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صفحه 13

محور سخنرانى ايران و آمريكا در سازمان ملل

گمانه زني ها تا به اينجا، محقق نشد. حسن روحاني 
احتمال  كه  سازمان ملل  دبيركل  ناهار  ضيافت  در 
شود،  منجر  اوباما  و  او  مصافحه  به  مي رفت 
سخنرانى  هنگام  هم  نكرد.اوباما  پيدا  حضور 
روحانى غايب بود اما ممكن است در زمان ديگرى 
ساعات  در  روحاني  حسن  شود.  انجام  ديدار  اين 
حضور  سازمان ملل  عمومي  مجمع  افتتاحيه  اوليه 
دبيركل  مراسم،  اين  ابتدايي  سخنران  نيافت. 
مراسم  اين  ميزبان  نوعي  به  كه  بود  سازمان ملل 
به شمار مي آيد، پس از آن رييس جمهوري آمريكا 
هيات  از  او  سخنراني  زمان  در  كرد.  سخنراني 
ظريف  الملل  بين  معاون  و  خارجه  وزير  ايرانى، 
اوباما  نطق  زمان  در  روحاني  اما  داشت.  حضور 
كه  روحاني  حسن  ننشست.  سخنراني اش  پاي 
وچهار  قفل سي  سفر،  اين  در  بودند  معتقد  برخي 
در  مي كند،  باز  را  واشنگتن   – تهران  رابطه  ساله 
نيافت.  حضور  هم  سازمان ملل  ناهار  ميهماني 
انتظار  ميهماني،  اين  در  رييس جمهور  دو  ديدار 
برخي ناظران داخلي و خارجي براي شروع رابطه 
ايران و آمريكا بود. اگر چه ديدار اوباما و روحاني 
هنوز صورت نگرفته اما به نظر مي رسد مذاكرات 
ايران و آمريكا در سطح وزراي خارجه دو كشور 
گيرد.  انجام  ظريف  محمدجواد  و  كري  جان  يعني 
به گزارش رويترز يك مقام ارشد آمريكايى گفته 
صورت  روحانى  و  اوباما  ميان  «ديدارى  است: 
در  گفتيم  ضمنى  به طور  ما  گرفت...  نخواهد 
صورتى كه امكانش پيش بيايد، دو طرف مى توانند 

در حاشيه نشست با يكديگر گفت وگو كنند.
پاسخ  ايرانى  «طرف  افزود:  آمريكايى  مقام  اين 
داد و مشخص شد كه در حال حاضر، با در نظر 

گرفتن شرايط سياسى در ايران، اين ديدار برايشان 
خبرگزارى  گزارش  به  است.»  پيچيده  بسيار 
با  «مواجهه»  پيشنهاد  ايران  به  آمريكا  فرانسه، 
پيچيده»  «بسيار  امر  اين  اما  است،  داده  را  اوباما 
جمهوري  رسمي  خبرگزاري  ديگر  سوى  از  بود. 
به  گذشته،  شب  پاياني  ساعات  «ايرنا»  اسالمي 
روساي  مالقات  مورد  در  ايراني  مقام  يك  از  نقل 
جمهور ايران و آمريكا نوشت: دو طرف از اصل 
اينكه  به  اشاره  با  او،  كرده اند.  استقبال  گفت وگو 
مورد  ديدار  اين  نتايج  ثمربخش بودن  و  محتوا 
تصميم  طرف  دو  گفت:  دارد،  قرار  طرفين  توجه 
سطوح  در  و  مناسب  زماني  دوره  يك  در  گرفتند 
مختلف زمينه هاي الزم را براي مذاكرات سازنده 
طبق  فردا  آورند.  فراهم  هسته اي  موضوع  در 
رسم معمول سازمان ملل، روساى شركت كننده 
يادگارى  عكس  يكديگر  كنار  عمومى  مجمع  در 
رخدادهاى  انتظار  در  ناظران  از  مى گيرندبرخى 

احتمالى قاب عكس فردا هستند.

وزيران  نشست  برگزاري  توافق  ديگر  سوى  از 
انگليس،  آمريكا،  چين،  روسيه،  ايران،  خارجه 
و  كننده  مذاكره  هفت  عنوان  به  آلمان  و  فرانسه 
دليل  به  اي  هسته  مذاكرات  براي  اشتون  كاترين 
و  گيري  تصميم  كانون هاي  به  بيشتر  نزديكي 
نتيجه،  به  نيل  زمان  شدن  كوتاه  در  آن  اهميت 
مهم  و  فوري  خبرهاي  صدر  در  شب  دوشنبه 

رسانه هاي بزرگ جهان قرار گرفت.
نشست  جريان  در  شب  دوشنبه  توافق  اين 
محمدجواد ظريف وزير خارجه و مسئول مذاكرات 

هسته اي ايران ... ادامه در صفحه 6
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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. 
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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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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 

اختالفات ديپلماتيك ميان ايران و امريكا، سابقه ى طوالنى دارد و در هر دوره اى، شكل و روند مخصوص به 
خود را تجربه نموده است. سنگ پراكنى هاى طرفين از هر دو طرف و تيره و تار شدن هر چه بيشتر روابط 

اين دو كشور، حاصل و نتيجه يك رفتار احساسى و غير منطقى انجام شده در اوايل انقالب ايران بود. 
در طول اين سالها هم، هر بار كه روابط به سمت بهتر شدن مى رفت، عاملى جديد باعث مى شد كه اين اتفاق 

انجام نشود و ايران همچنان، انزواى تحميل شده از سوى امريكا و كشورهاى غربى را تحمل كند. 
شايد بتوان بهترين دورانى كه ايران، رابطه اى در سطح مناسب تر از وضعيت موجود (در طول سالهاى پس 
از انقالب) با امريكا را تجربه كرد، ، دوران رياست جمهورى محمد خاتمى ناميد. خاتمى كه سياست گفتگو را 
جايگزين سياست سنگ پراكنى كرد، اولين كسى بود كه از  واژه ى گفتگوى تمدن ها بهره برد و با همان نيز 
راه خود را ادامه داد. خوب يا بد آن، هر چه كه بود، در آن دوره ى حساس براى ايران،  تنش ها و فشار ها را 

از روى كشور در سطح وسيعى برداشت. 

اما در دوران بعد از خاتمى، وضعيت ساخته شده، به گونه اى دگرگون و ويران شد، گويى كه هرچه او ريسيده 
بود، مجدد پنبه شد و تيرگى اين روابط، هر روز عميق تر گشت. 

حسن روحانى، رئيس جمهور جديد ايران نيز، پا بر جاى قدم هاى خاتمى گذاشت و با حمايت وى، راهى اولين 
سفر نيويورك خود، بعد از پيروزى در انتخابات رياست جمهورى ايران شد. اين سفر كه با سالم و صلوات 
محمد خاتمى و با ارسال مقاله اى به روزنامه گاردين لندن، انجام شد، اميدهايى از پيش تايين شده براى آن 

داشت. 
مهمترين موضوعى كه خاتمى در مقاله خود بر آن تاكيد ورزيده بود، پيشبرد پرونده ى هسته اى ايران به 
شكلى مسالمت آميز و درخواست از جامعه جهانى براى شنيده شدن حرف ها و درخواست هاى مردم ايران 
بود. از روزها پيش از سفر روحانى، صحبت از مذاكره ى رو در روى روئساى جمهور ايران و امريكا به ميان 

بود كه در آخرين لحظات، دولت ايران، صحت آن را تكذيب كرد. 
سخنرانى باراك حسين اوباما در صحن سازمان ملل، زودتر از ايراد سخنرانى حسن روحانى انجام شد كه 
وى در زمان سخنرانى اوباما در سالن حضور نداشت، اما بعدا اعالم كرد كه تمام سخنان اوباما را با دقت 

گوش داده است. 

رويه ى انتخاب شده از سوى رئيس جمهور ايران، كه كليد مذاكرات را با قدم اول، يعنى، مذاكره بين وزراى 
خارجه ايران و امريكا  آغاز كرد، هر چند به مذاق بسيارى خوش نيامد، با اين حال رويه ى مناسبى بود كه 
تصميم آن از طرف حسن روحانى گرفته شد. مذاكره بر سر مسائل و درگيرى هاى ايران و امريكا، شايد در 
اين مقطع، الزم بود كه در همين سطح وزراى خارجه دو كشور انجام مى شد. زيرا كه گفتگو بر سر مناقشات 
هسته اى و مسائل ديگر بين اين دو كشور نيازمند پيش زمينه هايى است كه احتماال اين دو رئيس جمهور، 

تصميم گرفتند ساختن اين پيش زمينه ها، در ابتدا توسط وزراى خارجه اشان، انجام گيرد.
نزديك،  اى  آينده  در  قطعا  يابد،  ادامه  هوشمندانه  صورتى  به  اگر  ايران،  جديد  دولت  ديپلماسى  از  شيوه  اين 
تحوالت جديدى در روابط اين دو كشور صورت خواهد پذيرفت و اميد هاى تازه اى براى آينده روابط سياسى 

ايران با ساير كشور هاى جهان پديد خواهد آورد. 

 سردبير

لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 
تمامی سواالت دقيق پاسخ د هيد

Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road London NW3 5HT



  جمعه 5  مهر ماه 1392 -  شماره 315هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گزارش هفته

رايزنى ناكام كشورهاى عربى براى ثبت اسم مجعول

«فيفا» نام «خليج فارس» 
را تاييد كرد

پويان اميرى

خبرهاى خوش ورزشى حتما نبايد پيروزى يك تيم ورزشى يا موفقيت 
يك ورزشكار باشد، بلكه  يك تغيير نام هم مى تواند باعث خوشحالى 
جامعه شود. فدراسيون بين المللى فوتبال (فيفا) در اقدامى منطقى نام 
جعلى «خليج ع ر ب ى» را از تمام نقشه ها، قسمت ها و حتى خبرهاى 
اقدام  اين  كرد.  آن  جايگزين  را  «خليج فارس»  واژه  و  كرد  حذف  خود 
ارزشمند به شدت مورد توجه مردم ايران قرار گرفت و از سوى ديگر 
رييس  بالتر،  سپ  عليه  را  خليج فارس  حوزه  عربى  كشورهاى  خشم 
به  را  خود  كشور  ليگ  نام  كه  عربى  متحده  امارات  دربرداشت.  فيفا 
خليج «ع ر ب ى» تغيير داده بود، يكى از معترضان اصلى به اين كار 
فيفا بود. اين در حالى است كه فدراسيون فوتبال ايران از زمان اجراى 
اين كار توسط اماراتى ها با ارسال نامه هاى مختلف اعتراض خود را 
درخصوص اين نام گذارى دروغين به فيفا اعالم كرده بود تا سرانجام 
فيفا حقانيت ايران را در اين مسير تاييد كند. اما اين اقدام فدراسيون 

برخى  است.  شده  خليج فارس  كشورهاى  خشم  باعث  فوتبال،  جهانى 
روزنامه هاى اماراتى در اين مورد گزارش هايى را منتشر كردند. 

بر اين اساس مقام هاى ورزشى اين كشور وقتى كسب اطالع كردند فيفا 
در وب سايت خود نام جعلى «خليج ع ر ب ى» (نام ليگ فوتبال امارات) 
را حذف كرده و نام صحيح «خليج فارس» را جايگزين كرده، اين اتفاق 
را  خليج فارس  حوزه  عربى  باشگاهى  تيم هاى  اعتراضات  برخى  گويا 
به غلط  اماراتى  رسانه هاى  گزارش ها،  اين  در  است.  داشته  به همراه 
به جانبدارى از واكنش تيم هاى خودى پرداخته و عجيب اينكه از نام 
هميشگى خليج فارس به عنوان يك «نام جديد» در مطالب خود استفاده 
منطقه  جغرافياى  در  پيش  قرن ها  از  خليج فارس  حالى كه  در  كردند. 
ثبت  به  و  داشته  وجود  بين المللى  مدارك  و  اسناد  تمام  در  جهان،  و 
رسيده و حتى در سازمان ملل نيز دقيقا به همين نام ثبت شده است. 
به اين ترتيب از زمانى كه فدراسيون جهانى فوتبال مطابق با اعتراض 
كشورمان و نيز اسناد بيشمار جهانى در سازمان هاى يادشده در پايگاه 
امارات  عضو،  كشورهاى  اطالعات  و  معرفى  بخش  در  خود،  اينترنتى 
را همسايه و مجاور به خليج فارس و درياى عمان ذكر كرده، اين امر 
باعث خشم بى دليل كشور كوچك عربى شده است. در همين ارتباط 
روزنامه «السعوديه» عربستان نوشته برخى از باشگاه ها و بازيكنان 
اين  به  رسمى  به صورت  خليج فارس  حوزه  عربى  ليگ هاى  در  شاغل 
اماراتى  ها  كه  است  درحالى  اتفاقات  اين  كرده اند.  اعتراض  نام  تغيير 
اواخر بهار و از ابتداى فصل خود وقتى نام ليگ حرفه اى فوتبال خود را 
عوض كردند و نام جعلى خليج «ع ر ب ى» را جايگزين كردند، اين امر 
با اعتراض قاطع و رسمى فدراسيون كشورمان همراه شد كه به همين 
دليل نامه مفصلى به مقر فدراسيون بين المللى ارسال شد كه خواستار 

تغيير هرچه سريع تر و بازگرداندن نام اصلى شدند. 
جديد  تصميم  كه  مى گويند  فوتبال  فدراسيون  مسووالن  كه  حالى  در 
فيفا به خاطر نامه ها و پيگيرى هاى پياپى آنها بوده است، احمد براتى، 
دارد،  نزديكى  همكارى  فوتبال  فدراسيون  با  كه  حقوقى  كارشناس 
معتقد است هيچ تحركى از سوى تيم هاى ايرانى صورت نگرفته است 
و فيفا خودش اين كار انجام داده است. او در اين باره به ايسنا گفت: 

به  ع ر ب ى  خليج  نام  تغيير  بر  مبنى  رسانه ها  در  خبرى  گذشته  «روز 
خليج فارس در صفحه امارات در سايت فيفا منتشر شده است اما اين 
نبايد به ثمر رسيدن واكنش فدراسيون فوتبال ايران به فيفا تلقى شود 

چون نامه اعتراضى فوتبال ايران هنوز به دست فيفا نرسيده است.»
برگزار  زمينه  اين  در  جلساتى  فوتبال  فدراسيون  كه  مى كند  تاكيد  او 
شده  فرستاده  هم  امورخارجه  وزارت  به  نامه اى  حتى  و  است  كرده 
الزم  زيادى  وقت  نامه  اين  به  رسيدگى  براى  براتى  گفته  به  اما  است، 
است و هنوز نامه اى به فيفا ارسال نشده است. براتى در مورد تعويض 
نام ليگ امارات گفت: «موضوع نامه اى كه ما قرار است به فيفا ارسال 
كنيم، به نام گذارى ليگ امارات برمى گردد و اگر اين نامه جواب دهد، 
نام ليگ عوض خواهد شد. بنابراين ما مشكلى با فيفا نداريم و فيفا از 
ابتدا هم در تمام صفحه هايش نام خليج فارس را درج كرده است. حتى 
در نقشه ها و تقويم هاى مربوط به فيفا نيز مى توانيد نام خليج فارس را 
ببينيد. با اين حال من خوشحالم كه رسانه هاى ايران پيگير اين موضوع 
پيگيرى  اگر  شايد  كند.  كارى  هم  فوتبال  فدراسيون  شايد  تا  هستند 
حسينى،  اما  نمى شد.»  نوشته  هم  اعتراضى  نامه  همين  نبود  رسانه ها 
مدير روابط عمومى فدراسيون فوتبال حرف هاى براتى را تكذيب و او 
را به ناآگاهى متهم مى كند. به گفته حسينى جلسات فدراسيون فوتبال 
با نمايندگان وزارت امورخارجه برگزار شد و نامه اى به فيفا ارسال 
بگويد  ندارد،  اطالع  كه  كسى  نمى شود،  دليل  مى گويد:  او  است.  شده 

فدراسيون فوتبال كارى در اين مورد صورت نداده است. 
گفته مى شود فدراسيون فوتبال ايران بعد از جلساتى كه با مسووالن 

وزارت امورخارجه داشت و با مكاتباتى كه با (AFC) داشته، مستندات 
درجه يك خود كه شامل مسايل تاريخى، جغرافيايى، دستورالعمل هاى 
خوانده  مدرسه  دوران  در  عرب  شيوخ  كه  درس هايى  حتى  و  فيفا 
بودند، مي شود را ضميمه  اين نامه كرده است. اين در حالى است كه 
مسووالن وزارت امور خارجه از فدراسيون فوتبال خواسته بودند يك 
فيفا  مى دادند،  امكان  كه  فدراسيون  مسووالن  اما  بفرستند،  اوليه  نامه 
طبق اين نامه اعمال نظر كند و به نوعى اولين و آخرين نامه آنها به فيفا 
باشد، تمام جزييات را در نامه آوردند تا فدراسيون جهانى با مستندات 

كامل مجبور به جواب دادن باشد. 
در  فوتبال  فدراسيون  حقوقى  كارشناس  نصيرزاده،  هوشنگ 
گفت وگويى با روزنامه شرق در تهران در مورد اقدام فيفا گفت: در 14 
آگوست 1994 طبق دستورالعمل فيفا، تمامى كشورهاى عضو بايد از 
نام خليج فارس در مكاتبات خود استفاده كنند، ضمن اينكه در تمامى 

مسابقات بين المللى هم بايد از اين نام استفاده  شود. 
نوشته  امارات  كشور  جغرافيايى  منطقه  مورد  در  كه  اينجاست  جالب 
شده است از شمال  رو به خليج فارس است. به گفته نصيرزاده از اين 
چون  باشد  ى)  ب  ر  (ع  خليج  نمى تواند،  امارات  كشور  ليگ  نام  به بعد 
طبق قوانين فيفا مسابقات بين المللى تحت نظر فيفا نمى تواند با نام هايى 

غيرواقعى برگزار شود. 
بوده  قرار  آلمان   BMW اتومبيل سازى  شركت  بدانيد،  است  جالب 
اسپانسر اين فصل ليگ امارات باشد و مبالغ هنگفتى هم پرداخت كرده 
است و حاال معلوم نيست كه با تغيير نام ليگ، قرارداد بين اين اسپانسر 

مشهور و فدراسيون فوتبال امارات برقرار بماند يا خير. 
حاال با توجه به اجبار مسووالن فدراسيون فوتبال امارات در تغيير نام 
خلعتبرى  بازگرداندن  صرف  كه  پولى  مى رسد  نظر  به  خود،  ليگ برتر 
با  مى توانست  بازيكن  اين  است.  هدررفته  به نوعى  بود،  ليگ  اين  از 
از  هنگفتى  پول  و  دهد  ادامه  امارات  در  خود  فوتبال  به  نام  تغيير  اين 
به  بود  قرار  هم  تيم ملى  كاپيتان  نكونام،  جواد  البته  بگيرد.  قراردادش 
الشارجه بپيوندد كه با ممانعت از سوى مسووالن فدراسيون فوتبال 

روبه رو شد.

كتاب هايي كه انگليسي ها وانمود 
مي كنند آنها را خوانده اند

همه مي دانيم كه مردم معموال واقعيت را درباره عادت هاي 
كتابخواني شان كمي اغراق شده نشان مي دهند تا باهوش تر 
در  دروغ  اين  كه  مي دانستيد  را  اين  آيا  اما  برسند،  نظر  به 

كشور و فرهنگ هاي مختلف متفاوت است؟
به نقل از  هافينگتون پست، تحقيقات جديدي كه روي 2000 
درصد   62 كه  مي دهد  نشان  شده  انجام  بريتانيا  اهل  فرد 
كه  كردند  وانمود  بيايند  نظر  به  باهوش تر  اينكه  براي  آنها 
وانمود  مردم  كه  كتاب هايي  ليست  خوانده اند.  را  كتاب  يك 
به خواندن آنها كرده اند ليستي جالب است و كتاب «1984» 
قرار  آن  اول  رتبه هاي  در  صلح»  و  «جنگ  و  اورول  جورج 

دارند.
اين فهرست به اين ترتيب است:

«جنگ   .2  / درصد   26 ـ  اورول  جورج  نوشته   «1984»  .1
«آرزوهاي   .3/ درصد   19 ـ  تولستوي  لئو  نوشته  صلح»  و 
درصد /4. «ناتور دشت»  چارلز ديكنز ـ 18  بزرگ» نوشته 
نوشته جي دي سلينجرـ  15 درصد /5. «گذري به هندوستان» 
نوشته  اي  ام فورسترـ  12 درصد /6. «ارباب حلقه ها» نوشته 
جي آر آر تاكين ـ 11 درصد /7. «كشتن مرغ مقلد» نوشته  
هارپر لي ـ 10 درصد /8. «جنايت و مكافات» نوشته فئودور 

داستايوفسكي ـ 8 درصد
 .10/ درصد   8 ـ  آستن  جين  نوشته  تعصب»  و  «غرور   .9
درصد   42/ درصد   5 ـ  برونته  شارلوت  نوشته  اير»  «جين 
پاسخ دهندگان به اين مطالعات سعي كردند دروغ شان را با 
تماشا كردن فيلم يا سريال ساخته شده بر اساس آن رمان يا 
خواندن ويكيپدياي آن توجيه كنند. همچنين اين تحقيق نشان 
داد افرادي كه ذهني صنعتي تر دارند، تالش كردند با عوض 
كردن جلد كتاب ها يا مجله هايي كه مي خوانند آنها را جالب تر 
امريكايي ها  ميان  در  كه  ديگري  تحقيقات  دهند.اما  نشان 
صورت گرفته نشانگر 10 كتابي است كه آنها بيشتر از همه 
وانمود به خواندن آنها كرده اند. اين آمار از 826 پاسخ دهنده 
به دست آمده و همان طور كه مشاهده مي شود هرچند رنگ 
و بوي امريكايي دارد، اما شباهت هايي نيز با فهرست قبلي 
«اوليس»   .2/ آستن  جين  نوشته  تعصب»  و  «غرور  دارد.1. 
نوشته جيمز جويس /3. «موبي ديك» نوشته هرمن ملويل /4. 
«جنگ و صلح» نوشته لئو تولستوي /5. انجيل /6. «1984» 
نوشته جورج اورول /7. «ارباب حلقه ها» نوشته جي آر آر 
تاكين /8. «گتسبي بزرگ» نوشته اف اسكات فيتزجرالد /9. 
«آنا كارنينا» نوشته لئو تولستوي /10. «ناتور دشت» نوشته 

جي دي سلينجر

انگليسي ها به جاذبه هاي گردشگري 
كشورشان عالقه ندارند

بررسي ها نشان مي دهد گردشگران انگليسي عالقه كمي به 
جاذبه هاي گردشگري كشورشان دارند.

كشورهاي  از  گردشگر  ميليون ها  ساالنه  كه  شرايطي  در   ،
انگليس  گردشگري  جاذبه هاي  تماشاي  براي  جهان  مختلف 
حاكي  بررسي ها  مي شوند،  لندن  شهر  و  كشور  اين  راهي 
است گردشگران انگليسي عالقه كمي به بازديد از جاذبه هاي 

گردشگري كشورشان دارند.
تاريخي  آثار  از  تاكنون  انگليس  مردم  از  سوم  دو  حدود 
كاخ  بن»،  «بيگ  ساعت  جمله  از  كشور  اين  شاخص 
و  نكرده اند  ديدن  «استن هنج»  تاريخي  بناي  و  «باكينگهام» 
از  كشورها  ساير  تاريخي  آثار  از  بازديد  به  تمايل  بيشتر 
جمله برج «ايفل» در فرانسه يا بناي «كلزيوم» در ايتاليا دارند 
كه علت اصلي اين امر نيز از سوي گردشگران انگليسي آب 
و هواي ابري انگليس و ترافيك پايتخت آن اعالم شده است.

گردشگري  جاذبه هاي  از  بازديد  به  انگليسي ها  كم  عالقه 
انگليس  گردشگري  صنعت  بر  شرايطي  در  كشورشان 
سايه افكنده كه دولت اين كشور از سال 2011 و در قالب 
صنعت  محل  از  درآمدهايش  دارد  قصد  ساله  برنامه يي  10 
برساند  سال  2020  در  پوند  ميليارد  به  188  را  گردشگري 
و اين كشور را به قطب نخست گردشگري اروپا تبديل كند 
كه در راستاي تحقق اين هدف روي جذب گردشگران داخلي 
حساب ويژه يي شده است.به گزارش ديلي ميل، در قالب اين 
انگليس  درآمدهاي  درصدي  رشد  60  كه  ساله  برنامه  10 
تعداد  داشت،  خواهد  پي  در  را  گردشگري  صنعت  محل  از 
شاغالن در صنعت گردشگري انگليس نيز از رقم فعلي  264 

هزار نفر، به سه ميليون نفر مي رسد.
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برگزارى جشن بزرگ 
مهرگان در لندن 

در هياهوى برنامه هاى مختلفى كه اين روزها 
در گوشه گوشه شهر لندن برگزار مى شود؛ 
با  اى  برنامه  از  اى  گسترده  تبليغات  شاهد 

عنوان جشن مهرگان بوديم. 

اين نخستين برنامه اى بود كه توسط كمپانى 
و  ريزى  برنامه   (inPersian) پرشين“  ”اين 
برنامه  درآيد.  اجرا  به  تا  شد  مى  سازماندهى 

گوناگون  عناصر  از  گيرى  بهره  با  كه  اى 
فرهنگى و هنرى از قبيل اجراى زنده موسيقى، 
ويژه  جلوه  توانست  خوانى،  شاهنامه  و  شعر 

اى به اجراى خود بخشد. 

آئينى  جشن  بزرگداشت  هدف  با  جشن  اين 
نامى  شاعر  بزرگداشت  همچنين  و  مهرگان 
شكل  فردوسى  زمين؛  ايران  گوى  پارسى 
اى  برنامه  چنين  برگزارى  براى  بود.  گرفته 
لندن  هاى  سالن  معتبرترين  و  بهترين  از  يكى 
به نام كدوگان هال لندن در نظر گرفته شد و 
اين جشن در تاريخ 14 سپتامبر با حضور و 
استقبال گسترده ايرانيان هنر و فرهنگ دوست 

همراه شد.

و  تنوع  به  توان  مى  اجرا  اين  مهم  اركان  از 
اشاره  گرفته  نظر  در  هاى  برنامه  گوناگونى 
با  برنامه  اين  كارگردان  رايمند  مارتين  نمود. 
همراهى گروه جوان ”اين پرشين“ تمام تالش 
خود را به كار برده بودند تا قشرها و گروه 
آيند؛  مى  مراسم  به  كه  مختلفى  سنى  هاى 
رضايت كامل از برنامه را داشته باشند. البته 
بخش هاى برنامه و فلسفه مهرگان توسط دو 
زبان  به  كوير  محمود  دكتر  توانمند،  مجرى 
فارسى و نيل لچمن به زبان انگليسى با بهره 
از اساليدهاى برگرفته از كهن ترين شاهنامه 

موجود، معرفى مى شد.
 در ابتدا به معرفى جشن مهرگان و جايگاه آن 
معارفه  اين  كه  شد  پرداخته  باستان  ايران  در 
در تمام برنامه در بخش هاى كوناگون با نواى 
بين  نوازنده  دستى  چيره  با  چنگ،  همتاى  بى 
به  مانند  بى  جانى  و  شد  انجام  چيچيال  الملى، 
اين جشن ميهنى بخشيد و سپس ادامه برنامه 
به دست اردوان مفيد سپرده شد تا با شاهنامه 
خوانى خود و بيان داستان فريدون و ضحاك؛ 
و  شور  و  برده  شاهنامه  فضاى  به  را  همگان 

حالى بى نظير به فضاى سالن بخشيد.

براى  شده  گرفته  نظر  در  هاى  بخش  ديگر  از 
اين جشن، حضور گروه عجم بود. گروه عجم 
موسيقى  از  نوين  اجرايى  با  تلفيقى  سبكى 
به  اجراهايشان  در  را  ايران  حماسى  و  بومى 
مشهور  ترانه  چندين  اجراى  بندند.  مى  كار 
را  چندانى  دو  هيجان  و  شادى  توانست  آنها، 

ميان مخاطبان پديد آورد.
و اما بخش دوم برنامه كه با استراحتى كوتاه 
پى  در  را  ديگرى  سياق  و  سبك  شد؛  همراه 
از  سالن  در  حاضران  كه  همانطور  داشت. 
سلطان  صداى  شنيدن  منتظر  برنامه  ابتداى 
قلب ها بودند؛ لحظه شمارى مى كردند تا هر 

چه زودتر ترانه هاى خاطره انگيز خود را با 
يعنى  خود  محبوب  خواننده  دلنشين  صداى 
بخش  اين  معرفى  از  پس  نمايند.  دنبال  عارف 
توسط مجريان، گروه موسيقى به روى صحنه 
ها  قلب  سلطان  بعد؛  لحظاتى  و  شدند  حاضر 
خود نيز به روى صحنه آمد كه حضور او با 
تشويق ها و كف زدن هاى مستمر حاضران 
به  يك  عارف  محبوب  خواننده  گرديد.  همراه 
و  خواند  مى  را  خود  ماندگار  هاى  ترانه  يك 
همراه  به  هايش  آهنگ  خاطرات  با  را  همگان 
نيز  عالقمندان  ترانه  هر  اجراى  با  برد.  مى 
هاى  ترانه  سپس  و  كردند  مى  همراهى  را  او 
چنانكه  زدند.  مى  فرياد  را  خود  درخواستى 
به  ها  قلب  سلطان  يادماندنى  به  ترانه  اجراى 
را  سالن  در  حاضر  جمعيت  تمامى  يكباره 
به  و  رويايى  فضايى  و  نمود  همراه  خود  با 

يادماندنى در سالن پديد آورد. 

ماه   4 از  بيش  صرف  با   inPersian گروه 
كار بى وقفه تمام تالش خود را بكار بردند تا 
برنامه اى درخور و قابل توجه به عالقمندان 
به فرهنگ و هنر ايران زمين ارائه دهند و در 
عين حال نيز، بخش هايى از آئين ايران زمين 
نمايد.  يادآورى  و  معرفى  نيز  آنرا  بزرگان  و 
پس از پايان برنامه به علت تشويق هاى مكرر 
محبوب  خواننده  به  ديگر  دقايقى  عالقمندان، 
اختصاص يافت تا بار ديگر ترانه به يادماندى 
سلطان قلب ها را به اجرا در آورد. در پايان 
صحنه  روى  به  برنامه  اين  هنرمندان  كليه 
آمدند و با تشويق ها و كف زدن هاى مداوم 
شب  يك  و  شدند  خارج  صحنه  از  مخاطبان، 
به يادماندنى را براى حاضران در اين برنامه 
رقم زدند. جا دارد از تك تك عزيزانى كه در 
قدردانى  نمودند  تالش  جشن،  اين  برگزارى 
دوستان،  اين  هاى  مساعدت  با  كه  چرا  نمود 
همواره فرهنگ و آداب و سنن ايران زمين در 
مى  داشته  پاس  نيز  كشور  مرزهاى  از  خارج 

شود.

سخنراني رييس جمهور 
آمريكا در سازمان ملل 
به  دستيابي  براي  ايران  مردم  حق  به  اوباما: 

انرژي صلح آميز هسته اي احترام مي گذاريم 
با  گفت وگو  پيگيري  مسوول  را  كري  جان 

ايران كردم 

 همان طور كه از گمانه زنى رسانه ها در طى روزهاى 
اوباما  سخنرانى  محور  مى شد،  پيش بينى  اخير 
دولت  آمدن  كار  روى  و  ايران  به  ملل  سازمان  در 
سخنان  در  اوباما  باراك  يافت.  اختصاص  روحانى 
كشورهاي  مقام هاي  و  سران  حضور  در  خود 
به  كشورش  رويكرد  درباره  مفصل  به طور  جهان، 
گفت  سخن  خاورميانه  وضعيت  و  سوريه  بحران 
و به تشريح ديدگاهش درباره دولت جديد ايران و 

چگونگي دستيابي به توافق با ايران پرداخت. 
سخنرانى رييس جمهورى آمريكا پيش از سخنرانى 
«ايرنا»  گزارش  به  شد.   انجام  روحانى  حسن 
كه  خود  طوالني  سخنراني  در  آمريكا  رييس جمهور 

اعتراف  جمله  از  ايران  به  مثبت  اشارات  از  حاكي 
سالح  مساله  در  ايران  بودن  قرباني  به  دوباره 
ملت  درحق  آمريكا  تاريخي  اشتباهات  و  شيميايي 
مساله  مدت،  ميان  در  گفت:  و  كرد  اشاره  ايران 
اسرائيل  صلح  و  هسته اي  سالح  به  ايران  دستيابي 
و فلسطين، دو اولويت اساسي دولت آمريكا خواهد 
بود و حل اين مسائل به ثبات بلندمدت جهان كمك 
خواهد كرد. اوباما به تاريخ بي اعتمادي ميان ايران 
و آمريكا اشاره كرد و گفت: ايران و آمريكا از سال 

1979 از زمان انقالب ايران دچار بدبيني بوده اند.
در  آمريكا  دخالت هاي  از  كه  سال هاست  ايراني ها   
امور داخلي خود و سرنگوني دولت ايران (مصدق) 
ديگر  طرف  از  دارند.  شكايت  سرد  جنگ  دوران  در 
گروه هاي  از  حمايت  در  ايران  نقش  از  آمريكا 
ما  شهروندان  و  نظاميان  دادن  قرار  هدف  مسلح، 
گروگانگيري  همچنين  و  ما  متحد  اسرائيل  تهديد  و 
آمريكايي ها شكايت داشته اند.  نمي توان بي اعتمادي 
تاريخ  چراكه  زدود؛  شبه  يك  را  طرف  دو  ميان 
بتوان  اگر  كه  باورم  اين  بر  من  ولي  دارد.  طوالني 
گامي  مي توان  كرد،  حل  را  ايران  هسته اي  مساله 
متفاوت  جانبه  دو  رابطه  يك  ايجاد  سوي  به  بزرگ 
برداشت كه در آن احترام متقابل وجود داشته باشد. 
اوباما كه در هفته هاى گذشته در نامه نگارى رسمى 
را  ايران  هسته اى  پرونده  مسائل  روحانى  دولت  با 
مورد تاكيد قرار داده و از تعامل بر سر اين موضوع 
در  من  گفت:  خود  نطق  در  آورده  ميان  به  سخن 
نامه اي به رهبر عالي ايران و رييس جمهور روحاني 
تاكيد كرده ام كه ما خواستار حل صلح آميز موضع 
است  مصمم  آمريكا  هرچند  هسيتم؛  ايران  هسته اي 
جلوگيري  هسته اي  سالح  به  ايران  دستيابي  از  كه 
به  ما  و  نيستيم  ايران  نظام  تغيير  دنبال  به  ما  كند. 
حق مردم ايران براي دستيابي به انرژي صلح آميز 

هسته اي احترام مي گذاريم. 
تعهدات  به  ايران  عمل  خواستار  اوباما  باراك 
بين المللي خود شد و گفت: رهبر ايران فتوايي درباره 

منع استفاده از سالح هسته اي صادر كرده است و 
رييس جمهور روحاني اخيرا گفته است كه جمهوري 

اسالمي به دنبال سالح هسته اي نيست.
 اين مواضع مي تواند مبنايي براي يك توافق معنادار 
حق  هم  كه  برسيم  حلي  راه  به  مي توانيم  ما  باشد. 
نگراني  هم  و  شناخته  رسميت  به  را  ايران  مردم 
روند،  اين  موفقيت  براي  كند.  برطرف  را  بين المللى 
ايران بايد جامعه جهاني را درباره برنامه هسته اي 
خود مطمئن سازد و سخنان مقام هاي ايران بايد با 
من  گفت:  آمريكا  رييس جمهور  باشد.  همراه  عمل 
مي خواهم اين را به روشني بگويم كه ما خوشحال 
ايران  مردم  سوي  از  روحاني  رييس جمهور  شديم 
را  ميانه روي  راه  كه  است  گرفته  قرار  اعتماد  مورد 
طي كند. با توجه به سخنان آقاي روحاني، من جان 
و  كردم  ايران  با  گفت وگو  پيگيري  مسوول  را  كري 
در اين راستا با متحدانمان در اتحاديه اروپا، فرانسه، 
آلمان، روسيه، انگليس و چين هماهنگي خواهيم كرد. 

وي تصريح كرد: من معتقدم كه راه حل ديپلماتيك بايد 
آزموده شود. اگر ايران راه ديگري را انتخاب كند، به 
نفع ايران، منطقه و جهان خواهد بود. ما مي خواهيم 
مختلف  زمينه هاي  در  كه  كنيم  كمك  ايران  مردم  به 
آموزش، علم، تجارت و فرهنگ شكوفا شوند. اوباما 

گفت: ما خواستار حل ديگر مسائل خود با ايران نيز 
هستيم.  اوباما به بحران هاي خاورميانه اشاره كرد 
و مدعي شد: متحدان اسد از وي حمايت مي كنند و 

دولت سوريه از سالح شيميايي استفاده كرد.

 ايراني ها سال هاست كه از دخالت هاي آمريكا 
در امور داخلي خود و سرنگوني دولت ايران 
دارند.  شكايت  سرد  جنگ  دوران  در  (مصدق) 
از طرف ديگر آمريكا از نقش ايران در حمايت 
از گروه هاي مسلح، هدف قرار دادن نظاميان 
و  ما  متحد  اسرائيل  تهديد  و  ما  شهروندان  و 
شكايت  آمريكايي ها  گروگانگيري  همچنين 
دو  ميان  بي اعتمادي  نمي توان  داشته اند.  

طرف را يك شبه زدود؛

 بحران سوريه تبديل به يك بحران بين المللي شده 
بين المللي  جامعه  بايد  را  مساله  اين  اكنون  و  است 
حل و فصل كند. جامعه جهاني بايد براي ممنوعيت 
كند.  تالش  شيميايي  و  جمعي  كشتار  سالح هاي 
جنگ  شيميايي  گاز  اتاق هاي  در  يهوديان  گفت:  وي 
حمالت  در  ايراني  هزاران  شدند.  كشته  جهاني  دوم 
شيميايي از بين رفتند. رييس جمهور آمريكا خواستار 
صدور قطعنامه شوراي امنيت براي اطمينان از خلع 
سالح شيميايي سوريه شد و گفت: سازمان ملل بايد 
براي جلوگيري از اين مساله فعال شود. وي افزود: 
زمان آن رسيده است كه ايران و روسيه به حمايت 
يابند.  آگاهي  آن  پيامدهاي  به  و  داده  پايان  اسد  از 
انرژي  صدور  تداوم  خواستار  آمريكا  گفت:  اوباما 
از منطقه خاورميانه به جهان است و آمريكا تالش 
كاهش  منطقه  نفت  به  را  خود  وابستگي  كه  مي كند 
دولت  كه  گفت  همچنين  آمريكا  رييس جمهور  دهد. 
روند  بايد  و  داشته  تعهد  اسرائيل  امنيت  به  آمريكا 
فلسطيني ها  و  ها  اسرائيلى  ميان  خاورميانه  سازش 

فعال شود
اشتراك = تد اوم در انتشار
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انصراف تركيه از 
پيوستن به اتحاديه اروپا

احتمال  از  تركيه  دولت  اروپايى  امور  وزير   
اتحاديه  به  پيوستن  از  كشورش  نظر  صرف 
درمورد  نروژ  همچون  موضعى  اتخاذ  و  اروپا 

اين اتحاديه خبر داد.
اعالم  باغيش»  «اگمن  تلگراف،  ديلى  از  نقل  به 
از  برخى  مخالفت  و  پيش داورى ها  دليل  به  كرد 
به  تركيه  شدن  اضافه  با  اروپا  اتحاديه  اعضاى 
اين اتحاديه، شايد آنكارا هيچ گاه به اين اتحاديه 

نپيوندد.
مخالفت ها  اين  دليل  «به  گفت:  ادامه  در  باغيش 
ممكن است تركيه موضعى مانند نروژ درمورد 
اتحاديه اروپا اتخاذ كند يعنى بدون عضويت در 
داشته  دسترسى  آن  بازارهاى  به  اتحاديه،  اين 

باشد. 
او در ادامه افزود:«فكر مى كنم كه وضعيت تركيه 
حد  در  ما  شود.  نروژ  همانند  اروپا  اتحاديه  در 
اتحادى  و  بود  خواهيم  اروپا  استانداردهاى 
خواهيم  اروپايى  كشورهاى  با  نزديك  بسيار 
داشت، اما با اين وجود عضو اتحاديه نخواهيم 

بود.» 
باغيش در شرايطى از احتمال صرف نظر كردن 
تركيه از پيوستن به اتحاديه اروپا سخن مى گويد 
اين  اعضاى  جمع  در  حضور  براى  آنكارا  كه 
اتحاديه هزينه هاى زيادى را متحمل شده است. 
عالوه بر اين تركيه به درخواست اتحاديه اروپا 
و براى عضويت در آن، دست به اصالحاتى زده 

و اين تغييرات همچنان در حال انجام است. 
پيش تر برخى از مخالفان دولت اردوغان، اعالم 
كرده بودند كه او هرگز در پيوستن به اتحاديه 

اروپا جدى نيست و مذاكره با بروكسل را فقط 
انجام  خود،  از  خارجى  انتقادات  كاهش  براى 

مى دهد. 
به  پيوستن  براى  تركيه  رسمى  درخواست 
از  شد،  ارائه  آوريل 1987  در 14  اروپا  جامعه 
12 دسامبر 1999تركيه به طور رسمى به عنوان 
مذاكرات  و  شناخته  اتحاديه  در  عضويت  نامزد 

براى الحاق تركيه از 3 اكتبر 2005  آغاز شد. 
اردوغان بسته دموكراسى ارائه مى كند 

نخست وزير  تركيه  با  مرتبط  ديگر  رويدادى  در 
از  رهايى  براى  دولت  كرد:  اعالم  كشور  اين 
مشكالت خود بسته دموكراسى ارائه خواهد كرد. 
به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه حريت،رجب 
طيب اردوغان، نخست وزير تركيه در سخنرانى 
خود در شهر ماالتيا گفت: «به احتمال زياد روز 
دوشنبه در آنكارا اين اطالعيه را اعالم خواهيم 
كرد. ما نسبت به برقرارى دموكراسى هيچ شكى 
رنج  ممنوعيت ها  از  كه  حزبى  عنوان  به  نداريم. 
برده است، هميشه عليه تبعيض و محدوديت هاى 
بسته  افزود:«اين  او  ايستاده ايم.»  بيان  آزادى 
 11 روند  يك  در  را  جديدى  مرحله  دموكراسى 
و  تبعيض ها  رفع  موجب  و  مى كند  باز  ساله 

محدوديت ها در تركيه خواهد شد.» 
افكار  نزد  طرح  اين  گفت: «موضوعات  اردوغان 
عمومى و در مجلس مورد بررسى قرار خواهد 
گرفت، پيرامون آنها مذاكره خواهد شد و پس از 
طى روندى مشخص به سرانجام خواهد رسيد.» 
اين بسته دموكراسى به ويژه براى بازگشت به 
پيش  ماه  از 9  كه  تركيه  كردهاى  با  صلح  روند 

آغاز شده بسيار حساس و مهم است. 
اين  از  پيش  نخست وزير،  معاون  آتاالى،  بشير 
دموكراسى  بسته  اين  در  كه  بود  كرده  عنوان 
تالش شده است كه نيازهاى بخش هاى مختلف 

جامعه تركيه درنظر گرفته شود.

پوتين: 
تروريست هاى فعال 

در سوريه از ناكجاآباد 
نيامده اند!

والديمير پوتين به كشورهاى هم پيمان شوروى 
سابق هشدار داد شبه نظاميان افراط گر كه در 
جنگ داخلى سوريه شركت دارند، ممكن است 

وارد كشورهاى آنها شوند.
  به نقل از خبرگزارى رويترز، والديمير پوتين، 
خود  سخنرانى  در  روسيه  جمهورى  رييس 
تاكيد  جمعى  امنيت  پيمان  سازمان  نشست  در 
تاجيكستان  به  هم پيمانانش  و  روسيه  كه  كرد 
پس  تا  كرد  خواهد  ارائه  اضافى  مشترك  كمك 
از خروج اكثر نظاميان خارجى در سال 2014 
با  كشور  اين  مشترك  مرز  از  افغانستان  از 

افغانستان حراست كنند.

را  مسلمانان  از  بزرگى  اقليت  خود  كه  روسيه 
نظاميان  شبه  به  كمك  به  متهم  را  غرب  دارد 
افراط گر از طريق تاكيد بر بركنارى بشار اسد 

از قدرت در سوريه كرده است.

پيمان  سازمان  كشورهاى  رهبران  به  پوتين 
كه  نظاميانى  شبه  كه  كرد  تاكيد  جمعى  امنيت 
است  ممكن  مى جنگند،  اسد  بشار  حكومت  با 
و  سوريه  مرزهاى  از  فراتر  را  خود  حمالت 

خاورميانه گسترش دهند.

سوريه  در  نظامى  شبه  گروه هاى  افزود:  وى 
از ناكجا آباد نيامده اند و پس از آن نيز ناپديد 
يك  از  تروريسم  سرايت  مشكل  شد.  نخواهند 
و  است  واقعى  كامال  ديگر  كشورى  به  كشور 
كشورهاى  از  هركدام  منافع  مستقيما  مى تواند 

ما را تحت تاثير قرار دهد.

روزنامه  سوريه،  با  رابطه  در  ديگر  تحولى  در 
قطر  كه  كرد  فاش  پست  واشنگتن  آمريكايى 

از  حمايت  در  گسترده   مالى  تامين  شبكه  يك 
اين  و  است  كرده  تاسيس  سوريه  در  القاعده 
القاعده  از  مالى  حمايت  در  مهمى  نقش  كشور 

در سوريه دارد.
پست،  واشنگتن  آمريكايى  روزنامه  نوشته  به 
قطر شبكه اى سرى براى حمايت مالى از القاعده 
طريق  از  كه  است  كرده  تاسيس  سوريه  در 
انجمن هاى  وسيله  به  و  اجتماعى  شبكه هاى 
خيريه در كشورهاى عربى به جمع آورى پول 
مى پردازد و خود قطر در سرمايه گذارى در اين 

شبكه نقش مهمى دارد.

اين روزنامه فاش كرد كه تعدادى از جمعيت هاى 
حمايت  براى  عربى  كشورهاى  در  موجود 
مالى  كمك  سوريه  در  مسلح  گروه هاى  از 
مبادالت  طريق  از  را  آن  و  مى كنند  جمع آورى 
جنگجويان  براى  نقدى  صورت  به  يا  بانكى 
براى  را  آن  تا  مى فرستند،  القاعده  به  وابسته 
خريد سالح و رفع نيازهايشان در عمليات ها به 

كار بگيرند.

و  النصره»  «جبهه  مانند  تندرويى  گروه هاى 
حاضر  حال  در  شام»  آزادگان  «گردان هاى 
عربى  كشورهاى  مالى  حمايت  بيشترين  از 
به  كننده  كمك  بزرگ ترين  قطر  برخوردارند. 
سوريه  در  تكفيرى  و  تروريستى  سازمان هاى 
و  آمريكا  فشارهاى  دليل  به  اخيرا  اما  است، 
شده  حمايت ها  اين  قطع  به  مجبور  عربستان 
است. در روزنامه واشنگتن پست آمده است كه 
هر فرد كمك كننده اى مى تواند با پرداخت 2400 
بر  را  جنگجو  يك  نظامى  هزينه  آمريكا  دالر 
عهده بگيرد. تصاوير عمليات آموزشى و تامين 
ارسال  كمك كنندگان  براى  افراد،  اين  مهمات 
مى شود تا بدانند پولى كه پرداخت كرده اند در 

چه راهى به كار گرفته شده است.
تندرو  گروه هاى  روزنامه،  اين  گزارش  به 
مذكور از وضعيت سوريه سوءاستفاده مى كنند 
تا بتوانند مساحت  بيشترى از خاك اين كشور 
كشورهاى  در  را  خود  افكار  كرده،  اشغال  را 
تمامى  در  را  حضورشان  و  داده  ترويج  ديگر 

منطقه تقويت كند.

نشست هسته اي نيويورك 
و دستاورد برد-برد  

سياست  كننده  هماهنگ  اشتون  كاترين  خانم  با   
اعالم  نيويورك  در  اروپا  اتحاديه  خارجي 
شد.محور اين مذاكرات ادامه روند گفت وگوهاي 
ايران با گروه 1+5 در فضايي جديد و براساس 
دوجانبه  اعتمادسازي  هدف  با  سازنده  تعامل 
زمينه هاي  از  استفاده  با  بتوان  تا  مي باشد 
بر  ناظر  بين المللي  مقررات  براساس  و  مشترك 
حقوق كشورهاي عضو آژانس بين المللي انرژي 
نخستين  رسيد.در  برد   - برد  دستاورد  به  اتمي 
هدف  با  مذاكرات  اين  در  تكاني  خانه  ارزيابي، 
تاكنون  كه  است  فضايي  ماندگاري  از  جلوگيري 
گفت  دور  چند  در  نظر  مورد  تعامل  شده  سبب 
وگوها، شكل نگيرد. ديدگاه مذاكرات با شكل نو 
و هدف هاي واقعي وارد مرحله عملياتي مي شود 
بارها تاكيد  تا ايران نيز همانگونه كه در گذشته 

از  آژانس  عضو  كشورهاي  تمامي  مانند  كرده 
صلح  فعاليت هاي  عرصه  در  خود  حقوق  همه 
همراه  سازي  شفاف  و  بگيرد  بهره  اتمي  آميز 
اين  شود.  محقق  طرفين  سوي  از  اعتمادآفريني 
ديپلماسي  كار  دستور  در  آن  از  پس  رويكرد 
ايران  جمهوري  رئيس  كه  گرفت  قرار  روحاني 
بر رويكرد جديد در مذاكرات هسته اي براي يك 
بازي برد - برد،تاكيد كرد.روحاني با بيان اينكه 
تي  پي  ان  پيمان  چارچوب  در  بايد  ايران  حقوق 
در  ايران  خاك  در  سازي  غني  لزوم  شود،  حفظ 
چارچوب بين المللي و با نظارت آژانس را يادآور 
شد و گفت كه تهران آماده گفت و گوي جدي با 
دنيا، گروه 1+5 و آژانس است و براي بازي برد 
همچنين  ايران  جمهوري  ايم.رئيس  آماده  برد   -
پيروزي  از  پس  خود  اظهارنظرهاي  نخستين  در 
با  كه  كرد  تاكيد  جمهوري  رياست  انتخابات  در 
زبان تكريم و نه تهديد با جمهوري اسالمي سخن 
هسته  ديپلماسي  از  رونمايي  با  بگوييد.همزمان 
اي دولت روحاني و انتقال مسئوليت مذاكرات در 
اين زمينه از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت 
رهبر  اي  خامنه  اهللا  آيت  حضرت  ايران،  خارجه 
معظم انقالب بر لزوم كاربرد نرمش قهرمانانه در 
عرصه ديپلماتيك و سياست خارجي تاكيد كردند 
كه در رسانه هاي غربي و غيرغربي و كارشناسان 
به  منتج  فعاالنه  رويكردهاي  اتخاذ  اصلي  زمينه 
نتيجه تفسير شده است.پس از اعالم خبر توافق 
براي انجام مذاكرات در نيويورك با حضور هفت 
وزير خارجه و اشتون، رسانه ها در سازمان ملل 
مذاكره كننده  هيات  به  نزديك  مقام  يك  از  نقل  به 
و  ايران  بين  مذاكراتي  فضاي  كه  نوشتند  ايران 
دگرگون  كامل  طور  به  گذشته  به  نسبت   5+1
وگوهاي  گفت  تغيير،  اين  براساس  و  است  شده 
هسته  اي نه در شكل و نه در محتوا نمي تواند در 
مسير گذشته حركت كند.اين مقام مسئول تصريح 
رويكردهاي  و  مفهومي  چارچوب هاي  بايد  كرد: 
عملياتي جديدي تعريف شود كه نتيجه يك بازي 
برد - برد و جديدي باشد كه قواعد نوين مرتبط 
توافق  مورد  مشترك  نقطه  يك  به  رسيدن  براي 
ارتقاي  ديگر،  نگاه  داشت.از  خواهد  را  طرف  دو 
سطح مذاكره كنندگان به جايگاه وزيران خارجه 

طرفين  ديدگاههاي  اينكه  به  توجه  با  كشور  هفت 
بدون واسطه به يكديگر منتقل مي شود و نزديك 
مي تواند  هستند،  گيري  تصميم  كانون هاي  به  تر 
مسير كوتاه تري براي رسيدن به تعامل سازنده 
ديگر،  سوي  باشد.از  نتيجه  حصول  همچنين  و 
حاصل  آژانس  بازرسان  رسمي  گزارش  دهها 
تجهيزاتي  و  ميداني  بازرسي  ساعت  هزاران  از 
تاسيسات  و  مراكز  در  سرزده  حضور  كنار  در 
اتمي ايران، تاييد كرده كه هيچ نشانه اي دال بر 
است. نشده  ثبت  ايران  اتمي  فعاليت هاي  انحراف 

فناوري  در  ايران  پيشرفت  با  همزمان  همچنين 
راهبرد  براساس  اي  هسته  آميز  صلح  و  بومي 
توسعه فراگير جمهوري اسالمي براي خودكفايي 
دستاوردهاي  كاربرد  و  انرژي  تامين  عرصه  در 
اتمي در زمينه هاي پزشكي، صنعتي و كشاورزي، 
و  تهران  بين  نزديك  همكاري  پيش  سال ها  از 
آژانس جريان دارد.در كنار اين روند، تهران در 
نيروگاه  كردن  عملياتي  و  ساخت  پروژه  هدايت 
و  فشارها  وجود  با  روسيه  توسط  بوشهر  اتمي 

تنگناهاي خارجي موفق عمل كرده، بگونه اي كه 
نيروگاههاي  ساخت  براي  مسكو  با  توافق  اخبار 
است.كارشناسان  يافته  انتشار  نيز  ديگر  اتمي 
بسياري در غرب نيز پيش تر تاكيد كرده بودند 
كه رويكرد فشارهاي اقتصادي و سياسي و در 
كشور  چند  غيرقانوني  تهديدهاي  مواقع  برخي 
زيرا  برسد،  نتيجه  به  نمي تواند  ايران،  عليه 
و  ملي  منافع  و  حقوق  از  نمي توانند  كشورها 
بين المللي  مقررات  و  قوانين  در  كه  خود  مردمي 
كه  كنند.اكنون  پوشي  چشم  است،  شده  گنجانده 
اي  هسته  مذاكرات  در  جديد  رويكرد  است  قرار 
يي،  وانگ  الوروف،  سرگئي  ظريف،  حضور  با 
گيدو  و  فابيوس  لوران  هيگ،  ويليام  كري،  جان  
وستروله همراه اشتون، كليد بخورد و با استقبال 
از  بيش  است،  شده  مواجه  نيز  غربي  كشورهاي 
گذشته فرصت بررسي ديدگاههاي مختلف فراهم 
خواهد شد تا اين پرونده بسته و تعامل سازنده 
پيشرفت  سوريه  جمله  از  ديگر  بخش هاي  در 
بيشتري را شاهد باشد.در همين زمينه، نخستين 
در  بين المللي  مشاركت  سازنده  تعامل  دستاورد 
ايران  رايزني  با  پيش  چندي  مختلف،  مسائل  حل 
براي  را  فرصت  اين  و  گرفت  شكل  روسيه  و 
باراك اوباما فراهم كرد تا با پذيرش طرح نظارت 
زنگ  سوريه،  شيميايي  تسليحات  بر  بين المللي 
در  تندروها  توسط  كه  را  كشور  اين  عليه  جنگ 
آمريكا نواخته شده بود، خاموش كند و همچنين 
فرصت حل و فصل مسالمت آميز اين بحران را 
بيش از پيش افزايش دهد كه مي تواند با برگزاري 
نشست ژنو 2 عملياتي شود.از نگاه كارشناسان 
برخالف سودمندي جهان از ادامه تعامل سازنده 
روحاني  ديپلماسي  الگوي  براساس  بين المللي 
كانون هاي  روند،  اين  پيشرفت  از  استقبال  و 
بحران آفرين از جمله تندروها در آمريكا، رژيم 
به  موسوم  آويو  تل  آمريكايي  البي  و  اسرائيلى 
در  زيرا  ديد،  خواهند  را  آسيب  بيشترين  آيپك 
رد  ادعاهاي  تكرار  با  گذشته  سال هاي  طول 
را  خود  ضدايراني  فعاليت هاي  بيشترين  شده 
آب  شاهد  اكنون  ولي  بودند،  كرده  سازماندهي 

شدن ادعاهاي يخي خود هستند.
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ايران و خاورميانه
برداشت رسانه هاى غربى از سخنرانى رئيس جمهور ايران

لحن روحانى تندتر از 
انتظار غرب بود

و  بود  ايران  مورد  در  جويانه  آشتى  سخنرانى  يك  اوباما  سخنرانى 
تضمين هاى زيادى در آن وجود داشت. اوباما گفت كه ايران مى تواند 
برنامه صلح آميز هسته اى داشته باشد واشينگتن به دنبال تغيير رژيم 

در ايران نيست.
سرانجام سخنرانى كه همه منتظر آن بودند انجام شد و باراك اوباما، 
ايران  جديد  جمهور  رئيس  روحانى،  حسن  و  آمريكا  جمهور  رئيس 
سازمان  عمومى  مجمع  در  شنبه  سه  ظهر  از  بعد  و  صبح  نوبت  در 
اين  در  بار  نخستين  براى  اوباما  گفتند.  سخن  جهانى  جامعه  با  ملل، 
حق  به  و  نيست  ايران  در  رژيم  تغيير  دنبال  به  كرد  تاكيد  سخنرانى 
بهره مندى تهران از انرژى صلح آميز هسته اى اشاره كرد. در مقابل 
رئيس جمهور ايران نيز براى نخستين بار زمانى كه به ظلم هاى روا 
داشته شده بر ايران و ديگر كشورها اشاره مى كرد، به طور مستقيم 
از اسرائيل و آمريكا نام نبرد. با اين حال رسانه هاى غربى در گزارش 

هاى خود مدعى شدند لحن روحانى تندتر از آن چيزى بوده كه انتظار 
هر  هرچند  است.  داشته  ترى  ماليم  لحن  اوباما  مقابل  در  و  رفته  مى 
خروج  براى  ديپلماسى  دنبال  به  كردند  خاطرنشان  جمهور  رئيس  دو 
از بن بست هسته اى ايران هستند، سخنرانى آنها از شكاف هايى را 
به تصوير كشيد كه همچنان هرگونه توافقى را تهديد مى كند. اوباما 
و روحانى تاكيد كردند كه هر دو به دنبال مصالحه بر سر موضوعى 
هستند كه بيش از يك دهه است، ديپلمات ها را با خود مشغول كرده 
است. اوباما گفت راه ديپلماسى بايد آزموده شود و روحانى نيز گفت 

ايران براى تعامل فورى با جامعه بين المللى آماده است.
روزنامه لس آنجلس تايمز در اين زمينه مى نويسد: در مجمع عمومى 
سازمان ملل هر دو رئيس جمهور گفتند كه به دنبال توافق هستند اما 
به  كرد.  ايراد  تند  سخنرانى  يك  انتظارى  قابل  غير  طور  به  روحانى 
گزارش اين روزنامه آمريكايى، روحانى به حساسيت هاى غرب اشاره 
اى نكرد و اين درحالى بود كه ديپلمات ها انتظار داشتند در نشستى در 
اين سطح، چنين رويكردى از سوى رئيس جمهور ايران دنبال شود. 
 ، ايران  عليه  اقتصادى  هاى  تحريم  اعمال  دليل  به  را  متحده  اياالت  او 
مردم  دادن  قرار  هدف  براى  سرنشين  بدون  هواپيماهاى  از  استفاده 

بيگناه و تهديد به اقدام نظامى، مورد انتقاد قرار داد.
رئيس جمهور جديد ايران همچنين به ابراز تمايل علنى كاخ سفيد براى 
كرد  ثابت  بار  چندمين  براى  و  نداد  پاسخ  جمهور  رئيس  دو  مالقات 
روساى جمهور ايران حتى از برخورد تصادفى با همتايان آمريكايى 

خود در حاشيه مجمع عمومى سازمان ملل، پرهيز دارند.
اى  هسته  مجادله  سر  بر  توافق  شد  يادآور  نيز  اوباما  حال  همين  در 
گامى بزرگ در راهى طوالنى براى بهوبد روابط ايران با غرب است. 
اين در حالى است كه مقامات كاخ سفيد مى گويند بوته آزمون اصلى 
محمد  كه  جايى  است،  پنجشنبه  روز  اى  هسته  مذاكرات  ايران،  براى 
جواد ظريف، وزير خارجه ايران به همراه وزارى خارجه گروه 5+1، 
بار  نخستين  براى  آلمان)  و  روسيه  چين،  فرانسه،  انگليس،  (آمريكا، 
پس از روى كار آمدن دولت روحانى پاى ميز مذاكره مى نشينند. اين 
نشست از آن جهت حائز اهميت است موجب مى شود كرى و ظريف 
خوددارى  از  ناشى  سردى  همچنان  اما  بنشينند  مذاكره  ميز  يك  پاى 
روحانى از مالقات با اوباما، فضاى نيويورك را تحت تاثير قرار داده 

است.

يك مقام كاخ سفيد در اين زمينه اظهار داشت: اوباما براى مالقات با 
روحانى آمادگى داشت اما به نظر مى رسد مقامات ايرانى با پيچيدگى 
گويند،  مى  نيز  آمريكايى  مقامات  برخى  هستند.  مواجه  زيادى  هاى 
با  نكردن  مالقات  براى  ايرانى  تندروهاى  سوى  از  ساله   64 روحانى 

اوباما تحت فشار قرار داشته است.
بايد  او  كه  چرا  نيست،  هموار  چندان  نيز  اوباما  براى  راه  بين  اين  در 
همواره به كنگره و تندروها اطمينان دهد كه به سرعت به ايرن اعتماد 
حركت  ها  تحريم  لغو  جهت  در  توافق  به  دستيابى  بدون  و  كند  نمى 

نخواهد كرد.
كليف كاپچان، مقام سابق وزارت خارجه آمريكا مى گويد: سخنرانى 
روحانى يك رويكرد حداقلى بود. او تحت فشار سياست هاى داخلى 
قرار دارد و سخنرانى او شايد تندتر از آن چيزى بود كه انتظارش را 

داشتيم.
سخنرانى  كه  است  باور  اين  بر  نيز  اوباما  سابق  مشاور  سيمو،  گرى 
روحانى ستيزه جويانه تر از آن چيزى بود كه انتظار مى رفت. اين در 
حالى است كه به گفته ديويد كورترايت، از موسسه بين المللى مطالعات 
صلح، سخنرانى اوباما پيام قوى آشتى را براى ايرانيان ارسال كرد. با 
اين حال در پيامى ويدئويى كه بين سخنرانى اوباما و روحانى منتشر 
شد، بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل از سخنرانى اوباما استقبال 

و در مورد نيت ايران ابراز ترديد كرد.

نوشت:  روحانى  سخنرانى  خصوص  در  گزارش  در  تايمز  نيويورك 
روحانى در سخنرانى كه همه انتظارش را مى كشيدند از درك و صبر 
سخن گفت. او از پيامد هاى ناشى از تحريم هاى غرب ابراز نارضايتى 
كرد و گفت سالح هسته اى در ايران جايى ندارد. اما برخى گروهاى 
حامى اسرائيل مدعى شدند كه سخنرانى او آنگونه كه انتظار مى رفت، 
نبود و شبيه سخنرانى مقامات ايرانى در گذشته بود. براى مثال هرچند 
روحانى به طور مستقيم نام اسرائيل را بر زبان نياورد اما مسائلى را 

كه در مورد فلسطين مطرح كرد، يك اشاره مستقيم به اسرائيل بود.

المانيتور نيز گزارش داد، رئيس جمهور آمريكا يكى از مصالحه جويانه 
به  گفت  مشخص  طور  به  و  كرد  ارسال  ايران  براى  را  ها  پيام  ترين 
و  اوباما  هرچند  گزارش،  بنابراين  نيست.  ايران  در  رژيم  تغيير  دنبال 
روحانى با يكديگر مالقات نكردند و سطح انتظارها را پايين آوردند، اما 
بر آشتى و مصالحه تاكيد داشتند. با اين حال قضاوت بهتر در مورد 
نشست  چارچوب  در  ظريف  و  كرى  كه  شود  مى  انجام  زمانى  ايران 

كروه 1+5، يكديگر را مالقات كنند.
سخنرانى  محل  سالن  در  كرى  حضور  عدم  دليل  زمينه  در  المانيتور 
سالن  در  اوباما  سخنرانى  زمان  در  ظريف  اينكه  باوجود  روحانى 
در  آمريكا  سفير  پاور،  سامانتا  و  كرى  نويسد،  مى  داشت،  حضور 
سرگئى  با  مالقات  برنامه  روحانى  سخنرانى  زمان  در  ملل  سازمان 

الوروف، وزير خارجه روسيه را داشته اند.
عمومى  مجمع  نشست  در  حاضر  عراقى  هيات  عضو  عالى  مقام  يك 
سازمان ملل در گفت و گو با المانيتور اظهار داشت: سخنرانى اوباما 
يك سخنرانى آشتى جويانه در مورد ايران بود و تضمين هاى زيادى 
در آن وجود داشت. اوباما گفت كه ايران مى تواند برنامه صلح آميز 
هسته اى داشته باشد واشينگتن به دنبال تغيير رژيم در ايران نيست.

اين درحالى است كه اعضاى كنگره مى گويند روحانى يك فرصت را 
از دست داده و نتوانسته جديد ايران در استفاده از لحنى سازنده را 
توجهى  قابل  بخش  در  روحانى  آنها،  ادعاى  بر  بنا  برساند.  اثبات  به 
كه  كرد  تكرار  را  ايران  هميشگى  هاى  جمله  همان  اش  سخنرانى  از 

جمهورى اسالمى از آمريكا و متحدان اش شكايت دارد.

مساله اى كه مى تواند باعث آشتى تهران و واشنگتن شود

نياز دوطرفه ايران و امريكا 
به يكديگر

فرصتى  را  سفيد  كاخ  در  اوباما  حضور  ايرانى ها  مى رسد  نظر  به 
جمهورى اش  رياست  دوران  پايان  از  قبل  تا  مى كنند  قلمداد  طاليى 
بتوانند از حضور او استفاده كرده و حقوق خود به ويژه در زمينه 

هسته اى را تثبيت كنند.
حسن روحانى، رئيس جمهورى ايران در همين چند ماه كمى كه از 
فضاى  بر  حاكم  ركود  ديوار  است  توانسته  گذشته  انتخابش  زمان 
ديپلماتيك كشورش در برابر غرب و اياالت متحده را بشكند، تالشى 
كه سلف او محمد خاتمى در طول 8 سال دوران رياست جمهورى 
اش (1997 تا 2005) نيز پيش گرفت اما در آخر شكست خورد. على 
رغم آن كه خاتمى تالش هاى سياسى و فكرى بسيارى در اين زمينه 
كرد اما اقدامات روحانى بسيار بيشتر از او تا كنون موثر بوده است.

كشورهاى  با  دوستى  روابط  گشودن  براى  هايش  تالش  در  خاتمى 
اين  براى  شود  موفق  چندان  نتوانست  كل  طور  به  غربى  و  همسايه 
كه در داخل ايران نيز مخالفت هاى بسيارى با سياست هاى اصالح 
طلبانه او وجود داشت كه در نهايت با روى كار آمدن محمود احمدى 
در  خاتمى  هاى  رشته  همه  غرب  برابر  در  تندرو  كار  محافظه  نژاد، 
پرونده  در  پيشرفتى  هيچ  همين  براى  و  شد  پنبه  غرب  به  نزديكى 
ايران  متوجه  سنگينى  هاى  تحريم  آخر  در  و  نشد  حاصل  اى  هسته 
در تمامى ابعاد اقتصادى اش شد كه مشكالت بسيارى را متوجه اين 

كشور كرد.

هاى  تالش  و  است  داده  جواب  روحانى  هاى  تالش  اكنون  چرا  اما 
خاتمى در آن موقع جواب نداد؟ براى اين كه اين اظهارات روحانى 
ديپلماسى  سخت  پوسته  كه  نيست  غرب  به  رو  گشاده  طلب  اصالح 
رئيس  رغبت  و  تمايل  به  مرتبط  فقط  مساله  است.  شكسته  را  ايران 
جمهور نيست، آن طور كه خاتمى هم داشت. بلكه مساله به تصميم 
هايى باز مى گردد كه رئيس جمهور مى تواند بر روى آنها حساب 
رفتارهاى  در  تغييراتى  جمهور  رئيس  عنوان  به  جايگاهش  از  و  كند 

ديپلماتيك كشورش به وجود آورد.

با كوتاه آمدن امريكا از حمله نظامى به سوريه به دليل استفاده از 
درك  را  مساله  اين  ايران  هاى  مقام  كشور،  اين  در  شيميايى  سالح 
امريكا  در  تصميمى  چنين  نبود،  سفيد  كاخ  در  اوباما  اگر  كه  كردند 

اتخاذ نمى شد.
حقيقت اين است كه اين نه تنها روحانى بلكه حكومت ايران به طور 
در  كه  كند  اتخاذ  غرب  برابر  در  را  اى  تازه  رويكرد  دارد  قصد  كل 
حقيقت روحانى مسئول اجراى آن محسوب مى شود. دقيقا از همين 
جا است كه تغييرات ديپلماتيك ايران نيز آغاز مى شود و گفته مى 
شود كه روحانى قصد ديدار با رهبران بزرگ جهان غرب به مناسبت 
رئيس  اوباما،  باراك  با  شايد  و  دارد  متحده  اياالت  در  حضورش 
وقوع  صورت  در  كه  باشد  داشته  برخوردى  نيز  امريكا  جمهورى 
محسوب  كنون  تا  ايران  اسالمى  انقالب  ابتداى  از  برخورد  نخستين 

مى شود.

به نظر مى رسد كه نرمشى در مواضع ايران حاصل شده است. بعد 
منطقه  هاى  جبهه  توانست  مقتدرانه  هاى  سياست  با  ايران  كه  آن  از 
اى را به سود خود فتح كند اكنون احساس مى كند براى حفظ جايگاه 
خود بايد تغييرى در رويكرد و سياست هاى خود بدهد. يعنى حفظ 
اصول و ارزش هاى سياسى در عين رويكرد نرم در تعامل با خارج. 
آن  از  ايران  در  اكنون  كه  نرمى  ديپلماسى  از  كه  است  چيزى  اين 

صحبت مى شود، مى توان برداشت كرد.

ابراز  براى  فرصتى  دنبال  به  ايران  كه  حالى  در  و  ميان  اين  در 
پيش  سوريه  شيميايى  هاى  سالح  مساله  بود،  خود  جديد  ديپلماسى 
آمد. با كوتاه آمدن امريكا از حمله نظامى به سوريه به دليل استفاده 
از سالح شيميايى در اين كشور، مقام هاى ايران اين مساله را درك 
امريكا  در  تصميمى  چنين  نبود،  سفيد  كاخ  در  اوباما  اگر  كه  كردند 
كه  هايى  پيام  توان  مى  كه  است  چارچوب  همين  در  شد.  نمى  اتخاذ 
اوباما به همتاى ايرانى اش فرستاد را درك كرد كه خالصه همه آنها 
اين بود كه بياييد با هم به تفاهم برسيم، اين تفاهم ديگر صرفا مبتنى 
بر اراده قدرت امريكا و استراتژى هاى اوباما نيست. از اين بابت به 
نظر مى رسد ايرانى ها حضور اوباما در كاخ سفيد را فرصتى طاليى 
قلمداد مى كنند تا قبل از پايان دوران رياست جمهورى اش بتوانند 
هسته  زمينه  در  ويژه  به  خود  حقوق  و  كرده  استفاده  او  حضور  از 
اى را تثبيت كنند. به ويژه كه اين احتمال وجود دارد كه بعد از اوباما 
رئيس جمهورى به قدرت برسد كه سياست هاى سلبى بيشترى در 
قبال پرونده هسته اى ايران پيش ببرد تا از فضاى انتقادى اى كه در 
دارد،  وجود  اوباما  دولت  ديپلماتيك  عملكرد  به  نسبت  حاضر  حال 
فاصله بگيرد. به معناى ديگر گشايشى كه كاخ سفيد در قبال ايران 
پيش گرفته است در حقيقت نياز امريكا براى رسيدن به يك دستاورد 
بزرگ ديپلماتيك به سود خود است، كه البته در آن طرف خواسته 
ايران نيز محسوب مى شود. وجود اين دو نياز است كه سبب شده دو 
طرف ايرانى و امريكايى اين روزها نسبت به يكديگر رويكرد آشتى 
مقاله  در  روحانى  كه  بود  چيزى  دقيقا  اين  و  كنند.  اتخاذ  اى  جويانه 
درباره  به روشنى  و  كرد  اشاره  آن  به  نيز  پست  در واشنگتن  خود 

ديدارهاى سازنده و تحقق اهداف مشترك صحبت كرد.

منبع: الحيات
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نويسنده:كِنِت راگاف1/مترجم: مجيد اعزازى

بسيارى  اقتصادى  رشد  شديد  شدن  كند  به  توجه  با 
از كشورهاى داراى درآمد متوسط وافت شديد قيمت 
در  بازتاب»  «بحران  آيا  جهان،  سراسر  در  دارايى ها 
نزديك  [آمريكا]  ما  به  اينك  هم  نوظهور  بازارهاى 
 ،2008 سال  مالى  بحران  از  پس  سال  چند  مى شود؟ 
پايان  همچنين  و  چين  در  بلند مدت  كاهشى  رشد  اثر 
كشورهاى  آسان  فوق العاده  پولى  سياست هاى  بالقوه 
را  نوظهور  بازارهاى  در  شديد  كنندگى هاى  پيشرفته، 

آشكار كرده است. 
محدود  تقريبا  شوك هاى  كه  واقعيت  اين  به  توجه  با 
وجود  به  نوظهور  بازارهاى  بر  عميقى  آسيب  چنين 
آورده اند، انسان از تصور اينكه يك تغيير شديدتر چه 
مى شود.  شگفت زده  كرد،  خواهد  ايجاد  را  مشكالتى 
دادن  نشان  واكنش  ظرفيت  نوظهور  كشورهاى  آيا 
چه  شوك ها  اين  البته  و  دارند؟  را  شوك ها  اين  به 
صندوق  دهى  وام  جديد  دور  در  را  سياست هايى  نوع 
بين المللى پول به همراه خواهند آورد؟ آيا بحران منطقه 
يورو به صندوق بين المللى پول آموخته است كه نوك 
تيز پيكان بدهى هاى عمومى و خصوصى موانع شديدى 
بر سر راه رشد اقتصادى هستند؟ آيا بايد بسيار بيشتر 

ازگذشته روى بازسازى و كاهش بدهى تاكيد شود؟ 
اين بازار به طور ويژه نسبت به برخى كشورها بى رحم 
بوده است. كشورهايى كه بايد منابع الزم براى جبران 
هند،  برزيل،  مانند:  جارى   حساب  فزاينده  كسرى 
متاسفانه،  كنند.  تامين  را  اندونزى-  و  جنوبى  آفريقاى 
تركيبى از نرخ هاى ارز منعطف، ذخاير قوى بين المللى، 
رژيم هاى پولى بهتر و اجتناب از ايجاد بدهى هاى ارزى 

زمينه الزم را براى اقدامات حمايتى فراهم مى آورد. 
اصالحات  و  سياسى  رخوت  سال ها  حال،  همين  در 
ساختارى به تاخير افتاده قابليت آسيب پذيرى را ايجاد 
كرده است. البته كشورهايى مانند آرژانتين و ونزوئال 
آسان  مالى  شرايط  و  مطلوب  اوليه  مواد  قيمت هاى  به 
بين المللى براى رشد توليد به شدت وابسته بودند. اما 
كشورها  از  بسيارى  ضعف  خوشايند  تجربه هاى  اين 

را نيز پوشاند. 
از  بزرگ ترى  بسيار  دغدغه  اقتصادى  رشد  كندى 
اوراق  و  سهام  است.  دارايى ها  قيمت  اخير  بى ثباتى 
رونق  از  پس  حتى  توسعه  حال  در  جهان  در  قرضه 
رو،  اين  از  مى مانند.  باقى  نقد  غيرقابل  تقريبا  طوالنى، 
حتى تغييرات نسبتا كم در دارايى ها هنوز هم مى تواند 
به نوسان بزرگ قيمت ها منجر شود، شايد حتى بيش 
از وقتى كه تجار در تعطيالت آگوست به سر مى برند. 

تا همين اواخر، سرمايه گذاران بين المللى اعتقاد داشتند 
كارى  نوظهور  بازارهاى  در  آنها  دارايى  توسعه  كه 
در  خوبى  به  توسعه  حال  در  جهان  است.  غيرعقالنى 
حال رشد بود، در حالى كه كشورهاى پيشرفته واقعا 
رشد  شاهد  اقتصادى  بنگاه هاى  بودند.  ركود  درحال 
نه  مى توانست  بالقوه  طور  به  كه  بودند  متوسط  طبقه 
نيز  را  سياسى  ثبات  كه  اقتصادى  رشد  زيربناى  تنها 
فراهم كند. حتى كشورهايى كه از نظر شاخص جهانى 
فساد تقريبا انتهاى ليست رتبه بندى شده بودند - مانند 
روسيه و نيجريه – داراى جمعيت فزاينده طبقه متوسط 

و تقاضاى مصرف در حال رشد بودند. 
بنيان اين خط داستانى تغيير نكرده است. اما نزديكى ما 
به التفاوت رشد اقتصادى، بازارهاى نوظهور را براى 
اين  و  است  كرده  عقالنى  غير  حدى  تا  سرمايه گذاران 
موضوع به طور طبيعى اثرات قابل توجهى روى قيمت 

دارايى هاى اين كشورها ايجاد مى كند. 
دو  ميان  تفاوت  عادى سازى  سوى  به  برداشتن  گام 
اين  اغراق آميزى  طور  به  مقدارى  تسهيل   – بهره  نرخ 
تفاوت را كم كرده است- نبايد موجب اضطراب شود. 

تكرار  از  حاكى  هنوز  سهام  قيمت هاى  عقب نشينى 
بحران بدهى دهه 1980 آمريكاى التين يا بحران مالى 
بازارهاى  برخى  واقع،  در  نيست.  آسيايى   1990 دهه 
نوظهور – مانند كلمبيا – در حال صدور بدهى عمومى 
در قالب تفاوت نرخ بهره به سوى خزانه دارى آمريكا 
بوده اند.  بله، دليل كافى براى نگرانى وجود دارد. اگر 
تصور كنيم كه بدهى با ارز داخلى احتمال بحران مالى 
را بيشتر كاهش مى دهد، احمقانه است. اين واقعيت كه 
كشورها مى توانند به نرخ هاى دو رقمى تورم متوسل 
هموار  را  مالى  بحران  از  خود  خروج  راه  و  شوند 
تعميق  دهه ها  است.  بخش  اطمينان  دشوارى  به  كنند، 
ورشكسته  بانك ها  شد،  خواهد  بى اثر  مالى  بازارهاى 
خواهند شد، فقرا به طور نامتناسبى رنج خواهند كشيد 

و رشد اقتصادى نيز دچار لغزش خواهد شد. 
همان طور كه كشورهاى پيشرفته پس از جنگ جهانى 
دوم عمل كردند، ساير كشورها مى توانستند كنترل هاى 
مقررات  و  كنند  اعمال  سرمايه  روى  ترى  سختگيرانه 
كنند.  سخت تر  اندازكنندگان  پس  براى  را  مالى  بازار 
تقريبا  و  است  درد  بدون  ندرت  به  مالى  سركوب  اما 
به طور قطع باعث كاهش كارآيى تخصيص بازارهاى 
در  اقتصاد  رشد  روى  نتيجه  در  مى شود،  اعتبارى 
بازارهاى  ركود  بود  قرار  اگر  مى گذارد.  اثر  بلند مدت 
طى  يا  اينك  هم  آيا  شود،  بدل  بدترى  چيز  به  نوظهور 
رويدادى  چنين  با  مواجهه  براى  دنيا  آينده،  سال  چند 
نگرانى  براى  عمده اى  دليل  هم  اينجا  در  است؟  آماده 
وجود دارد. سيستم بانكدارى جهانى به طور كل و به 
توجهى  قابل  ابهام  است.  ضعيف  هنوز  اروپا  در  ويژه 
بحران  با  پول  بين المللى  صندوق  چطور  اينكه  درباره 
در بازارهاى نوظهور – پس از تجربه اش در اروپا– 
برخورد خواهد كرد؟ وجود دارد. اين صندوق در مورد 
كند.  متعادل  را  سياست ها  از  برخى  بود  مجبور  اروپا 
سياست هاى هدفگذارى شده براى بهبود شرايط كه به 
شدت به تغيير ساختارى در منطقه يورو نيازمند بودند 
و همچنين سياست  كه صيانت اقتصادى در كوتاه مدت 

را هدفگذارى كرده بودند. اما تجربه اروپايى چالش هاى 
بى مانندى درباره اينكه آيا صندوق بين المللى پول براى 
يونان  مانند  كشورهايى  (حتى  اروپايى  كشورهاى 
بازارهاى  زمره  در  واقعا  كه  كشورهايى  به  نسبت 

نوظهور هستند) استانداردهاى دوگانه اى دارد؟
البته بايد اميدوار بود كه مسائل بازارهاى نوظهور به 
سختى مشكالت اروپا نباشند. به نظر بعيد مى رسد كه 
رابطه  در  حاضر  حال  در  بين المللى  گذاران  سرمايه 
زمانى  تا  دست كم  شوند،  تسليم  نوظهور  بازارهاى  با 
از  بهتر  بسيار  هنوز  آنها  بلند مدت  چشم اندازهاى  كه 
چشم اندازهايشان در كشورهاى پيشرفته است. گذشته 
از اين، احساس كنونى، اينكه منطقه يورو بدترين ها را 
از سر گذرانده است، ظاهرا به شدت خوشبينانه است. 
تنها اصالحات ساختارى نسبتا كم در كشورهايى مانند 
ايتاليا و فرانسه وجود داشته است. چالش هاى بنيادين 
از جمله اينكه چگونه يك اتحاديه بانكى در اروپا عمل 
كه  است  حالى  در  اين  دارند.   وجود  همچنان  مى كند، 
در  سياسى  تضاد  آتالنتيك،  سراسر  كشورهاى  براى 
واشنگتن به همراه يك بدهى ديگر ناراحت كننده است. 
كشورهاى  دارايى  بازارهاى  به  كنونى  نشينى  عقب 
عقب  بازگشت  موجب  سرعت  به  مى تواند  پيشرفته 

نشينى از اين بازارها شود. 
ركود بازارهاى نوظهور هشدار مى دهد كه چيز بدترى 
كه  باشيم  اميدوار  مى توانيم  تنها  دهد.  رخ  است  ممكن 
اگر آن روز برسد، آمادگى جهان براى مواجهه با آن 

بيشتراز امروز باشد. 

پاورقى:
در  عمومى  سياست  و  اقتصاد  استاد  راگاف  كنت   -1
مالى  اقتصاد   2011 جايزه  برنده  و  هاروارد  دانشگاه  
دويچه بانك، اقتصاددان ارشد صندوق بين المللى پول 
با  كه  او  كتاب  تازه ترين  بود.  تا 2003  سال 2001  از 
با  كتابى  است،  شده  نوشته  راينهارت  كارمن  همكارى 
نام«اين بار تفاوت دارد:هشت قرن حماقت مالى» است. 

5 سال پس از فروپاشي
بانك  «لمان برادرز»

«لمان  امريكايي  تجاري  بزرگ  بانك  فروپاشي  از  پس  سال  پنج 
اقتصادي  و  مالي  بحران هاي  وخيم ترين  از  يكي  آغاز  و  برادرز» 
هنوز  ميالدي،   1929 سال  اقتصادي  بزرگ  بحران  از  پس  جهان 
سنگيني  جهاني  اقتصادي  و  مالي  فضاي  بر  تيره يي  ابرهاي 
سال   5 طي  گرفته  صورت  تالش هاي  تمامي  وجود  با  و  مي كنند 

گذشته، با وجود اميدها، هنوز ترديدها باقي است. 
اگر به گذشته و به سال هاي 1930 برگرديم، درست 5 سال پس از 
بحران بزرگ مالي و اقتصادي سال 1929 در مي يابيم كه جهان در 
سال 1934 نيز در سايه سنگين ترديدها و ناباوري ها مي زيسته است. 
با اين وجود و با كوتاه نگاهي، به درستي در مي يابيم كه جهاني كه 
هم اكنون در آن زيست مي كنيم، دستخوش تغييرات بسيار گسترده 
و  اجتماعي  اقتصادي،  زمينه هاي  در  بي سابقه يي  پيشرفت هاي  و 
كنوني  جهان  كه  مي يابيم  در  نگاه  نخستين  در  است.  بوده  سياسي 
طي  است.  شده  بازتر  و  غني تر  بسيار  سال 1934  جهان  نسبت  به 
اين دهه ها، يعني از سال 1934 تا سال 2013 ما شاهد پيشرفت هاي 
از  پس  يكي  كه  هستيم  جنوب  اصطالح  به  كشورهاي  از  بسياري 
ديگري از چنبره هولناك فقر رهايي يافتند و راه توسعه و پيشرفت 
اقتصادي و اجتماعي را پيش گرفتند. چين، برزيل و هند، مثال هاي 
هنوز  ترديد،  بدون  هستند.  پيشرفت  و  تغيير  فرآيند  اين  از  بارزي 

فقر و عقب ماندگي در جهان وجود دارد، ولي ابعاد آن در مقايسه با 
سال هاي 1930 به شدت كوچك تر شده است. 

شش  تا  پنج  زندگي  سطح  دهه ها  اين  طي  نيز  شمال  كشورهاي  در 
به  است.  يافته  افزايش  درآمدها  سطح  آن  موازات  به  و  شده  برابر 
عنوان مثال فرانسه سال 2013 ميالدي بيش از پنج برابر ثروتمندتر 
از فرانسه سال 1934 است. در زمينه اقتصاد كالن، پس از بحران 
مالي و اقتصادي سال 2008، توليد ناخالص جهان پس از يك وقفه 
يك ساله، از سال 2009 رشد خود را بازيافت. اين در حالي است 
كه پس از بحران مالي و اقتصادي سال 1329 رشد اقتصادي جهان 
تا سال 1334 سرازير شد. همچنين جهان امروز درس هاي فراواني 
را از شرايط ركود بزرگ اقتصادي سال هاي 1930 فرا گرفته است. 
از جمله اين درس ها، بانك هاي مركزي كشورهاي بزرگ جهان پس 
پولي  و  مالي  سياست  يك  گرفتن  پيش  در  با  سال 2008  بحران  از 
انبساطي مانع از بند آمدن شريان اصلي اقتصادي شدند و با حربه 
اقتصادي  رشد  حد  از  بيش  سقوط  از  مانع  توانستند  مالي  و  پولي 
بزرگ  كشورهاي  مركزي  بانك هاي  كه  است  حالي  در  اين  شوند. 
جهان در سال هاي 1930 اقدام به چنين سياستي نكردند و كند شدن 
جريان حياتي اقتصاد، يعني پول و اعتبار، جهان را در ركودي بسيار 

عميق با نتايج مخرب اقتصادي، اجتماعي و سياسي فرو برد.
پنج سال پس از بحران مالي و اقتصادي سال 2008 كه نقطه عطف 
سپتامبر   15 در  برادرز»  «لمان  بزرگ  بانك  ورشكستگي  اعالم  آن 
سال 2008 بود، اين طور به نظر مي رسد كه اقتصاد امريكا، به عنوان 
بزرگ ترين اقتصاد جهان و موتور محرك اقتصاد جهاني راه رشد 
در  دستمزد  و  حقوق  كاهش  است.  يافته  باز  دوباره  را  اقتصادي 
بخش صنايع امريكا، به خصوص بخش اتومبيل، بسياري از صنايع 
امريكا را در شرايط مزيت رقابتي قرار داده و در نتيجه، اين صنايع 
كه پيش تر توليدات خود را به كشورهاي نوخاسته صنعتي با سطح 
حال  در  يا  برگشته  امريكا  به  بودند،  داده  انتقال  پايين تر  دستمزد 
بازگشت هستند. فراموش نكنيم كه امريكا بزرگ ترين بازار مصرفي 
جهان است. در چنين شرايطي، سازمان دادن توليد در خاك امريكا 
امتياز مجاورت و نزديكي توليد با بازار مصرفي را دارد و اين امر 
با كاهش هزينه هاي توليد و سرويس هاي وابسته به آن همراه است. 
شيست  نفت  و  گاز  از  بهره برداري  و  استخراج  انرژي،  بخش  در 
نحو  به  را  انرژي  قيمت  اخير  سال هاي  طي  آن  بي سابقه  توسعه  و 
چشمگيري در امريكا كاهش داده است. كاهش هزينه انرژي، كاهش 
قيمت تمام شده توليدات كارخانه يي را به دنبال داشته است و اين 
كاهش به سهم خود كمك شاياني در توسعه صنايع ملي و افزايش 
توليد صنعتي در امريكا داشته است. اما آنچه بيش از ديگر عوامل 
كرده،  فراهم  امريكا  در  را  اقتصادي  رشد  بازگشت  زمينه هاي 
اخير  ساله  پنج  طي  امريكا  مركزي  بانك  مالي  و  پولي  سياست هاي 
بوده است. اتخاذ سياست هاي انبساطي و تداوم آن در وهله نخست 
بهترين ابزار براي مقابله با آثار بحران مالي و اقتصادي سال 2008 
بعد،  وهله  در  امريكا  مركزي  بانك  سياست هاي  تداوم  است.  بوده 
به  را  امريكا  اقتصاد  و  كرده  تحريك  را  اقتصادي  رشد  زمينه هاي 

تالش  اينجا  در  مي كنيم.  مشاهده  امروز  كه  است  رسانده  مرحله يي 
با  مقابله  براي  امريكا  مركزي  بانك  عمده  تصميمات  كه  مي كنيم 

بحران مالي و اقتصادي سال 2008 را فهرست وار بيان كنيم.
نقدينگي  بحران  بروز  از  پيشگيري  براي  سال 2007  دسامبر  در   -
را  مشتركي  عمليات  امريكا  مركزي  بانك  امريكا،  از  خارج  در  دالر 
مرحله  به  سويس  مركزي  بانك  و  اروپا  مركزي  بانك  همكاري  با 
اجرا گذاشت. اين عمليات برنامه سوآپ ارزي - دالري بود و هدف 

از اجراي آن تضمين جريان نقدينگي دالر در خارج از امريكا بود.
- نوامبر سال 2008 يعني درست دو ماه پس از هم پاشيدگي «لمان 
برادرز» بانك مركزي امريكا نخستين برنامه تسهيالت پولي را خود 
را با خريد 500 ميليارد دالر سهام آلوده رهني بانك ها و شركت هاي 
بيمه امريكا و بيش از 100 ميليارد دالر ديون بانك ها و بيمه ها آغاز 

كرد. در همان حال نرخ بهره مرجع خود را به شدت كاهش داد.
براي  ارزي  مبادله  برنامه  امريكا،  مركزي  بانك   2009 آوريل   -
تضمين جريان نقدينگي دالر در خارج از كشور را به ساير بانك هاي 

مركزي جهان تعميم داد.
تسهيالت  برنامه  دومين  امريكا  مركزي  بانك  سال 2010  نوامبر   -
پولي را خود رابا خريد بيش از 600 ميليارد دالر اوراق خزانه براي 

تزريق نقدينگي به اقتصاد امريكا آغاز كرد.
به  موسوم  عمليات  امريكا  مركزي  بانك   2011 سال  سپتامبر   -
«تويست» را براي افزايش مدت اوراق قرضه در اختيار خود را آغاز 

كرد.
ماه  تا  را  ارزي-دالري  سوآپ  جديد  برنامه   2011 سال  نوامبر   -

فوريه سال 2014 ميالدي تمديد كرد.
- ژانويه 2012 بانك مركزي امريكا اعالم كرد كه نرخ بهره تسهيالت 
كوتاه مدت  در  حتي  مالي،  موسسات  و  بانك ها  براي  را  خود  پولي 

نزديك به صفر نگه خواهد داشت.
- سپتامبر 2012 سومين برنامه تسهيالت پولي بانك مركزي امريكا 
آغاز شد. براساس اين برنامه بانك مركزي امريكا هر ماهه معادل 
40 ميليارد دالر اوراق قرضه رهني را تا بهبود كلي وضع اشتغال 

در امريكا خريداري خواهد كرد.
اين تصميمات بانك مركزي امريكا داراي مزاياي عمده يي در جهت 
مقابله با بحران اقتصادي و فراهم كردن زمينه هاي رشد اقتصادي 
برابر  چهار  سياست ها،  اين  مشكل  بزرگ ترين  اما  است.  امريكا  در 
است.  بوده  گذشته  سال  طي 5  امريكا  مركزي  بانك  ترازنامه  شدن 
در واقع خريد اوراق قرضه دولتي و سهام بانك ها تراز نامه بانك 
مركزي امريكا را از 934 ميليارد دالر در سال 2008 به 3664 ميليارد 
و  دارد  حدي  ترازنامه يي  تورم  است.  رسانيده  سال 2013  در  دالر 
بايد در نقطه يي متوقف شده و به تدريج به سوي تعادل سوق داده 
شود. در چنين شرايطي بانك مركزي امريكا ناچار است حمايت مالي 
پيش بيني  اقتصادي  ناظران  دهد.  كاهش  را  امريكا  اقتصاد  از  خود 
مي كنند كه بانك مركزي امريكا با تغيير رييس كل خود كه هم اكنون 
تسهيالت  و  دولتي  قرضه  اوراق  خريد  كاهش  است،  برنانكي»  «بن 
خود و همچنين باال بردن نرخ بهره مرجع خود را اعالم خواهد كرد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

كاهش نرخ دالر و افزايش 
ساير قيمت ها

نسبت  را  اى  سابقه  كم  قيمت  سقوط  سكه  و  ارز  بازار  گذشته  روزهاى  در 
به يك سال گذشته تجربه كرده است. اخبار سياسى منتشر شده و مواضع 
اخير سياسى ايران و برخى كشورهاى ديگر و اميد به بهبود روابط سياسى 
و لغو برخى تحريم ها باعث شد تا نرخ دالر تقريبا به قيمت هاى يك سال 
روزهاى  باشد.در  داشته  قيمت  كاهش  آن  تبع  به  نيز  سكه  و  بازگردد  پيش 
سال  يك  به  نسبت  را  اى  سابقه  كم  قيمت  سقوط  سكه  و  ارز  بازار  گذشته 
گذشته تجربه كرده است. اخبار سياسى منتشر شده و مواضع اخير سياسى 
ايران و برخى كشورهاى ديگر و اميد به بهبود روابط سياسى و لغو برخى 
تحريم ها باعث شد تا نرخ دالر تقريبا به قيمت هاى يك سال پيش بازگردد و 
سكه نيز به تبع آن كاهش قيمت داشته باشد. همچنين اميد به بهبود اوضاع، 
اين  در  اما  است؛  بوده  تاثيرگذار  نيز  خودرو  و  مسكن  بازار  بر  حدودى  تا 
ميان همچنان قيمت برخى اجناس مانند محصوالت غذايى از قبيل محصوالت 
لبنى و غيره رو به افزايش بوده و اين سوال را در ذهن برخى از مردم ايجاد 
كرده است كه چرا كاهش قيمت دالر كاهش قيمت ساير محصوالت را در پى 

نداشته است؟
براى پاسخ دادن به اين سوال بايد بين دو عامل مختلف ايجاد تغيير در قيمت 
ها تمايز قائل شد. كاهش و افزايش ناگهانى در قيمت دالر و سكه به طور 
معمول به صورت روانى و تحت تاثير اخبار سياسى و اقتصادى صورت مى 
گيرد. به عنوان مثال در ابتداى شروع افزايش قيمت دالر در سال 90 اعالم 
خبر تحريم بانك مركزى ايران از سوى آمريكا باعث افزايش ناگهانى قيمت 
در  تغييرى  و  بود  نشده  آغاز  هنوز  مركزى  بانك  تحريم  چند  هر  شد؛  دالر 
دارايى هاى خارجى بانك مركزى رخ نداده بود. بنابراين تنها انتظار كاهش 
منابع در آينده، باعث كاهش افزايش در نرخ ارز شد. اين افزايش در نرخ ارز 
ظاهر  نيز  ها  قيمت  ساير  در  افزايش  صورت  به  ماه  چندين  گذشت  از  پس 
شد. بنابراين به طور معمول افزايش و كاهش ناگهانى در قيمت دارايى هايى 
كه ماهيت سرمايه اى دارند مانند دالر و سكه و در درجه بعدى مسكن و 

اقتصادى  آينده  از  بينى  پيش  و  سياسى  و  اقتصادى  اخبار  پى  در  خودرو، 
كشور رخ داده و در صورتى كه پيش بينى ها صحيح باشد، روند قبلى تداوم 
مى يابد، اما توليداتى كه به طور معمول ماهيت مصرفى دارند، نمى توانند 

تحت تاثير اخبار اقتصادى با تغيير قيمت مواجه شوند.
به  و  كشور  سياسى  و  اقتصادى  اوضاع  بهبود  به  اميد  حاضر  حال  در 
كاهش  دالر  قيمت  تا  است  شده  باعث  ها  تحريم  كاهش  به  اميد  خصوص 
يابد. در حقيقت كاهش قيمت دالر طى روزهاى اخير نه ناشى از عرضه زياد 
دالر به بازار بوده و نه تحريمى لغو شده است. شرايط بازار دالر به لحاظ 
عرضه در زمان دالر 2900 تومانى با دالر 3500 تومان تفاوتى نكرده است، 
بلكه تنها انتظار مى رود كه در آينده نزديك طرف عرضه در بازار ارزهاى 

خارجى دستخوش تغييراتى شود.
بنابراين در صورتى كه اين پيش بينى ها در آينده با واقعيت مطابقت داشته 
باشد، نرخ ها به همين صورت پايين مى ماند؛ اما در غير اين صورت بازار 
مجددا در نقاط جديد كه با عرضه و تقاضا مطابقت داشته باشد به تعادل 
مى رسد، اما بازار ساير كاالها متفاوت از بازار دالر است. به عنوان مثال 
محصوالت لبنى يا تخم مرغ يا ساير كاالهايى كه اين روزها با افزايش قيمت 
يا كاهش عرضه مواجه بودند، نمى توانند تحت تاثير اخبار اقتصادى افزايش 
يا كاهش قيمت داشته باشند، بلكه قيمت اين محصوالت در طرف عرضه تحت 
تاثير قيمت مواد اوليه، هزينه دستمزد و ساير مواردى است كه تنها با تغيير 
اوضاع اقتصادى مى تواند تغيير كند. در واقع اميد به بهبود شرايط اقتصادى 
نمى تواند موجب كاهش قيمت اين محصوالت شود، بلكه بهبود واقعى اوضاع 
كه به معناى ثبات قيمت دالر و كاالهاى وارداتى اوليه، سياست هاى پولى و 
مالى متناسب و غيره است، مى تواند بر قيمت اين كاالها موثر باشد. به عنوان 
ارزهاى  بازار  و  يافته  افزايش  دالر  عرضه  آينده  در  كه  صورتى  در  مثال 
خارجى با ثبات نسبى مواجه باشد و همچنين سياست پولى متناسب مانع از 
تورم فزاينده شود، مى توان انتظار داشت تا قيمت ساير كاالها نيز از ثبات 

نسبى برخوردار شود.
بنابراين به طور خالصه بايد عنوان داشت كه بايد بين دو مقوله اميد به بهبود 
اوضاع اقتصادى و بهبود واقعى اوضاع تفاوت قائل شد؛ در حالى كه اميد به 
بهبود شرايط مى تواند در كوتاه مدت روى قيمت برخى دارايى هاى سرمايه 
اى مانند دالر و سكه تاثيرگذار باشد؛ اما تنها تغيير واقعى شرايط اقتصادى 

است كه مى تواند بر قيمت ساير كاالهاى اقتصاد تاثير بگذارد.

نرخ دالر كجا 
مي ايستد؟ 

نوسان  علت  فعاالن  برخى  گذشته  ى  هفته 
قيمت دالر را سخنان رييس كل بانك مركزى 
رييس كل  كه  است  حالى  در  اين  دانستند. 
بانك مركزى در سخنان خود از تقدم ثبات 
فعاالن،  گفته  به  بود.  گفته  سخن  نوسان  بر 

مى تواند  بازار  در  قيمت  ها  هيجانى  كاهش 
تهديد بالقوه براى بازار در صورت كمرنگ 
باشد.  آن  بر  حاكم  خوش بينى  فضاى  شدن 
فضاى  به دليل  قيمت  كاهش  دليل  همين  به 
روانى و خوش بينى افراطى نمى تواند عالمت 
مثبتى در ميان مدت براى اقتصاد ايران باشد. 
برخى حتى نسبت به بازگشت سوداگران به 

بازار در شرايط كنونى هشدار داده اند. 
نرخ ارز مناسب در اقتصاد ايران 

موضع گيرى رييس كل بار ديگر اين سوال را 
ارز  براى  قيمتى  هدف گذارى  كه  كرد  مطرح 

در اقتصاد ايران چگونه تعيين شود؟ 
نرخ ارز به عنوان يك قيمت كليدى در تعامل 
بخش  هاى واقعى اقتصاد با بخش  هاى پولى 

و مالى تعيين مى شود. 
به  توجه  بدون  نمى تواند  ارز  نرخ  تحوالت 
نرخ رشد اقتصادى، بهره ورى عوامل توليد، 
انتظارى  تورم  و  تورم  تجارت،  ساختار 
تا   1383 سال هاى  فاصله  در  شود.  تعيين 
متوسط  رشد  نرخ  با  نقدينگى  حجم   1391
برابر  شش  از  بيش  درصد،   27/6 ساالنه 

شده است و عدد شاخص تورم نيز در همين 
داشته  افزايش  درصد   261 حدود  فاصله 
اين  در  نيز  اقتصادى  رشد  متوسط  است. 
در  است.  شده  گزارش  اندك  و  نازل  دوره 
درآمدهاى  مدد  به  دولت  نظر  مورد  فاصله 
به صورت  را  ارز  نرخ  بود  توانسته  نفتى 
اسمى ثابت نگه دارد؛ درحالى كه بر اثر تورم 
نسبتى  دالر  و  ريال  برابرى  شده  انباشته 
غير از ميزان اسمى بود. به دنبال تحريم  هاى 
توان  ارزى  منابع  كاهش  و  گرفته  صورت 
يافت  كاهش  بازار  در  مركزى  بانك  دخالت 
ارزهاى  لطف  به  كه  تجارى  تراز  عامل  و 

نفتى نقش اصلى را در مديريت بازار داشت 
انباشته  تورم  عامل  اين  به جاى  شد.  اثر  كم 
شده ايفاگر نقش اصلى شد. به دليل افزايش 
كاهش  عالوه بر  نفتى  درآمد  به  وابستگى 
نيز  توليدى  واحدهاى  ارزبرى  بهره ورى، 
افزايش يافت؛ نكته اى كه نشان دهنده كاهش 
نقدينگى  حجم  بود.  نفتى  درآمدهاى  كارآيى 
اقتصاد  توليد،  كارآيى  كاهش  كنار  در  باال 
ايران را در برابر يك تهديد بالقوه قرار داد؛ 
طال.  و  ارز  بازار  هاى  به  بازانه  سفته  حمله 
حجاب  و  كرد  بالفعل  را  تهديد  اين  تحريم 
مقابل چالش  هاى اقتصاد ايران كنار رفت. در 
نبود دالرهاى نفتى فنر جمع شده نرخ ارز كه 
بر اثر سركوب آن در سال هاى گذشته جمع 
شده بود، آزاد شد و آثار خود را به يكباره 
در اقتصاد ايران تخليه كرد. دو سال و اندى 
و پس از از دست رفتن نظام يكسان سازى 
نرخ  پذيرش  از  مركزى  بانك  رييس كل 
جديدى براى ارز سخن گفته است؛ نرخى كه 
به نظر مى رسد با توجه به شرايط تورمى و 
واقعيت  هاى  از  يكى  كنونى  تجارى  ساختار 

كنونى  شرايط  در  است.  ايران  اقتصادى 
بازگشت به نرخ  هاى گذشته نه مقدور و نه 
ارز  تحوالت  است.  ايران  اقتصاد  صالح  به 
عواملى  است.  مختلفى  عوامل  تحت  تاثير 
چون عرضه پول اقتصاد داخلى و خارجى، 
تراز  عامل  خارجى،  و  داخلى  توليد  سطح 
جايگزين،  دارايى هاى  بازدهى  پرداخت ها، 
انتظارات  بحث  و  حقيقى  و  پولى  شوك هاى 
با  هستند.  ارز  نرخ  كننده  تعيين  متغيرهاى 
نرخ  تعيين  هدف  بايد  عوامل  اين  به  توجه 
اقتصاد  واقعيت  هاى  با  كه  باشد  سطحى  در 
پيش   80 دهه  تجربه  باشد.  همخوان  ايران 
روى اقتصاد ايران است كه در آن به جهت 
در  دخالت  در  مركزى  بانك  باالى  توان 
مثبت  تجارى  تراز  پشتوانه  (به  ارز  بازار 
ارز  نرخ  نفتى)،  درآمدهاى  وفور  از  حاصل 
شرايط  با  ناسازگار  ولى  باثبات؛  ظاهر  به 
در  شد.  تعيين  اقتصادى  متغيرهاى  ساير 
به  توجه  با  بايد  ارز  نرخ  تعيين  جديد  دوره 
دامنه  رو  اين  از  شود؛  تعيين  جهات  جميع 
مجاز بايد در شرايطى باشد كه صادرات و 
بدون  شود.  انجام  روانى  به  كشور  واردات 
شك بازگشت به نرخ  هاى گذشته، نمى تواند 
در ساختار كنونى قابل توصيه باشد. سخنان 
روز گذشته رييس كل بانك مركزى در تعيين 
واكنش  به  را  بازار  ارز  قيمت  حدود  و  حد 
واداشت و نرخ دالر را 40 تومان باالتر برد. 
ساعات  ابتداى  در  گذشته  روز  دالر  بهاى 
كار با نرخ 2900 تومان باز شد كه 60تومان 
ولي  بود  آن  روزقبل  پاياني  قيمت  كمتراز 
 2940 تا  افزايش  تومان   40 با  دوباره 
تومان باال رفت. بازار در واكنش به سخنان 
رييس كل و بيشتر شدن تقاضاى خريد براى 
شنبه  روز  در  فروش  پيش  دالرهاى  تامين 
آينده با افزايش قيمت مواجه شد و با اينكه 
ديدار  خبر  از  متاثر  دوشنبه  روز  غروب 
خارجى  سياست  مسوول  با  خارجه  وزير 
اتحاديه اروپا تا 2860 تومان هم افت كرده 
بود، ديروز قبل از ظهر با 2900 تومان باز 
شد و تا 2940 تومان باالرفت. در كف بازار 
قيمت دالر 2930 تومان هم فروخته مى شد. 
طال  و  سكه  بهاى  بازار  در  همچنين  ديروز 
اندكى  با  سكه  شد.  نوسان  دچار  قدرى  نيز 
هزار   940 تا  قبل  روز  به  نسبت  افزايش 
تومان بر تابلوها باال رفت. در كف بازار؛ اما 
قيمت آن همزمان 923 هزارتومان اعالم شد.
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فهرست نهايى كامال زنانه در رقابت 
داستان كوتاه بريتانيا

رقابت انتخاب بهترين داستان كوتاه بريتانيا در حالى فهرست نهايى 
فهرست  اين  به  يافته  راه  نويسندگان  همه  كه  كرد  اعالم  را  خود 
رييس  گاردين،  از  نقل  به  مى دهند.-  تشكيل  زن  نويسندگان  را 
اين  آثار  خواندن  درخشان  و  مبتكرانه  با  جايزه  اين  داورى  گروه 
كه  بى.بى.سى  كوتاه  داستان  جايزه  هشتمين  گفت،  نويسندگان 
جايزه اى ملى براى انتخاب بهترين داستان كوتاه بريتانيايى است، 

امسال دربرگيرنده آثار درخشانى است.
در اين فهرست سارا هال در كنار ليونل شريور نامزد پيشين اين 
كه  بوكر  خالف  بر  جايزه  دارند.اين  حضور  سال 2009  در  جايزه 
 10 در  كه  نوبل  جايزه  و  نداشت  زنانه  تمامى  به  فهرستى  هرگز 
سال اخير تنها سه نويسنده زن را انتخاب كرده است، امسال همه 
نامزدهاى خود را از ميان زنان برگزيده است. به گفته رييس گروه 
كوتاه  داستان  كه  مى دهد  نشان  فهرست  اين  جايزه،  اين  داوران 
درخشان  نوآوريهاى  و  خالقيتها  با  كه  است  نويسندگى  از  فرمى 
عنوان  با  شرايور  ليونل  داستان  دارد.  بيشترى  همخوانى  زنان 
«حروف اضافه» در فرم نامه اى نوشته شده كه بين دو زن كه هر 
و  رد  داده اند،  دست  از  سپتامبر  رويداد 11  در  را  همسرانشان  دو 
بدل مى شود و سارا هال كه از نويسندگان جوان است براى «خانم 

فوكس» نامزد شده كه درباره تبديل زنى به روباه ماده است.
نويسنده اى  ارواح»  هاى  خانه  از  «يادداشتهايى  براى  وود  لوسى 
نوقلم است كه در اين داستان به رفت و آمد ساكنان يك خانه قديمى 
جايزه  رقابت 2009  برنده  كه  بلوور  ليسا  و  پرداخته  كورنوال  در 
ادبى گاردين بوده، براى «بارموت» كه درباره يك خانواده از طبقه 
براى  گرينالو  الوينيا  است.  يافته  راه  فهرست  اين  به  است،  كارگر 
داستان «داريم مى بينيم كه چيزهاى وحشتناكى اتفاق مى افتد» نيز 

در داستانش به موزه هنر رفته است.
پنج  انتخاب  براى  امسال،  رقابت  داور  ديگر  هابس،  پيتر  گفته  به 
داستان برتر از ميان 10 داستان، جدال سختى بين داوران درگرفت. 
نوشتن  قدرت  معدودى  افراد  كه  كرد  توجه  بايد  است  معتقد  وى 

داستانهاى كوتاه خوب را دارند. 
دبورا موگاچ، محسن حميد و دى اسپيرز ديگر اعضاى گروه داورى 
مهر)  اكتبر(16   8 پوندى،  هزار   15 جايزه  اين  بودند.برنده  امسال 
معرفى مى شود. به نفر دوم نيز سه هزار پوند اهدا مى شود و سه 
نويسنده ديگرى كه به فهرست نهايى راه يافته اند نيز هر يك 500 

پوند دريافت مى كنند. 
پنج بازيگر، از جمله هتى موراهان كه براى ايفاى نقشش به عنوان 
«نورا» در نسخه «خانه عروسك» ايبسن برنده جايزه حلقه منتقدان 

شد، اين داستانها را در راديو 4 بى.بى.سى روخوانى مى كنند.

حلقه جين آستين در بريتانيا ماند
نويسنده  آستين  جين  به  متعلق  كه  حلقه اى  اينديپندنت،  از  نقل  به 
كالسيك بريتانيايى بود و به كلى كالركسون خواننده آمريكايى در 
يك حراجى فروخته شده بود، با پرداخت 150 هزار پوند به وى، در 

بريتانيا باقى ماند.
اين حلقه، با نگين فيروزه حدود 200 سال در خانواده آستين باقى 

مانده بود و سال پيش براى فروش در حراجى عرضه شد.
كالركسون 31 ساله كه قصد داشت اين جواهر را از بريتانيا خارج 

كنند، با منع خروج آن روبه رو شد.
خانه موزه جين آستين در چاوتون همپشاير مكانى كه اين نويسنده 
هشت سال آخر عمرش را در آنجا سپرى كرده بود و همه رمانهايش 
را در آنجا به رشته تحرير درآورد، از ماه اوت براى نگه داشتن اين 

حلقه در بريتانيا تالش خود را آغاز كرد.
با  كند،  شركت  ساتبى  حراجى  در  بود  نشده  موفق  كه  موزه  اين 
جمع آورى 157 هزار و 740 پوند موفق شد اين حلقه را از خريدار 
تازه اش بخرد و اكنون قول داده كه آن را در سال جديد در معرض 

ديد عموم قرار بدهد. 
اين مبلغ با اهداى پول از سوى چند نفر جمع شده كه شامل 100 
هزار پوند اهدايى از يك اهدا كننده ناشناس و چند طرفدار آستين 

است. 
يك  اثر  بر   1817 سال  در  مشهور  نويسنده  اين  درگذشت  از  پس 
بيمارى ناشناخته، اين حلقه در دست خواهرش كاساندرا ماند و او 

بعد آن را به همسر برادرش النور آستين اهدا كرد. 
خواننده آمريكايى نيز از اين كه موزه موفق شد اين جواهر را نگه 

دارد ابراز خوشحالى كرد. 
به گفته مسوول موزه خانه جين آستين، كه امسال دويستمين سال 
انتشار «غرور و تعصب» را جشن گرفت، هر سال شمار زيادى از 
توريستها براى مشاهده آثار به جاى مانده از جين آستين راهى اين 
خانه مى شوند. اد ويزى وزير فرهنگ نيز كه نخستين اعتراض به 
خروج اين حلقه از كشور را ابراز كرده بود، از ماندن اين حلقه در 

كشور ابراز خوشوقتى كرد.

 كتاب نويسنده ايراني تبار، 
موضوع جايزه ادبي 
دانشگاه گواداالخارا

ديده  تدارك  ادبي  جايزه اي  گواداالخارا  دانشگاه 
از  پس  بايد  كنندگان  شركت  آن  اساس  بر  كه 
مطالعه كتاب «پوست جوليت» اثر طاهره مافي، 
ادبي  نامه اي  تبار،  ايراني  آمريكايي  نويسنده 
شخصيت هاي  از  يكي  يا  نويسنده  شخص  به 

داستان او بنويسند./
جوليت»  «پوست  كتاب  گواداالخارا،  دانشگاه  سايت  از  نقل  به 
ترجمه اسپانيايي اثري از طاهره مافي با عنوان اصلي «مرا خرد 
كن» (Shatter me) است. جوليت دختري 17 ساله است كه لمس 
كردن پوست او موجب مرگ مي شود و از اين رو در سلولي با 
را  او  هم  خانواده اش  و حتي  شده است  پنجره اي كوچك زنداني 
و  است  زوال  به  رو  كرده،  احاطه  را  او  كه  دنيايي  كرده اند.  طرد 
حيوانات، گلها و آسمان آبي جز خاطره اي بيش نيستند. در ميان 
تغيير  به  شروع  دنيايش  و  شود  مي  آشنا  «آدام»  با  او  بحران، 
مي كند و مي آموزد تا با ترس و ترديدهايش مقابله كند. در همين 
حال او با جواني شيطان صفت به نام «وارنر» روبه رو مي شود 
بشر  كنترل  برابر  در  سالحي  عنوان  به  جوليت  از  كوشد  مي  كه 

استفاده كند ... 

دانشگاه  دانشجوي  بايد  ادبي  مسابقه  در  كنندگان  شركت 
به  دانشگاه  ادبي  مسابقات  در  اين  از  پيش  و  باشند  گواداالخارا 
فكر  زاده  بايد  ادبي  نامه  متن  باشند.  نشده  شناخته  برنده  عنوان 
شركت كننده باشد، پيش از اين به چاپ نرسيده باشد و در دو تا 

چهار صفحه نوشته شود. 

جايزه  كنندگان  برگزار  به  اكتبر   11 تا   7 از  بايد  ارسالى  آثار 
از  دانشگاه  آموزش  و  ارتباطات  دپارتمان  شود.  داده  تحويل 
كرد.  خواهد  اعالم  را  دانشكده  هر  برتر  اثر  پنج  اكتبر   18 تا   14
داوران مرحله نهايي متشكل از سه متخصص و كارشناس ادبي، 
از ميان نامه هاي ارسال شده سه اثري را كه شايسته رتبه هاي 
اول تا سوم هستند  برمى گزيند. برگزيدگان اين رتبه ها به ترتيب 
كتاب  در  آثارشان  و  كرد  خواهند  دريافت  دالر  هزار  سه  تا  پنج 
گواداالخارا  كتاب  نمايشگاه  جوان  بخش  ادبي  «گردآورندگان 

2013» به چاپ خواهد رسيد. 

همچنين به 35 نفر برتر نشان افتخاري از سوي دپارتمان دانشگاه 
اهدا خواهد شد. 

هفتمين  و  بيست  حاشيه  در  و  دسامبر   8 جوايز،  اهداي  مراسم 
برگزار  نويسنده  حضور  با  و  گواداالخارا  بين المللي  نمايشگاه 
خواهند  فرصت  جايزه  برندگان  و  شركت كنندگان  و  شد  خواهد 

يافت، با او به گفتگو بنشينند. 

 17 تا  دسامبر(9   8 تا  نوامبر   30 از  گوداالخارا  كتاب  نمايشگاه 
آذر) با حضور 600 ناشر از 26 كشور در مكزيك برگزار خواهد 

شد. حضور برندگان جايزه ادبي نوبل، برنده جايزه شيمي نوبل 
و  است  نمايشگاه  اين  مهم  اتفاقات  از  نوبل  صلح  جايزه  برنده  و 

نمايشگاه به حضور ماريو بارگاس يوسا مفتخر خواهد بود. 
شده  داده  اختصاص  الكترونيك  كتابهاي  به  نمايشگاه  از  قسمتي 
است و 20 ناشر ديجيتال محصوالت خود را به نمايش خواهند 
گذاشت. همچنين، نخستين بار غرفه اي از نمايشگاه به محل فروش 
كتابهاي بريل اختصاص مى يابد و در حاشيه ميزگردي با عنوان 

انتشار اين كتابها ترتيب داده خواهد شد. 

است  تبار  ايراني  آمريكايي  ساله   25 نويسنده  مافي،  طاهره 
ادبيات  و  عاشقانه  ژانرهاى  در  پرفروشي  كتابهاي  كنون  تا  كه 
فانتزى،منتشر كرده است كه «بازيهاى گرسنگى» يكى از آنهاست.



1111 هفته نامه پرشين جمعه 5 مهر ماه 1392 - شماره 315
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk ادبيات

خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مد ارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

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

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

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

www.translation-house.com :وب سايت

شگفتى يا خطر: 
واكنشها به تغيير مقررات 

جايزه بوكر-3
بوكر  كميته  تصميم  موالن:  پروفسور    

مخاطره آميز است!
به  ورود  اجازه  بر  مبنى  بوكر  كميته  تصميم 
در  شركت  براى  جهان  سراسر  از  نويسندگانى 
اين رقابت، موجب واكنشهاى متفاوتى در ميان 

چهره هاى ادبى بريتانيا شده است./
موالن  جان  پروفسور  بى.بى.سى،  از  نقل  به 
داوران  از  يكى   2008 سال  در  كه  منتقدى 
دوره  همه  ميان  از  بوكر  برنده  بهترين  انتخاب 
يكى  نيز  سال 2009  در  و  بوكر  برگزارى  هاى 
از داوران سال اين جايزه بود، مى گويد: چنين 

تصميمى، مخاطره آميز است.
 وى گفت: گرچه به نظر مى رسد با اين تصميم 
ما به داستانهاى خوب بيشترى اجازه ورود به 
اين رقابت را مى دهيم، اما شايد با اين تصميم 
كافى  حد  به  هم  حاال  همين  كه  را  جايزه  هويت 
طيفهاى مختلفى را دربرمى گيرد، كمرنگ كرده 

باشيم. 
وى مى افزايد: قانون 45 ساله اين جايزه كه بايد 
به نويسنده اى از بريتانيا، ايرلند يا از كشورهاى 
مشترك المنافع تعلق بگيرد، به اين معناست كه 
بايد در فهرست نهايى امسال كتابهايى از سراسر 
جهان را با يك هويت مشترك در يك جايزه جمع 
كنى و آوردن كتابهاى آمريكايى شايد بيشتر از 

همه، هويت اين جايزه را به خطر بيندازد.

مى ماند  اين  به  رقابتى  چنين  است:  معتقد  او 
ورزشى  سطح  به  را  ادبى  رقابتى  بخواهيد  كه 

برسانيد.

وى مى گويد: به اين ترتيب ما تونى موريسون را 
در برابر هيالرى مانتل قرار مى دهيم يا جاناتان 
فرانزن را در برابر يان مك اوان و من فكر مى 

كنم اين واقعا مايه تاسف است.
وى مى گويد: بزرگترين مساله درباره بوكر اين 
بود كه هميشه چيزى براى شگفتى وجود داشت. 
اين  برنده  نويسندگانى  گاهى  كه  نكنيد  فراموش 
نشنيده  آنها  از  اسمى  هيچكس  كه  شدند  جايزه 
نوشتن  عرصه  در  را  تواناييهايشان  بعد  و  بود 

به اثبات رساندند.

 كتابهاى مينياتورى در 
كتابخانه ملى اسكاتلند به 

نمايش درمى آيد
مجموعه اى از كتابهاى مينياتورى كه فقط مى توان 
آنها را با ذره بين خواند از امروز در كتابخانه ملى 

اسكاتلند در ادينبورگ به نمايش در مى آيند.-

 به نقل از گاردين، كوچكترين اين كتاب ها كه فقط 
نام  كول»  قديمى  «پادشاه  دارد  طول  ميليمتر   0,9
كودكان  دار  قافيه  كتابهاى  از  اى  نسخه  و  دارد 
در  پرس  گلنيفر  توسط   1985 سال  در  كه  است 
شهر پيزلى به وجود آمده. اين اثر به مدت 20 سال 

ركورد كوچكترين كتاب دنيا را در اختيار داشت.

كتاب  كوچكترين  توليد  براى  تالش  حال  اين  با 
ناشران  سال  هر  و  نشد  متوقف  آنجا  در  ممكن 
سعى مى كنند با استفاده از تكنيكهاى چاپ نانوى 
«گلهاى  كنند.  توليد  كوچكتر  هايى  نسخه  جديد، 
طراحى  راهنمايى  كه  ژاپن  توليد  آخرين  فصلها» 
شده درباره زندگى گياهى ژاپن است، 22 صفحه 
اين  است.  كوچكتر  سوزن  يك  نوك  از  اما  دارد 
كتاب فقط 0,75 ميليمتر طول دارد و حروفش 0,01 

ميليمترى هستند.

اما اين مسير يك طرفه نيست. سال گذشته يكى از 
كتاب هاى طراحى شده كه اندازه اش فقط 4 در 3 
سانتيمتر بود و در سال 1922 اختصاصا توسط 
ويراستار  برد،  كنت  كريل  مستعار  (نام  فوگاس 
مجله پانچ) براى خانه اسباب بازيهاى ملكه مارى 
به وجود آمده بود در نسخه اى با سايز معمولى 

كتاب  اين  رسيد.  چاپ  به  دوباره  كودكان  براى 
از  بخشى  ابتدا  است  اسميت»  «جى  عنوانش  كه 
مجموعه 170 كتاب مينياتور نوشته شده توسط 
هاردى  توماس  وارتون،  اديت  مانند  نويسندگانى 
خانه  كتابخانه  براى  كه  بود  كيپلينگ  روديارد  و 

عروسكى ساخته شده بودند.

مجموعه  آمدن  وجود  به  در  كه  ميچل  جيمز 
نقش  اسكاتلند  ملى  كتابخانه  مينياتور  كتابهاى 
نمايش  برگزارى  مسئوليت  و  كرده  ايفا  بزرگى 
جديد را بر عهده داشته مى گويد: بسيارى از اينها 
آثار هنرى و يا معجزه هاى تكنولوژى هستند و 
جمع كردنشان بسيار جالب است. اين كتابها براى 
به  بيشتر  چون  رسند  مى  نظر  به  جالب  كودكان 
اندازه آنها مى خورند و براى بزرگساالن نيز اين 

كتابها ارزش هنرى، طراحى و اجرايى دارند.

خانه نشر اسكاتلندى گلنيفر پرس در دهه 1970 
با الهام از آثار يكى از ديگر از ناشران اسكاتلندى 
يعنى ديويد برايس كه از آغاز قرن بيستم كتابهاى 
ديگر  مذهبى  متنهاى  و  انجيل  جمله  از  مينياتور 
جلدهاى  چاپ  آغاز  به  تصميم  كرد،  مى  چاپ  را 
نمايش  در  برايس  آثار  از  بعضى  گرفت.  كوچك 
از  داشتند.  حضور  نيز  اسكاتلند  ملى  كتابخانه 
جمله اين آثار مى توان به نسخه اى از انجيل كه 
شده  توليد  هفتم  ادوارد  تاجگذارى  جشن  براى 
و  گيتا  باگاواد  و  قرآن  مينياتور  هاى  نسخه  بود، 
گلچين ادبى كوچكى از سرودهاى ملى كشورهاى 

متحد در جنگ جهانى اول اشاره كرد.

ميچل در ادامه گفت: كتابهاى برايس معموال جعبه 
اى كوچك داشتند كه مى شد آنها را دور گردن 
آويزان كرد. معموال ذره بينى براى خواندن كتابها 
جنبه  از  يكى  حمل  قابليت  بود.  آنها  همراه  نيز 
هاى نمايش اصلى آن ها بود و برايس به اعتبار 
متنهاى چاپى اش نيز بسيار مى باليد. او با چاپ 
صدها هزار كتاب مينياتور تبديل به مردى بسيار 

ثروتمند شد.

شده  چاپ  اثر   57 تمامى  اسكاتلند  ملى  كتابخانه 
و  دارد  خود  مجموعه  در  را  پرس  گلنيفر  توسط 

از 40 اثر چاپى برايس فقط چند عدد را كم دارد.

 درخواست نويسندگان 
برجسته ايرلندى

 براى اصالح قانون 
توهين و افترا

سى و يك نويسنده از ايرلند شمالى و جمهورى 
در  خواستند  كشور  اين  مجريه  قوه  از  ايرلند 

قانون اين كشور اصالحات كند./

 به نقل از بوك تريد، آنها با هشدار نسبت به اين 
كه ايرلند شمالى ممكن است به محكمه اى براى 
شود،  بدل  توهين آميز  قلدريهاى  كردن  محكوم 

اين سخنان را مطرح كردند. 

كارولين  دويل،  رودى  كالدول،  لوسى  بيو،  پل 
برنارد  لينهان،  گراهام  برايان كنان،  جس-كوك، 
كريستينا  مولدون،  پل  ميچل،  گرى  لورتى،  مك 
رايد و كالم تويى بين از جمله نويسندگانى هستند 

كه اين بيانيه را امضا كرده اند.

تصويب  با  امسال  اوايل  افترا  و  توهين  قوانين 
در  پارلمان  سوى  از  آميز  افترا  عمل  قوانين 
شامل  جديد  قانون  شد.  اصالح  ولز  و  انگلستان 
و  مبتذل  بى مايه،  ادعاهاى  با  برخورد  و  حذف 
رنجش آميز و حمايت از حقوق مدنى شهروندان 

است.

طرحى  شمالى  ايرلند  مجريه  قوه  حال  هر  در 
ندارد.  كشور  اين  در  قوانين  اين  گسترش  براى 
اول  وزير  به  خطاب  كه  اى  سرگشاده  نامه  در 
پيتر رابينسون و قائم مقام او مارتين مك گيسن 
نويسندگان،  از  نفره  گروه 31  اين  شده،  منتشر 

نمايشنامه نويسان و شاعران ايرلند گفته اند: اين 
شمالى  ايرلند  مردم  كه  معناست  آن  به  غفلت 
آنچه  از  كمتر  عقايدشان  آزاد  ابراز  امكان  از 
برخوردارند،  آن  از  ولز  و  انگلستان  شهروندان 

بهره مند مى شوند. 

اين نويسندگان همچنين تاكيد كرده اند كه اصالح 
اين امر به گسترش ادبيات در ايرلند شمالى كمك 
مى كند. آنها نوشته اند: به عنوان نويسنده، ما به 
اهانت  قوانين  اصالح نشدن  تاثير   معتقديم  ويژه 
مى گذارد  تاثير  نيز  نوشتن  آزادى  بر  افترا،  و 
روزنامه  نگاران،  تاريخ  نويسان،  زندگينامه  و 
در  رفتارها  اين  از  رمان نويسان  حتى  و  نگاران 

امان نخواهند بود.

 آنها تاكيد كرده اند كه حتى ناشران نيز به اندازه 
كافى احساس امنيت نمى كنند كه به سراغ مسايل 
جنجالى تر بروند و از دامنه اين اتهامات بيمناك 

خواهند بود. 

مك  آن  دوين،  آن  داو،  جرالد  برى،  سباستيان 
و  نيول  استورات  كنا،  مك  كريستينا  كارتنى، 
نامه  اين  كنندگان  امضا  ديگر  از  كويين  ديون 

هستند.



  جمعه 5  مهر ماه 1392 -  شماره 315هفته نامه پرشين1212
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk سينما

تراژدى در لباس مجلل
شادمهر راستين

به  نه  دهم،  مى  پيشنهاد  را  بازلورمان  ساخته  بزرگوار»  «گتسبى 
خاطر اينكه فيلم خوبى است يا فيلم بدى كه معموال هنگام پيشنهاد 
دادن اثر هنرى خوبى و بدى آن اثر درنظر گرفته مى شود. پيشنهاد 
ديدن «گتسبى بزرگوار» محصول 2013 از ويژگى منتقدانه يى مى 
يا  اش  كلى  بدى  و  خوبى  وراى  را  سينمايى  فيلمى  بتوانيم  كه  آيد 
اينكه دوستش داريم يا دوستش نداريم پيشنهاد كنيم. آنچه اقتباس 
بازلورمان از رمان «گتسبى بزرگوار» اسكات فيتز جرالد را ديدنى 
مى كند، نسبتى است كه داستان اوايل قرن بيستمى با جهان امروز 
فيلم  كرد.  قياس  جهان  امروز  اتفاقات  با  را  آن  توان  مى  و  دارد 
همچون رمان روايتى از مرگ روياى امريكايى است. اما نكته جالب 
توجه اينجاست كه هاليوود در بحران اقتصادى امروز امريكا، چنين 
هزينه سنگينى را براى نمايشى تراژيك صرف مى كند. اگر بخواهيم 
كليت فيلم را ساده كنيم، مى شود گفت پيام فيلم «گتسبى بزرگوار» 
همچون اغلب فيلم هاى اين روزهاى هاليوود اين است كه پولدارها 

خوشبخت نيستند و فقرا هم بايد با همدردى روزگار بگذرانند.
در فيلم « گتسبى بزرگوار» مرگ روياى امريكايى در راستاى هدف 
روياى امريكايى صورت مى گيرد و قهرمان براى به دست آوردن 
عشق و داشتن خانواده دست به هر جنايتى مى زند. كاراكتر گتسبى 
ساده  كه  چرا  گذرد،  مى  شرافتى  هر  از  اهدافش  به  رسيدن  براى 
خانواده،  خوشبختى  و  عشق  به  دستيابى  كه  انديشد  مى  انگارانه 

استفاده از هر وسيله يى را براى او مجاز مى دارد.
فيلم در ارائه اشرافيت احمقانه جهان داستان موفق است و درحين 
تماشاى فيلم متوجه جعلى بودن اشرافيت حاضر در جهان قصه مى 
شويم. همچنين فيلم بيان مى كند كه در شيوه زندگى امريكايى يا 
بايد عضو سنديكاى تبهكاران باشى تا به روياى امريكايى برسى كه 
درواقع شكست اين روياست يا اينكه مى بايست بپذيرى كه شكست 

خورده يى و بازنده يى.
از جمله تفاوت هاى رمان و فيلم «گتسبى بزرگ» نوع ديدگاه به زن 
متجدد است؛ در فيلم نگاه به شخصيت زن اصلى به مثابه زن متجدد 
شكست زن متجدد است در حالى كه رمان به شخصيت اصلى زنش 
به مثابه زن بى وفا مى نگرد كه در جايگاه برنده است و به سمت 
مردى مى رود كه براى او و زندگى اش امن تر است، اما در فيلم 
زن متجدد شكست مى خورد. زن اگر مى خواهد مستقل باشد بايد 

يا ملكه يك خانواده اشرافى باشد يا معشوقه.
فيلم «گتسبى بزرگوار» موكدا روايتى از روزگار پرتجمل وروكوكو 
خود  اجتماعى  مستقل  سينماى  برابر  در  كه  است  معاصر  هاليوود 
را به رخ مى كشد و با ساخت و پرداخت صحنه هاى پرهزينه بى 
رغم  به  كه  كند  مى  ايجاد  خاطر  امنيت  نوعى  مخاطب  براى  انگيزه 
هنوز  چون  مهياست،  و  خوب  شرايط  اقتصادى،  نابسامان  اوضاع 
اين فيلم ها ساخته مى شود، وضعيتى مشابه اواخر دهه 20 و اوايل 
ژانر  هاى  فيلم  بودو  حاكم  امريكا  در  اقتصادى  بحران  كه  دهه 30 
موزيكال و فيلم هاى پرهزينه در اوج بودند. با چنين رويكرد تجمل 
گرايانه يى موسيقى فيلم كه اكثرا قطعاتى Hip Hop و بلوز هستند 
يا بازخوانى و بازسازى قطعات موسيقى جز دهه 20 و 30 بر اين 
امر صحه مى گذارد، موسيقى كه اين فضاى اسرافكارانه را حجيم 
تر مى كند و البته در اين بين قطعاتى كه الرادل رى خوانده و اجرا 
تام  ساخته  «بينوايان»  فيلم  برخالف  دارند.  يى  ويژه  جايگاه  كرده 
«گتسبى  در  برد،  مى  پيش  را  داستان  و  روايت  موسيقى  كه  هوپر 
بزرگوار» موسيقى فضاى اشرافى فيلم را تشديد مى كند.در نهايت 
فيلم بيشتر در تالش است تا با اين اشرافيگرى شكست جارى در 

رمان را بپوشاند و از اين شكست بگذرد.
به عبارتى «گتسبى بزرگوار» كه بازلو رمان ساخته تراژدى با لباس 
فاخر است كه فاصله بعيدى با رمان درخشانش دارد كه فيلم از آن 
اقتباس شده و هنوز متن مرجعى است در شكست روياى امريكايى.
غافلگيرى فيلم اما از آن لئوناردو دى كاپريو است كه براى اولين 
بار تصويرى از شكست و انسانى شكست خورده را ارائه مى دهد 
و از رابرت رد فورد كه در نسخه 1974 «گتسبى بزرگوار» حضور 
داشت جلو مى زند، رابرت ردفوردى كه تنها جلوه يى نمايشى به 
شخصيت شكست خورده اش مى داد اما دى كاپريو براى اولين بار 
از  را  (گتسبى)  داستان  اصلى  شخصيت  شكست  اقتدارش  رغم  به 
روزگار  اين  بزرگوار»  اينكه «گتسبى  دهد.نهايت  مى  بروز  درونش 
خوبى  اوضاع  بپذيرند  كه  امريكايى  مخاطبان  براى  است  مسكنى 
روزها  اين  ها  امريكايى  كه  است  اين  واقعيت  كه  حالى  در  است، 
تاوان سياست هاى جنگ طلبانه بوش را مى دهند، آنها هنوز مثل 
قهرمان رمان «گتسبى بزرگوار» ظاهرا پيروز جنگ هستند اما در 

زندگى بازنده و محصول شكست روياى امريكايى.

اندك اندك مدعيان 
از راه مى رسند

اسكرين اينترنشنال /  مترجم: كيكاووس زيارى

از  يكى  سال  هر  اسكار،  مراسم  سال  خارجى  فيلم  بهترين  بخش 
توجه  مورد  كه  است  مراسم  اين  هاى  پرسروصداترين  و  ترين  مهم 
منتقدان، رسانه هاى گروهى و تماشاگران جدى و پيگير سينما قرار 
و  حد  در  را  جايزه  اين  اهميت  فن،  اهل  و  منتقدان  از  بسيارى  دارد. 
اندازه جوايز بهترين فيلم، كارگردان و بازيگران مرد و زن نقش اول 

مى دانند.
فيلم  موضوعى  و  فنى  باالى  كيفيت  از  سينما  منتقدان  حال،  عين  در 
هاى اين بخش نيز صحبت مى كنند. به گفته آنها، هر سال بيش از 60 
فيلم مختلف از كشورهاى جهان كنار هم جمع مى شوند و به رقابت 
يك  طى  كه  گيرد  مى  قرار  آثارى  رده  در  ها  فيلم  اين  پردازند.  مى 
موفق  المللى  بين  يك  درجه  و  معتبر  هاى  جشنواره  در  گذشته  سال 

آميزى  موفقيت  عمومى  نمايش  معموال  و  اند  شده  جايزه  دريافت  به 
پل  اند.  داشته  خود  كشورهاى  سينماهاى  نمايش  گيشه  جدول  در 
فيلم  بهترين  بخش  گويد:  مى  سينما  اقتصادى  تحليلگر  درگارابديان، 
خارجى سال چيزى شبيه بخش «جشنواره جشنواره هاى» جشنواره 
هاى معتبر بين المللى است كه در آنها فيلم هاى منتخب جشنواره هاى 
بخش  ترين  پربيننده  جزو  و  آيد  درمى  نمايش  به  المللى  بين  مختلف 

هاى هر جشنواره اى است.

فيلم  بهترين  نامزدهاى  انتخاب  اخير،  سال  چند  در  اسكار  آكادمى 
اول،  مرحله  در  است.  كرده  تقسيم  مرحله  دو  به  را  زبان  خارجى 
شده  نامزد  هاى  فيلم  كل  بين  از  را  فيلم  ده  آكادمى  اعضاى  داوران 
انتخاب و معرفى مى كنند. اين كار دو ماه قبل از اعالم اسامى نهايى 
نامزدها صورت مى گيرد. در مرحله دوم، پنج فيلم اصلى نامزد شده 
مختلف  هاى  رشته  نامزدهاى  بقيه  اسامى  كنار  در  بخش  اين  براى 

اسكار اعالم مى شود.

هاى  فيلم  حضور  منتظر  بايد  هم  امسال  گويند  مى  سينمايى  منتقدان 
خارجى  فيلم  بهترين  رشته  در  المللى  بين  پرسروصداى  و  مطرح 
بخش  اين  هاى  فيلم  اسامى  اعالم  قبل،  هفته  دو  حدود  از  بود.  سال 
در  مهم  اصل  يك  است.  شده  آغاز  جهان  مختلف  كشورهاى  توسط 
ارتباط با ورود نام فيلم ها در اين بخش، اين است كه حتما بايد يك 
اكران عمومى (حتى محدود و در حد يك هفته) در چند شهر بزرگ 
آمريكا داشته باشد. اگر فيلمى در سطح بين المللى سر و صدا كرده 
و توانسته باشد موفقيت هاى خارجى خوبى كسب كند براى حضور 
در بخش بهترين فيلم خارجى سال بايد يك نمايش عمومى در آمريكا 
داشته باشد. به همين دليل شركت هاى بزرگ توزيع كننده فيلم هاى 
خارجى  هاى  فيلم  عمومى  اكران  براى  اخير  هاى  هفته  طى  خارجى 
زبان در سينماهاى آمريكا از خود شتاب بيشترى نشان مى دهند. اين 
فيلم ها تا اواخر دى فرصت دارند روى پرده سينماهاى آمريكا بروند.

امسال حضور عربستان سعودى در رقابت هاى اسكار بخش خارجى 
زبان، سر و صداى زيادى كرده است. كشورى كه فاقد يك صنعت 
شده  تحسين  و  خانوادگى  درام  با  است)  آن  عام  مفهوم  (به  سينما 
را  فيلم  اين  كند.  مى  شركت  اسكار 2014  جوايز  مراسم  در  «واجدا» 
هيفا آل منصور كارگردانى است و توليد و نمايش عمومى آن با سر 

و صدا و بحث و جنجال زيادى همراه بود.

واجدا را به نوعى بايد اولين محصول سينماى عربستان قلمداد كرد، 
زيرا اين درام خانوادگى و اجتماعى اولين فيلم سينمايى است كه كل 
صحنه هاى آن در اين كشور عربى فيلمبردارى شده و قصه اى بومى 
را با حضور عوامل و هنرمندان بومى تعريف مى كند. همين نكته كه 
عربستان با اين فيلم اولين حضور خود را در مراسم اسكار خواهد 
داشت، توجه رسانه هاى گروهى عربى و غربى را جلب كرده و آن را 
به تيتر اول رسانه اى (و از جمله نشريه قديمى اسكرين اينترنشنال) 

تبديل كرده است .
مضمون  از  را  خود  تعجب  واجدا  تماشاى  از  پس  سينمايى  منتقدان 
تند آن ابراز داشتند و گفتند انتظار نداشتند فيلمى از يك كشور سنتى 
مثل عربستان در اولين محصول حرفه اى سينمايى خود، سراغ چنين 
مضمون ملتهبى برود. خط اصلى قصه واجدا درباره حقوق اجتماعى 
و فردى زنان در عربستان و سختگيرى هايى است كه نسبت به آنان 
براى  منصور  آل  گويند  مى  فيلم  به  نزديك  منابع  شود.  مى  اعمال 
و  عموم  ديد  از  خارج  را  آنها  بود  مجبور  خود  بازيگران  كارگردانى 
از داخل يك ون رهبرى و هدايت كند. قصه فيلم درباره دختر جوانى 
اهل شهر رياض است كه عالقه اش براى خريد يك دوچرخه، او را 
رودرروى مسئوالن رسمى شهر قرار مى دهد. واجدا ماه ژوئن روى 
سينما  تماشاگران  و  منتقدان  مثبت  واكنش  با  و  رفت  سينماها  پرده 
روبه رو شد. برخى نشريات و رسانه هاى كشورهاى عربى تا آنجا 
پيش رفته اند كه مى گويند نام واجدا در فهرست نهايى پنج فيلم نامزد 

شده براى اسكار بهترين فيلم خارجى سال گنجانده خواهد شد.

پرسشى كه اهل فن مطرح مى كنند اين است كه امسال چه تعداد فيلم 
خود را نامزد حضور در رقابت هاى بخش بهترين فيلم خارجى سال 
اين  هاى  رقابت  در  شركت  نامزد  فيلم   71 قبل،  سال  كرد؟  خواهند 
بخش شد كه يك ركورد تازه به حساب مى آمد. طى دو هفته اى كه 
از آغاز اعالم اسامى فيلم هاى نامزدشده براى اين بخش مى گذرد، 
اند.  كرده  اعالم  اسكار  آكادمى  به  را  خود  هاى  فيلم  نام  كشور   27
نهايى  و  اصلى  نامزدهاى  نام  اسكار،  مراسم  دوره  هشتادوششمين 
خود را شانزدهم ژانويه 2014 اعالم خواهد كرد و كشورهاى مختلف 
هر روز كه مى گذرد با اعالم نام فيلم هاى منتخب خود، جدول بخش 

بهترين فيلم خارجى سال را كامل مى كنند.

درام،  اين  فرستد.  مى  اسكار  مراسم  به  را  «راكت»  امسال  استراليا 
چهارمين فيلم سينمايى كيم موردانت از سال 2007 به اين سوست. 
باورند  اين  بر  اطرافيانش  كه  است  اى  بچه  پسر  درباره  فيلم  قصه 
و  خانواده  همراه  او  آورد.  مى  شانس  خود  دوروبر  هاى  آدم  براى 
جديدى  خانه  تا  شوند  مى  الئوس  كشور  راهى  صميمى  دوست  دو 
رو  روبه  متعددى  حوادث  و  ماجراها  با  آنها  راه،  طول  در  كنند.  پيدا 

مى شوند.

هريستوف  اميل  كارگردانى  به  بلغارستان  محصول  هندوانه»  «رنگ 
است. وى يكى از مديران فيلمبردارى تواناى قديمى سينماى كشورش 
است كه از دهه 60 تا به حال بيش از 30 فيلم سينمايى را فيلمبردارى 
كرده است. رنگ هندوانه، اولين فيلم سينمايى او در مقام كارگردان 
كه  است  جوانى  درباره  آور  دلهره  و  جنايتكارانه  كمدى  اين  است. 
آدم  از  گروهى  بين  ارتباطى  تار  به  تبديل  اينترنتى،  سايت  يك  در 
هايى مى شود كه در حال جاسوسى عليه يكديگر هستند. او آرشيو 
مخفى خودش را خلق كرده است. پس از سقوط نظام كمونيستى در 

بلغارستان، او از اطالعاتش عليه دولت و حكومت استفاده مى كند.

اسكار  به  را  پولسلر  جولين  ساخته  «ديوار»  فانتزى  درام  اتريش، 
است.  فيلم  قصه  اصلى  شخصيت  جوان،  زن  يك  است.  فرستاده 
هاى  آدم  از  يك  هيچ  با  تواند  نمى  ديگر  شود،  مى  نامرئى  وقتى  او 
محيطش ارتباط برقرار كند و او احساس مى كند ديوارهاى تازه اى 
دور و بر او كشيده مى شود. بزودى وى خودش را در دنيايى درگير 
مى بيند كه طبيعت و قوانين مربوط به آن حاكميت مى كند. پولسلر 
به  وى  سينمايى  بلند  كار  اولين  ديوار  و  است  تلويزيونى  كارگردان 

حساب مى آيد.

پنجمين  آيد.  مى  اسكار  به  ليليو  سباستين  ساخته  با «گلوريا»  شيلى 
درام  يك  التينى  آمريكاى  سرشناس  هنرمند  اين  سينمايى  بلند  فيلم 
زن  و  افتد  مى  اتفاق  سانتياگو  شهر  در  اش  قصه  كه  است  اجتماعى 
ميانسالى به نام گلوريا شخصيت محورى ماجراهاى آن است. زندگى 
در يك شهر بزرگ و شلوغ آمريكاى التينى از نگاه اين زن به نمايش 
درمى آيد. برعكس فيلم هاى ديگر كشور شيلى كه معموال اختصاص 
به دوران حكومت سياه ژنرال پينوشه و مسائل مربوط به آن دارد، 

گلوريا از حال و هواى كامال متفاوتى برخوردار است.

مراسم  زبان  خارجى  اسكار  بخش  به  حال  به  تا  كه  هايى  فيلم  بقيه 
(آرسن  هاليما،  راه  «كرواسى:  از:  عبارتند  اند،  شده  معرفى  اسكار 
آنتون اوستوجيك)، جمهورى دومينيكن: رئيس كيه؟ (رونى كاستيلو)، 
(گئورگ  زندگى  دو  آلمان:  بنگتس)،  (اولريكا  انگيز  نفرت  فنالند: 
ليگيزوس)،  (اكتوراس  خورد  مى  را  پرنده  غذاى  بچه  يونان:  ماس)، 
دوستت  مادر،  لتونى:  ژاژ)،  (يانوش  يادداشت  دفترچه  مجارستان: 
واگنر)،  (كريستف  كور  نقطه  لوكزامبورگ:  نوردز)،  (يائيس  دارم 
مونته نگرو: تقدير بد(دراسكو دورويك)، مراكش: اسب هاى خدا (نبيل 
هاى  دروغ  نيوزيلند:  وارمردام)،  ون  (آلكس  بورگمن  هلند:  آيوش)، 
پاك (دانا روتبرگ)، رومانى: سوال پيچ كردن بچه (كالين پيتر نتزر)، 
صربستان: دايره ها (سروان گرلوبويك)، سوئد: بخور، بخواب، بمير 
(گابريال پيچلر) و ونزوئال: نقض عهد در سكوت (لوئيس رودريگوئز 

و آندرس رودريگوئز).
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لبخند «متروپوليتن» 
به «احصايى»

ايرانى،  سياستمداران  به  هم  مى زند،  لبخند  نيويورك 
سر  از  نه  و  بى كنايه  مليح،  لبخندى  هنرمندانش؛  هم 
ده هزارساله  تمدنى  به  احترام  سر  از  لبخندى  تزوير؛ 
هسته هاى  از  يكى  به عنوان  ايران  هنر  مردمانش.  و 
اصلى و مهم هنر جهان اين روزها بيش از هر زمان 
برپايى  دارد.  درخشندگى  دنيا  هنرى  قلب  در  ديگرى 
چند نمايشگاه مهم از آثار ايرانيان در اين شهر سبب 
شده هنرى كه سال ها ديده نشده بود، جايگاه واقعى 
از  بعد  آورد.  به دست  بين المللى  عرصه  در  را  خود 
آسيايى  انجمن  در  مدرن»  «ايران  موفق  نمايشگاه 
نيويورك با شركت 29 هنرمند ايرانى، براى اولين بار 
نقاشيخط  اثر  يك  ايران  تجسمى  هنرهاى  تاريخ  در 
نيويورك  «متروپوليتن»  موزه  دايمى  مجموعه  به 
و  مدرن  نقاشى  در  شيوه اى  نقاشيخط  يافت.  راه 
خوشنويسى معاصر ايران است كه پايه هاى امروزين 
توسط  شمسى   40 و   30 دهه هاي  در  به تدريج  آن 
برخى از خوشنويسان و نقاشان ايرانى شكل گرفت. 
هنرمندانى چون احصايى، فرامرز پيالرام، رضا مافى، 
حسين زنده رودى، صادق تبريزى، نصراهللا افجه اى و 
به طورى  دادند  پروبال  را  هنر  از  شاخه  اين  ديگران 
كه در دهه هاى گذشته به خوبى جاى پاى خود را در 
ركورد  چند  صاحب  و  كرده  باز  هنرى  مجموعه هاى 
است.  شده  بين المللى  حراج هاى  در  يك ميليون دالرى 
موزه  در  دسته  اين  از  اثرى  قرار گيرى  اين رو  از 
اين  است.  اهميت  حايز  بسيار  نيويورك  متروپوليتن 
جهان  موزه هاى  مشهورترين  و  بزرگ ترين  از  موزه 
است كه در سال 1872 ميالدى افتتاح شده و ساالنه 
چهار ميليون نفر از مجموعه باابهت آن ديدن مى كنند و 
حاال رهگذران «سنترال پارك منهتن» كه گذرشان به 
اين موزه مى افتد، يك فرصت استثنايى براى آشنايى 
تابلوى  يك  چراكه  دارند؛  ايران  نقاشيخط  با  بيشتر 
به  احصايى  محمد  منحصربه فرد  آثار  از  نقاشيخط 
دايمى  نگهدارى  براى  موزه  اين  مسووالن  تقاضاى 

خريدارى شده است. البته پيش از اين موزه بريتانيا 
و نيز موزه هاى آلمان و فنالند كارهايى از من گرفته 
به طور  اثر  اين  اجراى  سفارش  اين بار  اما  بودند 
اين  براى  را  اثر  اين  من  و  شد  داده  من  به  مستقيم 
موزه كشيدم. البته قبل از انقالب موزه هنرهاى مدرن 
نيويورك (Moma) يكى از آثار سقاخانه اى مرحوم 
پيالرام را گرفته بودند. ولى نقاشيخط اولين بار است 
به  مى شود.»هرچند  خريدارى  صورت  اين  به  كه 
نيست  معاصر  هنرى  «نقاشيخط»  قليل،  عده اى  باور 
موزه  سوى  از  دسته بندى  اين  در  اثرى  خريد  اما 
است.  اين  از  غير  تفكرى  نشان  دهنده  متروپوليتن 
احصايى با اشاره به جذابيت بصرى باالى نقاشيخط 
افزود: «چندى پيش شخصى براى ايراد يك سخنرانى 
در نيويورك با من تماس گرفت و در مورد كارهايم با 
من صحبت كرد. من به طور مفصل پاسخ سواالت او 
را دادم و اشاره كردم كه خط در همه جا بيان مستقيم 
ادبياتى دارد و درك آن با درك آثار هنرمندانى چون 
كار  انگليسى  به  عشق  كلمه  روى  كه  اينديانا  رابرت 
از  نقاشيخط  هنر  بنابراين  ندارد.  تفاوتى  كرده اند 
احصايى  اعتقاد  به  است.»  معاصر  كامال  منظر  اين 
نقاشيخط قبال هم وجود داشته اما در آن گل و بلبل 
كار مى شده يا نوشته ها را به شكل پرنده يا حيوانات 
كار مى كردند. در آن تفنن هاى خطاطى مطرح بوده و 
شكل تزيينى داشته و به عنوان آرت محسوب نمى شده 
چون بازى با كلمات و جابه جاكردن آنها كار تازه اى 
قرار گيرى  كه  كرد  اميدوارى  ابراز  هنرمند  اين  است. 
مقدمه اى  متروپوليتن،  موزه  در  نقاشيخط  اثر  يك 
باشد براى آشنايى بيشتر هنرمندان و منتقدان جهان 
با اين سبك خاص از نقاشى مدرن در ايران. همچنين 
را  رويداد  اين  متروپوليتن  موزه  مدير  كمپل  توماس 
مدرن و معاصر  «فرصتى ويژه براى ديده شدن هنر 
كه  هنرمندانى  از  قدردانى  ضمن  وى  دانست.  ايران» 
براى حمايت از هنر ايرانى آثار خود را به اين موزه 
اهدا يا آثار جديدى خلق كرده اند، گفت: «تحوالت هنر 
ايران فراتر از انتظار است و معتقدم ارتباط بيش از 
پيش هنرمندان ايرانى با ديگر هنرمندان جهان، ثمرات 
و  ايران  معاصر  و  مدرن  هنر  تاريخ  براى  هم  خوبى 

هم براى هنر امروز جهان به ارمغان خواهد آورد.»

فرهنگ و هنر
براى 73 سالگى 

محمدرضا شجريان 
 

 73 به  قدم  شجريان  محمدرضا  مهرماه  اول 
سالگى  مى گذارد. محمدرضا شجريان، يكم مهر 
1319 در مشهد زاده شد. خواندن را از كودكى 
به  توجه  با  كرد.  آغاز  كودكانه  لحن  همان  با 
كه  پدر  تعليم  تحت  خوبش  صداى  و  استعداد 
پرورش  به  مشغول  بود،  قرآن  قارى  خود 
براى   1331 سال  در  و  شد  خويش  صداى 

راديو  از  او  قرآن  تالوت  صداى  بار،  نخستين 
خراسان پخش شد. شجريان در سال 1338 به 
دانشسراى مقدماتى در مشهد رفت و از همان 
موسيقى  معلم  يك  با  بار  نخستين  براى  سال 
دريافت  از  پس  وى  نوشت:  ايسنا  شد.  آشنا 
آموزش  استخدام  به  عالى،  دانشسراى  ديپلم 
شد  مشغول  تدريس  به  و  آمد  در  پرورش  و 
در  شد.  آشنا  سنتور  ساز  با  زمان  اين  در  و 
سال 1337 به راديو خراسان رفت و در رشته 
اجراى  براى  سپس  شد.  فعاليت  مشغول  آواز 
پيرنيا  داوود  نزد  تهران  به  گلها  برنامه هاى 
دعوت شد و در بيش از يكصد برنامه گلها و 
به   1346 سال  در  او  كرد.  شركت  سبز  برگ 
از  و  شد  آشنا  عبادى  احمد  با  و  رفت  تهران 
سال 1346 در كالس اسماعيل مهرتاش شركت 
خوشنويسى  آموختن  براى  همچنين  كرد. 
بوذرى  ابراهيم  نزد  خوشنويسان  انجمن  در 
نزد  را  خوشنويسى   ،1347 سال  از  او  رفت. 
 1349 سال  در  و  داد  ادامه  ميرخانى  حسن 
درجه ممتاز را در خوشنويسى به دست آورد. 
شجريان تا سال 1350 با نام مستعار سياوش 
بيدكانى با راديو همكارى مى كرد اما بعد از آن 
فرامرز  با  در 1350  كرد.  استفاده  خود  نام  از 
پايور آشنا شد و يادگيرى سنتور و رديف هاى 
آوازى را نزد وى دنبال كرد. در سال 1351 در 
شد  آشنا  برومند  خان  نورعلى  با  گلها  برنامه 
او  نزد  طاهرزاده  آوازى  شيوه  آموختن  به  و 
پرداخت. از سال 1352 نزد عبدا... دوامى كليه 
رديف هاى موسيقى و شيوه هاى تصنيف خوانى 

را فرا گرفت. 

هنرمندان  از  گروهى  همراه  به  سال  همين  در 
چون محمدرضا لطفى، ناصر فرهنگ فر، حسين 
عليزاده، جالل ذوالفنون و داوود گنجه اى، مركز 
حفظ و اشاعه موسيقى را به سرپرستى زنده ياد 
شيوه هاى  شجريان  نهاد.  بنا  صفوت  داريوش 
آوازى اقبال السلطان، تاج اصفهانى، ميرزا ظلى، 
اديب خوانسارى، حسين قوامى و بنان را روى 
سال  از  كرد.  دنبال  دقت  به   نوارها  و  صفحات 
1354، آموزش هنرجويان را در رشته آواز در 
آغاز  تهران  دانشگاه  زيباى  هنرهاى  دانشكده 
كرد و در سال 1358 با تعطيلى اين رشته كار 
تدريس خود را پايان داد. شجريان در اسفندماه 
سال 1356 شركت دل آواز را بنيان گذارى كرد 
تالوت  مسابقه  در  سال  همين  در  همچنين  و 

دست آورد.  به  را  نخست  رتبه  كشورى  قرآن 
ابتهاج  هوشنگ  به همراه  سال 1357  در  سپس 
كناره گيرى  راديو  از  ديگر  هنرمندان  برخى  و 
و  كرد  اجرا  ميهنى  سرود  1357چند  در  كرد. 
آوازى  رديف هاى  تدوين  و  تحقيق  به  سپس 
قديمى اش  شاگردان  آموزش  به  و  پرداخته 
همت گماشت. به واقع مى توان گفت كه شجريان 
در  و  رسيد  شهرت  به  بعد  به  زمان  اين  از 
همكارى  كه  بود  شصت  دهه  سال هاى  فاصله 
كرد؛  آغاز  مشكاتيان  پرويز  با  را  گسترده اى 
همايون»،  «بيداد  چون  آلبوم هايى  آن،  حاصل 
«آستان جانان»، «سّر عشق»، «نوا»، «دستان»، 

«گنبد مينا» و «جان عشاق» بود. در اين سال ها 
در  هم  را  كنسرت هايى  عارف  گروه  همراه  به 
خارج از ايران اجرا كرد. آلبوم «بيداد همايون» 
در آن زمان واكنش هايى را نيز به دنبال داشت. 
از  را  پيكاسو  جايزه   1378 سال  در  شجريان 
سال  از  كرد.  دريافت  يونسكو  سازمان  طرف 
1379 با حسين عليزاده، كيهان كلهر و پسرش 
همايون به اجراى كنسرت پرداخت كه حاصل 
سر  به  تو  است»، «بى  آلبوم هاى «زمستان  آن 
و «سرود  خاموش»  نمى شود»، «فرياد»، «ساز 
مهر» بود. در سال 1382، به همراه همين گروه 
براى كمك به زلزله زدگان بم كنسرتى در تهران 
با نام «هم نوا با بم» اجرا كرد. دعاى «ربنا» يكى 
اين  است.  شجريان  محمدرضا  مهم  آثار  از 
براى  و  شده  ضبط  سال 1358  تيرماه  در  اثر 
مدت 30 سال، جزو برنامه هاى اصلى راديو و 
بوده   رمضان  مبارك  ماه  در  ايران  تلويزيون 

است.

 اگرچه آخرين اجراهاى صحنه اى شجريان در 
سال هاى  در  اما  برمى گردد  سال 87  به  تهران 
وزارت  مجوز  با  او  موسيقى  آلبوم هاى  اخير 
آواز  استاد  مى شد.  منتشر  ايران  در  ارشاد 
ايران در اين سال ها به برگزارى تور كنسرت 
سال هاى  در  پرداخت.  خارجى  كشورهاى  در 
صحنه اى  فعاليت  ايران  آواز  استاد  كه  اخير 
در ايران نداشت، فرزندش همايون شجريان با 
برگزارى كنسرت هاى مختلف و انتشار اثر، نام 
خانواده شجريان را در فضاى موسيقى كشور 
جديد  ساز  چند  مبدع  كه  شجريان  كرد.  حفظ 
 1392 شهريورماه  است،  ايرانى  موسيقى  در 
از  پيش  و  گذاشت  نمايش  به  را  سازهايش 
برگزارى اين نمايشگاه در نشستى به سواالت 
گفت:  نشست  آن  در  او  داد.  پاسخ  خبرنگاران 
موسيقى  آلبوم  انتشار  به رغم  است  سالى  چند 
در ايران فعاليت صحنه اى نداشته ام و مشتاقم 
مناسبى  شرايط  اگر  باشم.  صحنه  روى  كه 
خواهم  هم  كنسرت  ايران  در  شود  فراهم 
عنوان  به  مرادخانى  على  انتصاب  از  پس  داد. 
معاون امور هنرى دولت يازدهم، اميدى در دل 
در  مرادخانى  و  زد  جوانه  موسيقى  هنرمندان 
براى  مناسب  فضاى  ايجاد  به  مصاحبه هايش 

استادان و هنرمندان پيشكسوت تاكيد دارد.

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
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اوان  در  مختلف  داليل  به  عثماني  امپراتوري 
مشروطيت به محل تجمع ايرانيان تبديل شده بود. 
عده اي به دليل فضاي آزادتر سياسي براي ايرانيان 
در آنجا اقامت گزيده بودند، برخي براي كسب و كار 
كلي  طور  به  افراد  اين  بودند.  رفته  مملكت  اين  به 
و  مشروطيت  با  را  ايرانيان  آشنايي  زمينه هاي 
آنان  كردند.  فراهم  قانون  حكومت  و  دموكراسي 
ايران  به  جديد  سياسي  انديشه هاي  ورود  واسطه 
امپراتوري  اصالحات  و  تحوالت  بنابراين  بودند. 
اين  از  سياسي  رجال  و  مقامات  بر  صرفا  عثماني 
تحوالت متاثر مي شدند كه از جمله آنها مي توان به 
ميرزاملكم خان و ميرزا آقاخان كرماني اشاره كرد.

در  مهمي  نقش  كه  آبادي  اسد  سيدجمال الدين 
در  داشت  مشروطه  اوليه  زمينه هاي  شكل گيري 
رفت  استانبول  به  افغانستان  از  م.   1860 اواسط 
غالبا  كه  تنظيمات  دوره  روشنفكران  با  آنجا  در  و 
سكوالر بودند تماس گرفت و در سال 1870 م. به 
شوراي آموزش منصوب شد. وي از مشهورترين 
و موثرترين نويسندگاني بود كه دنياي اسالم را به 
اتحاد  هواخواهان  اولين  از  و  خواند  فرا  اصالحات 
اسالمي به رهبري عثماني بود. گويي دولت عثماني 
تعقيب  وي  آراي  تاثير  تحت  را  اسالمي  اتحاد  فكر 

مي كرد.
كه  داشت  سال  سي  حدود  كرماني  آقاخان  ميرزا 
شهر  از  شد  مجبور  و  افتاد  در  كرمان  حكمران  با 
وي  بگيرد.  پناهندگي  استانبول  در  و  بگريزد  خود 
و  گوناگون  مشرب هاي  و  جديد  عقايد  با  آنجا  در 
در  و  شد  آشنا  عثماني  سياسي  محافل  و  بزرگان 
همچنين  يافت.  شهرت  ترك  خواهان  تجدد  محفل 
يا  احمد  كتاب  تبريزي  طالبوف  عبدالرحيم  ميرزا 
در   1273 و   1272 سال هاي  در  را  طالبي  سفينه 
به  جلد  دو  هر  كرد.  منتشر  استانبول  در  جلد  دو 
بحث درباره علم و فن، آن طور كه او مي شناخت، 
ادبي،  آثار  از  بسياري  كه  گفت  بايد  مي پرداخت. 
هنري، تاريخي و اجتماعي ايرانيان در اين دوره در 
محل  استانبول  و  مي شد  چاپ  عثماني  امپراتوري 

تجمع نويسندگان و روشنفكران ايران بود.
ويژگي همه اين افراد اين بود كه به نوعي از طريق 
امپراتوري عثماني با غرب آشنا شده و روش هاي 
غرب را براي زندگي سياسي فرا گرفته و به دولت 
و ملت ايران توصيه و منتقل مي كردند. گروهي از 
گرايش هاي  همين  تاثير  تحت  جوان  روشنفكران 
فرهنگي نواحي قفقاز و امپراتوري عثماني روزنامه 
فارسي زبان گنج فنون را منتشر كردند. سيد حسن 
تقي زاده و ميرزا محمدخان تربيت، دو عضو اصلي 
اين گروه بودند كه در انقالب مشروطه نقش مهمي 
داشتند. اين جوانان بعدها مركز غيبي را در تبريز 
در  بسياري  فعاليت هاي  داراي  كه  گذاشتند  بنياد 

جنبش مشروطه بود.
مورد  در  نيز  بازرگانان  از  برخي  به  بايد  همچنين 
تاثيرپذيري از امپراتوري عثماني اشاره كرد. آنان 
نه تنها از تحوالت و اصالحات اروپا مطلع بودند، 
بلكه با ايجاد دفاتر نمايندگي در قاهره، بمبئي، كلكته 
آگاهي  سرمايه داري  دنياي  قوانين  از  استانبول  و 
مشغول  تجارت  به  قوانين  همين  پرتو  در  و  يافته 
روشنفكران  و  بازرگانان  بين  زيادي  بودند.ارتباط 
در  آنها  ايراني  هموطن هاي  و  عثماني  مقيم  ايراني 
داشت.  وجود  تفليس  و  باكو  يعني  روسيه  جنوب 
در دوره مشروطه و بعد از آن برخي از آنها پديد 
يكي  كه  بودند  مشروطه  سياسي  ادبيات  آورنده 
نوشته  بيگ  ابراهيم  سياحت نامه  آنها  مهم ترين  از 
مراغه اي  زين العابدين  است.  مراغه اي  زين العابدين 
بازرگاني بود كه در كتاب خود به توصيف وضعيت 
ناگوار سياسي و اجتماعي ايرانيان پرداخته بود. او 
در اين كتاب وضعيت ايران را با وضع دولت هاي 
اروپايي و عثماني مقايسه مي كند و آن را محصول 
بي كفايتي دولت حاكم مي داند. همچنين تجار اصالح 
ايران  از  بيرون  در  كه  ايراني  روشنفكران  به  طلب 
گفت  مي كردند.مي توان  مالي  كمك  داشتند  اقامت 
آنان  شركت  و  روشنفكران  با  تجار  همكاري  كه 
نسبي  افزايش  نتيجه  حدي  تا  مشروطه  نهضت  در 
امنيت و رونق كسب و كار آنها بود كه موجب رشد 
به  آنان  مي شد؛  اقتصادي  فعاليت هاي  و  تجارت 

دنبال ايجاد آن فضا در داخل ايران هم بودند.
بايد  را  عثماني  امپراتوري  تاثيرگذاري  ديگر  بخش 
راستاي  در  استانبول  مقيم  ايرانيان  فعاليت  در 
پي  در  كرد.  بررسي  و  مطالعه  مشروطه  انقالب 

انقالب مشروطه و سركوب آن، مجاهدان و مبارزان 
بخش  كه  شدند  فراري  يا  تبعيد  ايران  از  بسياري 
آنجا  در  و  گزيدند  اقامت  استانبول  در  آنها  عمده 
زين العابدين  كردند.  شروع  را  گسترده اي  اقدامات 
كه  عثماني  مقيم  ايرانيان  زياد  تعداد  از  مراغه اي 
همگي وضع و حال پريشاني داشتند تعجب مي كند.

انتقال  در  تبريز  برجسته   نقش  به  بايد  البته 
انديشه ها ي اصالح طلبانه  نيز اشاره كرد. آذربايجان 
و  قفقاز  سوي  از  تجاري  كاروان هاي  گذرگاه 
خود  عثماني  و  روسيه  بود.  عثماني  نيز  و  روسيه 
مردمي  حركت هاي  جوشان  ديگ هاي  همانند  نيز 
شهر  داشت.  ارتباط  باكو  با  آذربايجان  بوده اند. 
باكو به سبب جهش صنعت نفت و گسيل سرمايه ها 
از  دهه  چند  عرض  در  آن،  به  كارگر  نيروهاي  و 
يك شهر سيزده ـ چهارده هزار نفري به يك شهر 
چند صد هزار نفري تبديل شد. بيكاران ايراني هم 
در  همزباني  نيز  و  مسافت  نسبي  كوتاهي  علت  به 
توسعه  و  رشد  روبه   صنايع  مختلف  شاخه هاي 
كار  به  آنجا  در  قفقاز  تجارت  و  كشاورزي  نيز  و 
مشغول مي شدند. نكته جالب اينكه مردم آذربايجان 
براي زيارت امام رضا (ع) از طريق قفقاز و از راه 
نمايندگان  حتي  مي رفتند،  خراسان  به  خزر  درياي 
دوره اول مجلس نيز براي رفتن به تهران از همين 
راه استفاده كردند. ايرانيان در سازمان «همت» كه 
قفقاز  مسلمان  دموكرات هاي  ـ  سوسيال  تشكيالت 
آنها  از  بعضي  حتي  و  داشتند  حضور  نيز  بود، 
روسيه،  كارگري  دموكرات  ـ  سوسيال  حزب  در 
عضو بودند. وقتي در مجلس دوم مشروطه حزب 
همان  آن  راديكال  جناح  شد،  تاسيس  دموكرات 
اجتماعيون عاميون به رهبري حيدرخان عمواوغلي 
حزب  ارگان  كه  نو»  سردبيري «ايران  حتي  بودند. 

دموكرات ايران بود، در دست اينان قرار داشت.
انتقال  در  و  خليج فارس  و  خزر  درياي  بنادر  البته 
ليكن  داشتند،  نقش  ايران  به  اصالحي  انديشه 
به  بود.  كمرنگ  آذربايجان  به  نسبت  تاثيرات  اين 
رشد  زمينه  آذربايجان  در  مشروطيت  سبب  همين 
در  و  مي شود،  پاسداري  هم  و  مي يابد  توسعه  و 
نمايندگان  پاي  وقتي  حتي  مي ايستد.  استبداد  برابر 
آذربايجان در دوره اول مجلس به تهران مي رسد، 
وضع قانون اساسي دگرگون مي شود و بالفاصله 
پس از ورود اينان مساله تنظيم و تدوين متمم قانون 
اساسي مطرح مي شود كه در كل خيلي مترقي تر از 
هم  تبريز  ايالتي  انجمن  است.  اساسي  قانون  خود 
خيلي كارآمدتر از انجمن هاي ايالتي و واليتي اياالت 
ديگر ايران بوده و پس از بمباران مجلس جاي آن 

را مي گيرد.

مطبوعات و انقالب مشروطه
از عوامل مهم در شكل گيري افكار عمومي جديد در 
ايران دوره ناصرالدين شاه، مطبوعاتي بود كه در 

نوشته هاي  مي شد.  منتشر  ايران  از  خارج  و  ايران 
رساله ها  جزوات،  روزنامه ها،  نظير  جديد  سياسي 
روز  محبوبيت  باسواد  عامه  ميان  در  كتابچه ها  و 
مباني  با  گوناگون  نشريه هاي  داشت.  افزوني 
حبل المتين،  نظير  مختلف  ظواهر  و  ايدئولوژيك 
اختر  و  داخل  در  صوراسرافيل  و  شمال  نسيم 
انقالب  اوان  در  مي شدند.  منتشر  استانبول  در 
آزاديخواهان  از  متعددي  نشريات  مشروطه، 
لندن  و  مصر  كلكته،  بمبئي،  استانبول،  در  ايران 
به  و  فراوان  سختي هاي  تحمل  با  و  مي شد  منتشر 
را  جرايد  اين  مي شد.  توزيع  داخل  در  پنهاني  طور 
ايران  به  زوار  همچنين  و  جهانگردان  بازرگانان، 
منتقل مي كردند و از اين راه در ترويج افكار نو و 
عالقه مند كردن مردم به حكومت قانون در كشور 

مي كوشيدند.
اولين روزنامه آزادي خواهان مهاجر، روزنامه اختر 
است كه دو روزنامه نگار جوان به نام ميرزا مهدي 
و محمد طاهر در سال 1875 در استانبول منتشر 
آقاخان  ميرزا  چون  زيادي  نويسندگان  و  كردند 
مقاله  آن  در  مراغه اي  زين العابدين  و  كرماني 
مي نوشتند، اختر در دوران 22 ساله انتشار خود، 
كرد  جديدي  مرحله  وارد  را  ايران  روزنامه نگاري 
جديد  اجتماعي  و  سياسي  آگاهي هاي  نضج  به  و 
روزنامه  اين  درباره  كسروي  كرد.  شاياني  كمك 
كسان  بيداري  مايه  آن  گفتارهاي  كه  مي نويسد 

بسيار شده است.
يحيي دولت آبادي هم اختر را يگانه آيينه اي براي 
انعكاس افكار بيداران ملت به زبان فارسي مي داند.

حامد الگار هم معتقد است روزنامه اختر بدون شك 
آنجا  در  قبل  دهه  در  كه  بود  ترك  جرايد  از  متاثر 

بسط و توسط يافته بودند.
و  هند  عثماني،  ايران  در  فراواني  خوانندگان  اختر 
تاسيس  را  متعددي  نمايندگي هاي  و  داشت  قفقاز 
درباره  مطالبي  شامل:  اختر  محتويات  بود.  كرده 
حكومت قانون، آموزش و پرورش جديد، سياست 
خارجي، نقش دولت  هاي روس و انگليس، وضعيت 
بود. ايران  داخلي  وضعيت  و  عثماني  امپراتوري 

و  مهدي  ميرزا  مقاالت  ويژه  به  اختر،  محتويات 
افكار  توسعه  و  بسط  در  مهمي  عامل  محمدطاهر، 
حدي  به  اختر  روزنامه  تاثير  بود.  ايران  در  جديد 
بوده است كه تقي زاده آن را در كنار مطالعه آثار 
طالبوف تبريزي و ميرزا ملكم  خان، در رديف عوامل 
موثر بر طرز فكر خود قرار مي دهد و مي نويسد كه 
مطالعه مرتب روزنامه اختر به حدي در شكل دادن 
افكار من موثر بود كه در سال 1316 ق. حوزه اي 
از اشخاص متجدد در تبريز تشكيل داديم.همچنين 
از  عده اي  تا  شد  سبب  عثماني  در  اختر  انتشار 
دور  به  استانبول  در  مهاجر  ايراني  آزادي خواهان 
مخالفت  دليل  به  هم  عثماني  دولت  آيند.  گرد  هم 
را  اختر  روزنامه  فعاليت  اجازه  ايران،  حكومت  با 

از  مردم  ساختن  آگاه  اختر  اصلي  هدف  مي داد. 
وضعيت ايران در آن دوره و مقايسه آن با ممالك 

راقيه بود.
انتشار  اختر  روزنامه  اقدامات  ازمهم ترين  يكي 
مطالبي در مورد امتياز توتون و تنباكو بود. احمد 
كسروي يكي از علل آگاهي مردم از اين امتياز را 
در  اختر  روزنامه  مي داند.  روزنامه  اين  گفتارهاي 
امتياز  درباره  پرمغز  و  مهم  مقاله  دو  استانبول 
رژيم  با  را  آن  و  نوشت  تنباكو  انحصار  و  رژي 
محصول  كه  حالي  در  كرد.  مقايسه  چنين  عثماني 
توتون عثماني خيلي كمتر از تنباكو و توتون ايران 
خارجي  انحصار  حق  بابت  عثماني  دولت  است، 
ساالنه هفتصد هزار ليره عثماني مي گيرد. يك پنجم 
مداخل نيز عايدش مي شد. از آن گذشته صادرات 
و  زارع  است.  آزاد  انحصار  قيد  از  عثماني  توتون 
در  بنابراين  كنند؛  صادر  مي توانستند  دو  هر  تاجر 
و  ملك  به  منافعي  امتياز  و  انحصار  اين  از  ايران 
مضرت  خيلي  است  سهل  شد.  نخواهد  عايد  ملت 
... به مملكت وارد خواهد آمد كه از حاال تعداد آن 
مشخص نيست.روزنامه اختر نخستين بار مذاكرات 
و متن قراردادي را قبل از آنكه دولت ايران اعالم 
كند، منتشر كرد و از واگذاري اين امتياز در مقابل 
و  آزادي خواهان  و  كرد  نگراني  اظهار  اندك  سود 
كرد. دعوت  آن  با  مبارزه  به  را  ايران  روحانيون 

را  ايراني  بازرگانان  عمومي  نگراني  روزنامه   اين 
چنين بيان مي كند: واضح است كه صاحب امتياز، 
كار را با سرمايه اندكي شروع خواهد كرد و تنباكو 
و  تجار  به  باالتر  قيمتي  به  و  خريده  زارعان  از  را 
منافع  كليه  و  فروخت  خواهد  كارگاه ها  صاحبان 
تجار  كه  آنجا  از  رفت.  خواهد  انگليسي  ها  جيب  به 
آنها  ندارند،  را  خارج  به  تنباكو  صدور  حق  ايراني 
كه در سابق به اين تجارت مشغول بودند... بيكار 
و براي يافتن شغل هاي ديگر دچار خسران خواهند 

شد.
متن  انتشار  اختر  جالب  اقدامات  از  يكي  همچنين 
در  پاشا  مدحت  ماده اي   119 اساسي  قانون  كامل 
اوايل سال 1877 م. است كه در انتشار انديشه هاي 
به  دارد.  زيادي  اهميت  ايران  در  مشروطه  خواهي 
مشروطه،  نهضت  از  قبل  سال  سي  ترتيب  اين 
الزم  تشكيالت  و  ترتيبات  مورد  در  اختر  روزنامه 
حكومت مشروطه آشنايي فكري داده بود. كسروي 
در مورد تاثيرگذاري روزنامه اختر بر فرهنگ طبقه 
تحصيلكرده به اين گفته حاجي ميرزا حسين رشديه 
دردسرهاي  با  كه  ايران  در  مدرسه  بنيانگذار  ـ 
تاسيس  ايران  در  را  جديد  مدارس  اولين  فراواني 
كرد- اشاره مي كند كه مرا براي رفتن به بيروت و 
ياد گرفتن شيوه نوين آموزگاري گفتاري از اختر 

برانگيخت.
سرانجام روزنامه اختر با فشار دولت ايران تعطيل 
شد. در يكي از رساله هاي عصر مشروطه در اين 
باره آمده است كه شياطين دولتين عثماني و ايراني 

موجب تعطيلي اختر شدند.
منابع:

 [1]- رسول جعفريان، مقاالت تاريخي، ج 6 (قم: انتشارات دليل، 
1379) ص 95.

مدرن  دولت  و  مشروطيت  تجار،  فارساني،  ترابي  سهيال   .[2]
(تهران: نشر تاريخ ايران، 1384) ص139.

ترجمه  بيستم،  قرن  در  ايران  روشنفكران  قيصري،  علي   .  [3]
محمد دهقاني (تهران: انتشارات هرمس، 1384) ص 30.

[4] . زين العابدين مراغه اي، سياحت نامه ابراهيم بيگ يا بالي 
تعصب او، (تهران: سپيده، 1362) ص 19 ـ 20.

گل  احمد  ترجمه  انقالب،  دو  بين  ايران  آبراهاميان،  يرواند   .  [5]
محمدي و محمد ابراهيم فتاحي (تهران: نشر ني) ص 97؛ احمد 

كسروي، تاريخ مشروطه، ص169.
مشروطه  انقالب  در  سري  انجمن هاي  رائين،  اسماعيل   .[6]

(تهران: انتشارات جاويدان، چاپ اول، 1341) ص 25 و 35.
[7] . همان، 170.

[8] . احمد كسروي، تاريخ مشروطه ايران، ص 40.
انتشارات  (تهران:  من  طوفاني  زندگي  تقي زاده،  حسن   .  [9]

فردوس، چاپ اول، 1378) ص27.
[10] . فريدون آدميت، شورش بر امتياز نامه رژي (1360) ص 

.12
[11] . ذاكر حسين، مطبوعات سياسي ايران در عصر مشروطيت 

(1369) ص 44.
[12]. يرواند آبراهاميان، پيشين، ص 96.

[13]. رحيم رئيس نيا، پيشين، ص 328.
آجوداني،  ماشاءاهللا  ك:  ر.  دردسرها،  اين  مطالعه  براي   .[14]

پيشين.
[15]. احمد كسروي، پيشين، ص 87.

تهران،  (دانشگاه  ايران  در  مطبوعات  سير  موالنا،  حميد   .[16]
1370) ص 98.

[17]. غالمحسين زرگري نژاد، رسائل مشروطه، ص 591.
[18] . احمد كسروي، پيشين، ص 624 و 686.
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كشف شلوغ 
ترين كهكشان 

جهان
تلسكوپ  استفاده  با  منجمان 
اشعه  رصدخانه  هابل،  فضايى 
هاى  تلسكوپ  و  چاندارا  ايكس 
كهكشان  ترين  پرجمعيت  زمينى 

جهان را كشف كرده اند.
اى  فشرده  فوق  كهكشان  كوتوله 
به نام UCD1 M60 ممكن است 
به  نزديك  كهكشان  ترين  متراكم 
زمين باشد كه توسط تعداد فوق 
اشغال  ستارگان  از  اى  العاده 

شده است.
سرنخ  منجمان  به  كهكشان  اين 
هايى در خصوص گذشته مرموز 
تكاملى  زنجيره  در  نقشش  و  آن 

كهكشانى ارائه مى دهد.
گفته مى شود، UCD1 M60، ده 
ميليارد سال قدمت دارد و نزديك 
 NGC به كهكشان بيضوى عظيم
نيز   M60 (كه  گرفته  قرار   4649
ميليون   54 و  شود)  مى  خوانده 
سال نورى از زمين فاصله دارد.

ترين  شفاف  كيهانى  جرم  اين 
است  دست  اين  از  كهكشان 
است  كهكشانى  ترين  عظيم  و 
برابر  ميليون   200 آن  وزن  كه 
بر  مبتنى  و  بوده  خورشيد 
مترى   10 تلسكوپ  مشاهدات 

Keck در هاوايى است.

قابل  را   UCD1  M60 آنچه 
توجه مى كند، اين است كه حدود 
فقط  شعاع  در  جرم  اين  از  نيمى 
شود  مى  يافت  نورى  سال   80
 15 حدود  آن  ستارگان  تراكم  و 
زمين  پيرامون  ناحيه  برابر  هزار 
در كهكشان راه شيرى است. اين 

آن  ستارگان  كه  معناست  بدين 
يكديگر  به  تر  نزديك  برابر   25

هستند.
دانشگاه  از  استرادر  جى  گفته  به 
ايالتى ميشيگان و رهبر ارشد اين 
ستاره  يك  از  سفركردن  مطالعه، 
 UCD1 M60 به ستاره ديگر در
راه  كهشكان  از  تر  آسان  بسيار 
از  استفاده  با  اما  است،  شيرى 
فناورى هاى حاضر صدها سال 

طول مى كشد.
مترى   6.5 اى  چندآينه  تلسكوپ 
ميزان  مطالعه  براى  آريزونا  در 
هيدروژن  از  تر  سنگين  عناصر 
در  موجود  ستارگان  در  هليم  و 
رود  مى  كار  به  مزبور  كهكشان 

به  آن  شده  ارائه  هاى  ارزش  و 
خورشيد بسيار شبيه هستند.

دانشگاه  از  ست  آنيل  گفته  به 
اين  در  حاضرين  از  يكى  و  اوتا 
سنگين  عناصر  فراوانى  مطالعه، 
نابارور  محيطى  كهكشان،  در 
شكل  حتى  و  ها  سياره  براى  را 

گيرى حيات ايجاد مى كند.
جنبه ديگر UCD1 M60 حضور 
شفاف  ايكس  اشعه  منبع  يك 
داده  در  كه  است  مركزش  در 
شد  آشكارسازى  چاندرا  هاى 
سياهچاله  منبع،  اين  توضيح  و 
حدود  آن  وزن  كه  است  عظيمى 
خورشيد  جرم  برابر  ميليون   10

است.
منجمان در تحقيقاتشان به دنبال 
آيا  كه  بودند  موضوع  اين  يافتن 
خوشه  عنوان  به   UCD1  M60
يا  شده  متولد  اى  ستاره  هاى 
جدا  آن  از  ستارگان  كه  هنگامى 

شدند، فشرده تر شده است.
سياه چاله هاى عظيم در خوشه 

شود،  نمى  يافت  ستارگان  هاى 
بنابراين چنانچه منبع اشعه ايكس 
سياهچاله  يك  وجود  دليل  به 
از  احتماال  بايد  باشد،  عظيم 
تصادم بين UCD1 M60 و يك 
يا تعداد بيشترى از كهشكان هاى 

مجاور به وجود آمده باشد.
عناصر  فراوانى  و  بزرگ  جرم 
هليم  و  هيدروژن  از  تر  سنگين 
دارند  نقش  تئورى  اين  در  نيز 
بقاياى  موردبحث  كهكشان  كه 

كهكشان بزرگ ترى است.
به گفته دانكن فوربس از دانشگاه 
سوينبورن استراليا، تقريبا تمامى 
آنچه  خارجى  بخش  از  ستارگان 
بوده،  بزرگترى  كهكشان  زمانى 

جدا شدند.
اين امر هسته هاى بسيار متراكم 
سياهچاله  يك  و  سابق  كهكشان 
بسيار عظيم را بر جاى مى گذارد.

با اين حال، چنانچه اين جداشدن 
مزبور  كهكشان  داد،  مى  رخ 
بزرگ  برابر   200 تا   50 اساسا 
تر از اكنون و جرم سياهچاله نيز 
كهكشان  اصلى  جرم  به  نسبت 
مانند جرم كهكشان راه شيرى و 
بسيارى ديگر از كهكشان ها مى 
هاى  زمان  بايد  جدايى  اين  بود. 
كهكشان  و  باشد  داده  رخ  پيش 
ممكن است پس از ميلياردها سال 

به اندازه كنونى رسيده باشد.

 The در  مطالعه  اين  جزئيات 
 Astrophysical Journal

Letters منتشر شد.

ژن انقراض حافظه كشف شد
فناورى  موسسه  اعصاب  و  مغز  متخصصان 
ماساچوست بر اين باورند كه توانسته اند گام ديگرى 

به سوى حذف خاطرات بد از ذهن بردارند.
را   Tet1 ژن  اند  توانسته  كه  باورند  اين  بر  محققان 
شناسايى كنند كه نقش شگفت انگيز «انقراض حافظه» 

را ايفا مى كند.
با  كهنه  خاطرات  جابجايى  زمان  در  كه  فرآيند  اين 
براى  كليد  يك  عنوان  به  افتد،  مى  اتفاق  جديد  خاطرات 
ورود به مرحله اى شناخته شده كه در آن خاطرات را 

مى توان كنترل و حتى به طور كامل حذف كرد.
به گفته محققان، اگر بتوان راهى را براى تقويت فعاليت 
اين ژن پيدا كرد، مى تواند به پيشرفتهاى پزشكى مانند 
ترميم خاطرات افراد مبتال به اختالل تنش زاى پس از 

رويداد منجر شود.
يادگيرى  رفتار  مقايسه  به  خود  پژوهش  در  محققان 
نسخه  داراى  موشهاى  و   Tet1 ژن  داراى  موشهاى 

مهار شده يا خاموش آن پرداختند.
ماليم  الكتريكى  شوكهاى  ارائه  با  گروه  دو  هر  به 

آموزش داده شد تا از قفسهاى خاص بترسند.
موشهاى بدون اين ژن مانند موشهاى عادى ياد گرفتند 
تا قفسها را با شوك همراه بدانند اما زمانى كه محققان 
آنها را در همان قفس بدون شوك قرار دادند، دو گروه 

از رفتار متفاوتى برخوردار بودند.
موشهاى  كه  دريافتند  شگفتى  كمال  در  دانشمندان 
حافظه  كه  چرا  ترسند  نمى  قفس  از   Tet1 ژن  داراى 
قديمى آنها از درد با حافظه جديد جايگزين شده بود. 
اين در حاليست كه موشهاى بدون اين ژن كه حافظه 
مى  تجربه  اين  از  همچنان  بود،  نشده  جايگزين  شان 

ترسيدند.
فعاليت  ارتقاى  براى  راهى  دارند  قصد  محققان  اكنون 
اختالالت  يا  معتاد  افراد  به  بتوانند  تا  كنند  پيدا  ژن  اين 

مرتبط با خاطرات بد كمك كنند.
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ماه، 100 ميليون سال 
جوانتر شد!

ميليون   100 ماه  مي دهد،  نشان  جديد  تحقيقات 
سال جوانتر از تصورات قبلي است.

 4,45 و  ميليارد   4,56 بين  چنداني  تفاوت  شايد 
زمان  اين  اما  باشد،  نداشته  وجود  سال  ميليارد 
براي تغيير دادن درك دانشمندان از شكل گيري 
ماه كه 100 ميليون سال جوانتر از تصورات قبلي 
خصوص  در  غالب  است.نظريه  كافي  است،  شده 
در  اي  سياره  كه  مي كند  بيان  ماه  گيري  شكل 
ميليارد   4,56 حدود  در  بزرگتر  يا  مريخ  اندازه 
منظومه  گيري  شكل  از  پس  اندكي  و  قبل  سال 
بقايايي  كرد؛  برخورد  زمين  با  شدت  به  شمسي 
با  و  شده  پرتاب  فضا  به  زمين  از  برخورد  اين 
ماه  گيري  شكل  باعث  يكديگر  به  آميختن  درهم 
ماه  سنگ هاي  از  جديد  آناليزهاي  است.اما  شده 
نشان مي دهد، ماه در حدود 4,4 تا 4,45 ميليارد 
كارلسون»  است.«ريچارد  گرفته  شكل  قبل  سال 
تأكيد  واشنگتن  در  كارنيگ  موسسه  محققان  از 
مي كند: منظومه شمسي 4,568 ميليارد سال عمر 
مانند  كوچكتر  اجرام  عمر  تخمين  امكان  دارد؛ 
سيارك ها نيز به وسيله تجزيه و تحليل زماني كه 
اين اجرام وارد دوره هاي ذوب گسترده شده اند، 
گيري  شكل  از  پس  كمي  احتماال  دارد.ماه  وجود 
بوده  مذاب  سنگ هاي  از  اقيانوسي  داراي  خشن، 
سن  از  تخمين  ترين  دقيق  حاضر  حال  در  است؛ 
شكل  اقيانوس  اين  وسيله  به  كه  ماه  سنگ هاي 
نشان  را  سال  ميليارد   4,360 حدود  گرفته اند، 
نشانه هايي  زمين  روي  بر  دانشمندان  مي دهد.اما 
از واقعه ذوب اصلي يافته اند كه به 4,45 ميليارد 
شكل  زمان  شواهد  اين  و  مي گردد  باز  قبل  سال 
نشان  بعدتر  سال  ميليون   100 را  ماه  گيري 

مي دهد.

آيا گرم شدن زمين 
متوقف شده است؟ 
مقامات  و  جوي  مطالعات  دانشمندان 
جهان  كشور   200 به  نزديك  از  زيست محيطي 
تا  آمده اند  گردهم  سوئد  پايتخت  استكهلم،  در 
شدن  گرم  درباره  دانشمندان  گزارش  آخرين 

جمعه  روز  را  آن  قسمت  اولين  كه  را  زمين 
ميزان  كه  گزارش  كنند.اين  بررسي  شد،  منتشر 
يخچال هاي  بر  آن  تاثير  و  زمين  شدن  گرم 
طبيعي و سطح آب اقيانوس ها را تخمين مي زند، 
قلمداد  زمينه  اين  در  گزارش  اطمينان ترين  قابل 
مي شود و قرار است دو قسمت بعدي آن طي يك 
«مجمع  را  گزارش  شود.اين  منتشر  آينده  سال 
 «IPCC» بين الدولي تغيير آب و هواي زمين» يا

را  آن  اعضاي  كه  مجمع  اين  است.  كرده  تهيه 
در  مي دهند  تشكيل  داوطلب  دانشمند  هزاران 
سال 1988 ميالدي از طرف سازمان ملل متحد 
و سازمان جهاني هواشناسي پايه گذاري شد تا 
مورد  در  اقتصادي   - اجتماعي  و  فني  اطالعات 
كند.گزارش  گردآوري  را  زمين  كره  شدن  گرم 
سراسر  در  دانشمند   800 تالش  حاصل  جديد 
بررسي  را  تحقيق   9000 حدود  كه  دنياست 
كرده اند. به عالوه 50 هزار پيشنهاد دانشمندان و 

1800 نظر پيشنهادي دولت ها نيز در اين گزارش 
صفحه اي   30 خالصه اي  و  شده  گرفته  نظر  در 
نيز  صفحه اي   127 نسخه  يك  و  دولت ها  براي 
است. شده  ديده  تدارك  ملل  سازمان  براي 

آن  پاسخ  دنبال  به  دولت ها  كه  سوالي  مهمترين 
زمين  شدن  گرم  روند  چرا  كه  است  اين  هستند 
در 15 سال گذشته يعني از سال 1998 تا 2012 
ميالدي كندتر از اين روند در بعد از سال 1951 

ميالدي بوده است؟

ارشد  دانشمند  پترسون»،  «آرتور  پروفسور 
آژانس ارزيابي هاي زيست محيطي هلند مي گويد: 
دولت ها توضيح روشني براي علت احتمالي اين 
اين  كه  دارم  انتظار  من  و  مي كنند  مطالبه  پديده 
گزارشي  از  چكيده اي  اصلي  محور  موضوع 

باشد كه براي دولت ها تهيه مي شود.
آن  سر  بر  مختلف  دانشمندان  كه  اصلي  سوال 
چرا  كه  است  اين  نرسيده اند  توافق  به  هنوز 
روند گرم شدن هواي زمين از سال 1998 سير 
نمي دهد  نشان  اين  آيا  و  است  نداشته  صعودي 
انسان  به  است  ممكن  زمين  كره   شدن  گرم  كه 

ربطي نداشته باشد؟
دانشمندان بر سر توضيح دليل اين پديده و نيز 
مدل هاي كامپيوتري كه با آن مي توان گرم شدن 
ندارند  نظر  توافق  كرد،  بررسي  را  زمين  هواي 
اما اكثر آنها معتقدند كه گرم شدن هواي زمين 
كار بشر است و همچنان ادامه دارد با اين حال 
ممكن است تاثير آن موقتا در دماي كره زمين 
مشاهده نشود.از سوي ديگر پروفسور «اشتفان 
«پوتسدام»  تحقيقاتي  موسسه  از  رامستورف» 
در آلمان مي گويد: روند گرم شدن زمين متوقف 
نشده و اين امر را مي توان از روند فعلي انباشت 

حرارت در اقيانوس ها دريافت.
در گزارش مجمع آمده است كه گرم شدن زمين 
باعث خواهد شد سطح آب درياها در كره زمين 
تا پايان اين قرن بين 18 تا 59 سانتيمتر باال بيايد 
 2100 سال  در  اقيانوس ها  حالت  بدترين  در  و 
فعلي  وضعيت  از  باالتر  متر  يك  تقريبا  ميالدي 
كه  مي گويند  منتقدان  حال  اين  با  بود  خواهد 
مجمع براي گزارش خود از روش ها و مدل هايي 
استفاده مي كند كه باعث اغراق در نتايج مي شود.

دانشمندان از هفته آينده همراه با مقامات دولتي 
كرد  خواهند  بررسي  را  گزارش  سطر  به  سطر 
سوال  همين  آنها  بررسي هاي  اصلي  محور  و 
زمين «وقفه»  شدن  گرم  در  چرا  كه  بود  خواهد 

افتاده است؟
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گوناگون

سامسونگ و اپل هم مانند نوكيا 
ورشكست مي شوند؟!

در سال 2005 نوكيا حاكم بالمنازع بازار تلفن همراه در جهان بود و هيچ 
تحليلگري پاياني را براي اين حكمراني متصور نبود. امروز نوكيا ورشكست 

و به مايكروسافت واگذار شده است.
اينكه  تصور  و  است  مطرح  اپل  و  سامسونگ  مورد  در  قضيه  اين  اكنون 
اين دو شركت با كوچك ترين لطمه اي مواجه شوند، دشوار است.اما رونالد 
آوري  فن  حوزه  تحليلگر  و  وارويك  اقتصاد  دانشكده  استاد  كلينگبيل، 
مي گويد: ايمني هيچ كدام از اين دو كمپاني تضمين شده نيست.به گفته وي 
است  ساخت  دست  در  به“كالود"  موسوم  جديدي  موبايلي  عامل   سيستم 
نرم  وقتي  دارد.  همراه  به  را  قيمت  ارزان  گوشي هاي  نظير  مزيت هاي  كه 
برنامه  اجراي  براي  گوشي  مي كند  كار  كالود  عامل  سيستم  روي  افزاري 
به پردازنده سريع يا حافظه زياد(عواملي كه باعث افزايش قيمت مي شوند) 
سيستم  تيزن،  سامسونگ  نظير  جديدي  داشت.محصوالت  نخواهد  احتياج 
عامل فايرفاكس، گوشي هوشمند“ابونتو اج" كه با سيستم عامل لينوكس كار 
مي كند و سيستم عامل“سيل فيش" شركت“جوال" كه توسط كاركنان سابق 
جاي  است  ممكن  يك  هر  كه  هستند  مواردي  جمله  از  شده  طراحي  نوكيا 
اندرويد گوگل و آي اُ اس اپل را بگيرند.كلينگبيل افزود: تمام اين محصوالت 
همگي  باشند،  سازگار  افزارها  نرم  با  كه  بگيرند  پيش  در  را  رويكردي  اگر 
و  مي كنند  دنبال  را  متفاوتي  اهداف  آنها  از  يك  هر  باشند.  موفق  مي توانند 
روي هم مي توانند سهم قابل توجهي از بازار را تصاحب كنند.وي گفت: به 
زودي اسمارت فون ها به گوشي هاي گنگي تبديل خواهند شد كه دسترسي 
به سيستم عامل هوشمند كالود را ممكن مي سازند. نرم افزارها صرفا راه 
پردازنده  هيچ  به  و  هستند  كالود  روي  شده  اجرا  برنامه هاي  به  ارتباطي 
افزارها  نرم  به  دسترسي  استاندارد  ابزار  به  اين  اگر  ندارند.  احتياج  قوي 
فونها  اسمارت  كنوني  بازار  بخشهاي  تمام  روي  شود،  تبديل  گوشي ها  در 
تاثير خواهد گذاشت.وي گفت: اين تحول هنوز در مراحل اوليه خود است و 
موفقيت آن تضمين نشده است. اما به سرعت مي تواند رشد كند. اگر فقط 
كل  كند،  استفاده  جديد  عامل  سيستم هاي  اين  از  يكي  از  بزرگ  شركت  يك 

بازار را متحول خواهد كرد.

 كارهاي عجيب 
سياستمداران در 

سازمان ملل 
هميشه  ملل  سازمان  اجالس هاي 
گاه  و  آفرين  جنجال  صحنه هاي 
شايد  است.  آفريده  هم  را  مضحكي 
را  ملل  سازمان   1960 سال  اجالسيه 
اين  اجالس  ترين  پرحاشيه  بتوان 

نهاد بين المللي معرفي كرد. 
با  شرق  بلوك  رهبران  كه  جايي 
صحن  خود  حركات  و  سخنراني ها 
جنجال  به  را  ملل  سازمان  علني 
طوالني  سخنراني هاي  كشاندند. 
يك  از  قذافي  معمر  و  كاسترو  فيدل 
خروشچف  كه  كفش هايي  طرف، 
به  يك  هر  رجايي  علي  محمد  و 
آوردند،  در  پاهايشان  از  اي  نشانه 
ابزارهايي كه بعضي از رهبران جهان 
سازمان  علني  صحن  به  خودشان  با 
ملل آوردند از جنجالي ترين اتفاقات 
اجالسيه هاي سازمان ملل بوده است.

ميكروفون در منقار عقاب
آمريكا  سفير  الج  كابوت  هنري   1960 سال  در 
دوستي  انجمن  كه  را  تنديسي  ملل  سازمان  در 
داده  هديه  آمريكا  سفارت  به  شوروي  و  آمريكا 
بود روي ميز سخنراني اش گذاشت و آرام با يك 
روي  كه  عقابي  منقار  از  را  ميكروفوني  موچين، 
تنديس طراحي شده بود بيرون مي كشد تا نشان 
دهد شوروي در سفارت آن ها جاسوسي مي كند. 
البته چند روزي قبل از اين اتفاق يك شوروي يك 
هواپيماي جاسوسي آمريكا را بر فراز خاك خود 
براي  سفير  آقاي  كار  اين  و  بود  كرده  سرنگون 

تحت الشعاع قرار دادن آن ماجرا بود.

كفش خروشچف
به غير از محمد علي رجايي، رئيس جمهور ايران 
كه كفش خود را در سازمان ملل از پا در آورد تا 
خبرنگاران  ديد  مقابل  در  را  پاهايش  شكنجه  آثار 
هم  سياسي  شخصيت  يك  دهد  قرار  عكاسان  و 
را  كفشش  ملل  سازمان  اجالس هاي  از  يكي  در 
كابوت  هنري  كه  سالي  همان  در  بود.  كنده  پا  از 
ميكروفون را از منقار عقاب بيرون مي كشد نيكتا 
خود  سخنراني  در  شوروي  رهبر  خروشچف 
رهبران كشورهاي بزرگ سرمايه داري را بشدت 
كل  دبير  مرشولد»  و «داك ها  قرارداد  حمله  مورد 

سازمان ملل متحد را دست نشانده امريكا معرفي 
نمايندگي  هيات  اعضاي  همهمه  وقتي  مي كند. 
در  شوروي  سياست هاي  از  انتقاد  در  به  فيليپين 
اروپاي شرقي بلند مي شود خروشچف كفش خود 
را از پا كنده و محكم براي تريبون مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد مي كوبد تا آن ها را ساكت كند.

طوالني ترين سخنراني
اجالس سازمان ملل در سال 1960 را شايد بتوان 
اجالس هاي  مجموع  از  اجالس  ترين  پرحاشيه 
هم  اجالس  همين  در  ناميد.  ملل  سازمان  ساليانه 
طوالني  كوبا  سابق  رهبر  كاسترو  فيدل  كه  بود 
ايراد  را  ملل  سازمان  تاريخ  طول  سخنراني  ترين 

نيمه  و  چهارساعت  سخنراني  يك  در  او  كرد. 
جمهور  رئيس  كندي  اف  جان  عليه  تندي  سخنان 
وقت آمريكا و سياست هاي آمريكا ايراد كرد. وي 

كندي را بي سواد و ميليونري ابله معرفي كرد.

آثار شكنجه
 26 كه  بود  ايراني  جمهور  رئيس  اولين  رجايي 
عازم  ايراني  هيات  يك  راس  در   1359 سال  مهر 
مقارن  ملل  سازمان  در  او  حضور  شد.  نيويورك 
با تجاوز عراق به خاك ايران بود.رجايي دربرابر 
و  دوربين  هزاران  و  بين المللي  مجامع  ديدگان 
پاي  و  آورد  در  پا  از  را  خود  كفش  تصويربردار 

آثار  تا  گذاشت  ميز  روي  را  خود  شده  شكنجه 
جمله  او  دهد.  قرار  عموم  معرض  در  را  شكنجه 
من القول  بالسوء  الجهر  يحب اهللا  آيه «ال  با  را  خود 
سخن  كسي  ندارد  دوست  خداوند  ظلم»،  من  اال 
ستم  مورد  كه  وقتي  مگر  بكشد  فرياد  را  درشت 
قرار گرفته باشد، آغاز كرد و اين گونه ادامه داد: 
ما در شرايطي به اينجا آمده ايم كه كشورمان در 
بعث  دولت  سوي  از  برافروخته  جنگ  آتش  ميان 
مستقيما  ديروز  من  مي سوزد؛  عراق  نامردمي  و 
و  كشته ها  و  شدم  اينجا  عازم  جنگ  جبهه  از 
هر  انساني،  هر  دل  آنان  ديدن  كه  را  مجروحيني 
چند كم احساس را به درد مي آورد، به چشم خود 

نظاره كردم.

حمله به منشور سازمان ملل
معمر قذافي، رهبر سابق ليبي در سال 2009 پس 
از چهار دهه حضور بر مستند قدرت در شصت 
و چهارمين مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني 
كرد. حضور او در اين اجالس نكات جالب توجهي 
داشت. او قصد داشت به جاي حضور در هتل هاي 
اين  اجازه  كه  برپاكند  چادر  نيويورك  در  آمريكا 
كار را به وي ندادند. در صحن علني سازمان ملل 
شاهان"  عنوان“شاه  با  اوباما  سخنان  از  پس  وي 
براي حضور در پشت تريبون سخنراني فراخوانده 
شد.اين سخنراني از دو جهت قابل توجه بود. هم 
سخنراني  دقيقه   15 بود  قرار  او  كه  جهتي  آن  از 
كند و سخنراني اش را يك ساعت و نيم طول داد 
اش  سخنراني  جريان  در  كه  جهت  آن  از  هم  و 
و  كرد  پاره  را  ملل  سازمان  منشور  از  نسخهاي 
شوراي امنيت را شوراي ترور و وحشت خواند. 
اين اقدام وي واكنش هاي مختلفي را در پي داشت، 
از جمله اين كه گوردن براون نخست وزير بريتانيا 
دفاع  براي  من  اظهاركرد:  سخنراني اش  ابتداي  در 
براي  نه  و  آمده ام  اين جا  ملل  سازمان  منشور  از 

پاره كردن آن.

كارتن نتانياهو
يكي از مضحك ترين تصاوير اجالس هاي سازمان 
بنيامين  كه  است  تصويري  به  مربوط  هم  ملل 
تصويري  او  داد.  نشان  اجالس  اين  در  نتانياهو 
به  كرد  سعي  و  داد  نشان  را  بمب  يك  از  كارتني 
رهبران حاضر در اجالس نشان دهد كه ايران تا 
مي كند.  پيدا  دست  اتم  بمب  به  ديگر  كوتاه  مدت 
خط  يك  دادن  نشان  با  و  تصوير  اين  با  نتانياهو 
قرمز روي بمب مدعي شده بود كه ايران مي تواند 
تا بهار و يا تابستان سال آينده به اورانيوم غني 
شده با درصد باال براي توليد بمب اتم دسترسي 
اين  از  هم  اسرائيلى  سياستمداران  حتي  كند.  پيدا 
يخيموويچ»  كردند.«شلي  گاليه  نتانياهو  اقدام 
رهبر حزب كارگر رژيم  اسرائيلى ها با لحني تند 
شصت  در  نتانياهو  سخنراني  از  استهزاآميز  و 
ملل  سازمان  عمومي  مجمع  نشست  هفتمين  و 
متحد انتقاد كرد و گفت كه گفت: «خطوط قرمز را 
دست  به  تريبون ها  در  نقاشي  نمايش  با  نمي توان 
آورد بلكه بايد آن را پشت درهاي بسته و از طريق 
متحدمان  مهم ترين  و  خودمان  بين  اعتماد  احياي 

يعني آمريكا به دست آوريم».



  جمعه 5  مهر ماه 1392 -  شماره 315هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

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

روانشناسى

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

 ( London University )
توسط

 وزارت بهد ارى انگلستان
قاضى د ادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كنند ه سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

محبوب ترين 
فرد باشيد

اگر شما بتوانيد كارى كنيد كه ديگران حس 
كنند مهم هستند، به يكى از محبوب ترين 
افراد در دنيا تبديل مى شويد.ابتدا بايد اين 
كار را از اعضاى خانواده تان شروع كنيد 
خود  همكاران  و  دوستان  به  را  آن  بعد  و 
گسترش دهيد.براى اينكه ديگران احساس 
مهم بودن بكنند، هفت راه وجود دارد. اينها 
تمرين هاى ساده اى هستند كه مى توانيد 

با تكرار، آنها را بياموزيد: 

يكى  بپذيريد:  هستند  كه  طور  همان  را  مردم   .1
است  اين  بشر  طبيعت  نيازهاى  ترين  عميق  از 
كه ديگران، بدون اينكه در موردشان قضاوت و 
را  آنها  دهند،  قرار  انتقاد  مورد  يا  كنند،  ارزيابى 
بپذيرند. روانشناسان به اين رفتار، « توجه مثبت 
و بى قيد و شرط» مى گويند. و اين زمانى اتفاق 
مى افتد كه شما به طور كامل و بدون خوددارى، 
فرد ديگرى را دقيقا همان طور كه هست بپذيريد. 
و  هستند  انتقادجو  مردم  اكثر  كه  ازآنجايى 
به  اگر  كنند،  مى  قضاوت  ديگران  مورد  در  مدام 
پذيرفته  ديگران  توسط  شرط  و  قيد  بى  صورت 
شوند، عزت نفس شان باال مى رود، خودانگاره 
احساس  خود  مورد  در  و  شود  مى  تقويت  شان 

خوبى پيدا مى كنند.
وقتى به ديگران نگاه مى كنيد و خالصانه لبخند 
مى زنيد، در مورد خودشان احساس بهترى پيدا 
مى كنند. عزت نفس شان باال مى رود و بيشتر 
كنند.وقتى  مى  بودن  مهم  و  ارزشمندى  احساس 
ديگر در مورد خودتان و اثرى كه روى ديگران 
مى گذاريد فكر نكنيد و در عوض، درباره ديگران 
كنيد،  فكر  گذارند  مى  شما  روى  آنها  كه  اثرى  و 
مى  عميق  نفس  يك  كنيد.  مى  آرامش  احساس 
كشيد و وقتى در خانه يا محل كارتان مردم را مى 
بينيد، به آنها لبخند مى زنيد و با آنها احوالپرسى 
مى كنيد. اين يكى از موثرترين كارهايى است كه 
مى توانيد براى ايجاد عزت نفس و ايجاد رابطه با 
ديگران انجام دهيد. لبخند زدن به ديگران، باعث 
ارزشمند  و  مهم  كنند  احساس  آنها  كه  شود  مى 

هستند.

مى  شان  تحسين  كه  دهيد  نشان  ديگران  به   .2
كنيد: هر بار كه كسى را به خاطر كارى كه انجام 
داده يا حرفى كه زده است تحسين مى كنيد، عزت 
نفس او را باال مى بريد و باعث مى شويد كه آن 
فرد احساس كند مهم است. رفتارهايى كه نشان 
لبخند  و  دادن  تكان  سر  از  باشد،  تحسين  دهنده 
زدن گرفته، تا ارسال كارت، نامه و كادو، عزت 
بيشتر  شود  مى  باعث  و  برده  باال  را  افراد  نفس 
خودشان را دوست داشته باشند. در نتيجه آنها 
شد.ساده  خواهند  مند  عالقه  بيشتر  شما  به  نيز 
فقط  كه  است  اين  تحسين،  بيان  براى  راه  ترين 

بگوييد: «متشكرم.» كلمه «متشكرم» در هر زبانى 
در هر كجاى دنيا عميقا قابل درك است.

بهتر است به هر يك از كشورهاى دنيا كه سفر 
مى كنيد، اولين لغاتى كه ياد مى گيريد « متشكرم 
لغات  اين  از  شما  كه  بار  هر  باشد.  لطفا »  و «   «

استفاده مى كنيد مردم شاد مى شوند، لبخند مى 
زنند و از اينكه در حضور شما باشند خوشحال 

مى شوند.

در  افراد  عزيزترين  باشيد:  برخورد  3.خوش   
هر موقعيتى، آنهايى هستند كه عموما با ديگران 
ديگر  طرف  از  هستند.  مثبت  و  برخورد  خوش 
اهل جر و بحث كه همه چيز را زير سوال  افرادِ 
مخالف  ديگران  با  و  كنند  مى  شكايت  برند،  مى 
مى  شمار  به  عزيز  جايى  در  ندرت  به  هستند، 
يا  زند  مى  حرف  كسى  كه  زمانى  در  اگر  روند. 
شكل  به  را  سرتان  كند  مى  بيان  را  اش  عقيده 
مثبتى تكان مى دهيد و لبخند مى زنيد، باعث مى 
محترم،  باهوش،  كند  احساس  فرد  آن  كه  شويد 
ارزشمند و مهم است و همچنين باعث مى شويد 
كه آن فرد از اينكه در حضور شماست احساس 

خوشحالى كند.

مورد  در  اغلب  مردم  كنيد:  تعريف  مردم  از   .4
تعلقات، گرايش ها و دستاوردهاى شان عواطف 
زيادى دارند. وقتى از چيزى كه متعلق به كسى 
مورد  در  شود  مى  باعث  كنيد  مى  تعريف  است 

خودشان احساس خوبى پيدا كنند.
هايى  حرف  گفتن  با  توانيد  مى  همچنين  شما 
مثل: «شما واقعا پشتكار داريد »، از ويژگى هاى 
شخصيتى افراد تعريف كنيد. مردم همه عمرشان 
(خصوصا  يشان  ها  ويژگى  كسب  صرف  را 
شما  وقتى  و  كنند  مى  شان)  مثبت  هاى  ويژگى 
متوجه اين ويژگى ها مى شويد و از آنها تعريف 
دستاوردهاى  از  شوند.  مى  خوشحال  كنيد  مى 
از  چقدر  كه  بگوييد  مردم  به  كنيد.  تعريف  افراد 
خانه، اداره يا تجارتى كه ساخته اند يا موقعيت 

شغلى كه پيدا كرده اند خوشتان مى آيد.

راه  موثرترين  شايد  كنيد:  توجه  ديگران  به   .5
باشد  اين  انسان،  يك  نفس  عزت  افزايش  براى 
كه وقتى حرف مى زند با توجه به حرف هايش 

گوش كنيد.
كليد خوب گوش دادن اين است كه سوال بپرسيد 
و بعد به تك تك كلماتى كه به عنوان پاسخ مى 
مقابل  طرف  وقتى  كنيد.  توجه  دقت  با  شنويد 
جمله  يا  دهد  مى  كاهش  را  زدنش  حرف  سرعت 
اش به پايان مى رسد يك سوال ديگر بپرسيد. با 
را  حرفش  اينكه  بدون  شويد،  خم  جلو  به  توجه 
بدهيد. طورى  هايش گوش  به صحبت  قطع كنيد 
مى  مقابل  طرف  كه  حرفى  انگار  كه  كنيد  گوش 
است  چيزى  ترين  وجذاب  ترين  هوشمندانه  زند 
كه تا به حال شنيده ايد. وقتى مردم ببينند كه با 
توجه به حرف هايشان گوش مى كنيد، مغزشان 
درباره  نتيجه  در  كند.  مى  ترشح  ايندورفين 
عزت  و  كنند  مى  پيدا  خوبى  احساس  خودشان 
احساس  اين  بر  عالوه  رود.  مى  باال  شان  نفس 
شادى را به بودن در حضور شما ربط مى دهند 
و برهمين اساس، شما را آدم جذاب و باهوشى 

مى بينند. 

6.هرگز در ابتدا انتقاد، سرزنش و شكايت نكنيد: 
هيچ وقت چيزى نگوييد و حرفى نزنيد كه عزت 
نفس كسى را پايين بياورد، يا باعث شود احساس 

كند كه ارزش و اهميت كمى دارد.
حرف  موردشان  در  ديگران  سر  پشت  اينكه  از 
كنيد.  خوددارى  بكنيد  منفى  هاى  بحث  يا  بزنيد 
هيچ وقت پشت سر كسى چيزى نگوييد كه حاضر 
نيستيد در مقابل او بگوييد. مخرب ترين نيرو در 
روابط انسانى، انتقاد مخرب است، زيرا اين كار، 
عزت نفس افراد را پايين آورده و باعث مى شود 
عصبانى شوند و حالت دفاعى به خود بگيرند و 
از منبع اين انتقاد بدشان بيايد. پس هرگز از افراد 
و موقعيت هايى كه دوست نداريد، بى خود و بى 

جهت انتقاد نكنيد. 

مى  مالقات  او  با  كه  كسى  هر  با  ارتباط  در   .7
به  باشيد:  كار  مالحظه  و  مشتاق  مودب،  كنيد 
هر  با  و  كنيد  فكر  ميم  سه  عنوان  به  كلمات  اين 
كسى كه مالقات مى كنيد اينها را در نظر داشته 
كسى  با  احترام  و  ادب  با  وقتى  اول:  باشيد:ميم 
و  ارزشمندى  احساس  فرد  آن  كنيد  مى  رفتار 
كنيد  مى  كارى  وقتى  كند.  مى  بيشترى  اهميت 
پيدا كند،  اهميت  كه كسى احساس ارزشمندى و 
آن فرد نيز در مقابل برايتان بيشتر ارزش قائل 
گذاشت.  خواهد  بيشترى  احترام  شما  به  و  بوده 
ميم دوم: وقتى خودتان را در مورد مسائلى كه 
مى  نشان  مشتاق  افتند  مى  اتفاق  فرد  زندگى  در 
دهيد، او از شما خوشش مى آيد و بيشتر به شما 
عالقه مند مى شود. وقتى كسى در وضعيت بدى 
خود  محبت  و  نگرانى  شما  و  باشد  شده  گرفتار 
را ابراز كنيد، او را تحت تاثير قرار مى دهيد. با 
اين  از  و  كنيد.  مى  برقرار  ارتباط  او  احساسات 
طريق به فردى دوست داشتنى تبديل مى شويد.

مى  مالحظه  ديگران  مورد  در  وقتى  سوم:  ميم 
انجام  كارهايى  كنيد  مى  موظف  را  خود  كنيد، 
بدهيد و حرف ها يى بزنيد كه باعث شود افراد 

بيشتر احساس كنند كه ارزش و اهميت دارند.

شكست غول خاطرات 
وحشتناك با دستكاري خواب

كاهش  به  موفق  نورس وسترن  دانشگاه  محققان 
خواب  دستكاري  با  ترسناك  خاطرات  از  وحشت 

شدند.
است  باري  نخستين  اين  دانشمندان،  ادعاي  به 
خواب  طول  در  انسان ها  در  عاطفي  خاطره  كه 
را  جديد  شيوه اي  يافته ها  مي شود.اين  دستكاري 
طريق  از  ترس ها  زودهنگام  درمان  افزايش  براي 
پيشنهاد  شب هنگام،  جز  يك  افزودن  با  درمان 
 Exposure) درماني»  معرض  مي دهد.«در 
therapy) روش معمولي براي درمان ترس هاست 
و شامل قرارگرفتن تدريجي در معرض شيء يا 
موقعيت وحشتناك است تا زماني كه ترس ناپديد 
عصب شناسي  دانشجوي  هاونر،  شود.كاترينا 
كاهش  همكارانش،  و  نورس وسترن  دانشگاه 
دادند. نشان  ترس  اين  در  را  مهمي  اما  كوچك 
بسط  ماقبل موجود  ترس  به  كاهش  اين  چنانچه 
در  فوبيا  درمان  از  استفاده  است  ممكن  يابد، 
را  مطالعه  اين  يابد.هاونر  افزايش  خواب  طول 
عصب شناسي  دانشيار  گوتفريد،  آزمايشگاه  در 
رهبر  و  نورس وسترن  دانشگاه  فيرنبرگ  مدرسه 
پيشين  داد.پروژه هاي  انجام  تحقيق،  اين  ارشد 
توالي  يادگيري  و  فضايي  يادگيري  داده اند  نشان 
و  يابد  افزايش  خواب  طول  در  مي تواند  حركتي 
پيش تر دانشمندان از اين موضوع آگاهي نداشتند 
دستكاري  خواب  طول  در  مي توانند  عواطف  كه 
هنگام  سالم  انسان   15 مطالعه،  اين  شوند.در 
الكتريكي  شوك هاي  مختلف،  چهره  دو  مشاهده 
هر  كه  زماني  كردند.آن ها  دريافت  را  ماليمي 
بودند،  شده  شوكه  و  مي كردند  نگاه  را  چهره 
عطرهاي خوشبويي را مي بوئيدند، بنابراين چهره 
شدند.سپس  مرتبط  ترس  با  خوشبو  عطرهاي  و 
زماني كه يك سوژه خواب بود، يكي از دو عطر 
مرتبط  شوك هاي  و  چهره ها  غياب  در  خوشبو 
نمايش داده شد.اين موضوع در طول خواب موج 
پايين و زماني كه تصور مي شود، انسجام حافظه 
رخ مي دهد، روي داد. خواب براي تقويت خاطرات 
عطر  اين  كه  حالي  است.در  مهم  بسيار  جديد 
خوشبو خاص در طول خواب حاضر بود، خاطره 
كه  مي كرد،  بازفعال  بارها  و  بارها  را  چهره  آن 
اين امر مشابه فرايند انقراض ترس در طول «در 
معرض  درماني» است.زماني كه سوژه ها از خواب 
كه  هنگامي  و  ديدند  را  چهره  دو  هر  برخاستند، 
آن ها چهره مرتبط با بويي كه در طول خواب در 
معرض آن قرار گرفته بودند، را مشاهده كردند، 
واكنش هاي ترسشان پايين تر از واكنش هاي ترس 
به ديگر چهره ها بود.در اين آزمايش ترس به دو 
كوچك  مقادير  طريق  از  شد:  اندازه گيري  شيوه  
عرق در پوست (مشابه آزمايش دروغ سنج) و از 
طريق تصويربرداري عصبي توسط fMRI.نتايج 
fMRI تغيير در نواحي مرتبط با حافظه از قبيل 
مغزي  فعاليت  الگوهاي  در  تغيير  و  هيپوكامپوس 
را  آميگدال  قبيل  از  عواطفي  با  مرتبط  نواحي  در 
نشان داد.اين تغييرات مغزي بازتابي از كاهش در 
بازفعالي بود كه خاص تصوير چهره موردهدف 
و مرتبط با عطر خوشبوي حاضر در طول خواب 

بود.
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نهاد  و  ساختار  شديد  شدن  سست 
به  مهاجرت  تبعات  از  يكى  خانواده 
خانواده  كه  نحوى  به  رود  مى  شمار 
به   ، مهاجرت  محيط  در  ايرانى  هاى 
دارند  قرار  فروپاشى  معرض  در  شدت 
بين  در  طالق  ميزان   ، تحقيقات  طبق   .
ايرانيان ساكن امريكا و اروپا ، ده برابر 
ميزان طالق در ايران است . به گزارش 
"ايونا" ، اين رقم در بين مهاجران ايران 
(سوئد،  اسكانديناوى  كشورهاى  در 
دهنده  تكان  رقم  به  و...)  فنالند  نروژ، 
سه طالق از هر چهار ازدواج مى رسد . 
در سفرنگارنده به كشور سوئد ، رئيس 
استكهلم  در  كشور  اين  اسالمى  مركز 
در  دقيقه  پانزده  هر  در  كه  داشت  ابراز 
عصر روزهاى تعطيل ، يك فقره طالق 
اتباع ايرانى توسط ما به ثبت مى رسد .

بين  در  دهنده  تكان  آمار  اين  داليل  بررسى  در 
مهاجرين ايرانى مى توان به چند نكته اشاره كرد :

تضعيف  و  خانواده  سنتى  ساختار  تغيير  الف) 
جايگاه پدر

به دليل مشكالت اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى 
، جايگاه پدر به شدت متزلزل شده و عمًال عنوان 
خانواده  از  بسيارى  بين  در  خانواده  سرپرست 
هاى مهاجر ايرانى معنا و مفهوم ندارد . به دليل 
در  كه  ايرانى  مهاجر  زنان  از  بسيارى  اشتغال 
سال هاى قبل از مهاجرت به شغل رسمى خاصى 
اشتغال نداشته اند و به دنبال آن «افزايش قدرت 
اقتصادى زن در خانواده» ، آتش اختالفات فزون 
تر گشته و احساس «تنش هاى شديد روانى» در 
خانواده ، سبب فروپاشى آن مى گردد. زن مهاجر 
در نقش جديد خود دليلى براى حفظ پايگاه سنتى 
مالى  نسبى  تمكن  دليل  به  و  بينند  نمى  خانواده 
خود چارچوب هاى گذشته را مراعات نمى نمايند 
. طبق آمار يكى از كارشناسان ، حدود 75درصد 

از زنان ايرانى مهاجربه كاراشتغال دارند .

ب) شرايط جديد فرزندان
بحران  عامل  بر  عالوه  جديد  محيط  در  فرزندان 
هويت ، به چند دليل كمتر قادر به حفظ ساختار 
به  توان  مى  ميان  آن  در  كه  باشند  مى  خانواده 

عوامل ذيل اشاره كرد :

1) اول اينكه فرزندان به زبان انگليسى و يا زبان 
هاى خارجى ديگر تسلط دارند و به دليل سپرى 
زبان  با  كمتر  بسيار  غرب  در  رشد  سنين  كردن 
فارسى آشنا هستند و همين امر موجب مى شود 

ارتباط كالمى والدين و فرزندان كمتر گردد .

فرزندان  ويژه  به  خانواده،  فرزندان  دوم،   (2
دختر كه در دوران حضور در ايران به نحوبيش 
به  و  جديد  محيط  در   ، بودند  كنترل  تحت  ترى 
محل  كشورهاى  قوانين  و  ارزشى  شرايط  دليل 
و  والدين  از  جدايى  به  قادر  سادگى  به  مهاجرت 
به  خود  زندگى  حفظ  به  نيازى  و  بوده  خانواده 

نحو سنتى ندارند .

در بررسى هاى مربوط به زنان و حوزه زن ، از 
معقول ترين بحث ها ، نگاه دقيق و جامع به زن و 
خانواده مهاجر ايرانى در خارج از كشور است . 
در اين راستا مقاله حاضر با تأكيد بر نقش زن ، 

به نگارش در آمده است .

خالصه اى در زمينه ايرانيان مهاجر
ايرانيان در حال حاضر در بيش از پنجاه كشور 
كشورها  اين  ميان  از  كه  دارند  حضور  جهان 
كشورهاى  در  ترتيب  به  مهاجر  ايرانيان  حضور 
و  تركيه   ، آلمان   ، انگلستان   ، فرانسه   ، امريكا 
استراليا بيش از ديگر نقاط جهان است . در حال 
حاضر تعداد مهاجرين ايرانى در خارج از كشور 
برآورد  نفر  ميليون  سه  تا  غيررسمى  آمار  طبق 

مى شود كه حدود يك ميليون نفر در امريكا ، يك 
و  اسكانديناوى  و  غربى  اروپاى  در  نفر  ميليون 
مابقى در ديگر كشورهاى جهان سكونت دارند . از 
نظر ويژگى جمعيتى در حال حاضر سن متوسط 
و  بوده  سال  بين 25 32  مهاجر  و  مقيم  ايرانيان 
اكثر آنان را جوانان و نوجوانان تشكيل مى دهند 

.به  . تقريبًا جمعيت زنان با مردان مساوى است 
طور كلى پيشرفت تحصيلى و علمى ايرانيان مقيم 
در كشورهاى ديگر از موضوعات قابل توجه به 
شمار رفته و تاكنون چندين پايان نامه و رساله 

دكترى در اين زمينه نگارش يافته است .

طور  به  ايرانيان  نيز  دارايى  و  ثروت  زمينه  در 
مى  شمار  به  مهاجر  اقليت  ثروتمندترين  كلى 
روند و برخى از ايرانيان مقيم اروپا و امريكا از 
ثروتمندترين افراد جهان به شمار مى روند . طبق 
آمار ايرانيان مقيم خارج از كشور تاكنون حدود 
گذارى  سرمايه  جهان  در  دالر  ميليارد  چهارصد 
تمامى  براى  مهاجرت   ، اين  وجود  با   . اند  نموده 
خانواده هاى ايرانى و در رأس آن ها زنان مهاجر 
كه  است  گرديده  بسيارى  معضالت  سبب  ايرانى 
خانواده  در  مهاجرت  تأثير  بررسى  به  ادامه  در 

هاى ايرانى مقيم و مهاجر مى پردازيم .

خانواده مهاجران و بحران هويت
در   ، سوئد  مقيم  ايرانى  شناسان  جامعه  از  يكى 
تحقيقى در زمينه تأثير مهاجرت بر خانواده هاى 
كه  اى  لرزه  زمين  عنوان  به  مهاجرت  از   ، ايرانى 
بنيان بسيارى از اعتقادات و ارزش هاى اجتماعى 
خانواده ها را تكان داده است ، ياد مى كند . در 
مهاجر  ايرانى  هاى  خانواده  به  نگاهى  زمينه  اين 
روشن مى سازد كه عواملى چون تضاد فرهنگى 
نسل اول و دوم خانواده (پدر، مادر و فرزندان) 
ايرانى  هاى  خانواده  بين  در  هويت  بحران  سبب 
با  عمًال  فرزندان  رشد  محيط  زيرا  ؛  است  شده 
تناسبى  خود  مادر  و  پدر  فرهنگى  رشد  محيط 

ندارد و عالوه بر اين ، فرزندان در فضاى خانه با 
يك فرهنگ و در جامعه با فرهنگى كامًال متفاوت 

درگيرند .

به  موارد  از  بسيارى  در  حتى  هويت  بحران  اين 
چگونگى  و  كرده  سرايت  نيز  ايرانى  هاى  زوج 

برخورد زن و مرد مهاجر ايرانى را به شدت تحت 
الشعاع قرار داده است .

هاى  خانواده  بين  در  فحشا  و  فساد  و  اعتياد 
ايرانيان مقيم

يكى ديگر از معضالت خانواده هاى ايرانيان مقيم 
خانواده  اين  اعضاى  از  بسيارى  آوردن  روى   ،
اعتياد  و  اخالقى  فساد  چون  مسائلى  به  ها 
هاى  فيلم  از  بسيارى  بازيگران  متأسفانه   . است 
زنان  را  اروپا  سطح  در  خصوص  به  ضداخالقى 
ايرانى تشكيل مى دهند و حضور ايرانيان از جمله 
 ، غربى  ضداخالقى  باندهاى  در  نوجوان  دختران 
بسيار شايع مى باشد . عالوه بر اين ، اعتياد نيز 
از مسائل دامنگير ايرانيان مهاجر است و با وجود 
 ، زمينه  اين  در  علمى  آمار  بودن  دست  در  عدم 
نگاهى به نشريات و رسانه هاى ايرانيان مهاجر 
در سطح اروپا و امريكا نشان گر فراگير بودن اين 

معضل مى باشد .

سوءاستفاده ازمهاجرين ايرانى باالخص زنان
 ، ايرانى  جامعه  در  مطرح  معضالت  از  ديگر  يكى 
سوءاستفاده از ايرانيان مقيم در مسائل سياسى 
توسط گروه هاى سياسى و اپوزيسيون مى باشد 
. گروه هاى سياسى معارض با حاكميت ايران ، 
به ويژه در دهه اول پس از پيروزى انقالب و پس 
هاى  سوءاستفاده  به  اقدام   ، ايرانيان  مهاجرت  از 
با  چندى  از  هر  و  نموده  ها  آن  از  زيادى  بسيار 
فرد  آن  تبليغاتى  ساپورت  و  نفر  يك  كردن  َعلَم 
در زمينه هايى چون شكنجه و... در ايران ، عالوه 
بر بهره بردارى در جهت منافع خود ، بسيارى از 

ايرانيان را نيز از فعاليت هاى مختلف سرخورده 
نمودند .

ايرانى  مهاجر  زنان  مورد  در  كه  اقدام  اين 
سبب  متأسفانه   ، كند  مى  پيدا  ترى  بيش  ابعاد 
هاى  سال  در  ايرانيان  از  بسيارى  سرخوردگى 

بعد شده و مى شود .

برگزارى جنبش هاى ملى و مذهبى
از ديگر نكات بسيار بارز در زندگى خانواده هاى 
مهاجر ايرانى ، سعى در بازيابى فرهنگ ها و زنده 
مى  خود  هاى  گروه  درون  در  همبستگى  نمودن 
خصوص  به  ها  روش  اين  بارزترين  از   . باشد 
جشن  برگزارى  به  توان  مى  اخير  هاى  سال  در 
هاى سنتى و ملى چون عيد نوروز ، عيد مهرگان 
اشاره  و...  السالم  عليه  حسين  امام  عزادارى   ،
نمود كه به صورت جمعى برگزار مى شوند . با 
مناسبت  در   ، سياسى  هاى  گروه  مقاومت  وجود 
هايى چون سيزده نوروز ، جشن نوروز و... حتى 
زمينه  اين  در  هايى  كمك  نيز  امريكا  دولتمردان 

مبذول داشته اند .

برخى ايرانيان ، مانند ايرانيان مقيم نيوجرسى نيز 
ضمن   ، نوروز  عيد  مانند  ها  مناسبت  برخى  در 
برپايى سفره بزرگ هفت سين به برگزارى جشن 

عيد به صورت همگانى پرداخته اند .

در سال هاى اخير عالوه بر موارد ذكرشده مى 
توان به روى آورى ايرانيان مهاجر به فن آورى 
هاى  سايت  وب  افتتاح  و  گشايش  و  اينترنت 

مخصوص ايرانيان در آن اشاره كرد .

نتيجه گيرى
با توجه به وجود حدود800 هزار خانواده ايرانى 
مهاجر و با توجه به مسائل ذكرشده ، ضرورت 
به  مربوط  رويكردهاى  جامع  و  دقيق  بررسى 
آن  به  مربوط  مسائل  شناسى  آسيب  و  مهاجرت 
از مهم ترين وظايف متوليان و مسئولين مربوطه 
مى باشد . حضور نزديك به دو ميليون زن ايرانى 
نهاد  سستى   ، آن  از  ناشى  مشكالت  و  مهاجر 
در  و...  مهاجرت  ويژه  مسائل  دليل  به  خانواده 
اين  در  جامع  فعاليتى  ضرورت   ، گروه  اين  ميان 

زمينه را آشكار مى سازد .

منبع: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان

اجتماعى

نگاهى به مهاجرت و تأثيرات
 آن بر خانواده ها و زنان ايرانى
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شعف،  آرامش،  درماندگى،  نوميدى،  افسردگى،  سوگ،  هنگام  به 
غرور و شوق، قطرات اشك از ديدگان انسان ها سرازير مى شوند. 
اين زبان چه مى گويد؟ اشك ها براى چه فرو مى ريزند؟ چگونه 
شكل مى گيرند؟ در فرهنگ هاى مختلف و در تمام تاريخ، چگونه 
تعبير مى شوند؟ چگونه است كه زن و مرد و پير و جوان، هر يك 

با روش منحصر به فردى گريه مى كنند؟

توانند؟  نمى  برخى  و  ريزند  مى  اشك  راحتى  به  افراد  برخى  چرا 
چه زمانى گريستن درمان بخش است و چه موقع آسيب رسان؟ 
بهترين واكنش در مقابل فردگرايان چيست و مهم تر اين كه اشك 
ديدگانمان درباره ماهيت ما چه مى گويد؟هيچ صاحب روحى نيست 
كه درباره مفهوم اشك و آن چه آنها درباره شخصيت ما مى گويد، 

تفكر نكند.

درباره گريستن، هزاران آهنگ ساخته شده است و تقريبًا خاطره 
فيلمى ارزش جاودانه شدن در ذهن ما را دارد كه سيل اشك را از 
افراد  موضوع،  جذابيت  وجود  با  باشد.  ساخته  جارى  ما  چشمان 
معدودى مى دانند كه براى چه مى گريند و اشك چشمانشان چه 
مفهوم و معنايى دارد. گر چه پديده ريزش اشك از چشمان انسان 
ها، به هنگام آشوب احساسى، يكى از بزرگ ترين اسرار دنياست، 
اما بيشتر افراد دقيقًا نمى دانند كه چرا چنين رفتارى از آنها سر مى 

زند و چرا چنين تأثير عميقى بر ديگران مى گذارد.

اين شكل ارتباط عجيب، چه واكنش ويژه اى را به دنبال دارد؟ گريه، 
يك نظام زبانى است كه بسيار خاطره انگيز است و در عين حال، 
غالبًا تعبير نادرستى از آن مى شود. عجيب است كه اكثر افراد به 
هنگام گريستن در حضور ديگران يا در تنهايى، احساس ناراحتى 
و شرمندگى مى كنند.با تحقيقاتى كه در بيوشيمى، عصب شناسى، 
فراوانى  داليل  گرفته،  صورت  اجتماعى  علوم  و  پزشكى  چشم 
از  يكى  ميزان،  هر  در  گريستن  دهد  مى  نشان  كه  آمده  دست  به 

كاركردهاى مهم بشر است.

شدن  نرم  باعث  فيزيولوژيكى،  لحاظ  از  كه  اين  بر  عالوه  گريه، 
انسان  ميان  روابط  شود،  مى  چشم  از  سمى  مواد  خروج  و  چشم 
گريستن،  به  ميل  سركوب  كه  گونه  همان  كند.  مى  تر  محكم  را  ها 
باعث اخالل در آرامش ذهن و روابط دوستانه ميان افراد مى شود، 
را  لغات  وقتى  است.  آور  زيان  تندرستى  براى  هم  زياد  گريستن 
فراموش مى كنيم، بى اختيار اشك از چشمانمان سرازير مى شود 
و مى گويد: «مى دانم كه از به زبان آوردن شرمنده شده، اما او 

نياز به كمك دارد».

مى  تأييد  مهر  آنها  پيام  بر  ها،  انسان  ديدگان  اشك  ترتيب،  بدين 
با  مؤثرتر،  شيوه  به  را  افراد  درونى  احساسات  ها،  اشك  گذارد. 
قدرت و صادقانه تر بيان مى كنند؛ حتى وقتى كه سرشك ديدگان 
هم  باز  است،  سرازير  ديگران  از  مددخواهى  جهت  به  ها  انسان 
ماهيت تجربه اى را كه فرد در لحظه مخصوصى دارد، نشان مى 

دهد.

چه فرد، با شور و هيجان اشك چشمانش سرازير شود و سوزناك 
باشد و چه به آرامى و به طور تصادفى شروع به گريستن كرده 
است  محسوس  سرشك،  حضور  حس  صورت،  دو  هر  در  باشد، 
و انسان را متأثر مى كند. زمانى كه از بودن در كنار افراد گريان 
ناراحت هستيم، باز هم شدت حادثه ما را تحت تأثير قرار مى دهد. 
برخى افراد با مشاهده اشك، تصور مى كنند كه آن چه را كلمات از 
بيان آن قاصر هستند، اشك ها با جذابيت خاصى نشان مى دهند و 
اعتبارى را كه اشك ديدگان در برقرارى ارتباط با ساير انسان ها 

به ارمغان مى آورد، در سخن وجود ندارد.

اشك؛ زبان گفتن ناگفتنى ها چند جمله عاشقانه حالل 
پيچيده ترين مشكالت

به  آنها  است.  غريب  و  عجيب  زنان  دنياى  گويند  مى  مردها 
بودن  غيرمنطقى  و  فكرى  بى  به  را  شان  همسران  راحتى 
حساس  هميشه  هاى  زن  اين  حال  به  گاهى  و  كنند  مى  متهم 
و هميشه مشكوك افسوس مى خورند اما واقعيت اين است 
كه زنان نه از مردها كم هوش ترند و نه بى فكرتر. آنها تنها 
بعد  از  موضوعات  به  و  بينند  مى  ديگرى  دريچه  از  را  دنيا 
حتى  كه  مردهايى  براى  اين،  وجود  با  كنند.  مى  نگاه  ديگرى 
دوست  هم  باز  باشند،  زمين  روى  فرد  ترين  احساساتى  اگر 
آسان  واقعيت  اين  پذيرش  كنند،  زندگى  ربا  آهن  مثل  دارند 
تا  است  بهتر  هستيد،  مردها  اين  از  يكى  هم  شما  اگر  نيست. 
دير نشده، دست از اين برچسب زدن ها برداريد و از آنچه 
در دنياى زنان مى گذرد باخبر شويد. شايد تمام مشكالت به 
اين دليل اتفاق مى افتد كه شما هيچ چيز از زنى كه قرار است 

شريك زندگى تان باشد نمى دانيد.

بگذاريد جاى زندگى را انتخاب كند
شايد فكر كنيد عالقه هميشگى زن ها به همسران شان برگ برنده 
مسئوليت  ويژگى  اين  هم  گاهى  اما  باشد  اينطور  شايد  شماست؟ 
شما را در مراقبت از همسرتان و تامين نياز عاطفى اش بيشتر مى 
كند. تا پايان عمر بايد به ياد داشته باشيد كه ارتباطات براى زن ها 
از آب حيات هم واجب تر است. آنها حتى بعد از ازدواج هم بيشتر 
از مردها به بودن در كنار دوستان، خانواده پدرى و اعضاى فاميل 
شان احتياج دارند. قرار نيست به خاطر در نظر گرفتن اين اصل، 
وابستگى  اطرافيانش  يا  خانواده  به  كه  دهيد  اجازه  همسرتان  به 
اغراق شده داشته باشد و استقالل زندگى بعد از ازدواجش را از 
بين ببرد، بلكه بايد به او اين حق را بدهيد كه در صورت دور بودن 
از عزيزانش به شكل غيرقابل جبرانى دلتنگ و افسرده شود. قرار 
نيست همه وقت تان را در كنار نزديكان او بگذرانيد و از بودن با 
كسانى كه دوست شان داريد محروم شويد، بلكه كافى است كمى 
هم احساسات لطيف او را درنظر بگيريد و به او اجازه بروز اين 

احساسات را بدهيد.

كافى است دوستش داشته باشيد
براى يك زن، ارتباطاتش باارزش ترين دارايى هاى زندگى است. 
از همان دوستى هاى كودكى گرفته تا روابط خانوادگى و بعد هم 
ارتباط عاطفى، همه و همه براى زن ها از هر داشته ديگرى باارزش 
تر است. شايد زن ها هم مثل هر آدم ديگرى در زمان ازدواج به 
كنند  توجه  خواستگارشان  تحصيالت  و  خانوادگى  مالى،  امكانات 
سؤال  اين  پاسخ  است،  گيرى  تصميم  مالك  شان  براى  آنچه  اما 
و  ايد  شده  دخترى  دلبسته  اگر  پس  دارد؟»  دوستم  است:«چقدر 
ديگران گمان مى كنند كه شما را نمى پذيرد، حرف هاى شان را 
ناديده بگيريد و براى اثبات عشق تان به او، تمام توان تان را خرج 
كنيد. باور كنيد بيشتر خانم ها براى خوشبخت بودن، به هيچ چيز 

جز آرامش خاطر نياز ندارند.

پاى سقراط را وسط نكشيد
زياد  تان  آينده  همسر  و  شما  ميان  هاى  چالش  خواهيد  مى  اگر 
نشود، بهتر است دنيا را از دريچه ديد او ببينيد. درست است كه 
زن ها به همان اندازه مردها ذهنى رشد يافته دارند و از پس ديدن 
واقعيات زندگى بر مى آيند، اما آنها در اغلب موارد، واقعيات را به 

شكل ديگرى مى بينند. اگر شما در مورد يك موضوع جدى براى 
و  عاطفى  واكنش  ناباورى،  كمال  در  بياوريد،  استدالل  همسرتان 
مى  منصرف  بحث  دادن  ادامه  از  گاهى  و  بينيد  مى  را  او  هيجانى 
شويد. بايد بپذيريد كه زن ها به اندازه شما از پس كنترل احساسات 
و حفظ خونسردى شان برنمى آيند، پس اگر مى خواهيد در مورد 
موضوعى با او بحث كنيد و به نتيجه منطقى برسيد، از كوره در 
نرويد و به جاى سركوب احساساتش به او براى كنترل آنها كمك 
كنيد. البته اين اتفاق هميشه به ضرر شما نيست، چراكه با استفاده 
از اين ويژگى، مى توانيد با گفتن «دوستت دارم» به دلخراش ترين 

بحث ها پايان دهيد.

مشكالت را در همان لحظه حل نكنيد
دنياى زن ها، دنياى توصيف و جزئيات است. برخالف مردها كه 
هميشه به دنبال كوتاه كردن راه و حل كردن مشكالت هستند، زن 
ها دوست دارند در زمان دلتنگى در مورد مشكالت شان صحبت 
كنند و به جاى حل كردن شان، احساس همدردى فرد مقابل شان 
را به دست بياورند. وقتى همسر آينده تان با شما از نگرانى هايش 
شما  كه  ندارد  انتظار  كند،  مى  صحبت  عروسى  مراسم  درمورد 
اين  خواهد  مى  تنها  بلكه  كنيد،  برگزار  ديگر  شكلى  به  را  مراسم 
اگر  كنم.»  مى  درست  را  چيز  همه  نباش،  بشنود:«نگران  را  جمله 
نمى خواهيد زن مورد عالقه تان را نااميد كنيد، در زمان صحبت 
كردنش به فكر راه حل نباشيد و به بحث پايان ندهيد، بلكه به او 
ساده،  همدردى  يك  با  و  بدهيد  را  دارد  سر  در  آنچه  بيان  اجازه 
كه  نكنيد  گمان  كنيد.  حل  را  دهد  مى  آزارش  ذهن  در  كه  مشكلى 
هميشه بايد با يك جمله دندان شكن به حرف هاى همسرتان پاسخ 
دهيد. گاهى تنها كافى است شنونده خوبى باشيد و به او اطمينان 

دهيد كه دركش مى كنيد.

حرف هايش را وارونه ببينيد
اما  زنند،  مى  مستقيم  و  صريح  را  شان  هاى  حرف  مردها  گرچه 
زن ها هميشه دقيقا آنچه مى گويند را نمى خواهند. زن ها گمان 
مى كنند كه همسرشان بايد از ذهن آنها خبر داشته باشد و بدون 
هدايت آنها، همه چيز را بفهمد. اما مردها عقل شان به گوش شان 

است و تنها آنچه را كه مى شنوند باور مى كنند.
خطر  به  را  شما  مشترك  زندگى  موضوع  اين  خواهيد  نمى  اگر 
بيندازد، بعد از شنيدن هر جمله از طرف همسر آينده يا امروزتان، 
كنيد.  توجه  باشد  حرفش  پشت  تواند  مى  كه  احتمالى  منظور  به 
يادتان نرود كه زن ها حتى در زمانى كه آزاردهنده ترين جمالت را 
بيان مى كنند، در انتظار جلب محبت شما هستند. پس اگر واقعا نمى 
آرامش  و  مهربانى  با  خواهد،  مى  چه  و  چيست  مشكلش  كه  دانيد 
پيشقدم شويد و از حرف هاى او سر دربياوريد. باور كنيد كه يك 
صداى آرام، يك چهره حمايتگر و بيان چند جمله عاشقانه مى تواند 

پيچيده ترين مشكالت را هم حل كند.

به حسادت احترام بگذاريد
چه بخواهيد و چه نخواهيد اين حس در همسر شما وجود دارد. 
ممكن است او يك زن منطقى و آرام باشد و حسادتش را در دلش 
نگه دارد و ممكن است كمى هيجانى تر رفتار كند و مدام شما را 
و  حساس  كنند  مى  وانمود  كه  هايى  زن  حتى  اما  كند.  پيچ  سؤال 
و  دارند  زير نظر  را  پرده همسرشان  پشت  از  هم  حسود نيستند، 
تا زمانى كه احساس كنند محدوده زندگى شان تهديد نمى شود، 
ساكت مى مانند. زن ها آدم هاى انحصار طلبى هستند كه دوست 
دارند هميشه براى همسرشان اولين باشند. آنها دوست ندارند هيچ 
كس ديگرى به دل همسرشان نفوذ پيدا كند و گذشته از اين، حتى 
از  بيشتر  را  خود  خانواده  اعضاى  از  يكى  همسرشان  بدانند  اگر 
آنها دوست دارد، آشفته و مضطرب مى شوند. نمى خواهيم شما 
اى  چاره  ديگر  مشكالت  مثل  هم  مشكل  اين  چون  كنيم  نااميد  را 
دارد. براى آنكه آرامش زندگى مشترك تان تهديد نشود، بهتر است 
هميشه به محدوده همسرتان احترام بگذاريد و اين حس را به او 
منتقل كنيد كه هيچ كس و هيچ چيز قرار نيست تخت پادشاهى اش 

را تصرف كند.

بگذاريد عليه شما حرف بزند
شما به عنوان يك مرد مى توانيد رازهاى دوستان تان را تا پايان 
عمر در دل نگه داريد و حتى خودتان كارهايى بكنيد كه هيچ كس 
هرگز از آنها باخبر نمى شود. اما زن ها رو تر از شما رفتار مى 
كنند و حتى اگر در مورد خودشان رازى داشته باشند، به خاطرش 
هم  دعواها  ترين  سخت  از  بعد  حتى  شما  گرچه  كشند.  مى  زجر 
نيفتاده  اتفاقى  انگار  كه  كنيد  مى  رفتار  طورى  ديگران  مقابل  در 
پيامك  سراغ  شما،  از  رنجيدن  از  بعد  احتماال  همسرتان  اما  است، 
فرستادن براى يكى از دوستانش يا صحبت كردن با او مى رود. 
زن ها مى توانند با كسى كه تاكنون براى شان كامال غريبه بوده، 
هم از مشكالت بزرگ زندگى شان حرف بزنند و اگر بخواهيد در 
اين مورد مانع شان شويد، هيچ وقت دلتنگى هاى شان از بين نمى 
بدهيد  به همسرتان اين حق را  به آرامش نمى رسند. پس  رود و 
از  يكى  با  شما  عليه  گاهى  و  بگذارد  اشتراك  به  را  مشكالتش  كه 

دوستانش حرف بزند.



2525 هفته نامه پرشين جمعه 5 مهر ماه 1392 - شماره 315
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk زندگى سالم

قلب شما هم بهم ريخته است؟ 
ضربان قلب بى آنكه شنيده شود زندگى را تداوم مى بخشد. بسيارى 
خاص  شرايط  در  كه  مى شنوند  را  خود  قلب  صداى  وقتى  افراد  از 
هيجانى مانند خوشحالى، ترس يا اضطراب واقع شده باشند يا آنكه 
مشغول يك فعاليت ورزشى شوند اما چرا گاهى ضربان قلب بى نظم 

مى شود؟

كاهش  باعث  داروها  از  برخى  مصرف  مي شود:  بي نظم  قلب  وقتي 
ادامه  قلب  ضربان  افزايش  يا  كاهش  اگر  اما  مى شود.  قلب  ضربان 
داشته باشد، نشان دهنده آن است كه قلب دچار آريتمى يا بى نظمى 
ضربان شده كه در صورت بى توجهى ممكن است اين آواى حياتى 
براى هميشه خاموش شود. آريتمى، وضعيتى است كه ضربان قلب 
در  بايد  قلب  ضربان  عادى  حالت  در  شود.  خارج  عادى  حالت  از 
يك دقيقه بين 60تا 100 ضربه باشد و نيز به گونه اى باشد كه فرد 
متوجه كاركرد قلبش نباشد و اگر به هر علتى ضربان قلب تند، كند 
قلب  آريتمى  نشان دهنده  شود  كند)  گاهى  و  تند  (گاهى  نامرتب  يا 
و  خوش خيم  دسته   2 به  آريتمى ها  بدخيم ها:  و  است.خوش خيم ها 
بدخيم تقسيم مى شوند. آريتمى فوق بطنى كه منشا آن از قسمت هاى 
دهليزى است، معموال خوش خيم بوده و تنها باعث تپش  حفره هاى 
از  آن  منشا  كه  بدخيم  آريتمى  اما  مى شود.  سرگيجه  گاهى  و  قلب 
بطن ها و از حفره هاى پمپاژ كننده قلب است در صورت تداوم باعث 
ايست قلبى شده و در نهايت منجر به مرگ افراد مى شود. عالئم اين 
نوع آريتمى نيز براساس نوع، محل و تداوم از يكسري عالئم ساده 
مانند تپش قلب شروع و تا سرگيجه، سنكوب و در نهايت ايست قلبى 

ادامه مى يابد.

تندى،  مانند  قلب  ضربان  در  اختالل  هرگونه  بگيريم؟  نبض  چطور 
دليل  همين  به  است،  ملموس  افراد  براى  بودن  نامرتب  يا  كندى 
بررسى  را  خود  نبض  ضربان  سال  باالى 40  افراد  است  ضرورى 
كرده و چنانچه متوجه هرگونه آريتمى شدند به پزشك متخصص 
مراجعه كنند. بهترين شيوه اين است كه بدانيد روى مچ دست و در 
روى  شدن  واقع  به دليل  كه  مى كند  عبور  سرخرگى  شست،  انتهاى 
استخوان، ضربان نبض به راحتى با لمس انگشتان احساس مى شود. 
براى اين كار مى توان انگشت سبابه و وسطى را روى نبض قرار داد 
و تعداد ضربان را شمرد. اگر تعداد ضربان در يك دقيقه بين 60 تا 
باشد،  از 60  كمتر  و  از 100  بيش  اگر  اما  است  طبيعي  باشد،   100
نشان دهنده آريتمى است. البته بايد در نظر داشت كه در ورزشكاران 
از 60  كمتر  استراحت  حالت  در  نبض  ضربان  است  ممكن  حرفه اى 

باشد كه وضعيتى طبيعى است و جاى نگرانى وجود ندارد.

يك عصب اضافي مشكل مي سازد: عوامل مختلفى در ايجاد آريتمى 
در  قلبى.  بيمارى هاى  تا  گرفته  مادرزادى  علل  از  دارد؛  نقش  قلب 
آريتمى مادرزادى فرد ممكن است داراى يك عصب اضافه در قلبش 
باشد يا آنكه جدار قلب وى ضخيم يا نازك باشد كه باعث آريتمى 
قلبى  بيمارى هاى  از  ناشى  مى تواند  آريتمى  طرفى  از  مى شود.  قلب 
باشد مانند اينكه فردى بر اثر مسدود شدن رگ هاى قلب، سكته كند 
اثر  بر  است  ممكن  همچنين  آريتمى  شود.  آريتمى  دچار  وى  قلب  و 
نبود دريچه قلب به وجود آيد اما بسيارى از افرادى كه دچار آريتمى 
مى شوند، ساختمان قلب شان كامال سالم است. مهم آن است افرادى 
كه دچار آريتمى قلب مى شوند حتما بايد به پزشك مراجعه كنند تا در 
صورت نياز توسط فوق تخصصان الكتروفيزيولوژى درمان شوند.

آن  نوع  اساس  بر  قلب  آريتمى  درمان  مي سوزانند:  را  قلب  وقتي 
است، اگر آريتمى به صورت نامرتبى يا تندى باشد معموال با تجويز 
در  اما  مى شود  درمان  قلب  ريتم  كننده  تنظيم  داروهاى  از  يكسرى 
پاره اى از موارد براى درمان آريتمى نياز به بسترى شدن بيمار و 
درمان به شيوه الكتروفيزيولوژى و ابليشن كه بين مردم به اصطالح 
دارد.  وجود  مى شود،  ناميده  قلب  رگ هاي  سوزاندن  يا  سوزاندن 
كار  وى  قلب  در  سيم هايى  بيمار  رگ هاى  طريق  از  روش  اين  در 
قلب  در  بى نظمى  كانون  نقشه بردارى،  طريق  از  و  مى شود  گذاشته 
يافت شده و با اشعه مخصوص راديو فركوئنسى كانون با انرژى 
قلب  كند  آريتمى هاى  برخي  طرفى  از  مى شود.  سوزانده  گرمايى 
جراحى  يك  با  كه  گونه  بدين  است.  كنترل  قابل  باترى  تعبيه  با  نيز 
كوچك كه نياز به بى هوشى ندارد از طريق رگ سيم هايى داخل قلب 
بيمار كار گذاشته مى شود كه اين سيم ها با كمك يك باترى كه زير 
استخوان ترقوه و زير پوست تعبيه مى شود، ضربان قلب را تنظيم 
كرده و آريتمى و نيز حالت سرگيجه فرد را برطرف مي كند.دستگاه 
شوك دهنده كاشتنى يا آى.سى.دى هم براى درمان ضربان تند قلب 
ايست  باعث  مى تواند  كه  قلب  تند  ضربان هاى  از  نوعى  است.  موثر 
قلبى يا سنكوپ شود با دستگاه شوك دهنده كاشتنى قابل كنترل است 
زيرا اين دستگاه توانايى آن را دارد كه اگر قلب بيمار دچار بى نظمى 
شد، آن را تشخيص دهد و با دادن شوك آريتمى را درمان كند و اين 
دستگاه كه به طور متوسط بين 4 تا 6 سال عمر دارد به ويژه براى 

بيمارانى مناسب است كه دسترسى سريع به مراكز درمانى ندارند.

از آخرين يافته هاي سرماخوردگي چه مي دانيد؟

گلوله هاي نقره اي، دشمن 
ويروس هاي سرماخوردگي

مديكال نيوز تودي: محققان، يك باكتري را كه معموال در ماست 
يافت مي شود، به گلوله هاي نقره?اي تبديل كردند كه مي تواند باعث 
نابودي ويروس ها و درمان سرماخوردگي شود. محققان دانشگاه 
به  نقره  از  ذرات كوچكي  اتصال  با  مي توان  دريافتند  بلژيك،  كنت 
آنها  در  را  ويروس ها  تخريب  قدرت  غيرمضر،  باكتري هاي  سطح 
ايجاد كنند. آنها اين گلوله ها را به سوي ويروس  «نوروويروس» 

عامل اصلي ابتال به آنفلوانزا شليك كردند و فهميدند گلوله ها قدرت 
محققان  مي گيرند.  ويروس ها  از  را  عفوني سازي  و  آلوده سازي 
معتقدند استفاده از چنين روشي، مي تواند در مقابله با ويروس هاي 
كه  باكتري هايي  شود.  واقع  مفيد  سرماخوردگي  و  آنفلوانزا 
كه  هستند  الكتوباسيل  نوع  از  مي شوند،  استفاده  روش  اين  در 
يافت  «پروبيوتيك»  فرآورده هاي  در  و  مفيدند  باكتري هاي  جزو 
مي شود. اين باكتري ها را مي توان در مايع هاي دستشويي دست و 
نانو  شوند.  سرماخوردگي  بروز  مانع  تا  گنجاند  بيني  اسپري هاي 
ذرات نقره بسيار ريز هستند. آنها اطراف ويروس را مي پوشانند و 
عملكرد آن را تحت تاثير قرار مي دهند. اكنون از نانوذرات نقره، در 
ساخت الياف ضدميكروبي در لباس هاي ورزشي استفاده مي شود. 
دارد  وجود  بدن  به  آنها  ورود  مورد  در  نگراني هايي  هنوز  البته 
چون نقره توانايي آسيب زدن به بافت هاي كبد و كليه را دارد اما 
اين محققان معتقدند با اتصال ذرات نقره به بدنه باكتري ها، ابعاد 
آنها بزرگ و در نتيجه مانع ورود آنها به داخل اندام هاي حساس 

بدن و ايجاد مشكل مي شود.

رينوويروس هاي تحت كنترل
دانشمندان علوم پزشكي در آمريكا، طي آزمايشي جديد توانستند 
سرماخوردگي،  ويروس  شده  كشف  تازه  گونه هاي  رشد 
درآورند.  تحت كنترل  سينوس ها  بافت  روي  را  «رينوويروس»، 
است  كودكان  در  عفونت  عامل  ويروس  اين  پزشكان،  گفته  به 
روش هاي  به  دستيابي  براي  دانشمندان  به  مي تواند  يافته  اين  و 
اين  كند.  كمك  ويروسي  عفونت هاي  از  پيشگيري  يا  درمان  جديد 
محققان با مطالعه روي تكثير ويروس ها و رشد آنها دريافتند تكثير 
رخ  بيني  مجاري  بافت  سلول هاي  از  خاصي  انواع  در  ويروس ها 
مي دهد و شناسايي مكانيسم آن، راه را براي پيشگيري و درمان 

عفونت هموار مي كند.

ژن ها در سرماخوردگي موثرند
سالمت نيوز: پژوهشگران علوم پزشكي مي گويند نتايج يك آزمايش 
مولكول  انتهايي  بخش  كه  افرادي  داده  نشان  جديد  كروموزومي 

DNA آنها كوتاه تر است، بيشتر از ديگران مستعد سرماخوردگي 
مختلف  افراد  در  كروموزوم  انتهايي  نقاط  اين  بررسي  با  هستند. 
به  ابتال  مستعد  بيشتر  اشخاص  كدام  كرد  پيش بيني  مي توان 
«تلومر»  كروموزوم  انتهاي  در  نقاط  اين  هستند.  سرماخوردگي 
ناميده مي شوند. آنها نوعي خاص از توالي هاي DNA هستند كه 
همانند تكه  هاي پالستيكي انتهاي بندكفش عمل مي كنند و مانع باز 

شدن مولكول  هاي DNA در رشته هاي كروموزوم مي شوند.

دانشمندان به دنبال راهي براي
رهايي از واكسن سرماخوردگي

بي بي سي: همايون شمس، سرپرست تحقيق در مركز علوم  سالمت 
دانشگاه تگزاس آمريكا گزارش داده است: «تحقيق روي موش هاي 
ايمني  سلول هاي  هدفمند  فعال سازي  با  داده  نشان  آزمايشگاهي 
كرد.  جلوگيري  سرماخوردگي  به  ابتال  از  مي توان  ريه،  بافت  در 
استفاده از چنين روشي بسيار سريع است و براي مقابله با انواع 
روش  اين  امتياز  خواهدبود.  موثر  سرماخوردگي  ويروس هاي 
درماني، در مقايسه با واكسن هاي سرماخوردگي است.» [واكسن 
بايد مدت ها قبل از ارتباط ويروس با بدن، تزريق شود و فقط روي 

بعضي انواع ويروس، موثر است.]

در  استنشاق  و  بخور  صورت  به  مي توان  را  جديد  داروي  اين 
كردن  ماليم  و  پيشرفت  از  جلوگيري  در  و  كرد  استفاده  بيني، 
سرماخوردگي موثر است. در اين مطالعه، هدف اين بود كه ايمني 
و  بسيج  سرماخوردگي  ويروس هاي  برابر  در  را  ريه ها  دفاعي 
و  غيرفعال  را  ويروس ها  ريه،  بافت  در  تجمع  با  ايمني  سلول هاي 
بي خطر كنند. البته اين تحقيق هنوز در مرحله آزمايشگاهي است و 
فقط روي موش هاي آزمايشگاهي انجام شده و راه درازي را در 

پيش دارد تا به مرحله استفاده در انسان برسد.

شناخته  معمولي  سرماخوردگي  ويروس  نوع   200 تاكنون  گرچه 
موارد  درصد   50 تا   30 عامل  ويروس  هاي  هنوز  شده  اند، 
سرماخوردگي افراد بالغ، ناشناخته باقيمانده و پيشگيري و درمان 

اين بيماري  ها از دغدغه هاي هميشگي جامعه پزشكي است. 

تازه ترين موارد نشانگان تنفسي خاورميانه در عربستان

سازمان جهاني بهداشت اعالم كرده 2 نفر از كاركنان بيمارستان 
در عربستان سعودي كه در تماس با بيماران مبتال به «نشانگان 
تنفسي خاورميانه» (مرس) بوده اند، دچار عفونت با كوروناويروس، 

عامل اين بيماري، شده اند.

به گزارش رويترز، سازمان جهاني اعالم كرد، 2 زن از كاركنان 
بهداشتي در استان هاي عصير و رياض در عربستان دچار عاليم 
خفيف «مرس» شده اند و يك مورد جديد اين نشانگان نيز در يك 
زن 67 ساله در رياض شناسايي شده است كه به علت شديدبودن 
از  گروهي  بررسي  است.  شده  بستري  بيمارستان  در  عاليم 
كارشناسان بيماري هاي عفوني كه 2 ماه پيش براي بررسي شيوع 
كوروناويروس  انتشار  داد  نشان  بودند،  رفته  عربستان  به  مرس 
عامل مرس در بيمارستان ها خطري جدي محسوب مي شود زيرا 
مي كند.  پيدا  انتقال  درماني  محيط هاي  در  راحتي  به  ويروس  اين 
اين كورونا ويروس جديد كه مي تواند باعث سرفه، تب و ذات الريه 
در افراد مبتال شود و در بيشتر موارد مرگبار است، سال گذشته 
ظهور كرد و از كشورهاي جنوب خليج فارس به فرانسه، آلمان، 
ايتاليا، تونس و بريتانيا گسترش يافت. بر اساس گزارش سازمان 
به  مورد  بيماري، 46  اين  ثابت شده  مورد  از 94  بهداشت،  جهاني 
عربستان  از  مرس  بيماري  موارد  اغلب  و  است  انجاميده  مرگ 
براي  گذشته  هفته  بهداشت  جهاني  سازمان  شده اند.  گزارش 
و  مكه  شهرهاي  به  حج  ساالنه  مراسم  براي  كه  زائري  ميليون ها 
و  مسافرتي  توصيه هاي  مجموعه  مي روند،  عربستان  در  مدينه 
بهداشتي منتشر ولي در عين حال اعالم كرد خطر انتشار عفونت 

مرس در ميان زائران «بسيار پايين» است.

شكر، خطرناك ترين اعتيادآور زمان!
مقامات بهداشت عمومي در هلند لقب ترسناكي به شكر داده اند و 
مقرراتي  و وضع  ناميده  زمان»  اعتيادآور  را «خطرناك ترين  آن 

بر فروش و مصرف شكر را خواستار شده اند.
شهر  عمومي  بهداشت  خدمات  سازمان  سرپرست  ون»،  «پال 
اخطارهايي  همچنين  و  ماليات  اعمال  رابطه  همين  در  آمستردام 
شكر  حاوي  و  قندي  نوشيدني هاي  روي  سيگارها  برچسب  مثل 
در  پزشكي  استاد  جانسون»،  است.«ريچارد  شده  خواستار  را 
دانشگاه كلرادوي آمريكا كه در مورد تاثير شكر بر بدن انسان 
تحقيق كرده در مصاحبه اي با بي بي سي گفت: مشكل زياده روي 
بيش  مردم  بيشتر  كه  است  اين  مشكل  است.  شكر  مصرف  در 
از اندازه مجاز از مواد قندي مصرف مي كنند و همين امر باعث 

شده كه اين ماده به يك اعتيادآور خطرناك در عصر ما تبديل 
نيويورك  شهردار  بلومبرگ»،  «مايكل  گزارش،  شود.بنابراين 
مدتي است كه سعي دارد مصرف نوشابه هاي فوق العاده بزرگ 
را در اين شهر ممنوع كند اما تالش هاي او با شكست مواجه شده 
است.جانسون در مورد احتمال موفقيت اين طرح در آمستردام 
بسته  ماليات  شكر  بر  انگليس  در  نوزدهم  قرن  اوايل  مي گويد: 
به  اما  بود  موثر  آن  مصرف  ميزان  كاهش  بر  هم  خيلي  و  شد 
مرور زمان در طول قرن ماليات شكر كاهش داده شد و باالخره 
روز 23 آوريل سال 1874 «ويليام گلدستون»، نخست وزير وقت، 
ماليات شكر را كامال لغو كرد و بعد از آن مصرف شكر به شدت 
لغو  خاطر  به  حدودي  تا  كه  شد  برابر  پنج  يعني  يافت  افزايش 
ماليات بود. بنابراين من تصور مي كنم كه ايده تعيين ماليات براي 
خريد و فروش شكر مي تواند در كاهش مصرف آن موثر باشد.

جانسون افزود: آموزش نقش اساسي در اين زمينه دارد.
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يك راهنماي خريد خوشمزه

چه شكالتي بخريم؟
است.  بزرگساالن  و  كودكان  بين  پرطرفداري  خوراكي  شكالت، 
بيشتر ما هرازگاهي اين خوراكي خوش طعم را مي خريم، اما تنوع 
فكر  اين  به  را  ما  شايد  آنها،  زيباي  بسته بندي هاي  و  شكالت ها 
بيندازد كه شكالت خوب چه خصوصياتي دارد و چطور مي توانيم 
 6 اين  خريد،  از  قبل  نيست  بد  كنيم.  شناسايي  را  آن  نوع  بهترين 

نكته را بخوانيد...

هرچه تازه تر، بهتر
حتما به تاريخ توليد و انقضا كه پشت بسته بندي درج شده، دقت 
كنيد. شكالتي بخريد كه اندكي از زمان ساخت آن گذشته باشد. 
يادتان باشد كه شكالت هاي تيره، حداكثر تا يك سال، شكالت هاي 
سفيد حداكثر تا 8 ماه و شكالت هاي شيري حداكثر تا 6 ماه بعد از 

توليد، قابل استفاده هستند.

هرچه خوشبوتر، تازه تر
بيشتر ما با بوي شكالت آشنايي داريم. شكالت هاي نامرغوبي كه 
تركيب هاي  از  يا  هستند  غيرمجاز  و  فراوان  افزودني  مواد  حاوي 
دارند.  ناخوشايندي  و  نامطبوع  بوي  ساخته شده اند،  بي كيفيت 
بوي  مانده،  باز  فضاي  در  طوالني  مدت  به  كه  شكالتي  همچنين 
محيط را به خود جذب و حتي مزه و طعمش تغيير مي كند. البته 
بو كردن شكالت هنگام خريد، شايد كمي دشوار باشد زيرا اغلب 
شكالت ها داخل بسته بندي هستند و قبل از خريد نمي توان آنها را 
امتحان كرد ولي الاقل مي توانيد قبل از ميل كردن، با اين شيوه از 

مرغوب?بودن آنها مطمئن شويد.

هرچه ترد تر، مرغوب تر
صداي  بايد  شكالت،  شكستن  هنگام  بشكنيد.  وسط  از  را  شكالت 
شكسته?شدن را خوب بشنويد. در غير اين صورت، مي توان گفت 
كهنه يا نامرغوب است. به سطح شكسته شده شكالت توجه كنيد، 
بايد دندانه هاي ظريفي را مشاهده كنيد. اين شكل ظاهري نشان از 

كيفيت باالي شكالت دارد.

هرچه خوشمزه تر، مرغوب تر 
هدف ما از شناخت شكالت آن است كه كاالي سالم و بي خطري 
بخريم و مهم تر از همه از خوردن آن لذت ببريم. شكالت مرغوب 
بايد خوشمزه باشد و وقتي آن را روي زبان قرار مي دهيم، به تدريج 
ذوب و مزه آن در دهان پخش شود. طعم و مزه مناسب شكالت 
يكي از اصلي ترين اهداف خريداران اين محصول پرطرفدار است.

هرچه تيره تر، سالم تر
شكالت ها در انواع مختلف؛ سفيد، شيري، تيره، تلخ و بدون شكر 
مانند اسانس نعناع، طعم  مواد افزودني  البته  فروش مي رسند.  به 
پسته،  بادام زميني،  فندق،  گردو،  شامل  مغز ها  مختلف،  ميوه هاي 
اما  مي شود  مشاهده  آنها  تركيب هاي  نيزدر  و...  كارامل  كشمش، 
بودن  باال  شكالت هاست.  در  موجود  كاكائوي  درصد  مهم  نكته 
ميزان كاكائو گرچه باعث تلخ تر شدن شكالت مي شود ولي ارزش 
تغذيه اي محصول نهايي را افزايش مي دهد. پس وقتي در حال خريد 
شكالت هستيد، مواد تشكيل دهنده ثبت شده روي بسته بندي آن را 
بخوانيد و حتما به درصد چربي و درصد كاكائوي درج?شده روي 
شكالت  در  موجود  كاكائوي  چقدر  هر  زيرا  كنيد  دقت  بسته بندي 
بيشتر باشد، ارزش تغذيه اي آن هم باالتر خواهدرفت و هر چقدر 
چربي شكالت باالتر باشد، احتمال افزايش وزن بعد از خوردن آن 

بيشتر مي شود. 

هرچه براق تر، بهتر 
بايد  مرغوب  شكالت  كنيد؛  نگاه  شكالت  سطح  به  خريد  هنگام 
سطح براق، صاف و بدون لكي داشته باشد. اين موضوع، يكي از 

ارزيابي هاي مهم در تعيين كيفيت شكالت است.

Romolochocolates :منبع

توصيه محققان آمريكايي

صبحانه بخوريد 
تا چاق نشويد

ترجمه:ندا احمدلو

فقط  نشدن،  چاق  و  بودن  سالم  براي  اينكه 
مي خوريم،  كه  چيزهايي  به  را  حواسمان 
به تازگي  محققان  نيست.  كافي  كنيم،  جمع 
زمان  مي خوريم،  آنچه  بر  عالوه  دريافته اند 
سالمت  در  مي تواند  هم  خوراكمان  و  خورد 
و حفظ تناسب اندام نقش مهمي داشته باشد...

به  را  محققان  جديد  يافته  اين  بتوان  شايد 
كه  داد  نسبت  قديمي  ضرب المثل  همان 

مي گويد: «صبحانه ات را خودت بخور، ناهار 
تا  آيا  دشمنت».  با  را  شام  و  دوستت  با  را 
فكر  ضرب المثل  اين  رواج  علت  به  حال  به 
بدانيد  نيست  بد  نكرده ايد،  فكر  اگر  كرده ايد؟ 
بر  جديد،   تحقيقات  از  بسياري  نتيجه  كه 

صحت اين موضوع، تاكيد مي كنند.

را  تحقيقي  به تازگي  آمريكايي  پژوهشگران 
روي 93 خانم مبتال به چاقي انجام داده اند. 
آنها اين خانم ها را به دو گروه تقسيم كردند 
و مقدار متعادلي از كربوهيدرات و چربي ها 
گنجاندند   روزانه شان  غذايي  برنامه  در  را 
 1400 روزانه  بتواند  فرد  هر  كه  به طوري 
كيلوكالري انرژي به مدت 12 هفته از طريق 
رژيم  اين  در  موجود  خوراكي هاي  مصرف 
آنها  كند.  دريافت  تعيين شده،  پيش  از  غذايي 
از گروه اول خواستند 700 كيلوكالري از اين 

انرژي روزانه را با خوردن صبحانه، 
500 كيلوكالري آن را با صرف ناهار و 

طريق  از  هم  را  باقيمانده  كيلوكالري   200
هم  دوم  گروه  از  برسانند.  بدنشان  به  شام 

خواسته شد
200 كيلوكالري را در وعده صبحانه، 

 700 و  ناهار  وعده  در  را  كيلوكالري   500
كنند.  دريافت  شام  وعده  در  را  كيلوكالري 
گروه  شام  در  موجود  خوراكي هاي  البته 
 700 شامل  كه  اول  گروه  صبحانه  و  دوم 
به  شبيه  درست  مي شد،   انرژي  كيلوكالري 
پژوهشگران  هفته،  پايان 12  بود. بعد از  هم 
متوجه شدند خانم هاي گروه اول كه صبحانه 
متوسط  به طور  مي خوردند،   مفصلي  بسيار 
اندازه  و  كرده اند  كم  وزن  9كيلوگرم  حدود 
7/5سانتي متر  به  نزديك  هم  آنها  كمر  دور 
وزن  كه  بود  حالي  در  اين  است.  شده  كمتر 

اعضاي گروه دوم كه شام سنگيني در برنامه 
غذايي شان داشتند و صبحانه مختصري در 
فقط  بودند،  كرده  مصرف  هفته   12 طول 
دور  اندازه  و  يافته  كاهش  3/5كيلوگرم 
كم  3/5سانتي متر  حدود  فقط  هم  كمرشان 
شده بود. براساس نتايج اين تحقيق، محققان 
متوجه شدند سطح هورمون گرسنگي به طرز 
خانم هايي  از  گروه  آن  بدن  در  معناداري 
كمتر  مي خورند،   مفصل تري  صبحانه  كه 
و  گلوكز  انسولين،  سطح  براين،  عالوه  بود. 
در  اول  گروه  خانم هاي  خون  تري گليسريد 
مقايسه با گروه دوم كه شام سنگيني در اين 
12 هفته خورده بودند،  كاهش بيشتري يافت. 
افزايش  با  اول،   گروه  اينكه  همه  از  مهم تر 
بعد  معمول  به طور  كه  خون  گلوكز  سطح 
افراد  تمام  براي  غذايي  وعده هاي  صرف  از 
همين  به  بودند.  نشده  روبرو  مي افتد،  اتفاق 

كردند  اعالم  صراحت  به  محققان  هم  دليل 
دريافت  و  مختلف  غذايي  مواد  صرف  زمان 
نگه داشتن  ثابت  يا  وزن  كاهش  براي  كالري 
آن و پيشگيري از ابتال به اضافه وزن، درست 
به اندازه نوع خوراكي هايي كه در طول روز 

مي خوريم،  اهميت دارد.

آداب صبحانه خوردن
ديگري  كار  هر  مانند  هم  خوردن  صبحانه 
كنيم،  رعايت  را  آن  اگر  كه  دارد  آدابي 
مي توانيم حجم بيشتري از مواد غذايي مغذي 
به طور  كنيم.  مصرف  مهم،  وعده  اين  در  را 

كلي بايد حدود 
مصرف  طريق  از  روزانه  انرژي  درصد   25
صبحانه سالم و كامل، كسب شود. از آنجا 
هيچ نوع  شب  طول  در  گوارش  دستگاه  كه 
بدن  و  نمي كند  مصرف  را  غذايي اي  ماده 
روزه داري  از  حالتي  در  خواب،  طول  در 
فرو مي رود ، بهتر است صبحانه با نوشيدن 
شير،  باشد.  همراه  ولرم  نوشيدني  مقداري 
يا  عسل  با  هم  كمي  كه  ولرم  قهوه  يا  چاي 
بهترين  باشند،  شده  شيرين  خرما  شيره 
مي توانند  و  هستند  صبحانه  براي  شروع 
ساير  پذيرش  آماده  را  گوارش  دستگاه 
خوراكي ها كنند. البته نبايد در نوشيدن انواع 
معده   حجم  تا  كرد  زياده روي  نوشيدني ها، 
ساير  خوردن  براي  جا  و  نشود  پر  آنها  با 
اشتهايي  اگر  باشيد.  داشته  هم  خوراكي ها 
نوشيدني هاي  نداريد،  صبحانه  خوردن  به 
آب  يا  مركبات  آب  مانند   � ويتامين  حاوي 
مي توانند  كيوي  آب  با  تركيب شده  مركبات 
انبه  آب  و  هويج  آب  كنند.  باز  را  اشتهايتان 
هم شيريني مطلوب و ماليمي دارند و براي 
براي  مي شوند.  توصيه  صبحانه،  شروع 

وقت  دقيقه   20 حداقل  بايد  صبحانه  صرف 
و  نان  لقمه  يك  سرسري  خوردن  بگذاريد. 
صبحانه  ندارد.  فايده اي  چندان  داغ،  چاي 
ميل  آرامش  با  و  نشسته  حالت  در  بايد 
شود، نه در حال آماده شدن براي رفتن به 
وسايل  كردن  آماده  يا  كار  محل  و  مدرسه 
در  موجود  غذايي  مواد  هرچه  روزانه.  كار 
وعده صبحانه، گرم تر و تازه تر باشند، ميل 
بيشتر  هم  غذايي مهم  وعده  اين  خوردن  به 
نداريد،  تازه  نان  خريد  امكان  اگر  مي شود. 
بهتر است نان را با كمك تستر، يا مايكروفر 
گرم كنيد تا اشتهايتان بيشتر بشود. يادتان 
شدن  الغر  براي  صبحانه  حذف  كه  باشد 
اصال كار عاقالنه اي نيست. چون اگر فردي 
يكي از وعده هاي غذايي خود را به هر دليلي 
يا  مي آورد  خرده خوري  به  رو  كند،  حذف 
غذايي  وعده  صرف  در  شديد  ولع  دچار 

بعدي اش مي شود.

بهترين هاي صبحانه
شما  ميل  و  ذائقه  به  نوشيدني  انتخاب 
نوشيدني  يك  است  بهتر  اما  دارد  بستگي 
براي  را  نسكافه  يا  قهوه  چاي،  مانند  گرم 
شروع و نوشيدني هايي مانند شير و آبميوه 
كنيد.  انتخاب  صبحانه  انتهاي  براي  را 
و  دارند  بيشتري  فيبر  سبوس دار،  نان هاي 
دستگاه گوارش هم براي هضم آنها كمتر به 
نان ها  اين  مصرف  بنابراين  مي افتد  دردسر 
از نان هاي تهيه شده با آرد سفيد بهتر است. 
حاوي  بايد  كامل،   و  مفصل  صبحانه  يك 
پس  باشد  هم  مرغوب  پروتئين  مقداري 
و  نمك  كمي  با  كه  آبپز  تخم مرغ  مي توانيد 
صبحانه  وعده  در  است،  شده  طعم دار  كره 
خود داشته باشيد. البته پروتئين مي تواند از 
طريق مصرف پنير هم در وعده صبحانه به 
بدن برسد اما تخم مرغ، گزينه بهتري است. 
كه  آنجا  از  نكنيد.  فراموش  هم  را  چربي ها 
در  كه  هستند  موادي  آخرين  جزو  چربي ها 
مصرف  مي شوند،  هضم  گوارش  دستگاه 
را  شما  مي تواند  صبحانه  وعده  در  آنها 
و  دارد  نگه  سير  بيشتري  زمان  مدت  براي 
ميل به خوردن هله هوله ها را در طول روز 
و تا رسيدن به وعده ناهار كاهش بدهد پس 
مغزها  انواع  و  ارده  حلوا  ارده،  كره،   خامه،  
هم مي توانند به عنوان سهم چربي در وعده 
حد  رعايت  البته  شوند.  گنجانده  صبحانه 
اعتدال در مصرف آنها ضروري است. اگر 
ميل به خوردن شيريني داريد، به جاي چاي 
شيرين يا شكر،  مربا، حلوا ارده و عسل را 

در وعده صبحانه داشته باشيد.
Obesity :منبع
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موسسه حقوقى 
دادآفرينان

پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى 
و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك
 دادگسترى

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 

به بهانه 5 مهر روز جهانى گردشگرى

منابع آبى ايران
آيسا اسدى

از  است.  زندگى  و  آبادانى  نشانه  آب 
اين نظر منابع آبى در حوزه گردشگرى 
دارند.  پررنگ  نقشى  مختلف  كشورهاى 
يافته  توسعه  كشورهاى  از  بسيارى 
سعى كرده اند از منافع اقتصادى حاصل 
خود  آبى  منابع  بهبود  در  گردشگرى  از 
و همچنين رسيدگى به آنها براى توسعه 
پايدار بهره ببرند. ايران هم داراى منابع 
آنها  از  برخى  كه  است  شمارى  بى  آبى 
ديگر  طرف  از  هستند.  يگانه  جهان  در 
گردشگرى،  جهانى  روز  امسال  شعار 
دليل  همين  به  است  آب»  و  «گردشگرى 
از  برخى  به  داريم  نگاهى  شماره  اين  در 
مى  كدام  هر  كه  آبى  ارزشمند  منابع  اين 
و  داخلى  گردشگرى  توسعه  در  توانند 
اقتصادى  درآمدهاى  افزايش  و  خارجى 

نقش مهمى داشته باشند.

درياچه سياه گاو، ايالم
درياچه سياه گاو، تنها درياچه دوقلوى كشور 
محسوب  دنيا  طبيعى  آثار  نادرترين  از  يكى  و 
مى شود. اين درياچه در 45 كيلومترى جنوب 
شرقى شهر آبدانان قرار دارد. رودخانه سياه 
دره  و  ها  صخره  ميان  از  عبور  از  پس  گاو 
كبيركوه، وارد دشت وسيع مورمورى شده و 
به دو درياچه دوقلو مى ريزد. درياچه نخست 
درياچه  باالدست  در  اندك،  سطحى  اختالف  با 
دوم قرار گرفته است. اين دو درياچه به وسيله 
كانالى طبيعى به طول 70 متر، عرض 8 متر و 
عمق 4 متر به هم متصل شده اند. اين درياچه 
از  يكى  بهار  اوايل  و  زمستان  اواخر  در  ها 
تفرجگاه هاى اهالى آبدانان، دره شهر و دهلران 
محسوب مى شوند. متاسفانه با وجود ظرفيت 
ملى  گردشگر  از  منطقه  اين  گردشگرى،  باالى 
محدود  گردشگرانش  بيشتر  و  است  عارى 
زيبايى  ديگر  از  شوند.  مى  استانى  سطح  به 
متنوع  ماهيان  آن،  زالل  آب  درياچه،  اين  هاى 
ساعات  در  پيرامونى،  نيزارهاى  رنگارنگ،  و 
نورى  متنوع  هاى  طيف  تشكيل  روز  ميانى 

ناشى از آن است.

چشمه گواز، كردستان
چشمه هاى آب معدنى گواز در 50 كيلومترى 
شمال  كيلومترى   10 و  كامياران  غربى  شمال 
هاى  كوه  دامنه  در  پلنگان  روستاى  غربى 
روستاى گواز واقع شده است. آب اين چشمه 
در  است.  سولفور  داراى  و  بوده  گوگردى  ها 
شيرى  آن  رنگ  زمين،  دل  از  آب  خروج  محل 
در  آهن  تركيبات  وجود  دهنده  نشان  كه  است 
فصل  در  بسيارى  گردشگران  هاست.  آب  اين 
بهار و تابستان از سنندج، كامياران و مريوان 
به اين گردشگاه درمانى مى آيند تا از آب قابل 
شرب اين چشمه ها نوشيده و در آن استحمام 
رماتيسم،  بهبود  براى  ها  چشمه  اين  آب  كنند. 
هاى  بيمارى  و  آلرژى  تنفسى،  هاى  بيمارى 
بكر  مناظر  وجود  است.  موثر  بسيار  پوستى 
هواى  و  آب  و  مناسب  گياهى  پوشش  طبيعى، 
قصد  به  كه  گردشگرانى  شده  سبب  خوش 
درمان به اين منطقه سفر مى كنند مدتى را نيز 
سپرى  آن  تفريحى  مراكز  و  ها  گردشگاه  در 

كنند.

دريا بندر، چابهار
عربستان  درياى  از  اى  شاخه  عمان  درياى 
است كه ميان شمال كشور عمان و كرانه هاى 
هرمز  تنگه  و  گرفته  قرار  ايران  شرقى  جنوب 
است.  ساخته  مرتبط  فارس  خليج  به  را  آن 
مهم ترين بندر در كرانه اين دريا بندر چابهار 

است  ايران  اقيانوسى  بندر  تنها  چابهار  است. 
كشتى  پهلوگيرى  قابليت  آن  هاى  لنگرگاه  كه 
هاى اقيانوس پيما را دارد. اين شهر عالوه بر 
طبيعى  هاى  جاذبه  داراى  بازرگانى،  موقعيت 
و تاريخى بسيارى است. موج هاى اين منطقه 
قابليت خوبى براى موج سوارى دارد و خليج 
چابهار يكى از بهترين نقاط جهان براى ورزش 

موج سوارى به شمار مى رود.

آبشار آتشگاه، چهارمحال و بختيارى
و  شهركرد  كيلومترى  در 190  آتشگاه  آبشار 
40 كيلومترى شهر لردگان، در شمال روستاى 
آتشگاه قرار دارد. اين آبشار كه در ميان دره 
هاى  آبشار  كيلومتر   3 گرفته،  قرار  تنگ  اى 
كوتاه و بلند پياپى را در مسير رود شكل مى 
دهد. مسير آبشار از باالى دره و از سرچشمه 
شروع شده و پس از گذشتن از پستى و بلندى 
مى  خرسان  رودخانه  به  دره  فراوان  هاى 
ريزد. وجود همين پستى و بلندى ها در طول 
مسير آبشار و شيب تند دره، سبب پديد آمدن 
بر  و  شده  بزرگ  و  كوچك  متعدد  آبشارهاى 
زيبايى آبشار آتشگاه افزوده است. در اطراف 
گردو،  درختان  همچون  گياهى  پوشش  آبشار 
بلوط و زبان گنجشك سبب سرسبزى شده اند. 
تمامى اين زيبايى ها در كنار آب و هواى خنك 
و دل انگيز دره محيطى آرام و دلنشين را براى 

گردشگران فراهم كرده است.

غار آبى يخ مراد، البرز
كيلومترى  در 104  پل  شاه  آبادى  در  غار  اين 
يخ  غار  دارد.  قرار  چالوس  جاده  كنار  تهران 
حقيقت  در  و  بوده  آب  زير  گذشته  در  مراد 
دهانه  شود.  مى  محسوب  زيردريايى  غار  يك 
به  رو  متر   3 ارتفاع  و  متر   9/  5 طول  به  غار 
شمال شرقى باز شده است. غار يخ مراد داراى 
كه  است  شمارى  بى  هاى  هواكش  و  گير  باد 
شده  غار  داخل  به  شدت  با  هوا  ورود  سبب 
در  كند.  مى  سرد  العاده  فوق  را  آن  هواى  و 
به  غار  در  موجود  هاى  آب  سرما  اين  نتيجه 
حالت انجماد درمى آيند و در اواسط ماه دوم 
بهار يخ ها شروع به ذوب شدن مى كنند. نكته 
قابل توجه درخصوص غار يخ مراد چهار طبقه 
بودن بخش هايى از آن است كه در يك امتداد 
عمودى به عمق 20 متر روى هم منطبق شده 
كه  است  غارى  تنها  مراد  يخ  غار  ظاهرا  اند. 

تاكنون با اين كيفيت مشاهده شده است.

ساحل، جزيره قشم
اكوتوريستى  هاى  جاذبه  ترين  مهم  از  يكى 
شوند.  مى  محسوب  آن  سواحل  كشورى  هر 
كشور ايران نيز با داشتن 700 كيلومتر ساحل 
مشترك با درياى مازندران در شمال، ساحلى 
به طول 1800 كيلومتر با آب هاى نيلگون خليج 
فارس و درياى عمان و جزايرى همچون قشم 
غنى  كشورهاى  جزو  حوزه  اين  در  كيش،  و 
وسعتى  با  قشم  جزيره  شود.  مى  محسوب 
بيشترين  مربع،  كيلومتر   1500 به  نزديك 
خليج  جزاير  بين  در  را  ها  كرانه  و  سواحل 
سواحل  است.  داده  اختصاص  خود  به  فارس 
زيتون، سيمين، جزاير ناز، سوزا، مسن، شيب 
دراز، سلخ و دوستكو از ديدنى ترين سواحل 
ويژگى  از  شوند.  مى  محسوب  قشم  جزيره 
هاى ساحل شناختى اين جزيره، تنوع سواحل 
صخره اى، ماسه اى و گِلى آن است كه چنين 
خصوصيتى به طور يكجا در كمتر جزيره اى 
يافت مى شود. سواحل شنى و ماسه اى نقره 
فام و سيمين براق نيز از ديگر انواع سواحل در 
جزيره قشم محسوب مى شود. ساحل صخره 
اى زيتون، ساحل شنى سيمين و سواحل گلى 
قشم  سواحل  تنوع  حرا  هاى  جنگل  و  الفت 
ريگو  اى  صخره  ساحل  دهند.  مى  نشان  را 
ديگر  از  نيز  ها  پشت  الك  ساحل  به  معروف 
سواحل زيباى جزيره قشم است كه الك پشت 
ها در آنجا براى نفس گيرى و تغذيه به روى 

آب مى آيند.

تاالب چغاخور، چهارمحال و بختيارى
كيلومترى   65 در  چغاخور  المللى  بين  تاالب 
شهركرد، در مسير جاده شهركرد ـ خوزستان 
حدود  مساحتى  با  كه  تاالب  اين  دارد.  قرار 
و  برآفتاب  ارتفاعات  دامنه  در  هكتار   2300
كالر در ارتفاع 3830 مترى قرار گرفته، داراى 
اندازهاى  چشم  و  مطبوع  هواى  وسيع،  فضاى 
و  مهاجر  پرندگان  انواع  وجود  است.  زيبا 
و  لك  لك  حواصيل،  فالمينگو،  مانند  بومى 
مرغابى به همراه آبزيانى كه كولى و كپور از 
رديف  در  را  تاالب  اين  هستند،  آنها  ترين  مهم 
در  گردشگرى  جذب  مهم  هاى  كانون  از  يكى 
ديگر  از  است.  داده  قرار  بختيارى  چهارمحال 
جاذبه هاى اين تاالب در تابستان ديدن زندگى 
عشاير بختيارى و روستاهاى بختيارى نشين 
براى  زمان  بهترين  است.  چغاخور  اطراف 
بازديد از اين تاالب فصل هاى بهار و تابستان 

است.

رود گاماسب، همدان
همدان  در  الوند  كوه  حوالى  از  گاماسب  رود 
سرچشمه مى گيرد. اين رود مسير طوالنى و 
پرفراز و نشيبى را طى مى كند. گاماسب پس از 
دريافت شاخه آب هايى از مالير و تويسركان 
و نهاوند از بستر باريك كوهستانى گذشته و 
در قريه بيستون از پاى بيستون عبور كرده و 
از  پس  گاماسب  رود  رسد.  مى  كرمانشاه  به 
كرمانشاه وارد لرستان شده و پس از عبور از 
ايالم به سوى جلگه خوزستان روان مى شود. 
آن  آب  از  قسمتى  خوزستان  غربى  قسمت  در 
به مصرف آبيارى مى رسد و قسمتى ديگر به 
طرف دجله جريان مى يابد ولى قبل از آن كه 
به دجله برسد در باتالق هاى شرقى دجله محو 
مى گردد. گاماسب در مسير خود از سرچشمه 
تا خوزستان نام هاى مختلفى به خود مى گيرد.

جزيره كيش، هرمزگان
ميان  در  بودنشان  محصور  سبب  به  جزاير 
آب ها، همواره يكى از مكان هاى مورد عالقه 
كشورهاى  از  بسيارى  اند.  بوده  گردشگران 
برخوردارند،  خداداد  نعمت  اين  از  كه  جهان 
سعى كرده اند از اين منبع بالقوه استفاده كرده 
و با تنوع بخشيدن به جاذبه هاى جزاير خويش 
بيفزايند.  آن  از  حاصل  اقتصادى  منافع  بر 
جزيره كيش را به جرات مى توان محبوب ترين 
دانست.  ايران  جنوب  در  گردشگران  مقصد 
كيلومتر   85 حدود  وسعتى  با  جزيره  اين 
مربع شكلى بيضوى دارد. جزيره كيش داراى 
سابقه تاريخى طوالنى است و از گذشته مركز 
ارتباطات بازرگانى بين هندوستان، ايران و بين 
به  همچنان  كيش  امروزه  است.  بوده  النهرين 
و  شود  مى  شناخته  تجارى  اى  منطقه  عنوان 
توانسته عالوه بر اين به يكى از مراكز اصلى 

گردشگرى تفريحى در ايران بدل شود.

پارك ملى دريايى ناى بند، بوشهر
پارك ملى ناى بند سال 1383 به عنوان نخستين 
پارك  اين  شد.  ثبت  ايران  دريايى  ملى  پارك 
دريايى با مساحت 49 هزار و 815 هكتار، در 
دو استان بوشهر و هرمزگان قرار گرفته است. 
پيش تر در سال 1357 خليج ناى بند به همراه 
بخشى از دماغه ناى بند با مساحت 19 هزار و 
500 هكتار به عنوان منطقه حفاظت شده، ثبت 
سبب  به  دريايى  ملى  پارك  اين  اهميت  گرديد. 
بايد  است.  آن  جانورى  و  گياهى  زيست  تنوع 
و  خشكى  محدوده  دو  در  پارك  اين  استقرار 
ارزشمندترين  دانست.  امر  اين  علت  را  دريا 
حرا  هاى  جنگل  را  منطقه  اين  گياهى  پوشش 
كل،  دهند.  مى  تشكيل  معابد  انجير  درختان  و 
از  پلنگ  و  جبير  آهو،  ميش،  قوچ،  وحشى،  بز 
ناى  ملى  پارك  جانورى  هاى  گونه  ترين  مهم 
بند محسوب مى شوند. در محدوده دريايى اين 
پارك، كلونى هاى مرجانى و علف هاى دريايى، 

مهم ترين گونه هاى زنده به شمار مى روند.

گردشگرى
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 متهمان پرونده «فساد در داوري» احضار شدند؛

 ورود نهادهاي امنيتي به
 موضوع فساد در فوتبال  
اتفاقات بازي سپاهان – پرسپوليس، سياهي هاي فوتبال را وارد فاز 
تازه اي كرده تا بار ديگر دريچه هاي فساد در فوتبال ايران گشوده 

شود.
شايد اگر قرار بود زمان به عقب بازگردد كسي يا كساني كه دنبال 
سياست  حتي  و  صنعت  در  كه  ورزشي  پديده  يك  از  سودجويي 
تاثيرگذاري بااليي دارد دوست داشتند بازي سپاهان و پرسپوليس 
به شكل ديگري رقم مي خورد كه مورد حمله قرار نگيرند.شايد همه 

ديگر  خيلي ها  شايد  باشد.  كننده  نااميد  و  كننده  خسته  بحث ها  اين 
حوصله نداشته باشند كه از فساد در فوتبال بشنوند. حق هم دارند. 
با  مبارزه  به  را  بنا  فدراسيون  كه  نبود  پيش  سال  چند  همين  مگر 
ناپاكي ها گذاشت.حاصل آن چه شد؟ آيا اين فوتبال پاك شد؟ مگر 
خبرنگاراني  و  مربي،بازيكن  عنوان  به  كه  افرادي  تمامي  اينكه  نه 
داللي  دنبال  به  پرده  پشت  اما  داشتند  قلم  بر  دستي  ظاهر  به  كه 
بودند براي مدتي از كار بي كار شدند اما بعد چه شد؟آيا به غير از 
اين است كه همه آنهايي كه در مظان اتهام بودند اكنون صحيح و 
سالمت كار خود را مي كنند؟ هر چند كه شايد اصالحي شده باشند 

اما آيا ريشه چنين فسادهايي خشكيده شد؟اكنون كه زمان گذشته 
از  جديدي  مباحث  ايم  كرده  پيشرفت  خودمان  تصور  به  شايد  و 
فساد در فوتبال را مي شنويم. مواردي كه در سابق هم مطرح بود 

اما كمرنگ و شايد كمتر اهميت داده مي شد.
لحظه اي كه محسن قهرماني كارت قرمز را از جيبش درآورد تا به 
اين  نمي كرد  فكر  كسي  دهد،  نشان  پرسپوليس  مدافع  حسيني  ميثم 
دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  ايران  فوتبال  مدت ها  تا  قهرماني  تصميم 
از  اشتباهش  بابت  هم  بعدها  و  كرد  اشتباه  حسيني  اخراج  در  او 
هواداران پرسپوليس عذرخواهي كرد، اما عذرخواهي او هم باعث 
نشد كه اين اتفاق، جرقه اي تازه در فوتبال ايران نزند. جرقه اتفاق 
زماني  قهرماني،  عذرخواهي  از  پيش  روز  چند  ايران  فوتبال  جديد 
زده شد كه علي دايي در مصاحبه مطبوعاتي بعد از بازي تيمش با 
سپاهان گفت كه از شب قبل از بازي «مي دانسته» قهرماني به سمت 
سپاهان غش كرده است. تاكيد او بر اينكه «مي دانسته» چنين اتفاقي 
رخ مي دهد، نكته اي جديد در فوتبال ايران بود. تا پيش از اين اگر 
كسي در مورد داور حرفي مي زد، نهايتا اتهامات خود را در لفافه 
نسبت  كه  نمي گفت  قطعيتي  چنين  با  وجه  هيچ  به  و  مي كرد  بيان 
جديت  داشته.  اطمينان  حريف،  تيم  سمت  به  داور  كردن  غش  به 
همراه  به  او  شد  باعث  بود،  زده  كه  حرف هايي  اثبات  براي  دايي 
محمد رويانيان مديرعامل پرسپوليس به فدراسيون فوتبال بروند و 

مداركي كه عليه قهرماني دارند را ارائه كنند. 
ستاد  به  رويانيان  محمد  و  دايي  علي  كه  بود  ظهر  از  بعد  دوشنبه 
فدراسيون  تا  كردند  ارائه  را  مداركشان  و  رفتند  اخالقي  منشور 
روي  دايي  علي  هم  نود  برنامه  در  شب  همان  شود.  ماجرا  پيگير 
اثبات  براي  را  عزمش  مي داد  نشان  كه  زد  حرف هايي  و  آمد  خط 
حتي  و  نيامد  كوتاه  وجه  هيچ  به  او  است.  كرده  جزم  حرف هايش 
گفت كه محسن قهرماني توسط يكي از دوستانش به او پيغام داده 
كه ماجرا را تمام كنند. مرتضي كريمي كمك داور بازنشسته فوتبال 
فرد  است،  قهرماني  محسن  و  دايي  علي  مشترك  دوست  كه  ايران 
جديدي بود كه پايش به اين ماجرا باز شد. او در مورد اتفاقات چند 
فوتبال  دستگردي  ورزشگاه  در  «يكشنبه  گفت:  مهر  به  اخير  روز 
بازي مي كرديم و تلفن همراهم در ماشين بود. وقتي برگشتم ديدم 
بهمن دهقان(نماينده تام االختيار علي دايي) و علي حاتم( كه جزو 
كارمندان باشگاه پرسپوليس است) با من تماسي گرفته بودند. به 
دهقان زنگ زدم ببينيم چه كار دارد كه گفت بيا سعادت آباد. چون 
يكسال بود با قهرماني در تماس نبودم بين راه چندين با را به او 

زنگ زدم اما برنداشت و به رامين حقيقي زنگ زدم و به او گفتم 
كه دارم به سمت دايي مي روم و اگر محسن قهرماني حرفي دارد 
بگويد تا انتقال دهم. بعد از اين اتفاق باالخره توانستم با قهرماني 
صحبت كنم كه گفت قسم مي خورد چيزي نبوده است و وقتي هم 
او  با  و قهرماني  دايي  به  دادم  را  قرار، گوشي  محل  به  رسيدم  كه 
صحبت كرد.»او ادامه داد: «وقتي من به آنجا رسيدم از من سوال 
كردند كه آيا از قضاوت هاي گذشته محسن قهرماني چيزي مي داني 
يا نه. اما من همانجا هم گفتم كه اگر داوري بخواهد تخلفي كند نه 
سازمان  نماينده  يك  مي دهد.  حسابي  شماره  نه  و  مي دهد  رسيدي 
ليگ چند سال پيش به اسم ما داوران و در يك بازي مرگ و زندگي 
16 ميليون يورو گرفت و من چندبار آن را مطرح كردم. وقتي به 
فدراسيون هم اين مسائل را مي گفتيم، مي گفتند چرا فقط به شما اين 

حرف ها را مي گويند؟»
نبي، دبيركل فدراسيون فوتبال كه دوشنبه حرف هاي دايي و رويانيان 
را شنيده، حاال قرار است به دفاعيات محسن قهرماني گوش كند. او 
به تسنيم مي گويد: «در اين رابطه جلسه اي در فدراسيون برگزار شد 
و رويانيان و علي دايي مطالبي را شفاهي و مستنداتي را به صورت 
كتبي به فدراسيون فوتبال ارائه دادند. هيات رسيدگي به تخلفات و 
فدراسيون درباره شواهد و حقيقت موضوع تحقيق خواهد كرد و به 
اين موضوع تا 2 هفته آينده رسيدگي و تكليف آن مشخص خواهد 
در  قهرماني  محسن  حضور  با  نشستي  است  قرار  چهارشنبه  شد. 
فدراسيون فوتبال تشكيل شود تا صحبت هاي او را هم بشنويم و در 
نهايت هيات رسيدگي به تخلفات حرفه اي در اين باره به جمع بندي 
برسد.»البته حرف هاي مديرعامل تيم نفتون تهران هم نكات جالبي 
داشت كه ابعاد اين ماجرا را گسترده تر كرد. شايد حرف هاي او هم 
در حساس تر شدن اين ماجرا بي تاثير نبود. حاال مهدي تاج رئيس 
مي دهد.  ماجرا  اين  به  امنيتي  نهادهاي  ورود  از  خبر  ليگ  سازمان 
او مي گويد: «امروز بعد از ظهر تعدادي از افرادي كه در اين ماجرا 
درگير هستند بايد نزد نهادهاي امنيتي بروند.» هوشنگ نصيرزاده 
نهادهاي  ورود  كه  است  معتقد  هم  فوتبال  حقوقي  امور  كارشناس 
امنيتي به اين ماجرا هيچ منعي از نظر فيفا ندارد: «نهادهاي امنيتي 
اين  از  منعي  و  شوند  فوتبال  وارد  اتفاقات  اين  مورد  در  مي توانند 
نظر وجود ندارد.» به نظر مي رسد علي دايي هم زماني كه از ورود 
اين  كه  مي دانست  مي كرد،  صحبت  ماجرا  اين  به  امنيتي  نيروهاي 
پرونده از فدراسيون فوتبال خارج شده و قرار است نهادهاي امنيتي 

با جديتي بيشتر از گذشته، آن را پيگيري كنند.

حذف بانوان «كاتارو» به 
دليل پوشش تاييدنشده

استفاده  دليل  به  ايران  بانوان  كاراته  تيم ملى 
دور  از  مصوب،  پوشش  با  مغاير  پوششى  از 
بازى هاى كشورهاى اسالمى حذف شد. دومين 
روز از بازى هاى كشورهاى اسالمى ديروز در 
حالى در اندونزى پيگيرى شد كه بانوان كاتارو 
كار كشورمان باوجود راهيابى به مرحله فينال 
به طرز عجيبى از دور اين رقابت ها كنار رفتند. 
تيم ملى كاتا دختران ايران روز گذشته بعد از دو 
پيروزى مقابل تيم هاى تركيه و عراق در مرحله 
حاضر  مصر  تيم  برابر  شرايطى  در  نيمه نهايى 
يك  بر   4 نتيجه  با  را  تيم  اين  توانست  كه  شد 
در  اما  شود  فينال  ديدار  راهى  و  دهد  شكست 
پايان بازى، مصرى ها به يكباره به نوع پوشش 
كاتاروهاى كشورمان مبنى بر مغايرت داشتن آن 
كردند  اعتراض  بازى ها  اين  مصوب  پوشش  با 
بازنده كردن  بر  عالوه  هم  مسابقات  سرداور  و 
تيم ملى ايران در اين ديدار به راحتى اين تيم را 

از كل رقابت ها حذف كرد.

بانوان  كاتا  تيم ملى  حذف  توجه  جالب  نكته 
گفته  كه  است  اين  بازى ها  اين  از  كشورمان 
را  خود  قبلى  ديدار  دو  دخترها  اين  مى شود 
هيچ  و  داده اند  مسابقه  غيرمصوب  پوشش  با 
مقابل  بازى  در  و  نشده  گرفته  آنها  به  ايرادى 
جهانى  فدراسيون  كه  مصوب  پوشش  از  مصر 
آن را تاييد كرده، استفاده كرده اند اما اين اتفاق 

رخ داده است.
امور  معاون  اكبرآبادى،  مرضيه  كه  موضوعى 
بانوان در وزارت ورزش آن را تاييد مى كند. او 
مسووالن كميته ملى المپيك كه در راس آن بهرام 
افشارزاده دبير كميته و رييس كاروان ايران در 
اين  به وجود آمدن  مقصر  را  است  بازى ها  اين 
به  خصوص  اين  در  اكبرآبادى  مى داند.  قضيه 
بى تدبيرى  دليل  به  مشكل  «اين  گفت:  رسانه ها 

رييس  عدم آشنايى  و  مسابقات  برگزاركنندگان 
كاروان كشورمان پيش آمده است.

كاروان  رييس  كه  افشارزاده  بهرام  متاسفانه   
و  نيست  آشنا  قوانين  با  است  ايران  ورزشى 
دفاع  كشورمان  ورزشكاران  حق  از  نتوانست 
روابط عمومى  اول،  روز  مسابقات  از  پس  كند. 
فدراسيون  روابط عمومى  با  المپيك  ملى  كميته 
عكس هاى  گفته  آنها  به  و  گرفته  تماس  كاراته 
چون  بردارند  خود  سايت  از  را  بانوان  تيم ملى 
مشكل پوشش دارند. اين نشان مى دهد كه حتى 
اين  متوجه  هم  المپيك  كميته  مسووالن  خود 
مى شود  گفته  اينكه  بودند.»جالب تر  شده  مساله 
ايران  حذف  به  راى  راحتى  به  كه  سرداورى 
است.  بوده  ايرانى  يك  داده  مسابقات  اين  از 
در  كاراته  فدراسيون  نايب رييس  امينى  اشرف 
گفت:  «شرق»  به  خصوص  اين  در  بانوان  امور 
«اگر لباس بچه هاى ما ايراد داشته سرداور بايد 
مى داد  فرصت  دقيقه  چند  آنها  به  مقررات  طبق 
متاسفانه  اما  كنند  عوض  را  پوشش شان  تا 
اين  ناجوانمردانه  سرداور  ايرانى بودن  باوجود 
موقعيت را از ما گرفتند.»در همين رابطه عليرضا 
از  استفاده  كاراته  فدراسيون  رييس  سمندر، 
«پشت گردنى» در پوشش كاراته كاهاى ايرانى را 
دليل اعتراض مصرى ها عنوان كرد و با اعتراض 
به مسووالن برگزارى مسابقات گفت كه بايد به 
بانوان ايرانى اجازه داده مى شد تا پوشش خود 
را اصالح كنند. در اين ميان اما بهرام افشارزاده، 
خانم اكبرآبادى را مسوول حذف ايران مى داند. 
او در گفت وگو با مهر عنوان كرد پس از رقابت 
تيم  اين  از  عكس  انتشار  و  اول  روز  در  بانوان 
كه در آن از پشت گردنى استفاده نكرده بودند. 
اكبرآبادى در تماسى با اندونزى از اعضاى تيم 
خواست پوشش خود را تغيير دهند و اين مساله 
حالى  در  اتفاق  اين  شد.  ايران  حذف  موجب 
اين  در  ايران  بانوان  كاراته  تيم ملى  كه  داد  رخ 
مدال هاى  و  گرفته  خوبى  بسيار  نتايج  رقابت ها 

قابل توجهى كسب كرده است.

 طلسم ناكامي ايران در جهان پس از نيم قرن 
شكسته شد؛

 قهرماني با عّزت كشتي 
تيم ملي كشتي آزاد براي پنجمين بار در مسابقات 
جهاني به قهرماني دست يافت در حالي كه آخرين 
به  خانه  از  خارج  در  جهان  در  ايران  قهرماني 
چهل وچهارمين  مي گشت.  بر  قبل  قرن  نيم  حدود 
در  جهان  قهرماني  آزاد  كشتي  رقابت هاي  دوره 
كه  رسيد  پايان  به  مجارستان  بوداپست  در  حالي 
تيم كشورمان، با كسب 2 مدال طال، يك نقره و 2 
برنز و 46 امتياز براي پنجمين بار به مقام قهرماني 
خارج  سال   48 از  پس  قهرماني  اين  رسيد.  جهان 
از ايران به دست آمد در حالي كه آخرين قهرماني 
ايران 11 سال پيش در سال 2002 تهران حاصل 
شده بود. پس از ايران، روسيه با كسب 44 امتياز 
نايب قهرمان شد و تيم هاي گرجستان و اوكراين با 

29 و 27 امتياز سوم و چهارم شدند.

مبارزه با دستان خالي
در  خادم  رسول  شاگردان  فارس،  گزارش  به 
پيش  كه  گذاشتند  جهاني  ميدان  به  گام  شرايطي 
نرم  پنجه  و  دست  اي  عديده  مشكالت  با  اعزام  از 
مي كردند و از حيث تداركات يكي از ضعيف ترين 
دوران را پشت سر گذاشتدند به طوري كه در اين 
خادم  خود  حتي  و  بود  درآمده  همه  فرياد  اواخر 
كرد  اعتراض  مي گشود،  اعتراض  به  لب  كمتر  كه 
داشت،  گله  توجهي ها  بي  و  امكانات  كمبود  از  و 
اما با وجود تمام اين مصائب خادم و شاگردانش 
كارستان.  كردن  كاري  قهرماني  عنوان  كسب  با 
با  شاگردان  و  ايران  تيم  قدرت  كنار  از  نبايد  البته 
 7 تيم  از  گذشت.  سادگي  به  خادم  رسول  تجربه 
مجارستان،  جهاني  مسابقات  در  آزاد  كشتي  نفره 
6 كشتي گير المپيكي حضور داشتند و تنها صادق 
گودرزي در 74 كيلو كه خوش رنگ ترين مدال ايران 
حضور  بود؛  كرده  خود  آن  از  را  لندن  المپيك  در 
 7 تركيب  از  هم  روس ها  مقابل  طرف  در  نداشت. 
به  را  كشتي گيري  هيچ  لندن  المپيك  در  خود  نفره 
نفرات  گذشته  مانند  و  نياورند  مجارستان  جهاني 
تا  كردند  مجارستان  عازم  را  خود  انتخابي  برتر 

را  قهرماني  و  شوند  ايران  قدرت  مقهور  بار  اين 
بعد از سال ها از دست رفته ببينند. آذربايجاني ها 
كيلو   60 در  (عسگراف  خود  المپيك  طاليي   2 هم 
همراه  بوداپست  در  را  كيلو)   84 در  شريف اف  و 
مراد  حاجي  تنها  هم  روس ها  تركيب  از  نداشتند. 
و  جهان  طالي  مدال   5 با  تجربه،  با  گاتسالوف 
مسابقات  در  حضور  سابقه  كيلو)   96 (در  المپيك 
روسيه  المپيكي  آوران  مدال  و  داشت  را  جهاني 
چارگوش  كودوخوف،  سلطانوف،  اوتار  نظير 
از  نرفتند.  ميدان  به  مسابقات  اين  در  ماخوف  و 
در  اسماعيل پور  مسعود  هم  ايران  نفره   7 تركيب 
60، عزت اهللا اكبري در 74 كيلو و كميل قاسمي در 
جهاني  مسابقات  در  حضور  تجربه  سنگين وزن 
در  قاسمي  و  اسماعيل پور  كه  چند  هر  نداشتند  را 
صاحب  قاسمي  كه  رفتند  ميدان  به  لندن  المپيك 

مدال برنز شد.

قهرماني در خارج از خانه بعد از نيم قرن
 48 از  بعد  قهرماني  عنوان  كسب  صورت  هر  در 
مهمي  بسيار  نتيجه  خانه  از  خارج  در  آنهم  سال 
براي كشتي آزاد ايران بعد از موفقبت خيره كننده 
ديگر  بار  تا  بود  لندن  المپيك  در  كاران  فرنگي 
خادم  افكند.  سايه  جهان  بر  ايران  كشتي  اقتدار 
برنامه  با  المپيك  از  بعد  بالفاصله  شاگردانش  و 
از  دور  به  و  كردند  شروع  را  كار  مناسب  ريزي 
هر گونه حاشيه تنها به فكر تمرينات طاقت فرسا 
با  كه  بودند  جهاني  مسابقات  در  افتخار  كسب  و 
كه  چند  هر  گرفتند.  را  زحماتنشان  مزد  قهرماني 
شايد اگر مهدي تقوي در 66 كيلو و كميل قاسمي 
در 120 كيلو نيمي از توانايي هايشان را به نمايش 
مي گذاشتند شايد اين قهرماني راحت تر از چيزي 
قديم  از  اما  مي شد،  ايران  نصيب  آمد  بدست  كه 
گفته اند موفقيتي كه با سختي بدست مي آيد بسيار 
شيرين تر از رسيدن آسان به آن است.شايد كمتر 
روزهاي  در  وزن   6 مسابقات  پايان  از  بعد  كسي 
روسيه  و  ايران  امتيازي   7 فاصله  و  دوم  و  اول 
فكر مي كرد كه ايران توان كسب عنوان قهرماني را 
دارد، اما همه چيز دست به دست هم داد تا عزت 
اهللا اكبري ناجي ايران شود و بار ديگر آزادكاران 

ايران بر قله افتخار كشتي جهان بايستند.
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 افقي:
ــن  ــي – بزرگتري ــل زمين ۱- مقاب

رودخانه مركزي ايران
۲- شاعر دشتستاني – تيره روز – 

جايگاه زور
ــه – درنده –  ۳- هزار كيلو – آبس

كفر و بي ديني
ــاز و برگ اسب –  ــت – س ۴- دش

اجزا – برادر مرگ!
ــراي پارچه به اندازه  ۵- واحدي ب
ــت  ــاس – پايتخ ــت لب ــك دس ي

ورزشي استراليا – عيد جدولي
ــخن يا  ــودرو – س ــاس خ ۶- زاپ
شعري كه بدون انديشه قبلي بيان 

شود – پس از قهر
۷- فرمان كشتي – يال اسب – از 

مناصب خطير كشوري
۸- خمره بزرگ – اقيانوس ساكت 

– حالل رنگ - كام
۹- غده پشت جناغ سينه كودكان 

– دندانه سوهان – نجات دهنده
۱۰- ستاره – صداي برخورد ناخن با 

ساز – شل، رقيق
ــي  ــو دونده – معادل فارس ۱۱- عض

سوبسيد – آكنده و پر
ــزت، جالل –  ــاعر – ع ۱۲- آنكه ش
ــرخناي – ماشين دارد اما بعضي ها  س

ندارند
ــگفتي –  ۱۳- برد معروف – كلمه ش

حيوان نجيب – ليز خوردن
ــور نائورو در اقيانوسيه  ۱۴- مركز كش
با جمعيتي در حدود هزار نفر! – پند 

- ناپاك
۱۵- بيوگرافي – مجسمه لباس

 عمودي:
ــينمايي عليرضا  ــومين فيلم س ۱- س
اميني ساخت سال ۱۳۸۸ (بازيگران: 

هديه تهراني و حامد بهداد)
ــان دادن –  ۲- طور ديگر نش

آواره 
ــت – يار  ــرف ندا – پس ۳- ح

پت! – چاقوي آشپزخانه
۴- شهر بادگيرها – بازيابي - 

گويند با رنگ پاك نمي شود
۵- طعم – رود مرزي – درس 

نخوانده 
 – ــاختمان  س  – آري   -۶
ــي در كتاب –  ــتن مطلب نوش

زمان اندك 
ــد – پارچه  ــورد آي ــا خ ۷- ب
ــطوره  ماليدني – اعجوبه و اس

فوتبال آرژانتين

ــه صابون  ــان بي پايان – كيس ۸- زم
ــي پارچه نخي ضخيم – خراب  – نوع

كردن
ــدد ترتيبي –  ــي – ع ــر ايران ۹- دس

طريق كوتاه
ــت – مظهر استقامت –  ۱۰- يادداش

چاره، عالج – بر كس مگوييد
۱۱- نانجيب – مجلس اعيان – زبان 

كشيدن به بستني
ــوم - مواظب  ــت جاهليت - ش ۱۲- ب

باش!
ــوده – شاد نشده! - ويران –  ۱۳- آس

حرف نفي ابد
ــام گرين –  ــروف گراه ــر مع ۱۴- اث

موسيقي هنري اروپا
ــزي را به  ــل و احترام چي ــا مي ۱۵- ب

كسي دادن

 افقي:
۱- فرض - گرمخانه

ــه  ــوع آن طبق ــه موض ــي ك ۲- علم
ــت –  بندي علمي وقايع اجتماعي اس

زيرزميني در عمق زياد - عقيم
۳- خميدگي كاغذ – بخشش – مايه 

- هاون
ــتن – دور از  ــدا نداش ــق – ابت ۴- تپ

مقصد – هنر فرنگي
ــتان – كلمه افسوس كه در  ۵- دوس

نوحه و ماتم گفته مي شود - قعر
۶- آشنا – چشيدن – ضد حمله

۷- باسكول – حرف خطاب – از انواع 
سردرد

ــي  چگونگ  – ــده  برن ــرگ  ب  -۸
ــب –  ــك كار – نق ــن ي ــام گرفت  انج

چاشني ادويه دار

۹- كار و عمل – تير پيكاندار – 
يكي از مخلفات غذايي

ــي در  ــم فوتبال ــهر و تي ۱۰- ش
ــه – ذخيره گاه شتران –  فرانس

مهاجم ليورپول
ــياره  ــرخ كم رنگ – س ۱۱- س

مشتري – گياه خورشتي
ــمتي از پا – نخجير –  ۱۲- قس

فيلم عليرضا داوودنژاد - خرقه
ــه دار –  ــز ديواري آئين ۱۳- مي
ــت كه با كلمه  صفت مشبهه اس
ــود – واحد  ديگر تركيب مي ش

توان – نوعي خار
ــت  پس  – ــي  حركت ــي  ب  -۱۴

الكترونيك – جمع رئيس
 – ــرات  حش از  ــته اي  راس  -۱۵ 

گلي خوشبو
 عمودي:

۱- بازيگر فيلم دور از بهشت 
۲- آشكار – به اين كشور سيالن 

مي گفتند
۳- رنجوري – اسب پيامبر اكرم(ص) 
– اولين نت – آنچه در مقابل حرارت 

مقاومت كند
۴- سد آذربايجان شرقي – هاگدان – 

ميدانی در تهران
ــه آوردن – خالف  ــر ب ــر – ام ۵- امي

هجر
ــي – جمع منت –  ــزار نوازندگ ۶- اب

رونوشت – عدد ورزشي
ــي  ــدر – نوع ــم مص اس ــانه  ۷- نش
ــگاه  ــي باش ــر اجراي ــيريني– مدي ش

منچستر يونايتد
ــد – ولي – خيرگي –  ۸- صداي بلن

ظاهر بنا
۹- به تركيب ماكروسكوپي دو يا چند 
ماده مجزا كه سطح مشترك مشخصي 
ــد، گفته  ــته باش بين آن ها وجود داش
ــود – ابزار نجاري –   مي ش

پول رايج در ژاپن
۱۰- شبكه رايانه اي – شش 

– حمام تكي - جنبيدن
۱۱- داستان كوتاه – خو - 

شايسته
۱۲- پول خرد هند – صرع 

– ديوار محكم
 – ــدم  گن  – ــتاره  س  -۱۳ 

موزه پاريس - بس
ــه قلم  ــي ب ــر معروف ۱۴- اث
گراهام گرين – جنون مردم 

آزاري
ــان  ج از  ــتاني  داس  -۱۵

اشتاين بك
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 طالع بينى 
هفتگى

فروردين ماه:
؛  بدرخشيد  اجتماع  در  بايد  شما 
تودار  و  گرفته  اگر  كه  نكنيد  فراموش 
ماند  خواهيد  عقب  چيز  همه  از  باشيد، 
، روزهايى كه پيش رو داريد، فرصت 
با  شدن  صميمى  براى  خوبى  بسيار 

دوستان و همكاران جديد شماست.
زمان  اكنون  هستيد،  مجرد  اگر 
دلخواه  همسر  انتخاب  براى  مساعدى 
اميدوارى  با  و  كنيد  اجرا  را  تان  تان 
شدن  عملى  مورد  در  مثبت  ديد  و 
محيط  در  يكنواختى   ، بينديشى  آنها 
شده  شما  كسالت  باعث  اطرافتان، 
تغييراتى  هفته  اين  كنيد  سعى  ؛  است 
تا  بياوريد  وجود  به  تان  پيرامون  در 

روحيه تان هم تغيير كند.

ارديبهشت ماه:
هاى  دلتنگى  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
جريان  از  و  بگذاريد  كنار  را  خود 
ندهيد  اجازه  و  ببريد  لذت  تان  زندگى 
شما  بر  افسردگى  و  اندوه  و  غم  كه 
آل  ايده  بسيار  پيشنهاد  كند.يك  غلبه 
براى كار يا معامله اى به شما ميشود 
؛ با مشورت ديگران و سنگين و سبك 
به  توكل  البته  و  تان  شرايط  كردن 
سود  كه  كنيد  قبول  را  پيشنهاد  خدا 

چشمگيرى برايتان خواهد داشت
پيدا  عاطفى  درگيرى  يك  هفته  اين  در 
ندهيد  دست  از  را  خود  صبر  ؛  ميكنيد 
خواهد  درست  چيز  همه  انشاءاهللا...  كه 
طرف  از  مساعد  جوابى  منتظر   ، شد 
هستيد  خود  نزديك  دوستان  از  يكى 
ماه  اين  در  ميخواهيد  اگر  ضمن  در  ؛ 
با  حتما  شود  مرتفع  شما  مشكالت 

خانواده تان مشورت داشته باشيد.

خرداد ماه:
پول  زودى  به  كه  باشيد  خوشحال 
سعى  ؛  شد  خواهد  زنده  تان،  مرده 
باشيد  رازدار  پيش  از  بيش  كمى  كنيد 
تا روابط خانوادگى و دوستانه تان به 

خطر نيفتد.
پيش  در  مهمانى  يك  هفته  اين  در 
خواهيد داشت ؛ خودتان را زياد اذيت 
موجب  اسراف،  و  تجمالت  زيرا  نكنيد 
گرمى و نزديكى دل ها نميشود ، بيشتر 
مواظب سالمت تان باشيد ؛ كار بيش از 
حد، استراحت ناكافى و تالش بى وقفه 
ميتواند  پول،  آوردن  دست  به  براى 

سالمتى شما را به مخاطره بيندازد.
رقابت  شما  كه  ميگويند  ستارگان 
؛  ميكنيد  احساس  خود  در  شديدى 
و  همسن  همكاران،  با  رقابت  احساس 
سال ها و ... اگر در حد متعادل به اين 
پيشرفت  موجبات  دهيد،  بها  احساس 

شما را فراهم مى آورد.

تير ماه:
از  يكى  بيمارى  نگران  كه  است  مدتى 
به  هفته  اين  در  ؛  هستيد  تان  نزديكان 
عيادت او برويد و براى سالمت او دعا 
غبطه  فردى  به  خود  نهان  در   ، كنيد 
اين  نداريد  دوست  البته  ؛  ميخوريد 
اين  حقيقت  اما  كنيد  باور  را  موضوع 

است كه اين قضيه، واقعيت دارد.
خود  انرژى  و  وقت  تمام  اوقات  گاهى 
را صرف خانواده ميكنيد اما بد نيست 
جورى  و  برسيد  خودتان  به  هم  كمى 
افسوس  آينده  در  كه  نكنيد  زندگى 
كردن  توجهى  بى  افسوس  بخوريد، 
خوشگذرانى  يا  خود  به  حد  از  بيش 

خارج از اندازه!

مرداد ماه:
راه  در  خوشى  خبرهاى  هفته  اين  در 
هايتان را با  داريد ؛ سعى كنيد شادى 

ديگران قسمت كنيد.
كسى  براى  را  روزها  اين  كنيد  سعى 
از  يكى  به  تبديل  داريد،  دوستش  كه 
وقت  و  كنيد  ماندنى  ياد  به  روزهاى 
بيشترى براى معاشرت بگذاريد ، چند 
شما  سراغ  به  كسالت  كه  است  وقتى 
آمده است و آدم بهانه گيرى شده ايد.

كه  نكنيد  نگاه  فردا  و  امروز  به 
گرفته  را  پرتان  و  بال  زير  اطرافيان، 
در  اگر  ؛  بمانيد  تنها  نميگذارند  و  اند 
رفتارتان تغيير رويه ندهيد و همچنان 
ادامه  گرفتن  بهانه  و  كردن  غرغر  به 

گردتان  از  اطرافيان  تمام  بدهيد، 
پراكنده خواهند شد.

شهريور ماه:
ميشوند  زندگيتان  وارد  جديدى  افراد 
و  گرفته  نيك  فال  به  را  آنها  حضور  ؛ 
از  را  مثبت  خصوصيات  كنيد  سعى 
آنها ياد بگيريد ؛ بدون شك نميخواهيد 
گذشته  در  كه  شود  يادآورى  شما  به 
داراى اشتباهاتى در مسائل مالى بوده 
را  آن  و  باشيد  تان  پول  مراقب  ؛  ايد 

بيهوده خرج نكنيد.
را  سكوت  كه  رسيده  آن  وقت  ديگر 
روزها  اين  كه  مهمى  مسئله  مورد  در 
فكرتان را بدجورى به خودش مشغول 
كرده، بشكنيد و حقـايق را فاش كنيـد 
؛ رازدارى بيش از حد گاهى اوقات به 
حيثيت  و  شخصيت  و  شماست  ضرر 

شمـا را زير سوال خواهد برد.

مهر ماه:
خود  زندگى  لحظات  تمام  در  بايد 
خونسرد باشيد ؛ درگيرى شغلى شما 
شدت  به  را  خود  هم  شايد  است،  زياد 
 ، ايد  كرده  تحصيلى  مسائل  درگير 
نزديكان  از  يكى  با  شما  هاى  صحبت 
مالى  مشكالت  دچار  است  مدتى  كه 

شده، ميتواند به او كمك كند.
قرار  جمعى  در  گذشته  روزهاى  در 
از  كسى  هاى  گفته  كه  ايد  گرفته 
اعضاى اين جمع شما را ناراحت كرده 
و در پس پاسخ دادن به او هستيد ولى 
كند  راضى  را  شما  نميتواند  امر  اين 
گذشت  به  را  كار  اين  است  بهتر  پس 
زمان واگذار كنيد.از يك دوست قديمى 

نشانى به دست آورده ايد كه اين امر 
را  او   ، كرده  خوشحال  را  شما  بسيار 
پيدا كنيد و تالفى اين سال هاى جدايى 

را درآوريد، او نيز در پى شماست.

آبان ماه:
به  شخصيت  شما  براى  اموال  و  مال 
همراه نخواهد داشت پس با داشتن آنها 
احساس  اين  كه  نكنيد  غرور  احساس 
ميتواند به شدت در شما سركوب شود 
، بعضى مسائل در زندگى شما وجود 
دارد كه نسبت به آنها بى اهميت هستيد 
؛ رويه خود را عوض كنيد و به آنچه 
توجه  است،  آفرين  نقش  زندگيتان  در 

داشته باشيد.
را  شما  ذهن  اى  معامله  انجام  فكر 
نزنيد  آب  به  بيگدار  كرده،  مشغول 
كنيد. نظر  دقت  به  خود  اطراف  به  و 

به  را  شما  كه  برداريد  قدمى  شايد 
براى  هم  آن  جبران  و  بكشاند  بيراهه 
در  حركت  براى  ؛  باشد  مشكل  شما 
و  كنيد  آماده  را  خود  پيچيده  مسيرى 
مطمئن باشيد كه قدم برداشتن در اين 
راه، شما را به سرمنزل سعادت خواهد 

رساند.

آذر ماه:
مدتى است كه احساس گنگى در درون 
تان وجود دارد و به دنبال چيز يا كسى 

هستيد و مدام به فكر پيدا كردن آنيد.
در هفته قبل با دوستى قديمى مالقات 
از  او  مالقات  اين  طى  در  كه  ايد  كرده 
قادر  شما  ولى  كرده  درخواستى  شما 
به عملى كردن آن درخواست نيستيد ؛ 
اين مطلب را با خود او در ميان بگذاريد 

و از گفتن اين حرف هيچ نگران نباشيد.
مدتى است كه منتظر يك رابطه عاطفى 
؛  نيامده  پيش  آن  فرصت  ولى  هستيد 
در  برداريد  خودتان  را  اول  قدم  بايد 
غير اين صورت راه به جايى نخواهيد 
باشيد  داشته  توجه  بايد  البته  ؛  برد 
در  آنچه  به  رسيدن  براى  انسان  كه 
از  پس  كند  تالش  بايد  است  انتظارش 

هيچ تالشى دريغ نكنيد.

دى ماه:
است  ممكن  شما  صريح  هاى  صحبت 
ديگران را ناراحت كند ؛ بعضى مواقع 
 ، ميدهد  انسان  دست  كار  گويى  رك 
بسيار  خود  خانوادگى  جمع  ميان  در 
همين  ولى  هستيد  داشتنى  دوست 
است  ممكن  شما  صريح  هاى  صحبت 
براى خانواده شما مشكالتى به همراه 

داشته باشد.
از طرف دوستان و نزديكان، پيشنهادى 
بسيار  را  شما  كه  ايد  كرده  دريافت 
دست  چرا  ؛  است  كرده  خود  مشغول 
افرادى  با  مورد  اين  در  ميكنيد؟  دست 
اند  داشته  پيشنهاداتى  چنين  قبال  كه 
مشورت كنيد و از آنان كمك بخواهيد.

در اين راه مجبور به انجام هيچ كارى 
خود  براى  را  راه  بنابراين  نيستيد 
سخت و دشوار نكنيد ؛ از دست كسى 
را  ناراحتى  اين  اما  هستيد  ناراحت 

بروز ندهيد.

بهمن ماه:
كه  ايد  داده  انجام  كارى  قبل  مدتى 
؛  هستيد  كار  آن  نتيجه  نگران  بسيار 
سعى كنيد نگرانى را از خود دور كنيد 

كار  نتيجه  بايد  شما  حال  هر  به  چون 
خود را دريافت كنيد.

پاداش  اين  كه  ميكنيد  دريافت  پاداشى 
خود  بعدى  هاى  فعاليت  به  را  شما 
اميدوار ميكند ؛ در مورد مسائل كارى 
خود با عده اى دچار اختالف هستيد ؛ 
هاى  صحبت  و  بگذاريد  قرارى  آنها  با 
آنها را هم بشنويد و افكار خودتان را 

نيز براى آنها بازگو كنيد.
مطمئن باشيد كه به اين صورت بيشتر 
حد  از  بيش  ؛  رسيد  خواهيد  نتيجه  به 
قرار  ديگران  هاى  گفته  تاثير  تحت 
شما  به  گذشته  هاى  تجربه  ؛  ميگيريد 
زياد  ديگران  هاى  گفته  كه  كرده  ثابت 
هم نميتواند در روند زندگى شما تاثير 

داشته باشد.

اسفند ماه:
كسى براى كمك نزد شما مى آيد، بايد 
دست او را بگيريد و او را كمك كنيد ؛ 
اين كار ميتواند مشكل او را حل كرده 

و خوشحالى به همراه داشته باشد.
براى يكى از كارهاى عقب افتاده خود 
بايد سريع تصميم بگيريد ؛ با يك سبك 
نتيجه  به  ميتوانيد  ساده  كردن  سنگين 
از  و  ندهيد  هدر  را  وقت  پس  برسيد 

تمام لحظات استفاده كنيد.
آن  در  كه  ميشويد  دعوت  مهمانى  به 
در  و  ميكنيد  مالقات  را  جديدى  افراد 
اين بين صحبت هايى رد و بدل ميشود 
اميدوارتر  آينده  به  را  شما  ميتواند  كه 
كند ، در اين هفته مسير زندگى عاطفى 
خود را كه مدتى از ادامه آن بازمانده 
بوديد، ادامه دهيد كه روزهاى روشنى 

در پيش است.

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
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