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رديابى 
مهاجران 

ترجمه: جواد طهماسبى

ONLINE/ SPIEGEL 
 بخش پايانى

سوئد
پناهجويان  از  زيادى  شمار  به  سوئد 
اجازه ورود مى دهد. اما بسيارى از آنها 
جهان  تعجب،  نهايت  در  هستند.  ناراضى 
سوئد  در  كه  بود  آن  شاهد  مى  ماه  در 
آرام جوانان ماشين ها را به آتش كشيدند 
و سنگ پرتاب كردند. تقريبًا تمام ساكنان 
منطقه هوسبى در استكهلم خارجى هستند 
و نرخ بيكارى در آنجا سه برابر جاهاى 
ديگر و حدود 9 درصد است. بسيارى از 
جوانان احساس مى كنند به حاشيه رانده 
با  دارند.  قرار  پليس  آزار  مورد  يا  شده 
وجود اينكه نيازهاى آنان تامين مى شود 
را  آنها  كسى  مى كنند  احساس  گروه  اين 
غيرمولد  عنصرى  آنها  و  ندارد  دوست 
رسمى  آمارهاى  طبق  هستند.  جامعه  در 
سال گذشته حدود 43900 نفر در سوئد 
مى رود  انتظار  كردند.  پناهندگى  تقاضاى 
افزايش  هم  باز  متقاضيان  شمار  امسال 
يابد. در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 
تعداد متقاضيان پناهندگى در سال 2013 
است.  داشته  افزايش  درصد   20 حدود 
اريتره،  سوريه،  از  پناهجويان  بيشتر 
سال  در  آمدند.  سومالى  و  افغانستان 
2011 بررسى هر تقاضا حدود 149 روز 
به طول مى انجاميد و سوئد حدود يك سوم 
مهاجرت  هيات  مى پذيرد.  را  تقاضاها  از 
آنها  اما  مى دهد  اسكان  را  پناهندگان 
ساكن  خود  اقوام  يا  دوستان  با  مجازند 
متقاضيان  از  درصد   40 حدود  شوند. 
اسكان  ترتيب  اين  به  گذشته  سال 
بسيارى  انتقاد  مورد  قانون  اين  يافتند. 
اين  منتقدان  گفته  طبق  است.  گرفته  قرار 
قانون باعث مى شود پناهندگان در مناطق 

خاصى متمركز شوند و شرايط اجتماعى 
شده  گزارش  آورند.  وجود  به  دشوارى 
است كه در برخى مناطق مهاجران مانند 
حيوانات زندگى مى كنند. دعوا، مشاجره، 
در  است.  فراوان  تهديد  و  آتش سوزى 
يك منطقه ظرف يك ماه 30 بار از پليس 
شش  اوقات  گاهى  شد.  كمك  درخواست 
اما  مى خوابند.  اتاق  يك  در  نفر  هفت  تا 
در  قديمى  هتلى  در  كه  آنان  از  تعدادى 
شرايط  يافته اند  اسكان  سوئد  مركز 
افتخار  با  هتل  اين  مالك  دارند.  بهترى 
مهاجران  اقامتگاه  تجملى ترين  را  آنجا 

ناميده است.

اتريش
نمونه  اتريش  در  پناهندگان  سابق  مركز 
پناهندگى  نامناسب  سياست  از  بارزى 
دنبال  به  مركز  اين  بود.  كشور  اين  در 
و  فاسد  غذاى  ارائه  درباره  گزارش هايى 
فقدان مراقبت هاى پزشكى در سال گذشته 
پناهندگى  سازمان هاى  اما  شد.  تعطيل 
كامًال آرام نگرفتند. اگرچه در مقايسه با 
اتريش  شرايط  اروپايى  كشورهاى  بقيه 
وحشتناك نيست باز هم اصالحاتى الزم 
اسكان  وضعيت  مثال  عنوان  به  هستند. 
رضايت بخش  هنوز  حقوقى  مشاوره  و 
نيست. همانند آلمان، پناهجويان اتريشى 
اسكان  دورافتاده  مناطق  در  اغلب 
يورو  از 17  پناهجويان  مقررى  مى يابند. 
در  است.  رسيده  روز  در  يورو   19 به 
درخواست   17500 حدود  گذشته  سال 
 3680 و  ثبت  استراليا  در  پناهندگى 
از  متقاضيان  اكثر  شده.  پذيرفته  مورد 
بودند.  پاكستان  و  روسيه  افغانستان، 
در  سال  پنج  از  بيش  پناهندگان  برخى 
انتظار تصميم نهايى بودند. اكنون تالش 
حداقل  به  تصميم گيرى  زمان  مى شود 
از  زيادى  موارد  هم  هنوز  اما  برسد. 
فرآيند عقب افتاده اند. از سال آينده اداره 
فدرال امور خارجه و پناهندگى مسووليت 
رويه هاى پناهندگى را در اتريش بر عهده 
وزارت  نظارت  تحت  اداره  اين  مى گيرد. 
در  است  قرار  و  مى كند  فعاليت  كشور 
مقابل اثرات فزاينده مهاجرت هاى جهانى 

عملكرد موثرترى داشته باشد.

تاملى بر معامالت 
ايران و چين 

محمود اسالميان*
به دنبال تحريم هاى مالى، بخش عمده اى از منابع حاصل از 
فروش نفت ايران به بانك هاى چينى منتقل شد. در حقيقت به 

نوعى كشور محدود به استفاده از منابع در چند كشور شد. 
هرچند فضاى جديد مذاكرات اميد زيادى را به تغيير ايجاد 
كرده است، اميد است كشور و طرف هاى مذاكره بتوانند با 
عدم تاثيرپذيرى از عوامل تندرو به نتايج مطلوبى برسند. به 
هر حال تا حصول نتيجه بايد بتوان از ظرفيت هاى موجود 
حداكثر استفاده را كرد. در باب معامالت با كشور چين چند 

نكته حائز اهميت است:
1- دولت چين تا كنون سعى كرده از منابع موجود ايران به 
هيچ  عمال،  حقيقت،  در  كند.  فاينانس  دالر  يك  دالر  هر  ازاى 
فاينانسى صورت نمى پذيرد. بنا به اطالعات موجود در پى 
مذاكرات رياست جمهورى در بيشكك و آقاى دكتر الريجانى، 
رياست مجلس، در پكن اين ظرفيت به 2 برابر افزايش يافته 
يابد.  بيشترى  افزايش  ظرفيت  اين  كرد  تالش  بايد  است. 

كند،  عمل  بين المللى  عرف  طبق  بخواهد  چين  دولت  چنانچه 
مى تواند حداقل تا 4 برابر اين امكان را افزايش دهد. 

2- ساخت داخلى 
بيكار  نفر  ميليون   3/5 داراى  كشور  مى دهد  نشان  آمارها 
دانشجو،  ميليون  پنج  بر  عالوه  عدد  اين  است،  رسمى 
اولويت  يك  عنوان  به  را  اشتغال  به  جدى  توجه  ضرورت 
جدى نشان مي دهد. اشتغال از چند جهت حاصل مى شود. در 
طرح هاى عمرانى و توليدى، بخشى از اشتغال در حين اجرا 
توليدى  طرح هاى  در  گذشته  در  مى شود.  حادث  ساخت  و 
به صورت فاينانس حداقل 50 تا 70 درصد از پروژه ها در 
ايجاد  بر  عالوه  مى شد  باعث  امر  اين  مى شد.  انجام  داخل 
اشتغال در حين ساخت، انتقال تكنولوژى نيز تا حدى انجام 
شود. شركت هاى چينى اصرار زيادى بر انجام كل ساخت 
در كشور چين دارند، حتى تاكيد بر ارسال اسكلت فلزى نيز 
دارند، اين شرايط ما را به سال هاى اول انقالب برمى گرداند. 
دولت چين در برخورد با شركت هاى اروپايى محدوديت هاى 
واحدهاى  احداث  به  مجبور  را  آنان  حتى  و  ايجاد  زيادى 

ساخت در محدوده هاى ويژه كرد. 
هدف از اين اقدام توسعه اشتغال و انتقال تكنولوژى بوده 
چنين  خود  تجارى  شركاى  از  كه  كشورى  است  بجا  است. 

انتظارى دارد با ديگران نيز در همين حدود عمل كند. 
كه  است  فرض  كشور  ذى ربط  دولتى  مسووالن  بر  البته 
تعامالت الزم را با مقامات چينى برقرار و نسبت به احقاق 

حقوق طرف هاى ايرانى در حد معقول و عرف اقدام كنند. 
3- اجتناب از انحصار 

آنان  از  بايد  چين  كشور  در  منابع  وجود  دليل  به  اينكه 
از  تشريفات  ترك  با  خريد  الزام است، ليكن  يك  خريد كنيم 
با  است  داده  نشان  تجربه  نيست.  الزام  خاص  شركت هاى 
عدم انجام مناقصه در پروژه ها عالوه بر تحميل هزينه هاى 
در  خوشبختانه  است.  متصور  سوءاستفاده  امكان  باال 
كشور چين در هر حوزه اى ده ها شركت بزرگ و بين المللى 
انجام  با  باشيم  نداشته  ترديد  دارد.  وجود  برند  صاحب  و 
معتبر  شركت هاى  كه  كرد  عمل  طوري  مى توان  مناقصه 
ايجاد  مشتركى  مجموعه  چينى  مطرح  شركت هاى  با  ايرانى 
و آنان را در طرح ها به صورت رقابتى درگير كنند. تجربيات 
و حواشى تلخى از ترك تشريفات و خصوصا در ارقام باال 
وجود داشته كه اميدواريم در به كارگيرى منابع موجود در 

ساير ممالك تكرار نشود. 
اصوال معامالت تجارى آنگاه پايدار خواهند بود كه طرفين 
به انصاف و عدل الزام داشته باشند. دولت چين بايد بداند 
آنان  شد،  خواهد  برچيده  روزى  و  دارد  زمان  تحريم ها 
با  خود  معامالت  در  انصاف  و  عدالت  رعايت  با  مى توانند 
ماندگار  روابط  اين  تا  كنند  ايجاد  شرايطى  ايرانى،  شركاى 

شود. 
*عضو هيات رييسه اتاق ايران  / دنياى اقصاد
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد 
هيچكس عصبانى نيست. هيچكس سوار بر اسب 
بينيد.  نمى  تعظيم  حال  در  را  هيچكس  نيست. 
هيچكس سرافكنده و شكست خورده نيست هيچ 
قومى بر قوم د يگر برتر نيست و هيچ تصوير 
خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان 
اين است كه هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم 
نبود ه است در بين صدها پيكره تراشيد ه شده 
بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه 
و عريان وجود ندارد. بخاطر بسپاريم كه از چه 

نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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زيبايى، پليدى و پليدى 
زيبايى است. 
مكبث، پرده اول، صحنه اول.

Fair is foul, 
and foul is fair.

Macbeth, Act I. sc. 1. 

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

جريمه يازده هزار پوندى براى 
رستوران موالنا در ايلينگ

رستوران ايرانى موالنا در ايلينگ، براى عدم رعايت 
مسائل بهداشتى مبلغ يازده هزار پوند جريمه شد. 

مديريت رستوران موالنا، براى داشتن 9 مورد تخلف 
اين  پرداخت  به  محكوم  رستوران  اين  گرداندن  در 
ارائه  ضمن  دادگاه،  در  بهداشت  مامور  شد.  جريمه 
صورت  به  كه  قبلى  تذكرهاى  بر  مبنى  خود  شواهد 
داده  رستوران  اين  مديريت  به  كتبى  و  شفاهى 
اين  سالمت  عدم  براى  را  خود  بهداشتى  داليل  بود، 

رستوران و موارد تخلف آن ارائه نمود. 
در بازديد آنها در تاريخ 29 ژانويه 2013، ماموران 
در  و  شدند  رستوران  اين  سالمت  خطر  متوجه 
اين  زمانيكه  تا  را  بيزينس  اين  شدن  بسته  خواست 

مشكالت برطرف شوند را، دادند. 
معلوم  آنها  بازديد  طى  در  رستوران  پشت  قسمت 
مواد  و  شده  مى  استفاده  غذا  طبخ  براى  كه  گشت 
باز  صورت  به  آن  هاى  قفسه  در  بيرون  در  غذايى 

قرار داده شده بودند. 
همچنين آنها در فريزرهاى اين رستوران، خورش ها 
را پيدا كردند كه بدون تاريخ مصرف در آن نگهدارى 
مى شده اند و كاركنان رستوران قادر به پاسخگويى 
با  غذا  طبخ  نبودند.  آنها  شدن  درست  تاريخ  براى 
استفاده از گوشت هايى كه هنوز به صورت يخزده 
كارشناسان  كه  بود  مواردى  ديگر  از  اند،  بوده 

باقى  را  آن  دليل  آنها  گرفتند.  ايراد  آن  بر  بهداشت 
براى  غذاها   در  مسموميت  خطر  و  باكتريها  ماندن 
از  رستوران  در  موش  وجود  دانستند.  را  مشتريان 
شده  ذكر  بهداشتى  موارد  رعايت  عدم  داليل  ديگر 
است. برنج پخته شده و نگه دارى شده بدون رعايت 
موارد بهداشتى براى سردكردن و نگهدارى آن، كه 
به راحتى مى تواند خطر مسموميت را ايجاد كند از 

ديگر موارد اين شكايت ذكر شده است. 
از  بازرسان  كه  زمانى  از  پوند  هزار  چهل  از  بيش 
رستوران بازديد نمودند در آن هزينه شده است تا 
دادگاه  در  بود  ادعايى  اين  نمايند.  برطرف  را  موارد 

براى قاضى عنوان شد. 
عنوان  ضير"  "رانجيت  منطقه،  شهر  شوراى  نماينده 
سالمت  آوردن  فراهم  در  رستوران  اين  كرد: 
با  است.  كرده  آشكار  اعتنايى  بى  خود،  مشتريان 
توسط  قبلى  هاى  اعالن  و  هشدارها  گرفتن  ناديده 
داده  را  اين  پيشنهاد  حتى  كه  بهداشت،  بازرسان 
بودند كه مسئوالن موالنا را به رستوران هاى ديگر 
ببرند تا ببينند كه چگونه مى توانند موارد بهداشتى 
را رعايت نمايند،  ولى متاسفانه هيچ كدام از موارد 

انجام نگرفته است.  

بزرگداشت پروفسور «فضل اهللا رضا» در دانشگاه تهران

خورشيدى در كهكشان 
دانش و فرهنگ ايران

مراسم تجليل از مقام علمى و فرهنگى پروفسور «فضل اهللا رضا» چهره شناخته شده 
چمران  تاالر  در  نوامبر  چهرشنبه 20  روز  عصر  شش  ساعت  ايران  علم ومهندسى 

دانشكده فنى دانشگاه تهران برگزار شد. 
جمله  از  ايران  فرهنگى  و  علمى  چهره هاى  از  كثيرى  جمع  كه  نشست  اين  در 
«محمدابراهيم  اسالمى ندوشن»،  «محمدعلى  فرجى دانا»،  «رضا  دكتر  آقايان 
و  امراللهى»  «رضا  خرازى»،  «محمدصادق  عارف»،  «محمدرضا  باستانى پاريزى»، 
دانشكده  پيشكسوت  استادان  داشتند،  حضور  دعايى»  «سيدمحمود  حجت االسالم 
خاطراتى  و  پرداختند  مهندسى  عرصه  در  «رضا»  پروفسور  مقام  تشريح  به  فنى 
پرديس  رييس  كمره اى»  «محمود  دكتر  كردند.   ذكر  خود  دانشجويى  دوران  از 

دانشكده هاى فنى دانشگاه تهران نخستين سخنران اين مراسم بود. 
در  دانش  مرزهاى  ارتقاى  در  تاثيرگذاران  و  نخبگان  علمى،  بزرگان  از  تجليل  وى 
فنى  دانشكده هاى  پرديس  خط مشى هاى  و  سياست ها  جزو  را  دنيا  در  و  كشور 
دانشگاه تهران ذكر كرد و گفت: «وظيفه ما آن است در زمانى كه بزرگان علم وفرهنگ 
ما در قيد حيات هستند از مقام شامخ آنان تجليل كنيم و مراسم بزرگداشت آنان را 

در حضور خودشان برگزار كنيم. 
علمى  مقام  امروز  و  داشتيم  گرامى  را  جبه دار  دكتر  علمى  مقام  گذشته  سال  ما 
و  دانشكده ها  در  حسنه  سنت   اين  اميدواريم  و  مى نهيم  ارج  را  رضا  پروفسور 
دانشگاه هاى ديگر ادامه داشته باشد.» سخنران بعدى دكتر «پرويز جبه دار» چهره 
ماندگار مهندسى برق و كامپيوتر ايران بود. وى به نقش علمى و فرهنگى دانشگاه 
تهران در تاريخ معاصر ايران اشاره كرد و گفت: «دستاوردها و بالندگى هاى امروز 
اگر  كنيد  فكر  و  است  فنى  دانشكده  دانشجويان  و  استادان  زحمت هاى  مرهون  ما 
دانشكده فنى نبود، وضع امروز ايران ما چگونه بود. دانشجويان بسيارى به ميهن 
ما خدمت كردند، حتى كسانى كه به ناچار ترك وطن كردند و حتى در خارج از كشور 
نيز به فكر ايران بودند و از همان راه دور نقش بسيارى در توسعه فعاليت هاى علمى 
دانشگاه هاى ايران داشتند كه نمونه بارزش پروفسور فضل اهللا رضاست كه ما محبت 
بى دريغشان را ارج مى نهيم.» دكتر «محمدرضا عارف»، سخنران بعدى اين مراسم 
بود كه حضور وى در تاالر دانشكده فنى با تشويق هاى ممتد و پر از احساسات 
دانشجويان همراه بود. وى در سخنرانى خود گفت: «ما قدردان بزرگواران خدمتگزار 

علم و فرهنگ ميهنمان هستيم. 
ما  فرهنگ  در  باشم.  بزرگواران  اين  خدمت  در  كه  مى كنم  تكليف  احساس  من 

بزرگداشت استادان علم و فرهنگ يك فريضه است و من اميدوارم مراسم امروز، 
الگويى باشد براى ديگر مراكز علمى كشور تا ديگران هم بزرگان كشور را تقدير 
كنند. اين قدردانى، هم الگويى است براى جوانان و هم زمينه اى است كه به جهانيان 

نشان دهيم چه سهمى در اعتالى علم وفرهنگ جهان داريم.»
از  خاطراتى  ذكر  به  دعايى»  «سيدمحمود  حجت االسالم  مراسم  اين  در  همچنين 
ميان  به  سخن  بزرگانى  از  بارها  سخنانش  ميانه  در  و  پرداخت  «رضا»  پروفسور 

آورد كه هر كدام مفاخرى به يادماندنى هستند كه اين سخنان وى نيز با تشويق هاى 
تاييدآميز حضار همراه بود.  در پايان مراسم نيز خود پروفسور «رضا» در ميان 
نهايت  در  امشب  «من  گفت:  و  رفت  تريبون  پشت  به  حاضران  پرشور  استقبال 
خوشحالى و سعادت هستم زيرا شما مرا قرين عنايات و الطاف بزرگوارانه خود 
قرار داديد و حق اين است كه من نيز از لطف و مرحمت شما بزرگواران تشكر كنم.
 از آنجا كه ديروقت است نوشته هايى را كه از پيش آماده كرده ام، دور مى ريزم و 

خودمانى درد و دل مى كنم. 

آبادان تر  را  ايران  كه  مى كنم  تشكر  كشور  فرهيختگان  و  دانشمندان  همه  از  من 
كردند و در كمال فروتنى به چهار ميليون جوان ايرانى سالم مى كنم كه در دانشگاه ها 
باستانى  كشور  اين  درخشان تر  فرداى  براى  تا  مى كنند  معرفت  كسب  حوزه ها  و 
از  هم  روز  به  روز  ما  هموطن  عزيز  75ميليون  وضع  انشاءاهللا  كنند.  برنامه ريزى 
لحاظ روحانى و هم از لحاظ مادى و معنوى بهتر مى شود. هرچند در اين مجلس 
بزرگواران بسيارى از من به نيكى ياد كردند، اما من وظيفه خود مى دانم كه تاكيد 
كنم اين از بزرگوارى شماست.» در ادامه مراسم لوح هاى تقديرى از طرف مسووالن 
دانشكده فنى و همچنين تنديسى به شكل شمسه به وى اهدا شد. همچنين در اين 

مراسم از سايت اختصاصى پروفسور «فضل اهللا رضا» رونمايى شد. 

گزارش
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گفتگو
پرشين: رابطه موسيقى سنتى ايرانى و جاز 
سبك  دو  اين  مشترك  وجوهات  و  چيست 

موسيقى را به چه صورت مى بينيد؟ 

حسين عليزاده: من فكر مى كنم كه چيزى كه اخيرا 
در تمام دنيا و مخصوصا در كشورهاى غربى به 
آن توجه مى كنند، على الخصوص در موسيقى جاز 
بداه  خاطر  به  شود،  مى  پرداخته  خيلى  آن  به  كه 
نوازى دراين دو سبك است. در موسيقى غربى كه 
بيشتر بر ُنت استوار است و اجراهاى اركسترهاى 
بزرگ، معموال با شكل هاى تعيين شده و يا نوشته 
برعكس  جاز  موسيقى  شود،  مى  اجرا  قبل  از  شده 
كه  گان  نوازنده  توسط  خاصى،  هاى  تم  روى  بر 
بداهه نوازى مى كنند، اجرا مى شود. يكى از نكات 
مى  پرداخته  آن  به  ها  فستيوال  اين  در  كه  جالبى 
شود، همين خاصيت بداهه نوازى است كه اين در 
موسيقى شرقى هست و اين در موسيقى جاز هم به 
همين شكل مى باشد. منتها نوع و شكل آنها ممكن 
به  اتفاق  نوع  يك  از  واقع  در  ولى،  كند  فرق  است 
شنونده  حضور  در  بداهه  آن،  و  آيند  مى  وجود 

است. 

جاز،  موسيقى  اينكه  به  توجه  با  پرشين: 
هم  آنها  و  شده  آغاز  پوستان  سياه  توسط 
با يك نوع ارتباط روحى و روانى از طريق 
موسيقى، با يكديگر رابطه برقرار مى كردند، 
آيا عرفان در موسيقى جاز جايگاهى دارد يا 

خير؟ 

در  ببينيد  است.  طور  همين  كامال  عليزاده:  حسين 
موسيقى اگر از تاريخ بشريت نگاه كنيم، هميشه بر 
اساس زندگى جمعى به وجود مى آمده است. مثال 
فرض كنيد وقتى كه مى خواستند نيايش و دعا كنند 
و يا حتى وقتى كه مى ترسيدند به هم پناه مى بردند 
و با هم موسيقى اجرا مى كردند. در تاريخ انسان 
وجود دارد كه چگونه موسيقى اصال به وجود مى 
آمد و موسيقى باعث همبستگى و يا به اصطالح پناه 
بردن آن انسانها به يكديگر مى شده است. اين است 
كه موسيقى هايى كه به طور جمعى است و يك حس 
جمعى را به وجود مى آورد، نوازنده ها در حقيقت 
در آن يك خلسه اى را به وجود مى آورند، كه اين 
خلسه، كه ما حتى در موسيقى هاى خاناقايى هم مى 
بينيم، باعث مى شود آن جمع با هم، احساس يكى 
بودن بكنند و در آنجا به يك دنيايى دست پيدا مى 
كنند كه در آن موقع، هر هنرى را كه خلق مى كنند، 

هنر خيلى خالصى است. 

موسيقى  هنر  كنيد  مى  فكر  شما  پرشين: 
سنتى  موسيقى  روى  را  تاثيراتى  چه  غربى 

ايرانى گذاشته و يا خواهد گذاشت؟ 

حسين عليزاده: موسيقى سنتى را كه مى شود گفت 
تاثير  تحت  بيشتر  و  است  تاريخى  موسيقى  يك 
زبان  به  فقط  اگر  مثال  براى  است.  خودش  محيط 
هاى مختلف و ريشه هاى لغات آنها نگاه كنيم، مى 
بينيم كه بسيارى از لغات در زبان هاى مختلف و 
هم ريشه، مشترك هستند، و اگر زبان را به عنوان 
يك فرهنگ قبول بكنيم، كه اين اتفاق مى افتد و در 
در  قطعا  شود،  مى  پذيرفته  مختلف  هاى  فرهنگ 
هنرهاى ديگر هم به همين شكل است. يعنى نه تنها 
كه غرب از شرق، بلكه شرق از غرب هم تاثير مى 
ها  فرهنگ  اين  است.  طبيعى  هم  كامال  اين  و  گيرد 
جاست  اين  جالب  و  اند  گرفته  تاثير  هم  از  هميشه 
كه اگر يك هنرمند غربى تحت تاثير شرق، اثرى را 
بوجود بياورد، به او نمى گويند كه شرق زده است 
و در واقع از آن به عنوان يك صفت بد ياد نمى كنند، 
ولى در كشورما ايران، از غرب زدگى به عنوان يك 
هميشه  صورت،  هر  در  شود.  مى  ياد  منفى  چيز 
بايد هويت هر فرهنگى را حفظ كرد ولى منكر تاثير 
كه  همينطور  نيستم.  يكديگر  از  ها  فرهنگ  پذيرى 
شرق  فرهنگ  از  مطالعه  و  ميل  با  خيلى  ها  غربى 
تاثير مى گيرند، شرق هم مى تواند اين كار را بكند. 

تجدد  عنصر  مهمترين  كنيد  مى  فكر  پرشين: 
حال  در  ايران،  سنتى  موسيقى  در  زدگى 

حاضر، چه چيزى مى تواند باشد؟

حسين عليزاده: ببينيد ما در قرن بيست و يكم زندگى 
مى  پافشارى  هايمان  سنت  روى  خيلى  و  كنيم  مى 
كنيم. ولى از اين سنت ها به جاى ريشه ها و اصليت 
اش، بيشتر حرف اش باقى مانده است. بيشتر به يك 
تعصب شبيه است تا به حفظ اصالت. طبيعى است 
نسل  در  كه  همانطور  خصوص،  به  جوان  نسل  كه 
موسيقى  خواستيم  مى  باالخره  ما  افتاد،  اتفاق  ما 
وجود  به  را  تغييراتى  و  بدهيم  تطبيق  زمان  با  را 
آورديم و اين طبيعى است كه در هر نسلى اين اتفاق 
باشد  طورى  به  كشور  فرهنگى  شرايط  اگر  بيافتد. 
كه به هنر خودى پرداخته بشود، هيچ وقت هنر نبايد 
از  ترس  حال  در  هميشه  ما  باشد.  داشته  تغييرات 
دست دادن هستيم و پايه هاى فرهنگى خودمان را 

آنطور كه بايد و شايد محكم نمى كنيم و اهميت نمى 
ترسيم.  مى  ديگر  هاى  فرهنگ  تهاجم  از  بعد  دهيم، 
به نظر من تهاجم نيست، بلكه اين فرهنگ ها جذب 
مى شوند. يعنى فرهنگى كه جالب باشد و تاثيرگذار 
باشد، در همه دنيا جذب مى شود. پس ما هم بايد 
طورى فرهنگ و هنر خودمان را حفظ و در جهان 
ما  باشد.  تاثيرگذار  بتواند  واقع  در  كه،  كنيم  ارائه 
ما  باشيم.  داشته  دادن  دست  از  ترس  مرتب  نبايد 
در همه مسائل مان، هميشه فكر مى كنيم يكى قرار 

است بيايد و يك باليى به سر ما بياورد. 

پرشين: روند موسيقى ايران در يكصد سال 
آيا  و  كنيد  مى  ارزيابى  چگونه  شما  را  اخير 

رو به رشد بوده است؟
 

شود  نمى  را  موسيقى  من  نظر  به  عليزاده:  حسين 
را  مسئله  اين  كرد.  جدا  مان  اجتماعى  شرايط  از 

شرايط  و  اجتماعى  و  سياسى  مسائل  در  توان  مى 
و  فراز  خيلى  من  نظر  به  ديد.  ايران  هاى  حكومت 
موسيقى  اينكه  يعنى  است.  داشته  را  زيادى  نشيب 
تحت فشار بوده و شرايط الزم را براى رشد نداشته 
است. در بسيارى از مواقع هست كه تئوريسين هاى 
هايى  دوره  شوند.  مى  حذف  موسيقى  از  موسيقى 
هست كه موسيقى فقط به دست نوازنده ها مى افتد 
مى  پيدا  افول  تاريخ،  طول  در  مقدارى  يك  اين  و 
كند. شما اگر دوره صفويه به بعد را مطالعه كنيد، 
مى بينيد كه اين مسائل در موسيقى اتفاق افتاده و 
جاهايى در تاريخ هست كه موسيقى فقط به دست 
عنصر  يك  عنوان  به  موسيقى  و  افتد.  مى  عوام 
روشنفكرانه هنرى ممكن است خيلى مواقع در ايران 
اجتماعى  سياسى،  مسائل  روند  با  و  داشته،  توقف 
در  توانسته  مى  نيز  موسيقى  بوده،  كه  اتفاقاتى  و 
كنار آن رشد داشته باشد و هنرمندانى را به وجود 
بياورد كه در اين راستا حركت بكنند. فراز و نشيب 
زياد بوده ولى، در حال حاضر نسل جوانى كه در 
حداقل  گذشته،  هاى  نسل  حتى  يا  و  هستند  ايران 
آنطورى كه من در عمر خودم ديدم، تغييرات خيلى 
مشخص بوده است. حاال بعضى ها كه مى خواهند 
خيلى با تعصب نگاه كنند، معتقد هستند كه تغييرات 
منفى زياد بوده است، ولى اتفاقا تغييرات مثبت هم 
زياد بوده، فقط اگر جامعه ما موسيقى ها را تفكيك 
موسيقى  يك  و  سنتى  موسيقى  يك  ما  كه  بكند، 
داشته  را  خودش  شكل  كه  باشيم  داشته  تاريخى 
باشد. مثل نقاشى كه وقتى مينياتور مى گوييم، آن 
داراى خواص خودش است و قرار نيست كه آن را 
از  مدرن،  نقاش  يك  است  ممكن  حاال  بدهيم.  تغيير 
المان هاى آن نقاشى مينياتور بهره بگيرد، ولى باز 
حرف خودش را هم گفته باشد. به نظر من ما يك 
گنجينه اى به اسم موسيقى ايرانى داريم و داشتن 
ما  كه  نيست  معنى  اين  به  رديف،  اسم  به  چيزى 
هميشه بايد آنها را اجرا كنيم، بلكه آنها سرمايه هاى 
فكرى ما هستند، كه ما مى توانيم در هر زمانى آن 
را به رنگ زمان خودش در بياوريم و تعريف كنيم. 

پرشين: آينده موسيقى ايران را فكر مى كنيد 
سنتى  موسيقى  آيا  و  رسد  مى  كجا  به  كه 
ايران در عرصه بين الملل داراى هويت هست 
و اگر نيست، آيا به اين هويت خواهد رسيد؟ 

حسين عليزاده: در زمان وقتى مطالعه مى كنيم به 
از  كه  اى  دهه  سه  از  بيش  اين  طول  در  خصوص 
انقالب گذشته، چون در گذشته و به خصوص در 
سخت  خيلى  موسيقى  ارائه  ايران،  در  انقالب  اويل 
و تقريبا غيرممكن بود، در خارج از ايران، كنسرت 
زياد اجرا مى شد. يعنى ما بيشترين اجراهايمان در 
طى اين سالها را، در خارج از ايران، بيشتر از خود 
ايران داشته ايم. ايران هم خيلى زياد بوده ولى به 
است.  بوده  بيشتر  خيلى  ايران  از  خارج  حال  هر 
توانستيم  نمى  ما  قطعا  نداشت،  شنونده  كه  اگر  و 
خود  كرديم.  نمى  را  ها  سفر  اين  ما  و  دهيم  ادامه 
مى  مقايسه  را  شرايط  پيش  سال  سى  با  وقتى  من 
كنم، مى بينم كه خيلى جاها موسيقى ايرانى، معرفى 
شده است و تقريبا در هيچ فستيوالى نيست كه پاى 
موسيقى ايران به آنجا باز نشده باشد و اجرا نشود. 
درست است كه نسبت به بعضى موسيقى ها، هنوز 
اين مسئله  در مقايسه با موقعيت جهانى اش، عقب 
باشد، و اين هم به شرايط سياسى ايران و در عين 
حال به ذهنيت هنرمندان هم بر مى گردد. من فكر 
آن  مقدارى  يك  دهه،  سه  دو  اين  تازه  كه  كنم  مى 
يعنى  شود.  مى  باز  دارد  شان  ذهنى  هاى  پوسته 
ما(منظورم خودمان است) با دنياى خارج از ايران 
من  است.  مهم  خيلى  اين  و  كنيم  مى  پيدا  رابطه 
وقتى  كردم  كسب  بزرگى  هاى  تجربه  خيلى  خودم 
كه فقط در ايران زندگى مى كردم و اينكه وقتى كه 
با شنونده ى غير ايرانى هم در خارج از ايران رو 
آن  لحن  در  و  من  موسيقى  روايت  در  شدم،  برو 
ارتباط  ها  شنونده  با  بتوانم  من  كه  گذاشت  تاثير 
برقرار كنم كه لزوما اين شنونده ها حتما مى توانند 
ايرانى نباشند. و مى توانند انسانهاى هر كجاى دنيا 
اينها  كرد.  برقرار  ارتباط  آنها  با  بشود  كه  باشند 
تجربيات بسيار بزرگى است كه خيلى از هنرمندان 

حسين عليزاده در گفتگوى اختصاصى با هفته نامه پرشين

شايد افسرگى دسته 
جمعى داريم

همزمان با برگزارى فستيوال جاز لندن، "استاد حسين عليزاده"  نوازنده 
تار و سه تار، به همراه "پژمان حدادى" نوازنده تمبك، برنامه افتتاحيه اين 
جشنواره را به عهده داشتند. به همين بهانه مصاحبه اى با آقاى عليزاده 
همچنين  است.  آمده  زير  در  كه  داشتيم  ايشان  كنسرت  شروع  از  قبل  در 
اين  بعدى  هاى  شماره  در  كه  شد  انجام  حدادى  پژمان  با  نيز  اى  مصاحبه 
"فريبرز  آقاى  زحمات  و  همكارى  از  ضمنا  رسيد.  خواهد  چاپ  به  نشريه 
براى  الزم  هاى  هماهنگى  خاطر  به  نوا  هنرى  شركت  مسئول  مدير  كيانى" 

انجام اين مصاحبه، قدردانى مى نماييم. 
مصاحبه: عباس نجفى زرافشان /  عكس: محسن غفارى

در طى تاريخ، بيشتر نجوا داشتيم، بيشتر غمگين بوديم، تا اينكه 
بخواهيم شاد باشيم. و طبيعتا اين قضيه روى تمامى هنرهاى ما 
منجمله موسيقى ما، تاثير گذاشته است. ما بايد به روزى برسيم 
كه روحيه مردم جامعه ما، روحيه ى شادى بشود. مردم ما بيشتر 
نمى  كسى  صورت،  هر  در  خندند.  مى  كمتر  و  هستند  عبوس 

آيد كه شعر حافظ را بخواند و قهقهه بزند،
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اند  آورده  دست  به  يا  دنيا،  دانان  موسيقى  يا  دنيا، 
و يا در حال بدست آوردن هستند و همه ى آن به 
شرايط حضور آنها در دنيا برمى گردد. كشور ما 
شرايط  چقدر  و  دارد  حضور  دنيا  در  چقدر  ايران، 
باز  ديگر  كشورهاى  هاى  فرهنگ  به  نسبت  اش 
ايران  از  كردن  سفر  همين  فرض كنيد  است؟ اصال 
به جاهاى ديگر، يا از جاهاى ديگر به ايران، در حال 
هميشه  اين  و  است.  مشكل  خيلى  هم  هنوز  حاضر 
مى تواند مثل يك سد، جلوى اين ارتباطات فرهنگى 
مسائل  واقعا،  روزى  يك  اميدوارم  باشد.  هنرى  و 
بسيار بسيار حاشيه اى، از پيش پاى هنرمندان دور 
بشود تا اين ارتباطات عميق تر بشود. و همين طور 
جايگاهى  جهان  در  ايران  ادبيات  كه  بينيم  مى  كه 
باشد،  داشته  بهترى  جايگاه  تواند  مى  قطعا  و  دارد 
تركيه  در  شود،  مى  موالنا  از  صحبت  وقتى  مثال 
معرفى  يا  و  خندد)  كنند(مى  مى  موالنا  از  پذيرايى 
مى كنند، به اين بر مى گردد كه ما چقدر مى توانيم 
آن گنجينه هايى كه در ادبيات و هنر هايمان داريم، 
خود ملت ما، آنها را بشناسد و چگونه اين مرزهاى 
ارتباطات  اين  و  بشود  برداشته  كاذب،  من  نظر  به 
تنگاتنگ بشود. قطعا ما يك مقدار زيادى تحت تاثير 
سياست زدگى هستيم و اين ارتباطات جهانى امان، 

هنوز كافى نيست. 

هاى  موسيقى  ديگر  با  شما  آشنايى  پرشين: 
شما  خود  موسيقى  بر  تاثيرى  چه  جهان، 

گذاشته است؟ 

كودكى،  از  من  ببينيد  زياد.  خيلى  عليزاده:  حسين 
موسيقى  با  همزمان  بودم،  كه  موسيقى  هنرستان 
كالسيك  موسيقى  ما،  هاى  درس  در  ايرانى،  سنتى 
غربى هم بود. ما با تاريخ و بزرگان و آثار موسيقى 
آنها آشنا مى شديم و در دانشگاه و جاهاى ديگر هم 
اين ادامه داشت. به موازات تحصيلى كه مى كرديم، 
مى  تحصيل  و  داشتيم  رابطه  هم  غرب  موسيقى  با 
كرديم. وقتى كه من آثار موسيقى بزرگان موسيقى 
به  بزرگ  آرزوهاى  من  در  شنيدم،  مى  را  دنيا 
وجود مى آمد كه من هم بتوانم با موسيقى و زبان 
خودمان، آثارى را بوجود بياورم. طبيعى است كه 
شما در جلوى عظمت هر اثرى قرار مى گيريد، در 
تاثير  شنونده  گذارد.  مى  خوبى  بسيار  تاثير  شما 
خوبى مى گيرد و شايد زندگى بتواند برايش جذاب 
به  وقتى  هنرمندان  كه  هستم  مطمئن  من  باشد.  تر 
آثار همديگر گوش مى دهند، چه هنرمندان هموطن 
و چه هنرمندان ساير كشورها، يك تاثير خوبى از 
آنها مى گيرند. من از دوران كودكى وقتى موسيقى 
هاى خوب را گوش مى كردم، در ذهن من يك آرزو 
به وجود مى آمد كه من هم بتوانم كارهايى را بكنم 

كه ارزش داشته باشند. 

خارج  در  كه  امروزى  جوانان  براى  پرشين: 
را  هايى  راه  چه  كنند،  مى  زندگى  ايران  از 
پيشنهاد مى كنيد كه براى يادگيرى موسيقى 

سنتى دنبال كنند؟

حسين عليزاده:  ببينيد يكى از بهترين راه ها اين است 
كه موسيقى را گوش بدهند. ما ايرانيها، موسيقى ها 
ها  موسيقى  از  برخى  كنيم.  نمى  تفكيك  هم  از  را 
جنبه سرگرم كننده دارد، موسيقى پاپ هست، اينها 
طرفداران  و  هستند  خوب  خيلى  خودشان  جاى  در 
خوب  موسيقى  مقدارى  يك  ولى  دارند.  هم  زيادى 
با  مقدار  يك  باالخره  كه  اى  موسيقى  كردن،  گوش 
فكر دنبال مى شود، مثل كتاب خواندن است. يعنى 
كشيد.  زحمت  اش  راه  در  مقدارى  يك  بايد  اينكه، 
يك خودسازى الزم است و يك گوش خوب براى 

شنيدن بايد پرورش داد و درست كرد. 

تعداد  هست.  بسيارى  نوارهاى  و  ها  كتاب  االن 
طول  در  تر،  مسن  و  جوان  نوازندگان  از  بسيارى 
اين سالها از ايران مهاجرت كردند و در سراسر دنيا 
هستند و كالسهايى دارند كه حتى غير ايرانيان هم 
آموزش مى بينند. اين چيزى است كه شخص بايد 

خودش به دنبال اش باشد. 

پرشين: در ذهن بسيارى از ايرانان اين طور 
ايران،  سنتى  موسيقى  كه  شود  مى  تصور 
بهتر  شما  ولى  است.  اندوه  و  حزن  مويسقى 
سنتى،  موسيقى  كه  دانيد  مى  كسى  هر  از 
موسيقى تفكر و تعمق است. نظر شما راجع 

اين عقيده چيست؟ 

را  موسيقيدان  هميشه  ببينيد  عليزاده:  حسين 
به  نياز  ما  سازد.  مى  كه  است  خوب  شنونده  يك 
اينكه  يعنى  خوب  شنونده  داريم.  خوب  شنونده 
شكل آموزش و پرورش ما طورى باشد كه در ابتدا 
جزو  هم  موسيقى  روند،  مى  دبستان  به  كسانيكه 
مدارس  در  اينجا  مثل  باشد.  آنها  درسهاى  از  يكى 
اشان، حتما قرار نيست كه شخص موسيقى را ادامه 
بدهد، ولى موسيقى را خوب مى شناسد. ببينيد اين 
كه  كنيم،  نگاه  اگر  سطحى  نگاه  با  را  اندوه  و  حزن 
حاصل همان نوع تفكر سطحى است كه اينگونه نگاه 
مى كند، هم مى توانيم بگوئيم هست و هم مى توانيم 
بگوييم كه نيست. البته بحث طوالنى اى است و مى 
شود گفت كه موسيقى ايرانى در خيلى از مواقع و 
موارد است كه دچار يك نوع رخوت است. مثال آن 
بسيار  حدود  تا  اين  و  نيست  آن  در  الزم  تحرك 
مذهب  با  ما  موسيقى  اينكه  به  گردد  مى  بر  زيادى 

تركيب شده است. 

طول  در  هستند  هم  از  جدا  كه  اى  مقوله  دو  اين  و 
هم  روى  بر  و  اند  شده  عجين  هم  با  سال،  ساليان 
تاثير گذاشته اند. و حتى در دوره هايى مذهب باعث 
بر  هم  زيادى  تاثيرات  و  شده  ايران  موسيقى  حفظ 
با  شود  مى  طرفى  از  خب  است.  گذاشته  آن  روى 
يك نگاه ديگر هم به اين موضوع نگاه كرد كه كمى 
پوياتر باشد. شما حتى اگر به فرهنگ خودمان هم 
بيشتر  حزن  با  ما  كه  شويد  مى  متوجه  كنيد،  نگاه 
ايراد  يك  قطعا  اين  و  شادى.  با  تا  هستيم  عجين 
است كه ما در جامعه مان داريم و شايد اصال يك 
افسردگى دسته جمعى داريم. ولى اين فقط موسيقى 

نيست كه بازگو كننده ى آن است.

شما كدام يك از فيلم هاى سينماى ما را ديديد كه 
به خاطر اينكه فيلم شادى بوده، جايزه بگيرد؟ (مى 
هست.  همينطور  هم  ما  كالسيك  شعر  در  خندد). 
آن  قالب  اينكه  با  هم،  نو  شعر  به  راجع  من  البته 
هم فرق كرده، افسردگى زيادى در آن مى بينم. ما 
از  كدام  هر  يا  و  موالنا  ديوان  حافظ،  ديوان  وقتى 
غم  از  كه  وقتى  كنيم،  مى  مطالعه  را  ديگر  شاعران 
صحبت مى كنند، جنس آن غم، از نوع از دست رفتن 

نيست، و يك ايستادگى و وجدى در آن وجود دارد. 
شما وقتى يك بيت از غزليات حافظ را مى خوانيد، 
واقع  در  كنيد.  نمى  ناله  و  آه  يا  و  بغل  غم  زانوى 
اگر غمى هست، در آن غرور هم هست و شكست 
در آن نيست. موسيقى هم زمانيكه با شعر تركيب 
به  بايد  آيد،  مى  در  صدا  به  خودش  يا  و  شود  مى 
همين حالتى كه در فرهنگ ما بوده، باشد. منتهى ما 
يك مقدار در طى تاريخ، بيشتر نجوا داشتيم، بيشتر 
غمگين بوديم، تا اينكه بخواهيم شاد باشيم. و طبيعتا 
اين قضيه روى تمامى هنرهاى ما منجمله موسيقى 

ما، تاثير گذاشته است.

جامعه  مردم  روحيه  كه  برسيم  روزى  به  بايد  ما   
ما، روحيه ى شادى بشود. مردم ما بيشتر عبوس 
هستند و كمتر مى خندند. در هر صورت، كسى نمى 
آيد كه شعر حافظ را بخواند و قهقهه بزند، بلكه يك 
تعمق و تفكرى در آن هست كه وقتى كسى آن را 
مى خواند، شما ممكن است فكر كنيد كه غمگين شد 
در صورتى كه به فكر فرو رفت. يك عمقى در آن 
نگاه  موسيقى  به  توان  مى  هم  نگاه  اين  از  و  است 
يك  داراى  بايد  دركش  براى  هم  همين  براى  كرد. 
كه  روشنفكرانى  در  حتى  تواند  مى  اين  بود.  عمقى 
جزو  عبارتى  به  و  هستند  قلم  اهل  كه  ام،  ديده  من 
عوام نيستند، در مورد موسيقى و شناخت موسيقى 
ضعف دارند. يعنى اينكه موسيقى را خيلى سطحى 
نگاه مى كنند. ممكن است كه خيلى اديب باشند و در 
رشته هاى ديگر تخصص داشته باشند، ولى جامعه 
ى ما كال، يك مقدارى فقر در درك موسيقى دارد. 
افراد  اين  بينيم  مى  مواقع  خيلى  ما  همين،  خاطر  به 
موسيقى هايى گوش مى كنند كه در سطح فرهنگى 
آنها نيست. وقتى دست به قلم مى برند عالى هستند، 
ولى وقتى مى خواهند موسيقى گوش بدهند، موسيقى 

سطحى گوش مى دهند. اين هم به خاطر اين است 
كه در جامعه از سنين كم روى اين مسائل كار نمى 
شود كه جامعه به يك دركى از موسيقى برسد كه 
هر موسيقى را در جايگاه خودش بشناسد و اهميت 
در  بداند.  آن  با  را  خودش  ى  رابطه  و  بداند  را  آن 
صورتى كه وقتى يك غير ايرانى به موسيقى ايرانى 
گوش مى دهد، احساس غم نمى كند، بلكه يك حس 
ديگرى برايش است كه شايد نا آشنا باشد. يعنى آن 
شادى كه در موسيقى خودش مى شناسد را در اين 
موسيقى،  يك حس ديگرى را تجربه مى كند و شايد 

براى آن تعريف ديگرى داشته باشد. 

پرشين: در پايان مهمترين سوالى كه بايد از 
حال  به  تا  كه  بشود،  پرسيده  عليزاده  آقاى 
كسى از او نپرسيده به عنوان استاد و كسى 
زحمت  ايران  موسيقى  براى  سال  ساليان  كه 

كشيده است، چيست؟ 

عليزاده: فكر مى كنم قبل از هر مسئله ى فنى و و يا 
قبل از هر شهرتى، واقعا بايد به آن احساس درون 
مراجعه كرد. بايد پرسيد كه اگر مواقعى سرشار از 
احساس مى شويد اين احساس از كجا مى آيد؟ و 
موسيقى  من  كه  كودكى  دوران  از  شايد  واقعا  اين 
كار كردم و آرام آرام به يك رشدى رسيدم، شوق 
شنونده بوده كه هميشه آن آثار به وجود مى آيند. 
و اين نه فقط در هنرمندان ايرانى وجود دارد، بلكه 
قضيه   اين  دنيا،  سراسر  از  هنرمندان  تمامى  در 
مشهود است كه به شوق ديدار شنونده، آثار خود 
هنرمند  يك  كه  همين  نظرم  به  كنند.  مى  عرضه  را 
مى  پى  شوق  اين  شيرينى  به  سال  ساليان  از  بعد 
برد، خودش بزرگترين چيزى است كه مى تواند به 

آن برسد. 

گفتگو
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بين الملل
فاجعه فوكوشيما هشدارى

 براى بريتانيا

يك  تيتر   ، نوامبر   20 روزچهارشنبه  شماره  در  گاردين  روزنامه 
خود را به موضوع فاجعه نيروگاه هسته اى فوكوشيما اختصاص 
مى دهد و اين موضوع را هشدارى براى بريتانيا قلمداد مى كند. اين 
سال  در  داييچى  نيروگاه  در  آنچه  مى نويسد:  ادامه  در  روزنامه 
هيروسى»  «نوآمى  است.  دنيا  براى  هشدارى  افتاد  اتفاق   2011
رييس نيروگاه برق ژاپن در گفت وگو با اين روزنامه مى گويد كه 
مهم  مى گويد:  او  كند.  آماده  بدترين ها  براى  را  خود  بايد  بريتانيا 
نيست كه يك تاسيسات چقدر كوچك است. مهم اين است كه قانون 
بريتانيايى  وزيران  روزنامه،  اين  نوشته  به  نشود.  شكسته  ايمنى 
نخستين  تاسيس  خواستار  فرانسوى شان  همتايان  با  گفت وگو  در 

راكتور اتمى در نقطه اى از هينكلى در سامرست شده اند.

جبل الطارق سدي بين
 بريتانيا و اسپانيا

باال  جبل الطارق  سر  بر  ديگر  بار  انگليس  و  اسپانيا  بين  تنش ها 
منطقه  سر  بر  اسپانيا  و  انگليس  ميان  اختالف  ادامه  در  گرفت. 
ويژه  به  نگراني  ابراز  براي  را  اسپانيا  سفير  بريتانيا  جبل الطارق، 
بريتانيا  يورونيوز،  گزارش  به  فراخواند.  اخير  تحوالت  درباره 
كشتي  فروند  يك  اعزام  علت  به  دارد،  حاكميت  جبل الطارق  بر  كه 
جبل  الطارق،  ساحلي  آب هاي  به  اقيانوسي  مطالعات  اسپانيايي 
كشتي  اين  است.  كرده  متهم  دوباره  تحريك آميزي  به  را  مادريد 
توجه  با  و  است  رفته  پيش  جبل الطارق  بندر  فاصله 250متري  تا 
به مناقشات دو كشور در سال هاي اخير، لندن اين اقدام را «تعدي 
كه  است  باري  سومين  اين  اخير،  سال  دو  در  مي داند.  معني دار» 
لندن وزير خارجه اسپانيا را به خاطر تنش ديپلماتيك بر سر منطقه 
جبل الطارق احضار مي كند. لندن نسبت به بازرسي هاي گسترده 
ماموران اسپانيايي در گذرگاه مرزي جبل الطارق كه باعث ترافيك 
اروپا  اتحاديه  كميسيون  چند  هر  دارد.  اعتراض  مي شود،  سنگين 
مخالف  را  جبل  الطارق  از  اسپانيا  دولت  بازرسي هاي  گذشته  هفته 
اسپانيا  جديد  تدابير  لندن  اما  نداد.  تشخيص  اروپا  اتحاديه  قوانين 
را نتيجه انگيزه هاي سياسي اين كشور مي داند. در مقابل مادريد 
ماهيگيران  شدن  نزديك  از  جلوگيري  براي  بريتانيا  كه  موانعي  به 
اسپانيايي به آب هاي جبل الطارق ايجاد كرده، معترض است. منطقه 
نفر  هزار   30 حدود  و  وسعت  مربع  كيلومتر   6/7 با  الطارق  جبل 
جمعيت در جنوب اسپانيا واقع شده و از اوايل قرن هجدهم ميالدي 

تحت حاكميت بريتانيا و مايه اختالف با اسپانيا بوده است.

تداوم حضور نظامي آمريكا 
در افغانستان تا 2024 

در  شــده  مرتكب  اشتباهات  براي  افغانســتان  از  عذرخواهي  آمريكا 
جريان جنگ 12 ســاله اين كشور و ادعاهاي كابل در رابطه با اينكه 
اذعان به اشــتباه تنظيم و آماده شــده اســت، را رد كرد. به گزارش 
حامد  سخنگوي  اظهارات  از  پس  اظهارات  اين  فرانسه،  خبرگزاري 

كرزاي، رئيس جمهور افغانستان كه گفت باراك اوباما، رئيس جمهور 
آمريكا قصد دارد نامه اي را نوشــته و در آن اذعان كند اشــتباهات 
ارتــش آمريكا باعث تلفات غيرنظاميان شده، اعالم شد. سوزان رايس، 
مشاور امنيت ملي آمريكا به شبكه خبري سي ان ان گفت: لزومي ندارد 
مقامات  از  يكي  آنكه  از  پس  كند.  عذرخواهي  افغانستان  از  آمريكا  كه 
كابل گفت، هر دو طرف در مورد نكات اصلي توافقنامه امنيتي به توافق 
رسيده اند، وزارت امور خارجه آمريكا نيز نسبت به اين توافق امنيتي 
به  اوباما  گفت:  كرزاي  سخنگوي  فيضي،  ايمل  داد.  هشدار  جانبه  دو 
عنوان بخشي از اين توافق امنيتي دو جانبه نامه اي براي كرزاي مي 
نويسد و در آن به اشتباهات آمريكا در جريان جنگ عليه تروريسم و 
رنج و عذاب هايي كه براي مردم افغان در جريان عمليات نظامي آمريكا 
به وجود آمده، اذعان مي كند. اما سوزان رايس گفت: چنين نامه اي نه 
نوشته شده و نه ارسال شده است. اين نامه، مساله مورد مطرح نيست. 
مقامات آمريكايي گفتند، درخواست نوشتن نامه عذرخواهي در جريان 
خارجه  امور  وزير  كري،  جان  با  كرزاي  شنبه  سه  روز  تلفني  مكالمه 

آمريكا از جانب رهبر 
افغانستان مطرح شده است. اين توافق امنيتي احتماال منجر به حضور 
گــروه كوچكي از نيروهاي آمريكايي پس از خــروج نيروهاي ناتو در 
ســال 2014 ميالدي مي شــود كه با هدف آموزش نيروهــاي افغان 
و انجام ماموريت هاي مقابله با تروريســم صورت مي گيرد. به گفته 
دو  امنيتي  توافق  اين  نويس  پيش  درباره  كابل  و  واشنگتن  افغانستان، 
ســال  تا  احتماال  آمريكايي  نيروهاي  و  اند  رســيده  توافق  به  جانبه 

2024 ميالدي در افغانستان خواهند ماند. اين در حالي است كه آمريكا 
جن  شود.  روشــن  بايد  نهايي  جزئيات  برخي  هنوز  كه  دارد  تاكيد 

ساكي، سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت: اگر 
چه متن نهايي اين توافقنامه قرار اســت روز پنجشنبه در لويه جرگه 
اگر  شوند.  روشن  بايد  كه  دارد  وجود  مسائلي  هنوز  اما  شــود  ارائه 
چه اين توافق 25 صفحه اي همكاري امنيتي و دفاعي ميان آمريكا و 
افغانستان هنوز به امضــا در نيامده اما اين توافق نشــان دهنده تمايل 
واشنگتن براي حفظ نيروهاي نظامي اش در اين كشور و تداوم كمك به 
نيروهاي امنيتي افغان است. بر اساس مداركي كه توسط شــبكه خبري 
ان بي سي نشان داده شده، 15 هزار نيروي آمريكايي احتماال به طور 

بالقوه تا پايان سال 2024 ميالدي در افغانستان حضور خواهند داشت. 
در پيش نويس اوليه اين توافق آمده است: هر 

شكست  براي  آمريكا  نظامي  عمليات  تداوم  كه  دارند  اذعان  طرف  دو 
همكاري  ادامه  با  و  اســت  مناسب  آن  به  وابسته  نيروهاي  و  القاعده 
هاي نزديك نسبت به پايان اين اقدامات شبه نظامي موافقند. ايمل فيضي 
از  پس  تا  دهد  مي  اجازه  آمريكا  نيروهاي  به  امنيتي  توافق  اين  گفت: 
خروج نيروهاي ناتو در ســال 2014 ميالدي و تنها در شرايط ويژه 
گفته  اســاس  بر  شــوند.  افغان  مردم  هاي  خانه  وارد  اضطراري  و 
هاي سخنگوي رئيس جمهور افغانســتان در آغاز گفت وگوي تلفني، 
كرزاي به وزير امور خارجه آمريكا دو پيشنهاد داشت. اول اينكه هر 
هاي  خانه  بازرسي  مورد  در  آمريكا  و  افغانستان  دولت  موضع  دو 
لويه  و  شود  گنجانيده  امنيتي  موافقتنامه  متن  در  افغانستان،  در  مردم 
جرگه مشورتي روي آن تصميم بگيرد. همچنين وزير امور خارجــه 
آمريكا در جرگه مشورتي شــركت كند و به نمايندگان مردم افغانستان 
دالئل خود را براي تداوم بازرســي خانه هاي مردم در افغانســتان به 
اعضاي لويه جرگه مطرح كند. پيشنهاد دوم،اينكــه اگر پيشــنهاد اولي 
امضاي  شــود،  نمي  پذيرفته  آمريكا  دولــت  ســوي  از  كرزاي  آقاي 
از  بعد  كه  افغانستان  بعدي  دولت  به  شود  موكول  امنيتي  موافقتنامه 
نگراني  گفته  آمريكا  آمد.  خواهد  ميان  به  سال 2014  آوريل  انتخابات 
درك  خوبي  به  ها  خانه  بازرسي  مورد  در  را  افغانســتان  مردم  هاي 

مي كند.

عربستان سعودى خريدار 
تسليحات آلمان 

براساس گزارش منتشر شده، عربستان سعودى در سال 2012 ميالدى 
بيشترين تجهيزات نظامى خود را از آلمان خريدارى كرده اما ارزش 
كلى فروش تسليحاتى آلمان از 4 / 5 ميليارد به 7 / 4 ميليارد يورو 
گذشته  سال  آلمان  اشپيگل،  روزنامه  گزارش  به  است.  يافته  كاهش 
به  نظامى  افزارهاى  سخت  فروش  از  يورو  پنج ميليارد  حدود  ميالدى 
دست آورده كه 2 / 1 ميليارد يورو آن تنها از سوى عربستان سعودى 
و  تفنگ  مگسك هاى  رادارى،  تجهيزات  سعودى  عربستان  است.  بوده 

كشور  اين  است.  كرده  خريدارى  موشكى  هدايت  تكنولوژى  همچنين 
عربى قصد داشت تا 270 دستگاه تانك زره پوش نيز خريدارى كند اما 
توافق ناكام ماند. اين گزارش روز چهارشنبه در اختيار كابينه آلمان 
قرار مى گيرد تا دولتمردان متوجه شوند كدام كشورها بيشترين سود 

را از صنعت تسليحات آلمان مى برند.
 در سال 2012 ميالدى فروش سالح هاى خودكار از آلمان به كشورهاى 
خارج از اتحاديه اروپا و ناتو از 9 / 17 ميليون يورو در سال 2011 
ميالدى به 37 ميليون يورو افزايش يافته است. اتحاد دموكرات مسيحى 
آنگال مركل، صدراعظم آلمان و حزب سوسيال دموكرات در جريان 
مذاكرات اعالم كردند كه تجارت اسلحه مستلزم كنترل شديد و جدى تر 

توسط دولت آتى است.
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در  درست  حسن،  بئر  خيابان  در  بيروت  الجناح  محله  در 
چند مترى سفارت ايران دو عنصر انتحارى خود را با چند 
كشته  را  تن  ده ها  و  كرده  منهدم  منفجره،  مواد  كيلو  ده 
خبر،  انتشار  ابتداى  در  كردند.  زخمى  را  نفر  صدها  و 
پيرامون كم و كيف اين حادثه اخبار ضد و نقيضى مخابره 
ابزارى  و  وسايل  چه  با  انتحارى  افراد  اين  اينكه  مى شد. 
كه  بيروت  خيابان هاى  امنيتى ترين  از  يكى  در  توانسته اند 
اكثر سفارتخانه هاى كشورهاى خارجى در آن قرار دارند؛ 
اقدام به انفجارى انتحارى آن هم در اين شرايط حساس 
منطقه  اى و بين المللى كنند، نكته  اى بود كه در همان بدو 
اما  نيافت  انتشار  صحيحى  اخبار  آن  پيرامون  چندان  امر 
به تدريج و با گذشت زمان ابعاد مختلف ماجرا هويدا شد.

حادثه چگونه رقم خورد؟
سفارت  نزديكى  در  انفجار  يك  از  حاكى  اخبار  ابتدا  در 
ايران و كشته شدن رايزن فرهنگى جمهورى اسالمى ايران 
در اين حادثه بود كه سفير ايران نيز در اولين واكنش اين 
اين  گسترده  ابعاد  زمان  گذشت  با  اما  كرد  تاييد  را  نكته 
مقامات  تاييد  مورد  اخبار  بنابر  شد.  هويدا  بيشتر  واقعه 
امنيتى و اطالعاتى لبنان دو فرد انتحارى ظهر سه شنبه در 
10مترى سفارت ايران خود را منفجر كرده و بنابر اخبار 
تا لحظه نگارش اين گزارش در اين حادثه 23 نفر كشته و 
بيش از 150نفر زخمى شده اند. به گفته ارتش لبنان، ترتيب 
اين عمليات بدين گونه بوده كه نفر اول كه بر يك موتور 
ايران  سفارت  به  زدن  ضربه  براى  را  خود  بوده  سوار 
منفجر كرده و نفر دوم نيز 2دقيقه بعد با خودروى جيپ 
اين اقدام را تكرار مى كند. شدت اين انفجار، به حدى بوده 
مترى  صد  چند  تا شعاع  خسارت هاى جانى  بر  عالوه  كه 
ساختمان هاى اطراف دچار آسيب ديدگى هاى جدى و جزئى 
شده اند. در جريان اين حادثه مغازه ها، مراكز تجارى و 
ايران  سفارت  ساختمان  جمله  از  بسيارى  ساختمان هاى 
جمله  از  زيربنايى  ساختارهاى  به  همچنين  ديدند،  آسيب 
برق و آب نيز خساراتى وارد شده و چند ده خودرو نيز 

دچار آسيب هاى بسيار جدى شدند.

عامالن اقدام تروريستى چه كسانى بودند
و  عاملين  هولناك،  واقعه  اين  خبر  انتشار  از  پس  ساعتى 
آمرين آن مشخص شدند. در حالى كه در همان وهله اول و 
پس از انفجار، غضنفر ركن آبادى سفير ايران انگشت اتهام 
را به سوى مقامات اسرائيلى گرفته و رسانه هاى منطقه  اى 
و نزديك به حزب ا...، عربستانى ها را پشت ماجرا عنوان 
كردند شاخه القاعده لبنان طى بيانيه  اى رسمى مسئوليت 
موسوم  تروريستى  گروه  گرفت.  برعهده  را  انفجار  اين 
در  كه  پيامى  طى  القاعده  لبنان  شاخه  عزام»  «عبدا...  به 
فضاى مجازى انتشار داد مسئوليت رسمى اين اقدام را بر 
عهده گرفت. لحظاتى بعد نيز يكى از سركرده هاى مذهبى 
سراج الدين  شيخ  اسم  به  تكفيرى  تروريستى-  گروه  اين 
را  اقدام  اين  آنكه  ضمن  خود  توئيتر  صفحه  در  زريقات 
توسط گروهش مورد تاييد قرار داد، عنوان كرد كه «2تن 
و  شده اند  كشته  حادثه  اين  در  ما  سنت  اهل  برادران  از 
دارند  حضور  لبنان  در  سوريه  و  حزب ا...  كه  زمانى  تا 
به خوبى  اظهارات  اين  داشت.»  خواهد  ادامه  اقدامات  اين 
نشان مى د هد كه حاميان منطقه  اى تروريست ها در حادثه 
دست داشته و به دنبال ايجاد جنگ قومى و مذهبى هستند 
و مى خواهند در شرايط حساس منطقه  اى با اين اقدامات 
اخالل ايجاد كنند و بعيد نيست كه در آستانه مذاكرات ژنو 

اسرائيل ها نيز در پشت پرده اين ماجرا باشند.

واكنش هاى بين المللى به حادثه تروريستى
اولين مقام خارجى كه به اين اقدام واكنش نشان داده و 
اوالند  بود.  فرانسه  جمهورى  رئيس  كرد،  محكوم  را  آن 
در پيامى گفت كه فرانسه و دولت وى با « قاطعيت تمام» 
اين حادثه تروريستى را محكوم مى كند. ويليام هيگ وزير 
به  هولناك  تروريستى  حمله  نيز،  انگليس  خارجه  امور 
سفارت ايران در بيروت را كه موجب كشته و زخمى شدن 
تعدادى زيادى از مردم لبنان شد، محكوم و اين حادثه را 
به قربانيان آن تسليت گفت. وى در ادامه افزود: انگليس 
نسبت به حمايت از ثبات لبنان و كشاندن عامالن اين اقدام 
تروريستى به عدالت متعهد است و نسبت به حراست از 
سفارت كشورش و اتباع آن نيز ابراز حساسيت و نگرانى 
مى كند. عدنان منصور وزير خارجه لبنان نيز با بيان اين 
كه يكى از همراهان و راننده اش نيز در اين حادثه زخمى 
ايستادگى  نيازمند  تروريستى  حادثه  اين  گفت:  شده اند، 
همه  و  ملت  سرزمين،  كه  است  تروريست هايى  برابر  در 
ارزش هاى ما را تهديد مى كند. وى در ادامه افزود: همگان 
و  جهان  همه  بلكه  مناطق  اين  نه تنها  تروريسم  كه  بدانند 
ثبات و امنيت كشورهاى عربى را تهديد مى كند و بايد در 

بحث  مورد  مستمر  خصمانه  اقدامات  اين  ژنو  كنفرانس 
قرار گيرد. نبيه برى، رئيس مجلس لبنان نيز گفت كه اين 
لبنانى ها  همه  و  لبنان  بلكه  ايران  سفارت  تنها  نه  جنايت 
اسالمى  جمهورى  كه  چرا  است  داده  قرار  هدف  را 
از  حمايت  و  لبنان  طرف هاى  وحدت  راستاى  در  ايران 
ثبات و آزادى در اين كشور گام برمى دارد. وى نسبت 
داد.  هشدار  هم  افراد  اين  تفرقه افكنانه  نيت هاى  به 
شخصيت هاى مختلف سياسى لبنان از طيف هاى 14 و 8 
مارس نيز هر كدام با شدت اين اقدام را محكوم كرده و 
خواستار مجازات عامالن شده و نسبت به تفرقه افكنى 
تروريست ها هشدار دادند. نماينده دبير كل سازمان ملل 
پيام هاى  در  نيز  عرب  اتحاديه  كل  دبير  العربى،  نبيل  و 
جداگانه به شدت اين اقدام را محكوم كرده و خواستار 
مجازات تروريست ها و جلوگيرى از ادامه اين اقدامات 

شدند.

واكنش قاطعانه مقامات ايرانى و حزب ا...
در  انفجار  وقوع  از  بعد  لحظاتى  لبنان  در  ايران  سفير 
اين  در  كه  كسانى  داشت:  اعالم  رسانه ها  با  گفت وگو 
خدمت  اسرائيلى  رژيم  به  دارند  دست  اقدامات  گونه 
خانواده هاى  با  همدردى  ابراز  ضمن  وى  مى كنند. 
ديدند،  آسيب  حادثه  اين  در  كه  لبنانى  شهروندان 
اين  كه  كسانى  و  دارد  ادامه  ما  مسير  كرد:  خاطرنشان 
مواضع   و  اصول  بودن  بحق  بر  داده اند  انجام  را  اقدام 
و  زده اند  تاييد  مهر  عدالت  تحقق  در  اسالمى  جمهورى 
بر  نمى توانند  علميات ها  اين گونه  با  كه  بدانند  بايد  آن ها 
ما تاثير بگذارند. سخنگوى وزارت خارجه ايران نيز در 
ايران  اسالمى  جمهورى  كه  كرد  عنوان  فورى    واكنشى 
مى داند.  اقدام  اين  مسئول  را  آنها  عوامل  و  اسرائيل  ها 
شهروندان  شدن  كشته  به  نسبت  تاسف  ابراز  با  وى 
در  اتفاق  اين  اينكه  به  توجه  با  كرد:  خاطرنشان  لبنانى 
تمامى  ايران  مسئوالن  داده  رخ  ايران  سفارت  نزديكى 
نماينده  مى كنند.  پيگيرى  قوت  با  را  اقدام  اين  ابعاد 
حوادث  اين  به  قاطعانه  واكنشى  در  نيز  لبنان  حزب ا... 
عنوان كرد: به آنها كه اين حمله را انجام دادند مى گوييم 
دريافت  را  پيامى  ما  دهيد.  شكست  را  ما  نمى توانيد  كه 
كرديم كه فرستنده آن را مى شناسيم و مى دانيم چگونه 

تالفى كنيم.

تماس تلفنى رئيس جمهورى لبنان با روحانى
ميشل سليمان نيز در تماس تلفنى با دكتر حسن روحانى، 
بيروت  در  ايران  سفارت  مقابل  تروريستى  انفجارهاى 
در  بيگناه  انسان هاى  از  جمعى  شهادت  و  محكوم  را 
انفجارهاى  سليمان  گفت.  تسليت  وى  به  را  انفجارها  اين 
كه  دانست  جنايتكارانه  اى  پيام هاى  حامل  را  تروريستى 
ادامه  در  وى  است.  داده  قرار  هدف  را  بيگناه  انسان هاى 
هرگز  تروريسم  دستان  كرد:  تصريح  روحانى  به  نيز 
نمى توانند عقربه هاى ساعت را به عقب برگردانند. رئيس 
جمهورى لبنان به روحانى اين اطمينان را داد كه مسئوالن 
جنايتكاران  شناسايى  براى  را  خود  تالش هاى  امنيتى 
دوچندان  قضايى  دستگاه  به  آنها  تحويل  و  تروريست 

كرده و او اين دستور را داده است.

در نهايت...
هاله  در  به  مى توان  اما  تروريستى  حادثه  اين  حواشى  از 
لبنان  و  ايران  ميان  فوتبال  ديدار  برگزارى  بردن  ابهام 
كه  استدالل  اين  با  ايران  تيم ملى  سرمربى  كرد.  اشاره 
نمى توان  تلخ  حادثه  اين  با  و  است  شادى  براى  فوتبال 
شده  ديدار  برگزارى  لغو  خواستار  داشت  عادى  شرايط 
بود اما باالخره با تدابير شديد امنيتى و حضور تانك ها و 
ادوات نظامى در كنار استاديوم اين بازى بدون تماشاگر 
برگزار شد. نكات كليدى اين حادثه را مى توان به صورت 
مجمل و در وهله اول چنين ارزيابى كرد كه براى اولين بار 
بطور رسمى القاعده عليه منافع ايران دست به اقدام زده و 
اين نكته حاكى از آن است كه دشمنان ايران به دنبال باز 
كردن جبهه هاى تازه براى ضربه زدن به منافع جمهورى 
را  سوريه  توانسته  ايران  چون  و  هستند  ايران  اسالمى 
كشور  اين  در  پيروزهايى  و  بكشد  بيرونى  جنگ  خطر  از 
ديگر  ازطرف  هستند.  گيرى  انتقام  دنبال  آنان  شده  ايجاد 
و  عاشورا  روز  در  نصرا...  سيدحسن  علنى  حضور  با 
هيمنه  به  مهلكى  ضربه  كه  ژنو  مذاكرات  در  ايران  توفيق 
اقدامات  دنبال  به  نيز  آنان  بوده  اسرائيلى ها  تبليغاتى 
ايذايى براى تاثيرگذارى بر فضاى سياسى و اذهان جهان 
هستند و موقعيت خاص ژئوپلتيكى لبنان اكنون ميدان اين 

تسويه حساب هاى سياسى شده است.
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انتشار ديدگاه هاي رسانه هاي خارجي، به منظور انتقال ديدگاه ها و مطالب 
و نوع نگاه رسانه هاي غربي به موضوعات و مسائل ايران است و به معناي 

تاييد تمام محتواي آن نخواهد بود.

2 انفجار انتحارى مقابل سفارت ايران در بيروت
 

تسويه حسابهاى سياسى در خاورميانه
قدمى  چند  است؛  لبنان  اينجا  كوبيده،  درهم  ساختمان هاى  پاره،  تكه  بدن هاى  ضجه،  صداى  باروت،  بوى 
بود،  داشته  معطوف  خود  به  را  ايرانيان  نگاه هاى  لبنان  قلب  بيروت.  در  ايران  اسالمى  جمهورى  سفارت 
نگاه هايى از جنس صلح و سالم و دوستى، قرار بود فوتبال و مستطيل سبز پيام آور شادى براى ايرانيان در 
عصرگاه سه شنبه 28 آبان ماه سال 92 باشد اما چند ساعت مانده به موعد برگزارى مسابقه صداى دو انفجار 
مهيب آرامش بيروت را در هم شكست. دود سياه سايه اش را بر سر بيروت افكند و خاطر لبنانى ها و ايرانى ها 

و بسيارى از مردم جهان را مكدر كرد.



  جمعه 1  آذر ماه 1392 -  شماره 323هفته نامه پرشين8

 2007 سال  بزرگ  ركود  ديگر  هقتهها  همين  كه  چيزى  آن  شروع  از 
ركود  با  آن  مقايسه  از  نمى توانستند  اقتصاددانان  مى شود،  خوانده 
واضح  مشابهت  اين  برخى  براى  كنند.  حذر   1930 دهه  ابتداى  بزرگ 
خطوط  ايچنگرين،  برى  و  كروگمن  پل  مثل  اقتصاددان هايى  است. 

تناظرى را ميان اين دو ركود كشيده اند. 

سال  چند  طول  در   ،IMF ارشد  مدير  و  اقتصاددان  بالچارد،  اوليور 
گذشته بارها هشدار داده است كه جهان با خطر فروغلتيدن در ركود 
بزرگ مواجه بود. خود تاريخدانان اقتصادى نيز تا پيش از اين بحران 

بن  نداشته اند.  دارند،  سياست گذارى  در  اكنون  كه  نقشى  چنين  اخير، 
مثل  اوباما  مشاوران  از  برخى  و  آمريكا  مركزى  بانك  در  برنانكه 

كريستينا رومر، سابقه  دانشگاهى در رشته  تاريخ اقتصاد دارند. 
عامل  مى كنند  فكر  آنچه  مبناى  بر  مى توانند  اقتصادى  تاريخدانان  آيا 
ركود بزرگ بوده است، توصيه هاى سياستى بدهند؟ بحثى كه توسط 
است  شده  ارائه  كمبريج  دانشگاه  در  بريتانيايى  برجسته  تاريخدانان 
نشان مى دهد كه اين پرسش پيچيده تر از آنى است كه در ابتدا مى نمايد. 
اگرچه مشابهت هايى ميان بحران اخير و بحران سال 1930 وجود دارد، 
جمله  است-از  كرده  تغيير  ميانه  اين  در  نيز  بسيارى  موضوعات  اما 
فناورى، جغرافياى سياسى، و نقش دولت. بازارهاى مالى و نظام هاى 
اقتصادى  نهادهاى  مى كنند.  كار  متفاوت  گونه اى  به  اكنون  اعتبارى 
هنوز  و  نداشت  وجود  در 1930  جهانى  بانك  و   IMF مثل  بين المللى 
چيزى به نام اتحاديه اروپا در كار نبود و كشورهاى اروپايى در عوض 

عضو پيمان ورساى بودند. 

بسيارى  كه  است  اين  مى كند  دشوارتر  را  عبرت آموزى  آنچه  اما 
توسط  اخير  دهه هاى  در  ركود  علل  درباره  سنتى  ديدگاه هاى  از 

دانشگاهيان زير سوال رفته است. 
را  مساله  حمايت گرايى  رشد  با  كه  بگيريد  نظر  در  را  ديدگاه  اين  مثال 
تبيين مى كند و تعرفه هاى اسموت هاولى را عامل ركود 1930مى داند. 
طبق تحقيقات پل بايروخ، نرخ تعرفه ها دقيقا پيش از وقوع فاجعه كاهش 
يافته بود. او دريافت كه ميانگين تعرفه هاى ساالنه در كشورهاى عضو 
اروپاى قاره اى بين سال هاى 1913 تا 1927 تقريبا ثابت بود- تغييرات 
تنها در حد افزايش از 6/24 تا 9/24 درصد در طول چهارده سال بود.

 تعرفه ها در كشورهاى اروپايى حتى تا پس از 1930 كه ديگر ركود 
آغاز شده بود نيز تغيير چندانى نكرد. بيرون از اروپا ميانگين تعرفه ها 
در فاصله  سال هاى 1927 تا 1929 به خاطر موفقيت همايش اقتصادى 
بين المللى سال 1927 حتى كاهش يافته است؛ در اين همايش كشورها 

توافق كرده بودند كه موانع تجارت بين المللى را كاهش دهند. 

 1930 سال  از  پس  تعرفه ها  افزايش  با  حمايت گرايى  افزايش  اگرچه 
تنها  هنوز  تعرفه ها  افزايش  اما  داد،  افزايش  را  ركود  عمق  و  سرعت 
از  است.  ركود  دوران  طول  در  جهانى   GDP كاهش  از  بخشى  عامل 
آنجا كه صادرات آمريكايى تنها 7 درصد از GDP را در 1929 شامل 
 5/29 كاهش  از  بخشى  مى تواند  تنها  تجارت  حجم  كاهش  مى شود، 
درصدى كاهش GDP حقيقى تجربه شده بين سال هاى 1929 تا 1933 

را تبيين كند. 
اين ايده كه سقوط وال استريت عامل ركود بوده است نيز در سال هاى 
اقتصاددان  توسط  ايده  اين  است.  داده  دست  از  را  طرفدارانش  اخير 
دانشگاه هاروارد، جى.كى. گالبرايت مشهور شد كه در دهه  1950 بر 
گذاشته  انگشت  بزرگ  ركود  روى  سرمايه  بازار  شكست  تاثير  اهميت 

بود. 
اما تاريخدانان آن سوى جهان نشان داده اند كه اقتصاد جهانى مسير 
ريزش  به  شروع  نيويورك  در  سرمايه ها  قيمت  آنكه  از  پيش  را  نزول 
كند آغاز شده بود. قيمت خانه هاى آمريكايى در ميانه  دهه 1920 به اوج 
خود رسيد و صنعت ساخت و ساز در 1929 سقوط كرد. توليد صنعتى 
در آلمان و بريتانيا به عنوان بزرگترين اقتصادهاى اروپايى، در ميانه  
سال 1928 سقوط كرد. روند صعودى دوباره  بازار سرمايه در آمريكا 
پيش از شكست اين بازار، انقباض بازار سرمايه را در بقيه جاهاى دنيا 
شدت بخشيده بود. كسب و كارها در اروپا و آمريكاى التين در ابتداى 
سال 1929 با مشكل جذب اعتبار مواجه شده بودند. به نظر مى رسد 
نشانه  يك  بيشتر  حمايت گرايى  ماجراى  مثل  نيز  وال استريت  شكست 
بود تا علت مشكالتى كه در اقتصاد جهانى در سال هاى 1930 رخ داد. 

ناگهانى  سقوط  براى  ديگرى  عوامل  به  اكنون  اقتصادى  تاريخدانان 
اقتصادى در دهه  1930 مى انديشند: ساختار نظام مالى جهانى پيش از 
1929. به طور خاص، اثر اخير تاريخدانان اقتصادى اى چون ايچنگرين 
و  طال  استاندارد  ارزى  نظام  نادرست  كاركرد  اهميت  بر  تمين  پيتر  و 

سخت گيرى بيش از حدش به عنوان علل ركود تاكيد مى كند. 

از ميانه قرن نوزدهم بسيارى از كشورها ارزش ارزشان را به حجم 
خوانده  طال»  «استاندارد  كه  نظمى  كردند.  ميخكوب  طال  مشخصى 
مى شد. اين نظام تا وقتى كشورها براى حل بحران هاى دوره اى تراز 

روند  طال،  اكتشافات  ميزان  البته  و  مى دادند  وام  يكديگر  به  پرداخت 
قيمتى اين فلز را به تندى تغيير نمى داد، كار مى كرد. اما جنگ جهانى 
اول اين نظام را به هم ريخت. نتيجه اين بود كه بسيارى از كشورها 
ناگهان به خود آمدند و ديدند ارزشان به نرخ تبديل نامتناسبى با ارز 
فرانسه  كه  حالى  در  دهه 1920  در  است.  خورده  گره  كشورها  ديگر 
و آمريكا از كم ارزش بودن ارزشان سود مى بردند كشورهايى چون 

آلمان و بريتانيا گرفتار ارزش باالتر از واقع ارزشان بودند. 
اين نظام وقتى در پايان دهه 1920 به پايان كار خود رسيد كه اقتصاد 
جهان روندى را آغاز كرده بود كه در ابتدا تنها يك افول معمولى در 
حلقه  هاى تجارى به نظر مى رسيد. وقتى كاهش تقاضاى جهانى باعث 
بحران تراز پرداخت در برخى از كشورهاى جهان و برون ريز ذخاير 
طال شد، آنها مجبور به استفاده از ابزارهاى پولى و مالى براى خالى 
ارزهاى شان  شده   ثابت  ارزش  از  تا  شدند  اقتصادهاى شان  باد  كردن 

حمايت كنند (آنها همچنين به تعرفه ها نيز پناه آوردند). 
اين عوامل سبب شد كه پسرفت تبديل به ركود شود. بنا به ادعاى برخى 
تاريخدانان پول گرا، چهار موج بحران بانكى در فاصله سال هاى 1930 
تا 1933 كه نيمى از بانك هاى آمريكا را دچار ورشكستگى كرد سبب 
شد بانك مركزى آمريكا تصميم به اجراى سياست هاى پولى سفت و 

سخت بگيرد تا از برون ريز طال جلوگيرى كند. همين نشانه ها در اروپا 
نيز مشاهده شد. رياضت اقتصادى در آلمان و اتريش منجر به موجى 
از ورشكستگى بانك ها در 1931 شد و اقتصاد اروپا را به منقبض ترين 
چون  كشورهايى  ايچنگرين،  آقاى  تحقيقات  به  بنا  رساند.  وضعيتش 
بريتانيا در 1931 و آمريكا در 1933 كه از استاندارد طال گريختند و 
زودتر به نرخ تبادل ارز شناور پيوستند، زودتر و سريع تر توانستند 
اقتصادشان را ترميم كنند. نقد سياست هاى پولى به مثابه  علت ركود 
بزرگ به اثر معروف ميلتون فريدمن و آنا شوارتز يعنى «تاريخ پولى 

اياالت متحده آمريكا» برمى گردد كه اول بار در 1963 منتشر شد. 

سياست گذاران برخى عبرت ها را از ركود دهه 1930 براى بحران اخير 
بيرون كشيدند. برخالف ركود بزرگ، اين بار بانك هاى مركزى بريتانيا 
و آمريكا از انقباض پولى غيرضرورى اجتناب كردند. آنها در عوض 
نرخ بهره را كاهش دادند و از تحريك هاى غيرمداخله گرايانه مثل تسهيل 
مقدارى براى دفع تورم منفى استفاده كردند. نقش بحران هاى بانكى در 
تبديل يك پسرفت معمولى به ركودى عميق نيز به خوبى شناخته و در 
گرفته شد. دولت ها به وقت ورشكستگى لمان، پاى خود را عقب  نظر 
كشيدند تا منجر به يك ورشكستگى مالى جهانى نشوند و اين نشانه 

آگاهى آنها از نقش سرايت ورشكستگى هاى مالى در دهه 1930 بود. 
مسائل  براى  بزرگ  ركود  كه  عبرت هايى  درك  و  كشف  حال،  هر  به 
نفر  يك  عهده  از  كه  است  آن  از  دشوارتر  احتماال  دارد،  اروپا  كنونى 
عناصرى  كه  است  ثابت  ارز  نرخ  با  نظام  يك  يورو  منطقه  برآيد. 
كه  سياسى اى  و  اقتصادى  قيدهاى  اما  دارد.  طال  استاندارد  به  شبيه 
دهه  در  آنچه  با  است  كرده  محدود  هقته  همين  را  سياست گذاران 
باالتر  سطوح  مى گويند  اقتصاددانان  است.  متفاوت  بود،  غالب   1930
به  نسبت  را  يورو  منطقه  ترك  هقته،  همين  اروپاى  در  مالى  همگرايى 
ترك استاندارد طال در دهه 1930 بسيار پرخطرتر كرده است و منطقه 
يورو، بانك مركزى اى دارد كه مى تواند يورو چاپ كند- كارى كه نظام 

استاندارد طال ناتوان از انجام آن بود. 

احتماال تاريخدانان اقتصادى مى توانند با تاكيد بر اينكه گذشته نبايد در 
بحث هاى بحران اخير استفاده نادرست شود، مشاركت بهترى در اين 
بحث ها داشته باشند. براى مثال، همه تقصير ركود بزرگ را به دوش 
وال استريت انداختن- يا به دوش بانكدارها در بحران اخير- مبتنى بر 
تحقيقات دقيق تاريخى نيست. تقصير احتماال بر دوش تركيبى پيچيده 
از عوامل است، مثل اينكه نظام هاى مالى جهانى چطور شكل گرفته اند. 
نه  و  جديد  نگاهى  اساس  بر  شواهد  تفسير  است،  ضرورى  آنچه  اما 
عبرت آموزى هاى ساده انگارانه از گذشته است. همان طور كه تاريخدان 
رازهاى  «شكستن  بود  نوشته  گرادا،  او  كارمك  ايرلندى،  اقتصادى 
خطرناك گذشته، وظيفه اجتماعى تاريخدانان است.» اين احساس بايد 
در مورد ركود بزرگ نيز همانند تمام داستان هاى ديگر تاريخى به كار 

بسته شود.

اقتصاد

از ركود بزرگ چه 
مى توان آموخت؟

The Economist / ترجمه: ياسر ميرزايى

كه  داده اند  نشان  جهان  سوى  آن  تاريخدانان 
قيمت  آنكه  از  پيش  را  نزول  مسير  جهانى  اقتصاد 
سرمايه ها در نيويورك شروع به ريزش كند آغاز 
ميانه   در  آمريكايى  خانه هاى  قيمت  بود.  شده 
و  ساخت  صنعت  و  رسيد  خود  اوج  به  دهه 1920 
ساز در 1929 سقوط كرد. توليد صنعتى در آلمان 
و بريتانيا به عنوان بزرگترين اقتصادهاى اروپايى، 
صعودى  روند  كرد.  سقوط   1928 سال  ميانه   در 
دوباره  بازار سرمايه در آمريكا پيش از شكست اين 
بازار، انقباض بازار سرمايه را در بقيه جاهاى دنيا 

شدت بخشيده بود
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موضع گيرى  جاريبه رغم  هفته  جهانى  طالى  قيمت 
اجراى  ادامه  خصوص  در  «برنانكه»  مساعد 
سياست هاى محرك پولى فدرال رزرو كاهش يافت. 
نرخ طالى جهانى مدتى بود كه به واسطه اعالم آمار 
وارد  آمريكا  كار  بازار  خصوص  در  اميدواركننده 
روند نزولى شده بود. موضع گيرى نامزد پيشنهادى 
اجراى  ادامه  لزوم  خصوص  در  اوباما»  «باراك 
سياست محرك پولى قيمت طال را قدرى افزايش داد؛ 

ولى خيلى زود قدرت تاثيرگذارى اش تحليل رفت.

 برخى كارشناسان معتقد بودند كه سخنرانى هفته 
تكليف  روشن كننده  رزرو  فدرال  فعلى  جاريرييس 
به  تمايلى  بازار  گويى  ولى  بود،  خواهد  طال  بازار 
تكرارى  موضع گيرى هاى  به  دادن  نشان  واكنش 
نداشت و اين سخنرانى نيز تكليف بازار را روشن 
رييس  برنانكه»  «بن  «رويترز»،  گزارش  به  نكرد. 
جاريخود  هفته  سخنرانى  در  آمريكا  رزرو  فدرال 
به  نسبت  كه  زمانى  تا  رزرو  فدرال  كرد،  تصريح 
حاصل  اطمينان  اشتغال  بازار  وضعيت  كامل  بهبود 
كند، به اجراى محرك پولى 85 ميليارد دالرى ادامه 

خواهد داد.
در  سخنانى  در  «برنانكه»  گزارش  اين  اساس  بر 
باشگاه ملى اقتصاددانان آمريكا گفت: گرچه شرايط 
اقتصادى آمريكا تا حد زيادى بهبود يافته است، ولى 
وضعيت كنونى هنوز تا آن چيزى كه مقامات رسمى 
انتظار دارند فاصله زيادى دارد.فدرال رزرو آمريكا 
اجراى  ادامه  به  متعهد  كامال  كنونى  شرايط  در 
كه  زمانى  هر  تا  و  است  پولى  انبساط  سياست هاى 
الزم باشد اين سياست ها را ادامه خواهد داد.دوره 

رياست «برنانكه» بر فدرال رزرو آمريكا 31 ژانويه 
احتمال  به  و  رسيد  خواهد  پايان  به  ميالدى   2014
جايگزينش  وى  كنونى  معاون  يلن»  «جانت  زياد 
ادامه  لزوم  حيث  از  نيز  «يلن»  مواضع  شد.  خواهد 
است  «برنانكه»  مانند  پولى  محرك  سياست  اجراى 
نگرانى  ايجاد  عامل  نمى تواند  رياست  جابه جايى  و 
جاريصبح  هفته  وجود  اين  با  باشد.  طال  بازار  در 
بشارتى  به  مى رفت  انتظار  كه  چنان  آن  طال  بازار 
كه «برنانكه» براى چندمين بار داد اعتنا نكرد. فدرال 
را  بانكى  بهره  نرخ  تاكنون   2008 سال  از  رزرو 

نزديك به صفر نگه داشته و بيش از 3 هزار و 900 
ميليارد دالر نقدينگى به اقتصاد آمريكا تزريق كرده 
است. اما بازار طال ميزان تورمى بودن سياست هاى 
پولى آمريكا را كافى نمى بيند و انتظار بيشترى دارد. 
آخرين  برگزارى  منتظر  بين المللى  سرمايه گذاران 
نشست فدرال رزرو آمريكا در سال 2013 ميالدى و 
روشن شدن تكليف برنامه محرك پولى 85 ميليارد 
آمريكا  رزرو  فدرال  نشست  آخرين  هستند.  دالرى 
در سال 2013 ميالدى روزهاى 17 و 18 دسامبر(26 
و 27 آذر) برگزار خواهد شد. كارشناسان اقتصادى 
بر اين باورند كه قيمت طال براى افزايش در شرايط 
است  روبه رو  زيادى  مشكالت  و  چالش ها  با  كنونى 
موجب  كنونى  شرايط  در  مى تواند  عاملى  كمتر  و 
پيريا»  تيان  «ويكتور  شود.  طال  قيمت  افزايش 

زد»  ان  «اى  موسسه  اقتصادى  ارشد  كارشناس 
تاكيد كرد، تنها عاملى كه در شرايط كنونى مى تواند 
انتشار  شود  طال  قيمت  افزايش  موجب  تاحدى 
اين  است.  آمريكايى  بيكاران  به  مربوط  آمارهاى 
گزارش اوايل دسامبر(هفته دوم آذر) منتشر خواهد 
اقتصادى  كارشناسان  از  يكى  با  نيوز»  شد. «كيتكو 
روزها  اين  در  طال  نزولى  روند  خصوص  در  خود 
و عدم واكنش آن به سخنان «برنانكه» مصاحبه اى 
كه  كرد  اظهار  نيوز»  «كيتكو  كارشناس  داد.  انجام 
وى  است.  پولى  محرك  افزايش  مستلزم  طال  نجات 

در خصوص تورمى كه اين افزايش ممكن است به 
وجود آورد تصريح كرد كه در حال حاضر مساله 
پيش روى ما تورم نيست و حداقل تا 12 ماه آينده 
ديروز  عصر  شد.  نخواهد  ساز  مساله  تورم  نيز 
گزارش ميزان خرده فروشي در آمريكا منتشر شد. 
اين گزارش نشان مي دهد رشد خرده فروشي براي 
ماه اكتبر 4دهم درصد بوده است. اين گزارش كه در 
سه ماه اخير بي سابقه بوده است، افت مجدد طال را 

موجب شد.
به هر حال بازار طال اين روزها در شرايط خوبى به 
اقتصادى  كارشناسان  عمده  نظر  از  و  نمى برد  سر 
مهم ترين  آينده،  سال  در  آمريكا  پولى  سياست هاى 
را  گرانبها  فلز  اين  بازار  تكليف  كه  است  عاملى 

مشخص خواهد كرد.

واكنش متفاوت يورو
خصوص  در  «برنانكه»  سخنان  از  كه  طال  به رغم 
كه  را  تاثيرى  آمريكا  تورمى  سياست هاى  ادامه 
نسبت  يورو  برابرى  نرخ   نپذيرفت،  مى رفت،  انتظار 
به دالر به شدت از رويداد ذكر شده متاثر شد. نرخ 
برابرى يورو به دالر در بازار جهانى هفته جاريبه 
مقدار5 هزارم كاهش يافت. كارشناسان علت اين امر 
را اظهارات رييس فعلى «فدرال رزرو» در خصوص 
عنوان  آمريكا  انبساطى  فوق  سياست هاى  ادامه 

كردند.

تقويت دالر در داخل
دالر  جهانى،  بازار  در  دالر  تضعيف  وجود  با   
بازار داخلى به مقدار اندكى افزايش يافت تا فاصله 
اين  بگيرد.  تومان  هزار   3 سطح  از  مطمئن ترى 
بر  كارشناسان  از  برخى  شد  موجب  فاصله گيرى 
اثر داشتن سطح مقاومتى 3 هزار تومانى براى دالر 
تاكيد كنند. آنان مى گويند افت قيمت دالر به زير 3 
هزار تومان براى طوالنى مدت و به راحتى صورت 

نخواهد پذيرفت.
تحليلگران  از  ديگرى  گروه  كه  است  حالى  در  اين 
وضعيت را براى افت تدريجى قيمت دالر به زير 3 
در  دالر  نرخ  كاهش  و  مى دانند  مساعد  هزارتومان 
ماه هايى كه دولت جديد روى كار آمده است دليلى 

بر اين مدعا عنوان كرده اند.

سكه به افت ادامه داد
در بازار داخلى هفته جاريافت قيمت سكه به دنبال 
ثبات نسبى قيمت طالى جهانى نيز جلب توجه  كرد. 
افت 15  ثبت  با  داخلى  بازار  جاريدر  هفته  سكه  نيم 
متوقف  تومان  هزار   470 قيمت  روى  تومانى  هزار 
شد. اين روزها در بازار داخلى بحران طالى جهانى، 
افزايش نوسانات سكه را موجب شده است و نگرانى 
به  است.  داده  افزايش  را  طال  بازار  سرمايه گذاران 
طالى  قيمت  تغييرات  همسويى  به  توجه  با  حال  هر 
داخلى و جهانى سرمايه گذاران داخلى نيز به آخرين 
اين  آينده  ماه  آمار  و  آمريكا  مركزى  بانك  نشست 
قدرى  سرمايه هايشان  تكليف  تا  دارند  نظر  كشور 
داخلى  سرمايه گذاران  براى  گرچه  شود،  روشن 

اخبار ژنو بيش از فدرال رزرو اهميت دارد.

اقتصاد

بودجه اروپا تصويب شد
 پارلمان اروپا براى اولين بار كاهش هزينه هاى هفت 

ساله اتحاديه اروپا را تصويب كرد. 
سه شنبه  روز  اروپا  پارلمان  يورونيوز،  گزارش  به 
با اكثريت قاطع بودجه 960 ميليارد يورويى اتحاديه 
كرد.  تصويب  تا 2020  سال 2014  براى  را   اروپا 
پارلمان اروپا به دليل پرداخت نشدن بدهى هاى قبلى 
از سوى برخى كشورهاى عضو، بودجه پيشنهادى 
را از خرداد ماه گذشته تاكنون تصويب نكرده بود.

اين بار بيشتر نمايندگان هر دو جناح چپ و راست 
و  سبزها  اقليت  عضو  نمايندگان  تنها  و  موافق 
دانيل  بودند.  بودجه  مخالف  راديكال،  چپ هاى 
به  اروپا  پارلمان  سبزهاى  نماينده  بنديت،  كوهن 
همه  جدل  و  بحث  ماه  نه  طول  «در  مى گويد:  طنز 
مثل بادكنك باد كرده بودند. رييس پارلمان، شولتز 
باد  گفت،  آلمانى  زبان  به  خودش  كه  همان طور  هم 
كرده بود. بعد يك نفر سوزن فرو كرد و تمام. انگار 
كه اصال پارلمانى دركار نبوده است.» مبلغ بودجه 
حدود 3/5  در  قبلى  بودجه  به  نسبت  شده  تصويب 

درصد كاهش نشان مى دهد. 
نطق  در  اروپا،  پارلمان  نماينده  ديگر  الماسور،  آلن 
پيش از دستور گفت:«اين بودجه دردى را دوا نمى 
گزينه  تنها  بلكه  ممكن،  گزينه  بهترين  نه  اين  كند. 
سال  سه  بلكه  سال،  هفت  نه  بنابراين  بود.  موجود 
هم دوام نخواهد آورد، زيرا اجازه كمترين هميارى 
سوم  دو  داد.»  نخواهد  را  عضو  كشورهاى  ميان 
كشاورزى  به  اروپا  اتحاديه  عمومى  بودجه  از 
عضو  كشورهاى  در  منطقه اى  زيرساخت هاى  و 

اختصاص داده شده است.

اثر ضعيف سخنرانى برنانكه بر بازار

تورم؛ راه 
نجات طال
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فرهنگ 
مسابقه اى براى افزايش توجه به 

كتاب هاى علمى
برگزار  مسابقه اى  علمى  هاى  كتاب  به  توجه  افزايش  براى  گاردين  معتبر  نشريه 
مى كندبه نقل از گاردين، اين نشريه با برپايى مسابقه اى كه شامل طرح سوال هايى در 
زمينه مسايل علمى است، اعالم كرده دو برنده انتخاب مى كند و به هر يك، مجموعه 
اى از 6 كتاب فيناليست جايزه وينتون كه به كتاب هاى علمى تعلق مى گيرد، اهدا مى 
كند. ارزش مالى اين 6 كتاب حدود 68 پوند است. اين نشريه 6 سوال علمى طرح كرده 

و تا 29 نوامبر براى شركت در اين مسابقه زمان تعيين كرده است. 
تعلق  علمى  كتاب هاى  به  كه  وينتون  سلطنتى  انجمن  جايزه  كه  است  حالى  در  اين 
مى گيرد، مبلغ جايزه اش را براى سال 2013 بيش از دو برابر كرد و چندى پيش اعالم 
كرد امسال به كتاب برتر اين رقابت به جاى 10 هزار پوند 25 هزار پوند جايزه مى 

دهد. 
به هر يك از اين 6 كتاب كه به عنوان فيناليست انتخاب شده اند نيز امسال به جاى 

هزار دالرى كه پيش از اين اهدا مى شد، مبلغ دوهزار و 500 پوند اهدا مى  شود. 
در فهرست نهايى اين جايزه 6 كتاب جاى دارند كه عبارتند:

- «حس پرنده» نوشته تيم بركهد از انتشارات بلومزبرى درباره زندگى پرندگان
- «ذرات در پايان جهان» نوشته شان كارول از انتشارات وان ورد كه درباره فرضيه 

هيگز در عناصر اساسى حيات نوشته شده است. 
درباره  پرينستون  دانشگاه  انتشارات  از  كوئن  انريكو  نوشته  تمدن»  «سلول هاى   -

تغييرات تكامل 
- «قطعات نور» نوشته چارلز فرنيهو از انتشارات پروفايل كه تحقيقى درباره خاطره 

است.
درباره  گرانتا  انتشارات  از  هندرسون  كاسپار  نوشته  بودن»  تصوير  «كتاب   -

آفرينش هاى فوق العاده در قرن بيست و يكم
كشف  درباره  لين  آلن  انتشارات  از  رابرتز  كالوم  نوشته  زندگى»  «اقيانوس   -

زيردريايى مدرن
برنده اين جايزه 25 نوامبر(4 آذر) معرفى مى شود.

راه اندازى يك جايزه جديد براى 
كتاب هاى سفر

يك جايزه جديد ادبى از سال ديگر در بريتانيا، مختص كتاب هايى كه در زمينه سفر 
و طبيعت نوشته شوند، اهدا خواهد شد./

و  سفر  زمينه  در  كه  نوشته هايى  براى  وينرايت  توايتس  جايزه  تلگراف،  از  نقل  به 
طبيعت نوشته شوند، از سال 2014  نخستين بار اهدا خواهد شد.

اين جايزه كه از سوى فرانسيس لينكلن، كمپانى منتشر كننده كتاب هاى آلفرد وينرايت 
اهدا مى شود، به بهترين آثار ادبى كه در زمينه طبيعت بريتانيا نوشته شوند، تعلق 

مى گيرد.
هر  و  مى شود  غيرداستانى  مصور  يا  روايتى  كتاب هاى  همه  شامل  وينرايت  جايزه 
چند محدوديتى براى زادگاه يا محل سكونت نويسندگان قايل نشده، اما موضوع اثر 

بايد بريتانيا باشد.
اين جايزه كه به نويسنده برنده مبلغ پنج هزار پوند اهدا مى كند، فيونا رينولدز رييس 

پيشين بنياد ملى را به عنوان رييس دوره نخست انتخاب كرده است.
الهامبخش  وينرايت  آلفرد  كتاب هاى  لينكلن،  فرانسيس  كمپانى  از  دان  اندرو  گفته  به 
نسل جديدى از گردشگران است و به شيوه جديدى ديدنى هاى بريتانيا را در دسترس 

مخاطبان بى شمار خود قرار داده است. 
اين جايزه تا 13 ژانويه 2014 براى ارسال آثار شركت كننده در دور نخست خود، 
لندن،  كتاب  نمايشگاه  در  و   2014 آوريل  در  است  قرار  و  كرده است  تعيين  مهلت 
فهرست اوليه اين رقابت را اعالم كند. برنده اين جايزه هشتم ماه مه سال بعد معرفى 

مى شود.

هايدلبرگ در صدد كسب عنوان «شهر 
ادبيات» از سوى يونسكو

مسئوالن شهر هايدلبرگ در صددند تا در ژانويه 2014 به طور رسمى درخواستى 
براى كسب عنوان شهر ادبيات از سوى سازمان يونسكو به اين نهاد ارايه كنند. به 
هنرمندان  از  تن  از 15  متشكل  كميته اى  منظور  اين  براى  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل 
اشاره  هايدلبرگ  شهر  ادبى  پيشينه  به  سند  اين  در  نوشتند.  اى  صفحه  سندى 150 
شده و از اين شهر به عنوان مكانى كه در آينده قادر به كسب قابليت هاى تكنولوژى 

و رسانه اى است ياد شده است. 
پس از تسليم اين سند به سازمان يونسكو مسئوالن بايد تا نوامبر 2014 (آبان – آذر 
93) منتظر اخذ تصميم از سوى اين سازمان باشند. در صورت موافقت اين سازمان 
شهر هايدلبرگ به شبكه «شهرهاى خالق» يونسكو مى پيوندد. برنامه شهرهاى خالق 
در سراسر دنيا شهرهايى را كه به تبادل تجربيات فرهنگى و ايده ها در زمينه هاى 

موسيقى، فيلم، ادبيات و طراحى مى پردازند به يكديگر مرتبط مى سازد. 
برلين به عنوان شهر طراحى بخشى از اين شبكه است. تا كنون هفت شهر از سوى 
سازمان يونسكو به عنوان شهرهاى ادبيات برگزيده شده اند كه اين شهرها عبارتند 

از ادينبورگ، آيووا سيتى، ملبورن، دوبلين، ريكياويك، نورويچ و كراكوف. 
سبب  رقابت  اين  كرد:  اظهار  زمينه  اين  در  هايدلبرگ  كل  شهردار  وورتسنر  اكارت 
ايجاد يك سطح آگاهى وسيع و عميق نسبت به غناى ادبى اين شهر شده است. طبق 
اعالم مقامات اين شهر، هايدلبرگ در مقايسه با شمار ساكنان خود بيشترين تعداد 
انتشاراتى ها و كتابفروشى ها را در سراسر جمهورى فدرال آلمان در خود 

جاى داده است.

 محمود دولت آبادى در 
هفته كتابخوانى وين

محمود دولت آبادى نويسنده برجسته ايران همين هقته سه شنبه 
19 نوامبر (28 آبان) در ساعت 19 به وقت محلى وين با حضور 

در كتابخانه مركزى اين شهر به روخوانى كتابش مى پردازد
به نقل از خبرگزارى اتريش، دولت آبادى كه به تازگى جايزه ادبى 
حضورش  جريان  در  كرده،  كسب  را  سوييس  ميخاييلسكى  يان 
در برنامه همين هقته به معرفى و خواندن رمان 180 صفحه اى 
انتشارات  در  سپتامبر  ماه  در  «نيلوفر»  عنوان  با  كه  «سلوك» 

آلمانى يونيونز منتشر شده خواهد پرداخت. 

در اين مراسم كه حضور در آن رايگان است فرانسيسكا آگوستاين 
از نشريه زوددويچه سايتونگ به بحث و گفتگو با دولت آبادى و 

بهمن نيرومند مترجم آلمانى آثار وى خواهد پرداخت. 

انتشارات يونيونز در مورد داستان رمان «نيلوفر» آورده است: 
اين پيرمردى كه با يك بارانى سبز رنگ در خيابان هاى يك شهر 
اروپايى سرگردان است چه كسى است؟ او در كافه اى مى نشيند، 
به  شروع  و  مى كشد  بيرون  جيبش  از  را  يادداشت  دفترچه  يك 
خواندن و نوشتن مى كند. او تالش مى كند تا خاطراتش از نيلوفر 
او  نزد  كبوتر  يك  چون  روز  يك  نيلوفر  درآورد.  كنترل  تحت  را 
آمد و به سادگى روى نيمكت پارك در كنارش نشست. احساس 
اسرارآميز عشقى قديمى و دوستى اين دو را به يكديگر پيوند زد. 
او در برق چشمان اين زن ديگربار زندگى را يافت. فقط و فقط 
نيلوفر توانست سكوت او را بشكند. چرا او دوباره نيلوفر را از 

دست داد؟ 

هفته كتابخوانى وين شب 18 نوامبر (27 آبان) با حضور فرديناند 
وين  شهردارى  در  آلمانى  شده  شناخته  نويسنده  شيراخ  فون 
افتتاح شد. شيراخ در اين مراسم به روخوانى از تازه ترين رمانش 
مورد  در  كتابخوانى  پايان  از  پس  و  پرداخت  «ممنوع»  عنوان  با 
اين كتاب به بحث و گفتگو با ناديا برنهارد مجرى راديو اتريش 

نشست. 

هاى  كتابفروشى  مركزى  اتحاديه  رييس  شانتين  گرالد  همچنين 
اين  بر  ما  داشت:  اظهار  خود  خوشامدگويى  نطق  در  اتريش 
عقيده ايم كه كتاب ها چه بسا بيشتر از هر زمان ديگرى در دنياى 
ما كه از مفاهيم لبريز شده، از اهميت سياسى اجتماعى برخوردار 
به  هم  باز  تا  داريم  نظر  در  آتى  هفته هاى  در  ما  اينرو  هستند.از 
تصميم گيرندگان عرصه سياست نشان دهيم كه داشتن سياستى 
فعال در عرصه كتاب طى سال هاى اخير تا چه حد حائز اهميت 

است. 

هفته كتابخوانى تا يكشنبه 24 نوامبر (3 آذر) ادامه دارد و بازديد 
هاى  بخش  آن  مختلف  هاى  برنامه  ميان  از  توانند  مى  كنندگان 
جشن  اين  ميهمانان  جمله  از  كنند.  انتخاب  را  خود  عالقه  مورد 
مى توان به لئون دوينتر، پراولو انكوييست، ويكتور ياروفيو، تانيا 
ديويد  اشتام،  پتر  مير،  كلمنس  كروناوئر،  بريگيته  مالياراشتوك، 

شالكو، پتر هنيش، آستروفرد و نادينه كگل اشاره كرد. 

همچنين چهارشنبه شب 20 نوامبر (29 آبان) ساعت 19 به وقت 
محلى مراسم افتتاحيه نمايشگاه بين الملى كتاب وين 2013 برگزار 
برنده  آلمانى  نويسنده  لويچاروف  سيبل  آن  طى  و  شد  خواهد 
جايزه گئورگ بوشنر 2013 به بحث در مورد «آينده كتابخوانى» 
خواهد پرداخت. اين نمايشگاه با حضور بيش از 300 نويسنده و 
غرفه دار جوان و موفق نگاهى جامع به همه عناوين تازه انتشار 
يافته فصل پاييز در بخش هاى داستانى، غير داستانى، كودك و 
نوجوان، كتاب شنيدارى و آشپزى خواهد داشت. نمايشگاه كتاب 

وين 24 نوامبر (3 آذر) به كار خود پايان خواهد داد.
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«دوريس لسينگ»، نويسنده انگليسى متولد ايران، 
بود  ادبيات  نوبل  حيات  قيد  در  برنده  پيرترين 
درگذشت.  سالگى   94 سن  در  شب  يكشنبه  كه 
آثار  چاپ  حق  كه  كولينز  هارپر  انتشارات 
خبرى  در  داشت،  برعهده  لسينگ» را  «دوريس 
اوليه  ساعات  در  لسينگ»  «دوريس  كرد،  اعالم 
صبح يكشنبه در خانه اش در لندن و براثر كهولت 
سن در آرامش درگذشت.«چارلى ردماين»، رئيس 
هيات مديره انتشارات هارپر كولينز در بيانيه خود، 
معاصر  نويسندگان  بزرگترين  از  يكى  را  لسينگ 

توصيف كرد. دوريس لسينگ شاعر،  رمان نويس 
متولد  انگليسى  سرشناس  نمايشنامه نويس  و 
به  موفق  سال 2007  در  كه  بود  اكتبر 1919   22
دريافت جايزه  نوبل ادبيات شد. وى يازدهمين زن 
جايزه  اين  دريافت  به  موفق  كه  بود  نويسنده اى 
معتبر ادبى مى شد  و عنوان مسن ترين برنده نوبل 
ادبيات را در اختيار داشت. دوريس لسينگ كه به 
گفته خودش چندين دهه در پى كسب نوبل ادبيات 
بود، سرانجام در سن 88 سالگى از سوى آكادمى 
شد.  شناخته  افتخار  اين  دريافت  شايسته  نوبل 
كمردرد  علت  به  انگليسى  مطرح  نويسنده  اين  اما 
 775 جايزه  و  كند  سفر  استكهلم  به  نشد  موفق 

هزار پوندى خود را در لندن دريافت كرد. 

يك  كمال  را  ادبيات  نوبل  كسب  لسينگ  ابتدا  در 
گذشت  از  پس  اما  كرد،  توصيف  باشكوه  فوران 
يك سال آن را يك «مصيبت» خواند؛ چراكه به گفته 
آن  از  پس  ماه ها  تا  نوبل  كسب  زمان  از  خودش 
تنها بايد مصاحبه انجام مى داد و عكس مى گرفت 
بود.  شده  زندگى اش  شدن  آشفته  موجب  اين  و 
لسينگ هنگام معرفى برنده نوبل ادبيات 2007 به 
از  پس  اما  بود،  رفته  بيرون  خانه  از  خريد  قصد 
بازگشت با جمعى از خبرنگاران و تصويربرداران 
بيان  با  طاليى»  «دفترچه  نويسنده  شد.  مواجه 
در  فيلمى  خانه اش  نزديكى  در  كرده  فكر  اين كه 
ادبى  جوايز  تمامى  من  گفت:  است  ساخت  حال 
اين  خوشحالم.  آن ها  كسب  از  و  برده ام  را  اروپا 
موفقيت باشكوهى است. نمى توانم بگويم از كسب 
نوبل ادبيات غرق در شگفتى شدم؛  از آن جايى كه 
آن ها (آكادمى نوبل) نمى توانند آن را به كسى كه 
مرده است بدهند پس با خود فكر كردند بهتر است 
قبل از آن كه من غزل خداحافظى را بخوانم اين 
پرستار  يك  لسينگ  مادر  بدهند.  من  به  را  جايزه 
و پدرش نيز كه در جنگ جهانى اول معلول شده 
بود،  كارمند بانك سلطنتى ايران بود. او در دوران 
كه  اميد  اين  به  خانواده اش  همراه  به  خردسالى 

بتوانند در مستعمره  بريتانيا در جنوب «رودسيا» 
ثروت  به  بالل  زراعت  طريق  از  فعلى)  (زيمبابوه  
اما  كردند ،  ترك  را  ايران   1925 سال  در  برسند،  
ترك  از  پس  وى  شوند.  موفق  نتوانستند  هرگز 
ايران در 6 سالگى چندين سال را در كشورهاى 
آفريقايى سپرى كرد، اما در سال 1949 به اروپا 
رفت و در لندن زندگى مى كرد. اولين رمان لسينگ 
در   1949 سال  در  مى خواند»  آواز  «چمن  نام  به 
لندن منتشر شد. وى پس از آن به اروپا رفت و در 
آن جا ماندگار شد. در سال 2001 جايزه  «پرنس 

لسينگ  آورد.  دست  به  را  اسپانيا  آسترياس» 
همچنين موفق شد جايزه يادمان «جيمز تيت بلك» 
آورد.  دست  به  من»  پوست  «زير  رمان  براى  را 
«ديويد  ادبى  جايزه   لسينگ  دوريس  آن،   عالوه بر 
افتخارات خود  كوهن» انگليس را نيز در كارنامه  
دوره  سه  به  عمدتا  را  او  داستانى  آثار  دارد. 
از  كه  كمونيستى»  «جنبه   نخست  مى كنند؛  تقسيم 
او  كه  مى شوند   شامل  را   1956 تا   1944 سال 
مى نوشت.  اجتماعى  موضوعات  درباره  آزادانه 
دوم «جنبه  روانشناسى» است كه از سال 1956 تا 
1969 بود و سوم «جنبه  صوفيانه» بود  كه در آثار 
 Canopus in»  داستانى علمى او ازجمله مجموعه

Agros» به چشم مى خورد. 
دولت  پيشنهاد   1992 سال  در  لسينگ  دوريس 
وى  كرد.  رد  را  لقب «بانو»  دريافت  براى  انگليس 
كرد  توصيف  رياكارانه  را  نشان  اين  پذيرفتن 
اين  اين كه  از  نوشت:  تحقيرآميز  نامه اى  در  و 
و  متشكر  بسيار  داديد،   پيشنهاد  من  به  را  نشان 
سپاسگزارم. اما سوال من اين است كه امپراتورى 
بريتانيا كجاست؟ و اين تنها من نيستم كه اين را 
مى گويم. دريافت لقب بانو چه لذتى دارد؟ بانوى 
چه؟ بانوى بريتانيا؟ بانوى جزاير بريتانيا؟ اصال 
1977  لقب  سال  در  كه  لسينگ  ندارد.  اهميتى 
بود،   كرده  رد  نيز  را  بريتانيا»  امپراتورى  «نشان 
افتخارى»  «همراه  2000  لقب  سال  در  سرانجام 
را براى تقدير از يك عمر دستاورد ادبى دريافت 
كرد. او در اين باره گفت: من اين عنوان را دوست 
توقعى  نه  و  مى دهد  لقبى  شما  به  نه  چون  دارم ، 
براى شما به همراه مى آورد. لسينگ زنى سركش 
بود كه با اظهار نظرات سياسى خود طى سال هاى 
گذشته جنجال هاى فراوانى به پا كرد. برنده نوبل 
كوچك»  «شومن  يك  را  بلر  تونى   2007 ادبيات 
ناميد كه براى انگليس يك مصيبت بوده و جورج 

بوش را يك «فاجعه  جهانى» توصيف كرد.

ادبيات
دوريس لسينگ به آرامش رسيد

وداع با پيرترين برنده نوبل ادبيات
جيمز مك برايد برنده جايزه 

كتاب ملى آمريكا شد
داوران جوايز ملى آمريكا روز 20 نوامبر با معرفى خالقان 
بهترين آثار آمريكايى در سال گذشته، رقابت سال 2013 

را به انجام رساندند.-
نوشته  خوب»  ارباب  «پرنده  كتاب  پى،آر.نيوز،  از  نقل  به 
جيمز مك برايد كه داستان طنز و در عين حال ترسناكى 
از ماجراجويى هاى يك كودك سياه پوست را بيان مى كند 
كه جامه مبدل پوشيده و در نهضت برانداختن بردگى جان 
جايزه  برنده  شب)  (چهارشنبه  ديشب  كرده،  گير  براون 

كتاب ملى آمريكا در زمينه داستانى شد.
آزمايش بى رحمانه جنگ هاى طبقه اى مدرن نوشته جورج 
پكر با عنوان «باز شدن: تاريخ داخلى آمريكاى جديد» نيز 
شانس»  «مشكل  شد.  غيرداستانى  قسمت  جايزه  برنده 
نوشته سينتيا كادوهاتا برنده جايزه ادبى در بخش كتاب 
برنده  سيبيست،  مارى  نوشته   «Incardine» و نوجوانان 

جايزه بخش شعر شد.
جايزه  دريافت  مراسم  در  كه  اى  سخنرانى  در  برايد  مك 
و  مادر  اخير  هاى  سال  در  كه  كرد  اقرار  كرد،  بيان  اش 
هم  از  نيز  ازدواجش  و  داده  دست  از  را  اش  خواهرزاده 
پاشيده است. با اين حال او در رمانش و با شخصيت اول 
آن آرامش پيدا كرد. اين شخصيت، پسرى است كه وانمود 
مى كند دختر است و براون به او لقب «پياز» مى دهد و او 
چندين  دارد  تالش  وى  كه  كند  مى  استخدام  حالى  در  را 

برده را آزاد كند.
آب»  «رنگ  خاطراتش  كتاب  دليل  به  بيشتر  كه  برايد  مك 
كه چندين ميليون نسخه فروش داشت شناخته شده است 
در  را  خودم  و  باشم  داشته  را  كسى  بتوانم  كه  اين  گفت: 

دنياى او غرق كنم بسيار آرامش بخش بود.
كه  داشت  اى  برجسته  هاى  فيناليست  امسال  بخش  اين 
بودند.  ساندرس  جورج  و  كوشنر  راشل  الهيرى،  جومپا 
طبق  كه  بود  پينچون  توماس  رقابت  اين  فيناليست  ديگر 

معمول از شركت در مراسم عمومى خوددارى كرد.

جورج پكر از نويسندگان مجله معتبر نيويوركر است نيز 
از چند تن از كارگران كه به او اجازه دادند داستان شان را 
روايت كند تشكر كرد. او گفت اميدوار است كتابش بتواند 

برخى مسايلى را كه در سال هاى اخير در آمريكا مشكل 
ساز شده اند نمايان كند و البته همچنين برخى اتفاق هاى 

خوب را نيز بيان كند.
كادوهاتا در سال هاى گذشته نيز براى نوشتن كتاب هاى 
كودكان برنده جايزه مهم نيوبرى شده بود. كتاب جديد او 
درباره داستان دو كودك است كه تحت مراقبت پدر بزرگ 

و مادربزرگ ژاپنى شان هستند. 
موضوع  با  شعرهايش  مجموعه  خلق  براى  كه  سيبيست 
بر  كارى  نوشتن  عمل  خود  كه  گفت  نيز  شد  برنده  دينى 

اساس باور است و باعث پيدا كردن خود مى شود.
برندگان مراسم كه از سوى چندين هيات داورى پنج نفره 
متشكل از نويسندگان، كتابفروشان و اعضاى ديگر جامعه 
دريافت  دالر  10هزار  مبلغ  يك  هر  شدند،  انتخاب  نشر 
ال  اى  و  آنجلو  مايا  به  افتخارى  مدال  دو  همچنين  كردند. 
دكتروف اهدا شد. تونى موريسون مدال آنجلو را به عنوان 
مرحمى بر سم دنيا، به او اهدا كرد و دكتروف نيز درباره 

افسون اينترنت و خطرهايش صحبت كرد.
و  شود  مى  اهدا   1958 سال  از  آمريكا  ملى  كتاب  جايزه 
امسال شصت و چهارمين دوره خود را برگزار كرد. اين 
سالن  در  شام  برنامه  در  ميهمان   700 شركت  با  مراسم 

سيپريانى وال استريت در نيويورك برگزار شد.
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سينما
ديويد ساچت در سال 1983 براى اولين بار در نقش 
كرد.  بازى  آن  تلويزيونى  مجموعه  در  پو آرو  هركول 
اين مجموعه كه براساس قصه كتاب هاى معروف آگانا 
كريستى جنايى نويس سرشناس انگليسى ساخته شد، 

تا به همين هقته توليد و پخش شده است.

طى اين سال ها، سيزده فصل از مجموعه پوآرو تهيه 
و  مجموعه ها  هادر  سال  اين  در  ساچت  است.  شده 
ولى  است.  كرده  بازى  هم  ديگرى  سينمايى  فيلم هاى 
در سراسر جهان با نام پوآرو شناخته مى شود. خبر 
تا  شد  باعث  پوآرو،  نقش  از  بازيگر  اين  كناره گيرى 
گفت وگوهاى  و  رفته  او  سراغ  به  گروهى  رسانه هاى 
نشريه  با  گفت وگو  در  او  دهند.  انجام  وى  با  مفصلى 
بازنشستگى،  پوآرو،  كاراكتر  درباره  تلگراف  ديلى 

بازيگر كاراكتر و سفر به هاليوود صحبت مى كند.

مشهور  قصد  به  را  آرو  پو  نقش  مى گويند  برخى 
شدن بازى كرديد. درست است؟

خير. مى خواستم كاراكتر دست پرورده آگانا كريستى 
كنم.  بازى  درست  شكلى  به   ، را  او  هاى  نوول  و 
بتواند  كريستى  كه  باشم  پوآرويى  همان  مى خواستم 
به او افتخار كند. حاال در اين رابطه شهرت هم از راه 

مى رسد، فكر مى كنيد عيبى دارد؟

با چه اميدى وارد كار بازيگرى شديد؟
وقتى هجده ساله بودم و هنوز مطمئن نبودم مى خواهم 
بازيگر شوم يا خير، متوجه اين نكته شدم كه يك نمايش 
نامه نويس بدون وجود بازيگر هيچ چيزى نيست. دليل 
تمام  بازيگرى  كار  در  است.  همين  هم  شدنم  بازيگر 
سعى ام اين است كه صداى نويسنده و زبان حال او 
اطالع  به  بازى ام،  واسطه  به  را  او  حرف هاى  و  باشم 
تماشاگران برسانم. اين فلسفه بازيگرى ام است و هيچ 

وقت هم آن را تغيير نداده ام.

خودتان را يك بازيگر كاراكتر مى دانيد؟
هميشه تالش داشته ام كاراكترهاى مختلف را در جلوى 
دوربين و صحنه تئاتر به تصوير بكشم. وقتى فيلمى 
از من پخش مى شود، هيچ كس فكر نمى كند دارد ديويد 
را  كاراكترى  آن  تماشاگران  مى كند.  تماشا  را  ساچت 
مى بينند كه من در حال بازى او هستم. تماشاگران مرا 
مى شناسند.  مى كنم  بازى  كه  كاراكترهايى  واسطه  به 
هميشه  نمى دهند،  كاراكتر  به  اهميتى  كه  بازيگرانى 
نقش خودتان را بازى مى كنند و خودشان را به نمايش 

مى گذارند.
كرى  هميشه  گرانت  كرى  مثل  بازيگرى  مثال  براى 
بازى  براى  او  وقت  هيچ  تماشاگران  است.  گرانت 
تنها   . نمى آورند  ياد  به  خاص  كاراكتر  يك  نقش  در 
كاراكترى كه مردم مرا با آن مى شناسند پوآرو است. 
دليلش هم اين است كه سال هاى سال نقش او را در 
هم كسى است كه  پوآرو  بازى كردم.  دوربين  جلوى 
تفاوت هاى خيلى زيادى با خود من دارد. با بازى در 
نقش او، هويت واقعى ام را پنهان كردم و نقاب به چهره 

زدم!

به  بازيگرى  كار  ادامه  براى  نخواستيد  وقت  هيچ 
آمريكا برويد؟

خير. افتخار مى كنم كه انگليسى هستم و در اين جا كار 
لس  دنياست.  شهر  بهترين  لندن  من  باور  به  مى كنم. 
آنجلس با تمام شكوه و جالل و ادعاهايش، به گرد پاى 
بزرگترين  ميزبان  لندن  شهر  نمى رسد.  هم  شهر  اين 
دنيا  تئاترى  مركز  عنوان  به  و  است  جهان  تئاترهاى 
خوب  بازيگر  يك  بخواهيد  اگر  است.  شده  شناخته 
باشيد، هيچ جايى را بهتر از لندن و سالن هاى تئاترى 
مشهور  و  بزرگ  بازيگران  كرد.  نخواهيد  پيدا  آن 
و  بيايند  لندن  به  كه  است  اين  افتخارشان  آمريكايى 
روى صحنه تئاتر اين شهر به اجراى نمايش بپردازند.

در  پوآرو  نقش  ايفاى  مى كرديد  فكر  وقت  هيچ  آيا   
جلوى دوربين تلويزيون به شما واگذار شود؟

چنين  فكر  هم  خودم  تخيالت  دورترين  در  حتى  نه.   
چيزى را نمى كردم. حقيقتش را بخواهيد، اصال پوآرو 
پوآرو  مثل  كاراكترى  به  وقتى  حتى  نمى شناختم.  را 
مثل  بزرگى  بازيگر  ذهنم  در  بالفاصله  مى  كردم،  فكر 
به  مى گويم.  را  واقعيت  مى شد.  ظاهر  يوستينف  پيتر 
همين دليل وقتى بازى در اين نقش به من پيشنهاد شد، 

به خودم لرزيدم و احساس  ترس كردم.

نقش  در  بازى  سمت  به  وچگونه  زمانى  چه  دقيقا 
پوآرو رفتيد؟

مجموعه  فيلم بردارى  كار  كه  اين  از  قبل  سال  يك   
آغاز شود، دعوت به بازى در نقش پوآرو شدم. كليد 
سال  شد.  زده   1988 سال  در  مجموعه  فيلم بردارى 
آمدند.  سراغم  به  پوآرو  تهيه كنندگان  كه  بود   1987
تلويزيون انگلستان مجموعه را در سال 1989 پخش 
كرد. براى من اين سال يكى از بهترين سال هاى عمرم 
بود. از همان زمانى كه پيشنهاد بازى در مجموعه را 
پوآرو  شخصيت  درباره  را  تحقيقاتم  كردم،  دريافت 
او  به  مرا  مى توانست  كه  منبعى  هر  از  كردم.  شروع 
نزديك كند استفاده كردم و سعى داشتم تا حد امكان 
به اين موجود خاص و خارق العاده نزديك شوم. مدت 

زمان خيلى زيادى هم در كنار او بودم.

 آيا مى دانستيد تهيه كنندگان مجموعه «پوآرو» شما 
را در يكى از فيلم هاى دهه هشتادى ديدند و به اين 
و  خوب  پوآروى  يك  مى توانيد  كه  رسديند  نتيجه 

قابل قبول براى آنها باشيد؟

 بله. اين نكته را در همان ديدارها و مالقات هاى اوليه 
شبكه  سينمايى  اقتباس  در  مرا  ها  آن  گفتند.  من  به 
بودند.  ديده  شارپه  تام  بالت  نوول   از  بى بى سى 
مجرد  به  گفت  من  به  اصلى  تهيه كننده  هيكز  روزاليند 
ديدن تصويرم، به خودش گفته پوآرويم را پيدا كردم. 

او چند نقش و فيلم ديگر مرا هم تماشا كرد تا متقاعد 
شود مى توانم نقش آدم پيچيده اى مثل پوآرو را براى 

آنها بازى كنم.

شخصيت  جلد  در  رفتن  فرو  و  شدن  آماده  براى 
كار  او  لهجه  درآوردن  براى  كرديد؟  چه  پوآرو 

خاصى كرديد و مربى داشتيد؟
 خير. همه كارها را خودم كردم. تمام چيزهايى را كه 
فايل  يك  در  بود،  شده  نوشته  و  گفته  پوآرو  درباره 
كردم.  مطالعه  را  آنها  دقيق  كردم.خيلى  جمع آورى 
كتاب هاى آگانا كريستى را يك بار ديگر دوره و مرور 
و  كارآگاهان  ويژه  به  و   ) مختلف  آدم هاى  با  كردم. 
ماموران اداره پليس) صحبت كردم. احساس مى كردم 
آگاتاكريستى  نوشته هاى  و  آدم ها  اين  صحبت هاى 
مى توانند بهترين راهنما برايم باشند. به يك نتيجه گيرى 

از شخصيت پوآرو رسيدم و آن را طبقه بندى كردم.
يك  شد،  شروع  مجموعه  فيلم بردارى  كار  كه  زمانى 
كارم  ميز  روى  را  پوآرو  كاراكتر  از  كامل  مستند 
بدانم  و  بشناسم  را  او  كه  نبود  اين  فقط  بحث  داشتم. 
بتوانم  كه  بود  اين  اصلى  بحث  است.  كسى  چه  شبيه 
قبل  بودم  مجبور  بشوم.  او  خود  به  تبديل  تدريج  به 
از اين كه كار فيلم بردارى آغاز شود اين كار را انجام 
دهم و خود پوآرو باشم. خيلى سخت كار كردم تا هم 
درون و هم وضعيت ظاهرى ام شبيه او شود و لحن 
و صداى درستى برايش انتخاب و پيدا كنم. با آن كه 
او بلژيكى است، اما بيشتر شبيه فرانسوى ها صحبت 

او  مى كنند  فكر  همه  كه  است  اين  هم  علتش  مى كند. 
فرانسوى است.

 
 انجام اين كارها برايتان خيلى اهميت داشت؟

 بله. مجبور بودم به گونه اى بازى كنم كه تماشاگران 
به راحتى او را باور و قبول كنند. پورآرويى كه من 
واقعى  تماشاگران  براى  كه  بود  كسى  مى خواستم 
ها  آن  كه  بود  اين  هدفم  برسد.  نظر  به  اصيل  و 
و  كنند  احساس  پوآرو  و  خودشان  بين  شباهت هايى 
بگويند چيزهايى از اين مرد قد كوتاه عجيب وغريب 
در ما هم هست. نوع رفتار او بايد كامال جدى و موقر 

مى بود و نه جوك و طعنه آميز.

 آيا بين خودتان و كاراكتر پوآرو هم شباهت هايى 
مى ديديد و مى بيند؟

هم  به  هايى  شباهت  او  و  من  بله،  نظرها  برخى  از   
داريم. من به شكلى باورنكردنى آدمى منظم، پاكيزه و 
مرتب هستم. اين نكته مرا به پورآرو نزديك تر مى كند!

«مامور  مجموعه  در  ورلوك  آقاى  نقش  در  شما 
مخفى» هم خيلى خوب بوديد.

نقش  اين  در  بازى  از  مى شنوم.  را  اين  خوشحالم   
چالش  يك  برايم  مخفى  مامور  ورلوك  هستم.  راضى 
بزرگ بازيگرى بود. مى دانيد، نقش بسيار سختى بود. 

اما از بازى در آن لذت بردم.

پسنديدند و   منتقدان و تماشاگران هم آن را خيلى 
گفتند شما خيلى شبيه ورلوك قصه كتاب آن بوديد.

 بله، من هم آن نقدهاى مثبت را خواندم، وقتى قرار بر 
اقتباسى تصويرى از يك متن ادبى باشد، تمام سعى 
و كوشش من اين است كه در خدمت نوشته نويسنده 
در  نوشته)  و   ) مى خواهد  او  كه  چرا  آن  و  باشم  اثر 
اين  از  من،  اعتقاد  بكشم.به  تصوير  به  دوربين  جلوى 
راه است كه مى توان يك كاراكتر را به شكلى درست 
و منطقى به نمايش گذاشت. ماموريت من در مقام يك 

بازيگر همين است.

 به جز بازيگرى، به چه حرفه و كارى عالقه داريد؟
به  كه  نداشته ام  زيادى  وقت  گذشته  سال هاى  طى 
كارهاى ديگر اختصاص بدهم. اما عكاسى و موسيقى 
مى نواختم.  كالرنت  زمانى  يك  دارم،  دوست  خيلى  را 
كتاب  ندارم.  كار  اين  براى  فرصتى  روزها  اين  ولى 
مسائل  و  فلسفه  درباره  ويژه  به  مى خوانم،  زياد 
دارم؟!  دوست  خيلى  را  بازى  آب  مى دانستيد  معنوى. 
قايق رانى در كانال ها و رودخانه هاى انگلستان يكى از 

سرگرمى هاى اصلى ام است.

 هيچ وقت به فكر نوشتن نيفتاديد؟
 اى كاش مى توانستم بنويسم. ولى من اين كاره نيستم 
خوبى  كتاب هاى  و  رمان ها  بتوانم  نمى كنم  فكر  و 
كتاب هايى  حتما  داشتم،  نوشتن  قدرت  اگر  بنويسم. 
نگارش  توانايى  خودم  در  مى نوشتم.  فلسفه  درباره 
كتاب را نمى بينم. البته آينده را نمى توان پيش بينى كرد. 
من  از  كتابى  هم  روزى  يك  شايد  ديديد،  چه  را  دنيا 
منتشر شد! من كه دست از تالش بر نمى دارم و تسليم 

نمى شوم. دست نوشته هايم در اين رابطه كم نيستند.

شما  به  چيزى  چه  دوربين  جلوى  در  بازى  ها  سال 
ياد داده است؟

تا  كرد  تالش  و  بود  متواضع  بايد  حالتى  هر  در   
چيزهاى تازه ياد گرفت. هيچ وقت نمى توان ادعا كرد 
كه به كمال رسيده اى و ديگر به چيزى نياز ندارى. در 
كمك  كه  بود  تماشاگرانى  گزار  سپاس  بايد  حال  عين 

مى كنند تا ما و هنرمان بهتر ديده شويم.

براى بازيگران جوان چه صحبتى داريد؟
به  و  باشند  يادگيرى  حال  در  هميشه  كنند  سعى 
خودشان مغرور نشوند.غرور آفت كار بازيگرى است 
بازيگران  حال،  درعين  برد.  مى  بين  از  را  هنرمند  و 
كعبه  هاليوود  كه  باشند  متوجه  بايد  انگليسى  جوان 
جا  آن  به  كه  نباشند  فكر  اين  به  فقط  و  نيست  آمال 
بسيار  ما  خود  تلويزيون  و  سينما  صنعت  بروند.دو 
كامل است و هنرمندان ما نيازى به آن ندارند كه براى 
راهى  بهتر،  نقش  و  كار  دريافت  ويا  شدن  تر  مطرح 

هاليوود شوند.

ديويد ساچت در گفت وگو با نشريه ديلى تلگراف

من و پوآرو شباهت هايى به هم داريم!
شهرت  به  پوآرو  بازرس  نقش  در  بازى  با  كه  سينما  تبار  انگليسى  بازيگر  ساچت  ديويد 

بين المللى رسيد، براى هميشه با اين نقش و كاراكتر خداحافظى كرد.
 اين بازيگر در حالى از بازى در نقش هركول پوآرو كناره گرفت كه حدود بيست و پنج سال 

در اين نقش بازى كرده است.
در  وسيعى  بازتاب  پو آرو،  هركول  كاراكتر  و  پوآرو  مجموعه  از  ساچت  كناره گيرى  خبر 
سطح  در  را  بازيگر  اين  نام  ديگر  بار  يك  و  داشت  مختلف  كشورهاى  گروهى  رسانه هاى 
وسيعى مطرح كرد. ساچت دوم ماه مه سال 1946 در منطقه پادينگستن شهر لندن به دنيا 
زيادى  تعداد  در  آن  از  قبل  ولى  كرد.  پيدا  راه  تلويزيون  به  ميالدى  هشتاد  دهه  در  او  آمد. 
بود،  كرده  شروع  مدرسه  و  درس  دوران  از  را  بازيگرى  كه  او  شد.  ظاهر  تئاترى  نمايش 
بزودى به كمپانى درام شكسپير (معروفترين گروه تئاترى انگلستان) پيوست. او در اين 

محل، در تعدادى از مشهورترين نمايش هاى صحنه اى بازى كرد.
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تاريخ
علنا ً  مي شد،  مانع  كه  بود  عواملي  از  بزمي  غناي  كراهت 
جهت  به  غربي  نقاشي  درحالي كه  شود  توجه  آن  به 
به  آن  ساده  اجراي  و  طرح  ابزار،  و  بصري  محدوديت 
 سرعت گسترش يافت. عالوه بر اينكه وابستگي موسيقي 
خود  اين  و  كرده  فني تر  را  آن  رياضي  و  عقلي  علوم  به 
عاملي بوده است كه موسيقي ايراني كه بر مبناي علوم 
به  ديرتر  گرفته،  شكل  اسالمي  عصر  رياضي  و  عقلي 

سوي تأثير از غرب رو كند.
چنان كه روح اهللا خالقي در كتاب سرگذشت موسيقي ايران 
مي نويسد موسيقي ايراني تا اواسط قرن نهم هجري جنبه 
علمي داشته است، به طوري كه كتابهايي تا آن زمان در 

دست است. 
ارموي،  صفي الدين  ابن سينا،  فارابي،  نوشته هاي  مانند: 
آن  از  پس  و  مراغه  اي،  عبدالقادر  و  شيرازي  قطب الدين 
به بعد نه تنها كتابي در موسيقي نظري نوشته نشده، از 
لحاظ عملي هم به واسطه مساعد نبودن اوضاع اجتماعي 

چندان رونق نيافته است. (1)
اسير،  موسيقي  از  بزرگي  بخش  پس  اين  از  حقيقت  در 
يعني  اين  گرديد  طرب  عمله  و  لوطيان  و  مطربان  دست 

نابودي ساحت مابعدالطبيعي موسيقي سنتي.
اجتماعي  و  فرهنگي  تحوالت  به دنبال  ايران  در  موسيقي 
گرفت  خود  به  جديدي  صورت  به  تدريج  قاجار  عصر 
اما ماية اصلي موسيقي در يك جامعة ديني رنگ و وجه 
از  ايراني  موسيقي  آهنگهاي  و  گوشه ها  است.  آن  ديني 
گرديد  توأم  ديني  منظوم  عبارات  با  مختلف  دستگاههاي 
ديني  نمايشهاي  (شبيه خوانان)  بازيگران  به وسيله  و 
دلنشين  و  خوش  صوت  داراي  اكثرا ً  كه  (شبيه خواني) 
ترانه هايي  و  آهنگها  ترتيب  بدين  و  مي شد  اجرا  بودند، 

به وجود آمد.

تعزيه خواني خود موجب تقويت آهنگها شد. اما موسيقي 
استخدام  و  دارالفنون  تأسيس  از  جديد  علمي  و  نظري 
معلم و مربي اروپايي براي فن موسيقي كم كم رواج يافت 
و دسته موزيك نظامي جاي نقاره خانه دولتي را گرفت. 
استادان  كه  موسيقي  نظري  دروس  مجموعه  بعد  اندكي 
اروپايي در دارالفنون تعليم مي دادند به دو زبان فرانسه 
و فارسي به صورت كتاب در چاپخانه دارالفنون به چاپ 
رسيد و در دسترس محصلين فن موسيقي قرار گرفت. 
موسيقي  بادي  آالت  نواختن  با  دارالفنون  موزيك  دسته 
به  قمري  هجري   1304 سال  از  و  شدند  آشنا  نظامي 
جاي  به  موسيقي  دسته  رسمي  سالم  روزهاي  در  بعد 
نقاره خانه در مراسم سالم شركت مي كرد و آهنگ سالم 
دارالفنون  موسيقي  مربي  و  معلم  لومر  كه  را  رسمي 
سلطنت  پايان  تا  آهنگ  اين  مي نواخت.  بود،  ساخته 
معمول  قمري)  هجري  (سال 1327  قاجار  محمدعلي شاه 
بود و پس از فتح تهران و افتتاح مجدد مجلس در زمان 

احمدشاه قاجار تغيير كرد.
و  زهي  موسيقي  آالت  براي  جديد  آهنگهاي  ساختن 
سلطنت  اواخر  از  آنها  امثال  و  پيانو  و  سيمي  سازهاي 
ناصر الدين شاه، پس از بازگشت آن پادشاه از سفر سوم 
فرنگ آغاز گرديد و يك نفر فرانسوي به نام دووال، كه 
به خدمت دولت ايران درآمده و ويولن زن بود، به تشكيل 
از  بعد  سال  دو  ولي  كرد  اقدام  زهي  آالت  از  اركستري 
باقي  لومر  عهدة  بر  همچنان  موزيك  كار  و  رفت  ايران 
آهنگ  چند  شاه  مظفرالدين  سلطنت  دوره  در  وي  ماند. 

ايراني را براي پيانو نوشت و در پاريس به چاپ رسيد.
بدين سان تطور موسيقي و تحول آن از دربار آغاز شد. 
اين تحول با مستشاران موسيقيدان اروپايي شكل گرفت. 
فرانسوي  روش  با  نظامي  موزيك  دسته  تشكيل  از  پس 
بود  سنتي  الحان  بر  مبتني  نهادي  كه  نقاره خانه  عمال ً 
كتابهاي  ترجمه  در  نقاش باشي  مزين الدوله  رفت.  كنار 
تئوريك موسيقي لومر همت گماشت و لومر كتابهايي در 
(آهنگ)  هارموني  اصول  به  كه  نوشت  موسيقي  تئوري 
دستگاههايي  فيزيك  اساس  بر  را  قطعاتي  و  مي پرداخت 
كرد  تنظيم  پيانو  براي  ماهور  و  همايون  چهارگاه،  چون 
و  راه  با  نيز  موسيقي  مدارس  آمد.  ميان  به  ذكرش  كه 
فراهم  را  ايراني  موسيقي  غربزدگي  زمينه  نو  رسم 
يك دوره  از  پس  لومر  شاگرد  معزز  ساالر  كردند. 
در  موسيقي  بحث  و  نظامي  موزيك  دسته  در  بحران 
جدا  بخش  كه  گرديد  موزيك  كالس  مؤسس  دارالفنون، 
 شده موسيقي دارالفنون بود. پس از ساالر معزز از سال 
1317 علي نقي وزيري رئيس مدرسه گرديد و نام آن به 
نظري  وجهه  ظهور  يافت.  تغيير  دولتي  موسيقي  مدرسة 
غربي وزيري از اين مدرسه آغاز گرديد. همين مدرسه 
«هنرستان  و  موسيقار»  «مدرسه  به  بعد  سالهاي  در 
كشور  موسيقي  اداره  سرانجام  شد.  تبديل  موسيقي» 
ساالر  فرزند  مين باشيان  غالمحسين  سرپرستي  «به 
معزز مقصد غايي موسيقي ملي را فقط گامهاي موسيقي 
موسيقي  وزيري  علي نقي  ميان  اين  در  كرد.  تلقي  غربي 
سنتي را بر اساس طرحي غربي بازسازي نمود از اينجا 

جناح سنتي موسيقي تلقي مي شد و در برابر مين باشيان 
قرار گرفت، و سپس محافظه كاراني چون پرويز محمود 
استادان  اينكه  تأمل  قابل  نكته  شدند.  مسلط  اوضاع  بر 
موسيقي سنتي به هيچ يك از جريانهاي تجددزده موجود 
وقعي نمي نهادند و همان طور كه غربزدگاني چون محمود 
و مين باشيان و گريگوريان را طرد مي كردند به ابداعات 
وزيري نيز كه بالتمام تجددزده بود و موسيقي سنتي را 
از منظر فيزيك آن نه روح ديني و معنوي آن، بر اساس 
اصول موسيقي غربي تنظيم كرده بود، به ديده ترديد و 
بودند  دريافته  حضور  ذوق  به  آنها  مي نگريستند.  انكار 

كه غرب از طريق موسيقي سنتي تجددزده وزيري و تار 
شرحش  مختصري  كه  است  يافته  تحقق  او  وسعت يافتة 

خواهد آمد.
در  اساسي  تغييراتي  اخير  قرن  اوايل  از  كلي  به طور 
فرهنگ جامعه پديد آمده كه آن را به سوي حيات دنيوي 
موسيقي  به خصوص  هنرها  در  تحوالت  اين  داد.  سوق 
طبقه  كه  مشروطه  با  مقارن  سالهاي  در  نبود.  بي تأثير 
از  بيش  و  كم  نهاد،  رشد  به  رو  ايران  در  منورالفكر 
لحن عارفانه و ديني و به زعم خودشان بي تحرك و در 
عين حال نامناسب موسيقي ايراني خسته شده بود. در 
نتيجه موسيقي دانان كه ديگر كسوت منورالفكري داشتند 
به تدريج تحولي جديد در موسيقي ايران پديد آوردند كه 
از  نقاشي  نظير  به تدريج  موسيقي  اصالت  گرديد،  سبب 

ميان برود.

چنانكه اشاره كرديم، ابتدا دارالفنون در اين تأثير نقش 
اساسي پيدا كرد و بعد در مراحل ديگر عواملي چند مؤثر 
موسيقي  تأثير  تحت  درويش خان  نخستين بار  گرديد. 
مدرسة  نظام  موزيك  شعبه  در  زمان  آن  كه  غرب 
موسيقي  آن  از  چند  الحاني  مي شد،  تدريس  دارالفنون 
سال 1251  در  وي  كرد.  ايراني  موسيقي  وارد  و  گرفته 
مدتي  يافت.  مهارت  سه تار  و  تار  در  شد،  متولد  شمسي 
در دستگاه شعاع السطنه، پسر مظفرالدين شاه بود، پس 
از چندي در منزل خويش كالس موسيقي تشكيل داد. از 
صبا  ابوالحسن  و  معروفي  موسي  او  مشهور  شاگردان 

را بايد نام برد.
شده  منورالفكري  مجامع  وارد  خود  كه  خان  درويش 
صوفي  ظهير الدوله  به  بود،  صفا  اخوان  سلك  در  و 
مشهور عصر قاجاري و از فراماسونهاي انجمن اخوت 
سرسپرده بود. وي در كنسرتهاي انجمن اخوت شركت 
مي كرد و مبتكر پيش درآمد به سبك همين هقتهي است. 

سفرهايي نيز به لندن و ديگر شهرها داشته است.
يعني  مهم  اين  وزيري  علي نقي  درويش خان،  از  پس 

آميختن و اختالط الحان موسيقي غرب با موسيقي ايراني 
را ادامه داد وي به سال 1266 شمسي متولد و به نظر 
موسيقي  مسلم  اساتيد  از  خالقي  نظير  خود  شاگردان 
يك  بيشتر  او  درواقع  اما  مي شد  محسوب  خود  عصر 
موسيقي  نظر.  اهل  و  تئوريسين  تا  بود  تار  زبدة  مجري 
نظري و نت خواني را وي از صاحب منصب موزيك، لومر 
فرانسوي آموخت و نزد كشيشي به نام «پرژوفروا» كه 
و  غرب  نظري  موسيقي  بود،  سن لويي  مدرسه  معلم 

مقدمات هماهنگي را تحصيل كرد.
وزيري در مدت يك سال و نيم موفق شد تمام رديفهاي 

هفت دستگاه ميرزا عبداهللا را با نت بنويسد، پس از شروع 
جنگ  از  پس  و  پيوست  نهضت  اين  به  مشروطه  نهضت 
و  فرانسه  در  سال  پنج  مدت  و  كرد  سفر  اروپا  به  اول 
آلمان به تحصيل موسيقي پرداخت و به ايران بازگشت و 
در سال 1302 خورشيدي مدرسه موسيقي را داير كرد.

تجدد  و  تغيير  طالب  زمانه  روح  اقتضاي  به  وزيري 
موسيقي سنتي بر همان ماده نخستين بود. از اين نظر به 
فيزيك موسيقي سنتي توجه نمود اما روح موسيقي جديد 

را به مثابه صورت بر اين ماده زد.

قرار  وزيري  موسيقي  در  تجددزدگي  عنصر  مهم ترين 
موسيقي  در  اكتاو  فاصلة  در  پرده اي  ربع  گام 24  دادن 
مساوي  نيز  پرده  ربع  اين  او  اعتقاد  به  كه  است  سنتي 
در  نظري  بحث  اولين  قرن  چند  از  پس  نظريه  اين  است. 
براي  نفر  يك  حتي  اينجا  از  بود  نظري  موسيقي  باب 
ارزيابي نظر وزيري ديده نشد و همين به طريق تعبدي و 
مذهب اصالت و قول به حجيت رجال از سوي شاگردان 
وي پذيرفته شد. اين نظريه بي ترديد خطايي فاحش بود 
زيرا اساسا ً ربع پرده در موسيقي سنتي وجود نداشت از 
اينجا اين نظريه و گام 24 ربع پرده اي وزيري كوچك ترين 
تأثيري در موسيقي سنتي ايران نداشت. درواقع او چون 
غربيان فواصل ربع و ثلث پرده (كوچك تر از نيم پرده) را 

مخل ترقي موسيقي پنداشته بود.
اين نظريه به مثابة مقدمه براي ورود عنصر ديگر غربي 
در هنر سنتي ايران بود و آن هارموني (هماهنگي) غربي 
كرده  مختصري  موسيقي  علمي  تحصيالت  كه  او  است. 
بود و مجذوب هارموني غربي شده بود مي خواست كه 
موسيقي  در  چندصدايي  (سيستم)  تأليفي  هيئت  نوعي 
ايران به وجود آورد از اين رو به تبعيت از موسيقي جديد 
غرب فواصل را تعديل كرد. قبل از اين در دورة مسيحيت 
در هنر موسيقي سنتي غرب نيز، فاصلة فواصل، نامعقول 
به عقل طبيعي تشخيص داده شد و ضرورت هارموني 
موجب  مسيحي  گوتيك  و  رومانسك  عصر  در  جديد 

تجديد فواصل در موسيقي غرب شد5. و پس از رنسانس 
پرده  نيم  و  پرده  فاصله  دو  يعني  مواد  همين  اساس  بر 
مدرنيسم  عصر  در  تا  يافت  تكوين  موسيقي  تجربيات 
نيز  پرده   1/6 به  و  شد  كوتاه  فواصل  پست مدرنيسم  و 
را   گام  سيستم  اين  درواقع  وزيري  ترتيب  بدين  رسيد. 
در  غربي  هارموني  كردن  وارد  براي  ـ  چندصدايي  ـ  

موسيقي ايران ايجاد كرد. 

از  متأثر  ـ  خويش   نزد  از  كاذب  ماده اي  حقيقت  در  او 
و  كرده  فرض  سنتي  موسيقي  براي  ـ   غربي  مفروضات 

سپس تعديلش كرده بود.
خطاي وزيري كه در ورود هارموني ظاهر شده بود اصل 
تفاوت  به  اين  بر  عالوه  «دانگ».  نه  بود  «گام»  پنداشتن 
ميان گامهاي بزرگ و كوچك توجه نشده بود و به تفاوت 
ايران  موسيقي  مقامهاي  درجات  با  گامها  اين  درجات 
نينديشيده مانده بود و همين غفلت موجب مي شد قواعد 
حاكم بر هارموني غربي بدون توجه به ماهيت و هويت و 
عملكرد فيزيك آن بر موسيقي ايران اعمال گردد و اين به 
معني غفلت از فواصل موسيقي سنتي بود درحالي كه اين 

موسيقي از سيستمهاي غربي بالذات مغاير بود. 

موسيقي  براي  موسيقيدانان  از  بسياري  غرب  در  حتي 
محلي از اعمال اين سيستم تخطي مي كردند زيرا مسئله 
و  غربي  موسيقي  در  فواصل  نامطبوعيت  و  مطبوعيت 
شرقي اساسًا متفاوت است. خطاي ديگر وزيري اين بود 
كه اين تئوري را به عنوان تئوري موسيقي ايران پنداشت 
تئوري  و  سنتي  موسيقي  مقولة  وزيري  اگر  درحالي كه 
را  خود  نظريات  و  كرده  مستثني  را  آن  حقيقي  فواصل 
نه به عنوان موسيقي سنتي كه به عنوان نمونه اي مثًال از 
خطا  دچار  كمتر  مي كرد  ارزيابي  ايراني  جديد  موسيقي 
سنت  بر  حقيقي  غير  فواصل  تعديل  حال  هر  به  مي شد. 

موسيقي در ايران انطباق ناپذير بود.
سنتي  موسيقي  در  نغمات  گوناگون  حاالت  اساسًا 
ثابت  رده بندي  يك  تشكيل  براي  مانعي  پيوسته  ايران 
نظر  اين  از  است،  بوده  باشد  همگاني  كه  گام  درجات 
وزيري  ماند.  باقي  كيفي  همواره  سنتي  موسيقي  مباني 
مساوي  پرده  ربع   24 به  اكتاو  تقسيم  ـ  گزيد  را  چيزي 
فيثاغورث  رده بندي  (دياتنيك)  تني  دو  رده بندي  از  كه  ـ 
مي آيد  دست  به  پنجم  و  چهارم  ماليمات  اتصال  از  كه 
بريد. صفي الدين ارموي نخستين بار به اين فكر افتاده و 
كه  اكتاو  در  فاصله   17 و  درجه   18 به  را  گام  درجات 
همگي از تسلسل ماليمات چهارم و پنجم به دست مي آيند 
محدود كرده است. اين دو درجه كه در تقسيمات 24 ربع 
راست  مقام  مشخص  درجات  از  نمي گنجد  وزيري  پرده 
در موسيقي غربي و بسياري از مقامهاي موسيقي ايراني 

و تركي به شمار مي روند. 

به  ناآشنا  اشخاص  گوش  به  كه  هستند  درجه  دو  همين 
درحالي كه  مي كنند6.  جلوه  مصنوعي  شرقي  موسيقي 
نشان  آكوستيگي  آزمايشهاي  مبناي  بر  علمي  تحقيقات 
با  بلكه  نيستند  مصنوعي  تنها  نه  درجات  اين  كه  مي دهد 
بعضي از درجات اصلي گام فواصل طبيعي را كه مبناي 
به  مي دهند.  تشكيل  است  بين المللي  موسيقي  هارموني 
عبارت ديگر با احساس ماليمت سه فاصله چهارم و پنجم 
تثبيت  ايران  سنتي  موسيقي  گام  درجات  تمام  ششم  و 
احساس  به وسيله  گام  درجات  يافتن  طريقه  مي شود. 
ماليمت كار تازه اي نيست. فارابي در يافتن پرده هاي گام 
روي طنبور خراسان همين روش را به كار برده است و 
كوك كردن سازها چه در شرق و چه در غرب به همين 
صحيح  تشخيص  و  تعيين  ولي  مي شود  انجام  طريقه 
نمي رود  به شمار  سنتي  موسيقي  عامل  تنها  گام  درجات 
از  گوشه  هشت  و  بيست  و  دويست  گرفتن  فرا  براي  و 
رديف هفت دستگاه موسيقي ايران تفقهي باطني بايد كه 

با رياضت حاصل مي شود.
ايران  هنر  تاريخ  در  را  خود  تأثير  وزيري  تقدير  هر  به 
نهاد. او بيشتر در مرحله انهدام موسيقي سنتي حضور 
به هم رساند اما در تدوين تئوريهاي مدون براي اثبات 
نوع ابداعي موسيقي سنتي فرو ماند و به قول نويسنده اي 
فاضل او نسبت به نيما همواره در حد «افسانه» باقي ماند 
و در مقام ايجاب نتوانست چون كمال الملك يا نيما باشد.

پى نوشتها:
يا  ربع  فواصل  موسيقيدانان  وسطي  قرون  اواخر  در   .1
غرب  در  آن  بسط  و  علمي  موسيقي  مخل  را  پرده  ثلث 
تشخيص دادند و كنار گذاشتند از اين پس علي الخصوص 
در موسيقي گوتيك قرن 12 و 13 موسيقي غرب بر بنياد 
موسيقي  اما  گرديد  منظم  پرده  نيم  و  پرده  فاصله  دو 
محلي بر همان فواصل سابق استمرار يافت تا آنكه برخي 
موسيقيدانان پست مدرن فواصل ربع و ثلث تا 1/6 را در 

آثار خود آوردند.

موسيقى غربى جايگزين 
موسيقى سنتى ايران

تأثير هنر غرب در موسيقي ايراني از تاريخ نقاشي جدا نيست اما در اين هنر به جهاتي 
تأثير ديرتر پيدا مي شود. حضور موسيقي و آواز اروپايي در دربار صفويان به معني تأثير 

گذاشتن در موسيقي ايراني نبود. 
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گزارش
عزادارى مراسم 
تاسوعا دربهشت

با  شيعيان  بويژه  و  مسلمانان  پرشين،  نامه  هفته  گزارش  به 
حضور گسترده در مراكز و مجامع اسالمى و مساجد و تكاياى 
شهر لندن به ياد شهيدان كربال عزادارى مى كنند و از مجالس 

سخنرانى و مرثيه سرايى بهره معنوى مى برند.
لبنانى  عراقى،  شيعيان  حضور  ايرانى،  هموطنان  بر  عالوه   
است  چشمگير  بسيار  ها  مراسم  اين  در  افغانى  و  پاكستانى   ،
به  خود  خاص  رسوم  و  رسم  با  يك  هر  مختلف  هاى  مليت  و 

عزاداراى مى پردازند.
 در اين ميان، باورها و اعتقادات در هر ملت و مردمانى، يافت 
مى شود و تنها مشخصه بارز جامعه مذهبى نمى تواند باشد. 
در  شخصى  هر  و  دارد  جاى  انسانها  ذهنى  پيشينه  در  باورها 
هر سن و سالى مى تواند آن را بارور سازد. اصول و اعتقادات 

مذهبى اين توانايى را دارد كه بر شدت آن افزوده و يا اينكه بر 
عكس تاثير منفى بر اين باورها بگذارد. 

به هر حال در زندگى فردى و اجتماعى انسانها، نمى توان اين 
باورهاى درست يا غلط را ناديده انگاشت و از كنار آنها عبور 
رفتارى  و  فكرى  هاى  جنبه  كه  باورهاست  اين  به  اعتقاد  كرد. 
از  را  باورها  اين  بسيارى  دهد.  مى  شكل  نحوى  به  را  انسانها 
نسل هاى پيش از خود، بر مى گيرند و بدون اينكه به صحت و 
سقم آن شك داشته باشند، آن را پيروى مى كنند و برخى نيز 
پشت  مختلف،  شرايط  در  و  زندگى  در  كه  تجربياتى  اساس  بر 

سر گذارده اند، به اعتقاد و باورى دست يافته اند.
اين باورها و اعتقادات، نمى تواند مختصات جغرافيايى خاصى 
داشته باشد چنانكه با مهاجرت به سرزمينى ديگر، باز هم همراه 

شخص خواهد بود و از افكار و وجود فرد پاك نخواهد شد. به 
مى  زندگى  انگلستان  در  كه  ايرانيانى  ما  اينكه  با  نمونه  عنوان 
كنيم، همواره پايبند باورها و اعتقادات خويش بوده و هستيم. 
كه دست خوش تغييراتى شده باشد؛ اما اصل آن  ممكن است 
باور و اعتقاد را همراه خود نگه داشته ايم. نمونه با ارزش را 
همه سال در برگزارى مراسم هايى به مناسبت ايام محرم مى 
بينيم.در اين  ايام، شاهديم كه هر ساله در برخى مناطق لندن 
هاى  مراسم  خصوصى  مراكز  ديگر  و  اسالمى،  مجمع  همچون 
عزادارى و نوحه خوانى هر شب بر پا بود و افراد عالقمند در 

اين برنامه ها، شركت مى كردند.

يكى  از اين مراكز خصوصى "رستوان بهشت" در منطقه شمال 
غربى لندن است كه هر ساله ظهر تاسوعا، مملو از عالقمندان 
آنجا  در  عزادارى  مراسم  برگزارى  براى  كه  شود  مى  مذهبى 

حضور مى يابند كه پس از مراسم، از آنها پذيرايى مى شود.

امسال نيز از يكى از مديران رستوران آقاى اميد فكورى علت 
برگزارى اين مراسم را جويا شديم. وى تاكيد كرد كه بر اساس 
فرزندانش  از  يكى  مشكل  براى  پيش،  سال  دوازده  كه  نذرى 

كرده بود، هر ساله اين مراسم را برگزار مى كند و نذر دارد 
كه  تعداد نزديك به هزار غذا جهت شكر گزارى به مردم بدهد.

او مى گويد در سال اول اين مراسم در منزل خودم همراه با 
خانواده ام با تعداد كمى افراد (چهار- هشت نفر) برگزار شد. 
اما رفته رفته اين رسم جايگاه خود را يافت و بعد از آن در ظهر 
روز تاسوعا در رستوران بهشت فقط براى آقايان و در محل 
ديگرى براى بانوان اين مراسم انجام مى شد اما امسال با توجه 
به افزايش فضاى رستوران پذيراى بانوان عزادار نيز بوديم  و 
هاى  گروه  و  نژادها  از  زيادى  جمعيت  هرساله  كه  خوشحاليم 
مختلف، براى شركت در مراسم عزادارى  به اين محل مراجعه 
مى نمايند و همچنين اهالى محل نيز براى گرفتن غذاى نذرى به 

اينجا مى آيند.
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نحوه استفاده از اينترنت، ايميل، فيس بوک، 
 تايپ فارسی،  آيپد، موزيک و فيلم .........
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کالس گروهی در محيطی آرام توسط معلم با 

 تجربه ی تدريس در کالج های لندن
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  و   GCSEکالس های فارسی از سطح ابتدايی تا
ALevel  توسط دبيران با تجربه 

 
 17:00تا  14.00شنبه ها از ساعت 

 
اضی   آ مو ز ش   ر ي

 
  و   GCSEکالس های رياضی از سطح ابتدايی تا

ALevel  توسط معلم با تجربه ی تدريس در
 دبيرستان های  لندن

 
 15:30تا  14:00شنبه ها از ساعت 

 

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

 
  18:00تا  17:00شنبه ها از ساعت  
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 تماس بگيرند.  07846 508 534 

 

 مدرسه انديشه

Sensation Iranian born 
artist Rita is coming to 
London

If you haven’t come across Rita’s music then it 
is about time you did so.
Born in Tehran in 1962, Rita has risen to star-
dom during her musical career spanning over 
twenty years. Immigrating to Israel at the age 
of eight Rita began her career as an Israeli 

performing artist, however her Persian roots 
are not forgotten. Deciding to create a song 
in her childhood language of Persian, she re-
leased the single, "Shaneh." The song is based 
on traditional Persian folk music, but modern-
ized with a more pop and techno dance beat. 
“Shaneh” received an overwhelming response 
by the Iranian community. Creating a personal 
touch, Iranian’s from all over the world sent 
Rita positive emails and expressed their love 
for her single on her Facebook page. Rita’s 
most current album “All My Joys”, sung in Per-
sian has proved to be a huge hit with Iranians 
throughout the globe. They have flooded her 
recording studio with messages of admiration. 
When performing at the U.N earlier in the 
year Rita told the audience “Persian is a dra-
matic language. There is a word for every little 
feeling you can have.” Rita will be performing 
a one off, sensational show in London on 12th 
December 2014 at the Hilton London Metro-
pole. Don’t miss out, to book tickets please call 
0208 201 7441.

حمله به روزنامه ژان پل سارتر

ناامني در پاريس
نه  اين بار  اما  است.  شده  پليس  از  مملو  پاريس  خيابان هاي 
براي  پليس  كه  دنيا  كشورهاي  روزهاي  اين  معمول  روال  به 
اين بار  بلكه  مي آيد  خيابان ها  به  تظاهرات  خواباندن  و  سركوب 
است  ريخته  هم  بر  پاريس  كل  نفر  يك  دستگيري  براي  تنها 
حال  در  نفر  يك  دنبال  به  تنها  پليس  ماموران  از  تن  صدها  و 

در  دوشنبه  روز  در  كه  اتفاقي  هستند.  پاريس  كردن  زيرورو 
داستان  بود.  خصوص  اين  در  نادر  موضوعي  داد  رخ  پاريس 
از جايي شروع مي شود كه يك فرد مسلح وارد دفتر روزنامه 
چپ گراي ليبراسيون مي شود و تمام خشاب اسلحه خود را در 
البي اين روزنامه خالي مي كند و در اين بين يك عكاس 27 ساله 
وخيم  بسيار  او  حال  كه  مي بيند  آسيب  سينه  و  شكم  ناحيه  از 
فرد  مي يابد  خاتمه  تيراندازي  آنكه  از  پس  است.  شده  گزارش 
مسلح به گفته سردبير اين روزنامه، رو به وي مي كند و مي گويد 
اگر يك بار ديگر تكرار شود اين بار نوبت توست و سپس بدون 
هيچ گونه سخني از دفتر روزنامه خارج مي شود. پس از آن در 
خيابان جلوي راننده يي را مي گيرد تا از او سواري بگيرد و او 
را به سمت خيابان شانزه ليزه مي برد و در آنجا از ماشين پياده 
گريز  و  تعقيب  در  اينكه  وجود  با  جمعيت  ميان  در  و  مي شود 
پليس بوده ناپديد مي شود. راننده يي كه ضارب را مي برده سالم 
است و وي به پليس گفته است كه شخص ضارب به راننده گفته 
است كه نارنجك به خودش بسته است. پليس از روز دوشنبه 
به دنبال اين فرد مي گردد و كماكان نتوانسته اين شخص را پيدا 
كند. پليس ابتدا حدس مي زد كه اين فرد به سمت برج ايفل رفته 
است اما پس نتوانسته اند او را پيدا كنند. با اين حال دوربين هاي 
مداربسته در مناطق مختلف پاريس مظنون را شناسايي كرده اند 

كه سوار بر قطار درون شهري مي شده است. با اين حال هنوز 
كه  اطالعاتي  طبق  است.  نشده  معلوم  فرد  اين  مشخصات  هم 
داشته  سال   45 تا   35 بين  سن  بايد  فرد  اين  است  داده  پليس 
باشد. قد او بين 170 تا 180 سانتيمتر. ته ريش دارد و مويي 
سفيد كرده است. لباسش هم يك جليقه سياه بوده با كاله لبه دار 
وجود  اين  با  است.  سبز  رويه اش  و  سفيد  زيرش  كه  كفشي  و 
هنوز انگيزه اين اقدام فرد ضارب مشخص نشده است. با اين 
حال با وجود اينكه خطر در شهر پاريس ادامه دارد، پليس از 
مردم خواسته است حتي المقدور از خانه هايشان بيرون نيايند. 
اين  اولويت  گفته  است  اسراييل  در  كه  فرانسه  رييس جمهوري 

است كه اين فرد را دستگير كنند. براي اينكه يك بار تالش كرده 
مانوئل  بكند.  را  كار  اين  دوباره  است  ممكن  و  بكشد  را  كسي 
روز  صبح  از  كه  است  گفته  نيز  فرانسه  كشور  وزير  واالس، 
سه شنبه از دفاتر كليه رسانه ها در پاريس حفاظت مي شود. زيرا 
وي گفت كه ممكن است اين فرد مسلح دست به اقدامي مشابه 
زند. مانوئل واالس در بازديد از البي روزنامه ليبراسيون گفت 
كه  افزود  وي  است.  شده  نبرد  صحنه  شبيه  روزنامه  اين  كه 
حمله به روزنامه ليبراسيون حمله به كل رسانه هاي فرانسه و 
مردم اين كشور است، برخي ها تحمل آزادي هاي مدني و معمول 
ليبراسيون  مسوول  مدير  دموراند،  نيكوال  ندارند.  كشور  در  را 
مي گويد هيچ ورودي و حفاظ امنيتي به دور اين روزنامه وجود 
به  گلوله  ضد  و  آهني  حصار  پشت  نمي خواهيم  ما  زيرا  ندارد، 
توسط  پيش  سال   40 ليبراسيون  روزنامه  بپردازيم.  خود  كار 
ژان پل سارتر، فيلسوف فرانسوي تاسيس شد كه عمدتا جامعه 
هدف اين روزنامه جوانان است و تفكرات سوسياليستي دارد 
روزنامه  مدير  است.  فرانسه  كنوني  دولت  به  نزديك  بيشتر  كه 
دموكراتيك  حكومت  يك  در  كه  است  گفته  همچنين  ليبراسيون 
موضوع  مي شود  روزنامه  يك  دفتر  وارد  تفنگ  با  كسي  وقتي 

جدي است، فارغ از اينكه اين فرد مشكل رواني دارد يا نه.
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الستيك ولكانيزه
اشيا  ساخت  براي  طبيعي  الستيك   ،1800 دهه  اواسط  در 
اين  اما  مي شد  استفاده  آب  ضد  چكمه هاي  چون  بسياري 
مواد در مقابل هواي بسيار داغ يا سرد مصونيت نداشتند. 
توليد كنندگان از استفاده از الستيك دست كشيدند، اما يك 
نفر در اين ماده يك نيروي بالقوه براي تبديل شدن به ماده 
آزمايشهاي  انجام  با  گودير  چارلز  كرد.  مشاهده  بهتر  اي 
مختلف الستيك را مقاوم تر كرد اما اين اتفاق تا روزي كه 
اجاق  يك  در  را  خود  الستيك  تركيب  تصادفي  طور  به  وي 
داغ رها نكرده بود رخ نداد، از آن روز به بعد وي به فرايند 
الستيك  ولكانيزاسيون  يافت.فرآيند  دست  ولكانيزاسيون 
از  كه  نماند  زنده  آنقدر  گودير  مي كند.  آب  ضد  و  مقاوم  را 
مزاياي اكتشاف خود برخوردار شود و با 200 هزار دالر 
بدهي درگذشت اما ميراث وي در شركت تاير گودير و رابر 
اكسيده  الستيك  ولكانيزاسيون  پديده  طي  ماند.در  زنده 
مي  شود و سولفور كاهش يافته و به سولفيد تبديل مي  شود. 
البته اين عمل در دماي 110 درجه سانتيگراد تهيه مي  شود. 
توپر  الستيكهاي  مثل  الستيكي  مواد  توليد  كشف  اين  نتيجه 

و پوتين است.

تفلون
تفلون و يا آنچه كه دانشمندان پلي تترافلوئورواتيلن مي نامند 
به طور اتفاقي در سال 1938 وقتي كه روي پالنكت، درحال 
تحقيق روي راه هاي ساخت يك سردكن جديد بدون استفاده 
از مواد شيمايي چون آمونياك و اكسيد سولفور بود كشف 
شد.يك روز وي جعبه محتوي نمونه هاي خود را باز كرد و 
متوجه شد گازي كه انتظار داشت مشاهده كند از بين رفته 
است، به جاي آن نوعي صمغ لغزنده باقي مانده كه نسبت 
به گرما مقاوم است. ما از اين ماده همين هقته روي ظروف 

آشپزي نچسب خود استفاده مي كنيم.

دستگاه مايكروويو
وقتي كه پرسي اسپنسر مهندس آمريكايي متوجه شد كه تكه 
شكالت داخل جيبش هنگامي كه در مقابل يك ماگنترون كار 
رخ  حال  در  اتفاقي  كه  شد  متوجه  است،  شده  آب  مي كرده 
توليد  براي  كه  است  وكيوم  لوله  يك  ماگنترون  است.  دادن 
ميكروموج از آن استفاده مي شود.پس از آزمايشهاي بيشتر 
اسپنسر اولين دستگاه مايكروويو را در سال 1945 ساخت 
اما اين دستگاه تا دهه 1960 راه خود را به داخل منازل باز 

نكرد.

ولكرو
سال  در  كه  هنگامي  سوئيس  مهندس  مسترال  دي  جورج 
1941 از يك پياده روي لذت مي برد متوجه شد كه دانه هاي 
گياه باردان يا فيلگوش به لباس خودش و تن سگش چسبيده 
را  دانه ها  اين  بودن  چسبنده  علت  گرفت  تصميم  است.وي 
به  باردان  گياه  كه  دريافت  امر  اين  از  پس  و  كند  بررسي 
از  وي  مي چسبد.  باشد  داشته  اي  حلقه  شكل  كه  هرچيزي 

اختراع  را  ولكرو  و  كرد  آغاز  را  حلقه ها  روي  كار  پس  آن 
بست  از  نوعي  تجاري  نام  دار  قالب  بست  يا  كرد.ولكرو 
داراي حلقه و قالب است كه در سال 1948 ميالدي توسط 
مهندس سوئيسي جورج دي مسترال اختراع شده و در سال 
اختراع  اين  اوليه  رسيد.نمونه هاي  ثبت  به  وي  توسط   1955
كم  مقاومت  علت  به  كه  بود  شده  ساخته  كتاني  پارچه  از 
آنها، با الياف نايلون و پلي استر جايگزين شد. اين بست در 
البسه و وسائل زندگي جايگزين دكمه، زيپ، بندكفش و كيف 
ولي  يافته  پايان  سال 1978  در  مخترع  ثبت  حق  شده است. 
ولكرو به عنوان يك عالمت جهاني در بسياري از كشورها و 

زبان هاي مختلف كاربرد دارد.

راديواكتيويته
با  كردن  كار  درحال  فرانسوي  دانشمند  بكرل  هنري 
صورت  به  ناگهان  و  بود  اورانيوم  با  شده  غني  كريستال 
راديواكتيويته  عنوان  به  هقته  همين  ما  كه  را  آنچه  تصادفي 
يا پرتوزايي مي شناسيم كشف كرد. پس از آن ماري كوري 
ابعاد  و  كامل  پتانسيل  درك  به  شروع  تازه  معاصرانش  و 
خطرناك راديواكتيويته پرداختند.پرتوزايي به فرآيندي گفته 
دچار  اتمي  ناپايدار  هسته  هاي  آن  وسيله  به  كه  مي شود 
واپاشي هسته  اي مي  شوند. چنين فرايندي معموًال يك پرتو 
يون ساز مقدار بااليي انرژي پديد مي آورد. گاهي اين انرژي 
را مي  توان به صورت نيروي هسته  اي مهار كرد يا مي  تواند 
كه  شود  رها  بوم  زيست  در  پرتوزايي  آلودگي  به  وسيله 

بسيار مخاطره آميز خواهد بود.

پنيسيلين
تعطيالت  از  اسكاتلندي  شناس  زيست  فلمينگ  الكساندر 
روي  را  عجيب  قارج  يك  كه  مي گشت  باز  خود  تابستاني 
ظرف كشف ميكروب خود در آزمايشگاهش كشف كرد. اين 
قارچ همه باكتريهاي استافيلو را در ظرف كشت ميكروب از 
بين برده بود. ما همين هقته كشف وي را عنوان پنيسيلين 
مي شناسيم كه جان ميليونها نفر در سراسر جهان را نجات 

داده است.

خمير بازي
تميز  مواد  روي  ويكر  مك  نوح  و  جوزف   ،1955 سال  در 
بازي  خمير  آن  جاي  به  مي كردند  كار  ديواري  كاغذ  كننده 

كودكان را اختراع كردند.

ساخارين
شيرين  براي  كه  است  مصنوعي  كننده  شيرين  ساخارين 
مي  استفاده  كالري  افزودن  بدون  غذاها  و  نوشيدنها  كردن 
شود. اين شيرين كننده به طور اتفاقي در سال 1879 كشف 
شد. كنستانتين فهلبرگ فراموش كرد دستش را پس از كار 
ماده  يك  وي  بشويد.  هاپكينز  جان  آزمايشگاه  در  كردن 
كه  ناني  شد  موجب  كه  بود  ريخته  دستش  روي  شيميايي 

براي ناهار مصرف مي كند طعم شيرين داشته باشد.
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 داستان 8 اختراع اتفاقي؛

 پيشرفتهايي كه بشر برحسب تصادف كشف كرد 
تحقيق  و  تالش  سالهاي  از  پس  اختراعات  از  برخي  كه  نشويم  متوجه  شايد  پي  در  پي  اختراعات  عصر  در 
ماحصل  عنوان  به  اختراع  و  است  شده  حاصل  اتفاق  يك  واسطه  به  تنها  پيشرفتها  از  برخي  و  آمده  بدست 
اتفاق و زمان مناسب پديده آمده است. به گزارش مهر، خوشبختانه همه آزمايشهاي علمي براساس برنامه 

دانشمندان پيش نمي روند، در غير اين صورت برخي از بهترين اختراعات بشريت اتفاقي حاصل نمي شدند.

كشف زمان شكل گيرى 
سيستم ايمنى بدن با 

همكارى دانشمند ايرانى
محققان دانشگاه لوند با همكارى دانشمند ايرانى ديدگاه 
گيرى  شكل  زمان  و  چگونگى  خصوص  در  جديدى 

سيستم ايمنى ارائه داده اند.
محققان دانشگاه لوند با همكارى دانشمند ايرانى ديدگاه 
گيرى  شكل  زمان  و  چگونگى  خصوص  در  جديدى 

سيستم ايمنى ارائه داده اند.
اميدهاى  تواند  مى  همكارانش  و  خرازى  شبنم  كشف 
قبيل  از  كودكان  هاى  بيمارى  درك  براى  را  جديدى 

سرطان خون به دنبال داشته باشد.

هاى  بيمارى  از  تعدادى  و  است  پيچيده  ايمنى  سيستم 
دهنده  تشكيل  هاى  سلول  در  هايى  نارسايى  به  ژنتيكى 

منشا اين سيستم نسبت داده مى شود.
هاى  يافته  لوند  و  آكسفورد  دانشگاه  دانشمندان  مطالعه 
بى نظيرى را در خصوص شكل گيرى اين سلول ها در 

اختيار مى گذارد.
نخستين سلول هاى بنيادى خون در ناحيه aorta شكل 
ارگان  كه  كبد  به  جنينى  دوره  طى  سپس  و  گيرند  مى 

اصلى خونسازى است، منتقل مى شوند.
بالغ  خون  هاى  سلول  خون  بنيادى  هاى  سلول  كبد،  در 
ترى را كه سيستم خونى بدن را شكل مى دهند، توليد 

مى كنند.
همزمان، سلول هاى B و T شكل مى گيرند كه اساس 

سيستم ايمنى بدن را تشكيل مى دهند.
از زمان تولد به بعد، اين فرايند در مغز استخوان رخ مى 
دهد و كبد توليد سلول هاى بنيادى خون را متوقف مى 

كند.
هايى  سلول  اولين  كه  اند  بوده  معتقد  همواره  محققان 
كه به توسعه سيستم ايمنى (سلول هاى داراى صالحيت 

منجر  ايمنى) 

هنگام  و  كبد  در  خون  بنيادى  هاى  سلول  از  شود،  مى 
رشد جنين شكل مى گيرند.

در  روز 11 12  از  توان  مى  را  خون  بنيادى  هاى  سلول 
تا  شش  معادل  زمان  اين  كه  كرد  مشاهده  موش  جنين 

هفت هفته اول باردارى در انسان است.
در مطالعه جديد كه بر روى موش ها انجام شد، محققان 
بدن  ايمنى  سيستم  با  مرتبط  هاى  سلول  اين  دادند  نشان 
انسان حتى زودتر از آن و در كيسه محتويات نطفه جنين 
شكل  خون  بنيادى  هاى  سلول  اولين  كه  اين  از  (پيش 

بگيرند) توليد مى شوند.

هفته  حدود  و  است  جنين  كيسه  سه  از  يكى  كيسه  اين 
پنجم باردارى ظاهر مى شود.

رابطه  اين  در  لوند،  دانشگاه  محقق  بويرس،  شارلوتا 
سيستم  آيا  كه  كرديم  مطرح  را  پرسش  اين  ما  گفت: 
يك  به  نسبت  جنين  در  متفاوت  اى  شيوه  به  ايمنى 
بزرگسال شكل مى گيرد و اين كه چه زمانى طى رشد 
جنين، سلول هايى كه سيستم ايمنى بدن ما را تشكيل مى 

دهند، را مى توان يافت.

بويرس در ادامه مى افزايد: اين موضوع به درك ما از 
چگونگى و زمان آغاز شكل گيرى سيستم ايمنى انسان 

و هر نوع اشتباهى در اين فرايند كمك مى كند.
درك  اهميت  ميزان  از  اى  نمونه  كودكى  خون  سرطان 
دانشمندان از چگونگى شكل گيرى سيستم ايمنى بدن 
است. با اولين جهش در اين مسير، سرطان خون دوران 
كودكى هنگامى كه كودك جنين است، رخ مى دهد.

هنوز مشخص نيست كه در كدام سلول يا سلول ها اين 
در  تحقيقات  ادامه  بنابراين  و  دهد  مى  رخ  گام  نخستين 
مورد شروع شكل گيرى سيستم ايمنى در انسان ها ادامه 

دارد.
يافتن  جهش  كه  موضوع  اين  اثبات  امكان  صورت  در 
درك  دهد،  مى  رخ  رشد  اول  دوره  همان  در  ها  سلول 
كودكى  در  خون  سرطان  ظهور  چگونگى  از  محققان 

ارتقا مى يابد.
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به  منجر  مى تواند  مى گيرد  فردانجام  توسط  كه  كارى 
شادمانى يا بيمارى شود. اينكه كداميك از آنها اتفاق بيفتد 
بستگى به اين دارد كه فرد چه شخصيتى دارد، مشغول به 
انجام چه كارى است و در محيط كار چگونه رفتار مى كند. 
البته ميزان شادمانى ارتباط تنگاتنگى با تندرستى روانى 
بسيار  مى گويد  فرد  وقتى  كه  طورى  به  دارد؛  افراد 
شاداست و نسبت به زندگى احساس رضايت دارد، يعنى 
مشاغلى  است.  باال  بسيار  وى  در  روانى  تندرستى  سطح 

مناسب  روابط  مى شود،  اعطا  پاداش  فرد  به  آنها  در  كه 
در  بودن  موفق  حس  و  دارد  وجود  همكاران  ميان  كارى 
كار همواره به افرادالقا مى شود، شرايط الزم براى ايجاد 

تندرستى روانى در افراد پديد مى آيد. 
به  مشغول  شاد  و  مثبت  محيط  در  است  مايل  فردى  هر 
كار شود و با توجه به بهره ورى بااليى كه در محيط هاى 
شاد وجود دارد، مهم ترين مساله چگونگى ايجاد شادى در 
محيط كار است. به اين منظور روش هاى متعددى وجود 

دارد كه از آن جمله به موارد زير مى توان اشاره كرد:

1. قدردانى. يكى از مشخصه هاى محيط هاى كارى شاداين 
است كه در آن از مديران و سايركاركنان قدردانى صورت 
ارائه  كه  خوبى  كار  مقابل  در  كارگران  از  و  مى گيرد 
داده اند، تشكر مى شود. وقتى افراد كارشان را به درستى 
كه  تالشى  قبال  در  آنان  دارنداز  انتظار  مى دهند،  انجام 
و  سپاسگزارى  وجود  بدون  شود.  قدردانى  كرده اند، 
ديده  آنان  تالش هاى  مى كنند  احساس  كاركنان  تشويق، 

نمى شود و اهميتى براى سازمان ندارد. 

2. مواد و تجهيزات. زمانى كه سازمان به منظور تسهيل 
مهيا  را  نياز  مورد  تجهيزات  و  مواد  مشاغل،  انجام  در 
وظايف  صحيح تر  و  ماهرانه تر  به گونه اى  افراد  مى كند، 
نبود  دليل  به  كه  سازمانى  در  مى دهند.  انجام  را  خود 
و  عملكرد  دارد،  وجود  كارى  توقف  مناسب،  تجهيزات 

اخالق كاركنان تقليل مى يابد. 

براي  كلماتى  همواره  شاد  كارى  محيط هاى  در  تشكر.   .3
رفتار  چگونگى  اثر  مى رود.  كار  به  كاركنان  از  تشكر 
است.  اثرگذار  كارشان  نتيجه  روى  كاركنان  با  سازمان 
قرار  مورداحترام  سازمان  سوى  از  كاركنان  چنانچه 

داشت.  نخواهند  خود  كار  اتمام  براى  انگيزه اى  نگيرند، 
سازمان بايد با كليه كاركنان با احترام رفتار كند و با آنان 

همانند يك انسان سخن بگويد نه مثل يك كارگر. 

شاد  كاركنان  كه  سازمانى  در  دوستان.  و  همكاران   .4
به  همكاران  مى گيرد.  شكل  كارى  گروه هاى  دارد،  وجود 

منظور تكميل پروژه ها با هم همكارى مى كنند و به يكديگر 
شكل  آنان  ميان  دوستانه اى  روابط  مى رسانند.  يارى 
مى گيرد كه باعث مى شود در بيرون از سازمان نيز ادامه 
يابد. به دليل لذتى كه از روابط ميان كاركنان وجود دارد، 
آنان با شادى وارد سازمان مى شوند و با شادى آنجا را 
ترك مى كنند. البته شادى در سازمان نبايد فقط براى افراد 

خاص باشد، بلكه همگان بايداز آن بهره ببرند. 
كاركنان  برمى آيد  فوق  گفته هاى  از  كه  همان طور 
هستند كه نسبت به نقش  شادافرادى مثبت گرا و بهره ور 
كه  زمانى  دارند.  رضايت  احساس  سازمان  در  خود 
كارى  محيط  در  كمترى  استرس  باشند،  شاد  كاركنان 
وجود خواهد داشت؛ به عالوه، كاركنان تمايل دارند براى 
مدت طوالنى در سازمان باقى بمانند و براين اساس نرخ 
ترك سازمان كاهش پيدا مى كند و همين امر سبب مى شود 
در  جديد  نيروى  جذب  صرف  كه  هزينه هايى  از  بسيارى 
اهميت  ميان  اين  در  آنچه  يابد.  كاهش  مى شود،  سازمان 
دارد روش هاى حفظ شادمانى ميان كاركنان است كه به 

اين منظور راهكارهاى زير ارائه مى شود. 

1. اطالعات كافى در اختيار كاركنان قرار دهيد. از طريق 
سازمان،  در  كاركنان  نقش  ايفاى  براى  مناسب  ابزارهاى 
آنان را توانمند سازيد. چنانچه انتظار داريد كاركنانتان به 
موفقيت دست يابند، در آنان براى تحقق اهداف اعتماد به 
نفس ايجاد كنيد. كليه جزئيات مرتبط با شغل نظير زمان 
اختتام كار، اولويت ها، منابع در دسترس و... را براى آنان 
مورد  نرم افزارهاى  ضرورى،  برنامه هاى  دهيد.  توضيح 
آنان  به  را  ضرورى  تجهيزات  از  استفاده  نحوه  و  نياز 
آموزش دهيد. با ارائه دستورالعمل هاى مبهم كاركنان را 
قسمت هاى  مى خواهيد  كه  زمانى  نكنيد.  سردرگم  و  گيج 

كلمات  دهيداز  توضيح  آنان  براى  را  وظايف  از  خاصى 
پرسشى همچون چرا، چگونه، كجا، چه كسى و چه چيزى 
استفاده كنيد. توضيح دهيد كه مثال چه كسى كار را تمام 
مى كند، چه چيزى در كار درگير است، چه زمانى كار بايد 
كار  اين  چرا  و  گيرد  بايدانجام  كار  كجا  در  شود،  تمام 

اهميت دارد. 

از  كه  كنيد  ايجاد  فرهنگى  دهيد.  افزايش  را  شناخت ها   .2
بشناسند.  را  خودشان  عميق  به طور  كاركنان  آن  طريق 
شخصيت  با  سازمان  كه  كنند  احساس  كاركنان  چنانچه 
آنان تناسب دارد، محيط كار براى آنان بسيار لذت بخش 
خواهد بود. كاركنان بايد در موردارزش ها، محصوالت و 
تصوير سازمان اشتياق داشته باشند. از طريق برقرارى 
و  كنيد  شناسايى  را  آنان  نيازهاى  كاركنان  با  ارتباط 
دانشگاه،  شهريه  پرداخت  همچون  مزايايى  آن  برمبناى 
تخفيف براى عضويت در باشگاه هاى ورزشى و... به آنان 
همزمان،  طور  به  كه  بخواهيد  كاركنان  از  دهيد.  پيشنهاد 
زمانى را به خود و زمانى را براى ارائه پيشنهاد به منظور 

پرورش سازمان اختصاص دهند. 

3. افراد برتر و متعالى را شناسايى كنيد. چنانچه كاركنان 
وظيفه خود را به خوبى انجام دادند، به آنان پاداش دهيد. 
توجه به كاركنان باعث مى شود تا نسبت به خوداحساس 
شغلى شان  رضايت  حال  عين  در  و  باشند  داشته  مثبتى 
نظير  كاركنان  از  رسمى  قدردانى هاى  يابد.  افزايش  نيز 
جايزه،  بن،  اعطاى  آنان،  به  پاركينگ  فضاى  اختصاص 
موفقيت  به  رسيدن  براى  مى شود  سبب  و...  مستمرى 
تالش  بيشتر  راستا  اين  در  و  كنند  پيدا  بيشترى  انگيزه 
كنند. هرگز منتظر وقوع اتفاق بزرگى نباشيد تا به خاطر 
روش هايى  طريق  از  روز  هر  كنيد.  تشويق  را  افراد  آن 
آنان  كالمى  تشويق  كاركنان،  به  بازخورد  ارائه  همچون 
و... به فعاليت ها و تالش هاى آنان اعتبار ببخشيد. بر اين 
اساس اگر عملكرد فردى در زمينه اى خاص ارتقا پيدا كرد، 

اجازه دهيد به سرعت نسبت به آن آگاهى پيدا كند. 

دهيد.  نشان  عكس العمل  كاركنان  نگرانى هاى  به  نسبت   .4
نگرانى هاى  بخواهيد  كاركنان  دارداز  امكان  كه  جايى  تا 
كارتان  محل  در  و  بگذارند  درميان  شما  با  را  خود 
برابر  در  حقيقت،  در  باشد.  باز  آنان  روى  به  همواره 
براى  چنانچه  باشيد.  متعهد  درون سازمانى  مشكالت  حل 
خود  مشكالت  درباره  تا  آيد  به وجود  فرصتى  كاركنان 
كه  داشت  خواهد  وجود  كمترى  احتمال  بگويند،  سخن 
برقرارى  طريق  از  شوند.  روبه رو  خطر  با  كار  محيط  در 
تماس چشمى با آنان و تمركز كامل روى كلماتى كه بيان 
مى كنند، به آنان ثابت كنيد كه به دقت به سخنانشان گوش 
مى دهيد. در ميانه راه صحبت آنان را قطع نكنيد و به دنبال 

راه حلى باشيد تا تضادايجاد شده، برطرف گردد. 

كنيد.  آگاه  سازمان،  مسائل  به  نسبت  را  كاركنان   .5
كاركنان  اطالع  به  را  درون سازمانى  اخبار  همواره 
بااهميت  عضوى  عنوان  به  كه  كنند  احساس  تا  برسانيد 
براى سازمان درنظر گرفته مى شوند. زمانى كه كاركنان 
از تغييرات به وجود آمده در سازمان اطالع پيدا مى كنند، 
استرس هاى كارى آنان كاهش مى يابد. گزارش هايى راجع 
به موفقيت هاى سازمان به كاركنان ارائه دهيد تا دريابند 
به  وجود  را  تفاوت ها  چگونه  آنان  جمعى  تالش هاى  كه 
باشيد  داشته  منظم  جلسات  كاركنان  با  همواره  مى آورد. 
تا از نظرات، انتقادها و پيشنهادهاى به روز آنان اطالع پيدا 

كنيد.  

مشاغل

چگونه سازمان هاى 
شاد بسازيم؟

مترجمان: ساسان قاسمى، راضيه برومند
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بهداشت و سالمت
احتماال  دارد،  سرطان  همسرتان  مي شود  مشخص  كه  هنگامي 
هر  در  مي كنيد.  او  از  حمايت  و  درمان  به  كمك  وقف  را  خود 
به  عمل  اتاق  پشت  مي كنيد،  همراهي  را  او  شيمي درماني  جلسه 
دهيد  دلداري  همسرتان  به  مي كنيد  سعي  و  مي نشينيد  انتظار 
و  وقت  دادن  اختصاص  سال ها  حتي  و  ماه ها  از  پس  اما  و... 
انرژي تان به زن يا شوهر بيمارتان ممكن است از اينكه بيماري 
همسرتان چقدر بر زندگي خودتان تاثير گذاشته است، احساس 
اما  است  طبيعي  احساساتي  چنين  بروز  كنيد.  رنجش  و  خشم 
چگونگي كنار آمدن با اين احساسات و افكار براي حفظ كردن و 

استحكام بخشيدن به ارتباط شما اهميت دارد.

چرا احساس خشم مي كنيم؟
اين  هستيم.  انسان  چون  است:  ساده  باال،  پرسش  به  پاسخ 
خشم، واكنش طبيعي احساس نارضايتي شما از داشتن بيماري 
سرطان همسرتان است. در اغلب موارد، اين احساس خشم و 
رنجش با مكانيسم دفاعي «جابه جايي» به خود سرطان معطوف 
اين  از  پيش  كه  سرطان  به  همسرتان  همسرتان.  نه  مي شود، 
نامي  و  چهره  مي دهد؛  «هويت»  بود،  بيماري  يك  تنها  براي تان 
كه مي توانيد بر آن انگشت بگذاريد. در ادامه به 4 علت رايج اين 

احساس خشم و رنجش مي پردازيم:

1 فداكاري اجباري: 
رفتن  براي  است  ممكن  سرطان،  به  همسرتان  ابتالي  از  پيش 
است  ممكن  اكنون  اما  باشيد  كرده  كاري  اضافه  تعطيالت،  به 
مجبور شويد اضافه كاري كنيد تا هزينه هاي داروهاي او را كه 
انتخاب  قدرت  حالت  اين  در  كنيد.  تامين  نمي دهد،  پوشش  بيمه 
نداريد و مجبوريد اين كار اضافه را انجام دهيد. پيش از ابتالي 
مهماني هايي  و  مراسم  از  پر  تقويم تان  سرطان،  به  همسرتان 
بود كه مي خواستيد در آن شركت كنيد اما اكنون نمي توانيد در 
باشيد.  همسرتان  كنار  بايد  زيرا  كنيد  شركت  آنها  از  هيچكدام 
وقتي فداكاري شما براي همسرتان جنبه اجباري و نه گزينشي 
كنترلي  زندگي تان  بر  اينكه  از  ناشي  استرس  مي گيرد،  خود  به 

نداريد، ممكن است به شما فشار بياورد.

2.بر عهده گرفتن نقشي كه براي آن آماده نيستيد: 
هنگامي كه همسر شما بيمار مي شود، مجبور مي شويد نقش هايي 
را در رابطه با همسرتان و خانواده به عهده بگيريد كه پيش از 
آن همسرتان به عهده مي گرفت. ممكن است اكنون مجبور شويد 
عالوه بر كار تمام وقت بيرون از خانه، مسووليت كارهاي خانه 
را هم به عهده بگيريد. هنگامي اين همه بار مسووليت بر دوش 

شما قرار گيرد، ممكن است دچار احساس ناتواني شويد.

3.همسر شما عالقه به روابط زناشويي را از دست داده است: 
است.  سرطان  درمان  جانبي  اثرات  از  يكي  جنسي،  ميل  كاهش 
اين عارضه همچنين ممكن است در نتيجه كاهش عزت نفس به 
علت از دست دادن موها، اضافه وزن يا كاهش وزن و استرس 
از  پيش  اگر  شود.  ايجاد  بيماري  درباره  روزانه  نگراني هاي  و 
درمان رابطه زناشويي سالمي داشته ايد، ممكن است دور ماندن 
از صميميت جنسي براي مدت طوالني براي شما مشكل باشد 
همسرتان  و  شما  عاطفي  سالمت  براي  صميميت،  اين  حفظ  اما 

حين درمان مهم است.

4.استرس پرستاري از بيمار باالست: 
باشد،  استرس زا  بسيار  است  ممكن  همسر،  از  روزانه  مراقبت 
شويد،  ترديد  دچار  خودتان  توانايي هاي  درباره  است  ممكن 
كنترل  كنيد  احساس  و  كنيد  پيدا  مشكل  زمان  سازماندهي  در 
زندگي  از دست تان خارج شده است. پرستاري از بيمار، نقشي 
تنهايي  به  مي توانند  افراد  از  معدودي  تنها  كه  است  فداكارانه 
استرس و نااميدي ناشي از آن را تحمل كنند. اگر پرستار اصلي 
همسر بيمارتان هستيد و احساس خشم و رنجش مي كنيد، در 
اغلب موارد علت اين احساس از دست دادن تحمل و فرسودگي 

تأثير سرطان بر

عزيزتان سر
جمله از  صعب العالج  بيماري هاي 
روي رابطه زن و شوهر بگذارند.
شما را تحت تاثير قرار مي دهد و ا
احساسات اين  بروز  برمي انگيزد. 
كنار احساسات  اين  با  چگونه  كه 

تاثيري نگذارد...

چرا غذاها 
سرطان زا مى شوند؟

متخصصان سالمت در آمريكا معتقدند كه افزايش مقدار 
بروز  موجب  زندگى  محيط  در  آكريالميد  شيميايى  ماده 
مى تواند  نيز  انسان  در  و  مى شود  حيوانات  در  سرطان 
از  رابين»  «الئورن  باشد.  داشته  مشابه  منفى  اثرات 
كارشناسان سازمان غذا و داروى آمريكا در اين رابطه 
برخى  در  كه  است  شيميايى  ماده اى  آكريالميد  گفت: 
هنگام  گياهى  خوراكى هاى  خصوص  به  خوراكى  مواد 
توليد  باال  حرارت  در  و  طوالنى  مدت  به  غذا  طبخ  فرآيند 
به  بشر  كه  زمانى  از  آكريالميد  شيميايى  ماده  مى شود. 
طبخ غذا، كباب كردن و برشته كردن آن روى آورده  در 
 2002 سال  از  محققان  اما  مى شده  توليد  خوراكى  مواد 
كردند.  شناسايى  خوراكى  مواد  در  را  ماده  اين  ميالدى 
تشكيل اين ماده در روند آماده سازى مواد خوراكى در 
موادغذايى  توليد  كارخانه هاى  و  رستوران ها  در  يا  خانه 
اتفاق مى افتد. آكريالميد از قند و نوعى اسيد آمينه حاصل 

مى شود كه به طور طبيعى در مواد خوراكى وجود دارند 
ماهى  و  گوشت  چون  فرآورده هايى  و  لبنى  مواد  در  اما 
يونايتدپرس،  خبرگزارى  گزارش  به  نمى شود.  توليد 
در مجموع اين گونه تصور  رابين همچنين گفت:  الئورن 
باشد  طوالنى تر  غذا  طبخ  زمان  مدت  كه  زمانى  مى شود 
يا غذا با دماى باالتر پخته شود احتمال تجمع آكريالميد 
در مواد غذايى بيشتر مى شود. همچنين بخارپز كردن و 
جوشاندن مواد خوراكى موجب تشكيل اين ماده شيميايى 
كه  آنجا  از  است  معتقد  رابين  اين  بر  عالوه  نمى شود. 
نمى توان آكريالميد را به طور كامل از رژيم غذايى حذف 
را  آن  توليد  ميزان  ساده  نكاتى  رعايت  با  مى توان  كرد 
در غذاها كاهش داد كه مهمترين اين نكات به شرح زير 
است: براى سرخ كردن مواد خوراكى منجمد و سرخ شده 
كارخانه  دستورالعمل  طبق  حرارت  و  زمان  نظر  از  حتما 
كنيد  برشته  ميزانى  به  را  نان  كنيد.  عمل  آن  توليدكننده 
سيب زمينى  رنگ  باشد.  كمرنگ  قهوه اى  آن  رنگ  كه 
برشته نيز بايد قهوه اى كمرنگ باشد. هنگام آماده كردن 
سيب زمينى هاى نيمه آماده منجمد آنها را به حدى سرخ 
كنيد كه رنگ آن زرد طاليى شود. از نگهدارى سيب زمينى 
آن  در  موجود  آكريالميد  افزايش  موجب  كه  فريزر  در 

هنگام طبخ مى شود، خوددارى كنيد.
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شماست.

5. كنار آمدن با خشم ناشي از سرطان همسر
به  مربوط  مي كنيد،  احساس  كه  رنجشي  باشيد  داشته  ياد  به 
مي كنيد.  تجربه  كه  است  عاطفي  و  جسمي  ذهني،  فرسودگي 
چنين  است،  عاشقش  كه  شخصي  درباره  نمي خواهد  هيچكس 
احساسي داشته باشد اما هنگامي كه بار كاري زيادي بر شما 
تحميل شده است و از پا در آمده  ايد، بروز چنين واكنشي عادي 
است. براي آنكه چنين احساسي در شما بروز نكند يا بتوانيد بر 

آن غلبه كنيد، به اين توصيه ها توجه كنيد:

1 به نكات مثبت توجه كنيد: سرطان ممكن است بيماري همسر 
شما باشد اما هويت او را تعريف نمي كند. به خصوصياتي در 
همسرتان كه بيش از همه دوست داريد- لبخند زيبا، قهقهه اش 
كه شما را به خنده مي انداخت، همدلي و مهرباني او نسبت به 
ديگران و... فكر كنيد. اين خصوصيات هنوز وجود دارند! آلبوم 
خاطرات  و  كنيد  مرور  را  خانگي  فيلم هاي  يا  خانوادگي  عكس 
مشترك تان را يادآوري كنيد. براي آينده برنامه بريزيد. توجه به 
لحظات مخصوص زندگي مانند سالگرد تولد يا ازدواج مي تواند 
كه  آوريد  ياد  به  زماني  در  را  همسرتان  كه  كند  كمك  شما  به 

هنوز مبتال به سرطان نبود و روحيه خود را تقويت كنيد.

چه   - احساسات  كردن  بيان  كنيد:  بيان  را  خود  2.احساسات 
است.  عواطفتان  تخليه  براي  مفيدي  شيوه   - منفي  چه  و  مثبت 
انجام اين كار استرس شما را تخفيف مي دهد و مانع از احساس 
نوميدي تان مي شود. ممكن است بحث درباره استرس هاي ناشي 
از سرطان همسرتان با خود او برايتان مشكل باشد، اما افراد 
دارند كه مي  توانيد عواطف تان را با آنها در  ديگري نيز وجود 
ميان بگذاريد. پيوستن به گروه هاي حمايتي، متشكل از افرادي 
كه با مشكالت مشابه شما درگير هستند، چه در شكل معمول 
با  احساسات تان  بيان  براي  عالي  راهي  آنالين،  شكل  در  چه  و 
كساني است كه واقعا موقعيت شما را درك مي كنند. صحبت با 
روحانيون، مشاوران و دوستان معتمد نيز به شما كمك مي كند. 
نوشتن خاطرات و يادداشت هاي روزانه هم به تخليه عواطف تان 

كمك مي كند.

كه  آنجايي  از  بخواهيد:  كمك  شويد،  فرسوده  آنكه  از  3.پيش 
مرتب كردن  پخت وپز،  مانند  بيشتري  مسووليت هاي  احتماال 
خانه، مراقبت از بچه ها، حساب و كتاب و ساير وظايف را انجام 
مي?دهيد، مهم است پيش از اينكه به مرحله فرسودگي برسيد، 
گرفته  نظر  در  بگيريد،  كمك  آنها  از  مي توانيد  كه  را  منابعي 
باشيد. درخواست از دوستان و خانواده درباره نحوه كمكي كه 
شما  استرس  از  زيادي  ميزان  به  دهند  انجام  شما  به  مي توانند 
خواهد كاست. شايد چند نفر از دوستان تان بتوانند به شما براي 
آماده كردن غذا كمك كنند، يا يك همسايه بتواند زباله هاي شما 
همين  جمع شدن  بگذارد.  بيرون  خودش  زباله هاي  همراه  هم  را 
كارهاي به ظاهر ناچيز بر روي هم، استرس شما را باال مي برد.

4.به خودتان استراحت بدهيد:
 استراحت كردن براي حفظ سالمت عاطفي و جسمي شما مهم 
است. گاهگاهي به خود استراحت دهيد و كارهايي را انجام دهيد 
كه باعث لذت شما مي شوند. به خاطر اين استراحت دادن ها به 
كه  آنجايي  از  مي كنند  فكر  برخي  نكنيد.  گناه  احساس  خودتان 
تعطيلي  نبايد  هم  آنها  نيست،  تعطيل بردار  همسرشان  سرطان 
داشته باشند. شما بايد سالمت جسمي و رواني تان براي مراقبت 
از همسرتان را حفظ كنيد و دادن استراحت به خودتان يكي از 

بهترين راه ها براي تجديد قواي از دست رفته است.

American Cancer Society :منبع

ر زندگي مشترك

رطان دارد؟
عميقي  تاثير  است  سرطان، ممكن   
 ابتالي همسر به سرطان عواطف 
احساس رنجش و خشم را در شما 
بياموزيد  بايد  اما  است  طبيعي  ت، 
زناشويي تان  زندگي  در  تا  بياييد   

كاهش ابتال به سكته 
مغزى با پياده  روى

تحقيقات جديد نشان داد كه پياده روى ممكن است خطر 
دهد.  كاهش  مسن  مردان  در  را  مغزى  سكته  به  ابتال 
انگليسى  محققان  اينترنشنال،  يونايتد پرس  گزارش  به 
حد  در  نه  هفته  در  پياده روى  ساعت  چند  كه  دريافتند 
كه  طورى  به  است  اهميت  حائز  سالمتى  براى  سريع 
مغزى  سكته  به  ابتال  خطر  مسن  مردان  در  است  ممكن 
را كاهش دهد.تحقيقات جديد نشان داد كه راه رفتن براى 
يك يا 2 ساعت ممكن است خطر سكته مغزى را به ميزان 
در  ساعت  سه  براى  رفتن  راه  و  دهد  كاهش  سوم  يك 
روز ممكن است خطر اين بيمارى را تا دو سوم كاهش 
پژوهش  ارشد  همكار  و  پژوهشگر  جفريس  دهد.باربارا 
در بخش مراقبت هاى اوليه و جمعيت سالمت در دانشگاه 
و  مرگ  عمده  علل  از  يكى  مغزى  سكته  گفت:  لندن  كالج 
ناتوانى است و پيدا كردن راههايى براى جلوگيرى از آن 

بويژه در افراد مسن كه بيشتر در معرض خطر ابتال به آن 
هستند؛ بسيار حائز اهميت است.وى افزود: عادت كردن 
مى تواند  ساعت  يك  مدت  به  حداقل  روزانه  رفتن  راه  به 
افراد را در برابر سكته مغزى حفظ كند.وى اظهار داشت: 
پياده روى مى تواند براى حمل و نقل باشد و شامل انجام 
امور خريد و پيغام رسانى و رفتن به مغازه ها و راه رفتن 
در اطراف خانه و همچنين پياده روى در پارك ها براى 
اوقات فراغت باشد. اين پژوهشگر و محقق ادامه داد: مهم 
نيست كه پياده روى با چه سرعتى انجام گيرد و پياده 
رفتن بدون در نظر گرفتن سرعت نيز در اين امر موثر 
منتشر  سكته  مجله  آنالين  نسخه  در  گزارش  است.اين 
شده است.دكتر «رالف ساكو» رئيس مغز و اعصاب در 
است  ديگر  مطالعه  يك  اين  گفت:  ميلر»  «ميامى  دانشگاه 
كه فوايد ورزش كردن را در رابطه با پيشگيرى از سكته 
مغزى تاييد مى كند.ساكو افزود: فعاليت هاى فيزيكى مانند 
در  هم  مغزى  سكته  به  ابتال  خطر  كاهش  در  رفتن  راه 
همه  گفت:  دارد.وى  مهمى  نقش  زنان  در  هم  و  مردان 
اشكال فعاليت بدنى از جمله پياده روى، مى تواند به طور 
مطلوب سالمت [قلب] را ترفيع كند و خطر ابتال به سكته 

مغزى را كاهش دهد.
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خانواد ه
براي هر فردي، ازدواج بزرگ ترين سرمايه گذاري براي 
زندگي آينده است. زندگي فراز  ونشيب هاي زيادي دارد 
و سختي هاي زيادي سر راه انسان قرار مي گيرد؛ اما با 
پشتوانه ازدواجي محكم و پايدار، مي توان با قدرت در 

برابر ناماليمات ايستادگي كرد...

لذت بخش  جهات  بسياري  از  مشترك  زندگي  و  ازدواج 
كه  كسي  كنار  در  شدن  بيدار  صبح  روز  هر  است؛ 
احساسي  دلچسب ترين  و  گرم ترين  داريد،  دوستش 
مي دهد.  شما  به  كرد،  تجربه  مي توان  زندگي  در  كه 
هر  و  است  متعهد  و  وابسته  شما  به  كامال  همسرتان 
دو مي دانيد كه جسما و روحا به يكديگر تعلق داريد. با 
وجود اينكه ازدواج مزاياي زيادي دارد، گاهي لحظاتي 
چقدر  هر  و  مي افتيد  مجردي تان  دوران  زندگي  ياد  هم 
رابطه تان با همسرتان خوب باشد، ممكن است ديگران 
مي توانست  ازدواجتان  فكر  كنيد  كه  بزنند  حرف هايي 
زندگي  مي كنيد  حس  مواقع  اين  در  باشد.  اين  از  بهتر 
هر  و  است  شده  بي هيجان  و  يكنواخت  تكراري،  چقدر 
وقت زوج جوان وجذابي را ببينيد كه عاشقانه دست در 
حسرت  و  آنها  به  نشدن  خيره  مي روند،  راه  هم  دست 

نخوردن، برايتان سخت مي شود. ي

و  آساني  به  مشترك  زندگي  در  كه  اتفاق هايي  از  كي 
و  تكراري  مسير  يك  در  قرارگرفتن  مي افتد،  ذره ذره 
به  همسرتان  و  شما  مي شود  باعث  كه  است  روزمره 
جاي اينكه يك زوج عاشق باشيد، تبديل به دو همخانه 
بشويد كه فقط والدين بچه ها هستند. بعد از چند سال 
ديگر نه خبري از نگاه هاي عاشقانه دوران نامزدي است 
زندگي  اگر  عسل!  ماه  حرارت  و  شور  از  خبري  نه  و 
مشترك شما هم به اين نقطه رسيده، بايد بدانيد كه هر 
دوي شما مقصريد. زندگي مشترك فقط زماني به ورطه 
اين  اجازه  شما  كه  مي افتد  يكنواختي  و  شدن  تكراري 
اتفاق را بدهيد. كافي است حواستان به زندگي تان باشد 
تا به يكنواختي نرسد. راهكارهاي زير براي رسيدن به 

اين هدف به شما كمك مي كنند:

گاهي برنامه تان را تغيير دهيد
از  اندكي  كه  است  اين  دهيد  انجام  بايد  كه  كاري  اولين 
قوانين خودتان فاصله بگيريد. گاهي الزم است كمتر به 
صرفه جويي در وقت و پول فكر كنيد و به جايش به شاد 
بودن خودتان اهميت بدهيد. هزينه كردن براي يك شام 
نامزدي تان  دوران  خاطره انگيز  رستوران  در  شاعرانه 
اين  حرص  مدام  نيست  الزم  همين طور  نيست؛  اسراف 
مانده ايد،  بيدار  ديروقت  تا  امشب  چون  كه  بخوريد  را 
فردا صبح زود نمي توانيد بيدار شويد و به موقع سركار 
نقض  را  كسل كننده  قوانين  گاهي  باشد:  يادتان  برويد. 
كنيد. از سفرهاي غيرمنتظره استقبال كنيد. به شهربازي 
جديدي كه در شهرتان افتتاح شده سر بزنيد. اگر از هر 
فرصتي كه پيش مي آيد براي با هم بودن و لذت بردن 
مشتركتان  تجربه هاي  به  كنيد،  استفاده  هم  وجود  از 
زندگي  «شريك»  دو  حقيقتا  ترتيب  اين  به  افزوده ايد. 
هم  با  را  زيادي  فعاليت هاي  و  موقعيت ها  كه  مي شويد 
تجربه مي كنند. بعد از مدتي خواهيد ديد كه زندگي تان از 

حالت كسل كننده و تكراري گذشته بيرون مي آيد.

با هم قرار بگذاريد
مخصوص  فقط  رفتن  كافي شاپ  به  و  گذاشتن  قرار 
دوران نامزدي نيست. در هفته يك روز را با همسرتان 
بچه ها،  باشيد.  هم  با  را  روز  آن  همه  و  بگذاريد  قرار 
دوستان و همكاران، هيچ كدام اجازه ورود به اين حريم 
يا  خودتان  والدين  به  را  بچه  ها  ندارند.  را  خصوصي 
همسرتان بسپاريد تا خيالتان از بابت آنها كامال راحت 
دوران  مانند  باشيد  داشته  دوست  است  ممكن  باشد. 
در  را  ناهار  برويد،  كوه  به  هم  با  زود  صبح  نامزدي 
يك رستوران دنج صرف كنيد و بعد از آن هم به سينما 
برويد و عصر، باز هم در يك كافي شاپ با هم بستني 
نمي دهد  اجازه  كارتان  و  زندگي  برنامه  اگر  بخوريد. 
قرار  ماهانه  مي توانيد  دهيد،  انجام  را  كار  اين  هفته  هر 
بگذاريد تا يك روز كامل را بدون هيچ مزاحمتي فقط با 
سليقه  ماهانه،  قرارهاي  تنظيم  در  بگذرانيد.  همسرتان 
نوبت  به  مي توانيد  بگيريد.  نظر  در  هم  را  همسرتان 
سينما  به  ماه  اين  اگر  كنيد.  برنامه ريزي  قرارها  براي 
و رستوران رفته ايد، ماه آينده مي توانيد به پيك نيك و 
شما  قرارهاي  اين  حتما  نيست  الزم  برويد.  شهربازي 

هم  با  فقط  مي توانيد  هم  خانه  در  حتي  باشد.  پرخرج 
باشيد. به شرطي كه بچه ها را به يك دوست يا فاميل 
بسپاريد و به تلفن هاي غيرضروري هم پاسخ ندهيد. با 
هم آشپزي و براي همديگر غذا درست كنيد. با هم به 
تماشاي يك فيلم جالب بنشينيد. هنگام تماشاي فيلم از 
خودتان حسابي پذيرايي كنيد. يادتان باشد در روزهاي 
جز  به  كنيد،  صحبت  مي توانيد  همه چيز  درمورد  قرار 
بچه ها، كار و پول. درباره چيزهايي كه قبل از ازدواج 

حرف مي زديد، با هم حرف بزنيد.

خالق باشيد
كردن  اضافه  براي  و  همسرتان  كردن  خوشحال  براي 
باشيد.  خالق  بايد  يكنواخت?تان،  زندگي  به  نمك  كمي 
سعي  كنيد،  الگوبرداري  و  تقليد  ديگران  از  مدام  نبايد 
پيدا  مي كند،  خوشحال  را  همسرتان  واقعا  آنچه  كنيد 
كنيد. اگر برادرتان با رو كردن غيرمنتظره بليت تئاتر، 
موفق شده همسرش را خوشحال كند، دليل نمي شود كه 

همسر شما هم از همين غافلگيري استقبال كند!

همه چيز را تازه كنيد
فقط روابط شما نيست كه به تحول و تازگي نياز دارد، 
رفتن  بين  از  به  مي تواند  زمينه ها  همه  در  تغيير  بلكه 
مانند  ساده اي  تغييرات  كند.  كمك  زندگي   يكنواختي 
عوض كردن پرده ها و ملحفه هاي اتاق خواب، پوشيدن 
لباس هايي كه تا حاال عادت به پوشيدن آنها نداشته ايد، 
رفتن به رستوراني كه تاكنون آن را امتحان نكرده ايد 
و حتي تغيير چيدمان خانه مي تواند احساس تازگي را 
برايتان به ارمغان بياورد. يادتان باشد اگر به عنوان يك 
زوج، دچار ركود و يكنواختي شده ايد، حتما در جوانب 
ايجاد  بنابراين  هستيد؛  ركود  دچار  هم  زندگي  ديگر 
تغيير در ديگر مسايل زندگي مي تواند به تحول زندگي 

مشترك شما كمك كند.

آرامش خودتان را حفظ كنيد
اگر مدام نگران بچه ها و وضعيت مالي خانواده باشيد، 
وقت  گذراندن  براي  ذهنتان  در  جايي  كه  است  طبيعي 
يك  زير  هم  با  است  ممكن  نمي ماند.  باقي  همسرتان  با 
سقف باشيد و حتي صحبت هم بكنيد اما حتي اگر در 
بهترين حالت موضوع گفت وگوهاي شما درباره مسايل 
ذهنتان  و  فكر  همه  هم  باز  نباشد،  زندگي  مشكالت  و 
حالتي  چنين  در  كه  نيست  شكي  است.  ديگري  جاي 
خواهد  هيجان  و  شور  از  خالي  عاشقانه تان  روابط 
شد. سعي كنيد هر روز براي مدت كوتاهي هم كه شده، 
آرامش خودتان را حفظ كنيد و به مسايل استرس زاي 
جاري زندگي توجهي نداشته باشيد و به اين فكر كنيد 

كه چطور مي توانيد با همسرتان صميمي تر باشيد.

مستقل باشيد
داشتن استقالل در زندگي زناشويي اهميت زيادي دارد. 
انجام  هم  با  زوج  يك  به عنوان  كه  كارهايي  بر  عالوه 
مي دهيد، بايد كارهايي را هم خودتان جداگانه و مستقل 
انجام  دهيد. اين روش 2 مزيت دارد؛ اول اينكه داشتن 
موضوعات  تا  مي شود  باعث  هم  از  جدا  تجربه هاي 
اينكه  دوم  و  كنيد  پيدا  هم  با  صحبت  براي  جديدي 
وقتي از يكديگر جدا هستيد، دلتان بيشتر براي هم تنگ 

مي شود.

قدر آنچه داريد، بدانيد
دهيد،  بهبود  را  روابط تان  مي كنيد  تالش  اينكه  بر  عالو 
جاي  به  بدانيد.  را  فعلي تان  وضعيت  قدر  كنيد  سعي 
به  ديگر  شوهرهاي  و  زن  با  خودتان  دايمي  مقايسه 
نكته هاي مثبت رابطه تان فكر و بيشتر روي آنها تمركز 
در  خوبي  و  جذاب  خصوصيات  چه  كه  كنيد  فكر  كنيد. 
همسرتان وجود دارد كه شما عاشقانه آنها را دوست 
از  قدم  يك  فكركنيد.  ويژگي ها  آن  به  بيشتر  و  داريد 
اولين  كنيد  تصور  و  بگيريد  فاصله  فعلي  وضعيت 
صورت  آن  در  مي بينيد.  را  همسرتان  كه  است  باري 
چه چيزهايي را در او تحسين مي كنيد؟ وقتي در جمع 
ديگران با همسرتان شاد هستيد، كمي به اطرافيان دقت 

كنيد؛ آنها حتما با نگاهشان به شما آفرين مي گويند.
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و  آساني  به  مشترك  زندگي  در  كه  اتفاق هايي  از  يكي 
ذره ذره مي افتد، قرارگرفتن در يك مسير تكراري و روزمره 
است كه باعث مي شود شما و همسرتان به جاي اينكه يك 
زوج عاشق باشيد، تبديل به دو همخانه بشويد كه فقط 
خبري  نه  ديگر  سال  چند  از  بعد  هستند.  بچه ها  والدين 
از نگاه هاي عاشقانه دوران نامزدي است و نه خبري از 
شور و حرارت ماه عسل! اگر زندگي مشترك شما هم به 
اين نقطه رسيده، بايد بدانيد كه هر دوي شما مقصريد. 
و  شدن  تكراري  ورطه  به  زماني  فقط  مشترك  زندگي 
يكنواختي مي افتد كه شما اجازه اين اتفاق را بدهيد. كافي 
است حواستان به زندگي تان باشد تا به يكنواختي نرسد. 

چه كنيم تا زندگي مشترك برايمان يكنواخت نشود؟

تزريق تازگي به زندگي
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داريد  را  آبميوه ها  و  سبزيجات  آب  با  الغرى  قصد  اگر 
بايد فرصت مناسبى انتخاب كنيد. بايد آمادگى يك برنامه 
مشخص  را  مناسب  تاريخ  يك  باشيد.  داشته  را  منظم 
مى شود  كه  جايى  تا  مدت  اين  در  كنيد.  شروع  و  كرده 
كارى تان  فشار  و  استرس  اگر  كنيد.  دورى  استرس  از 
زياد است مى توانيد چند روز مرخصى بگيريد. همچنين 
الغرى  دوره  يك  صرف  مى خواهيد  كه  زمانى  مدت  بايد 
با معجون هاى الغرى بكنيد را نيز در نظر داشته باشيد. 
اين مدت معموًال به ميزان وزنى كه قصد داريد كم كنيد، 
معموًال 7  دارد.  بستگى  شما  ترس هاى  و  عادت ها  اراده، 
روز يك دوره منطقى و كارساز است. مى توانيد با 3 تا 4 

روز هم شروع كنيد.

آب سبزيجات و آبميوه هاى مناسب
و  مفيد  آبميوه هاى  و  سبزيجات  آب  چند  تهيه  طرز  بايد 
انتخاب  را  ميوه هايى  و  سبزيجات  بگيريد.  ياد  را  ساده 
آب  تنوع  در  محدوديتى  هيچ  باشد.  دستتان  دم  كه  كنيد 
سبزيجاتتان نداريد. فقط توجه داشته باشيد كه در تهيه 
اين معجون هاى الغرى نبايد از شير گاو، خامه يا بستنى 
و  عطر  طعم،  در  را  تنوع  مى كنيم  توصيه  كنيد.  استفاده 
اگر  كنيد.  رعايت  الغرى تان  معجون هاى  بوى  و  رنگ 
بنوشيد  كرفس  آب  ليوان  چند  روز  هر  مثًال  باشد  قرار 
نمى توانيد ادامه دهيد. پس بهتر است به فكر تنوع باشيد.

 3 تا 7 ليوان آب سبزيجات
معجون هاى  مصرف  با  الغرى  به  شروع  اينكه  از  قبل 
آب  و  آبميوه ها  است  بهتر  بكنيد  خانگى تان  الغرى 
سبزيجات مورد عالقه تان را انتخاب كنيد. مواد الزم براى 
تهيه اين معجون ها را هم از قبل خريدارى كرده و آماده 
كنيد. معلوم است كه مى توانيد در طول دوره الغرى كم 
ديگر  سبزيجات  و  ميوه  از  و  بخريد  را  كسرى هايتان  و 
را  خريدتان  سبد  قبل  از  كه  همين  اما  كنيد.  استفاده 
شما  خودش  برويد  خريد  به  خاصى  هدف  با  و  برداريد 
آن  نيست  الزم  باشيد  داشته  توجه  مى كند.  مصمم تر  را 
قدر مثًال آب سبزيجات بخوريد كه حالتان به هم بخورد. 
به نياز بدنتان هم توجه كنيد. به اصطالح به نداى بدنتان 
آب  ليوان   7 تا   3 بين  روزانه  معموًال  دهيد.  فرا  گوش 
سبزيجات كافى است. بهترين شيوه اين است زمانى كه 

احساس گرسنگى مى كنيد يك ليوان از اين معجون ها را 
را  مشخصى  زمان هاى  مى توانيد  همچنين  بكشيد.  سر 
انتخاب كنيد. قبل از ناهار و شام يك يا چند ليوان از اين 
معجون ها را خورده و غذاى سبكى ميل كنيد. مى توانيد 
هم  بعدازظهر   4 و  صبح   10 ساعت  در  ميان وعده  يك 
شديد  گرسنگى  خودتان  به  نمى خواهد  كنيد.  جان  نوش 
بدهيد. كافى است در مصرف مواد غذايى ديگر زياده روى 
نكنيد. زمانى كه قبل از غذاهاى اصلى از اين نوشيدنى ها 
مصرف مى كنيد كًال اشتهايتان براى غذا كم مى شود. ولى 
اگر يك يا چند ليوان آب سبزيجات بنوشيد و سر غذا هم 
كلى غذاى چرب وچيلى و پركالرى ميل كنيد نمى شود اميد 
چندانى به الغرى تان داشت. توجه داشته باشيد مصرف 
آب سبزيجات و آبميوه ها در اين دوره به اين معنى نيست 

كه مصرف ميوه و سبزيجات را كنار بگذاريد.

با معجون ها چه بايد بكنيد؟

اين  كرده ايد  قصد  كه  روزهايى  تعداد  و  وزن  حسب  بر 
رژيم را رعايت كنيد معموًال مى شود بين 2 تا 10 كيلوگرم 
وزن كم كرد. دو كيلو براى افرادى است كه شاخص توده 
بدنى پايينى دارند و 10 كيلو نيز براى آن هايى است كه 
چاق ترند و شاخص توده بدنى شان باالست. در طول اين 
كسب  جديدى  غذايى  عادت هاى  كه  مى گيريد  ياد  دوره 
كنيد كه سالم تر مى باشند. اگر مراقب باشيد، بعد از اين 
دوره هم تغذيه سالمتان را دنبال خواهيد كرد و پرخورى 
هفته  يك  حداقل  اينكه  خاطر  به  گذاشت  خواهيد  كنار  را 
و  ميوه  مصرف  به  همچنان  است  بهتر  داشته ايد.  تمرين 
سبزيجات زياد ادامه دهيد و تغذيه سالمى را دنبال كنيد 

در اين صورت مطمئن باشيد كه دوباره چاق نمى شويد.

روش تهيه معجون الغرى
تا 5 عدد گوجه فرنگى كامال رسيده را با 4 ساقه كرفس 
و 1 تا 2 مشت برگ اسفناج مخلوط كرده و داخل مخلوط 

كن بريزيد تا حسابى مخلوط شوند. اين معجون الغرى 
را بين وعده هاى غذايى ميل كنيد.

است.  واقعى  سوز  چربى  يك  گوجه فرنگى  گوجه فرنگى: 
و  مى باشد  گلوسيد  اندكى  ميزان  حاوى  سبزى  اين 
شاخص گليسمى آن نيز 38 است. گوجه فرنگى سرشار 
از پتاسيم، منيزيم، ويتامين C و ويتامين ها و مواد معدنى 
مغذى  مواد  از  سرشار  كرفس  مى باشد.كرفس:  ديگر 
ويتامين هاى  سديم،  پتاسيم،  آهن،  كلسيم،  مانند  مختلف 
و  بوده  آب  از  سرشار  سبزى  اين  مى باشد.   C و   A،B
همين  براى  است  ادرارآور  يعنى  دارد  ديورتيك  خواص 
هم مى تواند بدن را از شر توكسين ها خالص كند. اسفناج: 
 ،C ويتامين  كلسيم،  منيزيم،  آهن،  از  سرشار  اسفناج 
ويتامين هاى گروه B و غيره مى باشد. اين سبزى خاصيت 
اكسيژن رسانى به بدن و سم زدايى دارد و به ويژه اينكه 

مى تواند تعادل خاصيت اسيدبازى بدن را حفظ كند.

طرز تهيه معجون الغرى
درصد  و 20  ليموترش  آب  درصد  سيب، 20  درصد   60
در  اگر  است.  كافى  معجون  اين  تهيه  براى  گريپ فروت 
حال مصرف داروى خاصى هستيد گريپ فروت را حذف 

و ميزان ليموترش را بيشتر كنيد.

و  كرده  كمك  خون  قند  ميزان  كاهش  به  سيب  سيب: 
مى دهد.  كاهش  نيز  را  انسولين  ترشح  ميزان  همچنين 
داشته  توجه  مى شود.  چاقى  باعث  زياد  انسولين  ترشح 
باشيد كه اين ميوه سرشار از فيبرى به نام پكتين است 

كه باعث سوخت و ساز چربى ها مى شود.

ليموترش و گريپ فروت: اين دو ميوه قند خون را كاهش 
بر  عالوه  مى كنند.  كم  را  انسولين  ترشح  ميزان  و  داده 
اين مى توانند متابوليسم يا همان سوخت و ساز بدن را 
باال ببرند و چربى ها را بسوزانند. نتايج پژوهش ها نشان 
ميوه  يا  آب  صورت  به  چه  مركبات  مصرف  كه  مى دهد 
كامل آن هم چند دقيقه قبل از غذا باعث مى شود هر ماه 2 
كيلوگرم وزن كم كنيد البته به شرط اينكه پرخورى نكنيد 

و دور و بر غذاهاى چرب خط قرمز بكشيد.

سالمت
آب سبزيجات معجون هاى الغرى 
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آيا گريه كردن از مردى كم مى كند؟ اين 
يكى از متداول ترين سواالت همه مردان 
هيچوقت  و  است  بوده  دور  گذشته  از 
پاسخ كاملى براى آن شنيده نشده است.

هاى  نشانه  از  يكى  هميشه  كردن  گريه 
تصميم  مردها  كه  ويژگى  است،  زنانگى 
گرفتند بگذارند براى خانم ها باقى بماند. 
اين  بر  عموم  باور  كه  هايى  فرهنگ  در 
سرسخت،  خشن،  بايد  مرد  كه  است 
منطقى، غيروابسته، مستقل، جاه طلب و 
لطيف،  زن  و  نفوذ  و  قدرت  بر  متمركز 
آرام، مهربان، حساس، احساسى، منفعل، 

باشد،  ظاهر  و  زيبايى  درگير  و  وابسته 
گريه كردن مرد به ويژه در حضور يك 

زن، نشانه ضعف به شمار مى رود.
رفته  فرو  ما  ذهن  در  اينطور  كه  ازآنجا 
است كه عمل گريه كردن يا بايد صفتى 
زنانه باشد يا مردانه و نمى تواند ويژگى 
هر دو آنها باشد، وقتى مردى را در حال 
صفات  از  را  او  بينيم  مى  كردن  گريه 
طرز  اين  كنيم.  مى  دور  خود  مردانه 
واقعيت  در  و  است  اشتباه  بسيار  تفكر 
هاى  فلسفه  نيست.  اينگونه  طبيعت  و 
هر  كه  اند  دريافته  گذشته  از  بسيارى 
فرد با خصوصيات و ويژگى هاى جنس 
مخالف خود هم به دنيا مى آيد، نه فقط 
روانى،  نظر  از  بلكه  بيولوژيكى،  نظر  از 

جنسى و احساسى نيز همينگونه است.

مردها به دليل وضعيت بيولوژيكى خود 
(به  مردانه  انرژى  از  بيشترى  مقدار 
چالش كشيدن دنياى بيرون خود ازجمله 
آلت تناسلى شان كه از نظر ظاهر نمود 
بيشترى دارد) را ابراز مى كنند و زنان 
خاص  بيولوژيكى  ويژگى  علت  به  نيز 
خود انرژى زنانه بيشترى (ايجاد فضاى 
حساسيت  دهنده  نشان  كه  درونى  امن 
اندام  درمورد  البته  و  باشد،  مراقبت  و 
مى  نشان  همچنين)  نيز  شان  تناسلى 
و  خوب  تعادل  مردى  يا  زن  اگر  دهند. 
زنانه  خصوصيات  باشد،  داشته  كافى 
دو  هر  زن  مردانه  خصوصيات  و  مرد 
«ايدآل/ زنى  يا  مرد  شوند.  مى  ابراز 

واقعى» است، كه انسانى ايدآل با تعادل 
از هر دو انرژى جنسى خود باشد.

اين  به  ها  انرژى  اين  توازن  و  تعادل 

ديدن  براى  مردها  كه  است  معنى 
انعكاس انرژى زنانه خود بايد زنانى را 
در زندگى شان ببينند و زنان نيز براى 
به  خود  مردانه  انرژى  انعكاس  ديدن 

مردان نياز دارند.

را  خود  مردانه  انرژى  مردى  وقتى 
ترس  بدون  تواند  مى  دهد،  رشد  خوب 
و خجالت و يا تهديد براى از دست دادن 
مردانگى خود، انرژى زنانه خود را نيز 
پيش  تواند  مى  مردى  چنين  كند.  ابراز 
روى ميليون ها مرد و زن به گريه بيفتد 

ها  حرف  اين  تمام  با  و  بريزد  اشك  و 
باز جذاب ترين مرد جمع باشد. اما وقتى 
مردانگى مردى خوب رشد نكرده و قوى 
نباشد، سعى خواهد كرد كه بخش زنانه 
گريه  مثل  (كارهايى  كند  پنهان  را  خود 
 ( كردن،  مراقبت  بودن،  حساس  كردن، 
زيرا چنين مردى هنوز از مردانگى خود 
سعى  دليل  همين  به  نيست.  مطمئن  هم 
از  ترى  خشن  بسيار  چهره  كرد  خواهد 

خود نشان دهد.
نشان  را  خود  ساختگى  مردانگى  اگر 
ندهد، با بى اندازه «مهربان» بودن، خود 
همين  به  كرد.  خواهد  پنهان  آن  از  را 
زنانه  حالتى  كند،  مى  گريه  وقتى  دليل 
توسط  او  مردانه  انرژى  زيرا  گيرد  مى 
انرژى زنانه اش پنهان شده است. گريه 
زنان  چشم  در  مردانى  چنين  كردن 
دنبال  به  طبيعى  و  غريزى  طور  به  كه 
مردى هستند كه انعكاس انرژى مردانه 

خودشان باشد، بسيار زشت مى رسد.
خود  زنانگى  از  كه  زنى  ديگر،  طرف  از 
حال  در  را  مردى  وقتى  نيست،  مطمئن 
گريه كردن مى بيند، سردرگم و گيج مى 
شود زيرا از انرژى درونى دوگانه خود 

بى اطالع است.
مرد  كافى  اندازه  به  اگر  اينكه  آخر  خط 
هستيد كه گريه كنيد، بايد بدانيد كه در 
زنانگى  و  خود  از  كه  واقعى  زنان  نظر 
شان مطمئن باشند، بسيار بسيار جذاب 
و  تر  حساس  كه  مردى  بود.  خواهيد 
بلكه  نيست،  ضعيف  باشد،  تر  مهربان 

مردى ايدآل و واقعى است.
آقايان جلو اشك هايتان را نگيريد. گريه 
كردن فقط عملى انسانى نيست، بلكه مى 

توان جذاب هم باشد!
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عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و 
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سريعترين روش روانكاوى از طريق 
هيپنوتراپى - روانكاو و هيپنوتراپيست 

هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى 

شاهين

گريه مردان براى زنان 
جذاب است يا زننده؟

روانشناسان در مطالعه نقش هاى هر جنس، 
رازهاى  و  اند  رسيده  نتايجى  و  نكات  به 
كه  رازهايى  اند.  كرده  مشخص  را  آقايان 
آنها  مورد  در  ها  خانم  دارند  دوست  آنها 

اطالع داشته باشند.

"دوستت  گويند  مى  اعمالشان  با  آقايان   .1
دارم"

حرف  با  نه  دهند  مى  ترجيح  آقايان  بعضى 
بلكه با عمل نشان دهند كه دوستتان دارند. 
آنها با تعميرات وسايل در خانه، تميز كردن 
حياط يا حتى بيرون گذاشتن سطل آشغال يا 

هر كارى كه خانه را برايتان تبديل به جاى 
بهترى كند، مى گويند "دوستت دارم".

2. فعاليت هاى مشترك، پيوندهاى محكمترى 
را رقم مى زنند.

طرف  با  مشترك  كارهاى  انجام  با  آقايان 
مقابلشان و نه فقط با در ميان گذاشتن افكار 
تر  محكم  را  خود  روابط  احساساتشان،  يا 
ورزش  آقايان  از  بسيارى  براى  كنند.  مى 
صميمى  خود  طرف  با  كه  شود  مى  باعث 

تر شوند.

3. آقايان تعهد را جدى مى گيرند.
هستند.  مشهور  تعهد  از  ترسيدن  به  آقايان 
تعهد  آنها  كه  دهد  مى  نشان  شواهد  ولى 
ترى  طوالنى  زمان  آنها  گيرند.  مى  جدى  را 
مطمئن  خواهند  مى  زيرا  مانند  مى  متعهد 
زندگى  كشتى  عرشه  روى  ابد  تا  كه  شوند 
مورد  در  تحقيق  يك  در  مانند.  مى  مشترك 
آقايانى كه در حال حاضر متأهل هستند، 90 
گذشته  به  اگر  كه  كردند  اعالم  آنها  درصد 
برمى گشتند با همين فرد ازدواج مى كردند.

4. او واقعًا گوش مى دهد.
شما وقتى به حرف هاى كسى گوش مى دهيد 
شايد البالى حرف هاى او "بله"، "درسته" و 
نشان  ترتيب  بدين  بگوييد.  ها  حرف  اين  از 

مى دهيد كه به حرف هاى او گوش مى كنيد. 
مردى  چون  نيستند.  اينطور  ها  بعضى  ولى 
هيچ حرفى نمى زند دليل نمى شود كه اصًال 
به شما گوش نمى كند. او ترجيح مى دهد در 
سكوت به شما گوش كند و در مورد حرف 

هايتان فكر كند.

خودشان  به  مخصوص  زمان  به  آقايان   .5
نياز دارند.

با آنكه فعاليت هاى مشترك از اهميت بااليى 
مختص  زمانى  به  آقايان  ولى  برخوردارند، 

عالقه  مورد  موضوع  دارند.  نياز  خودشان 
آنها هرچه باشد، از گلف گرفته تا باغبانى، 
تشويق  را  آنها  بايد  غيره،  و  بدنسازى 
كنند  دنبال  را  هايشان  سرگرمى  كه  كنيد 
داشته  خودتان  براى  را  زمانى  هم  شما  و 
باشيد. وقتى هر دو طرف زمانى را فقط به 
خودشان اختصاص دهند، چيزهاى بيشترى 

براى همديگر خواهند داشت.

6. آقايان از پدرانشان ياد مى گيرند.
موردنظرتان  مرد  بدانيد  خواهيد  مى  اگر 
كرد،  خواهد  عمل  چطور  اش  رابطه  در 
هم  با  آنها  اينكه  بشناسيد.  را  پدرش  بايد 
با  طرفتان  پدر  رفتار  و  دارند  رفتارى  چه 
در  نكاتى  شما  به  است،  چطور  همسرش 
ياد  شما  با  تان  آينده  همسر  رفتار  مورد 

خواهد داد.

مى  خيال  بى  ها  خانم  از  زودتر  آقايان   .7
شوند.

به  نسبت  ترى  طوالنى  زمان  مدت  ها  خانم 
ياد  به  را  خود  منفى  و  بد  تجربيات  آقايان 
غم  و  اضطراب  استرس،  و  داشت  خواهند 
را زود فراموش نمى كنند. در مقابل، آقايان 

كمتر روى رويدادهاى ناخوشايند مى مانند 
و سعى مى كنند زود آنها را فراموش كنند. 
بنابراين وقتى شما سعى مى كنيد در مورد 
بحث ديشب سر حرف را باز كنيد، همسرتان 

آن را كامًال فراموش كرده است.

8. آنها به سپاسگزارى پاسخ مى دهند.
در  او  از  سپاسگزارى  مراتب  دادن  نشان 
بسيار  تأثير  او  رفتار  و  برخورد  نحوه 
اند  داده  نشان  مطالعات  گذارد.  مى  بزرگى 
آنها  كمك  از  همسرانشان  وقتى  پدران  كه 

كمك  آنها  به  بيشتر  كنند،  مى  سپاسگزارى 
مى كنند.

9. آقايان ايما و اشاره و كنايه هاى شما را 
درك نمى كنند.

لحن  مانند  هايى  سيگنال  است  ممكن  آقايان 
را  شما  هاى  اشاره  و  ايما  يا  زدن  حرف 
از  آنها  اينكه  خصوص  به  نشوند.  متوجه 
روى چهره شما نمى توانند غمگين بودنتان 
را تشخيص دهند. اگر مى خواهيد پيام خود 
مورد  در  مستقيمًا  بايد  برسانيد،  او  به  را 

پيامى كه مى خواهيد بدهيد، حرف بزنيد.

10. آقايان هميشه آمادگى رابطه جنسى را 
ندارند.

هميشه  آقايان  ها،  خانم  تصور  خالف  بر 
اغلب  آنها  ندارند.  را  جنسى  رابطه  حوصله 
تحت فشار استرس كار، خانواده و پرداخت 
قبض ها هستند. استرس تمايل فرد به رابطه 
همسرتان  اگر  برد.  مى  بين  از  را  جنسى 
اين  دليلش  نيست،  جنسى  رابطه  به  حاضر 
او  ندارد،  دوست  را  شما  ديگر  كه  نيست 
فقط خسته است و روز سختى را پشت سر 

گذاشته است.

رازهايى كه 
آقايان دوست 

دارند خانم ها در 
مورد آنها بدانند
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خاصيتى  چه  اينجا  ژنو.  كنتيننتال  اينتر  هتل 
و  غرب  و  ايران  اى  هسته  مذاكرات  كه  دارد 
البته خيلى از مالقات هاى سياسى مهم را در 

آن برگزار مى كنند؟

سوييسى ها از همان اول تكليفشان را معلوم 
نيستند  جدل  و  جنگ  اهل  اصال  اينكه  كردند. 
و به اندازه سر سوزنى هم با كسى دشمنى 
دوم  جهانى  جنگ  زمان  در  سوييس  ندارند. 
اعالم  و  گرفت  باال  را  صلح  سفيد  پرچم 
تا  سوييس  كه  بود  جهانى  جنگ  در  بيطرفى 
سال 2002 ميالدى عضو سازمان ملل متحد 
نشد. اين صلح طلبى و به اعتقاد خيلى ها بى 
خيالى به زد و خورد كشورها كارى كرده كه 
گزينه  اولين  عنوان  به  كشور  اين  هقته  همين 

قرار و مدارهاى ديپلماتيك انتخاب شود.
هر وقت دو طرف بخواهند سر موضوعى مهم 
با هم سر گفتگو را باز كنند و يك جورهايى 
اختالف ها را حل و فصل كنند، حتما قرارشان 
توى يكى از شهرهاى سوييس اتفاق مى افتد؛ 
سازمان  كلى  وجود  با  كه  ژنو  خصوص  به 
صلح  نماد  جورهايى  يك  المللى  بين  نهاد  و 
توى دنيا شده. محل قرارها هم بيشتر اوقات 
معلوم است. هتل 18 طبقه مشهور شهر. هتل 
زياد  را  اسمش  روزها  اين  كه  اينتركنتيننتال 

توى سر خط خبرها مى شنويم.
هتل 5 ستاره سوييسى ها چند روزى مهمان 
هيات ايرانى و سران كشورهاى 1+5 بود اما 
اولين بارى نيست كه هتل كنتيننتال اين تعداد 
آدم سرشناس و به قول معروف دانه درشت 

هاى سياست دنيا را دور هم جمع مى كند.
كه  جايى  است؛  هتل  اصلى  ورودى  اينجا 
گول  كند.  مى  توقف  سياستمدارها  ليموزين 
آرامش ساعات اوليه شب را نخوريد. در طول 
روز اينجا پر مى شود از عكاس و خبرنگار و 

سياستمدار و باديگارد!
در  هتل،  استخر  كنار  كوچك  رستوران 
صبحانه  ميزبان  ژنو  مذاكرات  داغ  روزهاى 
گفتگوهاى  جمله  از  بود؛  زيادى  كارى  هاى 
الورف  سرگئى  و  كرى  جان  غيررسمى 
شدن  جدى  با  پيش  هفته  اوايل  جفتشان  كه 
هتل  به  سرعت  به  را  خودشان  مذاكرات 

كنتيننتال رساندند.
خفن  هتل  تاسيس  از  كه  سالى   50 اين  توى 
ژنو گذشته، تا االن حدود 400 مقام عالى رتبه 
وزير   4000 به  نزديك  و  مختلف  كشورهاى 
هم  كلى  اند.  داشته  سكونت  آن  در  دولتى 
سفير و شخصيت هاى سياسى مهم تا همين 
نشسته  مذاكره  ميز  پاى  هتل  اين  توى  هقته 
اند. آدم هايى مثل كوفى عنان، بيل وهيالرى 
كلينتون هر وقت به سوييس بيايند، يكراست 

به اينتركنتيننتال مى روند.
حسنى مبارك، جورج بوش و خاوير دكويار 
اما  اند  كرده  سر  هتل  اين  توى  ها  مدت  هم 
مذاكره  محل  جورهايى  يك  اينتركنتيننتال 
مثال  هستم.  هم  شرق  و  غرب  حساس  هاى 
وقت  جمهور  رئيس  اسد  حافظ   1977 سال 
رژيم  و  اعراب  منازعه  گيرودار  توى  سوريه 
كارتر،  جيمى  با  هتل  همين  توى  اسرائيلى 
مذاكره  ميز  سر  آمريكا  وقت  جمهور  رئيس 
ها  سورى  درگيرى  درباره  كلى  و  نشست 
چند  همين  زد.  چانه  اسرائيلى  نيروهاى  با 
الوروف  سرگئى  و  كرى  جان  هم  پيش  وقت 

توى  روسيه  و  آمريكا  خارجه  امور  وزيران 
شيميايى  سالح  مسئله  سر  اينتركنتينتال  هتل 
داستان  سر  و  نشستند  ميز  يك  سر  سوريه 
اما  كردند  دو  به  يكى  هم  با  سوريه  جنگ 
سر  را  ژنو  مشهور  هتل  كه  اتفاقى  مهمترين 
زبان ها انداخته مربوط به سال 1985 ميالدى 

است.
درست وسط گيرودار جنگ سرد و كشمكش 
رونالد  ها  غربى  با  ها  كمونيست  هاى 
توى  هم  با  گورباچف  ميخاييل  و  ريگان 

ميخاييل  گذاشتند.  قرار  اينتركنتيننتال  هتل 
عنوان  به   1985 مارس  يازده  در  گورباچف 
دبير كل حزب كمونيست شوروى انتخاب شد 
اما تا زمانى كه او 9 ماه بعد در ژنو با رونالد 
ريگان رئيس جمهور آمريكا ديدار كرد، كمتر 
سابق  وزير  اين  شوروى  از  خارج  در  كسى 

كشاورزى را مى شناخت.
حاشيه  در  كه  ريگان  و  گورباچف  ديدار 
شد،  برگزار  ژنو  در  سالح  خلع  اجالس 
طى  جهان  ابرقدرت  دو  رهبران  ديدار  اولين 
ضد  شديدا  هايى  ديدگاه  ريگان  بود.  سال   6
چطور  نيست  معلوم  و  داشت  كمونيستى 
سوييسى ها توانستند او را راضى كنند تا در 
ژنو با گورباچف ديدار كند. مى گويند ديدار 
آنها توى هتل اينتركنتيننتال ژنو يك جورهايى 
آن  با  خصوص  به  كرد.  تمام  را  سرد  جنگ 
جمله شاهكار گوربا جف به ريگان: «من فقط 
خواهم  مى  بدهم.  شما  به  بدى  خبر  ام  آمده 
محروم  بزرگ  دشمن  يك  داشتن  از  را  شما 

كنم!»
وقتى سرگئى الوروف و هيالرى كلينتون بعد 
فرستادن  پيغام  و  سياسى  بگومگوى  كلى  از 
استقرار  مسئله  سر  هم  با  تيز  و  تند  هاى 
سامانه موشكى آمريكايى ها توى شرق اروپا 
توى هتل كنتيننتال سر ميز مذاكره نشستند، 
خيلى ها ياد ديدار تاريخى ريگان و گورباچف 
افتادند. ديدارى در هتل مشهور ژنو كه دست 

آخر دو كشور را با هم آشتى داد.

در يك قدمى سازمان ملل
از  خصوص  به  است.  زياد  هتل  ژنو  توى 
هتل  به 20  نزديك  شهر  اش.  ستاره  پنج  نوع 
هتل  اوصاف  اين  با  دارد.  ستاره  پنج  مجلل 
داشته  خاصى  ويژگى  بايد  اينتركنتيننتال 
هاى  مهمان  بيراه  و  راه  اينطورى  كه  باشد 
سرشناس به تورش مى خورد. اينتركنتيننتال 
زيادى  فاصله  ژنو  هاى  هتل  باقى  برخالف 
از  دور  جورهايى  يك  و  دارد  شهر  مركز  با 
همهمه و هياهوى بافت شهرى است  البته اگر 
هميشه  ژنو  در  بشود  هياهو  اسم  به  چيزى 
آرام پيدا كرد!  نزديك فرودگاه است و وسط 

قسمتى از شهر كه به آ« بخش بين المللى مى 
گويند.

شروع  ميليادى   1925 سال  از  ها  سوييسى 
جورهايى  يك  كه  كردند  محلى  ساخت  به 
اى  منطقه  باشد.  دنيا  مردم  همه  به  متعلق 
و  المللى  بين  هاى  سازمان  اقسام  و  انواع  با 
قرن  از  كشور  اين  جهانى.  معتبر  هاى  بانك 
19 تا همين هقته وارد هيچ جنگى نشده و به 
عنوان كشورى كامال بيطرف و آرام در جهان 

ندارد  تعجبى  همين  براى  شود.  مى  شناخته 
اگر همه سازمان هاى مهم جهانى توى كوچه 
داشته  فرماندهى  مقر  آن  شهرهاى  پسكوچه 

باشند.
زياد  المللى  بين  هاى  ساختمان  وجود  با  ژنو 
با يك نماد عجيب و غاريب توى دنيا معروف 
است. با يك فواره به نام Jet deau كه روى 
درياچه ژنو قرار دارد. در سال 1866 ميالدى 
درست  متر  ارتفاع 30  با  فواره  بناى  كه  بود 
شد اما سال 1881 تئودور تورنتينى مهندس 
مشهورى كه آن زمان ها حسابى اسم و رسم 
در كرده بود، ارتفاع آن را به 85 متر رساند. 
اين فواره همين هقته با سرعت 200 كيلومتر 
به  را  آب  ليتر  ثانيه 500  هر  توى  ساعت  در 
از  باالتر  ارتفاعى  در  هم  آن  فرستد،  مى  هوا 

150 متر!
ژنو  در  حاضر  المللى  بين  سازمان  مهمترين 
كه پاى پياده فقط 3 دقيقه با هتل اينتركنتيننتال 
فاصله دارد، مقر سازمان ملل متحد است كه 
بين سال هاى 1929 تا 1936 ميالدى در ژنو 
جلسه  به 1000  نزديك  سال  هر  شد.  ساخته 
جهانى  صلح  ايجاد  براى  سازمان  اين  در 
آنطرف  خيابان  سه  دو  شود.  مى  برگزار 
تجارت  و  جهانى  ارتباطات  سازمان  هم  تر 
با  جهانى  سرخ  صليب  البته  و  است  جهانى 
به   1988 سال  از  كه  اش  مخصوص  موزه 
كارگرآورى اسناد و مدارك فعاليت هاى اين 
سازمان مشغول شده. كمى جلوتر هم موزه 
سراميك  و  شيشه  موزه  آرياناست،  مشهور 
جهانى  كارگردان  از  حمايت  سازمان  اروپا. 
هتل  هاى  نزديكى  و  خيابان  همين  توى  هم 
طبيعى  اوصاف  اين  با  است.  اينتركنتيننتال 
است كه ديپلمات ها يكسره از فرودگاه بگوبند 
المللى  بين  بخش  ستاره   5 هتل  تنها  راهى  و 

شوند!
ورودى اصلى مقر سازمان ملل متحد در ژنو 
رديف  هم  پرچم  با 190  است.  خيابان  به  رو 
در  و  يكديگر  كنار  الفبا  حروف  ترتيب  به  كه 

اينجا  اند.  گرفته  قرار  مترى   1300 مسافتى 
ساختمان  مهمترين  البته  و  بزرگترين  از  يكى 
هاى اروپاست كه با 2000 صندلى بزرگترين 
سالن اجالس قاره سبز را هم دارد. مى گويند 
زبان   6 به  اول  بايد  نهاد  اين  مدارك  همه 
و  روسى  انگليسى،  اسپانيايى،  عربى،  چينى، 
فرانسوى تنظيم شود و بعد به بايگانى برود.

تجمل از نوع تميزش!

 56 اتاق،   333 با  طبقه   18 ساختمان  يك 
رستوران.   2 و  كنفرانس  سالن   16 سوييت، 
يكى  و  ها  تابستان  براى  استخر  كنار  يكى 
و  آلپ  كوه  از  نمايى  با  بااليى  طبقات  در 
مسافر  يك  كه  امكاناتى  هر  با  ژنو.  درياچه 
از يك هتل پنج ستاره انتظار دارد. از ماساژ 
هاى  بليت  تا  گرفته  ها  اتاق  توى  اختصاصى 
شهر.  متروى  و  اتوبوس  از  استفاده  رايگان 
هتل  مجموعه  زير  كه  ژنو  اينتركنتيننتال  هتل 
هتل  برخالف  است،  مشهور  اينتركنتيننتال 
درياچه  كنار  در  شهر  ديگر  ستاره  پنج  هاى 
به  كيلومتر   2 تقريبا  هتل  اين  نگرفته.  قرار 
اينحال  با  است.  دور  درياچه  از  غرب  سمت 
به سبب نزديكى به بخش ديپلماتيك ژنو براى 
سياسى  بازديدهاى  و  ديد  براى  كه  آنهايى 
به اين شهر مى آيند طرفدار زياد دارد. هتل 
در سال 1964 بنا شد ولى در سال 2005 با 
هزينه اى 22 ميليون دالرى بازسازى اساسى 
شد. آن هم با نظر معمار مشهور تونى چوى 
اتاق  كردن  مجلل  براى  را  تالشش  همه  كه 

نهمان ها و سالن همايش ها كرد.
از آن سال بود كه نرخ اتاق هاى هتل هم كمى 
تند و تيز شد. پايين ترين نرخ يك شب اقامت 
توى هتل 690 دالر است كه كم كم با بيشتر 
شدن امكانات و بزرگى اتاق ها به شبى 900 
وضع  همين  با  كه  بماند  رسد.  مى  هم  دالر 
قيمت ها هميشه خدا هتل پرمسافر است. البته 
هتل كنتيننتال به خاطر اتاق هاى مجللش محل 
به  بيشتر  هتل  نيست.  ها  آدم  اين  شدن  جمع 
خاطر اتاق هاى همايش عريض و طويل اش 
اول  طبقه  در  همايش  سالن  دارد. 16  شهرت 
اروپا  شهرهاى  از  يكى  اسم  به  كدام  هر  كه 

نامگذارى شده اند.
مهمان هاى معمولى هتل اصال از آمدن هيات 
روز  نداشتند.  خوشى  دل  ديپلماتيك  هاى 
براى  ها  مهمان  از  يكى  كه  بود  گفتگوها  دوم 
رئيس هتل نامه نوشت و شكايت كرد كه «اگر 
سفارش  دالرى   40 همبرگر  يك  هم  خودتان 

مى داديد، باز هم دوست داشتيد آن را وقتى 
تماشايتان  دست  به  اسلحه  امنيتى  ماموران 

مى كنند بخوريد؟»
سالن آمستردام، برلين، بروكسل، پاريس و ... 
هر كدام هم با طراحى داخلى و چيدمانى كه 
يك جورهايى همان شهر را به ياد مى آورد. 
با فضايى حدود 2000 متر مربع و گنجايش 
شود  مى  فقط  كه  امكاناتى  البته  و  نفر.   850
ليموزين  داشت.  انتظار  اينتركنتيننتال  هتل  از 
هاى اختصاصى براى مهمان هاى همايش و 
باديگاردهايى كه به تناسب قد و هيكل مهمان 
ها انتخاب مى شوند. حاال خدا مى داند هزينه 
هتل  اين  در  كه  زيادى  سياسى  هاى  همايش 
است.  كسانى  چه  عهده  به  شود،  مى  برگزار 
هزينه  كشورى  هر  كه  است  اين  اش  منطق 
هيات همراه خودش را بدهد اما اينطوركه به 
هايشان  مهمان  از  ها  ژنوى  رسد  مى  گوش 
در زمان گفتگوهاى حساس هزينه زيادى نمى 
صلح  چقدر  بدهند  نشان  اينكه  براى  گيرند. 
آن  براى  و  دارد  اهميت  برايشان  دنيا  توى 

حتى از مالشان هم مى گذرند!
شهر  ستاره   5 هاى  هتل  بقيه  برخالف  هتل، 
كنار درياچه معروف ژنو قرار نگرفته و حدود 
دوكيلومتر با آن فاصله دارد اما سوييت هاى 
پرزنشيال (اتاق هاى بسيار ويژه و لوكس) كه 
معموال ميزبان هيات هاى سياسى كشورهاى 
مختلف هستند چون در طبقات باال قرار گرفته 
اند و بوى دلچسبى از درياچه و كوه آلپ به 

ميهمانانشان مى دهند.

شهر بى هياهو
ژنو د ر زبان فرانسه يعنى جايى كه آب شور 
دليل  كسى  هنوز  رسند.  مى  هم  به  شيرين  و 
شايد  داند.  نمى  را  عجيب  گذارى  اسم  اين 
منظور از آب، درياچه آرامى باشد كه از هر 
تصوير  با  ژنو  درياچه  پيداست.  شهر  نقطه 
كوه هاى آلپ هميشه برف گرفته پشت آن و 
قله مون بالن. درست مثل تصويرى كه توى 
شهر  ديديم!  مى  آلپ  كوه  هاى  بچه  كارتون 
سرسبزى  لحاظ  از  روزها  اين  سوييس  آرام 
استانداردهاى  نظر  از  و  اروپا  دومينشهر 
زندگى دومين شهر جهان است. با همه گرانى 

ها و هزينه هاى باالى زندگى.
قرن  تا  ميالد  قبل  سال   50 از  ها  سوييسى 
روم  امپراتورى  نظر  زير  يكسره  ميالدى   12
مردم   13 قرن  توى  اينكه  تا  شدند  مى  اداره 
گرفتند  تصميم  سوييس  صداى  بى  و  آرام 
چه  با  كه  بماند  شوند.  مستقل  عمرى  از  بعد 
ها  رومى  دست  زير  از  را  خودشان  بدبختى 

نجات دادند.
آنها سال ها بعد اسير سربازان ناپلئون شدند. 
كرده  اشغال  را  سوييس  فرانسه  ها  مدت  تا 
سوييس  كنفدراسيون  تشكيل  با  اينكه  تا  بود 
اين كشور اعالم استقالل كرد. اين وسط ژنو 
زير  همچنان  ها  سوييسى  استقالل  وجود  با 
هم  آنها  اينكه  تا  شد  مى  اداره  فرانسه  نظر 
باالخره فرانسوى ها را كنار گذاشتند و شدند 
از  سوييس.  هاى  ايالت  يا  ها  كانتون  از  يكى 
آن سال بود كه ژنو كم كم سر زبان ها افتاد. 
شهرى كه به لحاظ جغرافيايى براى اروپايى 
ها اهميت خاصى داشت، فاصله ژنو تا پاريس 
و ميالن فقط يك ساعت است و از لندن و رم 

و مادريد حدود دو ساعت.

سمسارى لندن 
تمام وسايل منزل و محل كار شما را اعم 
از انواع قالى، موكت دستى و ماشينى، 
مبلمان نو يا قديمى، لوازم آشپزخانه، 

لوازم اتاق خواب كودك و بزرگ سال 
و لباسهاى استفاده شده را خريدارم. 

سمسارى لندن براى تمام لوازم برقى و ديجيتال، 
تابلوهاى  و  موسيقى  آالت  شخصى،  كتابخانه 

نقاشى و عكس شما پيشنهاد  خريد دارد . 
در صورت تغيير نوع كار يا دفتر يا انبار خود 
لندن  سمسارى  بگيريد.  تماس  ما  با  توانيد  مى 
خدمات بسته بندى و جابجايى لوازم شما را با 

يهترين قيمت انجام مى دهد.

هر آنچه شما ديگر نياز نداريد ما مى خريم. 
تجربيات  از  گيرى  بهره  با  لندن  سمسارى 

كارشناسان مجرب مى كوشد تا بهترين پيشنهاد 
و  بازديد  نمايد.  ارائه  شما  به  را  ممكن  قيمتى 
ممكن  قبلى  هماهنگى  و  وقت  با  گذارى  قيمت 
قيمت  و  كارشناسى  امر  شدن  ساده  جهت  است. 
گذارى مى توانيد عكس و مشخصات اقالم مورد 
نظر را به آدرس زير ايميل يا پيام تلفنى كنيد. 

cashforhousewares@gmail.com

Tel:  07926119287

معرفى هتل 
مذاكـرات 
هستـه اى!
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ورزش

پايان امپراتورى 18 ساله 
موراتى برباشگاه اينتر

اريك توهير، مالك جديد اينتر، به عنوان رييس اين 
باشگاه هم انتخاب شد تا دوران 18 ساله رياست 

ماسيمو موراتى بر اين باشگاه به پايان برسد. 

از  درصد   70 گذشته  ماه  اندونزيايى  تاجر  اين 
سهام باشگاه اينتر را خريد تا اين باشگاه دوران 
است  قرار  مى شود  گفته  كند.  آغاز  را  تازه اى 
موراتى به عنوان رييس افتخارى باشگاه معرفى 
«من  گفت:  اينتر  باشگاه  سايت  به  موراتى  شود. 
واقعا راضى ام كه مالكان جديدى براى اين باشگاه 
پرافتخار پيدا كردم.من مطمئنم كه آنها مى توانند 
ارمغان  به  باشگاه  اين  براى  تازه اى  افتخارات 

بياورند. شخصا از اينكه براى سال ها رياست اين 
باشگاه را برعهده داشتم، احساس غرور مى كنم.» 
موراتى در سال 1995 به جاى ارنستو پيگرينى، 
رياست باشگاه اينتر را برعهده گرفت. در دوران 
يك  و  آ  سرى  در  قهرمانى   5 اينتر  او،  رياست 

قهرمانى در چمپيونزليگ به دست آورد.

تمجيد فدراسيون جهانى واليبال از تيم ملى ايران

ايتاليا دوباره زانو زد
و  دهد  شكست  را  ايتاليا  قدرتمند  تيم  توانست  ايران  واليبال  ملى  تيم 
پيروزى ارزشمندى را به دست آورد. تيم ملى واليبال ايران در دومين 
ديدار خود در جام قهرمانان قاره ها به مصاف ايتاليا رفت و توانست 
با نتيجه سه بر دو تيم مدعى و قدرتمند قاره اروپا، ايتاليا را شكست 

بدهد و به نخستين پيروزى خود در اين رقابت ها دست پيدا كند. ايران 
در ست اول با نتيجه 26 بر 24 به پيروزى رسيد و در ست دوم با 

نتيجه 25-16 مغلوب الجوردى پوشان شد.
 ايران در ست سوم توانست با نتيجه 25-23 به برترى برسد؛ آن هم 
در شرايطى كه چهار امتياز از حريفش عقب بود، اما موفق به جبران 
شد.  در ست چهارم، ايتاليا بود كه توانست با نتيجه 25-23 نتيجه 
را از آن خود كند تا كار دو تيم به ست پنجم كشيده شود. شاگردان 
برترى  به   12-15 نتيجه  با  توانستند  پنجم  ست  در  والسكو  خوليو 
برسند و در مجموع با نتيجه 3 بر 2 از سد نايب قهرمان اروپا عبور 
كنند. ايتاليا روز سه شنبه توانست تيم روسيه را كه قهرمان المپيك و 
ليگ جهانى بود شكست بدهد و ايران هم با نتيجه سه بر يك مغلوب 

برزيل شد. 
و  كوار  جيري  ايتاليا،  مقابل  ايران  واليبال  ملى  تيم  پيروزى  از  پس 
محمد موسوى به عنوان امتيازآورترين بازيكنان ميدان معرفى شدند. 
كوار و موسوى هر كدام 17 امتياز را براى تيم خود در اين مسابقه 
سرويس  دو  و  دفاع  هشت  اسپك،  هفت  موسوى  آوردند.  ارمغان  به 
سرويس  سه  و  دفاع  دو  اسپك،   12 كوار  مقابل  داشت.در  مستقيم 
سومين  در  جمعه  روز  ايران  آورد.  ارمغان  به  ايتاليا  براى  مستقيم 
ديدار خود به مصاف روسيه مى رود و اگر مى خواهد مقابل روسيه 
دفاعى  سد  كند.  عمل  بى نقص  فاكتورها  تمام  در  بايد  بگيرد  نتيجه 
مستحكم و بلند قامت روسيه اجازه نمى دهد بلندزن ها به راحتى امتياز 
واليبال  ملى  تيم  كاركشته  سرمربى  والسكو  خوليو  ديد  بايد  بگيرند. 
ايران با شناختى كه از حريف قدرتمند خود دارد با چه آرايشى تيم 

خود را هدايت مى كند.

خوشحالم كه ايتاليا را برديم
و  سرويس  با  ايران  مى گويد  ايران  واليبال  ملى  تيم  سرمربى 
گزارش  به  دهد.  شكست  را  ايتاليا  توانست  خود  خوب  دريافت هاى 

«ايسنا»، سرمربى آرژانتينى تيم ملى ايران در نشست خبرى بعد از 
برده ايم.  را  ايتاليا  كه  چرا  هستيم،  خوشحال  خيلى  گفت:  بازى،  اين 
آنها هميشه يكى از بهترين تيم ها هستند. در ست دوم و سوم دفاع 
بار  اين  اما  آورد.  وجود  به  ما  براى  را  زيادى  مشكالت  آنها  خوب 
هم  را  مشكالتمان  و  كنيم  حفظ  بازى  در  را  خود  روند  توانستيم  ما 
رفع كنيم. در بخش سرويس و دريافت، تيم ما بهتر از قبل كار كرد. 
ما به خوبى سرويس هاى قدرتمند آنها را دريافت مى كرديم و همين 
موضوع در پايان مسابقه باعث تفاوت ما و آنها شده بود.او در پاسخ 
به اين سوال كه چرا غفور روى نيمكت قرار گرفت و ديگر بازى نكرد؟ 

گفت: او از ناحيه قوزك پا مصدوم شده است.
كرد:  اظهار  پيروزى،  اين  درباره  هم  ايران  كاپيتان  معروف،  سعيد 
نمايش  و  بوديم  كرده  بازى  كشور  اين  خاك  در  ايتاليا  با  بار  دو  ما 

فوق العاده اى داشتيم. 
هر دو تيم يكديگر را به خوبى مى شناختند. فكر مى كنم همين هقته نقطه 
حساس و كليدى بازى، پايان ست سوم بود. زمانى كه آنها سه امتياز 
جلو بودند و ما توانستيم با سرويس هاى خوب اين اختالف امتياز را 
جبران كنيم. بعد از آن، بازى را به خوبى ادامه داديم. روز گذشته 
ديدار سختى با برزيل داشتيم. بنابراين خيلى دشوار بود كه بتوانيم 
همين هقته خود را آماده كنيم. ايتاليا هم سه بر يك برابر روسيه به 
پيروزى رسيده بود. بنابراين مصاف با آنها بسيار حساس بود. اما 

بازى خوبى براى ما شد. خيلى خوشحاليم كه بازى را برده ايم.

انعكاس پيروزى ايران
واليبال  ملى  تيم  برترى  از  پس   (FIVB) واليبال  جهانى  فدراسيون 
ايران مقابل ايتاليا در رقابت هاى جام قهرمانان قاره ها در سايت خود 
به تمجيد از ايران نوشت. FIVB در گزارشى از اين بازى نوشت: تيم 
ايتاليا كه در نخستين ديدار خود موفق شده بود تيم قدرتمند روسيه 
را شكست بدهد، برابر تيم مصمم ايران كه روز گذشته شكست برابر 

برزيل را تجربه كرده بود، نتيجه را واگذار كرد. 
موسوى  محمد  سيد  از  ادامه  در  واليبال  جهانى  فدراسيون  سايت 
تالش هاى  با  كه  برد  نام  ايران  بازيكن  بهترين  از  يكى  عنوان  به 
باورنكردنى خود در دفاع موفق شد، هشت امتياز از 17 امتياز خود 
را با دفاع روى تور كسب كند. در تيم ايتاليا هم پنج بازيكن توانستند 
امتيازهاى دو رقمى كسب كنند كه در صدر آنها جيرى كوار با 17 
گالرى  در  واليبال  جهانى  فدراسيون  سايت  همچنين  بود.   امتياز 
والسكو  «خوليو  توضيح  اين  با  والسكو  از  عكسى  خود  تصاوير 

سرمربى اسطوره اى تيم ملى واليبال ايران» گذاشته است.

پيروزى تلخ ايران در بيروت 
 

 تيم هاى ايران و لبنان از ساعت 19 روز چهارشنبه 20 نوامير در بيروت به 
مصاف هم رفتند كه در نهايت اين ديدار با نتيجه چهار بر يك به سود ملى 
مرتبه  سيزدهمين  براى  ايران  تيم ملى  حالى  در   . يافت  خاتمه  ايران  پوشان 
مجوز حضور در مرحله نهايى جام ملتهاى آسيا كه سال 2015 در استراليا 
برگزار مى شود را دريافت كرد كه اين بازى حواشى زيادى را در پى داشت 
ايران  براى  تلخ  صعودى  و  پيروزى  بيروت  در  نوامير  چهارشنبه 20  .شب 

رقم خورد.

ترس از ورود راكت به زمين و اصرار كى روش به لغو ديدار
نزديكى  جنوبى  حومه  در  الجناح  در  بئرالحسن  منطقه  در  انفجار  دو  اثر  بر 
سفارت ايران در بيروت، 23نفر كشته شدند كه هويت 20نفر از آنها شناسايى 
شد به همين دليل بازيكنان تيم ملى فوتبال ايران در بازى خود مقابل لبنان با 
روبان هاى مشكلى روى پيراهن بازى كردند. علت اين موضوع اداى احترام 
به جانباختگان حادثه تروريستى لبنان است.البته كي روش اصرار فراواني بر 
لغو بازي داشت. به زعم سرمربي تيم ملي كشورمان فضا براي لذت بردن 
به  پاسخ  در  كى روش  كارلوس  ندارد.  وجود  اتمسفري  چنين  در  فوتبال  از 
سوالى درباره آگاهى از بمب گذارى ها گفت: بله، به طور كامل از اين موضوع 
اطالع دارم و همه افراد حاضر در اردوى تيم ملى و مسئوالن فدراسيون از 
اين موضوع آگاهى دارند. اين حادثه بسيار ناگوارى است و همه ما بدون 
شك ناراحتيم چراكه اين اتفاق ناراحت كننده اى براى لبنان است و همه ما از 
صميم قلب به خانواده هاى درگذشتگان تسليت گفته و با آنها ابراز همدردى 
مى كنيم، بخصوص اينكه مطلع شديم كه در اين درگذشتگان تعدادى از مردم 
عزيز ايران هم به شهادت رسيده اند كه به همه آنها تسليت مى گوييم. روز 
غمگينى است نه تنها به خاطر از دست دادن درگذشتگان اين حادثه، بلكه اين 
اتفاق تاثير بزرگى در جامعه خواهد داشت و از سوى ديگر تاثير بزرگترى را 
در جامعه فوتبال خواهد داشت. كليه مسئوليت برگزارى اين مسابقه بر عهده 
نادرست  تصميم  اين  كه  مى كنم  تاكيد  و  تكرار  بود.دوباره  خواهد  مسئوالن 
ما  چراكه  نيستم  موافق  ديدار  اين  برگزارى  با  شخصا  من  و  شده  گرفته 
مجبور به انجام اين مسابقه هستيم و بخاطر اتفاقاتى كه رخ داده هيچ فضايى 
براى لذت بردن از فوتبال و جشن گرفتن وجود ندارد. اعتقاد قلبى و خواسته 
ما اين است كه به خاطر عدم تمركز كافى اين ديدار برگزار نشود چراكه هيچ 
فضايى براى لذت بردن از فوتبال وجود ندارد و همه مسائل زندگى را نمى 
توان با موضوعات امنيتى اداره كرد .همچنين خبرنگاران ايراني حاضر در 
بيروت گزارش دادند كه فضا در اطراف ورزشگاه بي شباهت به ميدان جنگ 
نيست. ديدار تيم هاى ايران و لبنان در بيروت و بدون تماشاگر در ورزشگاه 
كميل شمعون در حالى برگزار شد كه ورود و خروج افراد متفرقه به راحتى 
تانك  از  پر  ورزشگاه  اطراف  خيابان هاى  و  نبود  امكان پذير  ورزشگاه  در 
در  امنيت  برقرارى  منظور  به  حضور  اين  بود.  امنيتى  پرشمار  نيروهاى  و 
كه  گفتند  خبرنگاران  به  ملي  تيم  .بازيكنان  گرفت  صورت  ورزشگاه  اطراف 
باشند  اين  مراقب  ديگر  طرف  از  باشد  بازي  به  بايد  شان  حواس  طرف  يك 
كه ناگهان راكتي از بيرون ورزشگاه به وسط چمن نيايد. گويا همين ترس و 
واهمه موجب شده بود كه اعضاي تيم ملي اصرار به لغو بازي داشته باشند. 
اما مسئوالن فوتبال لبنان امنيت بازي را تضمين كردند. دبير كل فدراسيون 
فوتبال لبنان با محكوم كردم اقدام تروريستى در بيروت گفت: ما به شدت 
از اين اقدام متاسفيم و شهادت رايزن فرهنگى ايران و تعداد ديگرى از مردم 
را تسليت مى گوييم. بسيار متاسفيم كه در اين شرايط تيم ملى ايران بايد در 

بيروت با لبنان بازى كند.

FIFA و AFC نامه به

ساعاتى قبل از شروع مسابقه روز چهارشنبه 20 نوامير فدراسيون فوتبال با 
ارسال نامه هاى جداگانه به فيفا و AFC خواستار لغو ديدار با لبنان به دليل 
مسائل امنيتى شد كه البته مورد قبول هم واقع نشد .هوشنگ نصيرزاده كه با 
فارس حرف مي زد جزئيات اين خواسته را بيان كرد. او در اين باره گفت:«به 
دنبال اتفاقات بيروت و بمب گذارى نزديك سفارت ايران و تصميم برگزارى 
مسابقه با لبنان بدون حضور تماشاگر، فدراسيون فوتبال ايران بالفاصله طى 
نامه اى به كنفدراسيون فوتبال آسيا در مالزى درخواست كرد با استناد به 
ماده 11 مربوط به تروريست در مقررات ايمنى برگزارى مسابقات و همچنين 
ماده 65 آئين نامه انضباطى فيفا به دليل باال بودن ريسك برگزارى مسابقات 
به  توجه  با  داد:«  ادامه  داشته است.»وى  را  بازى  لغو  تقاضاى  بيروت  در 
اختالف ساعت كوآالالمپور با تهران و تعطيلى مقر AFC اين درخواست روى 
طور  همين  شد.  ارسال  فدراسيون  اين  مسئولين  شخصى  الكترونيكى  پست 
فدراسيون  به  نيز  رونوشت  يك  سوئيس  در  فيفا  مقر  نشدن  تعطيل  دليل  به 
جهانى فوتبال ارسال شد.اين نامه را شخصا على كفاشيان با عنوان رئيس 
ارسال  مالزى  و  سوئيس  به  فورى  خيلى  خيلى  مهر  با  و  فوتبال  فدراسيون 

كرد.»

ادامه صدرنشينى
تيم ايران با اين برد 13 امتيازى شد و قاطعانه به عنوان صدرنشين 
گروه به مرحله نهايى جام ملت هاى آسيا صعود كرد. اين مسابقه در 
اوايل سال 2015 در استراليا برگزار مى شود. ديگر مسابقه اين گروه 
را دو تيم كويت و تايلند برگزار كردند كه با نتيجه سه بر يك به سود 
تيم كويت تمام شد تا كويتى ها هم در فاصله يك بازى مانده تا پايان 
مرحله مقدماتى به مرحله نهايى جام ملت ها راه يابند. بنابراين ديدار 
14 اسفند تيم هاى ايران و كويت، به يك مسابقه تشريفاتى تبديل شد.
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 طالع بينى 
هفتگى

متولد فروردين (بره):
درست وقتى همه چيز روبه راه است، 
ظاهر  شما  پاى  جلوى  جديدى  مانع 
مى شود. شايد بخش مهمى از اطالعاتى 
كه بهتان داده شده را ناديده گرفته ايد، 
را  كاريتان  وظايف  از  بخشى  فقط  يا 
هرچه  دليلش  حاال  نداده ايد.  انجام 
اگر  بزنيد؛  غر  نبايد  ديگر  باشد،  كه 
حواستان را جمع كنيد مى توانيد جبران 
سر  را  انرژى تان  اينكه  جاى  به  كنيد. 
موضوع  اين  مورد  در  كردن  صحبت 
هدر بدهيد، فقط فكر كنيد ببينيد كه االن 

چه كارى الزم است انجام دهيد.

متولدين ارديبهشت (گاو):
كنند  فكر  ديگران  نداريد  دوست  شما 
همين  خاطر  به  هستيد،  سبكسرى  فرد 
كسى  با  كه  مى دهيد  ترجيح  بيشتر 
حرف نزنيد تا در مورد شما بد قضاوت 
نكنند. شايد هم احساس مى كنيد كه همه 
به  بيشتر  اما  زده ايد،  را  حرف هايتان 
چگونه  كه  بفهميد  تا  داريد  نياز  زمان 
كنيد.  مطرح  را  خودتان  بهتر  مى توانيد 

حرف  خاطر  به  را  خودتان  آنقدر  چرا 
شما  اگر  مى كنيد؟  ناراحت  ديگران 
انتقال  مى بينيد  كه  همانطور  را  واقعيت 
موقع  نمى تواند  كسى  ديگر  دهيد، 

صحبت كردن ازتان ايراد بگيرد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
همين هقته وقتى يك مشكل خانوادگى 
شما  تا  مى شود  ظاهر  قديمى دوباره 
فكر  از  دست  نمى توانيد  دهد،  آزار  را 
حاليكه  در  برداريد.  كردن  خيال  و 
وجود  خاطر  به  گذشته  خاطرات 
يادآورى  دوباره  حال  زمان  در  ردى 
از  عجيبى  تركيب  شما  شايد  مى شود، 
واقع بينى و ياد گذشته را با هم تجربه 
كنيد. تالش براى كنار كشيدن خود از 
يك بحث پيچيده شايد با موفقيت همراه 
به  را  انرژى تان  يانكه  جاى  به  نباشد. 
خاطر فرار كردن از حقيقت هدر دهيد، 

از بحث هاى صادقانه استقبال كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
همين هقته ديگران شما را فردى بسيار 
منفى باف مى بينند، در حاليكه خود شما 
دليلش  نداريد.  حسى  همچنين  اصًال 
فقط اين است كه شما مى توانيد ضعف 
و تزلزل را در گفته هاى آنها ببينيد و به 
خاطر همين از ايده هاى سطحى و آبكى 
سعى  اينكه  جاى  به  نمى كنيد.  حمايت 

فقط  دهيد،  تغير  را  احساستان  كنيد 
شيوه بيانتان را بهتر كنيد. مادامى  كه 
شما از افراد ديگر عيب جويى نمى كنيد 

مى توانيد تا حد نياز جدى باشيد.

متولدين مرداد (شير):
اعتماد  به  مربوطه  مقوله  با  شما  اگر 
همين  شده ايد،  درگير  خود  نفس  به 
ضعف هاى  نقطه  به  داريد  وقتى  هقته 
عطفى  نقطه  به  شايد  مى كنيد  فكر  خود 
است  ممكن  هركسى  متأسفانه  برسيد. 
هست  كارهايى  هميشه  شود؛  پشيمان 
را  آنها  متفاوت  روش هاى  با  بايد  كه 
انجام داد و كارهايى هم هست كه ابدًا 
اينكه  جاى  به  داد.  انجام  را  آنها  نبايد 
عاقالنه تر  باشيد،  كامل  كنيد  سعى 
هستيد  انسان  يك  كنيد  قبول  كه  است 
نقطه  هم  انسانها  همه  كه  بپذيريد  و 

ضعف هايى دارند.

متولدين شهريور (سنبله):
شما  تحليل  و  تجزيه  قدرت  هقته  همين 
در  نبايد  ولى  مى شود.  هماهنگ تر 
سرزنش  را  ديگران  بى رحمانه  حاليكه 
روحيه شان  خود  منفى  ديد  با  مى كنيد، 
اين  از  عوض  در  كنيد.  تضعيف  را 
تا  كنيد  استفاده  مؤثرى  طور  به  جنبه 
شود  انجام  آينده  در  بايد  كه  كارهايى 

را شرح دهيد.

متولدين مهر (ترازو):
زندگيتان  كه  مى كنيد  احساس  شما 
و  است  شده  بار  ماللت  و  يكنواخت 
كردن  تغيير  از  ديگر  همين  خاطر  به 
به  نااميدى  اين  شده ايد.  نااميد  اوضاع 
غصه هاى جديد شما اضافه شده است. 
ناراحتى  و  غصه  بگذاريد  نبايد  ولى 
كه  چرا  بشود،  عادت  به  تبديل  برايتان 
در اين دنيا همه چيز قابل تغيير است. 
گذشته  غصه  اينكه  جاى  به  شما  اگر 
باشيد  اميدوار  آينده تان  به  بخوريد  را 

حالتان خيلى بهتر مى شود.

متولدين آبان (عقرب):
اين روزها براى شما فهم اين موضوع 
كه سرنوشت شما را به كجا مى كشاند 
سخت شده است، اما شما اعتقاد داريد 
كه اگر محض اطمينان اين موضوع را 
بفهميد شادتر خواهيد شد. تفكرات شما 
بيشتر به سمت وظايفتان متوجه است، 
حلى  راه  است  سخت  برايتان  بنابراين 
مجسم  ذهن  در  ناراحتى هايتان  براى 
كنيد. عجيب اينكه قبول كردن واقعيت- 
شما  ايده آل هاى  با  مطابق  اگر  حتى 
نباشد- شما را از اين بى حس و حالى 

در خواهد آورد.

متولدين آذر (كمان):

ديگر  يكى  يا  شما  رئيس  است  ممكن 
باشد  گفته  بهتان  مافوق  مقام هاى  از 
برنامه ريزى هايتان  از  بخشى  كه 
وقتى  آنها  متأسفانه  است.  بوده  غلط 
خيلى  مى كنند،  سرزنش  را  شما  دارند 
قصدشان خيرخواهانه نيست. به عالوه 
شما خيلى حساس و شكننده هستيد و 
اظهار  اين  جواب  خوبى  به  نمى توانيد 
نظر منفى را بدهيد. اما فكرتان را درگير 
اين موضوع نكنيد. شما قول داده بوديد 
و  نگوييد  كسى  به  را  موضوع  اين  كه 
االن هم وقت كافى نداريد كه بخواهيد 

خودتان را ناراحت كنيد.

متولدين دى (بز):
روى  بر  را  انرژى تان  و  وقت  شما 
يك  در  كردن  نام  ثبت  يا  و  تعطيالت 
هركدام  مى كنيد.  صرف  درسى  رشته 
از اين دو راه كه برگزينيد، در عين حال 
به  نسبت  اطمينان  عدم  با  را  شما  كه 
آينده روبرو مى كند، خوش بينى شما را 
نيز رفته رفته كم تر مى كند. به هر حال 
نيازى نيست كه ريسك كردن را عقب 
بيندازيد و يا اينكه از شدت آن بكاهيد. 
شما مجبور نيستيد برنامه هاى خود را 
كنسل كنيد؛ فقط الزم است كه نسبت به 

آنها واقع بينانه تر رفتار كنيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):

شايد شما همين هقته از ارتباط برقرار 
دوست  كه  چرا  كنيد،  پرهيز  كردن 
همين  شما  باشيد.  پذير  آسيب  نداريد 
هقته ترجيح مى دهيد انرژى خود را بر 
روى موضوع مطمئن ترى متمركز كنيد. 
حقايق  به  كه  است  راحت تر  شما  براى 
اين  و  كنيد  توجه  احساسات  از  بيشتر 
موضوع باعث مى شود خونسردى شما 
افزايش يابد. پيدا كردن شجاعت براى 
صحبت كردن در مورد احساسات غير 
بيشتر  را  شما  ايمان  مى تواند  منطقى 
كند، اما اگر اين كارتان را ادامه بدهيد 
انتظارتان  در  انگيزى  شگفت  نتايج 

خواهد بود.

متولدين اسفند (ماهى):
كه  مى رسد  راه  از  نفر  يك  هقته  همين 
است،  شما  براى  بدى  پيام هاى  حامل 
حرف هاى  كوركورانه  نبايد  شما  اما 
حال  اين  با  كنيد.  قبول  را  ديگران 
اگر  بخصوص  ديگران،  حرف هاى 
شما روحيه انتقادپذيرى داشته باشيد، 
به  بگذارد.  تأثير  شما  روى  مى تواند 
سعى  اما  بدهيد،  گوش  ديگران  نظرات 
نكنيد كه آنها را به خودتان بگيريد. اگر 
احساساتى  اينكه  بدون  بتوانيد  شما 
خواهيد  بشنويد،  را  حقيقت  شويد 
جهت  در  آموخته هايتان  از  توانست 

بهتر كردن زندگيتان استفاده كنيد.

Pizza Shop for Sale/Rent
 In Nottingham

مغازه پيتزايى براى فروش يا اجاره
واقع در ناتينگهام 

به همراه يك فلت 4 خوابه
اجاره 10800£  - فروش £65000

 NO Rate
4000_3500 Taking

07872929761

جدول و سرگرمى

انجام كليه امور برقى  و تعميرات الكتريسيته 
kitchen, Bathroom  كليه امور

شامل:
 Kitchen Tiling, 

 Cupboard Fitting, Flooring, …
07807805218 -  07853228313

خدمات لوله كشى آب و گاز 
خدمات نقاشى ساختمان

تعميرات ساختمان كلى و جزيى

07780814374
خدمات لوله كشى و نجارى

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات كلى و جزيى ساختمان

07874001725



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

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £460
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £441
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £378
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £430
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £478
Return

Baghdad
& Sulaymaniyah

i nc luding al l  tax
& c harges

I raqi
Airways

f r  £438
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return
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تا شقايق هست 
زندگى بايد كرد

هموطنان محترم،
ضمن سالم

كودك  باره  در  زير،  اطالعات 
كرمعلى)  (عليرضا  ساله   16
براى  كودك  اين  است.  ايرانى 
درمان بيمارى و ادامه زندگى، 
ميباشد.  مالى  كمك  نيازمند 
رستاك  كنسرت  هزينه  تمام 
مى  كودك  اين  مداواى  براى 

باشد.
موسسه  است  ذكر  شايان 
صالحى"  "محمد  خيريه 
اطالعات زير را از منابع موثق 

گردآورى نموده است. 

و  سياسى  غير  موسسه،  اين 
به هيچ حزب و گروه و دولتى 

وابسته نيست.
لينك  به  بيشتر  اطالعات  براى 

هاى زير مراجعه فرماييد :
موسسه خيريه محمد صالحى 

:
www.irancharity.org.uk 

و  زندگى  لذت  خود  همت  با 
ارزانى  ديگرا  به  را  زيستن 

داريم


