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تفسیـرهای و اخبار
هفته این

ریاست سمت از احمدینژاد اخراج خبر
سابق شغل به احتمال برگرداندن او و جمهوری
وی(معلمیو یا کارمندزنداناوین) از جنبهشایعه
و چند موثق منابع بعضی گفته به و خارج شده
منبعغیرموثقازتصوردورنیست.منتقدیندولت
مدیریت ادعای که کسی می گویند احمدینژاد
یک املت قیمت نمیتواند چطور جهانی می کند
اشاره کند؟ کنترل خودش مملکت در را ساده
و  کیلویی۸۰۰ تومان گوجه فرنگی قیمت به آنها

است. تومان شانهای۱۶۰۰ تخممرغ

رفتن دست از هراس  در که آیت اهللا  چند 
به را خود شدید حملههای هستند آبروی اسالم
میگویند کرده اند. آنها احمدینژاد آغاز دولت
و کشاورزی و اقتصاد از نابسامان وضع این اگر
فقر ادامه یابد و فحشاء تا و بنزین گفته نفت
امام به دیگر را خود نباید احمدینژاد دولت
به را حضرت و بیشتر آبروی آن بچسباند زمان

بیندازد! خطر
خود دولت عملکرد از دفاع در احمدینژاد
گرانی کردهایم جهانی را اسالم چون است: گفته
بخشی از پیشرفت هم جهانی قیمتها در سطح
که وقتی گفت: او بپذیریم. را آن باید و بوده ما
به  برسانیم دالر ۱۵۰ به را نفت بشکه هر قیمت
نصف قیمت رابه گوجهفرنگی راحتی میتوانیم
وارداتبنزین به واردکنیموسوبسیددولتیآنرا

منتقلنماییم!
خزانه از میلیارددالریخود ویاز پرداخت دو
خاورمیانه در تروریستی پژوههای برای دولت
دیگر  دالر میلیارد ۷۹ هنوز گفت و کرد دفاع
انتقادات که این ضمن داریم. نخورده دست
ارزی کشور و رابطه موجودی نقدی سر زیادی بر
از  نیمی و درآمد سرانه میلیون دالر ۸۱ مبلغ به
آغاز گردیده  در روز ۸۱ سنت مبلغ به ایران مردم
پرداخته غرب و ساخته را آن است، احمدینژاد
غربی است: منابع گفته و اپوزیسیون خوانده و
دولت نسبت میدهند ثروت به فقر مردم را عمدا
ما به اینطوری بسازند و خودشان را آمارهای تا

بزنند! ضربه

در هنوز شیـراز انفجار
ابهام پرده

گذشتدو سه هفته از انفجارهایشهر از بعد
نوحهخوانی ضدوهابی که درمحلنیایش و شیراز
اینشهر صورتگرفتعلتوچگونگیاین انفجار
دولت سوی و از مانده باقی پرده ابهام در هنوز
ارایه مردم به قابل قبولی و منطقی توضیحات

نشده است.
روزهایاول، این انفجار غیر تروریستیودر در
نمایشگاه در قطعاتبازماندهجنگیکه انفجار اثر
گردید. بعد از اعالم داشت قرار مسجد این پشت
اخراجوزیرکشور، پورمحمدی، کهمی گویندکالغ
بهجایاالغبهمردممیفروشدسخنگوی جدید را
هدف و هیچ برنامه است: وزارتخانه گفته این
ردپای اما وجود نداشته تروریستیدرحادثه شیراز
کتمان نمی توان این انفجار را در سلطنتطلبان
با میکنند فکر و موساد آمریکا گفت: او کرد.
وحشت به را اسالمی رژیم عملیات میتوانند این
است: کرده وی اضافه کور خواندهاند. اما بیندازند
اینکه اینعملیاتاصالتروریستینبوده وجود با
ودراثریک اتفاقغیرقابلپیشبینی صورتگرفته
این تن از مسببین سه موفق به دستگیری ما اما
جامعه میان در و وحشت ترور قصد که حادثه

گشتهایم! داشتهاند، را شیراز اسالمی

وزارت اطالعیه
کشاورزی

در برنج قیمت بیسابقه  افزایش  علت به
تا ایران، عزیزمان کشور ویژه به جهانی بازارهای
چه برای شلهزرد و پز گونه پخت هر اطالع ثانوی
مصرفشخصیوچه برایتبرکو فاتحهومراسم

اعالم میشود. ممنوع سوگواری
وزارت اسالمی انجمن و عمومی اداره روابط

کشاورزی

اخبار سالهای آینده
اخبار اگر اخبارشان که دیر نشریات خالف بر
ما است، امروز همین اخیار حداکثر نباشد قدیم
شما گزارش برای را آینده سالهای قادریم اخبار
دانش و علم از ذره یک که این بدون کنیم
اخبار سالهای کرده باشیم. غیبگویی استفاده
نیستند بلکه گمان و شایعات اساس آینده بر

اتفاق امروز انگار همین هستند که واقعی آنقدر
افتادهاند:

خود گزارش آخرین در اتمی آژانس نماینده *
مدارک هنوز سال هشت از بعد ایران کرد: اعالم
فعالیتهای اتمی خود بودن کافی برای بیخطر
شورایامنیت زودیبه به اینپرونده و نداده ارایه

رفت! خواهد
ده هر کیلو به برنج قیمت دنبال افزایش به *
تظاهرات اخیر، دو برابر سال یعنی تومان هزار
تهران چلوکبابیهای صنف سوی از شدیدی
گرفت. جمهوری صورت کاخ ریاست جلوی در
خبرنگاران با گفت و گویی در دولت سخنگوی
کار خواهیم به داریم قدرت در چه ما هر گفت:
اصنافکهستونهای بازرگانانو اینطبقه تا برد
قرار فشار مورد بوده آنها شانههای بر انقالب
جمهور رییس دستور به کرد: اضافه او نگیرند.
کار به زودی به سماق مدیریت برای تدبیرهایی

گرفتهخواهندشد!
*چاپچهاردهمکتاب«احمدی نژادمعجزه
آماده و چاپ رجبی فاطمه نوشته سوم» هزاره
اخیر چاپ سیزده شایعات این که گردید. فروش
راخود خانم فاطمهرجبی خریدهودر جایی پنهان
رد ازسویشوهر ایشان (سخنگویدولت) نموده
شد.ویبه خبرنگارانگفت:پسهمه کتابهای

خریده اند؟ ایشان خود را منتظمی رزا خانم
جایگزین سر  بر مجددا  خزعلی  آیتاهللا  *
غدیرخم مذهبی عید با نوروز باستانی عید کردن
خود قرار داد. رسمی وبسایت خطابه جدید در
اینپیشنهاد آنقدر نوشت: پایانخطابهخود در او
آن قباحت روزی که کرد خواهم تکرار را خودم
به مجبور و برسد حداقل به ایرانیان همه برای

شوند! آن قبول
دوم دوره در پایان آخرین سال احمدینژاد *
که خبرنگاران جواب در خود جمهوری ریاست
قول شما که زمان امام آمدن پس میپرسیدند
جمهوری اول ریاست دوره را در ایشان ظهور
غیر واقعیت عنوان یک به آن از بودید و داده خود
گفت: شد؟ چه میکردید صحبت کتمان قابل
مسکن سرسامآور با این قیمت زمان امام که اوال

وارد وقت زمین هیچ کره عمومی روی ارزاق و
راه وزیر این طرف دیگر تقصیر از و شد نخواهند
موقع به را تهران به جمکران اتوبان که است من
من ریاست جمهوری بعدی دوره به نکرده و تمام

معوق نموده است!
شدن پر علت به که کشور اعالم وزارت *
و سیاسی زندانهای از زندانها ظرفیت
دانشجویانمعترضوهمچنینزنانمدافعحقوق
برای پناهندگی ویزای اخذ برای تسهیالتی بشر
کشور از خارج به آنها ارسال و شدگان دستگیر

دولتی میباشد! برنامهریزی طرح و مورد
را اسمش (که آمریکا آینده جمهور رییس *
آخرین در ذکر کنیم) امنیتی نمی توانیم دالیل به
با ایران زودی به گفت: خود مصاحبه مطبوعاتی
عراق در را ما سربازان  است  سال هشت که
قاطعانه برخورد می کشد لبنان و افغانستان و

خواهیمداشت!
و زمین  قیمت شدید سقوط علت به  *
دولت جهانی یعنی  گلوبال سطح  در مسکن
سرزمینهای است که حاضر کرد اعالم اسراییل
فلسطین مردم به بازار قیمت زیر را خود اشغالی
چه هر را خود آینده ضررهای جلوی و کند عرضه

بگیرد! زودتر
از دستهای فتوای و پیشنهاد دنبال به *
پایکوبی و شادی ترویج خواهان  که آیتاهللا ها
ضجه عزاداری و و روضه جای به اسالم دین در
 ۱۲ افتتاح کشور از وزارت سینهزنی شدهاند، و
است قرار خبر داد. تهران اسالمی در دیسکوتک
این دیسکوتکها عدد از حاضر شش حال در
مرد فقط مشتریان بقیه و بانوان باشد مخصوص

بپذیرند! را

کمک های برای ویزا
انسانی

و دیدهاید شنیده  و خوانده همانطوری که
و هولناک دریایی عظیم یک توفان روز قبل چند
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 بقیه در صفحه ۳۳   

کچلی! کوری هم هم می اندازی، خودم کابینه مرا یاد تو ـ
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

را کرده را به میانمار عوض که نامش برمه کشور
داد وحدود یک میلیون جمعیتآن را هدف قرار
کشتهوزخمیوناپدید نمود. اینتوفاندریاییکه
آنرا «سایکلون» می نامند(و مذهبیهای جهان
زمرهخلقتهایهوشمندانهخداوندشان در آنرا
قرارنمیدهند)بزرگترینفاجعهکشورمیانمارپس
ازحکمرانیضدمردمیوبی رحمانهدیکتاتورهای

آن محسوب می شود. دولت
از میانمار و امنیتی دولت سیاسی به دالیل
قبولکمک هایمادیوانسانیکشورهایدیگربه
نهاد گونه و ورودهر امتناع نموده خصوصآمریکا
قربانیان عنوانکمکبه به افرادیکه وسازمانو

است. را ممنوع کرده این منطقه هستند روانه
خبرنگاران به میانمار دولت سخنگوی
یک میلیون شاد باشد اما گفته است: روح این
سوییس بانک در ما حساب به را کمکهایتان
سخنگوی چندین نشود! پیدایتان اینجا و بریزید
کمک ارسال و خیریه سازمان های مختلف
مورد در یا میانمار برمه به دولت را خود اعتراض
به این کمک داوطلبان برای ویزا کندی صدور
میانمار دولت کردهاند. سخنگوی ابالغ دولت
میلیون یک جان چون گفت: حاال خبرنگاران به
ما به هر که نمیشود دلیل است آدم در خطر
براندازی برای بگذاریم و بدهیم ویزا قمری ننه
حکومتواردکشورمانبشود!سخنگویسازمان
برای ویزا صدور محدودیت است: گفته ملل
به برای کمک ما بزرگ مانع کمک های خارجی
را ما است اما حادثه این و قربانیان دردمندان

کرد. متوقفنخواهد
بهصورتغیر است:حتیاگر کرده ویاضافه
مکزیکیهای ممکن باشد، گروهی از هم قانونی
برایکمکبهمیانمارخواهیم را غیرقانونیآمریکا

بود. نخواهیم ویزا صدور نگران و فرستاد

هاوانا به تهران پرواز
پرواز اولین است قرار که شنیدهاید حتما
طریق از کوبا پایتخت هاوانا به تهران از مستقیم
شرکت سخنگوی گردد. آغاز ایر» «ایران شرکت
این ایجاد از ابراز خوشحالی ضمن ایر» «ایران
گفت: شوخی خبرنگاران به هوایی به جدید خط

به مشهور خطوط هوایی می دانید که خودتان
اینپرواز  ایجاد ما۲۸ سالدر اگر و هستند تاخیر

حالل کنید. را داشتهایم ما تاخیر
براساستخمینمسئولینشرکت«ایرانایر»
مسافرانبیشماری هاوانا پروازمستقیمتهرانبه
که مخصوصا مسافرانی خواهد نمود، جذب را
برهوت سرد و صحرای و جنوب شمال و قطب
مکانمناسبی برایگذراندنتعطیالت سیبریرا

خود نمی دانند. ساالنه
جدید پوسترهای ایران جهانگردی سازمان
محل در هفته آینده سه عرض دو در را خود
پرواز خواهد داد تا قرار بلیط این پروازها فروش
تبلیغ نماید. تشویق و برای مسافران کوبا را به
چنین است قرار پوسترها این تبلیغاتی شعار
خود کشور تا قدر کنید کوبا مسافرت به باشد:

بدانید! بیشتر را

اطالعیه سازمان القاعده
سازمانهای سوی از زیاد فشارهای علت به
ایمنی کشورهای و حفاظت ادارات بشر و حقوق
سازمان این عملیاتی حوزههای در واقع مختلف
کلیهخواهرانو براداران استشهادطلبتوصیه به
بمبهای انفجار عملیات  هنگام  که میشود
کاله ایمنی هلموت استفاده نمایند. از انتحاری

ایمنیعملیات امور بخشروابطعمومیدفتر
تروریستی

انتظار: اتاق ادبیات
خون فشار

شده دردسری من برای هم خون فشار این
پدرم از فشار خون این گفته دکترها به است.
مگو بگو پدرم با قدیمها است. رسیده ارث به
هم خون فشار او میپرسیدم: آخه از و میکردیم
دادهای؟ او هم می خندید که تو به ما ارث شد
و هستی خوشتیپ که این سر چرا میگفت: و

باهوشیاعتراضینداری؟
بودمسالیدو اینفشارخونمجبور بهخاطر

زمان ببینم. از عروق را دکتر متخصصقلب و بار
نمیآمد. خوشم رفتن دکتر از جوانی و بچگی
دیدم دکتر طور جدی به را که اولین دکتری
دکتر اسمش را بشود اگر قبلی بود (دکتر پوست
ختنهام سالگی شش در که بود دکتری گذاشت
فهمیدمدالکحمامعمومیسر کوچه کردوبعدا
مادرم و پدر به بودند) بهمننگفته استو بوده ما
میگفتم:چرامرامجبور میکنیدایندکترپوست
رابرایریزش موهایمببینموقتی کهطرفخودش
و من بچه ام میگفتند آنها کچل است؟ کامال
نمی فهمم!باالخره بعدازیک سالواینکهنصف
و کچلریخت پدر مداوای این دکتر اثر موهایم در
دیگری کهمتخصص پوست سراغ دکتر مادرم مرا
ایندکتر بودفرستادندکه فقط او را یک بار دیدم.
و حسابی مرا داشت دماغش سالک بزرگی روی
بیشتر شدن کچل عالوه بر میترسیدم ترساند.

شود. سبز جدیدی چیزهای دماغم روی
نیم برگردیمبهجریان فشارخون ودکترقلب.
دکتر با ماههام شش قرار مالقات از ساعت زودتر
اینجا به آنکاردیالوژیست هم میگویند از قلب که
محلکارمبیرونزدم.مطلبدکترمدرساختمانی
بود که پر از پزشکانمختلفبود.خود او هم با یک
مجزا ومطب عروقطبقه از دکترهایقلبو تیم
نیمساعت مشترکیداشت. طبق معمول بعد از
سالن انتظار سراغ مالقاتم در وقت از گذشتن
وقتیکهمیگویید پرسیدم: و منشیمطبرفتم
ساعت۱۰ صبحچرامنبایدنیمساعتصبرکنم؟ 
جواب نیم؟ و ده ساعت بگویید نمیتوانستید آیا
و نگاهی که برو بود منشی هم همیشه چشمغره
که این از کنیم. بعد صدات بتمرگ تا و جات سر
ورق را انتظار اتاق کاتالوگهای و مجلهها همه
معموال کردند. صدایم و شد نوبتم باالخره زدم
پرستاریمریض را بهقسمتعقبمیبرد نرسیا
مخصوص ترازوی روی مریض را که این از بعد و
و خون فشار میبرد و معاینه به اتاق می کند وزن
می گیرد اندازه را درجه تب گاهی و نبض ضربان

باشد. سادهتر دکتر کار تا
رو مقدماتی پرستار معاینه این بعد از روز آن
عوض شما دکتر گفت: میدانید که و من به کرد
پذیرفت؟ خواهد را شما جدیدی دکتر و شده
دکتر بود. نگفته من به کسی گفتم: تعجب با
را سرش پرستار دارد؟ مرخصی کجاست؟ من

وقتی کردند. فوت ایشان نه گفت: و داد تکان
شدیدی قلبی اثر حمله در که او گفت پرستار که
پوست دکتر آن یاد چرا  نمیدانم  است مرده
افتادم و داشت بزرگی سالک دماغش که روی
پرستار کنم. فرار از آنجا می خواستم بیاختیار
خانم است. یک اکنون شما دکتر که اضافه کرد
تکرار سه بار دو بود سخت که خیلی را اسمش
شنیدم نماند. فقط اسمکوچکشرا یادم اما کرد

بود. «لورا»
و فشار خون گرفتن از بعد را پرستار پروندهام
ضرباننبضمودرجنتیجهبستوگفت:همینجا
و بست شترق را در بیاید. بعد هم دکتر تا باشید
زمانی که بیست دقیقه از گذاشت. بعد مرا تنها
اتاق باز در حسابی سر میرفت داشت حوصلهام

دکتری خانم نه آن اما شد. دکتر وارد خانم و شد
بلندش قد و بلوند موهای داشتم. انتظار من که
کوتاهی دامن میخورد. چشم به همه از اول
رنگ به بلندی پاشنه کفشهای و بود پوشیده
پا داشت. دستشرابهطرفمدراز آبیفیروزهایبه
لوراهستن. هر اسمدیگری کردوگفت: من دکتر
می رفت. یادم و نمیکرد فرقی می گفت که هم
دستانم و کف باال رفته بود حسابی قلبم ضربان

بود. کرده عرق
و نشست جلوی میز معاینه صندلی روی
قلبم باالتر ضربان انداخت. هم روی پاهایش را
که این مثل و گفت: کرد را باز پرندهام رفت.
وضع چون کرده کار خوب خون فشار قرصهای
آب خیلی خوب است اما کمی باالست. فشارت
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شمارهافقی این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

که... بود آمده خبرها در
۲۸ صفحه از بقیه

۱۴ صفحه از بقیه
جستاری درباره «نظریه توطئه»
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دوره  روزنامهنگار نویسنده، شاعر، ـ  ۱
نسیمشمال. مشروطیتمعروف به

رفتار  سیمابـ  و جیوه ـ دستور بزرگان ۲ـ 
سازش. با توام

دربند  ـ فهمیدن بردن، پی ـ مهربان ۳ ـ
گرفتار. و

جوی  ـ معروفتر است از خودش جامش ۴ـ 
ـ خوشبوست چوبی ـ ماتادور تصدیق ـ خون

بازداشتن.
آیینه  ایوانش  ـ دریافتن کردن، درک  ـ  ۵

عبرتشاعراست.
میگفتندـجسمیجامد  را وزارتکشور ۶ـ 
خط زنهـ  سنگ آتش و صورت عقیق سخت به و

کشنوشیدنی.
تحریرکردنـازشهرهایمعروفسوییس  ۷ـ 

آز و طمع. ـ
نانهم  داد که بزرگـ  هر سنگسختو ۸ـ 

منظورومقصود. ـ میدهد
ـ نشریهطرفدارو وابستهبهیک  جوانمردی ۹ـ 

یکسان. و مساوی ـ حزب
ـ محصوالتشامواجسهمگین  ـیکلحظه ۱۰

نوعی پارچه. دریاستـ 
ـ نادانی. است واحد پولی ـ ۱۱

است! ـ  کمر در جایش ـ ردیف ـ ۱۲ ـ آتش
سریانی. یازدهم ماه ـ اندک باران

همین  ـ بخشنده و دلیر شیردهنده، ۱۳ ـ
مهره پیچ و بین ـ است ودهلیز داالن طوری هم

دارد. قرار
کتابی  گمانـ  و دستاویزـ  شک بهانه و ۱۴ـ 

شاتوبریانفرانسوی. از
ساختمان  کاشف هلندی دانشمند ـ  ۱۵

قلب) حرکات (ثبت گراف الکتروکاردیو

ـ خطی متحده امارات از شیخنشینهای ۱ـ
میگذرد. دو قلب زمین از که فرضی

استـ   خیاطباشی کار ـ کهنه و ۲ـ  پوسیده
نخوانده. درس و بیسواد

گیاهیداروییبه نامهزار  نشیبو پایینـ ۳ـ 
و در برابر. ـ در مقابل کشان

تفضیلی ـ  صفت عالمت تربیت شده ـ ـ ۴
خزنده. جانور

ـ پیمانهایبرای سنجش  فن مهارتدرکار ۵ـ 
سرای ـ ساختمان فروریختن محصول ـ مایعات

کین. و مهر
فضا  در بخاری است ـ گردن چهارپا زنگ ۶ـ 

خواب. اختناق در و حالت بختک ـ
سخن زشتـ  ریسمانی  ـ برابر و مثل هم ۷ـ 

بندند. دلو می به که
آفریقایی عربی  کشوری ـ آلو زرد از انواع ۸ ـ

بپاخاستن. ـ
برج  ـ مکه نزدیک تاریخی است غاری ۹ ـ

کمبوجیه. برادر فلکیـ هفتم
شکار  ـخیمهبزرگمقابلدرگاهسالطینـ  ۱۰

پروردگارا. ـ کوهی
کسادی  عربـ  طلبکارـ  هالک و دریای ـ ۱۱

نفس خسته. ـ
ـ  سام  عمو تصدیق ـ صدا و بانگ ـ   ۱۲

غسال.
گرما ـ  و گرمی ـ خوشبو گلهای ۱۳ ـ از

نجار. افزار دست
خاک ـ  به ـ منسوب است دل ۱۴ ـ زنگار

سیگارگازوییلی.
پدیده  ازعجایبطبیعیودیدینیایرانو ۱۵ـ 

آشکار. و واضح جهانـ  در بینظیر

را به خودش میخواهد شخص خجالتزده
یکحالتماندگاروهمیشگیجلوهدهد.معموال
ابتکارش قوه از و کمتر میرود فرو خودش در
استفادهمیکندودر تمام موقعیتهایاجتماعی

میداند. غایب را خودش
تحوالتی تغییر و استکه عالقه مند این که با
روابطاجتماعیاش بازهمدر ایجادبکند، درخود

میدهد. نشان بیاستعدادی خود از
رفتارشناختی روانشناسان و متخصصان
تکنیکهاییراارائهمیکنندکهبهطورچشمگیری
از یا کاهش برای  افراد این به  کمک موجب
کمرویی و خجالتزدگی حالتهای بردن بین

میشود.
اصلی علت که منفی افکار بر کردن کار با
تا حدودی می توان می باشد، خجالت کمرویی و
خود برای خود که گردابی از شخصی کمرو را

بیرون کشید. ساخته است،
اجتماعیوحرفهایاشخاص زندگیعاطفی،
جدید موقعیت های در حضور اثر بر خجالتی

تحصیلیو شغلی کاهش مییابد.
کنیم قانع را خجالتی شخص بتوانیم باید
ترس و هیچ گونه دیگران قضاوت مقابل که در
ترس با مبارزه باشد. همچنین نداشته واهمهای

باید میکند همیشه کمرو احساس شخص که
باشد. از خودگذشته و دیگران مهربان مقابل در
از یکی دیگران قضاوت از ترس و پوچی احساس
مسائل اصلیاینگونهافراداست.اگریکآدم کمرو
آن میتوان چطور نگه دارد، پنهان را ایدههایش
حتی برد؟ استعدادهایش پی و به کرد کشف را

بیابد. را پنهانیاش گنج نمیتواند هم خودش
سخن به او دادن گوش که میکند فکر او
اینکهدیگران دیگران امریکامال طبیعیاست تا

کنند. او گوش سخن به
فرو رفته و خودش تنهایی در او به مرور زمان
وضعیت این می کند. در خالی بودن تو احساس
هنوز از خواب و ندارد شناختی او از خود که
خواسته های تسلیم همانطور است، نشده بلند
نگاه در فقط او وجود انگار  میشود. دیگران
به است. تنها نگاه دیگراناست که دیگران نهفته

زندگی میبخشد. او
افراد اینگونه اساسی تغییر برای گام اولین
و افکار اجازه بدهند دیگران خود و که است این
برای صورت در این یابد. و بروز ظهور احساسات
میدهند به او را شانس این شناختن فرد، بهتر
شخص کمرو همیشه یابد. فرد کمرو ظهور که
میاندیشدکهحرفزدنیکریسکاست.ریسک
اینکه دیگرانشایدازاوخوششاننیاید ودرباره از

کنند. ناعادالنه قضاوتی او
«همشهری» اینترنتی پایگاه از: برگرفته

۳۱ صفحه از بقیه

احساسات... با برخورد حل راه

طوالنی مدتی برای میتوان را سلولها این
هر و کرد ذخیره انگشت یک اندازه به لولهای در

داد. وقت الزم بود کشت
کلمه دقیق معنای به  میوشی گفته به
آمده دست به همبندی سلولهای نمیتوان
که خواند بنیادی را سلول  قاعدگی خون از
هر به شدن تبدیل قابلیت بنیادی سلولهای
این حال هر  به دارند.اما را بدن در  سلولی
به تبدیل شدن برای زیادی سلولها قابلیت
است ممکن حتی و دارند، سلول های عضالنی
زمانیبرایدرمانبیماریهایارثیتحلیلرفتگی

روند. کار به هم (دیستروفیها) عضالنی
آزمایشبالینیاین تا میوشیگفتهاستهنوز
بیشتریانجام بررسیهای باید انسان ها در شیوه
را اینسلولها باید عامل قطعی که ازجمله گیرد،

شود. پیدا میکند، تبدیل قلبی سلولهای به

۳۱ صفحه از بقیه
... در ژاپنیها تازه برایاینکهپژوهش احتماال گفتم: و قورتدادم را دهانم

یکساعتطولکشید جایپارک گیربیارموکلی
فشارت را بگذار گفت: زنان لبخند جوش زدم.
دوبارهبگیرم.بازویمراگرفتوتسمهدستگاهفشار
کرد. زدن به پمپ شروع و آن بست دور را خون
میزد تندتر برابر دو قلبم میزد که تلمبهای هر با
منفجر میشود. سرش دارد حس میکردم که و
نیم و گفت: فشارت خیلی باالتر از داد تکان را
می دهد.  ۱۰۸ نشان تو نبض و است قبل ساعت
انتظار چنین که است این خاطر به گفتم: شاید

را نداشتم. قلب خوشگلی دکتر
گوشیمعاینهات با بگذار لبخندیزدوگفت:
چسباند  را را باالزد وگوشیمعاینه پیراهنم کنم.

نفس نکش... نفس بکش... گفت: پشتم و به
عمل گفت چه نفس نکش! هر بکش... نفس
ایرانی باید تو گفت: پایین زد و را پیراهنم کردم.
که گفتم خاطر این گفتم: به باشی. خندیدم و
خاطر نه به گفت: هستید؟ قلب خوشگلی دکتر

اینکه خیلیپشمالو هستی!
مطالعه مشغول کرد و دوباره باز را پروندهام
قبل دفعه که قلب نوار تست این گفت شد. آن
تمام است. غریب و عجیب خیلی گرفته ای
منحنی ها وخطوط قاطی پاتی هستند. بهشوخی
میزند چپ به راست ایرانیان از ما قلب گفتم:
و نگفت چیزی خطمان! نوشتن مثل درست
و دقیقه مکث کرد چند خاراند. دوباره سرش را
گفت:فشارخونی کهپرستارمگرفته واینجانوشته
در مرز االن ولی فشار خونتان است پایین خیلی

گرفته... خطرناکقرار
اگر پرستار شما گفتم: و قطع کردم حرفش را

همینشماره بود او همحتما بلند همخوشگلو
گفت:  و خندید دوباره میگرفت. ۱۲۰ روی ۸۰ را
همهایرانی های پشمالواهلالسزدنبادکترشان
و قد کوتاه مرد که را قبلیام دکتر قیافه هستند؟
ایرانیها همه نه گفتم: و کردم مجسم بود زشتی
و کرد دوباره نگاه را پرونده همه دکترها! با نه و
خودتان است بهتر و هستید مزدوج شما گفت:
شده کمی باز که یقه پیراهنش را کنترل کنید، را
زده بیرون پزشکیاش سفید یونیفورم زیر از و بود
حال همه چیزخوب بودمرتب کرد وگفت: به هر
را دوباره تجویزمیکنمو شما است. همانقرص ها

دید. خواهم دیگر ماه شش را
پارکینگ طرف به پزشکان مطب از وقتی
کردم. زدن سوت بی اختیار شروع به میرفتم
که بود این بود؟ چه خوشحالیام علت نمی دانم
اینکه یا فشار خونم عادی استو و سالمهستم

دیگر خواهم دید... ماه را شش دوباره او

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

نامطمئن وضع  میانه، سده های در  طاعون
جامعه پرتالطم فضای الیزابت، عصر انگلستان
همگی نمایانگر کبیر، انقالب جریان در فرانسه

چنینخطراتیبودند.
درچنیناوضاع واحوالیاست که«نظریههای
توطئه» خریدارپیدا میکنندو جامعهدرپی یافتن
کوزهها را کاسه و «بز طلیقهای» برمی آید تا همه
جمهوری عصر در آلمان اوضاع بشکند. آن سر بر
احساس است: آن روشن نمونه دیگر وایمار،
جهانی جنگ در شکست از ناشی ملی ننگ
با که  آلمان به ورسای قرارداد تحمیل و اول 
روحی وضعیت بود، همراه سنگین غرامت های
زده رقم کشور این برای را دشواری اقتصادی و
پایه بر توطئه»ای «نظریه برآمد زمینهساز که بود

یهودیستیزی افراطیبود.
شرایط در نیز جامعهای هر که افزود باید ولی
برابر در «نظریه توطئه» اضطراری، با و دشوار
برای نشان نمیدهد. بیرونی واکنش تهدیدات
جریان جنگ جهانی در بریتانیا نمونه، اگر چه
دومواقعادرمعرضسنگینترینتهدیداتخارجی

کشور این در نتوانست توطئه» «نظریه ولی بود،
مقبولیتهمگانیبیابد.

توطئه» «نظریه درباره تاریخی بررسیهای
بر مبتنی تفکر شیوه همچنیننشانمی دهدکه
زیادی برای آمادگی معموال با توطئه، و دسیسه

است. همراه خشونت اعمال
کلیسا عقاید دستگاه تفتیش پیگردهای از
در بزرگ» «ترور تا گرفته میانه سدههای در
ناسیونال مرگ اردوگاه های از فرانسه، انقالب
در استالینی گوالگ جزایر تا گرفته سوسیالیسم
«توطئهگران»، افشای و کشف همواره شوروی،
داشته پی در را نابودی آنان و خونین سرکوب
است.اینامربخشیجداییناپذیرازمنطقداشتن

است. جهان از توطئهآمیز انگارهای
ازسوینیروهایقدرتمند تهدید هنگامیکه
هیچ که شود داده جلوه سترگ آنچنان توطئهگر
هر باید باطل کند، را آن پنداری نتواند و تصور

باشد. مجاز نیز آن دفع برای ابزاری
اتریشیتبار فیلسوف  پوپر، رایموند  کارل

و «حدسها کتاب بیستم، در سده انگلیسی
ابطالها»یادآورمیشودکهنظریهتوطئه،گونهای
از خرافه است. چنین پدیده ای حتی ابتدایی از
تاریخگرایی نیز کهنتراستودر شکل جدیدخود،

نتیجه دنیویشدنخرافههایدینی است.
بهباورپوپر،جایخدایانهومریوتوطئههای
یا صهیون فرزانه کوه اکنون ریشسفیدان را آنان
استعمارگران صاحبانانحصارها یاسرمایهداران یا
دسیسه و توطئه که نیست مدعی پوپر گرفتهاند.
هرگزصورتنمیگیرد، بلکهبه باوروی،توطئه ها،
خصلتها وویژگیهایزندگیاجتماعیرا دگرگون
باز توطئهای گسسته شود، اگر رشته نمیسازند و
بود خواهیم رو به  رو مشکالتی مسائل و همان با

بودهایم. رو به رو آنها با همیشه که
کتاب الهام از با نیز آلمانی گرو مورخ دیتر
و هورکهایمر نوشته روشنگری»  «دیالکتیک
آدورنو،فیلسوفانآلمانیسدهبیستم،«نظریههای
خردگراییعصر رویاروییبا کوششیدر توطئه»را
شتاب وی، باور به میکند. ارزیابی روشنگری

تالش و اجتماعی مناسبات  عقالنیکردن  در
جایگزین توضیح عقلی دانش که این راستا در
منجر زند، پس را و آن گردد جهان غیرعقلی
«نظریههای در که خردستیزانه شد واکنشی به
که انسان بروز مییابد. هنگامی توطئه» مجال
مطلق قادر با خدای را همه چیز نتواند دیگر
میگذارد رشد روبه گرایش این دهد، توضیح
دسیسهها قالب در را ناخوشایند پدیدههای که
مسئول باید که  بریزد گروههایی توطئههای  و

قلمدادشوند. ناکامیها
پرهیز یکسو و خردگرایی وپیشرفتفنآوریاز
سو، دیگر از خردگریزی و روحی مدرنشدن از
همانچیزیاستکهارنستبلوخفیلسوفآلمانی
«همزمانی قالب مفهومی را در آن بیستم، سده

است. ریخته ناهمزمان» امر
تایید معاصر انسانشناختی پژوهشهای
مدرنیزه حال رشد، در در جوامع که میکنند
ارزش های برای عنوان خطری به غالبا شدن،
«نظریه به رویکرد و میشود فهمیده سنتی

این جوامع، واکنشی نسبتبهچنین توطئه»در
که در جوامعی درست خطری است. احساس
و میرود پیش سکوالریزاسیون با شتاب روند
پندار دینی و جایگزینتصور توضیح عقلیتدریجا
نه دیگر نیز پلیدی علت شر و میگردد، جهان از
درنیروهایضدالهی،کهدرتوطئهنیروهایزمینی

جستجومیشود.
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طبیعیدانسته آنتورمهایکنونیرا استناد به و
کنند. صرفهجویی تا خواستند مردم از و

«وزیر جهاد است گفته دلخوش همچنین
در نمایندگان اعتراضهای به پاسخ در کشاورزی
گفته برنج کنترل بازار در توانایی دولت عدم مورد
تومان پانصد و هزار دو استوقتیبرنجتایلندیرا
تومانمیفروشندچه هزار دو مردم به و میخرند

وزارتخانه دارند.» این از انتظاری بیش

اخراجوزیرانپیمانشکن
روز شماره در امروز» «تهران روزنامه
رسانهای مشاور سخنان خود هفته این سهشنبه
وزیران «اخراج در خصوص احمدینژاد محمود

است. کرده منعکس را پیمانشکن»
نمایندگان اینروزنامه«درحالیکه نوشته به
در بازرگانی وزیر استیضاح برای را خود مجلس
از یکی  می کنند، آماده مجلس علنی صحن 
خروجقطعی مشاورانرییس جمهوری اسالمیاز

داد.» خبر دولت از متخطی وزیران


