شدن براى روابط سياسى در اين 

منطقه است.
اروپا نقشى كليد ى در تحميل تحريم ها عليه ميانمار ايفا كرد. 
اروپا به رفع درگيرى ها در آچه واقع در اندونزى كمك كرد و 

در حال ميانجى گرى در ميند انائو واقع در فيليپين است.
شينزو  مثال،  طور  به  هستند.  رشد  حال  در  هايى  پيوند  چنين 
ژاپن  امنيتى  روابط  به  مي كند  تالش  كه  ژاپن  نخست وزير  آبه 
تنوع ببخشد، گفته است كه او مي خواهد به «توافق دفاعى پنج 
د  عضويت  آن  در  هم  انگليس  كه  امنيتى  ه اي  (معاهد  قدرت» 
ارد) بپيوندد. دولت هاي عضو اتحاد يه اروپا همچنين تسليحات 
براى  جنگى  ناوهاى  و  ه  جنگند  جت هاي  مانند  را  پيشرفته 

كشورهاى دموكراتيك مانند هند و اندونزى تامين مي كند.

اروپا در معرض فروپاشى
آيا اروپا فرو خواهد پاشيد؟ بسيار زود است كه چنين سخنى 
بى خطرترين  است.  واقعى  اروپا  فروپاشى  خطر  آيد.  ميان  به 
منطقه  بر  مشتمل  است.  اليه  سه  اروپاى  يك  ظهور  سناريو 
به  الحاق  به  كه  لهستان  مانند  قراول»  كشورهاى «پيش  يورو، 
منطقه يورو متعهد هستند و كشورهاى «غير مشاركت كنند ه» 
در  ارند.  ند  واحد  پول  به  پيوستن  به  تمايلى  كه  بريتانيا  مانند 
قبرس  مانند   يورو  منطقه  كشورهاى  برخى  بد،  سناريوى  يك 
يا يونان مجبور خواهند شد پول واحد را كنار بگذارند و برخى 
اين  است  ممكن  بريتانيا  مانند  اروپا  يه  اتحاد  عضو  دولت هاي 

اتحاد يه را كامال ترك كنند. 
اگر تالش براى حفظ منطقه يورو منجر به فروپاشى اتحاد يه 

اروپا شود، تراژد ى خواهد بود.
اما اروپايى ها نسبت به اين خطر آگاه هستند و اراد ه اي سياسى 
براى جلوگيرى از آن وجود د ارد. آلمان نمى خواهد يونان پول 
به  موضوع  اين  سرايت  از  ترس  دليل  به  دست كم   – را  واحد 
از  بريتانيا  عقب نشينى  بگذارد.  كنار   - عضو  كشورهاى  ساير 
هر  در  و  مي رسد  نظر  به  بعيد  اما  است  ممكن  اروپا  يه  اتحاد 
صورت كامال اشتباه است: د يويد كامرون نخست وزير انگليس 
شهروند  و  آورد  دست  به  ى  بعد  انتخابات  در  را  اكثريت  بايد 
در  انگليس  توسط  اروپا  يه  اتحاد  ترك  به  بايد  بريتانيايى  ان 
پيش بينى  براى  خالصه،  طور  به  هند.  بد  راى  رفراندوم  يك 

فروپاشى اتحاد يه اروپا بسيار زود است.
اينكه فروپاشى اروپا هرگز اتفاق نخواهد افتاد، درست نيست. 
ماند.  خواهد  باقى  نامعلوم  بسيار  اروپا  بلند  استان  د  پايان 
انتخاب ميان اتحاد بزرگ تر و فروپاشى، انتخابى ساد ه نيست. 
نكته كليد ى اين خواهد بود كه آيا اروپا مي تواند منطقه يورو را 

بدون متالشى كردن اتحاد يه اروپا حفظ كند. 
روابط  تاريخ  در  بى نظير  ه  يد  پد  يك  اينك  هم  اروپا  يه  اتحاد 
بين الملل است و اتحاد يه اي بسيار كامل تر از آن چيزى است 
كه زوال گرايان مى گويند. ماد امى كه دولت هاي عضو مي توانند 
جايگاه  بود  خواهند  قادر  شوند،  شريك  هم  با  را  خود  منابع 
مشروع خود را در كنار واشنگتن و پكن در شكل د هى به جهان 

در قرن بيست ويكم به دست بياورند.

چرا اروپا به استراتژى رشد 2020 نياز دارد؟

اصالحات براى افزايش 
رقابت پذيرى

مترجم: رفيعه هراتى

دوره  يك  از  عبور  حال  در  جهان  نقاط  ديگر  اكثر  همچون  اروپا، 
اقتصادى  پيشرفت  سال ها  جهان،  اقتصادى  بحران  است.  دگرگونى 
و اجتماعى را از بين برده و اقتصاد اروپا را در معرض ضعف هاى 

ساختارى قرار داده است.
 در اين ميان، چالش هاى گوناگون بلندمدت همچون جهانى سازى، بر 
منابع ملى فشار وارد مى كنند و مساله جمعيت رو به پيرى جدى تر 
مى شود. اگر اين واقعيت را بپذيريم كه اروپا در حال تغيير است، اين 

قاره همچون گذشته نمى تواند بر كسب وكارها تكيه كند. 

آشكار  بحران  پى  در  كه  اروپا  اقتصاد  در  ساختارى  ضعف هاى 
مى شوند:  رفع  ساختارى  اصالحات  پيشبرد  طريق  از  تنها  شده اند، 
دارايى هاى  بر  اما  قراردارند،  ملى  تالش هاى  برمبناى  كه  اصالحاتى 
اروپايى مانند بازار مشترك، سياست تجارى مشترك و سياست هايى 
فضاى  در  بخواهيم  اگر  هستند.  استوار  اروپا،  اتحاديه  سطح  در 
پرچالش فعلى مدل «اقتصاد بازار كنترل شده» اروپا را تقويت كنيم، 

اروپا بايد رقابت پذيرتر شود.
اتحاديه اروپا و كشورهاى عضو اين اتحاديه براى رسيدگى به اين 
آتى  دهه هاى  براى  پايدار  رشد  استراتژى   2010 سال  در  موضوع 
هم  استراتژى  اين  گرفتند.  پيش  در  را  اروپا   2020 استراتژى  يعنى 
اصالحات  به  نياز  هم  و  بحران  به  مربوط  كوتاه مدت  چالش هاى 
ساختارى از طريق اقدامات تقويت رشد اقتصادى را در بر مى گيرد. 

اهداف و ابتكارات اصلى
اتحاديه اروپا پنج هدف بلندپروازانه تعيين كرده است كه بايد تا سال 
2020 به آنها دست يابد. اين اهداف در ارتباط با مشاغل، نوآورى، 
آموزش، مسائل اجتماعى و آب و هوا (انرژى) هستند. درحقيقت اين 

اهداف عبارتند از:

1- بيمه كردن 75 درصد شاغالن 20 تا 64 سال.

براى  اروپا  داخلى  ناخالص  توليد  از  درصد   3 تخصيص   -2
سرمايه گذارى در زمينه تحقيق و توسعه.

يا  درصد  ميزان 20  به  گلخانه اى  گازهاى  انتشار  كردن  محدود   -3
مورد  انرژى  از  درصد  سال 1990؛توليد 20  سطح  درصد  حتى 30 
ميزان  به  انرژى  بهره ورى  افزايش  و  تجديدپذير  انرژى هاى  از  نياز 

20 درصد.

كه  طورى  به  درصد،   10 از  كمتر  به  تحصيل  ترك  نرخ  كاهش   -4
دست كم 40 درصد از افراد 30 تا 34 ساله تحصيالت دانشگاهى را 

به اتمام برسانند.

5- خارج كردن 20 ميليون نفر از خطر فقر و محروميت اجتماعى.
در  را  خود  ملى  اهداف  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  از  يك  هر 
اتحاديه  اين  رهبران  وجود،  اين  با  دارند،  حوزه ها  اين  از  هركدام 
درباره برخى اقدامات مشخص در سطح اتحاديه اروپا و سطح ملى 
توافق كرده اند. رهبران اتحاديه اروپا همچنين حوزه هاى مهمى را كه 
بايد درمورد آنها اقدام شود، مشخص كرده اند و بر اين باورند كه 
اين حوزه ها موتور جديدى براى تقويت رشد اقتصادى و اشتغالزايى 
هستند. از طريق هفت «ابتكار اصلى» به اين حوزه ها پرداخته مى شود:
منابع  به  دسترسى  و  شرايط  بهبود  آن  هدف  نوآورى»:  «اتحاديه   •
در  نوآورانه  ايده هاى  بنابراين  است.  نوآورى  و  تحقيق  براى  مالى 
نهايت به محصوالت و خدمات تبديل مى شوند و از اين طريق رشد 

اقتصادى و شغل ايجاد مى شود.
• «جوانان درحال پيشرفت»: هدف آن بهبود عملكرد نظام آموزشى 
و تسهيل ورود جوانان به بازار كار است و از طريق صندوق مطالعه 
اتحاديه اروپا، برنامه هاى يادگيرى و آموزش و همچنين مراكزى كه 
به جوانان جوياى كار در يافتن شغل در سراسر اتحاديه اروپا كمك 

مى كنند، اجرا مى شود.

اينترنت  عرضه  تسريع  آن  هدف  اروپا»:  براى  ديجيتالى  «برنامه   •
پرسرعت و فهم اطالعات و تكنولوژى ارتباطات است.

رشد  تفكيك  به  كمك  آن  هدف  منابع»:  بهره ورى  داراى  «اروپاى   •
اقتصادى و استفاده از منابع است. اين برنامه از تغيير به سمت يك 
تجديدپذير،  انرژى ها  منابع  از  استفاده  افزايش  و  كربن  كم  اقتصاد 
حمايت  حمل ونقل  بخش  مدرن سازى  و  سبز  تكنولوژى هاى  توسعه 

مى كند و بهره ورى انرژى را ارتقا مى دهد.

بهبود  آن  هدف  شدن»:  جهانى   عصر  براى  صنعتى  «سياست   •
متوسط  و  كوچك  كسب وكارهاى  براى  ويژه  به  كسب وكار  فضاى 
از طريق فراهم كردن اعتبارات و كاهش مقررات دست و پاگير است. 
اين برنامه از توسعه پايگاه هاى صنعتى قوى كه قادر به نوآورى و 

رقابت جهانى هستند، نيز حمايت مى كند.

• «برنامه اى براى مهارت ها و مشاغل جديد»: هدف آن مدرن سازى 
مهارت هاى  بهبود  طريق  از  افراد  كردن  قدرتمند  و  كار  بازارهاى 
آنان و بهبود انعطاف پذيرى و ايمنى در فضاى كار است. اين برنامه 
همچنين به كارگران كمك مى كند راحت تر در سراسر اتحاديه اروپا به 
دنبال شغل بگردند و با عرضه و تقاضاى نيروى كار منطبق تر باشند.

اجتماعى  پيوند  از  اطمينان  آن  هدف  فقر»:  عليه  اروپايى  «برنامه   •
اجتماعى  محروميت هاى  داراى  و  فقير  افراد  به  و  است  منطقه اى  و 
كمك مى كند به بازار كار دسترسى داشته باشند و به اعضاى فعال 
جامعه تبديل شوند. بسيارى از سياست ها و فعاليت هاى ديگر اتحاديه 
اروپا نيز براى حمايت از استراتژى 2020 اروپا طراحى شده اند، اين 
سياست ها بازار مشترك، بودجه اتحاديه اروپا (كه به طور استراتژيك 
براى حمايت از حوزه هاى داراى اولويت در استراتژى 2020 اروپا به 
كار مى رود) و سياست تجارت اتحاديه اروپا (كه براى مثال روابط 

تجارى مستحكم ترى را ترويج مى دهد) را در بر مى گيرند.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

دادگاه اروپا تحريم هاى يكجانبه عليه «شركت كشتيرانى» و 17 
شركت ديگر را لغو كرد

لغو تحريم ها ادامه دارد
با حكم دادگاه اروپا، تحريم هاى يكجانبه عليه كشتيرانى جمهورى اسالمى 
دو  در  كه  است  بارى  چهارمين  اين  شد.  باطل  ديگر  شركت   17 و  ايران 
هفته اخير، تحريم ها عليه ايران لغو مى شود. اگرچه بر اساس اين گزارش، 
اتحاديه اروپا مى تواند در خصوص تحريم شركت هاى مذكور درخواست 
تجديدنظر كند و تا پايان روند رسيدگى به اين درخواست، اموال شركت هاى 
مذكور مسدود خواهد ماند، اما مهم اين است كه در روزهاى اخير روند 
لغو تحريم ها عليه ايران تداوم يافته است. تنها در يك هفته گذشته وزارت 
خزانه دارى آمريكا در دو نوبت هم برخى از تحريم هاى ايران را لغو كرد، 
تا فعاليت گروه هاى بشردوستانه اين كشور در ايران و همچنين تبادالت 
ورزشى ميان دو كشور را آسان تر سازد و هم معافيت ژاپن و 10 كشور 
 15 تاريخ  در  اين  عالوه  بر  كرد.  تمديد  را  ايران  نفتى  تحريم  از  اروپايى 
شهريورماه با راى دادگاهى در اتحاديه اروپا تحريم هاى اعمال شده عليه 

7 بانك و شركت ايرانى هم لغو شد.

ادامه جريان لغو تحريم هاى ايران 
تحريم  كشتيرانى جمهورى اسالمى ايران و 17 شركت ديگر باطل شد 

با حكم ديوان دادگسترى اروپا تحريم هاى يك جانبه كشتيرانى جمهورى 
اسالمى ايران و 17 شركت وابسته به آن ابطال شد. با اعالم اين حكم، اين 

چهارمين بارى است كه در روزهاى اخير، تحريم هاى اتحاديه اروپا عليه 
ايران لغو مى شود. 

بر اساس اين حكم تحريم هاى اعمال شده عليه شركت كشتيرانى بوشهر، 
شركت  مصر،  و  ايران  كشتيرانى  شركت  دريا،  حافظ  كشتيرانى  شركت 
پيام  سفيران  كشتيرانى  شركت  خزر،  كشتيرانى  شركت  وستشيپ،  ايران 
در  كه  اسالمى  جمهورى  كشتيرانى  به  وابسته  ديگر  شركت  چند  و  دريا 
بود،  شده  اعمال  اين شركت ها  عليه  مارس 2012  و  اكتبر 2010  و  ژوئيه 

لغو شد. 

به  مربوط  اروپا  دادگسترى  ديوان  گذشته  روز  گزارش  از  ديگرى  بخش 
صدور حكمى در خصوص تقاضاى تجديدنظر شركت سرمايه گذارى بانك 
حكم،  اين  اساس  بر  بود.  ايرانى  ديگر  شركت   5 و  كارگشايى  بانك  ملى، 
شوراى  كه  آنجا  از  اما  است،  شده  رد  بانك ها  اين  نظر  تجديد  تقاضاى 
اختيار  در  تجديدنظر  روند  آغاز  از  پيش  را  الزم  مدارك  و  شواهد  اروپا 
وكالى طرف ايرانى قرار نداده بود، اين شورا بايد هزينه تجديدنظرخواهى 
نظر  تجديد  درخواست  مورد  در  حكم  اين  بپردازد.  را  ايرانى  بانك هاى 
چاپ  شركت  ايران،  ملى  بانك  سرمايه گذارى  شركت  كارگشايى،  بانك 
شمال،  سيمان  شركت  مازندران،  سيمان  شركت  ملى،  بانك  انتشارات  و 
سيمان  سرمايه گذارى  و  توسعه  شركت  و  كشاورز  شيمى  ملى  شركت 

صادر شده است. 

تحريم  خصوص  در  مى تواند  اروپا  اتحاديه  گزارش  اين  اساس  بر  البته 
شركت كشتيرانى و 17 شركت وابسته به آن درخواست تجديدنظر كند و 
تا پايان روند رسيدگى به اين درخواست، اموال شركت هاى مذكور مسدود 
خواهد ماند. اما مهم اين است كه در روزهاى اخير روند لغو تحريم هاى 
ايران در مجامع اروپايى تداوم يافته است. پيش از اين يكبار ديگر در تاريخ 
19 شهريور ماه وزارت خزانه دارى آمريكا برخى از تحريم هاى ايران را 
كاهش داد تا فعاليت گروه هاى بشردوستانه اين كشور در ايران و همچنين 

تبادالت ورزشى ميان دو كشور را آسان تر كند. 
پيش  روز  چند  آمريكا  خزانه دارى  وزارت  تحريم ها  لغو  روند  دنباله  در 
براى چهارمين بار معافيت ژاپن و 10 كشور اروپايى از تحريم نفتى ايران 

را تمديد كرد، اما در عين حال، شش شهروند و چهار شركت ايرانى را به 
ليست تحريم خود افزوده بود. همچنين در تاريخ 15 شهريور ماه با راى 
شركت  و  بانك  عليه 7  شده  اعمال  تحريم هاى  اروپا  اتحاديه  در  دادگاهى 
ايرانى لغو شد. اگرچه چندى قبل اتحاديه اروپا اين شركت ها را به مشاركت 
در فعاليت هاى هسته اى متهم كرده بود؛ اما دادگاه عمومى اروپا به عنوان 
خصوص  در  شواهدى  نتوانسته  كرد  اعالم  اروپا  قضايى  مرجع  دومين 
مشاركت اين شركت ها در فعاليت هاى هسته اى ارائه دهد. البته اين حكم هم 

مانند ديگر احكام اتحاديه اروپا و آمريكا تا 60 روز قابل تجديدنظر است.

توقيف 14حساب بانكى ايران دركانادا
در حكم 5 صفحه اى قاضى ديويد براون از دادگاه عالى اوناتريو به 
بانك ها دستور داده شده است كه 14 حساب مرتبط با دولت ايران 
در رويال بانك، اسكاتى بانك، سى آى بى سى بانك و بانك بى ام او 

را كه مجموعا 2,6 ميليون دالر موجودى دارند، توقيف نمايند.
يك دادگاه كانادايى دستور توقيف 14 حساب بانكى مرتبط با دولت 
دالر  ميليون   2.6 مجموعا  كه  را  كشور  اين  هاى  بانك  نزد  ايران 

موجودى دارند صادر كرد. 
به نقل از پايگاه اينترنتى نشنال پست، يك دادگاه كانادايى در پاسخ 
هاى  خسارت  دارند  تالش  كه  ايرانى  ضد  گروهى  درخواست  به 
ادعايى خود را از دولت ايران به اتهام نقش داشتن در عمليات هاى 
تروريستى بگيرند، دستور توقيف 14 حساب بانكى مرتبط با دولت 

ايران در نزد بانك هاى اين كشور را صادر كرد. 
فهرست حساب هاى دولت ايران و ديگر اموال دولت اين كشور در 
كانادا هفته گذشته از سوى وزارت امور خارجه اين كشور افشا شد 
تا به قربانيان حمالت تروريستى ادعايى، كمك كند براى توقيف اين 

اموال اقدام قضايى انجام دهند. 
شاكيان، دولت ايران را به تامين مالى، آموزش و تسليح گروه هاى 

حزب اهللا و حماس براى انجام عمليات تروريستى متهم مى كنند. 
در حكم 5 صفحه اى قاضى ديويد براون از دادگاه عالى اوناتريو به 
بانك ها دستور داده شده است كه 14 حساب مرتبط با دولت ايران 
در رويال بانك، اسكاتى بانك، سى آى بى سى بانك و بانك بى ام او 

را كه مجموعا 2,6 ميليون دالر موجودى دارند، توقيف نمايند. 
اسامى  تا  است  شده  داده  فرصت  جمعه  روز  تا  ها  بانك  اين  به 
دارندگان اين حساب ها و اطالعات تماس با آنها را در اختيار وكالى 

شاكيان قرار دهند. 
دوشنبه  روز  آمريكايى  دادگاه  يك  مشابه،  اى  پرونده  در  همچنين 
حكم داد كه مقامات فدرال مى توانند يك آسمان خراش 36 طبقه به 
ارزش 500 تا 700 ميليون دالر را از مالكان آن يعنى بنياد علوى و 
شركت آسا كه ادعا مى شود شركت هاى صورى متعلق به دولت 

ايران هستند، مصادره كنند. 
هاى  دادگاه  استناد  از  مورد  آخرين  كانادا  اونتاريوى  دادگاه  حكم 
كانادا به قانونى است كه سال گذشته به تصويب پارلمان اين كشور 
جهان  كجاى  هر  در  تروريستى  حمالت  قربانيان  به  و  است  رسيده 
كه از اول ژانويه 1985 به بعد اتفاق افتاده باشند اجازه مى دهد عليه 

مسببان اين اقدامات نزد دادگاه هاى كانادايى اقامه دعوى كنند. 

تعقيب  از  كانادا  در  خارجى  هاى  دولت  اين،  از  پيش  كه  حالى  در 
اين  تروريسم  قربانيان  دادرسى  قانون  اما  بودند،  مصون  قضايى 
مصونيت را در مورد كشورهايى كه دولت كانادا آنها را دولت هاى 

حامى تروريسم مى خواند، لغو كرده است. 

فهرست  در  را  سوريه  و  ايران  گذشته،  سپتامبر  در  كانادا  دولت 
از  روى  دنباله  با  كانادا  داد.  جاى  تروريسم  حامى  كشورهاى 
درآورده  تعليق  حالت  به  را  ايران  با  خود  ديپلماتيك  روابط  انگليس 

است.                     
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آمازون، يكه تاز بازار كتاب 
الكترونيك بريتانيا

بريتانيايى  افراد  بيشترين  مى دهد  نشان  جديد  تحقيق  يك 
كه از كتابهاى ديجيتالى استفاده مى كنند، با آمازون سر و 
كتابخوانان  از  درصد   79 سلر،  بوك  از  نقل  دارند./به  كار 
الكترونيك در بريتانيا از ماه مارس تا ماه مه 2013 (ظرف 
سه ماه) از كيندل آمازون براى دانلود، دسترسيهاى آنالين 

يا مطالعه كتاب الكترونيك استفاده كرده اند.

به اين ترتيب، آمازون بازار اصلى كتاب الكترونيك بريتانيا را در 
 9 و  است  برخودار  دوم  جايگاه  از  اپل  ميان،  اين  در  دارد.  اختيار 
استفاده  شركت  اين  الكترونيك  كتابهاى  از  گفته اند  افراد  درصد 

مى كنند. 

مى  سرچ  گوگل  سراغ  به  مردم  درصد   8 الكترونيك،  كتاب  براى 
روند و گوگل پلى نيز 6 درصد كاربران را جذب خود كرده است. 
5 درصد پاسخ دهندگان نيز كتاب الكترونيك را از طريق اى-ميل 
دانلود مى كنند. 5 درصد از پاسخ دهندگان از كوبو و 4 درصد نيز 

از فيس بوك براى اين كار استفاده مى كنند. 

اين تحقيق نشان مى دهد موسسه واتر استونز كه بريتانيايى است، 
تنها 3 درصد بازار اى-بوك بريتانيا را در اختيار دارد.

آنچه در اين تحقيق جلب توجه مى كند، آن است كه بارنز اند نوبل 
فروشنده   10 ميان  در  آمريكاست،  اصلى  فروشندگان  از  يكى  كه 
اصلى كتاب الكترونيك بريتانيا جايى ندارد. اين در حالى است كه 
اين موسسه، سرمايه گذارى قابل توجهى براى تبليغات انجام داده 
را  بازار  تا  كرده  سعى  خود  افزارهاى  سخت  قيمتهاى  كاهش  با  و 
دريافت  كنندگان،  مصرف  سوى  از  پاسخى  اما  كند،  جلب  خود  به 

نكرده است.

اين  در  نظر  مورد  ماه  سه  در  تحقيق،  اين  در  شركت كنندگان 
مجموع 525  در  و  پوند  متوسط 9,79  طور  به  يك  هر  نظرسنجى، 
ميليون پوند هزينه خريد كتاب الكترونيك كرده اند. بيشتر اين پاسخ 
حاضرند  كه  گفته اند  مى شود،  آنها  درصد   81 شامل  كه  دهندگان 
براى هر اى-بوك 2 پوند بپردازند. با اين حال قيمت متوسطى كه از 
نظر همه پاسخ دهندگان به دست آمده، اين است كه آنها حاضر به 

پرداخت 3,74 پوند براى خريد يك اى-بوك بوده اند. 

37 درصد از اين افراد، اعالم كرده اند كه در سه ماه مورد نظر، پول 
بيشترى را صرف خريد كتاب الكترونيك كرده اند.

جالب توجه اين كه، تنها يك درصد از كاربران آنالين اعالم كرده اند 
به صورت غيرقانونى اقدام به دانلود كتابهاى الكترونيك كرده اند. 
با اين حال همين افراد مبلغ بيشترى را صرف خريد كتابهاى چاپى 
در  مى كنند.  هزينه  كتاب  خريد  براى  پوند  حدود 27,46  و  كرده اند 
نمى كنند  غيرقانونى  دانلود  كه  افرادى  كه  متوسطى  قيمت  كه  حالى 
صرف خريد كتاب كرده اند، 23,77 پوند و كمتر از مبلغى است كه 

گروه نخست هزينه مى كنند. 

كتاب  اكنون  بريتانيا،  الكترونيك  كتابهاى  ترين  پرفروش  ميان  در 
«آواى كوكو» به قلم جى.كى.رولينگ در مكان نخست جاى دارد و 
«غيرقابل انتظار براى هميشه» به قلم هايدى مك لويين در مكان دوم 

پرفروشهاى الكترونيك ايستاده است. 

الكترونيك  كتاب  از  كه  نفرى   631 اطالعات  كسب  با  تحقيق،  اين 
استفاه مى كنند انجام شده است. در مجموع از 5734 نفر براى اين 

تحقيق پرسش شده بود.

خبر بد براى ادبيات انگلستان:
 يانكى ها دارند مى آيند!

تصميم كميته اهداى جايزه بوكر مبنى بر ورود آمريكايى ها به 
ميدان رقابت بوكر به جنجالى ادبى بدل شده است.

در حالى كه جايزه بوكر به عنوان يكى از مهمترين جوايز  بريتانيا 
نويسندگانى  حال  شامل  معمول  صورت  به  و  مى شود  شناخته 
و  ايرلند  المنافع،  مشترك  كشورهاى  از  يكى  عضو  كه  مى شود 
زيمبابوه باشند، تصميم جديد هيات اهدا كننده اين جايزه مبنى بر 

ورود آمريكا به اين جايزه، جنجالى شده است. 

مجموعه كشورهاى مشترك المنافع كه شامل 54 كشور مى شوند، 
را  زبان  انگليسى  آثار  بيشترين  شايد  كه  را  كشورهايى  از  يكى 
توليد مى كند، يعنى كشور آمريكا را دربر نمى گيرد. اما با تغيير 
تغيير  با  امسال  نهايى  فهرست  بوكر،  جايزه  اهداى  كميته  نظر 
اساسى نسبت به سالهاى پيش، با حضور نويسندگان آمريكايى، 
شده  بريتانيا  در  واضح  و  روشن  پيامى  وسيع  انعكاس  موجب 

است: چرا آمريكا بايد وارد جايزه ادبى بريتانيا شود؟ 

در حالى كه يكى دو ماه پيش ايجاد يك جايزه جديد به اسم جايزه 
فوليو با خبرهاى وسيعى پوشش داده شد، اعالم شد اين جايزه 
بريتانيا  در  كه  انگليسى  زبان  به  شده  نوشته  داستانى  آثار  به 
منتشر شده باشند، تعلق مى گيرد. به همين دليل، مسئوالن جايزه 
وارد  نيز  را  آمريكايى  نويسندگان  تا  گرفته اند  تصميم  بوكر  من 
رقابت خود كنند. در اين زمينه، گروه برگزاركننده اين جايزه با 
صدور بيانيه اى اعالم كرد كه كميته بوكر باور دارد  نويسندگان 
آمريكايى بايد اجازه داشته باشند هر چه وسيعتر در اين رقابت 

شركت كنند. 

جايزه  نهايى  فهرست  به  يافته  راه  نامزد  ميان 6  از  كه  حالى  در 
بوكر امسال كه هفته پيش اعالم شده، 4 نويسنده آمريكايى هستند 
يا در اين كشور كار و زندگى مى كنند، اين مساله با انتقاد برخى 
روبه رو شده كه مى گويند وقتى آمريكايى ها دو جايزه خيلى مهم 
ادبى پوليتزر و جوايز كتاب ملى آمريكا را منحصرا به نويسندگان 
آمريكايى اهدا مى كنند، نويسندگان بريتانيايى نيز بايد جايزه اى 

خاص خود داشته باشند. 

اين خبرها به اشكال مختلف در صفحات ادبى نشريات بريتانيايى 
منعكس شده و واكنش چهره هاى مختلف را برانگيخته است. 

عنوان  با  مقاله اى  در  اينديپندنت،  نشريه  در  كالرك  نيك  جمله  از 
«شوك ناشى از پذيرش نويسندگان آمريكايى در جايزه من بوكر» 
نشريه  در  نيز  پيتون  گريم  است.  كرده  اعتراض  مساله  اين  به 
براى  آمريكايى ها  به  عنوان «اجازه  با  مقاله اى  انتشار  با  تلگراف 
شركت در جايزه من بوكر تصميمى اشتباه است» اين تصميم را 

نقد كرده است. گبى وود نيز در مقاله اى با عنوان «اگر آمريكايى ها 
بتوانند جايزه بوكر را ببرند بايد بريتانيايى ها هم امكان شركت در 

پوليتزر را داشته باشند» به اين تصميم تاخته است. 

در همين حال، مباحث ديگرى نيز مطرح شده از جمله اين كه: در 
زبان  حتى  و  نبوده  انگليس  مستعمره  هرگز  موزامبيك  كه  حالى 
رسمى آن انگليسى نيست، چرا بايد در زمره كشورهاى شركت 
كننده در اين جايزه باشد؟ اين استدالل به دنبال آن مى خواهد به 
اين نتيجه برسد كه پس نويسندگان آمريكايى كه زبان مشتركى 
با جايزه بوكر دارند، بايد از امكان حضور در اين جايزه بهره مند 

باشند. 
بد  «خبرهاى  عنوان  با  مقاله اى  در  تايم  در  نيز  جونيز  راديكا 
ورود  به  تصميم  مى نويسد:  بريتانيا»  كتاب  جايزه  برترين  براى 
آمريكايى ها به اين جايزه به معناى تصميم داوطلبانه براى پايان 

دادن به موقعيت ادبيات انگلستان است. 

نبايد  آمريكا  «چرا  مقاله  در  حال  عين  در  واير»  «آتالنتيك  منتقد 
غيراحساسى،  و  متقن  داليل  با  دارد  سعى  شود»  بوكر  وارد 

مخاطب را بر غلط بودن اين اشتباه واقف كند. 

جان گريس نيز در نشريه گاردين مى نويسد: اگر بوكر درهايش را 
باز كند، آيا نويسندگان آمريكايى جوايز را درو مى كنند؟ 

اما يك وبالگ با عنوان رمان مدرن نيز با زدن تيترى با عنوان 
«جايزه من بوكر- يانكى ها دارند مى آيند!» ذهن را به نقاط خيلى 

دورترى پرتاب مى كند. 

جايزه 50 هزار پوندى من بوكر كه از سال 1969 اهدا مى شود، 
ايرلند،  هند،  و  شده  اهدا  انگليسى  نويسنده اى  به  بار  كنون 29  تا 
اين  ديگر  موارد  در  جنوبى  آفريقاى  نيوزيلند،  كانادا،  استراليا، 
جايزه را به خانه برده اند. يك بار نيز نويسنده اى از نيجريه در 

سال 1991 اين جايزه را دريافت كرد.
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 نماينده مجلس انگليس 
رمان مى نويسد

بريتانيا  مجلس  كار  محافظه  نماينده  دوريس  نادين 
قراردادى را براى نوشتن 6 كتاب امضا كرد./

دو  است  قرار  دوريس  نادين  اينديپندنت،  از  نقل  به 
بيستم  قرن   50 دهه  در  زندگى  درباره  گانه  سه  رمان 

عنوان  با  رمانش  نخستين  با  بنويسد.او  ليورپول  در 
سه  اين  از  يكى  از  رمان  نخستين  كه  خيابان»  «چهار 
در  زندگى  دارد،  زندگينامه اى  جنبه اى  و  هاست  گانه 
خانواده اى كاتوليك را تصوير مى كند كه براى رهايى از 
فقر، سختى و بدرفتارى تالش مى كند.انتشارات زئوس 
كه موفق به كسب امتياز اين رمانها شده است، مى گويد 
تحسين  آن،  آخرين  تا  كلمه  نخستين  از  را  او  رمان  كه 
از  نادين  انتشاراتى،  اين  سرويراستار  گفته  مى كند.به 
توانايى  از  و  قصه گوست  ذاتا  كه  است  افرادى  جمله 
كه  است  برخوردار  شخصيتهايى  خلق  براى  جادويى 
به شدت باورپذير هستند و اين كار را به شيوه اى انجام 

دوريس 65  مى كند.  تسخير  را  مخاطب  قلب  كه  مى دهد 
ساله كه  سال 1957  در يك خانواده كارگر در ليورپول 
پرستارى  1975با  سال  در  را  كارش  شده است،  متولد 
شروع كرد و بعد يك موسسه مراقبت از كودكان به راه 
انداخت. در سال 2005 او از سوى حزب محافظه كار،به 
عنوان نماينده مجلس  انتخاب شد .با اين حال او نوامبر 
سال پيش با حضور در يك برنامه شبانه تلويزيونى و 
اظهار نظرهايى كه درباره حزبش مطرح كرد و از سوى 

به  و   روبه رو  شديدى  سرزنشهاى  با  شد،  رد  حزب 
دروغگويى متهم شد.وى كه براى مقابله با رفتار حزب 
استعفا  پارلمان  در  وظايفش  از  گذشته  مارس  ماه  در 
كرد، تا بيش از اين در خدمت حزب محافظه كار نباشد، 
در دور بعد دوباره از سوى همين حزب راهى مجلس 
از  مجلس  نمايندگان  از  شمارى  به  دوريس  شد.اكنون 
جمله لوييس منش، جفرى آرچر و آن ويدكامب پيوسته 
نخستين  آورده اند.  روى  داستانى  آثار  نوشتن  به  كه 
رمان اين نماينده مجلس، در دو قالب چاپى و الكترونيك 

آوريل 2014 به بازار مى آيد.

10 داستان كوتاه برتر از 
ديدگاه منتقد انگليسى

هر چند مدتى است متداول شده كه فهرستى 
زمينه هاى  در  برتر  آثار  از  شمارى  از 
معرفى  و  انتخاب  هنرى  و  فرهنگى  مختلف 
كوتاه  داستانهاى  بهترين  انتخاب  اما  شود، 
است.  شده  واقع  توجه  مورد  كمتر  كنون  تا 
منتقد  و  نويسنده  هدلى  تسا  ميان  اين  در 
از  برتر  كوتاه  داستان  ده  انگليسى،  ادبى 

نگاه خود را معرفى كرده است.

به نقل از گاردين، تسا هدلى با ديدگاهى كامال شخصى 
به معرفى بهترين داستانهاى كوتاهى كه او را تخت تاثير 

قرار داده اند، پراخته و در اين باره نوشته است: 
و  ضرورى است  كارى  كوتاه،  داستانهاى  خواندن 
همين، نيمى از لذتى است كه از اين كار نصيب خواننده 
مى شود. ممكن است خودتان را در يك رمان گم كنيد، 
اما وقتى يك داستان كوتاه مى خوانيد، مى توانيد پايان 
مى كنيد،  را  فكرش  كه  آنى  از  زودتر  حتى  هميشه،  را 
احساس كنيد. اين مساله، باعث مى شود كه از داستان 
آگاه تر باشيد. در واقع، خواننده از حاشيه هاى داستان 

و نحوه به وجود آمدنشان آگاه تر است.

طرز  به  كوتاه  داستان  يك  نوشتن  نيز  نويسنده  براى 
شيرينى حسى از بى مسئوليتى را به همراه مى آورد، با 
اين حال بى مسئوليتى به معناى آسان بودن نيست. يك 
رمان، نيازمند مهندسى دقيق است، اما در حين نوشتن 
ظرفيت  داشتن  نگه  نگران  نداريد  نياز  داستان،  يك 
كنيد.  هماهنگ  را   بخشها  همه  و  باشيد  رمان  طوالنى 
يك داستان خوب بر روى ضرورى ترين قسمتها تمركز 

مى كند.

1.«اتاق شماره 6» نوشته آنتون چخوف
در مواجهه با چخوف، اين احساس به وجود مى آيد كه 
شكل  كامال  كه  هستيد  مدرنى  كوتاه  داستان  خواننده 
گرفته و سراسر، دمدمى مزاج بودن و مهارت نويسنده 
را به نمايش مى گذارد. در يك شهر روستايى در روسيه، 
به  باورش  دكترى  ديگرى،  هرجاى  از  دورتر  مايلها 
داروهاى مدرن و پيشرفته را از دست داده و تنها انسان 
باهوشى كه مى تواند پيدا كند و با او در اين باره حرف 
بزند، مردى ديوانه است كه در بيمارستان بسترى است. 
دوستش سخنرانى  براى  دكتر  ندارد،  فرقى  حال  اين  با 
مى كند، چه داخل بخش 6 باشيد و چه خارج از آن. او 
به زودى متوجه مى شود كه اشتباه مى كرده است. اين 

داستان، رام نشده و به شدت اخالقى است.

2. «بوى گلهاى داودى» نوشته دى. اچ. الرنس
درام  يك  كه  تراژيكى  شدت  و  فزونى  همان  با  الرنس 
مى نويسد،  ملكه ها  و  پادشاهان  درباره  بزرگ  نويس 
درباره كاركنان معدن و همسرانشان مى نويسد. اليزابت 
منتظر  ناتينگهام شاير  در  معدنى  دهكده  يك  در  بيتس 
است  ناراحت  كه  او  است.  خانه  به  همسرش  بازگشت 
و فكر مى كند چگونه شد كه ازدواجشان شكست خورد، 
است،  خوشگذرانى  حال  در  همسرش  كه  است  مطمئن 
كشته  حادثه اى  در  او  كه  مى شود  متوجه  حال  اين  با 
شده است. در حاليكه اليزابت بدن شوهر جوان خود را 
براى دفن كردن آماده مى كند، الرنس به دنبال دامنه اى 

جديد براى بيان كردن احساسات در زبانش مى گردد و 
مى خواهد احساسات و درك اين زن را با عدالت بيان 

كند.

3. «گزارشى براى يك آكادمى» نوشته فرانتس كافكا
يك ميمون با زبانى پيشرفته و جمله هايى بامهارت براى 
حاضرانى در وين سخنرانى مى كند و داستان تراژيك 
خود را براى آنها تعريف مى كند: از زمانى كه او را در 
گلد كوست دستگير كردند، وادار شد به يادگيرى زبان 
و فرهنگ انسانها بپردازد... داستان بى روح كافكا، مانند 

يك دگرديسى كامال وسيع، بامزه و ترسناك است.

4. «در خليج» نوشته كاترين منسفيلد
اكنون  منسفيلد  تر  كوتاه  داستانهاى  از  بعضى  شايد 
دوران  به  و  برسند  نظر  به  تصنعى  و  هذيان وار 
داستانهاى  حال  اين  با  باشند،  داشته  تعلق  خودشان 
نويسنده  كودكى  دوران  كه  نيوزيلند  بزرگتر  و  دورتر 
را شرح مى دهند، همه هواى تازه و فضاى باز نور را 
در خود دارند. ناتمام بودنها و  آزاد بودن اين قصه ها 

هنوز هم حسى بى پروا و تازه را منتقل مى كنند. 

5. «طوطى» نوشته اليزابت بوون
داستانهاى  ديگر،  نويسندگان  بسيارى  مانند  نيز  بوون 
كامال  داستان  اين  اما  است،  نوشته  تيره  و  تاريك 
شهر  حومه  در  كرده  فرار  طوطى  يك  است.  خنده دار 
هرج و مرج به وجود مى آورد. تك تك جمله ها ارزش 

خواندن دارند. 

6. «فناناپذير» نوشته خورخه لوييس بورخس
ما اين داستان را درون يك دستنوشته پنهان شده در 
سعى  رومى  سرباز  يك  مى كنيم:  پيدا  قديمى  كتاب  يك 
سرباز  كه  زمانى  دارد.  ابدى  زندگى  كردن  پيدا  در 
مى شود  متوجه  آورد  مى  دست  به  را  فناناپذيرى اش 
ميان  در  چيز  همه  نداشته است.  را  داشتنش  ارزش  كه 
فناپذيران ارزش چيزهاى بازنيافتنى و مخاطره آميز را 

دارد.

7. «درياچه ماه» نوشته اودورا ولتى
چهره  ولتى  طاليى»  «سيبهاى  مجموعه  داستانهاى 
زمانى  فاصله  در  را  مى سى سى پى  در  كوچك  شهرى 
دختران  ماه»  «درياچه  در  مى دهد.  نشان  جنگها  ميان 
يتيمانى  با  تابستانى  كمپ  در  مورگانا  شهر  كوچك 
خوشحالتر  و  آزادتر  آنها  نظر  از  كه  كنند  مى  زندگى 
هستند. زبان دوست داشتنى ولتى مبهم و مورب است 
قرن  اواسط  در  آمريكا  جنوبى  ايالتهاى  مدرنيسم  به  و 

بيستم تعلق دارد.

8. «كشوردوستان» نوشته نادين گورديمر
در  كه  است  گورديمر  كوتاه  داستان  دو  از  يكى  اين 
مى پيوندد،  وقوع  به  آپارتايد  دوره  جنوبى  آمريكاى 
دارد  وجود  نيز  «شهردوستان»  نام  به  ديگر  داستانى 
پسر  يك  است.  وحشتناك  و  خوب  اندازه  همين  به  كه 
از  پوست  سياه  دختر  يك  و  سفيدپوست  مزرعه دار 
بايد  كه  زمانى  اما  شوند،  مى  بزرگ  يكديگر  با  كودكى 
از  نمى توانند  كنند،  زندگى  نژادى،  تبعيض  دوران  در 
احساساتشان نسبت به يكديگر چشم بپوشند. گورديمر 
در آن واحد از دو سنت داستان گويى استفاده مى كند: 
از زندگى  كه بخشى  و سخت  سفت  تمثيل سياسى  يك 
است و با واقعيت گرايى احساسى و دقيق ارايه مى شود.

9. «ساعت طاليى» نوشته جان مك گاهرن
از  بارها  و  بارها  داستانهايش  و  رمانها  در  گاهرن  مك 
زورگو  پدرى  مى كند:  استفاده  هميشگى  داستان  همان 
ببخشد.  يا  و  كند  راضى  را  او  نمى تواند  كه  پسرى  و 
راز سبك خاص نويسندگى مك گاهرن در تكرارهايش 
داستان  يك  اين  اما  مكانها.  و  اشيا  كلمات،  تكرار  است، 
عاشقانه و زيبا نيز هست. او در جايى مى گويد: چرا ما 

اينقدر خوشحاليم؟ مى خواهم بدانم. 

10. «عشق يك زن خوب» نوشته آليس مونرو
كوتاه  داستان  يك  كه  كارهايى  از  را  ما  درك  مونرو 
چخوف  مانند  بنيادى  صورتى  به  دهد  انجام  مى تواند 
او  است.  داده  تغيير  بيستم  قرن  اوايل  در  منسفيلد  و 
مى كند،  استفاده  كوتاهش  داستان  از  عظيم  وسعتى  با 
در  كامل  جامعه  يك  داستان،  اين  در  كه  همانطور 
مى كند.  وارد  داستانش  در  را  كانادا   1950 روستاهاى 
در اين داستان، زنى باور دارد كه توانسته رازهاى يك 
مرگ خشن را كشف كند. او نقشه مى كشد تا كار درست 
را انجام دهد و اين رازها را فاش كند. در حاليكه مونرو 
نحوه  و  ما  زندگى  نحوه  و  ريشه ها  وارد  كلماتش  با 

رفتارمان مى شود يك ُنت اشتباه نيز پيدا نمى شود.
كرده  تحصيل  و  بريتانيا  بريستول  متولد  هدلى،  تسا 
نويسنده  او  است.  كمبريج  در  انگليسى  ادبيات  و  زبان 
چندين كتاب و رمان و داستان كوتاه و منتقد ادبى است.
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8 فيلم قبل از رسيدن به روز هالووين

اين فيلم هاي ترسناك را از 
دست ندهيد

سايت وب قبل از رسيدن به روز «هالووين» كه مصادف با 
معرفي  ديد،  بايد  كه  را  ترسناك  فيلم  هشت  است  اكتبر   31
كه  هستيم  هماني  «ما  دو»،  فصل  «حيله گر؛  فيلم هاي  كرد. 
دوست  را  لين  مندي  پسرها  «همه  چاكي»،  «نفرين  هستيم»، 
دارند»، «گروه روحي»، «كري»، «عنكبوت بزرگ» و «دي وي» 
و «دي وي 2» به عنوان آثار ترسناك و دلهره آور از سوي 
سر  به  سايت  است.اين  شده  پيشنهاد  وب  مووي  سايت 
رسيدن جشن هالووين در سال جاري ميالدي اشاره مي كند 
سري  مخاطبانش  تا  مي داند  فرصت  بهترين  را  جشن  اين  و 
هم به فيلم هاي ترسناك بزنند و ماه سپتامبر و اكتبري پر از 

ترس و دلهره را با تماشاي فيلم براي خودشان رقم بزنند.
به  فيلم ها  تاثيرگذاري  كه  مي كند  تاكيد  سايت  نويسنده  البته 
ليست  است  ممكن  حتي  و  دارد  بستگي  مختلفي  فاكتورهاي 

پيشنهادي وي مخاطبانش را نترساند.

«حيله گر؛ فصل 2» دنباله يي بر فيلم ترسناك «حيله گر» است. 
فيلم در فصل اول روي ماجراي ارواح شيطاني و پسر كوچك 
يك خانواده تمركز داشت ولي در فصل دوم داستان بيشتر 

درباره پدر خانواده است.

ما هماني هستيم كه هستيم» درباره خانواده يي است كه ظاهر 
اجتماعي آنها با مسائلي كه در درون آنها مي گذرد متفاوت 
خاصي  سنتي  آيين هاي  درگير  به شدت  خانواده  اين  است. 
است كه به ويژه دختران خانواده را درگير مي كند و همين 
مسائل و ارتباط اعضاي خانواده با مردم شهر كوچك شان 
و اتفاقاتي كه در ادامه رخ مي دهد داستاني دلهره آور را رقم 

مي زند.

كه  است  چاكي  نام  به  عروسكي  درباره  هم  چاكي»  «نفرين 
و  مهربان  بايد  كه  عروسك  يك  از  مرسوم  انتظار  برخالف 
دوست داشتني باشد ولي او هم حرف مي زند و هم بسيار 

خونخوار و جنايتكار است.

«همه پسرها مندي لين را دوست دارند» درباره ماجراهايي 
ناخواسته  دختر  اين  مي آيد.  پيش  دختر  يك  براي  كه  است 
وارد ماجراهايي مي شود كه داستاني ترسناك و معمايي را 

رقم مي زند.

«گروه روحي» داستاني پر از روح دارد. اتفاقاتي كه در پي 
جست وجوي چند جوان براي گذشته يك خانه و افرادي كه 
را  ترسناك  فيلم  يك  مي آيد  پيش  مي كرده اند،  زندگي  آن  در 

پيش روي مخاطب مي گذارد.

«كري» هم نام فيلمي به كارگرداني برايان دي پالما و اقتباسي 
و  قبلي  كار  با  فيلم  اين  البته  و  است  كينگ  استفان  رمان  از 
مي دهد،  رخ  كه  جنايت هايي  و  مادر  و  دختر  آن  ماجراي 

بي ارتباط نيست.

«عنكبوت بزرگ» ماجراي يك عنكبوت خيلي بزرگ است كه 
از البراتواري نظامي مي گذرد و به شهر لس آنجلس مي آيد. 
شكست  با  عنكبوت  اين  گرفتن  براي  نظامي  عمليات  وقتي 
روبه رو مي شود حاال نوبت به دانشمندان است كه فكري به 

حال اين اوضاع بكنند.

«دي وي» و «دي وي 2» داستان يك قاتل زنجيره يي است كه 
با نيروهاي ماوراء الطبيعه روبه رو مي شود.

بهترين فيلم وودى آلن تاكنون

درباره جسمين غمگين
ديويد تامسون

وودى آلن از زمانى كه نخستين فيلمش را با عنوان «چه خبر تايگر 
لى لى» در سال 1966 ساخت، تاكنون بيش از 40 فيلم بلند كارگردانى 
كرده است. كيفيت فيلم ها هم هميشه يكسان نبوده (چطور مى توانست 
باشد؟) اما نتيجه و خروجى كارهاى او به شكل ثابتى نامتغير باقى 

مانده اند.

هيچ  كه  است  اين  حقيقت  شخصى،  زندگى  در  هايى  لغزش  رغم  به 
كدام از فيلم هاى او در گيشه موفق نبودند و به فيلم هاى پرفروشى 

بدل نشدند و او با سرعت به سمت دوران كهنسالى پيش مى رفت. 
اجازه بدهيد دستاوردهاى كلى را اكنون كنار بگذاريم و در عوض از 
خودمان بپرسيم در چند تا از فيلم هاى كارنامه اش، وودى آ لن خطر 
كرده است. چقدر خواسته تكان مان دهد؟ چند بار شخصيت هايى كه 
او آفريده پس از پايان فيلم همچنان در ذهن ما زندگى خود را ادامه 

داده اند؟

مارين همينگوى، دخترى 17ساله در آخرين بخش فيلم «منهتن» واقعا 
تاثيرگذار بود. روح اسكارلت يوهانسون و همسايه اش در فيلم «امتياز 
نهايى» گيرنده و ترحم برانگيز بود، درست مثل خود زندگى واقعى، 
يوهانسون تاثيرى اغوابرانگيز داشت كه معموال در فيلم هاى آلن به 
چشم مى خورند. زنان اغلب در فيلم هاى او بايد جذاب باشند اما ما 
به ندرت مى توانيم اين جذابيت را درك كنيم. آلن آنها را دوست دارد 
اما خجالتى است يا از شرم و خجالت به مثابه ماسك استفاده مى كند، 
همان الگويى كه هيچكاك هم از آن استفاده مى كند. فيلم «جنايت و 
جنحه» مى خواهد تصويرى تراژيك از آنجليكا هيوستون و هيواليى 
از مارتينى لندو بسازد، هرچند كه شكل شماتيك ثابت و نامنعطف اين 
حس را منكوب مى كرد. عذاب و دردى كه شارلوت رمپلينگ در فيلم 
«خاطرات استارداس» متحمل مى شد را به خاطر دارم، آن هم درست 
زمانى كه او را نگاه مى كنيم و به لويى آرمسترانگ گوش مى دهيم 

كه ترانه استارواس را مى نوازد.

در كل اين كارنامه مى خواهم دو فيلم را كنار بگذارم: «صحنه هاى 
داخلى» و «سايه ها و مه» چون احساسات وودى آلن يا احساساتى 
كه آلن مى خواست داشته باشد از كار درنيامدند. در كل شخصيت 
در  كه  اند  نبوده  چنان  شان  احساسات  و  ها  فيلم  اين  مركزى  هاى 

خاطرم بمانند.

اكثرا  نيستند.  برخوردار  حياتى  اهميتى  از  قضايا  اين  حال  هر  به  اما 
موافقند كه وودى آلن كمدى مى سازد و كمدى سينمايى قرار نيست 
احساسات عميقى را برمال كند. به همين صورت برادران مارك، لورل 
و هاردى، ژاك تاتى، باب هوپ و جرى لويس ما را مى خندانند بدون 
آنكه سنگينى ابديت را روى شانه هايمان حس كنيم، هرچند كه لويس 
گاهى اوقات مى تواند بسيار عميق باشد اما آلن ذهنى سنگين و عميق 
دارد. از اينگمار برگمن به عنوان الگويش ياد مى كند و گاهى به نظر 
مى رسد حتى در كمدى دنبال چيزى مى گردد كه ماندگارتر و عميق 
هايش  شوخى  كه  است  همين  براى  شايد  باشد.  صرف  كمدى  از  تر 

گاهى زيادى «خودآگاه» و «بى لذت» به نظر مى رسند. ديالوگ ها هم 
همين حس و حال را دارند و به ندرت حرف هاى فيلم ها از قلب مان 

بيرون مى رود.

من  براى  كه  فيلمى  هستيم.  رو  روبه  غمگين»  «جسمين  با  حاال  و 
فيلم  اين  سطح  در  است.  ساخته  تاكنون  آلن  كه  است  فيلمى  بهترين 
قدم  ندارد.  اخير  هاى  سال  در  آلن  هاى  فيلم  ديگر  با  چندانى  تفاوت 
و  پاريس  بارسلونا،  لندن،  باال  سطح  و  شيك  فضاى  در  ديگر  زدنى 
رم اما حاال بسان فرانسيسكو رسيديم. اما «جسمين غمگين» تنها به 
شرايط  و  مندرس  هاى  رنگ  بلكه  كند  نمى  اكتفا  توريستى  نگاه  آن 
سخت و دشوار را ترجيح مى دهد. اين پس از نيويورك نخستين شهر 

امريكايى است كه آلن به عنوان لوكيشن از آن استفاده كرده است.

در فيلم «آنى هال» بايد با توجهى ويژه و حقارت آميز به لوس آنجلس 

نيويورك  در  كامل  طور  به  هاليوودى»  «پايان  اما  كرديم.  مى  نگاه 
در  پست»  و  «شيرين  شد  مى  ادعا  كه  حالى  در  و  شد  فيلمبردارى 
شده  گرفته  آستورا  استوديو  در  فيلم  كل  شده  فيلمبردارى  شيكاگو 
است. آلن هيچ گاه به حقوق برابر همه شهرهاى امريكايى اقرار نكرده 
است. آلن در حالى كه در تورهاى تفريحى خود شهرهاى اروپايى را 
يافتند، «جسمين غمگين» مى  اهميت مى  شهرها  خود  كرد  نظاره مى 
توانست در هر شهرى كه آدم هايش دچار مشكل هستند اتفاق بيفتد. 
نياز آلن به شهر سان فرانسيسكو بيشتر از نياز فيلم «سرگيجه» به 
بيفتد.كم  اتفاق  است  ممكن  جايى  هر  در  فروپاشى  نيست.  شهر  اين 
قهوه  و  سفيد  طاليى،  بيشتر  بپوشد،  آبى  جسمين  كه  افتد  مى  اتفاق 
درهم  و  داغان  و  درب  او  اما  دهد.  مى  ترجيح  را  زرد  به  مايل  يى 
شكسته است، در سان فرانسيسكو مى گردد بدون اينكه حتى لحظه 
به  جينجر  خواهرش  با  و  بيندازد  نگاهى  نيم  معروف  پل  آن  به  يى 
آنها  كه  گويند  مى  ما  به  ها  اسم  همين  گردد.  مى  پناهى  سر  دنبال 
چقدر از هم فاصله دارند و جسمين بالفاصله مى تواند هر كسى را 
شده  پذيرفته  فرزندى  به  متفاوتى  والدين  توسط  آنها  كه  كند  متقاعد 
اند. در همين اول مى شود گفت آلن دست به كارى زده كه تا به حال 
شود.  مى  سياسى  اجتماعى  طبقات  بازى  وارد  او  بود.  نداده  انجام 
جسمين يك سوسياليست فقير و ورشكسته است (كه هنوز از طبقه 
فرا دست پيروى مى كند، جينجر به عنوان مراقب شبانه يك فروشگاه 
برند.  مى  رنج  وزن  اضافه  از  دو  هر  كه  دارد  پسر  دو  كند،  مى  كار 
دوستى ولگرد و عياش و آپارتمانى در آستانه خرابى. او مى تواند 
كليشه يك مادر تنهاى زحمتكش باشد اما بازيگر نقش جينجر سالى 
هاوكينز شلختگى و دست و دلبازى خوشايندى به فيلم اضافه مى كند 
و شخصيت انسانى او را بر پرده به تصوير مى كشد. جسمين هم نياز 
به مهربانى دارد همين طور به يك شغل و جايى براى اقامت، چون 
به نوعى از منهتن نيويورك فرار كرده است. او با هال ازدواج كرده 
نقش جسمين را كيت بالنشت به عهده گرفته است. با آنكه هنوز فصل 
سينمايى به پايان نرسيده نمى توانم باوركنم كه نامزد اسكار نخواهد 
شد. هيچ بازيگرى تا به حال نتوانسته است شخصيتى را تا اين حد 

غيرقابل همذات پندارى و در عين حال طبيعى و انسانى بسازد.

اما در حالى كه فيلم پيش مى رود او سوالى را مطرح مى كند كه ماريل 
همينگوى از وودى آلن در فيلم منهتن پرسيد: چى مى شد اگر كمى به 

بشريت اعتقاد داشتى.
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 نمايشگاه كتاب لندن 
هفته رسانه هاى اجتماعى 

را گرامى مى دارد
نام  انتخاب  با   (LBF)لندن كتاب  نمايشگاه 
هفته  استقبال  به  تكنولوژيكى»  «سه شنبه 

رسانه هاى اجتماعى در بريتانيا مى رود.
بر  تمركز  با  كه  برنامه  اين  تريد،  بوك  از  نقل  به 
رسانه هاى  قدرت  مى شود،  برگزار  تكنولوژى 
اجتماعى را در نشر  در معرض ديد مى گذارد و 

بر اهميت ديدگاه هاى نويسنده تاكيد مى كند. 
درباره  «قصه گويان  عنوان  با  رويداد  اين 
به  نويسنده  مى گويند:  اجتماعى  رسانه هاى 

سپتامبر(دوم   24 ديجيتال»،  برند  يك  عنوان 
مهر) در كتابخانه هتل هاكستون لندن با حضور 
آليسون  دوئرتى،  سى.جى.  چون   نويسندگانى 
نورينتگتون، سارا پينبورو و جيمز اسميت برگزار 

مى شود.
در اين نشست، ناشران از آموزه هايى كه درباره 
نشر  كار  در  اجتماعى  رسانه هاى  از  استفاده 
داشته اند سخن مى گويند و درباره اين كه چگونه 
مى برند،  پيش  جديد  شيوه هاى  به  را  كارشان 

گفتگو مى كنند. 
نمايشگاه  سوى  از  تكنولوژيكى  سه شنبه  برنامه 
كتاب لندن 2014 و با بحث و نظرهايى كه از سوى 
مى شود،  برگزار  نشر  صنعت  دست اندركاران 
در  اجتماعى  رسانه هاى  هفته  گراميداشت  براى 

بريتانيا، ترتيب داده شده است.

فرهنگ و هنر
 زرين كوب؛ از 
«كوچه زندان» تا

«پله پله تا مالقات خدا» 
درگذشت  سال روز  شهريورماه  بيست وچهارم 
دانشگاه،  استاد  است؛  زرين كوب  عبدالحسين 
را  خود  زندگي  كه  معاصر  مورخ  و  پژوهشگر 
براي خلق آثار متعددي درباره تاريخ ايران و 

اسالم، ادبيات، تصوف و... صرف كرد.
اسفندماه  بيست وهفتم  زرين كوب  عبدالحسين 
1301 در بروجرد به دنيا آمد. پس از گذراندن 
با  هم زمان  زادگاهش،  در  ابتدايي  تحصيالت 
تحصيل در دبيرستان به فراگيري علوم ديني و 
حوزوي پرداخت و به شعر عربي هم عالقه مند 
شد.او مدتي بعد براي ادامه تحصيل در رشته 
دوران  گذراندن  از  پس  و  آمد  تهران  به  ادبي 
دبيرستان، با كسب رتبه اول در آزمون ورودي 
تحصيل  براي  سال 1320  در  حقوق،  دانشكده 
در اين دانشكده ثبت نام كرد، اما با الزام پدر، 
گفته  كرد.  ترك  زادگاهش  مقصد  به  را  تهران 
مي شود علي اكبر دهخدا كه در آن دوران رئيس 
دادن  دست  از  خاطر  به  بود،  حقوق  دانشكده 
كرده  تأسف  اظهار  فاضلي  دانشجوي  چنين 
فاضل»  «دانشجوي  اين  كه  اشتياقي  اما  است، 
به تحصيل داشت، با از دست دادن اين فرصت 
از  بعد  زرين كوب  نكرد.عبدالحسين  فروكش 
در  بروجرد  و  خرم آباد  در  معلمي  سال  چند 
امتحان  در  اول  رتبه  كسب  با   ،1324 سال 
و  منقول  و  معقول  علوم  دانشكده  ورودي 
رشته  در  تحصيل  براي  ادبيات،  دانشكده 
در  و  شد  تهران  دانشگاه  وارد  فارسي  ادبيات 
سال 1334 از رساله دكتراي خود كه زير نظر 
بديع الزمان فروزانفر تأليف شده بود، دفاع كرد 
و به تدريس در دانشكده علوم معقول و منقول 

و دانشگاه تهران مشغول شد. او در سال هاي 
تدريس، تاريخ اسالم، تاريخ اديان، تاريخ كالم 
و مجادالت فرق، تاريخ تصوف اسالمي و تاريخ 
دريافت  از  پس  مي داد.زرين كوب  درس  علوم 
 1339 سال  در  تهران  دانشگاه  استادي  رتبه 
مدتي هم در دانشسراي عالي تهران و دانشكده 
دكتري  دوره  همچنين  و  دراماتيك  هنرهاي 
ادبيات فارسي دانشگاه تهران تدريس كرد. او 
در  سال 1349  تا  سال هاي 1347  در  همچنين 
آمريكا به عنوان استاد ميهمان در دانشگاه هاي 
كاليفرنيا و پرينستون به تدريس علوم انساني 
مشغول بود.زرين كوب در كنار كساني همچون 
محمد  نفيسي،  سعيد  آشتياني،  اقبال  عباس 
معين، پرويز ناتل خانلري، غالمحسين صديقي 
ترجمه  طرح  در  مشاركت  به  زرياب،  عباس  و 
شد.  دعوت  اسالم  دايرة المعارف  مقاله هاي 
مجتبي  با  فرانكلين  لغت  مؤسسه  در  هم  مدتي 
مجله هاي  در  همچنين  او  كرد.  همكاري  مينوي 
دانش،  نو،  جهان  يغما،  سخن،  كتاب،  راهنماي 
علم و زندگي، مهر و فرهنگ ايران زمين فعاليت 
و  مجامع  از  بسياري  در  زرين كوب  مي كرد. 
عنوان  به  و  كرد  شركت  جهاني  علمي  مجالس 
پرداخت.«با  سخنراني  ايراد  به  ايران  نماينده 
كاروان حله»، «شعر بي دروغ، شعر بي نقاب»، 
فارسي»،  شعر  در  «سيري  رندان»،  كوچه  «از 
مالقات  تا  پله  كوزه»، «پله  در  ني»، «بحر  «سر 
ناكجاآباد»،  جست وجوي  در  گنجه  «پير  خدا»، 
«دو  معنوي)،  مثنوي  (برگزيده  ني نامه»  «از 
زبان  (به  ايران»  در  عرب  «فتح  سكوت»،  قرن 
«روزگاران  كمبريج)،  ايران  تاريخ  در  انگليسي 
«روزگاران  ايران»،  روزگاران  «دنباله  ايران»، 
از  «فرار  صوفيه»،  ميراث  «ارزش  ديگر»، 
ايران»،  تصوف  در  «جست وجو  مدرسه»، 
«در  ايران»،  تصوف  در  جست وجو  «دنباله 
زندگي  (درباره  طور»  «شعله  وجدان»،  قلمرو 
فرانسه  «ادبيات  فارسي»،  شعر  «بنياد  حالج)، 
دوره  در  فرانسه  «ادبيات  وسطي»،  قرون  در 
خاقاني»،  ترسائيه  قصيده  «شرح  رنسانس»، 
«فن شعر ارسطو»، «ارسطو و فن شعر»، «نقد 
ادبي» و «نقش بر آب» از جمله آثار منتشرشده 
 24 زرين كوب  هستند.عبدالحسين  زرين كوب 
درد  تحمل  سال ها  از  بعد   1378 شهريورماه 
و رنج ناشي از بيماري، در سن 77سالگي در 
تهران از دنيا رفت و پيكرش در قطعه هنرمندان 
پيكر  شد.  سپرده  خاك  به  (س)  زهرا  بهشت 
(نويسنده،  آريان  قمر  زنده ياد  همسرش، 
سال  در  كه  نيز  دانشگاه)  استاد  و  پژوهشگر 
به  او  آرامگاه  جوار  در  رفت،  دنيا  از   1391
خاك سپرده شد. اين زوج كه فرزندي نداشتند، 
آثار و كتابخانه خود را به مركز دايرة المعارف 

بزرگ اسالمي هديه كرده اند.

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

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

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

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

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

 12.00سپتامبر ساعت  14ثبت نام شنبه 
 

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

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

 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 
 

اضی   آ مو ز ش   ر ي
 

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

 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 
 

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

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

 

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

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

 

 مدرسه انديشه

«خاطرات انهدام» 
آيدين آغداشلو در دبى 

رونمايى مى شود

نمايشگاه 15 نقاشى از برجسته ترين آثار آيدين 
برپا  دبى  در  فرجام  بنياد  مجموعه  از  آغداشلو، 

مى شود.
اين هنرمند درباره برگزارى تازه ترين نمايشگاه 
برگزار  دبى  در  آينده  ماه  از  كه  خود  نقاشى 
نمايشگاه  اين  در  گفت:  «ايسنا»  به  مى شود، 
خصوصى  مجموعه  در  كه  اثرى   23 از  اثر   15
نمايش  به  دارد  وجود  من  از  فرجام  دكتر 
آثار  اينكه  بيان  با  شد.آغداشلو  خواهد  گذاشته 
بيشتر  و  نيست  فروش  براى  نمايشگاه  اين 
مجموعه دار  يك  كرد:  اظهار  دارد،  فرهنگى  جنبه 
سال   20 اين  طول  در  را  من  آثار  كه  عالقه مند 
از خود من يا حراجى ها خريدارى كرده، تصميم 
فكر  كه  است  گرفته  نمايشگاه  اين  برگزارى  به 
مى كنم قدم خوبى براى شناساندن هنرمند و هنر 

ايرانى به مخاطبان جهانى است.
نمايشگاه «خاطرات انهدام» از تاريخ 16 مهرماه 

به مدت يك ماه در دبى برگزار خواهد شد.

www.persianweekly.co.uk

 ژولى زه برنده جايزه 
توماس مان شد

در  داوران  هيات  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
توضيح انتخاب وى اعالم كرد: اين داستانسراى 
است.  كرده  منتشر  را  متنوعى  آثار  تجربه،  با 
اين  دريافت  با  خود  منثور  آثار  براى  زه  ژولى 
جايزه تجليل مى شود. در مركز اين آثار، مساله 
آزادى فردى و مسئوليت، ارزش هاى اجتماعى و 
تشخيص موقعيت قرار دارد. او در رمانهايى كه 
با  مقاالتى  و  اند  شده  ساخته  زيركانه  شكلى  به 
استدالل هاى دقيق در تشخيص زمانى خود موفق 
سنت هاى  بهترين  ترتيب،  اين  به  زه  ژولى  است. 
ادبى را ادامه مى دهد. آن هم در دورانى همچون 
نياز  زنى  نويسندگان  چنين  به  كه  حاضر  عصر 

مبرم وجود دارد. 
كه  يورويى  هزار   25 جايزه  اين  اهداى  مراسم 

از سوى آكادمى هنرهاى زيباى بايرن در شهر 
 8 شود،  مى  اهدا  لوبك  اشتات  هانزه  و  مونيخ 
ماكس  تاالر  در   11 ساعت  آذر)   17) دسامبر 
برنده  و  شود  مى  برگزار  مونيخ  شهر  يوزف   �
شهردار  زاكس  برند  از  را  جايزه  اين  امسال، 
رييس  كروگر  ميشاييل  و  لوبك  اشتات  هانزه 
كند.  مى  دريافت  بايرن  زيباى  هنرهاى  آكادمى 
در اين مراسم، ايليا ترويانو به سخنرانى خواهد 

پرداخت. 

و  لوبك  اشتات  هانزه  شهر  مان  توماس  جايزه 
آكادمى هنرهاى زيباى بايرن از سال 2010 هر 
سال به تناوب در شهرهاى لوبك و مونيخ اهدا 
مى شود. اين جايزه، از تلفيق جايزه توماس مان 
هانزه اشتات لوبك و جايزه بزرگ ادبيات آكادمى 
هنرهاى زيباى بايرن پديد آمده و برندگان پيشين 
آن كريستا ولف (2010)، يان آسمان (2011 )و 

توماس هورليمان (2012 )هستند. 
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سپتامبر   11 سه شنبه  روز  صبح  در 
فرماندة  پينوشه،  آگوستو  وقتى   1973
را  دسيسه اش  داشت  شيلى  ارتش 
در  خبرنگاران  از  اندكى  تعداد  مى چيد، 
سانتياگو باقى مانده بودند. شنبه قبلش 
كودتايى  براى  تداركات  به  سرانجام  او 
انتخاباتى  در  كه  دولتى  عليه  پيچيده 
و  پيوست  بود  شده  انتخاب  عادالنه 
فقط سه روز بعد، تنها سه روز بعد، او   
شكنجه  تروريسم،  براى  خود  ظرفيت 
و خيانت با يك قدرت خارجى را نشان 
داشت  او  كه  بود  زمان  اين  تنها  داد. 
گره  آمريكا  دولت  با  را  سرنوشتش 
مى زد كه از دولت آرمان خواه اما متزلزل 
ائتالفى بيزار بود؛ اين دولت ائتالفى با 
سالوادور  دكتر  را  حزب  شش  شركت 
رهبرى  دهكده  پزشك  يك  آلنده، 
سوسيال  اركان  بود  مصمم  كه  مى كرد 
مدت هاى  كه  كشورى  در  را  دموكراسى 
صاحبان  مالكين،  منفعت  براى  مديدى 
شده  سازماندهى  ثروتمندان  و  صنايع 

بود، عرضه كند.
 

سردى  به  پينوشه  با  اصلى  توطئه گران  ماه ها 
آلنده  به  خيلى  او  كه  كردند  كردند،  فكر  رفتار 
انتخابات  كه  همان طور   – منتخب  رئيس جمهور 
محلى نشان داد به طرز فزاينده اى محبوب است – 
وفادار است و آنقدر هم به قانون اساسى وفادار 

هست كه در توطئه مشاركت نكند.
 

هفته ها  از  پس  خارجى  خبرنگاران  اكثر 
بودند،  بسيارى  كرده  ترك  را  شيلى  انتظار، 
شهر  به  بى بهره  و  فقير  سانتياگويى هايى  از 
آن  به  سر  اين  از  و  آيرس  بوئنوس  پرهياهوى 
سر رشته كوه هاى آند به خانه هايشان بازگشتند. 
داشت،  اما  آنجا  در  خبرنگار  يك  واشنگتن پست 
تايم  مجله  نه  و  تايمز  نيويورك  نه  نيوزويك،  نه 

هيچ كدام خبرنگار نداشتند.
 

و  آمدند  پايين  شهر  در  چتر  با  سربازان  وقتى 
هانتر  هاوكر  جنگنده   جت هاى  تا  ماندند  منتظر 
نابود  بمباران  با  را  غيرنظامى  دولت  و  برسند 
كنند،  آلنده با نااميدى اما به شكل عبثى سعى كرد 
فكر  حتى  ساعتى  چند  و  بگيرد  تماس  پينوشه  با 
كرد كه شورشيان فرمانده نظامى او را ربوده و 

ساكت كرده اند.
 

هفته هاى  در  خارجى  گزارشگران  ما  از  بسيارى 
معمول  دورهم نشينى  به  سپتامبر 1973  از  پيش 
در بار طبقه پايين هتل كاررا – آن سوى ميدانى 
كه كاخ ساده رياست جمهورى آلنده به نام موندا 
قرار داشت – رفته بوديم؛ جايى كه بسيارى از ما 
خوردن  مشروب  حين  ما  داشتيم.  سكونت  آنجا 
بى وقفه در مورد حدس و گمان هايمان براى آينده 
حرف مى زديم، آن دسته از ما كه پاسپورت هاى 
آمريكايى داشتيم براى «تجربه سوسياليسم» در 

شيلى پيش بينى بدترى مى كرديم.
 

تلفن   خطوط  كرد،  شورش  انقالب  ضد  سه شنبه 
و تلكس ها قطع و فرودگاه ها بسته شدند. قبل از 
راسل  استوارت  همكارم،  و  دوست  با  صبح   10
خيابان هاى  از  پياده  پاى  رويترز  خبرگزارى  از 
بانك  باالى  در  بريتانيا  سفارت  سمت  به  خلوت 
براى  خطى  تا  رفتيم  جنوبى  آمريكاى  و  لندن 
هيچ  كنيم.  پيدا  لندن  به  گزارشمان  فرستادن 
در  آتش  بازى  وقتى  نبود،  اما  دسترس  در  خطى 
خيابان ها افزايش پيدا كرد،  ما چيزى نمى خواستيم 
شادمانى  اينكه  جز  بكنيم  نمى توانستيم  كارى  و 
تماشا  را  سفارتخانه  در  افراد  از  بسيارى  ناب 

بريتانيا  دريايى  نيروى  نمايندگان  ويژه  كنيم،  به 
در كودتا.

 
از  يكى  كارواجال،  گوستاو  درياساالر  موقع  آن 
پيشنهاد  او  به  و  زد  تلفن  آلنده  به  توطئه گران 
اما  كند.  ترك  را  كشور  هواپيما  يك  با  كه  داد 
بود،  قاطعانه  باال  خونش  فشار  كه  رئيس جمهور 
كى  خائن  آشغال هاى  شما  مى كنيد  «فكر  گفت: 
حرف  رئيس جمهور  با  داريد  شما   [...] هستيد؟ 
كردند  انتخاب  مردم  كه  رئيس جمهورى  مى زنيد! 

تسليم نمى شود.»
 

يك  با  مقاومت  نيروى  يك  ما  ساختمان  بام  بر 
تفنگ خفيف كاليبر 22 ، گاه و بى گاه شليك كرد تا 
اينكه هدف يك هليكوپتر در حال گذر قرار گرفت و 
كشته شد. ساعت چهار بعدازظهر، شهر كه ميان 
بود،  شده  محصور  آند  كوه هاى  رشته  قله هاى 
آرام تر بود. بنابراين من و استوارت ارتباطاتمان 
را با لندن قطع كرديم و از در برنزى پايين هتل 
باال  را  دست هايمان  كه  حالى  در  و  شديم  خارج 

گرفته بوديم به سمت هتل هايمان حركت كرديم.
 

پشت پنجره هاى كاررا و تجمع پشت محل پذيرش 
مزدور  هواداران  داشت،  سياه  شيشه هاى  كه 
اعضاى  از  تن  سه  و  او  سالمتى  به  پينوشه 
حكومت نظامى و نيروى دريايى، نيروى هوايى و 
ژاندارمرى مى نوشيدند. وقتى كه او در تلويزيون 
اعالم كرد كه كنگره، احزاب سياسى، اتحاديه هاى 

هوادارانش  كرده،  منحل  را  دادگسترى  و  صنفى 
فرياد شادى سر دادند.

جمع  گوشه اى  در  هتل  وحشت زده  كاركنان   
شدند و به تماشاى سرنوشت كشورشان نشسته 
بودند. محض احتياط و براى حفظ امنيت ما، آن ها 
زيرزمين  در  رختشويى  پشت  در  تختخواب هايى 
هتل برايمان آماده كرده بودند. بعد از يك خواب 
خوب شبانه رفتيم ديديم كه پرچم ها از كاخ موندا 
نظامى  حكومت  مقررات  تحت  بود.  آمده  پايين 

بعضى ها  شد؛  پينوشه  زندانيان  از  پر  ورزشگاه 
به  ديگران  گرفتند،  قرار  گلوله  هدف  راحتى  به 
بازداشتگاه هاى سياسى در بيابان هاى آتاكاما در 
در  شدند.  فرستاده  جنوب  سرد  منطقه  يا  شمال 
آغاز وقتى حكومت نظامى ساعت 6 صبح شروع 
شد، در فرودگاه هاى خصوصى و عمومى ازدحام 
مى خواستند  عجله  با  مردم  چون  آمد،  وجود  به 

خارج شوند.
 

و  شاهانه  رزم  لباس هاى  با  سربازان 
نظر  به  ترسناك  خود  خودى  به  مسلسل هايشان 
را  مظنونين  خانه  كه  طور  همان  و    مى رسيدند 
جلب  را  نظرشان  كه  آنچه  هر  مى كردند،  خراب 
مى كرد با خاك يكسان مى كردند. خارجى هايى كه 
از آزار و اذيت پا به فرار گذاشته بودند – براى 
مثال در برزيل – و مخصوصا كسانى كه آلنده به 
آن ها پناهندگى سياسى داده بود، در خطر بودند، 
صنفى.  اتحاديه هاى  صاحب منصبان  همين طور 

آن ها  از  بسيارى  كه  عادى  سربازان  اين  از  پس 
پسربچه هاى روستايى بودند، به شكل خنده دارى 
مدركى  را  كوبيسم  درباره  كتاب هايى  وجود 
و  مى دانستند  كاسترو  فيدل  به  افراد  ارادت  براى 
بنابراين آن ها بايد بازداشت و بازجويى مى شدند.

 
با يك شكايت عجوالنه بسيارى از افراد به شكل 
ناعادالنه و از سوى ارتش روانه زندان مى شدند 
و ارتش به ندرت تائيد مى كرد كه كسى در زندان 
ساله   17 ديكتاتورى  ترتيب  اين  به  نه.  يا  هست 
خورد؛  پيوند  تروريسم  با  كه  شد  آغاز  پينوشه 
كودتاهاى  مورد  در  آن  از  پيش  كه  همان طور 
نظاميان در برزيل در سال 1964، بعد در اروگوئه، 
پاراگوئه، بوليوى و آرژانتين اتفاق افتاد و بعد ها 
گوانتانامو،  خليج  و  افغانستان  مدرن،  عراق  در 
شكنجه گران پليس با الكترود ها و ابزار القاى حس 
غربى»  مسيحى  «تمدن  از  دفاع  براى  شدن  غرق 
حاضر بودند. بسيارى از آن ها در كار خودشان 
به   نهايت خبرگى مى رسيدند، چه در خود آمريكا، 
چه در پايگاه هاى اين كشور در منطقه كانال پاناما 

توسط آموزش دهندگان آمريكايى.
 

در  شام  ميهمانى  يك  در  آن،  از  قبل  سال  هفت 
سال 1966 در جريان اقامتى طوالنى در پايتخت 
همسرش  و  آلنده  جورجى،  همسرم  همراه  شيلى 
هورتونيسا تنچا را براى اولين بار مالقات كردم. 
رياست  كاخ  به  حمله  در  كه  زمانى  تا  او  و  من 
جمهورى كشته شد، رابطه بسيار خوبى داشتيم. 
ميزبان ما آلوارو با شوخى، من را به رهبر چپ ها 
معرفى كرد و گفت: «اين مرد تا به حال چند بار 
براى رئيس جمهور شدن تالش كرده و مى خواهد 
با  آلنده  كند.»  امتحان  را  شانسش  ديگر  بار  يك 
جوان  «مرد  گفت:  و  حرفش  توى  پريد  شوخى 
مى دانى قرار است روى سنگ قبر من چه چيزى 
نوشته شود؟» من مودبانه جواب دادم: «نه، دكتر 
گفت:  و  خنديد  شيلى  آينده  دولت  رئيس  چى؟» 
رئيس جمهور  گوسنز،  آلنده  سالوادور  «اينجا 

آينده شيلى خفته است.»
 

21 سپتامبر 1970، آلنده به عنوان برنده  انتخاباتى 
به  را  قدرت  آنكه  از  قبل  اما  شد،  معرفى  سالم 
دست بگيرد، پيش از تالش بى ثمر محافظه كاران 
اينكه  براى  آمريكايى شان  هم پيمانان  و  شيليايى 
كنند،  اعالم  اساسى  قانون  برخالف  را  انتخابات 
در  سانتياگو  در  آمريكا  سفير  كورى،  ادوارد 
استراتژيست  كيسينجر،  هنرى  به  گزارشى 
خارجى ريچارد نيكسون نوشت: «وقتى آلنده سر 
كار مى آيد، ما بايد از تمام قدرتمان استفاده كنيم 
و  فقر  با   نهايت  را  كشور  اين  مردم  و  شيلى  تا 

محروميت مجازات كنيم.»
 

سى آى اى  رئيس  هلمز،  ريچارد  قبل تر،  روز  چند 
با  واشنگتن  در  نشستى  درباره  يادداشت هايى 
كل  دادستان  ميچل،  جان  و  كيسينجر  نيكسون، 
آمريكا نوشت كه در آنجا رئيس جمهور خواستار 
كودتا شد. آن ها خواندند: «شايد شانس 1 به 10 
قيمتى /  هر  به  دهيد!  /  نجات  را  شيلى  باشد،  اما 
هزينه  دالر  ميليون   10  / سفارت  دخالت  بدون 
بهترين  بيشتر /  لزوم  صورت  در  دسترس،  در 
ايجاد   / بازى   استراتژى   / دارى   كه  نيروهايى 
شوك اقتصادى / 48 ساعت براى طرح عمليات.»

 
سپتامبر   11 باالخره  آلنده  دشمنان  آنكه  از  پس 
كردند،  اعالم  او  برابر  در  را  خود  پيروزى 
خودشان  از  ممكن  شكل  بهترين  به  شيليايى  ها 
محافظت كردند؛  در حالى كه پينوشه و طرفدارانش 
چنان  پينوشه  بودند.  واشنگتن  لطف  مورد  حاال 
 17 كه  بود  دلگرم  آزاد»  «جهان  در  حاميانش  به 
وزير  ليتر،  اورالندو  داد  دستور   1976 سپتامبر 
در  ماشينش  در  كه  بمبى  با  را  آلنده  دولت  دفاع 
واشنگتن  ديپلماتيك  مركز  در  شرايدن  ميدان 

جاسازى شده بود، به قتل برسانند.
  منبع: گاردين
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40 سال پس از كودتاى شيلى؛

 اينجا آلنده خفته است 
هيو اُشاگنسى/ ترجمه: مجتبا پورمحسن

بسيارى  عجوالنه  شكايت  يك  با 
از  و  ناعادالنه  شكل  به  افراد  از 
مى شدند  زندان  روانه  ارتش  سوى 
مى كرد  تائيد  ندرت  به  ارتش  و 
به  نه.  يا  هست  زندان  در  كسى  كه 
ساله   17 ديكتاتورى  ترتيب  اين 
تروريسم  با  كه  شد  آغاز  پينوشه 
پيش  كه  همان طور  خورد؛  پيوند 
نظاميان  كودتاهاى  مورد  در  آن  از 
در  بعد   ،1964 سال  در  برزيل  در 
و  بوليوى  پاراگوئه،  اروگوئه، 

در  بعد ها  و  افتاد  اتفاق  آرژانتين 
خليج  و  افغانستان  مدرن،  عراق 
پليس  شكنجه گران  گوانتانامو، 
حس  القاى  ابزار  و  الكترود ها  با 
«تمدن  از  دفاع  براى  شدن  غرق 
بودند.  حاضر  غربى»  مسيحى 
خودشان  كار  در  آن ها  از  بسيارى 
چه  مى رسيدند،  خبرگى  به   نهايت 
پايگاه هاى  در  چه  آمريكا،  خود  در 
پاناما  كانال  منطقه  در  كشور  اين 
توسط آموزش دهندگان آمريكايى.
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تجربه رانندگي بدون دست 
با خودرو جديد مرسدس بنز

شركت خودروسازي مرسدس بنز از نسل جدي خودرو 
خودران رونمايي كرد كه احتماال تا سال 2020 ميالدي 

وارد بازار خواهد شد.
جنرال  ولوو،  مانند  خودروسازي  شركت هاي  درحاليكه 
خوردهاي  طراحي  حال  در  واگن  فولكس  و  موتورز 
خودروي  از  رونمايي  با  آلماني  رقيب  هستند،  خودران 
خودران Intelligent Drive 500 S گوي سبقت را از 
ساير رقبا ربود.نمونه آزمايشي خودروي خودران مجهز 
به حسگرهاي مبتني بر توليد است و اين فناوري امكان 
واكنش  نحوه  و  جاده  در  موانع  مشاهده  يابي،  موقعيت 
 Route مستقل خودرو را فراهم مي كند.با كمك فناوري
پر  مناطق  در  مستقل  مسيريابي  به  قادر  خودرو   Pilot
تراكم شهري و بين شهري خواهد بود.در عين عملكرد 
كامال مستقل، راننده مي تواند در شرايطي مانند رسيدن 
پياده،  عابران  ميدان،  رانندگي،  و  راهنمايي  چراغ  به 
را  خودرو  دستي  بصورت  تراموا  يا  سواران  دوچرخه 
 S خودران  خودروي  اي  جاده  تست  كند.مراحل  كنترل 
Intelligent Drive 500 ماه گذشته ميالدي در فاصله 

با  فورتسهايم  تا  مانهايم  شهر  دو  بين  كيلومتري   100
توسعه  بخش  مدير  وبر»  شد.«توماس  انجام  موفقيت 
شركت دايملر تأكيد مي كند: قصد داريم بعنوان نخستين 
توليد كننده، خودروي كامال مستقل و هوشمند جهان را 
تا يك دهه آينده روانه بازار كنيم.فناوري برجسته بكار 
فرانكفورت  خودرو  نمايشگاه  در  خودرو  اين  در  رفته 
محققان  آلماني،  محققان  بر  شد.عالوه  خواهد  معرفي 
به  نيسان  با  مشترك  همكاري  در  آكسفورد  دانشگاه 
هستند   (robotcars) رباتيك خودروهاي  طراحي  دنبال 
كه با استفاده از داده هاي دريافتي از جاده و نرم افزار 
آنبورد رانندگي، قادر به عملكرد كامال مستقل در جاده 
شاسي  در  شده  نصب  ليزر  و  دوربين ها  كمك  است.با 
از  آني  بعدي  سه  نقشه  نيسان،   Leaf الكتريكي  خودرو 
مي شود  تهيه  دستي  رانندگي  شرايط  در  اطراف  محيط 
كه از طريق آي پد لمسي در اختيار راننده قرار مي گيرد.

متري  مسافت 50  ثانيه  در  بار  خودرو 13  جلوي  ليزر 
عابر  موانع،  با  برخورد  از  پيشگيري  براي  را  مقابل 
پياده، دوچرخه سوار يا خودروهاي ديگر با ميدان ديد 
مانع  تشخيص  صورت  مي كند.در  اسكن  اي  درجه   85
و  كرده  پيدا  كاهش  خودكار  بطور  سرعت  احتمالي، 
راننده با پدال ترمز مي تواند كنترل كامل خودرو را در 

دست بگيرد.

5 نظريه علمى درباره 
ظاهر احتمالى 

موجودات فرازمينى
بسيارى  در  تاكنون  فضايى  موجودات 
از  جهان  در  شده  ساخته  فيلمهاى  از 
موجودى  تا  لزج  و  زشت  موجودات 
تى  اى  يعنى  بازى  اسباب  خرس  شبيه 
نظر  از  اما  اند.  شده  كشيده  تصوير  به 
موجودات  از  چهره  كدام  دانشمندان 

فرازمينى به واقعيت نزديك تر است؟
اطرافمان،  جهان  از  ما  درك  افزايش  با 
خود  وجود  به  نسبت  نيز  ما  انداز  چشم 
متواضع تر شده، اين امر موجب شده كه 
درباره  را  پردازيهايى  نظريه  دانشمندان 
كه  كنند  آغاز  فرازمينى  موجودات  ظاهر 
نسبت به گذشته مى توان آنها را واقعى 

تر دانست.

و  شكل  با  رابطه  در  عقايد  و  ها  ديدگاه 
و  متنوع  بسيار  موجودات  اين  شمايل 
متغير است، اما برخالف همه اين ديدگاه 
هاى علمى تخيلى دانشمدان نظريات خود 
و  محيطى  زيست  سرنخهاى  برحسب  را 

بيولوژيكى ارائه داده اند.
اما مطرح شدن اين نظريات علمى باز هم 
به اين معنا نيست كه ما به پاسخ هستى 
شناسانه بيگانگان فرازمينى نزديك شده 

ايم.

-1 عروس دريايى
دكتر مگى آدرين پاكوك كه براى شركت 
اعتقاد  كنند  مى  كار  استريوم  فضايى 
از  موجوداتى  فضايى  بيگانگان  كه  دارد 
نوع دريايى با نور بيشتر براى برقرارى 
ارتباط با ساير موجودات فضايى هستند، 
اين موجودات دهان خود را براى گرفتن 
رشد  براى  اتمسفر  از  شيميايى  مواد 

بدنشان  و  كنند  مى  باز  مثل  توليد  و 
سطح  و  شود  مى  باز  خورشيد  نور  در 
دارد  كاربرد  نور  جذب  براى  آن  متاليك 
براى  كه  دارد  لنز  نوعى  چشمهايشان  و 
مشاهده اطراف خود با جزئيات كامل به 
كار مى رود. سطح تحتانى بدنشان براى 

استتار نارنجى رنگ است.
چگونگى  براساس  را  خود  نظريه  وى 
زمين  روى  اقيانوسهاى  در  حيات  آغاز 
است  كرده  گيرى  نتيجه  چنين  و  مطرح 
اتمسفر  با  توانند  مى  موجودات  اين  كه 
خارجى به همان نحو تعامل برقرار كنند 
آب  با  ما  اقيانوسهاى  در  ارگانيسمها  كه 

تعامل دارند.

-2  شبيه حشرات
موجودات  منفورترين  درميان  سوسكها 
آن  علت  و  گيرند  مى  جاى  ما  سياره 

آنها  ضخيم  خارجى  محافظ  پوشش 
است كه مى توانند براى مدت طوالنى در 
شرايط سخت (براى مثال جنگ هسته اى) 

دوام بياورند.

-3 درست شبيه انسان
زيست  استاد  موريس  كانوى  سيمون 
دانشگاه  در  تكاملى  باستانى  شناسى 
فضايى  بيگانگان  كه  است  معتقد  كمبريج 
شايد درست شبيه انسان باشند ، به اين 
معنا كه آنها نه فقط در ظاهر و بيولوژى 
بلكه در ضعفهاى انسانى چون خشونت، 
حرص و تمايل به سوء استفاده از منابع 

ديگران نيز با انسان مشترك هستند.
وى اظهار مى دارد: وقتى كه يك زيست 
مشابه  شرايط  باشد  داشته  وجود  كره 
پديد مى آيد و اين امر در رابطه با هوش 

نيز صدق مى كند.

-4 حيات غير كربنى
براساس آنچه ما درباره حيات در زمين 
است  درك  قابل  مسئله  اين  دانيم  مى 
جمله  از  دانشمندان  از  بسيارى  چرا  كه 
كه  كند  مى  مطرح  را  ايده  اين  موريس 
بيگانگان فضايى شبيه انسان هستند. اما 
اعظم  قسمت  كه  است  شرايطى  در  اين 
حيات روى سياره زمين متشكل از كربن، 
و  فسفر  اكسيژن،  نيتروژن،  هيدروژن، 
سولفور است، دانشمندان در سال 2010 
اورگانيسمهاى چند سلولى يافته اند كه به 
دانش  براساس  و  ندارند  نيازى  اكسيژن 
دارد.  ويژگى  چنين  باكترى  تنها  كنونى 
اين امر پرسشهايى را درباره درك ما از 
حيات و چگونگى وجود آن به دنبال دارد.

دهد  مى  نشان  امروز  علمى  هاى  فرضيه 
كيهان  در  تواند  مى  غيركربنى  حيات  كه 
اين  صحت  اگر  و  باشد  داشته  وجود 
فرضيه ثابت شود اين احتمال وجود دارد 
كه حيات فرازمينى هيچ شباهتى به حيات 

زمينى نداشته باشد.

يا  دريا  اعماق  از  موجوداتى   5-
ارتفاعات باال

كانادا  اكتشاف  برنامه  در  مثال  براى 
شناس  اختر  زيست  دارتنل  لوئيس  دكتر 
معدودى  احتماالت  لندن  كالج  دانشگاه 
موجودات  آن  براساس  كه  كرده  مطرح 
هستند  ديگر  هاى  سياره  از  كه  فضايى 
اورگانيسمهاى  برخى  شبيه  است  ممكن 
سياره ماه باشد، براى مثال در دنياهاى 
آبى اين اورگانيسمها شبيه موارد نادرى 
هستند كه ما در اعماق اقيانوسهاى خود 
كه  دنياهايى  در  يا  و  كنيم  مى  مشاهده 
موجودات  هستند  سنگين  گرانش  داراى 
وجود  بزرگتر  و  قدرتمند  بسيار  پرنده 
دارد كه از مزاياى اتمسفر متراكم و غليظ 

آنجا سود مى برند.

رونمايي از تلفني با اهداف 
صلح جويانه

لندن  در  هفته  اين  عادالنه  تجارت  هوشمند  تلفن  اولين 

رونمايي مي شود تا گام مهمي به سوي رسيدن به فناوري 
اخالقي باشد.

كه  هوشمندي  تلفن  سازنده  عنوان  به  هلندي  شركت  يك 
ناميده   (Fairphone منصفانه  تلفن  معناي  به   ) فيرفن 
اطمينان  براي  فشار  گروه هاي  با  داشت  اظهار  مي شود 
محصول  ترين  اخالقي  تلفن  اين  كه  اين  از  كردن  حاصل 
هوشمند  تلفن  است.اين  داشته  همكاري  بوده  موجود 
آي  بين  كه  سانتيمتري)   10,9) اينچي  صفحه 4,3  با  جديد 
پوند   272 قيمت  با  مي شود  محسوب   S3 گلكسي  و   5 فن 
بازار  وارد  دسامبر  ماه  تا  تلفن  اين  اما  مي رسد  فروش  به 
به  تلفن  اين  از  دستگاه  هزار   15 نمي شود.تاكنون  فروش 
مشتريان  و  است  شده  فروخته  سفارش  پيش  صورت 
در  ماه  شهريور   27 چهارشنبه  روز  از  مي توانند  بالقوه 
نزديك  از  را  جديد  محصول  اين  لندن  طراحي  جشنواره 
هوشمند  تلفنهاي  در  معدني  منابع  از  كنند.تعدادي  مشاهده 
دمكراتيكي  جمهوري  چون  درگيري  مورد  مناطق  از  اغلب 
خاص  طور  به  تنگستن  و  قلع  تانتال،  مي شود.  گرفته  كنگو 
از معادن اين منطقه استخراج مي شود كه گروه هاي مسلح 
به  و  مي برند  سود  تجارت  اين  از  و  مي كنند  كنترل  را  آن 
تبع سود اين تجارت صرف افزودن سوخت به آتش جنگ 
مي شود.قلع و تانتال فيرفن از معادن بدون جنگ و درگيري 

و مناطقي كه سود حاصل از تجارت خود را صرف خريد 
سالح نمي كنند استخراج شده است.مايكل بالستر مدير توليد 
محصول اين شركت هلندي اظهار داشت كه تصميم گرفت 
صرفا  كه  اين  تا  بسازد  عادالنه  تجارت  با  هوشمندي  تلفن 
ستادي عليه تلفنهاي هوشمند موجود در بازار تشكيل دهد.

كار  ديگران  از  انتقاد  و  بيرون  از  كردن  نظاره  افزود:  وي 

براي  ستادي  عنوان  به  تجارت  است.اين  اي  ساده  بسيار 
براي  كار  شرايط  بهبود  و  عادالنه  دستمزدهاي  پرداخت 
و  آغاز  هوشمند  تلفنهاي  سازنده  كارخانه هاي  كارگران 
به يك شركت اجتماعي تبديل شد.اين شركت هلندي براي 
معادن  از  هوشمند  تلفن  اين  در  خود  نياز  مورد  قلع  تأمين 
جنوب كيوو در شرق جمهوري دمكراتيكي استفاده كرد و 
به رغم وجود جنگ بين شبيه نظامي هايي كه تجارت مواد 
به  كه  كرده  اعالم  شركت  اين  مي كنند،  كنترل  را  معدني 
سختي تالش مي كند تا اطمينان حاصل كند كه با كارگران 
اين معادن رفتار مناسبي صورت گرفته و سود حاصل از 
اين تجارت در دستان شبيه نظاميان قرار نمي گيرد.به رغم 
دستگاه هاي قفل شده اپل، فيرفن را به سادگي مي توان باز 
را  آن  عمر  طول  امر  اين  كه  است  ساده  آن  تعمير  و  كرد 
يافته  تغيير  نسخه  يك  داراي  دستگاه  اين  مي دهد.  افزايش 
 Kwame اندرويد است كه توسط توسعه دهندگان شركت
در لندن ارائه شده است.يكي از ويژگيهاي نوآورانه اين تلفن 
اسالت دوگانه سيم كارت است كه با استفاده از آن مي توان 
دستگاه هاي  تعداد  و  كرد  ادغام  را  شخصي  و  كاري  تلفن 
مورد استفاده را كاهش داد. داشتن دو دستگاه تلفن يكي از 

ويژگيهاي كاربران آفريقايي و آسيايي است.
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خواب ها از كجا 
مي آيند؟

فرانسوي  محققان  از  تيمي 
خواب ديدن  كه  باورند  اين  بر 
خود،  نوع  اساسي ترين  در 
ايجاد  مغز   brainstem توسط 

مي شود.
و  مغز  از  بخشي  ارگان  اين 
نقش  و  است  متصل  نخاع  به 
خواب  تنظيم  در  را  مهمي 
نه  و  «پايين-به-باال»  (فرايندي 
مغز)  باالتر  عملكردهاي  نتيجه 
در  حاضر  مي كند.محققان  ايفا 
به  مبتال  بيماران  مطالعه  اين 
خودكار»  «فعالسازي  نارسايي 
(auto-activation) را بررسي 

كردند. 
سندرومي  خودكار  فعالسازي 
است كه مشخصه آن بي تفاوتي 
اين  داراي  است.افراد  شديد 
فعال كردن  توانايي  نارسايي، 
يا  شناختي  فرايند  نوع  هر  آني 
مي دهند. دست  از  را  عاطفي 

فكري  نوع  هيچ  داراي  آن ها 
نيستند و اغلب به آرامي تمامي 
بدون  و  مكان  يك  در  را  روز 
حركت كردن  يا  صحبت كردن 
آن ها  فردي  مي نشينند.چنانچه 
به  مي توانند  كند،  تحريك  را 
خاطرات  و  گفته  پاسخ  سوال ها 
را به ياد آورند، اما در صورتي 
كه به حال خود رها شوند، ذهن 
آن ها خالي مي ماند.در صورتي 

كه اين بيماران داراي افكار آني 
است  مطرح  سوال  اين  نيستند، 

كه آيا آ ن ها خواب مي بينند؟

در اين تحقيق از 13 سوژه مبتال 
به نارسايي و 13 سوژه كنترل 
خواسته شد كه يك دفترياداشت 
محققان  باشند.  داشته  خواب 
براي  را  دفترها  اين  سپس 
و  پيچيدگي  طوالني بودن، 
كردند. تحليل  آن ها  عجيب بودن 
مبتال  بيماران  تمامي  نهايت،  در 
را  خواب ديدن  نارسايي  اين  به 
تعدادي  اما  نكردند،  گزارش 
انجام  را  عمل  اين  آن ها  از 
ديدن  خواب  كه  دادند.افرادي 
(فقط  بودند  كرده  گزارش  را 
چهار نفر از 13 نفر)، خواب هاي 
در  را  غيرعجيب تر  و  كوتاه تر 
مقايسه با گروه كنترل داشتند. 

با  خواب هايي  كنترل  گروه 
مانند  نرمال  سناريوهاي 
كه  داشتند.بيماراني  را  راه رفتن 
آني  افكار  داراي  روز  طول  در 
خواب  هنگام  مي توانند  نبودند، 
و  باشند  داشته  را  افكار  اين 
مي دهد  نشان  موضوع  اين 
فرايندي  بايد  خواب ديدن  كه 
يك  اساسا  و  «پايين-به-باال» 
فقدان  و  باشد.سادگي   reflex
اين  از  افراد  خواب هاي  عاطفي 
حكايت دارد كه فرايندهاي دست 
سناريوهاي  خلق  براي  باالتري 
عجيبي كه بسياري از مردم در 
خواب هايشان دارند، الزم است.

پيشنهاد وسوسه كننده ناسا 
براي تنبل ها! 

رختخواب  در  خوابيدن  براي  داوطلبان  از  ثبت نام  حال  در  ناسا 

روي  بر  ريزگرانش  تاثير  بررسي  منظور  به  روز   70 مدت  به 
آنها  به  تالش  اين  براي  دالر   5000 ماهانه  و  است  بدنشان 

پرداخت خواهد كرد!
حال  در  هوستون  در  جانسون  فضايي  مركز  در  پژوهش  اين 
فعاليتهاي  و  مانده  آنجا  در  هفته  دو  مدت  به  فرد  كه  بوده  اجرا 
روزانه اش را انجام مي دهد تا دانشمندان بتوانند شرايط بدنش را 

در حالت عادي ارزيابي كنند.
خوابيده  مورب  تخت  يك  در  روز   70 مدت  به  سپس  داوطلبان 
تاريكي  از  ساعت  هشت  و  نور  از  ساعت   16 براي  روزانه  و 
تلويزيون،  رايانه اي،  بازيهاي  به  شد.دسترسي  خواهند  بهره مند 
كتاب، اينترنت و بازديدكنندگان آزاد بوده و انواع غذا براي حفظ 

وزن ثابت فرد ارائه خواهد شد.

زماني  بگيرد.تنها  دوش  رختخواب  همان  در  مي تواند  فرد  حتي 
انجام  به  دانشمندان  كه  است  وقتي  دارد،  حركت  اجازه  فرد  كه 
گردش  عضله،  استخوان،  در  تغييرات  بررسي  براي  آزمايشات 
تمرين  طي  مي پردازند.همچنين  ايمني  سيستم  و  تغذيه  خون، 
جديدي موسوم به آزمايش اقدام متقابل و عملكرد كه به بررسي 
سالمت  ماهيچه،  قدرت  و  اندازه  روي  بر  مختلف  حركات  تاثير 
مي توانند  افراد  مي پردازد،  عروقي  قلبي  عملكرد  و  استخوان 
تخت  روي  داوطلبان  نيز  زمان  آن  در  حتي  كنند.البته  حركت 

خوابيده و با تجهيزات خاص ورزش مي كنند.
براي  روزه   14 توانبخشي  دوره  يك  روز،   70 اين  از  پس 
پژوهش  مي شود.يك  برگزار  عادي  حالت  به  بدن  بازگردادن 
فضايي  سازمان  فيزيكي  علوم  و  زندگي  برنامه  توسط  مشابه 
اروپا در موسسه مدس فرانسه در حال اجراست.اگرچه با وجود 
مجذوب كننده بودن پول آن، اين تجربه به آساني آنچه در ابتدا 
به نظر مي رسد نيست.در دوره هاي طوالني، ريزگرانش عوارض 

جدي بر روي بدن انسان مي گذارد.
بدون كشش عادي گرانشي، خون به سمت پايين جريان نيافته 
مي كند.  ايجاد  پف  پاها  و  دست ها  صورت،  مانند  اندام  در  اما 
همچنين بدون اين فشار به سمت پائين، قد افزايش مي يابد.توده 
بدن اغلب با تخليه نيتروژن از بافت ماهيچه كاهش يافته، رگ ها و 
شريان هاي پاها ضعيف تر شده، كم خوني اتفاق افتاده و همچنين 
شمارش سلولهاي خون كاهش مي يابد.مهمترين نگراني، كاهش 
افزايش  ماموريت،  شدن  طوالني تر  با  كه  بوده  استخوان  كلسيم 
طوالني  ريزگرانش  معرض  در  استخوان  كلسيم  كاهش  مي يابد. 
مدت 10 برابر سريعتر از افراد مسن مبتال به آرتروز رخ مي دهد.

فضانوردان در زمان بازگشت به زمين از يك حس كلي ضعف 
و فقدان تعادل گزارش مي كنند كه البته پس از يك هفته به حالت 
عادي برمي گردند.بررسي تاثيرات ريزگرانش يك برنامه در حال 
انجام در 25 سال گذشته براي ناسا بوده است.راه هاي ديگري 
براي ايجاد محيط هاي گرانش پايين در زمين وجود دارد اما مدت 
آنها بسيار كوتاه است. براي مثال، آزادسازي نمونه هاي تجربي 

از باالي برجهاي بلند تنها چهار ثانيه ريزگرانش ارائه مي كند.
هواپيماي تحقيقاتي در حاليكه به باالترين شيب صعود رسيده 
و يك سقوط سريع را آغاز مي كند، مي تواند اين تجربه را براي 

حدود 30 ثانيه ارائه كند.
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گوناگون
پرواز آزمايشي يك جت جديد با 

8 برابر سرعت صوت 
سرعت  برابر  هشت  با  عملكرد  به  قادر  كه  انقالبي  جت  موتور  يك 

صوت است، براي انجام پرواز آزمايشي به نروژ رسيده است.
شده،  طراحي  استراليا  كوينزلند  دانشگاه  توسط  كه  تكنولوژي  اين 
Scramspace نام دارد و در واقع، يك scramjet مافوق صوت است 
شد.سامانه  خواهد  پرتاپ  شمالي  قطبي  مدار  در  موشك  توسط  كه 
ابداعي بخشي از پروژه طراحي فناوري مافوق صوت است كه ممكن 
فناوري هاي  با  مقايسه  در  ارزان  بهاي  با  را  بارهايي  روزي  است 

كنوني، در مدار قرار دهد.

تيمي  توسط  ساله   سه   تحقيقاتي  پروژه  يك   Scramspace سيستم 
بين المللي متشكل از 13 اسپانسر از پنج كشور جهان است. رهبري 

اين تيم را پروفسور «روسل بويس» از دانشگاه كوينزلند بر عهده 
دارد.بوجه 13,7 ميليون دالري اين سامانه در مقايسه با بودجه هاي 
پروژه هاي مافوق صوت امريكا كه صدها ميليون دالر هزينه مي برند، 
يك  سانتي متري،   80 و  متر  يك   Scramspace قلب  است.  كوچك 
استاندارد  جت  موتور  است.يك  مافوق صوت   scramjet سيستم 
مانند آن چه در يك هواپيماي مسافربري تعبيه مي شود، بخش بسيار 
پيچيده اي از ماشين آالتي است كه مملو از پره هاي دوربين است و 

هواي ورودي را براي سوزاندن سوخت جت، فشرده مي كند.

با اين حال، چنانچه موتور به اندازه كافي سريع حركت كند، هوا خود 
را براي انجام احتراق فشرده مي كند.اين همان رخدادي است كه در 
يك ramjet روي مي دهد، يعني سوخت مستقيما به درون يك اتاقك 
احتراق افشانه مي شود و به شيوه اي بسيار ساده مشتعل مي شود.

يك  از  متفاوت  كه  مي كند  استفاده   scramjet يك  از  جديد  سيستم 
ramjet است، زيرا سوخت آن به درون كانتينر هواي ورودي و نه 
اتاقك احتراق، مي رود تا زمان الزم را به سوخت براي تركيب شدن 
مناسب با هوا در سرعت مافوق صوت را بدهد.مشتعل شدن سوخت 
هيدروژن از اين حقيقت بهره مي برد كه در موتور، احتراق همسان 
نيست و نقاطي با فشار بسيار باال وجود دارند كه مي توان آن ها را 
در اگزوز جت مشاهده كرد. اين نقاط دماي تركيب سوخت/هوا را به 
نقطه اشتعال افزايش مي دهند.بين 15 و 21 سپتامبر، سامانه ابداعي 
و 290  هزار  (پنج  ماخ  هشت  باالي  سرعت  با  آزمايشي  پرواز  يك 
گره يا هشت هزار و 600 كيلومتري در ساعت) را آغاز خواهد كرد 
و از مركز Andّya Rocket Range واقع در 300 كيلومتري شمال 
«مدار قطب شمال» اوج خواهد گرفت.اين فناوري توسط دو موشك 
به فضا و به ارتفاع 320 كيلومتري پرتاب مي شود و هنگامي كه جو 
رانشي  نيروي  و  شد  خواهد  جدا  سفينه فضايي  از  مي كند،  ترك  را 
سپس  مي كند.  هدايت  مطلوب  دقيق  زاويه  به  را  آن  كوچك  گازي 
گرانش سفينه را به سرعت هشت ماخ شتاب دهي مي كند.زماني كه 
اين وسيله نقيله در ارتفاعي بين 27 و 32 كيلومتر است، موتور آن 
براي شليك، آتش گرفته و ابزار موجود نيز احتراق و داده هاي رانش 

را ثبت مي كنند.

اين فرايند بايد به سرعت انجام شود، زيرا سه ثانيه پس از اشتعال، 
Scramspace بر فراز درياي شمال متالشي مي شود.تيم تحقيقاتي 
از  بهتري  درك  جديد  آزمايش  است  اميدوار  پروژه  اين  در  حاضر 
مواد  عملكرد  چگونگي  مافوق صوت،  احتراق  صوت،  مافوق   فيزيك 
و اجزا در سرعت هاي مافوق صوت و چگونگي ارتقا فرايند طراحي 

سفينه مافوق صوت را ارائه دهد.
نقليه اي  وسايط  با  مدار  به  بار  ارسال  روزي  اميدوارند  مهندسان 
حمل   كنوني  موشك هاي  با  مقايسه  در  را  كمتري  مايع  اكسيژن  كه 

مي كنند، كم هزينه تر شود.

 كشفيات دانشمندان درباره درك 
مختلف موجودات از زمان؛

 چرا در پيري زمان 
سريع تر مي گذرد؟ 

كالج  ترينيتي  دانشگاه  محققان 
توسط  زمان  درك  مدعي اند  دوبلين 
اندازه  به  بستگي  مختلف  موجودات 
با  واقع،  در  زمان  گرچه  دارد،  آنها 

سرعت يكسان مي گذرد.

را  به روزرساني ها  مگس  يك  چشمان 
مغز  به  انسان  چشمان  از  بيشتر  بسيار 
ذهني  پردازش هاي  بنابراين،  و  مي فرستد 
ذهني  پردازش هاي  از  سريع تر  بسيار  آن 
مگس  يك  كه  است  آن  است.نتيجه  انسان 
اشيايي را كه به كندي حركت مي كنند، در 
مقايسه با واكنش هاي سريع خود مي بيند.

اين امر در مقايسه با فردي كه با روزنامه 
تصميم گيري  موجب  است،  آن  تعقيب  در 
خطر  از  دورشدن  براي  بسيارسريع تر 
مي شود.مگس ها تنها گونه هايي نيستند كه 

درك متفاوتي از زمان دارند.

همراه  به  دوبلين  ترينيتي  كالج  محققان 
سنت اندروز  دانشگاه  و  ادينبرو  دانشگاه 
موجودات  اندازه  به  زمان  درك  معتقدند 
بستگي دارد؛ به طور مثال، سگ ها اطالعات 
پردازش  انسان   سرعت  برابر  دو  با  را 
مي كنند و اين امر توضيح دهنده اين پرسش 
تلويزيون  به  اغلب  آن ها  چرا  كه  است 
براي  تلويزيون  ندارند.صفحات  عالقه اي 
ارائه توهمي از تصاوير ثابت به انسان ها 
سوسو مي زنند، اما سيستم بينايي سگ ها 
مقايسه  در  باالتري  رفرش   سرعت  داراي 
با صفحه تلويزيون است و بنابراين تمامي 
آن چه آن ها مي بينند، سوسوي نورهاست.

موجودات  انجام شده،  آزمايشات  در 
باالترين  داراي  چابك تر  و  كوچك تر 
واحد  يك  در  اطالعات  درك  براي  توانايي 
قادر  آن ها  ديگر  عبارت  به  بودند،  زماني 
در  را  بيشتري  نور  سوسوهاي  بودند 

نظر  به  مشابه،  روشي  ببينند.به  ثانيه  هر 
موجودات  براي  زمان  سرعت  مي رسد 

بزرگ تر افزايش مي يابد.
پشت چرمي  دريايي  الك پشت  مثال  يك 
از  سريع تر  برابر   2,5 را  زمان  كه  است 
محققان  حال،  اين  با  مي كنند.  درك  انسان 
ياد  موجودي  عنوان  به  سوسك  نوعي  از 
نمي كند. تبعيت  قانون  اين  از  كه  مي كنند 
توسط  را  اندكي  اطالعات  موجودات  اين 

چشمهايشان دريافت مي كنند و سريع تر از 
كند،  همراهي  مي تواند  چشم هايشان  آنچه 

مي دوند.
يك  و  مي كنند  نابينا  را  خود  اساسا  آن ها 
رويكرد توقف-شروع را براي يافتن طعمه 
چيزي  به  كه  اين  اميد  به  و  مي گيرند  پي 
مي دوند. طعمه  سمت  به  كنند،  برخورد 
ديگري  عجيب  نمونه  نيز  شمشيري  ماهي 
شكار  آبزيان  اين  كه  زماني  و  است 
مانند  تقريبا  زمان  از  دركشان  مي كنند، 
انسان ها است، زيرا عمدا چشم هايشان را 

گرم مي كنند.
مابقي اوقات، سرعت زمان براي آن ها پنج 
برابر بيشتر است، زيرا اين موجودات يك 
پنجم اطالعاتي را كه انسان در ثانيه درك 

مي كند، درك مي كنند.به اعتقاد دانشمندان، 
درك زمان فقط جنبه ديگري از تكامل و بقا 
فلش زدن  با  را  موضوع  اين  آن ها  و  است 
مقابل  در  سريع  سوسوهاي  در  نور  يك 

حيوانات آزمودند.
چنانچه جرقه ها به اندازه كافي به يكديگر 
را  آن ها  مشاهده كننده   مي بودند،  نزديك 
مي ديد.اما  پيوسته  ابهام  يك  عنوان  به 
با  كه  سوسويي  سرعت  دريافتند  محققان 
آن فلش ها در يكديگر ادغام مي شدند، براي 
طور  به  و  بود  متفاوت  مختلف  گونه هاي 
گونه هاي  بين  بزرگي  تفاوت  باورنكردني، 

كوچك و بزرگ بود.
آن ها  كند،  نگاه  مگس ها  به  فردي  چنانچه 
برابر  چهار  از  بيش  را  نور  سوسوزدن 
مي توان  و  مي بينند  شخص  از  سريع تر 
را  چيز  همه  مگسي  هر  كه  كرد  تصور 
مي بيند.حيوانات  كند  حركت  حالت  در 
مطالعه شده در اين تحقيق بالغ بر 30 گونه 
بودند كه از آن ميان مي توان از موش ها، 
سگ ها،  كبوترها،  جوجه ها،  مارمولك ها، 

گربه ها و الك پشت ها نام برد.

توسط  زمان  درك  توانايي  مطالعه  اين 
حتي حيوانات با كوچك ترين مغز را نشان 
عميقي  متفكران  شايد  مگس ها  مي دهد. 
را  خوب  تصميمات  مي توانند  اما  نباشند، 
حيوانات  از  كنند.تعدادي  اتخاذ  سرعت  به 
از تفاوت در درك زماني كمال استفاده را 
مي برند، به طور مثال، بسياري از گونه ها 
عنوان  به  جرقه زدن  حال  در  نورهاي  از 
ميان  از  كه  مي كنند  استفاده  سيگنال هايي 
آن ها مي توان به كرم شب تاب و حيوانات 

در عمق دريا اشاره كرد.
كوچك تر  و  بزرگ تر  شكارچي  گونه هاي 
سيستم  كه  صورتي  در  است  ممكن 
نباشد،  سريع  كافي  اندازه  به  بينايي شان 
نباشند  سيگنال ها  اين  رمزگشايي  به  قادر 
يك  سيگنال دهنده ها  به  موضوع  اين  و 
گفه  مي دهد.به  اطالعات  ارائه  سري  كانال 
دكتر جكسون، اين تحقيق مي تواند توضيح 
دهنده اين نكته باشد كه چرا زمان هنگامي 
كه انسان ها مسن تر مي شوند، سريع تر به 
نظر مي رسد، در حالي كه براي كودكان به 

كندي حركت مي كند.
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ترك عادتهاى ناخواسته ,ترس ها - نگرانى ها , كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت 
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روانشناسى

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

 ( London University )
توسط

 وزارت بهد ارى انگلستان
قاضى د ادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درباره خودتان 
سالم فكر مى كنيد؟

على پورعليرضا توتكله
كارشناس ارشد علوم تربيتى

به  توجه  با  زندگى،  مراحل  در  انسانى  هر 
اعتقادات  و  ها  ارزش  ها،  نگرش  باورها، 
و  اعمال  و  كند  مى  گيرى  تصميم  خود 
اى  انديشه  و  فكر  از  ناشى  او  رفتارهاى 
ست كه از خانواده، مدرسه، جامعه، فرهنگ 

و ارزش هاى اجتماعى كسب نموده است.
از خصوصيات اصلى انسان، توانايى فوق 
العاده ى او در فكركردن است؛ به خصوص 
ى  نحوه  ى  درباره  تفكر  در  او  توانايى 
و  نظيرترين  بى  از  شايد  خود،  فكركردن 
همان  اوست.  هاى  ويژگى  ترين  انسانى 
هاى  انديشه  و  افكار  با  انسان  كه  طور 
و  اضطراب  ى  مايه  غيرمنطقى،  و  خيالى 
طريق  از  كند،  مى  فراهم  را  خود  نگرانى 
خود  تواند  مى  نيز  منطقى  و  صحيح  تفكر 

را از شر ناراحتى هاى خويش، رها سازد.

وقتى تفكر و رفتار آدمى عاقالنه باشد، موجودى 
كارآمد، شادمان، سرزنده و توانا خواهد بود؛ پس 
مى توان گفت هر انسانى با انديشه و افكار خود، 
زندگى اش را مى سازد و جهت مى دهد. «آلبرت 
آليس» روان شناس معروف كه نظريه ى «درمان 
عقالنى عاطفى» را ارائه داده است، اعتقاد دارد كه 
توسل به عقايدى در زندگى، موجب اضطراب و 

ناراحتى روانى فرد مى گردد.

فرد  براى  اى  حادثه  وقتى  است  معتقد  «آليس» 
اتفاق مى افتد، او براساس تمايالت درونى و ذاتى 
خود ممكن است 2برداشت متفاوت و متضاد از 
آن حادثه و رويداد داشته باشد: يكى افكار، عقايد 
و باورهاى منطقى و عقالنى و ديگرى افكار، عقايد 

و برداشت هاى غيرمنطقى و غيرعقالنى.

و  عقالنى  عقايد  و  افكار  تابع  فرد  كه  حالتى  در 
دست  منطقى  نتايج  و  عواقب  به  باشد،  منطقى 
داشت  خواهد  سالمى  شخصيت  و  يافت  خواهد 
دستخوش  و  تأثير  تحت  فرد  كه  حالتى  در  اما 
و  عواقب  با  گيرد،  قرار  غيرمنطقى  عقايد  و  افكار 
نتايج غيرمنطقى و غيرعقالنى مواجه خواهد شد. 
در اين حالت، فردى ست مضطرب و ناراحت كه 

شخصيت ناسالمى دارد.

افكار غيرمنطقى از ديدگاه آليس
ست  ضرورى  و  الزم  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (1
همه ى افراد جامعه او را دوست بدارند و احترام 

اش بگذارند.

زيرا  ست  غيرمنطقى  و  غيرعقالنى  تصور،  اين 
است.  وصول  و  دسترسى  غيرقابل  هدفى،  چنين 

البته اين خوب است كه انسان مورد مهر و محبت 
و  عاقل  فرد  اما  گيرد  قرار  ديگران  دوستى  و 
منطقى، هرگز عاليق، آرزوها و خواسته هايش را 

قربانى چنين هدفى نمى كند.

2) اعتقاد به اين كه الزمه ى احساس ارزشمندى، 
و  كمال  شايستگى،  لياقت،  ترين  بيش  وجود 

فعاليت شديد است.

و  تالش  و  نيست  پذير  امكان  عمًال  كار  اين 

اضطراب،  به  را  فرد  آن،  كسب  راه  در  وسواس 
و  سازد  مى  مبتال  روانى  هاى  بيمارى  و  نگرانى 
او  به  ناتوانى  و  حقارت  احساس  نيز  زندگى  در 
دست مى دهد؛ به اين ترتيب، زندگى فرد همواره 
فرد  اما  بود  خواهد  همراه  ناكامى  و  شكست  با 
منطقى سعى مى كند كه بهترين كارها را به خاطر 

خودش انجام دهد، نه براى ديگران.

3) اعتقاد فرد به اين كه كسانى كه خطا و اشتباه 
مى كنند، بايد به شدت تنبيه و سرزنش شوند.

اين فكر، غيرمنطقى و غيرعقالنى ست زيرا تمامى 
فرد  شوند.  مى  اشتباه  و  خطا  دچار  ها  انسان 
منطقى و عقالنى، هرگز خود و ديگران را سرزنش 
نمى كند. اگر ديگران هم او را سرزنش كنند، در 
اگر  چنين  هم  كوشد.  مى  اعمالش  و  رفتار  بهبود 
سعى  دهند،  انجام  نادرستى  و  خطا  كار  ديگران، 
در درك علل آن كار دارد و اگر بتواند، آنان را از 

ادامه ى كارهاى نادرست، بازمى دارد.

4) اعتقاد فرد به اين كه اگر وقايع و حوادث آن 
ناراحتى،  نهايِت  خواهد،  مى  او  كه  نباشد  طور 
گرفتارى و بيچارگى به بار مى آيد و اين مسأله 

براى او فاجعه آميز خواهد بود.

زيرا  است  بيهوده  و  اشتباه  تفكرى،  طرز  چنين 
ناكام شدن، يك احساس طبيعى ست اما اندوه و 
نگرانى بسيار شديد و طوالنى مدت، يك موضوع 

از  منطقى،  فرد  ست.  غيرمنطقى  و  غيرعقالنى 
ناخوشايند،  و  نامطبوع  موقعيت  كردن  بزرگ 
امتناع مى ورزد و در جهت بهبود و عادى نمودن 
موقعيت  كه  است  ممكن  البته  كند.  مى  اقدام  آن 
هاى نامطبوع مختل كننده، اضطراب آور و مشكل 
ساز باشند اما به آن اندازه هم كه فرد تصورش 
را در ذهن دارد، وحشتناك و فاجعه آميز نيستند، 
و  تعبير  گونه  اين  را  ها  آن  او،  خود  كه  اين  مگر 

تفسير كند.

ناخشنودى  و  بدبختى  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (5
و  آمده  وجود  به  بيرونى  عوامل  ى  وسيله  به  او 
انسان، توانايى كنترل غم و اندوه و اختالل هاى 
روانى و عاطفى خود را ندارد و يا اين كه توانايى 

اش در اين زمينه، بسيار كم است.

اگر فردى بپذيرد كه اختالالت و مشكالت عاطفى، 
نتيجه ى احساسات، ارزش يابى ها و تلقين فرد 
تغيير  و  كنترل  صورت  اين  در  است،  خودش  به 
آن ها، ساده و به راحتى امكان پذير خواهد بود.

و  خطرناك  چيزهاى  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (6
ترس آور، موجب نهايت نگرانى مى شوند و فرد 
همواره بايد تالش كند تا امكان به وقوع پيوستن 

آن ها را به تأخير بيندازد.

اين يك انديشه و تصور غيرمنطقى و غيرعقالنى 
بالقوه،  خطرهاى  كه  داند  مى  منطقى  فرد  ست. 
ترسد،  مى  ها  آن  از  انسان  كه  اى  اندازه  آن  به 
نه  ناراحتى،  و  اضطراب  و  نيستند  وحشتناك 
بلكه  كرد،  نخواهد  جلوگيرى  ها  آن  وقوع  از  تنها 
موجب افزايش آن ها نيز خواهد شد. از اين رو، 
خواهد  كارهايى  انجام  به  عقالنى،  و  منطقى  فرد 
به  را  بالقوه  خطرهاى  وقوع  امكان  كه  پرداخت 

حداقل برساند.

7) اعتقاد فرد به اين كه اجتناب و دورى از بعضى 
مشكالت زندگى و مسؤوليت هاى شخصى، براى 

او آسان تر از مواجه شدن با آن هاست.

اين نوع تفكر و اعتقاد فرد، غيرمنطقى و غيرعقالنى 
ست زيرا دورى و اجتناب از يك كار، سخت تر و 
دردناك تر از انجام آن است و عالوه بر مشكالت 
اعتماد  كاهش  موجب  بعدى،  هاى  نارضايتى  و 
آن  عقالنى،  و  منطقى  فرد  شود.  مى  نيز  خود  به 
ى  روزانه  كارهاى  و  زندگى  در  بايد  كه  را  چه 
به  زياد  شكايت  و  شكوه  بدون  دهد،  انجام  خود 
انجام مى رساند و در عين حال، از انجام كارهاى 
دردناك و غير الزم، دورى مى جويد. او هم چنين 
و  ها  شكست  از  آكنده  زندگى،  كه  برد  مى  پى 
موفقيت هاست؛ بنابراين سعى مى كند با مشكالت 
و ناكامى ها مبارزه كند و موانع را از پيش روى 
خود بردارد. هم چنين فرد منطقى، ضمن احساس 
نيز  خود  مشكالت  حل  از  زندگى،  در  مسؤوليت 

لذت مى برد.

8) اعتقاد فرد به اين كه بايد متكى به ديگران باشد 
و بر انسان قوى ترى تكيه كند.

ديگران  به  حدودى  تا  فردى  هر  كه  آن  وجود  با 
متكى ست اما دليلى براى افزايش وابستگى وجود 
كاهش  يا  فقدان  به  شديد،  وابستگى  زيرا  ندارد 
فرد  انجامد.  مى  نفس  اعتمادبه  و  فردى  استقالل 
منطقى و عقالنى براى كسب استقالل و مسؤوليت 
براى خويشتن تالش مى كند اما هيچ وقت هم از 
دريافت كمك هاى الزم ديگران امتناع نمى ورزد. 
هم چنين به هنگام لزوم، خطر مى كند و اگر هم 
پيشرفت  براى  اى  تجربه  را  آن  خورد،  شكست 

خود مى داند.

گذشته  وقايع  و  تجارب  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (9
و تاريخچه ى زندگى، تعيين كننده ى مطلق رفتار 
كنونى او هستند و اثرات اتفاقات گذشته را به هيچ 

وجه نمى توان ناديده انگاشت.

فرد  ست.  غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  هم  عقيده  اين 
منطقى و عقالنى در عين حال كه گذشته را مهم 
و  رفتار  اثرات  بررسى  با  تواند  مى  شمارد،  مى 
تجزيه و تحليل عقايد و باورهاى اشتباه و نگران 
كننده ى گذشته ى خود، به تغيير رفتار و اعمال 
كنونى خويش اقدام كند. فرد سالم بيش از آن چه 
وضعيت  و  حال  زمان  به  دارد،  توجه  گذشته  به 

موجود توجه مى كند.

مشكلى،  هر  براى  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (10
هميشه يك راه حل درست و كامل وجود دارد و 
اگر انسان به آن دست نيابد، بسيار وحشتناك و 

فاجعه آميز خواهد بود.

اين عقيده، غيرعقالنى ست. فرد منطقى و عقالنى 
مى كوشد تا حتى االمكان راه حل هاى متعددى 
ها،  آن  بين  از  و  بيابد  خويش  مشكل  براى  را 
او  كند.  انتخاب  را  حل  راه  ترين  عملى  و  بهترين 
هم چنين آگاه است كه هيچ راه حلى كامل نيست 
و سودمندى و مفيدبودن راه حل ها، امرى نسبى 
ست و برحسب موقعيت هاى مختلف، تغيير مى 

كند.
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مختلف  نقاط  در  اينك  ايرانيان  از  بزرگى  گروه 
جهان پراكنده اند. براى نخستين بار با اين مشكل 
زبان محل و زبان مادرى روبرو هستند. كسانى 
چنين  اند.  شده  خارج  ايران  از  باال  سنين  در  كه 
و  يادگيرى  هاى  سال  گروه  اين  ندارند.  مشكلى 
و  اند.  گذرانده  ايران  در  را  مادرى  زبان  تكوين 
فارسى  نوشتجات  و  آثار  با  را  خود  ارتباط  اگر 

مطالب  سطح  معينى  برنامهء  با  اگر  و  كنند.  حفظ 
خواندنى خود را باال ببرند. مخصوصًا آثار ادبى 
اعم از نظم و نثر را مطالعه نمايند. بهيچوجه دچار 

مشكلى نخواهند شد.
پائين  سنين  در  كه  است  گروهى  با  مشكل 
خردسالى همراه پدر و مادرشان از ايران خارج 
در  سال  چند  گذشتن  از  بعد  اينك  و  اند  شده 
گروه  اين  به  دارند.  قرار  جوانى  و  بلوغ  آستانهء 
بايد اطفالى را كه در خارج به دنيا آمده اند افزود. 
هاى  ازدواج  از  چه  و  ايرانيان  بين  ازدواج  از  چه 
دسته  چند  به  توان  مى  را  اطفال  اينگونه  مختلط. 
اصوًال  كه  هستند  آنهائى  دسته  يك  كرد:  تقسيم 
فارسى نمى دانند. مخصوصًا اگر ساكن آمريكا يا 
كانادا باشند. اينان به همان زبان انگليسى يا پدر و 
مادر صحبت مى كنند. دستهء ديگر گروه كوچكى 
پدر  مجاهدت  با  اينان  دانند:  مى  فارسى  كه  است 
و مادر و كوشش خودشان توانسته اند اين زبان 
را هم ياد بگيرند. گروه بزرگتر ديگرى نيز هست. 
اين گروه شامل كسانى است كه فارسى مى دانند 
ولى تجربه نشان داده كه اغلب نمى توانند حتى ده 
دقيقه گفتگوئى را منحصراً به فارسى ادامه دهند. 
جمالت و لغات و افعال فارسى را بطور پراكنده 
هر  از  نموده.  مخلوط  خود  جديد  كشور  زبان  با 
مى  انتخاب  آيد.  مى  ذهن  به  آسانتر  آنچه  كدام 
اين  بدانند.  خارجى  زبان  سه  يا  دو  اگر  و  نمايند 
و  درهم  را  ها  زبان  همهء  شده  شديدتر  اختالط 
و  پدر  كه  هائى  خانواده  در  برند.  مى  بكار  برهم 
داند  مى  طفل  كه  هائى  زبان  همهء  به  نيز  مادر 

سرانجام  است.  شديدتر  حالت  اين  هستند  آشنا 
گروهى كه پدر و مادرشان به عمد و قصد و يا 
از روى اجبار و ندانستن زبان ديگر فقط فارسى 
با فرزندان خود حرف زده اند. اّما كوشش فعالى 
در ياددادن فارسى به آنها ننموده اند. طبعًا دايرهء 
اطالعات و معلومات آن عّده كم است و از حدود 
گفتگوى معمولى تجاوز نمى كند. از دو گروه باال 

حتى برخى الفباء فارسى را نيز نمى دانند.

مسألهء  در  پرده  بى  و  صريح  گفتگوى  از  هدف 
زبان فارسى تنها يك چيز است و آ ن يافتن راه 
پيگير  و  جدى  بطور  آموزى  فارسى  براى  حلّى 
و  خود  كشور  از  ايرانى  هزاران  خروج  است. 
و  غريبه  فرهنگى  با  بيگانه  كشورى  در  سكونت 
محيطى نامأنوس و زبانى نا آشنا طبعًا مشكالت 
داشته  خود  همراه  فراوانى  فرهنگى  و  اجتماعى 
در  فارسى  زبان  مسألهء  به  توجه  عدم  و  است 
سال هاى پر تالطم اّوليه مى تواند موّجه بنظر آيد. 
براى والدين مهم آن بوده كه فرزندانشان هر چه 
زودتر بازبان كشور جديد خود آشنا شده. بتوانند 
رفته  مى  ايران  در  كه  كالسى  معادل  مدرسه  در 
اند وارد شوند و دوشادوش شاگردان آن مملكت 
تحصيل را ادامه داده. نمرات خوب بگيرند. درس 
بيشترى  وقت  طبعًا  باشد  بيگانه  زبان  به  كه  ها 
مى گيرد ضمير طفل و مراكز يادگيرى زبان در 
مغز متوّجه زبان جديد مى شود. در مدرسه پنج 
مى  حرف  و  شنود  مى  زبان  آن  به  ساعت  شش 
درس  ساعات  از  بعد  خود  همشاگرديان  با  زند 
تلويزيون  جلوى  كند  مى  مكالمه  زبان  همان  با 
به  جديد  زبان  طبعًا  و  شنود  مى  را  زبان  همان 
تمامه جايگزين زبان فارسى مى شود و اگر بطور 
پراكنده و مختصر جمله اى يا كلمه اى از پدر و 
مادر بفارسى بشنود. آن كلمه مانند قطرهء آبى بر 
سطحى روغنى ميلغزد و از حافظه بيرون مى افتد. 
پدر و مادر نيز بخاطر وضع جديد طفل و زيادى 

دروسش اصرارى بر اين كه فارسى را نيز مانند 
زبان محلى بطور جدى بياموزد ندارند.

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

يابد.

زبانى  است.  ما  مادرى  زبان  فارسى 
بدان  زيبا  بسيار  ادبى  آثار  كه  است 
لطيف  است  زبانى  شده.  سروده 
واال.  و  غنى  است  زبانى  پرمايه.  و 
بنابر اين نبايد نيازى به استدالل در 
اهمّيت اين زبان و لزوم يادگيرى آن 

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

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

فرهنگى صدمه خواهد خورد.

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

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

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

دير نيست.
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نمى آيد  بدشان  مردان  برخى 
كاله  را  خويش  همسر  سر  كه 
حلقه  مردان  برخى  بگذارند. 
دست نمى كنند چون مى خواهند 
هستند….  ديگرى  زن  با  وقتى 
به عقيده بسيارى از مردم حلقه 
ازدواج، بزرگ ترين سمبل براى 
نشان دادن عالقه به يك شخص 
با  وجود  اين  با  است.  ديگر 

گذشت مدتى از ازدواج دو نفر، 
را  ازدواج شان  حلقه هاى  ديگر 
دست نمى كنند و بيشتر آقايان 
حلقه  كردن  دست  از  كه  هستند 
البته  و  مى كنند  اجتناب  ازدواج 
به داليل بسيار متفاوت . با هم 
تعدادى از اين داليل را بررسى 

مى كنيم.

از  بسيارى  شغل  نوع  دليل  به   –  1 
آقايان در مشاغل سخت و پر خطر 
را  آن  نمى توانند  كه  مى كنند  فعاليت 
با همراه داشتن جواهر و زينت آالت 
مكانيك هاى  دهند.  انجام  خوبى  به 
يا  ساختمانى،  كارگران  اتومبيل، 
كسانى  جمله  از  نظامى  خلبانان 
هستند كه همراه داشتن حلقه ازدواج 
برايشان تقريبا ميسر نمى باشد زيرا 
كار  حين  در  احلقه شان  است  ممكن 
به ابزار مختلف كارشان گير كند و 

اتفاقى ناخوشايند بيفتد. 

است  ممكن  سالمتى    علت  به   –  2
به  بسيارى  مردان  اما  نكنيد  باور 
دارند  حساسيت  حلقه  سازنده  مواد 
آن  كردن  دست  با  كه  طورى  به 
احساس آرامش ندارند. يكى ديگر از 
حلقه،  كردن  دست  از  اجتناب  داليل 
كه  است  مفاصل  روماتيسمى  ورم 
انگشتان  بيمارى، مفاصل  اين  در 
از  استفاده  و  مى شوند  ورم  دچار 
دشوار  بسيار  را  انگشترى  حلقه 

مى كند.

فراموش كار  بسيار  آقايان   –  3  
چندان  است  ممكن  دليل  اين  هستند 
برخى  نرسد،  اما  نظر  به  كننده  قانع 
فراموشكارى،  دليل  به  مردها  از 
ترجيح مى دهند كه حلقه ازدواج شان 
آقايان  از  بسيارى  نكنند.  دست  را 
به  فراموشكارى،  دليل  به  اصال  هم 
را  خود  حلقه  بايد  كه  نمى آورند  ياد 

دست كنند يا هراس دارند كه جايى 
خارج  دست  از  را  آن  شوند  مجبور 
كنند، آن وقت آن را گم كنند. صرف 
نظر از داليل آن، بسيارى از آنها به 
دليل قيمت باالى حلقه ها از گم شدن 
عموما  آقايان   – دارند. 4  هراس  آن 
نمى آيد  خوششان  زيورآالت  از 
چندان  هم  دليل  اين  شايد  بازهم 
از  بعضى  اما  نرسد   نظر  به  موجه 
مختلف  آالت  زينت  با  اصال  مردها 
مثل انگشتر و گردن بند و … راحت 

نيستند. و برخى مشخصا با انگشتر 
و  خوب  احساس  انگشت شان  در 

راحتى ندارند.

دارند  كه  شهرتى  علت  به   –  5  
بسيارى شخصيت هاى معروف مثل 
خواننده ها  سياستمداران،  بازيگران، 
ازدواج  حلقه  مى دهند  ترجيح   … و 
مردم  زيرا  باشند  نداشته  همراه 
جريان  در  آنها  خود  از  بيشتر 
بنا  هستند.  زندگى شان  مناسبت هاى 
بر اين ترجيح مى دهند خود را مجرد 
نشان دهند تا زمانى كه اين ماجرا به 

صورت فراگير لو برود. 

برخى  است  عقايدشان  مخالف   –  6
حلقه  مخالف  مسيحيت  فرقه هاى 
اين  پيروان  براى  هستند.  ازدواج 
فرقه دست كردن حلقه ازدواج نوعى 
گناه محسوب مى شود. براى پيروان 
دين اسالم هم استفاده از حلقه طال 
براى مردها مشكل شرعى به وجود 

مى آورد.

خيانت،   هستند  وفا  بى  مردان   –  7  
است.  ازدواج  از  بار  تاسف  جنبه اى 
همسران  ترديد  بدون  مردان  گرچه 
خود را دوست دارند،  برخى مردان 
بدشان نمى آيد كه سر همسر خويش 
حلقه  مردان  برخى  بگذارند.  كاله  را 
مى خواهند  چون  نمى كنند  دست 
زن  آن  هستند،  ديگرى  زن  با  وقتى 
احساس  آنها  ازدواج  حلقه  ديدن  با 
حلقه  با  يا  و  باشد  نداشته  ناراحتى 
اى كه در دست دارند مجرم به نظر 
اكثرا  كه  اين  وجود  با  مى رسند. 
ازدواج شان  حلقه  كه  هستند  مردان 
را دست نمى كنند اما اين هرگز دليل 
بر اين نيست كه اين مردان،  نسبت به 
همسران خود مردانى بى وفا هستند. 
بايد حتما در مورد علت مسئله دقت 

كنيد و دليل واقعى آن را پيدا كنيد. 

طفره رفتن آقايان از 
دست كردن حلقه ازدواج؟

انواع مرد از نظر خانم ها
اساس  زناشويى،  روابط  در  مثبت  عواطف  بروز 
پايدارى محبت و عشق زن و مرد به يكديگر است. اما 
متاسفانه برخى از مردان از اين امر دورى مى كنند و 
عشق فى مابين خود و همسرشان را ناديده گرفته و 
در جهت فراموشى اين گوهره ناب زندگى پيش مى 
روند.چند دسته از همسران هستند كه بنا به ساختار 
شان  اجتماعى  خواستگاه  و  خانوادگى  و  شخصيتى 
از  ناخواسته  مشترك  زندگى  در  را  عشق  ،متاسفانه 

بين مى برند ...

شوهرهايى كه تعصب بى جا را با غيرت اشتباه گرفته اند
خانمش را چون يك شى مى پندارد. به نام دوستى و عشق، 
را  ممنوعيت  قوانين  و  كرده  زندانى  خود  توهمات  با  را  او 
تلفن  به  دادن  جواب  مثال:  كند.  مى  وضع  خود  همسر  براى 
درس  ممنوع،  دوستان  و  مادر  و  پدر  خانه  به  رفتن  ممنوع، 
خواندن ممنوع، داشتن شغل ممنوع، مسافرت ممنوع، استفاده 
خانواده  محيط  در  بلند  صداى  با  خنديدن  ممنوع،  رايانه  از 
و محارم ممنوع، تعريف و توضيح در مورد آقايان ممنوع، 

بيرون رفتن از منزل ممنوع.

شوهران سلطه جو، زورگو و كنترل كننده
را  انتخاب  حق  اين  و  گيرند  مى  همسرشان  از  كلى  به  را   
فقط براى خود به رسميت مى شناسند. از تصميم هاى مهم 
و كلى تا جزئى ترين مسائل بايد زير نظر آنها و به فرمان 

آنها باشد.
آقايان  اين  مستبدانه  و  اعمال  از  بعضى  مثال  عنوان  به 
تنهايى؛  به  زندگى  محل  انتخاب  در  تصميم  از:  عبارتست 
مورد  در  تصميم  داشتن؛  فرزند  مورد  در  گيرى  تصميم 
قطع  يا  ارتباط  در  تصميم  رفتن،  ميهمانى  و  آمد  و  رفت 
گيرى  تصميم  خانم،  شغل  مورد  در  گيرى  تصميم  ؛  رابطه 
در مورد رشته تحصيلى و محل تحصيل همسرشان بدون 
توجه به نظر او؛ دستور به خانمشان در مورد چگونه فكر 
چگونه  و  كردن  احساس  چگونه  زدن،  حرف  چگونه  كردن، 
رفتار كردن؛ انتخاب و تماشاى برنامه هاى دلپسند خود از 
تلويزيون بدون توجه به خانواده و همسرشان؛ انتخاب نوع 

و رنگ لباس داخل منزل خانمشان.

شوهران بى مسئوليت
اين شوهران فراموش كرده اند كه مراحل نوزادى، نوباوگى، 
كودكى و نوجوانى را پشت سر گذاشته و فرد بالغى شده اند 
و ازدواج كرده اند. خانواده تشكيل داده اند و صاحب فرزند 
نسبت  پاسخگويى  و  اجرا،   ، گيرى  تصميم  در  لذا  اند.  شده 
اند  كشيده  عقب  را  خود  منزل  هاى  مسئوليت  و  وظايف  به 
و چون حبابى خود را رها كرده اند. هنوز در پى لذت طلبى 
انفرادى خود هستند. اينها برنامه ها و دل مشغولى هاى خود 
را بدون توجه به خانواده و همسرشان دنبال مى كنند. بدون 
كه  نيازهايى  و  بپذيرند  بايد  كه  هايى  مسئوليت  به  به  توجه 
خانواده به آنها دارد، به دنبال پارتى ها، تفريحات، مسافرت 
فيلم  و  تلويزيون  خواب،  استراحت،  فوتبال،  كوهنوردى،  ها، 
و سينما، موسيقى و دوستان و كارهاى انفرادى مربوط به 
خود هستند. آنها هميشه چون ميهمانى بر سر سفره آمده 
منزلشان اگر وقت كنند حضور مى يابند و رنج هايشان را به 
خانواده مى ريزند و لذت هايشان را بيرون از خانواده تقسيم 
مى كنند. اين افراد گاهى تصور مى كنند با دادن پول زياد به 
خانواده مى توانند، آنها را رها كنند. با يك پلى استيشن ، با 
يك رايانه و اينترنت و ...، سعى مى كنند همسر و فرزندان 
خود را به خودشان وابگذارند. و نسبت به مسئوليت در قبال 

همسر و تربيت فرزندان شانه خالى مى كنند.

شوهران بى احساس و سخت كوش
براى اين شوهران زندگى يعنى كار، كار يعنى زندگى و اينها 
همه يعنى پول. اين شوهران خالء وجودى خود را فقط با پول 
و كار پر مى كنند. به بهانه هاى مختلف مثل داشتن اقساط، 
آينده  تامين   ، رفاه  آوردن  فراهم  خودرو،  يا  منزل  تعويض 
زندگى، مسئوليت كارى ، و ...، اكثر اوقات خود را از صبح 
كارى  اضافه  و  كار  دنبال  به  تعطيالت،  حتى  و  شب  آخر  تا 
انسان  هاى  بهانه  گاهى  هستند.   ... و  مديريت  و  تجارت  و 
دوستانه و خدمت به خلق را پيش مى كشند و گاهى تعهدات 
و  همسر   ، منزل  از  اينها  دهند.  مى  قرار  دستاويز  را  كارى 
فرزندان خود، ابتدا به صورت فيزيكى دور مى شوند و كم 
كم از نظر احساسى و عاطفى و ذهنى فاصله مى گيرند. اين 
آقايان به همه مردم خدمت مى رسانند و با آنها هستند به 

غير از همسر و خانواده.
مردان ديگرى را نيز مى توان در اين طبقه قرار داد. آنهايى 
دور  خانواده  محيط  از  يا  نداشته  مشغله  همه  اين  شايد  كه 
نيستند، ولى از نظر عاطفى ، احساسى و ذهنى فاصله زيادى 
 ، همدلى   ، احساسى  هم  آنها  اند.  كرده  پيدا  خانواده  جو  از 

آنها  براى  زدن  حرف  اند.  نياموخته  را  همسر  با  همدردى 
سخت تر از بلند كردن خودرو توسط قويترين مردان است. 
براى پاسخ يك كلمه اى به يك سئوال ، خانمشان بايد كلى به 
به آنها التماس كند، وقتى آنها يك جمله 3 كلمه اى به زبان 
روز  آن  و  شده  زده  ذوق  شدت  به  آنها،  همسر  آورند،  مى 
را همه سال جشن مى گيرند و سالگرد زبان گشايى آقا را 

غنيمت مى شمارند.
تلويزيون  ديدن  حال  در  كند،  صحبت  آنها  با  خانمشان  اگر 
حتى  و  باشند،  مى  منزل  وسايل  تعمير  حال  در  يا  هستند، 
نمى  خانمشان،  طرف  به  را  نگاهشان  جهت  تغيير  زحمت 
مثل  آنها  براى  هم  كار  اين  و  ندارند،  شنيدن  گوش  كشند. 
ولى  هست.  اى  هسته  انرژى  آزادسازى  و  اتم  شكافتن 
متاسفانه اين انرژى آزاد كردن را حق خود نمى دانند تا اين 
احساسات  و  ها  حرف  براى  شنوا  گوش  و  بشكافند  را  اتم 
خانمشان داشته باشند. اين مردان مهارت هاى گوش دادن، 
مهارت هاى ارتباطى، مهارت هاى هم حسى ياد نگرفته اند يا 
تمرين نكرده اند و يا انگيزه اى براى انجامش ندارند. براى 
اين آقايان، سخن محبت آميز و عاشقانه، نوازش محبوبانه 
فايده  بى  و  خيالى  اى  افسانه  خانمشان،  به  دلبرانه  نگاه  و 
است. همسر اين آقايان با حسرت به زوج هايى كه در پاركى 

نشسته اند و در گوش هم نجوا مى كنند مى نگرند.
نامه  يك  گل،  دسته  يك  خانم،  به  كار  محل  از  تلفن  يك 
عاشقانه، يك نوازش، و يك همدلى و هم حسى به گاه نگرانى 
اين  خانم   ، نشده  برآورده  هرگز  آرزوهاى  از  بيمارى؛  و 

دسته از آقايان است.

شوهران وابسته و غير مستقل
شديد  حمايتى  چتر  تحت  بچگى  از  اينكه  علت  به  آقايان  اين 
پدر و مادر خود قرار داشته اند و هميشه والدينشان براى 
آنها تصميم گرفته اند، وابسته، ترسو و دمدمى مزاج و بچه 
صفت تربيت شده اند. آنها همين طور كه بزرگ شده اند به 
جاى اينكه روز به روز مستقل تر شوند، روزبه روز وابسته 
تر شده اند. هنگام ازدواج نيز نمى خواهند در اين وضعيت 
تغييرى ايجاد كنند. هنوز هم دستورات و تصميم گيرى هاى 
مهم زندگى زناشويى را از والدين خود اخذ مى كنند. معموال 
پدر و مادر اين آقايان سخت گير و مقرراتى هستند و شايد 
مرزهاى  باشند.  كرده  اينها  زندگى  به  هم  زيادى  مالى  كمك 
خانواده توسط اين شوهران گسسته شده و مسائل محرمانه 
و خصوصى خانواده به راحتى به بيرون از خانواده منتقل 
مى شود و افراد ديگر هم به خود اجازه مى دهند در مسائل 

خانوادگى اين گونه شوهران دخالت كنند.

شوهران كمالگرا و خسيس
اين آقايان شخصيت وسواسى دارند. معيارهاى نانوشته اى 
در ذهن خود ترسيم مى كنند و آن را وحى منزل و تخلف 
ناپذير تصور مى كنند. به جزئيات زندگى زياد كار دارند و 
مى  نظر  خانواده  در  كوچكى  چيز  هر  براى  دهند.  مى  گير 
 ، پائين  نفس  به  اعتماد  دارند،  آينده  از  ترس  هميشه  دهند. 
خسيس  با  اينهاست.  ديگر  مشخصات  از  خواهى  آل  ايده  و 
بودن و پس انداز افراطى سعى در آرامش خاطر خود دارند. 
همواره امروز را فداى فردا مى كنند. و فرداى آنها كه باعث 
مسافرت،  تفريح،  حسرت  آيد.  نمى  هرگز  بود،  شان  نگرانى 
لباس نو، ميهمانى را به سادگى و با بهانه هاى مختلف، بردل 
زن و بچه خود مى گذارند. توقع زيادى از همسرشان دارند 
، انتظار بى عيب و نقص بودن خانم خود را داشته و نقاط 

مثبت همسرشان را نمى بينند.
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استرس 
و سالمت دهان 

 مريم سجادپور 
 

مى شود.  درد  ه  معد  و  سردرد  باعث  استرس 
مى تواند  باشد،  زياد  خيلى  استرس  اگر  اما 
و  گردد  لثه  و  ان  دند  هانى،  د  مشكالت  باعث 
خطر  به  را  بدن  عمومى  سالمت  كلى  طور  به 
روى  بر  عصبانيت  و  استرس  ازد.اثرات  بيند 
سالمت د هان عبارتند از: زخم هاى د هانى مثل 
آفت د هان و تبخال لب.فشار د ادن دند ان ها و 
و  هان  د  ضعيف  اشت  بهد  قروچه.  ان  دند  يا 
برنامه غذايى ناسالم د اشتن. بيمارى هاى لثه 

و يا بدتر شدن اين بيمارى ها.

آفت د هان
هستند  سفيد  رنگ  به  كوچكى  زخم هاى  هان  د  آفت 
مى شوند.محققان  ظاهر  لب  اخل  د  و  زبان  روى  كه 
هنوز علت ايجاد آفت د هان را نمى د انند، اما حدس 
مى زنند به علت مشكالت سيستم ايمنى، باكترى ها و 
استرس  معتقدند  مى كنند.محققان  بروز  ويروس ها 
همانند خستگى و آلرژى مى تواند بروز آفت را زياد 
روز   10 تا   7 طى  و  نيست  مسرى  هان  د  كند.آفت 
برطرف مى شوند.به ياد د اشته باشيد كه د هانشويه 
چون  كنيد،  مصرف  انپزشك  دند  تجويز  با  حتما  را 
مصرف خودسرانه آن ممكن است مضر باشد. براى 
از  مى توانيد  آفت  از  ناشى  ناراحتى  و  درد  تسكين 
محلول هاى گياهى مخصوص آن كه در د اروخانه ها 
د  آفت  درد  كاهش  براى  كنيد.  ه  استفاد  مى فرشند، 
هان، غذاهاى تند و غذاهاى اسيد ى مثل گوجه فرنگى 

را مصرف نكنيد.

تبخال لب
تبخال يا زخم سرد توسط ويروس هرپس سيمپلكس 
از  پر  تاولى  است.تبخال،  مسرى  و  مى شود  ايجاد 
اما  مى شود،  ظاهر  لب ها  اطراف  در  كه  است  مايع 
مى تواند در زير بينى و يا در اطراف چانه نيز بوجود 
آيد. ناراحتى هاى روحى در بروز تبخال موثر است 
و همراه با تب، آفتاب سوختگى و يا ساييدگى پوست 
يك  طى  در  خود  ى  خود  به  معموال  مى باشد.تبخال 
هفته خوب مى شود.درمان تبخال لب شامل د اروهاى 

ضدقارچ مى باشد.

دند ان قروچه
استرس باعث فشار د ادن دند ان ها روى هم مى شود.

فشار د ادن دند ان ها روى هم مى تواند موجب بروز 
مشكالتى در مفصل گيجگاهى فكى شود. اين مفصل 
به  پايين  فك  و  جمجمه  كه  جايى  و  گوش  جلوى  در 
هم مى رسند، قرار د ارد. به پزشك و يا دند انپزشك 
مراجعه كنيد و از او بخواهيد كه براى حل اين مشكل 

به شما كمك كنند.دند انپزشك ممكن است استفاد ه 
از گارد د هان (محافظ دند ان ها) را به شما توصيه 
كند كه اين گارد را هنگامى كه مى خواهيد بخوابيد در 

د هانتان مى گذاريد.

بهد اشت ضعيف د هان و دند ان
استرس شد يد باعث تغيير خلق و خوى شما مى شود 
و  كشيدن  ان  دند  نخ  زدن،  مسواك  حوصله  شما  و 
مراقبت از د هان و دند ان خود را نخواهيد د اشت.
اگر از د هان خود مراقبت نكنيد، سالمتى دند ان ها و 
د هانتان را از بين مى بريد.اگر بهد اشت و سالمت د 
هان را رعايت نكنيد، منجر به بيمارى لثه و افزايش 
د  استرس  كه  مى شويد.هنگامى  ان  دند  پوسيدگى 
بيشتر  را  شيرين  خوراكى هاى  است  ممكن  اريد، 
مصرف كنيد كه اين خود عامل بسيارى از مشكالت 
مرتب  طور  مى شود.به  ان ها  دند  تخريب  و  انى  دند 
ورزش كنيد تا استرس شما كم شود. ورزش موجب 
تقويت سيستم ايمنى بدن مى گردد كه براى بهد اشت 

د هان نيز بسيار خوب است.

بيمارى لثه
استرس چه زياد و چه كم، موجب افزايش پالك هاى 
افزايش  باعث  درازمدت  مى شود.استرس  انى  دند 
مى شود  لثه)  (التهاب  ژنژيويت  يا  و  لثه ها  خونريزى 
كه مى تواند به بيمارى لثه اى منجر شود. راهكارهاى 
مقابله با استرس مى تواند خطر ابتال به بيمارى هاى 
لثه اى را كم كند.د اشتن يك برنامه غذايى متعادل، به 
طور مرتب نزد دند انپزشك رفتن و بهد اشت خوب 
مى شود. لثه اى  بيمارى هاى  كاهش  موجب  هان  د 

حد اقل دو بار در روز مسواك بزنيد و يك بار در 
نيز  باكترى  ضد  هانشويه  بكشيد.د  ان  دند  نخ  روز 
ان  دند  پالك  ه  كنند  ايجاد  باكترى هاى  كاهش  باعث 
هانشويه  د  كه  باشيد  اشته  د  ياد  به  ولى  مى شوند. 
چون  كنيد،  مصرف  انپزشك  دند  تجويز  با  حتما  را 

مصرف خودسرانه آن ممكن است مضر باشد.

10 ماد ه غذايى 
موثر براى 
سالمت موها

در  تغذيه  كارشناس  يك  گفته  به 
نامناسب،  غذايى  رژيم  نيويورك، 
تعادل  عدم  سيگار،  استعمال 
سالمت  در  خوابى  كم  و  هورمون ها 
يكى  درير  ليزا  مى گذارد.  اثر  موها 
نيويورك  در  تغذيه  كارشناسان  از 
براى  گفت:  موها  از  مراقبت  درباره 
درخشان  و  سالم  موهايى  اشتن  د 
فراموش  غذايى  رژيم  در  را  پروتئين 
در  موثر  غذايى  ه  ماد   10 وى  نكنيد. 
كه  است  ه  كرد  معرفى  را  مو  سالمت 

عبارتند از:

ماهى سالمون يا ماهى آزاد
اُمگا  و  پروتئين  از  سرشار  ماهى  اين 
موها  سالمت  براى  ه  ماد  اين  است   3

ضرورى است.

گردو
از مواد خوراكى  است كه د اراى اسيد 
و  ه  بود   3 اُمگا  ضرورى  چرب  هاى 
است.   B7 و   E ويتامين  از  سرشار 
باعث  بدن  در   B7 ويتامين  كمبود 
حاوى  گردو  مى شود.  موها  ريزش 
مس است كه اين ماد ه معدنى در حفظ 
آن  درخشندگى  و  موها  طبيعى  رنگ 

موثر است.

صدف خوراكى
اين ماد ه غذايى سرشار از روى است 
كه كمبود آن در بدن منجر به ريزش 
مو و حتى مژه ها مى شود. كمبود روى 
و  خشكى  موجب  همچنين  بدن  در 

پوسته شدن پوست سر مى شود.

سيب زمينى شيرين
ساز  پيش  كه  ه  بود  بتاكاروتن  حاوى 
سرطان  ضد  و  بدن  در   A ويتامين 
سالمت  و  رشد  براى  و  است  قوى 

موها موثر است.

تخم مرغ
منبع عالى از پروتئين و حاوى سولفور، 
آهن، روى و سلنيوم است. آهن باعث 
مو  فوليكول هاى  به  رسانى  اكسيژن 
به  منجر  بدن  در  آن  كمبود  و  ه  شد 

ريزش مو بويژه در بانوان مى شود.

اسفناج
 C ويتامين  و  بتاكاروتن  آهن،  اراى  د 
موها  سالمت  در   C ويتامين  است. 

بسيار موثر است.

عدس
پروتئين، آهن، ويتامين B7 و روى از 

مواد معدنى موجود در عدس هستند.

ماست هاى طعم د ار
حاوى  اغلب  و  ار  د  طعم  ماست هاى 
 D  ،B5 ويتامين هاى  حاوى  ميوه جات 

و پروتئين است.

زغال اخته
كه  است   C ويتامين  حاوى  ميوه  اين 
كمبود آن به شكنندگى موها مى انجامد.

مرغ
ويتامين B موجود در مرغ به استحكام 

مو كمك مى كند.

غذاهايى براى مبارزه با 
دعواى اعضاى بدن

خوردن  با  مى توان  كه  هستند  معتقد  انشمندان  د 
بدن  اعضاى  مشكالت  و  التهابات  غذاها  از  بعضى 
را برطرف كرد و سالمتى دوچند ان به دست آورد.

در  التهاب  معموال  يد،  جد  پژوهش  اين  براساس 
اعضاى بدن در نتيجه پاسخ سيستم ايمنى بدن به 
محرك هاى خارجى همانند زخم ها و موارد ى از اين 
التهابات  اين  است،  گفتنى  مى آيند.  وجود  به  دست 
باعث درد مفاصل، خستگى و حتى آسيب به عروق 
غذاهاى  خوردن  صورت  در  و  مى شود  خونى 
مى شود. كند  درمانى  روند  شيرين  و  پرچرب 

بررسى ها نشان مى د هند، برخى از غذاها مى تواند 
باعث كاهش التهاب شود از جمله د انه غالت كامل، 
التهابى  مولكول هاى  كه  رنگ  تيره  سبز  برگ هاى 
مى شوند،  بدن  از  حفاظت  سبب  ه  اد  د  كاهش  را 
كلم  پيچ،  كلم  اسفناج،  مفيد،  غذايى  مواد  يگر  د  از 
انه هاى  د  ميان  مى باشد.در  سويا  و  آجيل  بروكلى، 
ويتامين كلسيم،  فيبر،  شامل  بويژه  ام  باد  آجيل، 
آلفالينولينك  از  بااليى  ير  مقاد  اراى  د  گردو  و   E
و  امگا3  اسيد  نوعى  ه  ماد  اين  كه  مى باشد  اسيد 

آنتى اكسيد ان است كه سبب ترميم آسيب ناشى از 
التهاب مى شود.همينطور د انه سويا د اراى خاصيت 
كاهش التهاب بويژه در بانوان است و مصرف آن 

به بانوان توصيه مى شود.

 خانم ها چاى سبز بنوشند
دستگاه  سرطان هاى  به  ابتال  خطر  سبز  چاى 
گوارش را در زنان كاهش مى د هد.تحقيقات انجام 
شد ه در مركز سرطان آمريكا نشان مى د هند در 
زنانى كه چاى سبز مى نوشند، خطر ابتال به برخى 
سرطان هاى دستگاه گوارش به ويژه سرطان مرى، 
بزرگ)  ه  رود  انتهايى  (بخش  كولوركتوم  و  ه  معد 
آمريكايى  نشريه  در  مطالعه  اين  نتايج  است.  كمتر 
انجام  است.براى  ه  رسيد  چاپ  به  بالينى  تغذيه 
اين تحقيق در حدود 75هزار زن چينى ميانسال و 
مصرف  مطالعه  اى  ابتد  در  شدند.  انتخاب  سالمند 
چاى، نوع چاى مصرفى و ميزان آن در اين گروه 
كه  داد  نشان  نتايج  گرفت.  قرار  بررسى  مورد 
بار  اقل 3  (حد  سبز  چاى  اوم  مد  و  منظم  مصرف 
در هفته، به مدت بيش از 6 ماه) با 17 درصد كاهش 
است.با  همراه  گوارشى  سرطان هاى  به  ابتال  خطر 
كاهش  درصد  سبز،  چاى  باالتر  مقادير  مصرف 
به  بود.  بيشتر  هم  باز  سرطان ها  نوع  اين  خطر 
خصوص در كسانى كه 2 تا 3 فنجان چاى سبز در 
مى نوشيدند،  ماه)  در  چاى  گرم  اقل 150  (حد  روز 
خطر سرطان هاى گوارشى 21 درصد كمتر گزارش 
شد و در زنانى كه به مدت 20 سال به طور مد اوم 
از چاى سبز استفاد ه كرد ه بودند، خطر اين نوع 

سرطان ها 27 درصد كمتر از سايرين بود.

 ميوه رگ هاي بدن را محكم مي كند
د انشمند ان در جديدترين تحقيقات خود دريافته اند 
شدن  انعطاف  قابل  و  به محكم  ميوه  مصرف  كه 
مي كند.  شاياني  كمك  بدن  حياتي  و  مهم  هاي  رگ 
صورت  به  ميوه  مصرف  جديد  تحقيقات  براساس 
منظم در رژيم غذايي افراد باعث جلوگيري از بروز 
پارگي در رگ هاي خوني افراد مي شود.گفتني است 
آئورت  آئوريسم  رگ  رگ ها  اين  مهم ترين  جمله  از 
شكمي است كه در صورت پارگي يا آسيب ديدگي 
عروقي  قلبي-  شديد  مشكالت  بروز  باعث  مي تواند 

خوردن  هند  مي د  نشان  شود.بررسي ها  افراد  در 
در  پارگي  بروز  از  درصد   31 كاهش  باعث  ميوه 
وجود  را  امر  اين  علت  مي شود.پزشكان  رگ  اين 
آنتي اكسيد ان هاي خاص و بسيار مفيد در ميوه ها 
مي د انند كه سبب كاهش التهاب و محافظت از بافت 
زمينه  اين  در  مي شود.پزشكان  رگ  هاي  ديواره  و 
زيرا  انند  مي د  بيشتر  سبزي ها  از  را  ميوه  ه  فايد 
سبزي ها فاقد برخي از آنتي اكسيد ان هاي موجود 

در ميوه ها هستند.
 

عالئم مسموميت بارد ارى و خطرهاى آن
يك متخصص زنان و زايمان گفت: مسموميت بارد 
ارى در مرحله خفيف قابل درمان است اما اگر به 
مرحله شد يد برسد تنها راه حل ختم حاملگى است. 
دكتر عبد المجيد باور درباره مسموميت بارد ارى و 
عالئم آن اظهار كرد: مسموميت بارد ارى در زنان 
ام ها  اند  ورم  خون،  فشار  مانند  عالئمى  با  ار  بارد 
به خصوص پا وجود پروتئين در ادرار و در مراحل 
پيشرفته تر با تهوع و سرگيجه ظاهر مى شود. وى اد 
امه د اد: معموال مسموميت حاملگى در ابتد ا خفيف 
بود ه و در صورت عدم درمان به نوع شد يد تبد 
يل مى شود كه اگر فرم شد يد آن مورد درمان قرار 
نگيرد مى تواند موجب به كما رفتن مادر شود. اين 
 9 روى   14 فشارخون  زايمان،  و  زنان  متخصص 
كرد  اعالم  خفيف  ارى  بارد  مسموميت  عالئم  از  را 
و گفت: اگر فشار خون زن بارد ار حدود 14 روى 
9 باشد يا نسبت به حالت هميشگى شخصى فشار 
هميشه  مثال  براى  رود  باالتر  عدد   3 وى،  خون 
فشار روى 11 بود ه اما به يك باره در دوران بارد 
ارى فشار روى 14 رفته باشد، در صورتى كه اين 
همراه  ادرار  در  پروتئين  وجود  و  ورم  با  عالمت 
نشان  را  خفيف  ارى  بارد  مسموميت  شروع  باشد، 
انست  د  حالتى  را  يد  شد  مسموميت  وى  هد.  مى د 
كه فشار انقباضى باالى 15 يا فشار خون انبساطى 
بارد  مسموميت  اگر  اد:  د  امه  اد  و  باشد  پايين 11 
ارى با تشنج همراه شود به آن اكالمپسى مى گويند 
كه خطرناك ترين مرحله مسموميت بارد ارى است 
چرا كه در نتيجه آن، تست هاى كبد ى مختل شد ه، 
پالكت پايين آمد ه و زندگى مادر را در خطر قرار 

مى د هد.
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دانه هاي ريز پوستي زردرنگ، 
بيماري نيست

و  طبيعي  عارضه اي   “Fordyce لكه“  مي كنند  توصيه  محققان 
غيرعفوني در بدن است كه خطري براي سالمتي نداشته و نيازي 
دانه هاي  صورت  به  كه   “Fordyce“ندارد.لكه طبي  درمان هاي  به 
در  گرانول  يا  زرد  به  مايل  سفيد  رنگ  به  بدن  در  كوچك  متعدد 
دستگاه  مانند  بدن  ديگر  مناطق  يا  لب  قرمز  مرز  و  داخلي  سطح 
برجستگي هاي  صورت  به  دانه ها  اين  مي شوند  ايجاد  تناسلي 
كوچك، كم رنگ (رنگ پوست، زرد و يا مايل به رنگ صورتي) و 
يا نقاط از 1 تا 3 ميلي متر قابل مشاهده است.غدد سباسه (چربي) 
مي شوند،  ايجاد  مو  فوليكول هاي  از  غير  غيرطبيعي،  محلي  در  كه 
ضايعات  اين  گاه  مي گويند:  پوست  نيستند.متخصصان  بيماري 
ممكن است از عوارض استفاده لوازم آرايشي و بهداشتي باشد.

و  طبيعي  عارضه اي   Fordyce لكه  معتقدند  كارشناسان  اين 
غيرعفوني در بدن است كه خطري براي سالمتي نداشته و نيازي 
كه  افرادي  در  مي گويند:  محققان  ندارد.اين  طبي  درمان هاي  به 
از  استفاده  با  مي توان  هستند،  رويت  قابل  ولي  كوچك  لكه ها  اين 
درمان هاي الكتروسرجري (سوزاندن) با co2 در مواردي كه فرد 
هنگام استفاده از لوازم آرايش دچار مشكل است، اين دانه ها را از 
بين برد.به گفته اين پژوهشگران، استفاده ار ليزر پالسي در برخي 
موارد براي درمان اين دانه ها سودمند است. اين درمان با ليزر كه 
معموال براي هيپرپالزي غده سباسه (اختالل پوست غدد سباسه) 
استفاده مي شود اگر چه گران است ولي اسكار باقي مانده از اين 
است.پروفسور  كمتر  بسيار  ديگر  روش هاي  به  نسبت  ضايعات، 
براي  ميكروپانچ  روش  از  استفاده  مي گويد:   Norbert Pallua

درمان اين ضايعات در اغلب موارد نتيجه بخش است.

چه بيماري هايي كاهش وزن را 
سخت تر مي كنند؟

برخي  نيز  گاهي  اما  نيست  آساني  كار  معموال  وزن  كردن  كم 
از  حتي  را  كار  اين  انجام  مي توانند  جسمي  شرايط  و  مشكالت 
حالت عادي نيز دشوارتر كنند.«آكادمي پزشكان خانواده آمريكا» 
در بيانيه اي اعالم كرد: برخي بيماري ها و اختالالت جسمي باعث 
مي شوند تا روند كاهش وزن در افراد چاق با سرعت كمتري پيش 

رود كه از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
- بيماري هاي ناشي از اختالالت هورموني نظير ديابت، كم كاري 

تيروئيد، سندرم كوشينگ و تخمدان پلي كيستيك
- مشكالت قلبي و عروقي از قبيل اختالالت دريچه قلب و نارسايي 

قلب
- اختالالت تاثيرگذار بر خواب از جمله وقفه تنفسي حين خواب و 

سندرم انسداد مجاري فوقاني تنفسي
و  پرخوري  مانند  تغذيه اي  اختالالت  برخي  فوق  موارد  بر  عالوه 
يا سندرم ميل شديد به مصرف كربوهيدرات ها نيز در دشوارتر 

كردن روند كاهش وزن نقش دارند.

درد طوالنى مدت قفسه سينه
يك مطالعه كه به تازگى انجام شده است نشان مى دهد: زمانى كه 
درد قفسه سينه بيش از پنج دقيقه طول مى كشد، بيمار بايد فورا 
تحت مراقبت هاى پزشكى قرار گيرد. مى گويند: خطر ابتال به حمله 
بيشتر  دارند  مدت  طوالنى  سينه  قفسه  درد  كه  بيمارانى  در  قلبى 
است. اين محققان با انجام مطالعه اى متوجه شدند: بيمارانى كه 
درد قفسه سينه آنها طوالنى مدت است در مقايسه با افرادى كه 
دردى كوتاه در اين ناحيه احساس مى كنند، بيشتر در معرض خطر 
حمله قلبى قرار دارند. در آمريكا هر سال، هشت تا 10 ميليون نفر 
به علت درد قفسه سينه به بيمارستان مراجعه مى كنند اما تنها 15 
بررسى  با  محققان  مى شوند.  قلبى  حمله  دچار  آنها  درصد  تا 30 
پرونده پزشكى بيماران قلبى بيمارستان هنرى فورد در حد فاصل 
ماه هاى ژانويه تا مه سال 1999 اعالم كردند: از 426 بيمارى كه 
پرونده آنها مورد مطالعه قرار گرفت 38 نفر يعنى كمتر از 9 درصد 
آنها كه به طور متوسط 120 دقيقه درد قفسه سينه داشتند دچار 
حمله قلبى شدند، اما بيمارانى كه مدت زمان درد قفسه سينه آنها 
40 دقيقه بود به چنين حمله اى مبتال نشدند. در ميان بيمارانى كه 
كمتر از پنج دقيقه درد قفسه سينه داشتند نيز هيچگونه حمله قلبى 
بدون  كه  بيمارانى  داد:  نشان  مطالعه  اين  نشد.  گزارش  مرگى  يا 
هيچ دليل مشخصى درد قفسه سينه آنها بيش از پنج دقيقه طول 
مى كشيد بايد فورا تحت مراقبت هاى پزشكى قرار گيرند. احساس 
فشار و سنگينى در ناحيه سينه، بروز دردى سوزاننده كه ممكن 
خصوص  به  دست ها  و  شانه  فك،  گردن،  پشت،  قسمت  به  است 
و  سرگيجه  تعريق،  نفس،  تنگى  احساس  شود،  كشيده  چپ  دست 
كل  در  و  قلب  تپش  ناگهانى،  ضعف  و  سر  سبكى  احساس  تهوع، 
نامنظمى ضربان قلب از عالئم درد قفسه سينه است كه با مشكالت 

قلبى يا حمله قلبى در ارتباط است.

تسكين دردها با 
اين خوراكى ها 

 
احساس درد جداى اينكه مى تواند نشانه بيمارى و 
اختالل در عملكرد سيستم هاى داخلى بدن باشد، 
مواقع  بعضى  حتى  كه  است  ناخوشايندى  حس 
روزانه  و  طبيعى  فعاليت هاى  شدن  مختل  باعث 
فرد مى شود. در اين مقاله بعضى از مواد غذايى 
كه براى تسكين دردهاى مختلف به كار مى روند 

را براى شما دوستان يادآورى مى كنيم:

آب گوجه فرنگى
حداقل  نفر  هر 5  از  مى دهد  نشان  تحقيقات  نتايج 
پا  عضله  گرفتگى  دچار  دائم  طور  به  نفر  يك 
مى شود. علت اين ناراحتى كمبود پتاسيم و كلسيم 
آب  پيمانه  يك  حدود  روزى  مصرف  با  است. 
خطر  است،  پتاسيم  از  سرشار  كه  فرنگى  گوجه 
 10 عرض  در  عضله  دردناك  گرفتگى هاى  بروز 

روز كاهش مى يابد.

دانه كتان
افزودن 3  مى دهد،  نشان  اخير  بررسى هاى  نتايج 
قاشق غذاخورى دانه كتان آسياب شده به غذاى 
را  زنان  سينه  درد  هفته   12 عرض  در  روزانه، 
فيتواستروژن  معتقدند،  محققان  مى دهد.  كاهش 
ميزان  رفتن  باال  از  مانع  كتان  دانه  در  موجود 
استروژن كه درد سينه را ايجاد مى كند، مى شود.

عسل
يا  آفت  روى  را  طبيعى  عسل  كمى  بار   4 روزى 
عسل  از  استفاده  برود.  بين  از  تا  بماليد  زخم ها 
روند درمان آفت را 43 درصد سرعت مى بخشد. 
موجود  طبيعى  آنزيم هاى  مى گويند:  محققان 
با  مى برد؛  بين  از  را  التهاب  طبيعى،  عسل  در 
التيام  و  مى كند  مقابله  مهاجم  ويروس هاى 

بافت هاى آسيب ديده را سرعت مى بخشد.

ترب كوهى
سينوزيت كه بسيار شايع است عالوه بر گرفتگى 

مى شود  باعث  صورت  و  پيشانى  درد  و  بينى 
داشته  بيشترى  و  تر  وسيع  درد  احساس  بيمار 
باشد. به گفته محققان آلمانى، ترب كوهى جريان 
خون به حفره هاى سينوزيت ها را تقويت مى كند، 
سينوزيت هاى گرفته را باز مى كند و عفونت هاى 
احتقان  رفع  اسپرى هاى  به  نسبت  را  سينوزيت 

سريع تر درمان مى كند.

آب
 8 روزى  مصرف  با  را  و...  شانه  زانو،  پا،  درد 
ليوان آب در عرض يك هفته برطرف كنيد. به گفته 
محققان آب عنصر سازنده غضروف است كه از 
محافظت  مفصل ها  و  استخوان  انتهاى  قسمت 
مى كند، مايعات موجود در بدن و ديسك هاى نرم 

در ستون فقرات را نرم و روان مى كند.

انگور
مصرف  مى دهد  نشان  اخير  بررسى هاى  نتايج 
روزى يك پيمانه انگور جريان خون به بافت هاى 
بنابراين  مى بخشد.  بهبود  را  كمر  ديده  آسيب 
و  خون  جريان  بهبود  براى  ميوه  اين  مصرف 

درمان بافت هاى آسيب ديده كمر الزم است.

نعناع
3 بار در هفته، در وان آب حاوى 10 قطره روغن 
شدن  شل  باعث  ولرم  آب  بگيريد.  قرار  نعناع 
را  عصب  طبيعى  طور  به  نعناع  روغن  و  عضله 
آرام خواهد كرد. تاثير تركيب آب ولرم و روغن 
نعناع در كاهش درد 25درصد بيشتر از داروهاى 

شيميايى است.

آناناس
نفخ هاى  تازه،  آناناس  پيمانه  يك  روزى  مصرف 
مى دهد.  كاهش  ساعت   72 عرض  در  را  دردناك 
به  كمك  با  كه  است  آنزيمى  از  سرشار  آناناس 
و  معده  در  دردزا  پروتئين هاى  گوارشى  سيستم 

روده كوچك را سريع تر مى شكند.

نمك
گوشت  در  فرورفته  ناخن هاى  درد  رفع  براى 
حاوى  ولرم  آب  در  را  پا  منظم  طور  به  انگشت، 
نمك خيس كنيد تا عفونت و درد در عرض 4 روز 
به  نمك  دانشگاه  محققان  گفته  به  شود.  برطرف 
خاصيت  مى برد،  بين  از  را  التهاب  طبيعى  طور 
ضدباكتريايى آن نيز به سرعت ميكروب هايى را 
كه باعث ورم مى شود از بين مى رود. كافى است 
در هر يك ليوان آب ولرم، يك قاشق مرباخورى 
نمك اضافه كنيد و روزى 2 بار به مدت 20 دقيقه 

پا را خيس كنيد تا عفونت از بين برود.

زردچوبه
نسبت  زردچوبه  مى دهد،  نشان  بررسى ها  نتايج 
به آسپرين يا ايبوپروفن در تسكين درد 3 برابر 
موثرتر است. زردچوبه 50 درصد از درد بيماران 
ماده  كوركومين،  مى دهد.  كاهش  را  آرتريت 
توليدكننده  آنزيم  ادويه،  اين  در  موجود  فعال 

هورمون هاى دردزا را متوقف مى كند. كافى است 
روزى يك چهارم قاشق مرباخورى از اين ادويه 

مصرف كنيد.

ماست
قاعدگى  ناراحت كننده  عالئم  به  زنان  80درصد 
و  باال  به  عصبى  سيستم  زيرا  مى شوند،  مبتال 
پايين رفتن استروژن و پروژسترون كه به طور 
با  اما  است.  حساس  مى دهد،  رخ  ماه  هر  طبيعى 
 48 عالئم  اين  ماست  پيمانه   2 روزى  مصرف 
درصد كاهش پيدا مى كند. به گفته محققان ماست 
سيستم  طبيعى  طور  به  كه  است  كلسيم  از  غنى 
عالئم  بروز  از  مانع  و  مى كند  آرام  را  عصبى 

دردناك مى شود.

ماهى
و  پذير  تحريك  روده  سندروم  سوءهاضمه، 
نيم  هفته اى  خوردن  با  را  روده  التهاب  بيمارى 
بررسى ها  نتايج  كنيد.  برطرف  ماهى  كيلوگرم 
ماهى  در  موجود  چرب  اسيدهاى  مى دهد  نشان 
چشمگيرى  طور  به   ،EPA و   DHA نام هاى  به 
را  معده  درد  و  عضله  گرفتگى  روده،  التهاب 
داروها  همانند  موارد  برخى  در  مى كند.  برطرف 
EPAضد  و   DHA مى بخشد.  تسكين  فرد  به 
كه  است  عارضه  بدون  و  طبيعى  قوى،  التهابى 
به طور موثر عملكرد سيستم گوارشى را بهبود 

مى بخشد.

روغن سير
طور  به  سير  در  فعال  مواد  معتقدند،  محققان 
طبيعى باكترى هاى دردزا را از بين مى برد. براى 
تهيه روغن سير، 3 حبه سير را در نصف پيمانه 
بپزيد،  آرامى  به  دقيقه   2 مدت  به  زيتون  روغن 
قابل  هفته   2 مدت  به  روغن  اين  كنيد.  صاف 

نگهدارى در يخچال است.

گيالس
نتايج بررسى ها نشان مى دهد از هر 4 زن حداقل 
سردردهاى  و  نقرس  آرتريت،  درد  به  نفر  يك 
رنگ  كه  تركيبى  آنتوسيانين  مبتالست.  مزمن 
قرمز به گيالس مى دهد خاصيت ضدالتهابى دارد 
و 10 برابر از آسپرين قوى تر است. آنتوسيانين، 
آنزيم هاى ايجادكننده التهاب در بافت ها را متوقف 
مى كند و در نتيجه مانع از بروز دردهاى متفاوت 
گيالس(تازه،  دانه   20 روزى  مصرف  مى شود. 
يخ زده يا خشك) تا برطرف شدن درد، توصيه 

مى شود.

زنجبيل
عضله،  درد  زنجبيل  در  موجود  درد  ضد  ماده 
مفصل، سفت شدن و ورم عضله را در عرض 2 
ماه تا 63 درصد كاهش مى دهد. مصرف روزى 
قاشق   2 يا  خشك  مرباخورى  قاشق  يك  حداقل 
مرباخورى زنجبيل تازه براى افراد مبتال به درد 

عضله توصيه مى شود.

درمان هاى ساده براى 
سياهى زير چشم 

 
دكتر اميرهومن كاظمى* 

 
سياهى و گودى زيرچشم كه براى خيلى از 
افراد مشكلى آزاردهنده محسوب مى شود 
بيمارى ها  بعضى  عالئم  مى تواند  گاهى 
افسردگى،  اگزما،  حساسيت،  مانند 
اما  باشد،  و...  خواب  اختالالت  كم خونى، 
زمينه هاى  و  ندارد  خاصى  علت  معموال 
ژنتيكى و نژادى با سابقه خانوادگى دارد.

علت گودى و سياهى زيرچشم در بيشتر 
موارد نازك بودن پوست ناحيه زيرچشم 
است كه بعلت سطحى شدن جريان خون 
وريدى پوست تيره تر به نظر مى رسد.در 
طب سنتى ايرانى علت آن معموال خشكى 
گودى  و  تيرگى  علل  ديگر  از  است.  مزاج 
زير چشم مى توان به اختالالت هورمونى 
كاهش  افسردگى  و  عصبى  بيمارى هاى 
بعضى  عوارض  شديد  و  ناگهانى  وزن 

حساسيت هاى  آرايشى  مواد  و  داروها 
و  سيگار  پلك،  اگزما  آلرژى  يا  فصلى 
اختالالت خواب اشاره كرد.اما براى رهايى 
از اين مشكل غير از سعى در درمان علت 
آن (بجز علت ژنتيكى) مى توان راه هاى زير 
موارد  بسيارى  در  كه  كرد  امتحان  نيز  را 
ماسك هاى  از  است.استفاده  موثر  كامال 
سالمت  در  بسزايى  تاثير  مى تواند  گياهى 
و  تغذيه  سازى،  كالژن  تحريك  پوست، 
مرطوب كردن پوست و كاهش تيرگى زير 
هر  ها داشته باشد.توصيه مى شود  چشم 
گياهى  ماسك هاى  از  خواب  از  قبل  شب 
پدهاى  همچنين  شود.  استفاده  صورت 
سازى  كالژن  تحريك  با  نيز  زيرچشمى 
تاثير  مى تواند  زيرچشمى  بافت  تغذيه  و 
رضايت بخشى در بهبود تيرگى و گودى 
زيرچشم داشته باشد.يك توصيه ساده تر 
قرار دادن يك برش خيار زير ناحيه چشم 
به مدت حداقل نيم ساعت صبح ها و نيز 
شب قبل از خواب است.تفاله چاى سبز را 
داخل يك دستمال نازك نخى قرار داده و 
زير چشم هاى خود بگذاريد و پس ازمدتى 
باشيد. خود  چشم  زير  رنگ  بهبود  شاهد 

رنده  را  آووكادو  ميوه  مى توانيد  همچنين 

و با چاى سبز مخلوط كنيد و سپس براى 
ها  چشم  زير  ناحيه  در  ساعت  نيم  مدت 
قرار دهيد.ماساژ صورت و نواحى اطراف 
بينى نيز مى تواند مفيد باشد، اما دقت كنيد 
كنيد  خوددارى  شديدا  ها  چشم  ماليدن  از 
زير چشم  باعث تحريك مويرگ هاى  زيرا 
مى شود و كبودى را بيشتر مى كند. آفتاب 
مى تواند اين تيرگى را بيشتر كند بنابراين 
توصيه  نيز  آفتابى  عينك  از  استفاده 
به  نيز  كافى  استراحت  و  مى شود.خواب 
نحو موثرى تيرگى و سياهى چشم را به 
مى دهد.كاهش  كاهش  باشد  كه  علتى  هر 
مصرف نمك، نوشيدن آب كافى، مصرف 
بيشتر ميوه و سبزيجات با ويتامين ها و 
مى تواند  نيز  سيگار  ترك  و  معدنى  مواد 
كه  ديگر  ساده  روش  باشد.يك  موثر 
زير  ناحيه  پوست  شفافيت  باعث  مى تواند 
شير  به  را  پنبه  كه  است  اين  شود  چشم 
در  ساعت  نيم  حدود  سپس  كرده  آغشته 
را  آن  بعد  و  دهيد  قرار  يخچال  سردخانه 
براى دقايقى زيرچشم خود بگذاريد و اين 

كار را چند بار در روز تكرار كنيد.

* متخصص طب سوزنى و گياهان دارويى
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موسسه حقوقى 
د ادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك د 
ادگسترى

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

 ملكى و مالياتى
پروند ه هاى پولى، بانكى،

 فروش اموال غير، 
جعل و غيره

انجام كليه امور اد ارى در
 ايران اعم از :

شهرد ارى ها، 
اد اره نظام وظيفه، 

ثبت ازدواج و طالق، 
استعالم خروج از كشور 

و اد اره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قرارد 

اد هاى 
بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، وارد ات، 
صادرات و امور گمركى 

تلفن: 
02071935592

  ايران: 
00989122334075 

بهترين مكان هاى 
اروپا براى خريد

دنبال  به  كه  است  افرادى  بهشت  اروپا 
يا  گردند  مى  بفردى  منحصر  هاى  هديه 
بازارچه  يا  خريد  مراكز  در  خواهند  مى 
و  بزنند  گشت  سنتى  و  محلى  هاى 
به  زير  در  كنند.  پيدا  آنتيك  چيزهاى 
اروپا  خريد  مراكز  و  بازارها  بهترين 

اشاره مى كنيم.

ناين استريتز، امستردام 
(Nine Streets, Amsterdam)

جوردن  جذاب  محله  در  كه  استريتز  ناين 
سه  هاى  بلوك  از  است،  گرفته  قرار  امستردام 
در سه خيابان هاى بهم پيوسته و مشهورترين 
كانال هاى شهر تشكيل شده است. چه به دنيال 
جواهرات و زينت آالت شيك و قديمى و دست 
حتى  يا  شاپ  كافى  دنبال  به  چه  باشيد،  ساز 
نااميد  منطقه  اين  در  نگارخانه،  و  آرايشگاه 
نخواهيد شد. كل اين منطقه حال و هواى سنت 
يك  نوشيدن  و  بازديد  ارزش  كه  دارد  شكنى 

فنجان قهوه را دارد.

منطقه هاكش هوف و منطقه ميت، برلين 
 Hackesche Hfe and the Mitte)

(district, Berlin

هاى  بخش  ترين  روز  به  از  يكى  ميت  منطقه 
چيزهاى  خواهيد  مى  اگر  ولى  است،  برلين 
برويد.  هوف  هاكش  به  كنيد،  پيدا  ترى  جالب 
اين منطقه مجموعه اى محوطه ها است كه پر 
از بوتيك هاى زيبا و فروشگاه هاى كوچك و 
عجيب و غريب هستند. محوطه يا حياط اصلى 
هم به خاطر كافى شاپ هاى باكالس و محلى 
همچنين  است.  معروف  پيكش  و  شيك  هاى 
وجود  آن  در  هم  تئاتر  و  سينما  ها،  رستوران 

دارد.

بريك لين و شورديچ، لندن 
(Brick Lane & Shoreditch, London)

ليست،  اين  هاى  مكان  مشهورترين  شايد 
در  كه  باشد  زيبايش  هاى  كوچه  با  محله  اين 
رنگارنگ ترين و شرقى ترين بخش لندن قرار 
گرفته است. چه دنبال لباس هاى قديمى باشيد، 
هنرى  هاى  گالرى  كادويى،  هاى  فروشگاه  چه 
شورديچ  و  لين  بريك  فشن،  هاى  بوتيك  يا 

و  ها  غرفه  دارد.  شما  براى  زيادى  چيزهاى 
لوازم  از  چيز  همه  تقريبًا  آن  هاى  فروشگاه 

خانگى گرفته تا خوراكى مى فروشند.

محله بوهمى سوفو در استكهلم
(Stockholm Bohemian SoFo) 

در  شهر  از  بخش  اين  هنرى  هواى  و  حال 
شده  متمركز  نيتورگت  ميدان  شلوغ  منطقه 
هاى  فروشگاه  با  گاگاتان  فولكون  است. 
پوشاك  از  پر  كه  غريبش  و  عجيب  و  خالقانه 
مجله،  و  كتاب  خانگى،  لوازم  جواهرات،  جالب، 
و  دوم  دست  كاالهاى  و  هوله  هله  و  خوراكى 
از  اگر  است.  جالبى  و  شاد  محله  است،  قديمى 

شاپ  كافى  در  توانيد  مى  شديد  خسته  خريد 
آن  خوراكى  هاى  فروشگاه  و  رستوران  ها، 

استراحت كنيد.

شهر قديم گنت
(Ghent Old Town) 

شهر گنت واقع در بلژيك پر از فروشگاه هاى 
كل  است.  ها  مغازه  و  ها  بوتيك  و  اى  زنجيره 
شهر قديم پر از خوراكى فروشى هاى مستقل، 
فشن  هاى  فروشگاه  و  قديمى  لوازم  فروشگاه 
و  هستيد  خريد  عاشق  هم  شما  اگر  است. 
دوست داريد كتابفروشى هاى خاك خورده را 
سير كنيد، يا به رستوران هاى خوش خوراك 
كامًال  گنت  داريد،  فشن  عشق  اگر  يا  و  برويد 
چشم شما را مى گيرد و قطعًا دلتان را مى برد.

مونت مارتر، پاريس 
(Montmartre, Paris)

گيرايشان  استايل  حس  بخاطر  ها  پاريسى 
اول  تراز  طراحان  به  فقط  اين  ولى  مشهورند، 
آنها و فروشگاه هاى بزرگ شان مربوط نمى 
شود. اگر دوست داريد تجربه خريد واقعى را 
پاريس،  دهكده  آخرين  سمت  به  باشيد،  داشته 
شهر  از  بخش  اين  برويد.  مارتر  مونت  يعنى 
هنرمندان،  كه  بوهمى  هواى  و  حال  هنوز 
ايجاد  آن  در  سالها  طى  فالسفه  و  نويسندگان 
با  سنگفرش  هاى  خيابان  دارد.  را  اند  كرده 
زينت  هنرى،  هاى  گالرى  مختلف،  فروشگاه 
آالت دست ساز، برندهاى مستقل و غذاخورى 
هاى و البته مناظر زيباى شهر، دل شما را مى 

برد.

شهر قديم ريگا، التويا 
(Riga Old Town, Latvia)

بالتيك  درياى  مرواريد  عنوان  با  كه  ريگا 

شمال  در  زيبا  شهر  يك  شود،  مى  شناخته 
اروپاست. شهر قديم آن جنب و جوش جذابى 
ها،  گلفروش  خيابانى،  هنرمندان  از  پر  و  دارد 
شاپ  كافى  و  فروشى  شكالت  زنده،  موسيقى 
هاى جالب است. اگر از كارهاى دستى، وسايل 
طبيعى،  محصوالت  شمع،  دستشويى،  و  حمام 
اين  آيد  مى  خوشتان  برند  كاالهاى  و  پارچه 

مكان را فراموش نكنيد.

برايتون لينز، بريتانيا 
(Brighton Laines, UK)

ساحلى  شهرهاى  ترين  شيك  از  يكى  برايتون 
بريتانيا است و يكى از مقاصد عالى براى خريد 

بسيارى  زادگاه  برايتون  شود.  مى  محسوب 
هواى  و  حال  و  است  خالقان  و  هنرمندان  از 
بوهمى شهر براى بازديدكنندگان جذاب است. 
فروشگاه  شيك،  هاى  بوتيك  از  پر  منطقه  اين 
و  هنرى  دستى  كارهاى  آنتيك،  و  فشن  هاى 
و  ارزان  چيزهاى  از  است.  باكالس  جواهرات 
كم ارزش گرفته تا مبلمان گران قيمت فرانسوى 

در اين منطقه فروخته مى شود.

شهر قديم زوريخ

و  دارد  قديم  شهر  خودش  براى  هم  زوريخ 
است.  خريد  براى  هم  خوبى  بسيار  جاى  البته 
شهر قديم مركز حركت و جنب و جوش شهر 
است و جايى است كه معمارى سنتى زيبا در 
كتابفروشى  از  بفردى  منحصر  مجموعه  كنار 
بوتيك  ها،  گلفروشى  ها،  فروشى  عتيقه  ها، 
و  فروشى  بدل  و  جواهرفروشى  لباس،  هاى 
كافه  به  حتمًا  بايد  است.  فشن  هاى  فروشگاه 
هاى تاريخى اين منطقه نيز اشاره كرد و مغازه 
هاى سنتى خوراكى و كادويى هم در اين محل 

زيادند.

لوگاوگور، ريكياويك
(Laugavegur, Reykjavik)

آن  هاى  محلى  كه  است  شهرى  ريكياويك 
زندگى را طور ديگرى دوست دارند. اين شهر 
خريد  مركز  كه  لوگاوگور  اصلى  خيابان  با 
منطقه  اين  است.  دوستان  خريد  بهشت  است، 
با  لباس  و  فشن  مستقل  هاى  فروشگاه  از  پر 
بوتيك  است.  ايسلندى  و  المللى  بين  هاى  طرح 
هاى باكالس آن، بهترين مكان براى جمع كردن 
چيزهاى عالى است كه جاى ديگرى آنها را نمى 
يابيد. فقط يادتان باشد پول زيادى با خودتان 
ببريد، زيرا ايسلند متأسفانه كشور خيلى گرانى 

است.

گردشگرى
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 گزيده هايي از افكار فرگوسن در آخرين 
مصاحبه اش 

 آنچه در هاروارد به شما 
ياد نمي دهند 

 
اسطوره يي  مربي  فرگوسن،  الكس  سر 
كه  كرده  فاش  را  ذهنيتي  و  متدها  منچستريونايتد 
قهرماني   28 مربيگري  سال   26 در  او  شد  باعث 
اجازه  اسكاتلندي  مربي  بياورد.  دست  به  بزرگ 
متدهاي  هاروارد  بازرگاني  دانشكده  اساتيد  داد 
اولدترافورد  در  حضورش  فصل  آخرين  در  را  او 
زيرنظر گرفته و بررسي كنند. او همچنين در بازديد 
دانشجويان  براي  را  متدهايش  هاروارد  دانشگاه  از 

بيشتر توضيح داده است.

هراس و ستايش
آدم هاي  شود.  انتقاد  او  از  ندارد  دوست  كس  هيچ 
تشويق  با  اكثرا  شوند.  بهتر  نقد  با  كه  هستند  كمي 
كه  زماني  كه  كردم  تالش  پس  مي شوند.  بهتر 
مي توانستم از تشويق استفاده كنم. براي يك بازيكن 
– يا براي هر انساني – هيچ چيز بهتر از اين نيست 
كلماتي  بهترين  اين  بود».  عالي  «كارت  بشنود:  كه 
از  كه  نيست  نيازي  شده.  ساخته  تاكنون  كه  است 
صفات تفضيلي استفاده كنيد. اما در همين حين بايد 
در رختكن زماني كه بازيكنان انتظارات را برآورده 
نمي سازند به اشتباهات شان اشاره كنيد. اينجا تنبيه 
بازي  از  بعد  دقيقا  را  كار  اين  من  مي شود.  مهم 
نمي كردم.  صبر  بعد  هفته  آغاز  تا  مي دادم.  انجام 
مي رفت.  و  مي شد  تمام  و  مي دادم  انجامش  سريع 
ندارد  دليلي  هيچ  مي پرداختم.  بعدي  بازي  به  سپس 
به  ببريد.  سوال  زير  ابد  تا  را  بازيكن  يك  بخواهيد 
آنها مي گفتم اخالق كاري بسيار مهم است. اين كار 
انگار غرورشان را افزايش مي داد. به آنها يادآوري 
يكديگر  به  بايد  تيم  كاراكتر  ساخت  براي  مي كردم 
اعتماد داشته باشند، نه اينكه پشت آنها را خالي كنند. 
در جلسات تمريني تالش مي كرديم تيمي بسازيم از 
هوشمند  هم  تاكتيكي  نظر  از  كه  برتر  ورزشكاران 
بودند. اگر روش شما بيش از حد آسانگيرانه باشد 
نمي توانيد به اين هدف برسيد. بايد از فاكتور ترس 
اگر  كنيد.  زياده روي  است  ممكن  اما  كنيد  استفاده 
نخواهند  كار  خوب  هم  بترسند  مدت  تمام  بازيكنان 
مدت  تمام  در  اگر  دريافته ام  شده ام  كه  پيرتر  كرد. 

خشم بگيريد جواب نمي دهد.

ارزش كنترل كردن
گرفتن  زيرنظر  ارزش  مردم  اكثر  نمي كنم  فكر   \
از  كليدي  بخشي  كار  اين  اما  كنند.  درك  كامال  را 
مسائل  ديدن  توانايي  بود.  من  مديريت  مهارت هاي 
نكته يي است كليدي. يا دقيق تر بگويم، توانايي ديدن 
زماني  نداري.  را  ديدن شان  انتظار  كه  چيزهايي 
هرچند  و  نبود  ايجنت ها  از  خبري  كردم  شروع  كه 
رسانه ها  مي شدند  تلويزيوني  پخش  مسابقات 
و  نمي بردند  باال  هنرپيشگان  حد  تا  را  بازيكنان 
نبودند.  درباره شان  جديدي  ماجراهاي  دنبال  مرتبا 
عالي  زمين ها  اوضاع  شده اند،  بهتر  ورزشگاه ها 
آماده سازي  در  بسياري  اثر  ورزش  علم  و  است 
خاورميانه  روسيه،  از  مالكاني  است.  گذاشته  تيم ها 
و نقاط ديگر پول بسياري به اين بازي آورده اند و 
تحت  زندگي  بازيكنان  مي آورند.  فشار  مربيان  به 
به 25  نسبت  دليل  اين  به  و  دارند  بيشتري  حفاظت 
شده اند.  حساس تر  و  شكننده تر  بسيار  پيش  سال 
با پذيرش تغيير است كه آن را كنترل مي كنيد. اين 
همچنين يعني به بازيكناني كه استخدام مي كني بايد 
اعتماد كني. از همان لحظه يي كه كاركنان را استخدام 
مي كني بايد به اينكه آنها كارشان را انجام مي دهند 
خرد  سطح  در  مديريت  بخواهي  اگر  كني.  اعتماد 
انجام دهي و به افراد بگويي دقيقا چه كاري انجام 
دهند پس چرا استخدام شان كرده يي؟ مهم ترين نكته 

اين است كه درجا نزني.

مثبت باشيد
و  ماجراجو  و  باشيد  مثبت  بود:  اين  ما  سبك 
ببريم.  را  بازي  مي خواستيم  ما  ريسك پذير. 
اين  از  و  مي كردند  درك  را  اين  طرفداران مان 
موضوع حمايت مي كردند. تماشاي بازي ما در 15 
جريمه  محوطه  ما  داشت.  عالي  حسي  پاياني  دقيقه 
مي ديديد.  همه جا  را  بازيكنان  مي كرديم.  بمباران  را 
آنها نبردي واقعي را به نمايش مي گذاشتند. البته خب 
ممكن بود ضدحمله يي انجام شود و كار تمام شود. 
فكرمي كرديد  كه  هم زماني  آن  پيروزي،  لذت  اما 
لحظاتي  است.  وصف ناپذير  است،  راه  در  باخت 
بازيكنان  آيا  بپرسيد  خود  از  بايد  كه  مي آيد  پيش 

تيم  عملكرد  رختكن،  جو  روي  كه  هستند  خاصي 
و كنترل شما بر بازيكنان و كاركنان اثر مي گذارند 
مي كرديد.  قطع  را  سيم شان  بايد  بودند  اگر  نه.  يا 
اگر  حتي  نداشت.  وجود  ديگري  راه حل  هيچ  مطلقا 
ديد  نداشت.  اهميتي  هم  بود  دنيا  بازيكن  بهترين  او 
مربي  است.  بازيكني  هر  از  مهم تر  باشگاه  بلندمدت 
بايد مهم ترين فرد باشگاه باشد. برخي باشگاه هاي 
انگليسي مربيان شان را به حدي عوض مي كنند كه 
بسيار  اين  مي گيرند.  قدرت  رختكن  در  بازيكنان 
كه  باشد  نداشته  كنترلي  مربي  اگر  است.  خطرناك 
دوام نمي آورد. بايد به جايگاهي برسيد كه كنترل تان 
فراگير باشد. بازيكنان بايد بفهمند كه به عنوان مربي 

در موضع كنترل رويدادها هستيد.

پيروزي
كه  راهي  تنها  گفتم:  گيل  ديويد  به  قبل  سال  چند 
مي توانيم بازيكنان را در منچستريونايتد نگه داريم 
داشته  را  اروپا  تمرين  زمين  بهترين  كه  است  اين 
باشيم. از آن زمان مركز پزشكي را به راه انداختيم. 
اكثر  بنشينيم.  و  بگذاريم  دست  روي  دست  نمي شد 
تغيير  دنبال  به  دارند  من  مانند  سابقه يي  كه  افرادي 
نيستند اما من هميشه حس مي كردم نمي شود تغيير 
گزينه  هيچ  چون  مي بوديم.  موفق  بايد  ما  نكني. 
ديگري براي من وجود نداشت. پس من هر ابزاري 
را براي بهبود بررسي مي كردم. من به سختكوشي 
نخستين  انگار  موفقيتي  هر  برايم  مي دادم.  ادامه 
فرصت  بهترين  كه  بود  اين  من  كار  بود.  موفقيتم 
ممكن براي پيروزي را در اختيارمان قرار دهم. اين 

چيزي بود كه من را به پيش راند»

دشواري «دوستت دارم»
دارند؟»  دوستم  بازيكنان  «آيا  بپرسيد:  خود  از  اگر 
اگر  مي سازيد.  سخت  بسيار  خود  بر  را  زندگي 
احترام  من  به  بازيكنان  دهم  انجام  درست  را  كارم 
داريد.  نياز  كه  است  چيزي  تنها  اين  و  مي گذارند 
سرعت  به  مي گذاشت  منفي  اثر  بازيكني  كه  زماني 
من  حركات  مي گويند  برخي  مي كردم.  اقدام 
در  سريع  كه  بود  مهم  نظرم  به  اما  بود.  غيرارادي 
ذهن خود به نتيجه برسم. چرا بايد شب ها با شك و 
ترديد مي خوابيدم؟ پس فردا صبح بيدار مي شدم و 
گام هاي الزم براي برقراري انضباط را برمي داشتم. 
بود.  من  مربيگري  ساختار  آخر  بخش  مشاهده 
چندين  به  كردم  آغاز  را  مربيگري  كار  كه  زماني 
اصل اساسي اتكا كردم: اينكه مهارت هاي فني براي 
بتوانم  باشم،  داشته  را  سطح  باالترين  در  موفقيت 
شوق  و  شور  مي ديدم  اگر  كنم،  هدايت  را  بازيكنان 
او ناگهان فروكش كرده اوضاعش را بيشتر زيرنظر 

مي گرفتم.

بردن با گل هاي ديرهنگام
در  را  استانداردهايم  من  است.  من  ذات  در  بردن 
اين مدت طوالني چنان تنظيم كرده ام كه هيچ گزينه 
ديگري برايم نمانده است. من مجبورم پيروز شوم. 
انتظار داشتم هر گاه كه بازي مي كنيم برنده شويم. 
حتي اگر پنج نفر از مهم ترين بازيكنانم هم مصدوم 
بودند، انتظار برد داشتم. من انسان ريسك كننده يي 
مسابقات مان  پاياني  دقايق  در  كه  ديديد  هستم. 
عقب  نيمه  دو  بين  در  اگر  مي كرديم.  بازي  چگونه 
تنها  نشويد.  وحشت زده  بود:  ساده  من  پيام  بوديم 
روي انجام وظيفه تمركز كنيد. اگر 15 دقيقه تا پايان 
مسابقه مانده بود و هنوز عقب بوديم، مثال با نتيجه 
2 بر يك، آماده ريسك بيشتر مي شدم. حتي اگر 3 
بر يك مي باختيم هم كامال راضي مي بودم چون در 
برد  يا  تساوي  براي  خوبي  فرصت  ما  صورت  اين 
پاياني  دقيقه   15 در  پس  بوديم.  ساخته  خود  براي 

تالش مان را انجام مي داديم.

غروري كه مخرب نيست
فوق ستاره ها با غرورشان برخالف آنچه برخي فكر 
برنده  دارند  نياز  آنها  نيستند.  مشكل ساز  مي كنند، 
را  آن «من»شان  و  غرورشان  كار  اين  چون  باشند 
برنده  براي  باشد  الزم  كاري  هر  و  مي دهد  ماساژ 
گيگز،  بكام،  رونالدو،  مي ديدم  مي دهند.  انجام  شدن 
اسكولز و بقيه ساعت ها تمرين مي كنند. اگر روزي 
مي آمد كه بازيكنان مربي منچستريونايتد را كنترل 
كنند – مثال بازيكنان بگويند تمرين چگونه باشد، چه 
باشد  حاكم  چگونه  انضباط  باشد،  تعطيل  روزهايي 
آن  ديگر  منچستريونايتد   – باشد  چه  تاكتيك ها  و 
مي شناسيم.  اكنون  كه  نمي شد  منچستريونايتدي 
قرار  گفتم  خود  به  بيايم  يونايتد  به  آنكه  از  پيش 
باشد.  من  از  قوي تر  بدهم  اجازه  احدي  به  نيست 
شخصيت شما بايد بزرگ تر از آنها باشد. اين نكته 

ضروري است. 

شروع دور جديد ليگ قهرمانان اروپا 

آغاز هيجان بي پايان

خالل  در  بريتانيا  معروف  روزنامه نگاران  از  يكي 
كرد  ادعا  عجيب  مصاحبه اي  در   2010 جام جهاني 
اين  مقصر  او  ندارد.  را  گذشته  داغي  ديگر  جام جهاني 
اتفاق را نه خود جام جهاني كه ليگ قهرمانان اروپا معرفي 
كرد؛رقابتي كه در باالترين سطح ممكن برگزار مي شود 
مانندش  ديگر  جايى  در  كه  نيست  چيزي  هيجان  اين  و 
را يافت كنيم.از امشب اين تورنمنت رويايي بازهم آغاز 
مي شود؛شروع يك هيجان بي پايان. ليگ قهرمانان اروپا 
كه  است  جهان  باشگاهي  تورنمنت  كيفيت ترين  با  قطعا 
باشد. جام جهاني  از  جذاب تر  مي تواند  ابعاد  از  خيلي  از 

رنگ  هرگز  كه  بيل  گرت  مثل  ستاره اي  مثال  عنوان  به 
ولز  كشورش  ملي  تيم  ضعف  واسطه  به  را  جام جهاني 
اين  در  تا  دارد  را  فرصت  اين  ديد،  نخواهد  و  نديده 
طال. توپ  تصاحب  براي  كند  اثبات  را  خودش  تورنمنت 

در همين ليگ قهرمانان اروپا بود كه جهان ستاره اي مثل 
«ژرژ وه آ» ليبريايي را شناخت.شايد در مرحله گروهي 
از  قطعا  اما  نباشد  كافي  اندازه  به  جذابيت  مسابقات  اين 
فوتبال هاي  ناب ترين  بعد،  به  نهايي  چهارم  يك  مرحله 
امروز  مي بينيم.از  رقابت هايي  چنين  دل  در  را  جهان 
در  رو  با  اروپا  قهرمانان  ليگ  گروهي  مرحله  شنبه  سه 
رويي 32 تيم قاره سبز آغاز مي شود.قرعه كشي گروه ها 
اين  برگزاري  شب  هر  در  دست كم  كه  بوده  به گونه اي 
در  رئال  باشيم.امشب  فوتبال  يك سوپر  شاهد  بازي ها 
همه  رقابت  اين  كه  است  گاالتاسراي  ميزبان  استانبول 
البته  داراست  مهيج  ديدار  يك  براي  را  الزم  فاكتورهاي 
مصاف هاي ديگري هم برگزار مي شود كه از جذاب ترين 
آنها مي شود به ديدار من يونايتد و لوركوزن اشاره كرد. 

رئال به دنبال شكستن طلسم تاريخي 
وقتي كه در سال 2001 رئال مادريد براي نهمين بار فاتح 
ليگ قهرمانان شد كمتر هواداري فكر مي كرد رسيدن به 
عدد 10 اين همه سال به درازا بينجامد.رئال با مورينيو 
سه سال به جمع چهار تيم نهايي صعود كرد اما هميشه 
يك  شود؛  فينال  در  آنها  حضور  مانع  كه  بود  تيم  يك 
و  پنالتي  ضربات  در  بايرن  ديگر  بار  پپ،  با  بارسا  بار 
لواندفسكي  گل   4 با  كه  بود  دورتموند  اين  قبل،  فصل 
خط بطالني كشيد بر آرزوي مادريدي ها. شايد به خاطر 
رئالي ها  مورينيو  خروج  از  پس  كه  بود  موضوع  همين 
مستقيم سراغ آنجلوتي رفتند.مردي كه ميالن را دو بار 
قهرمانان  ليگ  از  شناختش  همين  و  كرد  اروپا  قهرمان 
موجب شد رئال به او پناه بياورد.فصل گذشته هم «پي 
قهرمانان  ليگ  در  را  خوبي  روند  كارلتو  با  جي»  اس 
داشت اما اين بارسا بود كه مانع از صعود آنها شد. در 
چنين شرايطي امشب سپيدهاي مادريد با هدايت كارلتو 
برابر گاالتاسراي صف آرايي مي كنند.گاال شروع خوبي 
در رقابت هاي اين فصل ليگ تركيه نداشته و هنوز طعم 
پيروزي در اين فصل را نچشيده است. سه بازي و سه 
تساوي نتيجه تالش شاگردان فاتح تريم بوده است. اين 
شروعي به غايت ضعيف براي گاالتاسراي است كه در 
است. شده  نيز  تركيه  سوپركاپ  قهرمان  اخير  دوره  دو 

تيم شان  به  خاصي  وفاداري  كه  تيم  اين  هواداران  البته 
دارند، با همان شور و شوق هميشگي به تشويق تيم شان 
مي پردازند و مثل سال هاي قبل پر از هيجان به ورزشگاه 
بليت هاي  پيش  هفته  دو  از  موضوع  همين  مي آيند.پيرو 
در  امشب  كه  مادريد  رئال  مقابل  گاالتاسراي  بازي 
پايان  به  مي شود  برگزار  سامي ين سپور  علي  ورزشگاه 

رسيده است. 

برنامه ويژه ترك ها 
براي  ويژه اي  برنامه هاي  گاالتاسراي  افراطي  هواداران 
اروپا  قهرمانان  ليگ  رقابت هاي  در  تيم شان  بازي هاي 
تهيه  را  بعدي اي  سه  اشياي  بازي  اين  براي  دارند.آنها 

است.از  كشيده  طول  روز   12 آنها  ساخت  كه  كرده اند 
سامي  علي  ورزشگاه  در  واقعي  جهنمي  امشب  رو  اين 
هواداران  براي  جهنم  اين  كه  بود.هرچند  خواهد  راه  به 
رئال سوزنده نيست.ويسل جيلي، ليدر هواداران افراطي 
نكته  اين  به  آ.اس  خبرنگار  با  گفت وگو  در  گاالتاسراي 
اشاره كرد كه هواداران گاال با روي خوش و با رفتاري 
كرد؛چون  خواهند  استقبال  رئال  ازهواداران  دوستانه 
هدف آنها اين است كه با هواداران همه تيم هاي حاضر 
در ليگ قهرمانان اروپا روابط دوستانه اي داشته باشند.

رئال  كاروان  از  كه  مي رسد  نظر  به  بعيد  وجود  اين  با 
بيايد. عمل  به  استقبالي  استانبول  فرودگاه  در  مادريد 
پيش از اين هواداران افراطي گاالتاسراي براي تضعيف 
به  حريف  تيم  بازيكنان  گذاشتن  تحت فشار  و  روحيه 
فرودگاه مي رفتند،اما گويا اين بار اين اتفاق رخ نخواهد 
داد. فاتح تريم سرمربي گاال كه همزمان هدايت تيم ملي 
تركيه را نيز برعهده دارد،اين وظيفه را برعهده دارد كه 
را  تيمش  پرهيجان  و  مشتاق  هوادار  هزار   55 از  بيش 
است،  قهرمان  يك  تيمش  هواداران  نزد  در  كند.او  شاد 
چرا كه در طول سال هاي 1996 تا 2000، چهار قهرماني 
متوالي در ليگ تركيه را با اين تيم كسب كرده و درجام 
است. رسانده  قهرماني  به  را  گاال   2000 سال  در  يوفا 

اونال آيساك، رئيس باشگاه گاالتاسراي هم حاال او را به 
عنوان سرمربي تيمش برگزيده و اميدوار است كه تريم 
بتواند دوباره جام هاي زيادي را براي اين تيم كسب كند. 

به ياد بازي فصل قبل 
تيمش  بازي  از  خوبي  خاطره  گاال  تركيه اي  سرمربي 
يك  مرحله  در  و  گذشته  دارد.فصل  مادريد  رئال  مقابل 
هم  با  تيم  دو  اين  اروپا  قهرمانان  ليگ  پاياني  چهارم 
روبه رو شدند و بعد از برد قاطعانه رئال در بازي خانگي 
رفت،كمتر كسي فكرش را مي كرد كه گاال بتواند كار را 
استانبول  در  برگشت  بازي  كند.در  سخت  رئال  براي 
گاالتاسراي با نتيجه 3بر2 از سد رئال عبور كرد و آنها 
رئال  و  انداخته  وحشت  به  را  مورينيو  شاگردان  واقعا 
بردند. پيش  رقابت ها  ازگردونه  حذف  قدمي  يك  تا  را 

درآستانه اين بازي حساس، سلوك اينان كمي مصدوم 
است ولي همه چيز حكايت از آن دارد كه خودش براي 
اسنايدر  وسلي  دارد.  زيادي  اصرار  درميدان  حضور 
هلندي هم كمي مصدوم است ولي تنها بازيكني كه غيبتش 
دراين بازي قطعي است، حميت آلتين تاپ، بازيكن سابق 
رئال مادريد است. با توجه به حضور سه تيم مدعي در 
اين  روي  در  رو  بازي هاي  گاال)  و  گروه(رئال،يووه  اين 
در  باخت  برخوردار است.شايد  ويژه اي  اهميت  تيم ها از 
اين پيكارها منجر به حذف ناباورانه شود از اين رو آنها 
نبرد  اين  بازنده  كم  دست  تا  دارند  را  خود  تالش  همه 
نباشند.همين موضوع سبب شده كه بيشتر كارشناسان 
نتيجه بازي امشب را تساوي بدانند.از ديگر نكات خاص 
اين بازي مي شود به بازگشت كاسياس به درون دروازه 
خبرنگاران  به  هفته  ابتداي  در  كرد.كارلتو  اشاره  رئال 
مادريدي گفته بود مسلما در پيكارهاي اروپايي اين فصل 
لوپز.  ديگو  تا  كند  استفاده  كاسياس  از  مي دهد  ترجيح 
را  بازي  اين  قضاوت  انگليسي 39 ساله  كالتنبرگ  مارك 

در دست خواهد داشت. 

منچستر بدون فرگي 
در تمامي بازي هاي منچستر در دور جديد ليگ قهرمانان 
را  سرخ  شياطين  هدايت  كه  بود  فرگوسن  اين  اروپا 
طول  در  بار  نخستين  براي  امشب  اما  داشت.  عهده  به 
پيرمرد  بدون  منچستر  بازي ها  اين  جديد  دور  برگزاري 
اسكاتلندي رو در روي حريفش قرار مي گيرد.فرگي جاي 
خود را به ديويد مويس داده و من يونايتد بدون اين مربي 
اكنون  مي كند.  آغاز  رقابت ها  اين  در  را  خود  كار  نامدار 
همه نگاه ها به شياطين سرخ است كه اين امر كار مردان 
نمي تواند  لوركوزن  اگرچه  مي كند.  دشوار  را  مويس 
حريفي خطرناك براي بازي امشب منچستري ها باشد اما 
مويس تجربه اروپايي در اين سطح را ندارد و شايد همين 
موضوع براي قرمزهاي اولدترافورد خطرآفرين باشد.من 
يو در بازي مقابل چلسي نشان داد از جسارت كافي در 
بازي هاي بزرگ برخوردار نيست.شايد در مرحله حذفي 
ليگ قهرمانان همين عدم جسارت به ضرر سرخ ها تمام 
تصميمات  و  فرگوسن  به  عجيبي  وابستگي  شود.آنها 
موجب  موضوع  همين  و  داشتند  پيش بيني  اش  غيرقابل 
پيش بيني   يو  من  بازي هاي  باره  در  قاطعانه  كسي  شده 
نكند.از ديگر بازي هاي قابل توجه امشب مي شود به نبرد 
رسانه هاي  گفته  به  كرد.  اشاره  مونيخ  بايرن  و  زسكا 
قهرماني  فصل  اين  در  بايرن  برنامه  مهم ترين  مونيخي 
نخستين  مي خواهند  بايرن  اروپاست.مديران  در  مجدد 
قهرماني  عنوان  از  توانسته اند  كه  بگيرند  لقب  قاره  تيم 
گوارديوال  پپ  سراغ  آنها  رو  اين  از  كنند.  دفاع  خود 
رفتند؛مربي اي كه با بارسا در اروپا بهترين نمايش ممكن 
را به اجرا گذاشت.مردان منطقه باواريا كار چندان سختي 
آنها  مشكل  تنها  و  ندارند  خود  گروه  از  صعود  براي 

قرعه اي است كه در مرحله بعد نصيب شان مي شود. 
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طالع بينى هفته
فروردين ماه:

به  مربوط  خاطرات  هفته  اين 
مثل  اما  ميشود  زنده  تان  گذشته 
نداريد  دوست  زياد  شما  اينكه 
كه آينه اى در پشت سرتان قرار 
گرفته و روزهاى گذشته را ببينيد.

ميخواهيد  اينكه  خاطر  به  شما 
برسيد  خود  مقصد  به  زودتر 
مسير  طول  در  كه  نداريد  دوست 
عمل  در  اما  شود  قطع  حركتان 
احساسى  موردهاى  هنوز  شما 
مربوط به گذشته داريد كه قبل از 
بايد  آينده  سوى  به  كردن  حركت 

به انها رسيدگى كنيد.
جا  همه  بيشتر  بنفس  اعتماد  با   
باشيد و ... با اعتماد بنفس بيشتر 
همه جا باشيد و ...از موفقيت خود 

لذت ببريد

ارديبهشت ماه:
خالى  وقت  به  نياز  شما  هفته  اين 
داشته و واقعًا به استراحت و زنگ 
تفريح احتياج داريد.مهم نيست كه 
شما  است،  شلوغ  سرتان  چقدر 
بايد بدون اينكه اجازه بدهيد كسى 
بفهمد چه كار ميكنيد كمى از كار 
كناره گيرى كرده و وقت خود را 
در خانه و براى كارهاى شخصى 

تان بگذرانيد.
كه  زمانى  باشيد،  داشته  ياد  به 
مهم  ميگذاريد  خودتان  براى  شما 
نيست، بلكه كيفيت كارهايى كه در 
انجام  كوتاه  زمانى  محدوده  يك 

ميدهيد اهميت دارد.

خرداد ماه:
اندازه  از  بيش  شما  ماه  هفته  اين 
داريد  كه  چيزهايى  به  نسبت 

انحصار طلب شده ايد و حس مال 
اما  است!  كرده  گل  تان  دوستى 
ميشود،  مايملك  از  صحبت  وقتى 
كرده  ازدواج  اگر  خصصوص  به 
دوست  يك  پاى  وقتى  يا  باشيد 
صميميم طرح باشد، الزم است كه 

آنها را هم در نظر بگريد.
در اين هفته سعى نكنيد هر چيزى 
اگر  حتى  دهيد،  نسبت  پول  به  را 
بحثها  در  شدن  موفق  و  موافقت 
بدهيد  اجازه  ميبرد،  زمان  مدتى 
كه اين بحثها و گفتگوها در مسير 

خودشان پيش بروند.

تير ماه:
حساس  نشانه  در  ماه  هفته  اين 
شما  و  است  گرفته  قرار  شما 
خود  احساسات  قدرت  مبهوت 
مدام  شما  احساسات   ، ايد  شده 
نيز  افكارتان  و  تغييرند  حال  در 
و  ميروند  سو  آن  به  سو  اين  از 
تالش شما براى فكر نكردن فايده 

اى ندارد.
را  خود  نيازهاى  نميتوانيد  شما 
كاى  بهترين  فقط  بگيريد؛  ناديده 
انجام  ميتوانيد  هفته  اين  در  كه 
خواسته  بين  كه  است  اين  دهيد 
و  داريد  ديگران  از  كه  هايى 
سازگارى  و  تعادل  آروزهايتان 

ايجاد كنيد.

مرداد ماه:
سعى  حاليكه  در  شما  هفته  اين 
كه  بخوريد  را  چيزهايى  ميكنيد 
دارند،  برايتان  را  فايده  بيشترين 
ترجيح ميدهيد كه به فعاليت هاى 
متاسفانه   ! بچسبيد  خود  منظم 
است  ممكن  ناآگاهانه  آرزوهاى 
منطقى  اهداف  مسير  از  را  شما 

تان دور گرداند.
را  كارهايتان  كمى  هفته  اين  اگر 

سخت  خودتان  به  گذاشتيد  كنار 
جلو  سوى  به  حركت  ؛  نگيريد 
تمام  كه  است  پذير  امكان  زمانى 
كردن  حمايت  براى  هستى  نظام 
آمادگى  شما  پيشرفت  و  رشد  از 

كامل داشته باشند!

شهريور ماه:
اهداف  خانه  در  ماه  هفته  اين 
ميتواند  و  دارد  قرار  مدت  بلند 
سودمند  احساسى  حمايتهاى 
شامل  را  تان  خانواده  و  دوستان 
يك  مثل  اتفاق  اين  اما  كند  حالتان 

شام مجانى نيست!
هركسى  هفته  اين  اينكه  براى 
به  نسبت  كند  حمايت  شما  از  كه 
تان  زندگى  در  شما  كه  تغييراتى 
ايجاد ميكنيد سخت گيرى مينمايد.

سوى  از  شما  مشكالت  اگرچه 
ميخواهد  كه  ميگيرد  نشات  كسى 
داشته  نقشى  هايتان  موفقيت  در 
كه  است  تان  نفع  به  اكنون  باشد، 
به جاى اينكه افكار منفى را انكار 
كنيد  پيدا  راهى  كنيد  سعى  كنيد 
به  منفى  افكار  اين  وجود  با  كه 

موفقيت برسيد.

مهر ماه:
خانه  در  شما  ماه  هفته  اين 
قرار  اجتماعى  هاى  مسئوليت 
شما  از  كه  انگار  و  است  گرفته 

خواسته اند از افراد ديگر محافظت 
كنيد!

كارهايى  عهده  از  هفته  اين  اگر 
است  شده  خواسته  شما  از  كه 
مسئوليت  مطمئنا  برنياييد، 
پذيريتان زير سئوال ميرود ، اگر 
شما واقعا اعتقاد داريد كه ميتوانيد 
اين كارها را انجام دهيد، فقط بايد 
روش جالب و جذابى براى نشان 

دادن استعدادهاى خود پيدا كنيد.

آبان ماه:
ذاتى  طور  به  شما  هفته  اين  در 
توانايى خارق العاده اى داريد كه 
براى هر مشكلى راه حل مناسبى 
ديگران  به  شما  شايد  ؛  كنيد  پيدا 
بگوييد كه كار خيلى خاص و عالى 
انجام نداده ايد اما حقيقت موضوع 
خيلى  شما  جوابهاى  كه  است  اين 

هوشمندانه خواهد بود.
يك  كردن  پيدا  مثل  كارتان  اين 
پس  است!!  كاه  انبار  در  سوزن 
فرصتهاى خود را از دست ندهيد، 
كه  چيزهايى  به  رسيدن  براى 
زمان  بهترين  هفته  اين  ميخواهيد 

است.

آذر ماه:
شما  براى  كامل  ماه  هفته  اين 
است،  شده  چالش  يك  به  تبديل 
به  مربوط  خانه  اينكه  براى 

شما  و  كرده  فعال  را  ديگر  افراد 
احساس ميكنيد به جز موضوعات 
گفتن  براى  حرفى  اساسى  و  مهم 

نداريد.
البته اين نوع فقدان و كمبود بهتان 
كمك ميكند كه محدوديتهاى خود 
هفته  اين  در  اگر  ؛  بشناسيد  را 
خود  جديد  شرايط  كه  كنيد  سعى 
از  موانع  و  سدها  كنيد،  قبول  را 
شما  راه  و  رفته  كنار  راهتان  سر 

باز ميشود.

دى ماه:
اين هفته شما ميخواهيد بدانيد كه 
احساساتتان ثابت و بدون تناقض 
ميخواهيد  كه  چرا   ، نه  يا  هستند 
پايه  و  اساس  بر  هايتان  فعاليت 
متاسفانه  بگيرند،  شكل  واقعيت 
حاليكه  در  شما  هفته  اين 
ميكنيد  جممع  بيشترى  اطالعات 

احساساتتان نيز تغيير ميكنند.
اين هفته به جاى سرسختى كردن 
و پافشارى كردن بر روى ديدگاه 
نسبت  شما  هاى  واكنش  هايتان، 
بينى  پيش  قابل  كمتر  گذشته  به 
مجبور  كه  موقعى  تا  ؛  هستند 
مدتى  بلند  تصميم  هيچ  ايد  نشده 
لزومًا  ميدهيد  كه  جوابى  ؛  نگيريد 

آخرين جواب شما نخواهد بود!

بهمن ماه:

در اين هفته امكان دارد شما بيش 
پافشارى  اى  ايده  روى  اندازه  از 
كنيد، كه اين موضوع آنقدرها هم 
خوب  برايتان  ميكرديد  فكر  كه 

نيست.
به  كافى  اطالعات  با  شخصى  اگر 
شما پيشنهاد داد كه فرضيه و يا 
نيست،  خوب  هم  زياد  شما  ايده 
و  سخنران  نقش  نكنيد  سعى 
نصيحت كننده را بازى كنيد ؛ در 
عوض سعى كنيد كه از حرفهايى 
كه خودتان ميزنيد درس بگيريد ؛ 
اصالح كردن يك بازى به مراتب 

بهتر از دفاع كردن از آن است.

اسفند ماه:
خالقيت  خانه  در  ماه  هفته  اين 
قرار  تان  عاشقانه  احساسات  و 
ميگيرد و شما را قادر ميسازد كه 
سرگرمى داشته باشيد و همچنين 
در لحظه حال بتوانيد با احساسات 

خود درست برخورد كنيد.
دارد  امكان  احوال  اين  همه  با 
را  بيشترى  جديت  تان  دوستان 
قصد  و  كنند  طلب  شما  كار  در 
هايتان  گفته  از  را  شما  نيت  و 
متوجه نشده و آنها را سوءتعبير 
قبل  بايد  شما  هفته  اين  ولى  كنند 
را  سوءتفاهمات  اين  كارى  هر  از 

برطرف كنيد.

 افقي:
از  ــي  يك  – ــي  برق ــر  باالب  - ۱
ــاي ايراني كه  ــن غذاه معروف تري
معموًال با ماهيچه يا ران مرغ صرف 

مي كنند
۲- ناخوش و بيمار – كرم روده

۳- حسرت كوير! – تراس – حرف 
سفره نوروزي! – قلب

ــي – رهايي از  ــون خياط ۴- صاب
ــزرگ – درس  ــش ب ــر – چك خط

نخوانده
۵- موسس، بنا كننده – مسافر – 

داراي لقب
۶- شهري در استان اردبيل – نمو 

– ميوه تلفني
ــي  ۷- رود بزرگ – عدل – كشيش

با درجه باال
ــرخناي – سود  ــاوي – س ۸- مس

حرام – كوچك
ــراً آرام و باطنًا  ــي كه ظاه ۹- كس
ــودي – قورباغه  ــت – گ موذي اس

درختي
ــن –  ــه روفت ــر ب ــتي – ام ۱۰- هس

كريدور
۱۱- درود – يخچال پرمصرف – وقت 

و زمان
۱۲- پايه، ستون – رود مرزي – خبره 

– يار پت!
ــاي مطمئن –  ــم بزرگ – ج ۱۳- خ

زياده بر احتياج – طرز پوشاك
ــرو انوشيروان  ۱۴- وزير خردمند خس

شاهنشاه ساساني – طرد كردن
۱۵- صبحانه – راجي

 عمودي:
ــتگاهي برقي براي  ۱ – مسكن – دس

خنك كردن آب آشاميدني
۲- از گياهان طبي كه عصاره آن براي 

تسكين دردهاي قلب و اعصاب 
مفيد است – مخفف ليكن

ــتگي ته گيوه – يار  ۳- برجس
سوزن – باغبان درخت انگور 

– يار خوش!
ــيس – روز عرب  ۴- تازه تأس

– نيتروژن
ــابق  س ــزن  گل ــن  بازيك  -۵
پرسپوليس با نام كوچك بهنام 
ــهري در استان فارس –  – ش

پادشاهان
ــروس جنگي -   ــهر خ ۶- ش
آخرين طبقه دوزخ – سبكي 

در كشتي
۷- دستگاه توليد انرژي اتمي 

– كمك كننده – ام الخبائث

ــيد! – آب  ــا هرگز مپرس ۸- از خانم ه
چشم – جواب  هاي! – ابر رقيق

۹- شكايت كردن و ناليدن – خيال – 
زينت دهنده مهماني

ــي – يك چهارم –  ــت كباب ۱۰- گوش
بركس مگوييد

۱۱- همدست، هم بهره – سقز امروزي 
– بيماري سگي

ــرط و  ــيونال – ش ۱۲- عداوت – ناس
پيمان

ــن – كلبه چوبي – جهت  ۱۳- بنابراي
– ضدكهنه

۱۴- آزرده و ناراحت – داناي مطلق
۱۵- از ورزش هاي توپ و تور – جعبه 
ــتي يا  ــي روي قطار، كش ــزي بزرگ فل

كاميون

 افقي:
۱ - اثري از «آنتوان چخوف» نويسنده 

روسي – يكي از گياهان دارويي
۲- مجبور شده – همان كفش است

۳- نوعي شيريني – يار عروس – نام 
روني – اثر ماتيسن

ــكوه گوي جدايي ها – پوشاننده  ۴- ش
– طعم – بسيار خنك

۵- ظرف آزمايشگاه – گوشت كبابي 
– چاهي متبرك در مدينه

ــاران تند و كم دوام – ماه پرتاب  ۶- ب
كردني! – اندوهگين

ــورولت –  ــي – نوعي ش ۷- گاو گيالن
پادتن

ــتمراري – غذاي  ــانه فعل اس ۸- نش
بيمار – درنگ كوتاه – نوعي شلوار

ــم گراهام  ــر معروفي به قل ۹- اث
ــداي  ــي – ص ــن – گاو تبت گري

پروازي زنبور
ــه دارند –  ــش – هم ۱۰- بخش

اختراع ماركوني
ــگاه – تيره  ۱۱- پرچم – آموزش

شده
ــوي نقره اي  ــد زين – گ ۱۲- نم
پوش شب – قسمي چراغ – واژه 

ترساندن
۱۳- خاندان – جاده قطار – زن 

گندمگون – ميان
ــلوك در عرفان  ۱۴- از مراحل س

هندي – ضرب شمشير
ــتي –  ــي از صنايع دس ۱۵- يك
ــه آزمودگي  ــه اي ك ــوان نوچ ج
ــتي گرفتن  ــراي كش ــه و ب يافت
ــه  ــودي» ب ــاي «توگ و ورزش ه

زورخانه هاي ديگر مي رود
 عمودي:

۱ - پدر صنعت چاپ – در آمار به 
معناي پراكندگي است

۲- مهاجم آلماني ملي پوش – مرتبه و 
جايگاه سوره فاتحه در قرآن

ــد – خرماي پخته –  ۳- عملي گردي
قلب قرآن – عود

ــار و بنه – تپق  ــوم – ب ۴- مدعي العم
زدن

۵- شهري در افغانستان – دهكده – 
داستان بلند كريستوفر فرانك

ــش دار – ماه ميالدي –  ۶- خزنده ني
انس گرفته

ــر و پنچرگيري –  ــتگاه تعمي ۷- دس
طائر – ويتامين جواني

ــازمان جاسوسي –  ۸- نام آذري – س
پرنده اي خوش  آواز – صحنه نمايش

ــومين حرف الفباي  ــت و س ۹- بيس
ــي – زمزمه كننده –  فارس

مسلم
ــردود – انفرادي –  ۱۰- م

خطاب بي ادب
ــزه – از  ــاك و پاكي ۱۱- پ
خودگذشتگي – الهه جنگ

۱۲- عزيز – مهره شطرنج 
– مركز اوگاندا

 – كاري  ــاره  دوب  -۱۳
مسلسل – زمين سخت – 

فلز رسانا
ــم  ــي – مهاج ۱۴- آكندگ

سابق تيم ملي انگلستان
ــاده اي از مواد  ــام م ۱۵- ن
ــگاه ها –  آموزش در  درسي 

ورزشگاه سنتي

حل جدول ويژه شماره ۵۴۶۳حل جدول عادی شماره ۵۴۶۳

جدول ويژهجدول عادي

123456789101112131415
باقلاكمدرملسع1
ايراقناقميركاي2
سكاناكتاتينما3
تسباهلدارتال4
اتالمراشاينو5
نظشوترفيلكتا6
ينتنابوتاتسار7
ييادايانامه8
گنيرهتسباوهرز9
ذنيساييبسنمخ10
ريناركاناورم11
وكسرپسرونهزب12
اسالدزازرمنمن13
ژارتيترادهنماد14
هنانوناقينامي15

123456789101112131415
كوكشملحمضمانب1
لضافداوجدوبداي2
روشانزاخشوماخ3
وحموگيمنككمك4
فرسايتاساسنو5
يسمرزاتافامه6
لاكيشناربينعي7
كافسدريكتفج8
قنورنيماروكوش9
لشاباشدباللو10
عبتامهماكتاا11
هرازيرگنبتفن12
كتفيبماراهشيت13
وروكينسورتابلا14
ليلنايمههرسان15

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

جدول و سرگرمى

Happy art ltd
تخفيف د انشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 

07795994020
خدمات لوله كشى آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return




