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هفته نامه پرشين ضمن تبريك سال نو به هم ميهنان گرامى
 اعالم ميدارد كه شماره بعدى اين نشريه در 

تاريخ  اول آوريل 2011 منتشر خواهد شد.

هفته نامه پرشين - شماره 190
جمعه 27 اسفند ماه 1389 - چاپ لندن

 22 صفحه - 12 صفحه ضميمه نيازمنديها

با اينكه هنوز 3 ماه از آغاز سال 2011 ميالدى سپرى نشده است اما به نظر مى رسد كه 
بسيارى از كارشناسان اقتصادى در پيش بينى هاى خوشبينانه خود از اقتصاد جهان در اين 
سال تجديد نظر كرده باشند. پيش از وقوع زلزله در ژاپن، اقتصاد جهان با نگرانى تحوالت 
سياسى خاورميانه و شمال آفريقا و به تبع آن افزايش قيمت نفت را نظاره مى كرد و از 
سوى ديگر افزايش بهاى مواد خوراكى دولت ها را با اين دو راهى مواجه كرده بود كه آيا با 
باال بردن نرخ بهره تن به كاهش رشد اقتصادى بدهند و يا اينكه تبعات تورم جهانى را تحمل 
كنند و اكنون زلزله و سونامى در ژاپن شرايط اقتصاد جهان را بحرانى تر كرده است. اگرچه 
در ابتدا به نظر نمى رسيد كه زلزله و سونامى پس از آن كه به رغم مقياس بزرگ تلفات 
چندانى در پى نداشت بتواند تا اين حد به نگرانى كارشناسان اقتصادى بيفزايد اما با سپرى 
شدن چندين روز از اين حادثه و شكل گرفتن يك بحران هسته اى در فوكوشيما تبعات زلزله 
گسترش يافته است. به همين خاطر در اين مطلب به بررسى اثر حادثه فوق بر بخش هاى 

مختلف اقتصاد جهان و ژاپن پرداخته شده است. 
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در پى انفجارهاى نيروگاه هاى اتمى پس از وقوع زلزله و سونامى ژاپن

جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.
عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه 
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07811000455 اس ام اس نمائيد.
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
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. 

اين شناسنامه همه ماست
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

در هفته اى كه گذشت وقوع زمين لرزه مهيبى در ژاپن ابتداى خبرهاى مهم دنيا بود كه به شدت عمق تاثر و 
ناراحتى مردم جهان را برانگيخت. آمار تلفات و زخمى شدگان ناشى از زمين لرزه و سونامى در ژاپن چنان 
تكان دهنده و دردناك بود كه مردم دنيا با ناباورى و بهت به خبرها توجه مى كردند. وخامت اوضاع در ژاپن 
چندين برابر شد زمانى كه كنترل خاموش كردن نيروگاه هاى هسته اى از كف بيرون رفت. خسارت و فاجعه اى 
كه ناشى از انفجارهاى نيروگاه ها بود؛ تاثيرى صد چندان مخرب تر بر اين كشور نهاد. به گونه اى كه هر انسان 
متفكرى را به فكر وا داشت كه به راستى آيا لزومى به وجود اين نيروگاه هاى هسته اى مى باشد؟ نيروگاه هايى 
كه به ظاهر كمك به پيشرفت و تجهيز همه جانبه كشورى مى نمايند اما در باطن، چنان خرابى و فاجعه اى را به 

بار مى آورند كه به جاى آنكه مثمر فايده باشند، بلكه بيشتر حادثه آفرين مى شود.
شايد جاى اين تعمق و تفكر را پديد آورد كه آيا مى شود به جاى سرمايه گذارى هاى كالن در بخش هاى نيروگاه 
هاى هسته اى، به سرمايه گذارى بر انرژى هاى طبيعى همچون گاز، نفت، باد و يا انرژى خورشيدى پرداخت كه 
عالوه بر سالمت بيشتر، در بحران ها از قدرت تخريبى كمترى هم برخوردار مى باشند؟ شايد بايد دولت ها و 

سران حكومت ها با رخداد چنين حادثه اى بيشتر به فكر فرو روند.
در حالى كه افكار عمومى جهان معطوف به خسارات هاى جانى و مالى ژاپن است، اما نبايد از آنچه در گوشه 
بحرين  و  ليبى  كشور  در  ها  سركوب  و  ها  درگيرى  شد.  غافل  آسانى  به  است،  وقوع  حال  در  جهان  از  ديگرى 
همچنان ادامه دارد و هر روزه تعداد بسيار زيادى از مردمان اين كشورها نيز كشته و يا زخمى مى شوند. بايد 
تحوالت را به دقت زير نظر داشت و نبايد اجازه داد كه از رخداد چنين مسائلى براى فرصت طلبى حاكمان اين 

كشورها استفاده شود.
به آرامى به روزهاى پايان سال خورشيدى نزديك مى شويم و در روزهاى آتى، جشن و سال نو ديگرى را در 
كنار هموطنان مان در داخل و خارج از ايران آغاز خواهيم كرد. هفته نامه پرشين نيز پيشاپيش به نوبه خود فرا 
رسيدن نوروز باستانى را به همه ى پارسى زبانان تبريك گفته و سالى پر از بركت، صلح و سالمتى براى هم 

وطنان و همچنين تمامى مردم دنيا آروزمند است.
سردبير

يادداشت

 همكارى با  هفته نامه ِپرشين
هفته نامه پرشين از همه هموطنان ايرانى و همه نويسندگان اينترنتي 
مي  همكاري  به  دعوت  باشند  كه  دنيا  هركجاي  در  اينترنتي!  غير  و 
عكس،  شعر،  داستان،  مقاله،  مطلب،  توانند  مي  دوستان  نمايد. 
كاريكاتور و ديگر آثار خود را با رعايت نكات زير، براي انتشار در 

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. با 
توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در تعداد آثار ارسالي 

و عناوين آنها وجود ندارد.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

براي انتشار باشند.
-4 هر مطلب ارسالي بايد داراي عنوان (تيتر)، و توضيح كوتاه يك 
جمله اي (سوتيتر) برگرفته از خود متن باشد. ضمنا با توجه به قالب 
در  انتشار  براي  را  خود  مطلب  كه  كنيد  مشخص  نشريه،  صفحات 
كدام صفحه نشريه ارسال مي كنيد. در صورت عالي بودن مطلب و 
دنباله دار بودن آن، صفحه جديدي مخصوص آن ايجاد خواهد شد و 

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح 

دهيد تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه ارسال گردند. 
با اين حال ممكن است به علت زيادبودن تعداد مطالب رسيده، و يا 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

ذخيره   notepad يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
كرده و يا با فرمت Unicode يا Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.

-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد است. هرگونه 
تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع نويسنده خواهد رسيد.

-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

امور آگهى ها و تبليغات
 07811000455
02071935592

گه گاه خاصه با تلنگرى به ياد ديرينه ترين خاطرات مى افتم .شورها و شوقها يى كه براى تجربه هاى فراوان 
پرداختم .

ديدگاه  با  همواره  انسان   . ميكردند  بازى  را  خاص  نقشى  خود  جاى  در  كدام  هر  كه  هايى  دوست  و  ها  انسان 
اومانيستى خود زندگى را تحليل ميكند و هركس در اين ديدگاه خودرا عنصر اصلى قرار ميدهد .در زمان هاى 
نه چندان دورتر واژه اومانيست با ماده گرايى سارتر پا گرفت اما پس از گذاراندن سالهايى كه زمان شروع  به 
تندروى  كرد هر دوى اين واژه ها با هيچ گره خورد و در آن زمان سنت به عنوان طناب نجاتى براى انسانها قد 
علم كرد تا انسانها با  دست آويزى به موجوداتى  كه همواره  خود را برتر از آن ها ميداند خويش را به فلسفه 
يى متصل كند كه در و برش انسانها يا به عبارت بهتر عنصر انسانى مهمى در آن جايى نداشته باشد. ما هم يكى 
از اين سنتها را در اين دنيا در بر گرفتيم تا بواسطه آن خود را از قيد و بندهاى نو و برده دارى مدرن امروز رها 

كنيم و مامنى براى خود در دنيايى كه هيچ گاه به تجربه دوباره در نمى آيد وصل كنيم. 
راه اومانيستى سارتر و اگزيستانسياليست مادى و حتى در نوع  غيرمادى  و دينى آن و نامهايى چون هايدگر 
،كارل ياسپرس و گابريل مارسل حركت هايى جلوتر از زمانه را شاهد هستيم يعنى زمانى در حال تالش براى 
برگشت به رفتار ها و سنت هاى گذشته ى مان . آنها زمان مدرن و پست مدرن را مرگ روح  انسانى ميدانند و 
اينك دنيا با ابزارى چون هنر قصد پيدا كردن اصل خويش را دارد و افزايش سيل وارانه مردم به سوى هنر جز 
كمبود رويا و طلب آن چيزى نيست هنر كفن روح است. اگزيستانس يكى از كامل ترين فلسفه هاى انسانى است از 
اين رو كه خود را درگير مسائل معرفتى تا حدى كه دست اندازى برايش ايجاد نكند، نكرده و در عين حال از تقريبا 
تمامى فلسفه هاى قبل از خود وام هاى كوچك و بزرگ را براى تكميل خود گرفته هرچند هنوز هم به طوركامل 
قابل عرضه نيست . و اما سنت ،عيد ، سفره و آن هم سفره هفت سين. همواره بعد از گذشت از تنگنا هايى در 
زندگى تجسم اگزيستانس را در هفت سين پيدا ميكردم .در هفت سين و زمان آن مانند فلسفه اگزيستانس طبيعت 
گرايى ،واقع گرايى ، روح گرايى ،ماده گرايى و گرايش به هنر را ميتوان به سادگى ديد و درك كرد .سال هاست 
با آنها زندگى كرده ايم و تكرار شده ايم  و حال اين سنت هم به اگزيستانس براى روح  و اصل بشر ميرود و يا 

هر دويشان دور باطلى بيش نيستند ؟                             
 سال نو مبارك          
مهدى تربتى
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برنامه هاى آينده
فرهنگى، هنرى ايرانيان در لندن

معلوالن  از  حمايت  انجمن  و  ايرانيان  جامعه 
را  نوروز  بزرگ  جشن  بريتانيا  در  ايرانى 
در  كه  برنامه  اين  در  و  كنند  مى  برگزار 
نيم   و  هفت  ساعت   2011 مارچ   25 تاريخ 
عصر برگزار مى شود هنرمندانى چون بابك 
پوريا  آتش،  مهران  شاهى،  شهريار  سعيدى، 
نظرى و دى جى آرين به اجراى برنامه هنرى 
اين  اجراى  محل  پرداخت.  خواهند  موزيك  و 

برنامه به شرح آدرس زير است:

Ealing Town Hall - New Broading, 
Ealing, London W5 3BY 
Nearest Tube station= Ealing Broad-
way 

كانون توحيد در تاريخ شنبه 19مارس 2011 و 
از ساعت 16:30  با برگزارى برنامه هايى شاد 
اين  به  رود.  مى  نو  سال  استقبال  به  متنوع  و 
وسايل  خريد  براى  خيريهاى  بازارچه  منظور 
تقويم  و  كارت  شيرينى،  هفتسين،  سفرهى 
موسيقى  همچنين  است.  شده  گرفته  نظر  در 
سنتى و پاپ به صورت زنده اجرا خواهد شد. 
نظر  در  كودكان  براى  نيز  جذابى  بخشهاى 
گرفتهشده؛ از جمله نقاشى صورت، رنگكردن 
www.kanoontowhid. مسابقه.  و  تخممرغ 
                                                                                     com

لطفا برنامه هاى فرهنگى و 
اجتماعى خود را  به هفته 
نامه پرشين جهت اطالع 
رسانى ارسال فرمائيد

برگزارى جشن چهارشنبه 
سورى در كلوپ بارنت لندن 

همزمان با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال خورشيدى و آغاز بهار و نوروزى ديگر، 
ايرانيان لندن هم خود را آماده مى سازند تا به گونه اى به استقبال اين نو شدن ها بروند. اين 
روزها همه در تدارك سفره هفت سين و آراستن آن و تهيه عيدى مى باشند. تبليغات مربوط 

به جشن ها و كنسرت هاى مختلف ايرانى ها در گوشه و كنار شهر به چشم مى خورد. 
هفته گذشته آخرين چهارشنبه سال را نيز پشت سر گذاشتيم. چهارشنبه اى كه همواره به 
هاى  مراسم  يادآور  و  است  گرفته  لقب  سورى  چهارشنبه  عنوان  به  گذشتگان  ديرين  رسم 
خاص پرش از روى آتش و آتش بازى است. براى ما خارج نشينان نيز اين رسم كهن، اهميت 
و جذابيت خود را از دست نداده است و با وجود كليه محدوديت ها و تنگناها در برپايى آتش 
و مراسم مربوط به آن، همواره فرهنگ و هنر دوستانى بوده اند كه تالش داشته اند به طريقى 
اين رسم ها و سنت ها را در خارج از ايران نيز حفظ نمايند و آنها را به نسل بعد از خود انتقال 
داده تا فرزندان ما با هويت فرهنگى خود خو و الفت گرفته و احساس بيگانگى نداشته باشند.

اما در لندن نيز عصر سه شنبه در برخى نقاط، برنامه هايى براى ايرانيان در نظر گرفته شده 
بود و در تعدادى از مدرسه هاى ايرانى و رستوران ها، مراسم هايى براى برپايى اين رسم 
كهن، همراه با جشن و سرور ترتيب داده شده بود كه از جمله مى توان به منطقه بارنت در 
شمال لندن اشاره كرد. در فوتبال كالب بارنت توسط مدرسه ايرانى رستم، جشن بزرگى برپا 
شده بود و هنرمندانى نيز در اين مراسم حضور يافتند تا لحظات شاد و به ياد ماندنى براى 

حاضران در جشن فراهم نمايند.
اين برنامه كه از ساعت هفت عصر سه شنبه 15 مارس آغاز شد شامل قسمت هاى مختلفى از 
جمله اجراى موسيقى زنده توسط گروه رامسيس و كامران، رقص و پايكوبى، پرش از روى 
آتش و آتش بازى هوايى، مسابقه رقص، اهداى جايزه به نفرات برگزيده، فروش محصوالت 
سفره هفت سين و فروش آش رشته داغ  و ... بود كه با استقبال چشمگير و بى نظير مردم 
مواجه شد. كودكان و نوجوانان حاضر در اين برنامه كه به همراه خانواده هايشان به اين 
جشن آمده بودند؛ شاد ترين لحظات را پشت سر مى گذاشتند و از پرش روى آتش و تماشاى 

آتش بازى هوايى، هيجان زده و خوشحال بودند.
 اما از نكات قابل توجه و تاثير گذار در جشن چهارشنبه سورى امسال مدرسه رستم كه 
آنرا از ديگر سالها متفاوت و متمايز ساخته بود؛ دعوت از هنرمند جوان و محبوب لندن آقاى 
بهروز قائمى بود كه با همراهى گروهش توانست، تنوع و جذابيت خاصى در برنامه ايجاد 
نمايد و با خواندن و اجراى قطعاتى از ترانه هايش، همگان را به رقص و پايكوبى وا دارد و 
مورد تشويق هاى پى در پى حاضران قرار گيرد. مجرى اين برنامه نيز آقاى اميرفرهاد اعظم 
مردم  خاطر  در  را  شيرينى  لحظات  كه  داشت  تالش  خود  خاص  طبعى  شوخ  با  كه  بود  پناه 
به جاى گذارد. اين برنامه تا حوالى ساعت 11 شب ادامه داشت و در پايان با سخنان مدير 
مدرسه خانم طاهرى و انتخاب و اهداى جايزه به بهترين رقصنده ها پايان يافت. هفته نامه 
پرشين نيز فرا رسيدن نوروز باستانى را به تمامى هموطنان تبريك و تهنيت گفته و سالى پر 

از شادى و سرور را براى همگان آرزومند است.

بعد از بحران مواد غذايى و بحران خاورميانه، 
زلزله ژاپن ضربه ديگرى را به اقتصاد جهان وارد كرد 

شوك جديد به اقتصاد جهان
ميالدى   2011 سال  آغاز  از  ماه   3 هنوز  اينكه  با 
سپرى نشده است اما به نظر مى رسد كه بسيارى از 
خوشبينانه  هاى  بينى  پيش  در  اقتصادى  كارشناسان 
كرده  نظر  تجديد  سال  اين  در  جهان  اقتصاد  از  خود 
باشند. پيش از وقوع زلزله در ژاپن، اقتصاد جهان با 
نگرانى تحوالت سياسى خاورميانه و شمال آفريقا و 
از  و  كرد  مى  نظاره  را  نفت  قيمت  افزايش  آن  تبع  به 
را  ها  دولت  خوراكى  مواد  بهاى  افزايش  ديگر  سوى 
بردن  باال  با  آيا  كه  بود  كرده  مواجه  راهى  دو  اين  با 
نرخ بهره تن به كاهش رشد اقتصادى بدهند و يا اينكه 
و  زلزله  اكنون  و  كنند  تحمل  را  جهانى  تورم  تبعات 
بحرانى  را  جهان  اقتصاد  شرايط  ژاپن  در  سونامى 
كه  رسيد  نمى  نظر  به  ابتدا  در  اگرچه  است.  كرده  تر 
زلزله و سونامى پس از آن كه به رغم مقياس بزرگ 
تلفات چندانى در پى نداشت بتواند تا اين حد به نگرانى 
شدن  سپرى  با  اما  بيفزايد  اقتصادى  كارشناسان 
بحران  يك  گرفتن  شكل  و  حادثه  اين  از  روز  چندين 
يافته  گسترش  زلزله  تبعات  فوكوشيما  در  اى  هسته 
اثر  بررسى  به  مطلب  اين  در  خاطر  همين  به  است. 
و  جهان  اقتصاد  مختلف  هاى  بخش  بر  فوق  حادثه 

ژاپن پرداخته شده است. 

بازار نفت 
ژاپن  در  زلزله  به  انرژى  بازار  اوليه  واكنش  اگرچه 
و 2.2  كاهشى 3.5  ترتيب  به  گاز  و  نفت  و  بود  منفى 
درصدى را تجربه كردند اما وخيم شدن بحران هسته 
فسيلى  هاى  سوخت  بازار  براى  حداقل  ژاپن  در  اى 
خوشايند خواهد بود چرا كه جهان بيش از پيش نسبت 
به توليد برق از نيروگاه هاى هسته اى بدبين خواهد 
پست  واشنگتن  نويسنده  اپلبوم  آن  كه  جايى  تا  شد 
ژاپنى  «اگر  كه  كرد  اشاره  نكته  اين  به  اى  مقاله  در 
بسازند،  ايمن  اى  هسته  هاى  نيروگاه  توانند  نمى  ها 
پس چه كسى مى تواند؟» به همين خاطر به نظر مى 
رسد تقاضا براى توليد انرژى از طريق سوخت هاى 
فسيلى با افزايش مواجه شود. به عالوه بحران هسته 
اى در ژاپن حداقل براى مدتى باعث تعطيلى بسيارى 
از رآكتور هسته اى اين كشور خواهد شد و به نظر 
مى رسد كه 3 رآكتور آسيب ديده هم براى هميشه از 
كار بيفتند، اين در حالى است كه 18 درصد برق مورد 
نياز ژاپن از طريق انرژى هسته اى تامين مى شد و 
كمبود پيش آمده به احتمال زياد از طريق توليد برق 
به وسيله نفت، گاز و زغال سنگ جبران خواهد شد. 
اى  هسته  برق  توليد  كاهش  كه  شود  مى  زده  تخمين 
به اين صورت جايگزين شود: 47 درصد توسط گاز، 
39 درصد زغال سنگ و 14 درصد نفت. موضوع با 
اهميت اين است كه آيا ظرفيت خالى كشورهاى توليد 
كننده نفت توان جبران افزايش تقاضاى نفت ژاپن را 
خواهد داشت يا خير؟ چرا كه پيش از اين هم نا آرامى 
ها در خاورميانه و شمال آفريقا توليد نفت را با اخالل 
مواجه كرده بود. اگر توليد نفت ليبى به صفر برسد، 
بخشى از ظرفيت خالى توليد نفت به جبران اخالل در 
توليد نفت ليبى اختصاص خواهد يافت و تنها 3 ميليون 
بشكه در روز ظرفيت خالى باقى خواهد ماند و با در 
كشورهاى  توسط  نفت  تقاضاى  افزايش  گرفتن  نظر 
در حال توسعه كه معادل 1.7 ميليون بشكه در روز 
برآورد شده است هم در نظر گرفته شود، مى توان پى 
برد كه ممكن است عرضه نفت كفاف تقاضاى آن را 
ندهد و در نتيجه قيمت نفت بيش از پيش افزايش يابد. 

اقتصاد جهان 
اگر بحران ژاپن به افزايش بيشتر قيمت نفت بينجامد 
كرد  خواهد  متضرر  را  جهان  اقتصاد  كافى  ميزان  به 
ژاپن  كارخانجات  از  بسيارى  اكنون  آن  بر  عالوه  اما 
مانند  بزرگى  شركت  تا  گرفته  كوچك  صنايع  از 
تويوتا توليدات خود را متوقف كرده اند. اثرات چنين 
اخاللى در جهان احساس خواهد شد. كاهش توليد در 
قطعات  و  كاالها  از  بسيارى  كمبود  به  تواند  مى  ژاپن 

بينجامد  الكترونيكى  صنايع  در  بخصوص  اساسى 
چرا كه ژاپن يكى از اصلى ترين تامين كنندگان چنين 
ميان  اين  در  اما  آيد  مى  حساب  به  جهان  در  قطعاتى 
شايد  ژاپن  بحران  كه  معتقدند  كارشناسان  از  برخى 
با  معتقدند  ها  آن  كند.  كمك  آمريكا  اقتصاد  رشد  به 
 60 تجارى  توازن  كسرى  ژاپن  صادرات  كاهش 
ژاپن  با  تجارت  در  آمريكا  اقتصاد  دالرى  ميليارد 

ارزش  كه  جا  آن  از  همچنين  يابد.  كاهش  تواند  مى 
واردات آمريكا از ژاپن معادل 6.2 درصد كل واردات 
شامل  هم  واردات  اين  از  زيادى  سهم  و  آمريكاست 
شايد  شود،  مى  نقل  و  حمل  تجهيزات  و  آالت  ماشين 
آمريكايى  كنندگان  توليد  توسط  واردات  اين  در  وقفه 
رشد  آمريكا  اقتصاد  صورت  اين  در  كه  شود  جبران 
ترين  اصلى  ميان  در  كرد.  خواهد  تجربه  را  بيشترى 
آفريقايى  كشورهاى  از  نامى  ژاپن  اقتصادى  شركاى 
خاطر  همين  به  شود،  نمى  ديده  جنوبى  آمريكاى  و 
مستقيم  طور  به  كشورها  اين  كه  رسد  نمى  نظر  به 
قرار  ژاپنى  محصوالت  توليدات  در  وقفه  تاثير  تحت 
بگيرند. همچنين از آنجا كه استراليا يكى از اصلى ترين 
صادركنندگان مواد معدنى و فلزات به ژاپن محسوب 
مناطق  بازسازى  فرآيند  زياد  احتمال  به  شود،  مى 
به  استراليا  صادرات  افزايش  به  ژاپن  در  ديده  آسيب 
اين كشور خواهد انجاميد و به اقتصاد استراليا كمك 

خواهد كرد. 

بازارهاى مالى در جهان 
بازارهاى  شاخص  ژاپن  در  سونامى  و  زلزله  از  بعد 
مالى بيشتر كشورهاى جهان با افت مواجه شد تا ثابت 
اين  به  چندان  توان  نمى  فعلى  وضعيت  در  كه  شود 
شود  مى  زده  تخمين  همچنين  كرد.  اطمينان  بازارها 
ميليارد   35 بيمه  هاى  شركت  براى  ژاپن  حوداث  كه 
دالر هزينه در بر داشته باشد و به همين خاطر بود كه 
بسيارى از اين شركت ها با افت ارزش سهام مواجه 
بازارهاى  فعلى  وضعيت  كارشناسان  هرچند  شدند. 
سهام را خطرناك توصيف مى كنند اما تجربه نشان 
داده است كه بحران هاى غير اقتصادى و بالياى طبيعى 
و حتى حوادث اتمى تاثير بلند مدتى بر بازارهاى مالى 
بى  اطمينانى  بى  از  مالى  بازارهاى  واقع  در  ندارند. 
زارند و حوادث طبيعى به رغم ويرانى هاى گسترده، 
طبيعى  حوادث  ندارند.  همراه  به  اطمينانى  بى  خود  با 
معموال به سرعت آغاز مى شوند و به همان سرعت 
هم پايان مى يابند. هرچند بحران اتمى در ژاپن، باعث 
طوالنى شدن تبعات زلزله و سونامى اين كشور شده 
خطرى  مدت  بلند  در  هم  اتمى  حوادث  حتى  اما  است 
مثال  براى  آيند.  نمى  حساب  به  مالى  بازارهاى  براى 
بازارهاى  چرنوبيل  اتمى  حادثه  از  بعد  روز   20 تنها 
جبران  را  حادثه  از  بعد  ابتدايى  روزهاى  افت  مالى 
كردند. همچنين بررسى 15 حادثه غير اقتصادى نشان 
اين  اثر  ماه   6 از  بعد  متوسط  طور  به  كه  است  داده 

رخدادها در بازارهاى مالى از بين خواهد رفت. 
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

خدمات امور ادارى و مكاتبه اى
ترجمه و نوشتن  نامه هاى شما براى

Housing & Job Centre & NHS 
انجام مكاتبات ادارى با كليه سازمانهاى دولتى
ترجمه مدارك و پر كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)
مشاوره در امور پناهندگى از مراحل ابتدايى

 تا اخذ نتيجه
با كمترين هزينه و كمترين زمان

خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا و 
پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان
جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592020 7193 5592

گزارش

آژانس بين المللي انرژي اتمي از تخليه حدود 170 هزار 
فوكوشيما  نيروگاه  كيلومتري  شعاع 20  ساكنان  از  نفر 

خبر داده است
به  روزها  اين  كه  اي»  هسته  سوخت  شدن  «ذوب  واژه 
وفور شنيده مي شود يادآور دو فاجعه اتمي در سال هاي 
اخير است: تري مايل آيلند در آمريكا در سال 1979 و 
چرنوبيل در اوكراين در سال 1986 و اكنون اين احتمال 
تجربه  را  هسته اي  فاجعه  اين  هم  ژاپن  كه  دارد  وجود 
كند. فاجعه چرنوبيل وحشتناك  ترين فاجعه تكنولوژيك 
اثر  در  در  كه  مي آيد  شمار  به  تاريخ  تمام  در  انساني 
پنج  حدود  و  ديدند  آسيب  نفر  ميليون  پنج  به  قريب  آن 
هزار مركز مسكوني در جمهوري روسيه سفيد، اوكراين 
شدند. آلوده  اكتيو  راديو  ذرات  با  روسيه  فدراسيون  و 

در دو فاجعه ذكر شده، حرارت زياد در رآكتور باعث 
ذوب شدن هسته فلزي آن شد. اكنون سوال اين است كه 
آيا در فوكوشيما نيز چنين اتفاقي افتاده است يا نه. به 
نظر مي رسد اين رآكتور قبل از «ذوب» بسته شده بوده 
كه اين موضوع، به ميزان قابل توجهي خطر ورود مواد 
شدن  يافت  اما  مي كند  كم  را  زيست  محيط  به  هسته اي 
نيروگاه  ساختمان هاي  بيرون  در  سزيوم  ايزوتوپ هاي 
در  رآكتور  فلزي  هسته  كه  باشد  آن  نشانگر  مي تواند 
معرض هوا قرار گرفته است. با آنكه ژاپن از سال ها قبل 
داراي يك برنامه موفق انرژي هسته اي بوده، مقام هاي 
اين كشور در مورد حوادث هسته اي قبلي صداقت چنداني 
نداشته اند و بعيد است اطمينان هايي كه اين بار به مردم 
مي دهند، همه را متقاعد كند. گزارش ها حاكي از آن است 
دومين رآكتور نيروگاه اتمي فوكوشيما در منطقه زلزله 
است. شده  جدي  ديدگي  آسيب  دچار  ژاپن  شمال  زده 

مقام هاي ژاپني مي گويند انفجار بزرگ روز شنبه در اين 
احتمال  مي گويند  و  آورده  بار  به  را  خساراتي  رآكتور، 
بروز يك انفجار ديگر وجود دارد.به گفته مسئوالن اين 

نيروگاه اتمي، فشار داخل رآكتور شماره سه به خاطر 
به طور  اضطراري  كننده  خنك  سيستم  افتادن  كار  از 
اين  يك  شماره  است.رآكتور  افزايش  به  رو  خطرناكي 
نيروگاه روز شنبه به خاطر مشكل مشابهي منفجر شد. 
در اين حال، آژانس بين المللي انرژي اتمي از تخليه حدود 
نيروگاه  كيلومتري  شعاع 20  ساكنان  از  نفر  هزار   170
جمعه  روز  سهمگين  زلزله  است.  داده  خبر  فوكوشيما 
كه 8.9 درجه در مقياس ريشتر قدرت داشت و سونامي 
ناشي از آن، خرابي و تلفات سنگيني را برجاي گذاشته 
ژاپن  پليس  ولي  است  نفر   763 تلفات  رسمي  است.رقم 
از  مي تواند  زده  زلزله  مناطق  در  تلفات  آمار  مي گويد 
به  كه  است  حالي  در  باشد.اين  بيشتر  هم  نفر  هزار  ده 

گزارش تلويزيون ان اچ كي ژاپن، 9500 نفر از ساكنان 
يك شهر 17 هزار نفري همچنان مفقود هستند. عمليات 
استان هاي  در  قربانيان  به  كمك  براي  نجات  و  امداد 
است  جريان  در  همچنان  شرقي  شمال  در  ديده  آسيب 
و دولت تعداد نظاميان ارسال شده به اين مناطق را به 
100 هزار نفر افزايش داده است. به گفته نخست وزير 
را  نفر  هزار  سه  توانسته اند  امدادرسان  نيروهاي  ژاپن، 

نجات دهند. 
در  طوالني  صف هاي  بيانگر  همچنين  گزارش ها 
بنزين  پمپ  ايستگاه هاي  و  موادغذايي  فروشگاه هاي 
درصد   10 ژاپني-  خانوار  ميليون  شش  برق  است. 
خواهان  دولت  و  است  قطع  كشور-  اين  خانه هاي 
الكتريكي  انرژي  اندازه  از  بيشتر  مصرف  از  خودداري 

شده است.يك سوم از برق ژاپن از انرژي هسته اي توليد 
دارد  سعي  ژاپن  دولت  كه  است  حالي  در  اين  مي شود. 
هسته اي  سوخت  شدن  ذوب  احتمال  از  عمومي  نگراني 
به  راديواكتيو  مواد  نشت  و  ديده  آسيب  نيروگاه  در 
بيانگر  اوليه  دهد.گزارش هاي  كاهش  را  زيست  محيط 
نيروگاه  يك  شماره  رآكتور  جدي  ديدگي  آسيب  عدم 
شنبه  روز  در  آن  ساختمان  انفجار  از  پس  فوكوشيما 
بود ولي گزارش هاي جديدتر از افزايش ميزان تشعشع 
شركت  گزارش  به  حال،  اين  مي دهد.در  خبر  محيط  در 
نيروي برق توكيو، تپكو، سيستم خنك كننده اضطراري 
و  فشار  و  ديده  آسيب  نيز  نيروگاه  سه  شماره  رآكتور 
ادانو،  است.يوكيو  افزايش  به  رو  آن  داخل  در  حرارت 

سخنگوي دولت ژاپن گفته است مهندسان در حال خارج 
و خنك  رآكتور  داخل  در  فشار  براي كاهش  هوا  كردن 

شدن آن هستند. 
كمي  ميزان  به  شده  خارج  هواي  ادانو،  آقاي  گفته  به 
براي  كم  ميزان  اين  ولي  است  راديواكتيو  ذرات  حاوي 
سالمتي مضر نيست. روز شنبه عمليات مشابهي روي 

منفجر  مدتي  از  پس  كه  شد  انجام  يك  شماره  رآكتور 
در  فوكوشيما  اتمي  نيروگاه  كاركنان  از  نفر  شد.چهار 
مسموميت  از  همچنين  شدند.تيپكو  مجروح  حادثه  اين 
يك  در  بستري  بيماران  از  نفر  پانزده  راديواكتيوي 
بيمارستان نزديك به نيروگاه خبر داده است. هم اكنون، 
عمليات  در  ژاپن  ارتش  سرباز  يكصدهزار  از  بيش 
امدادرساني به مردم نواحي زلزله زده و آسيب ديده از 
سونامي شركت دارند.دولت ژاپن صدها هواپيما و ده ها 
كشتي نيز روانه مناطق زلزله زده كرده است. زلزله روز 
جمعه، شديدترين زلزله اي است كه تا كنون در ژاپن ثبت 
اثر  در  نفر  هزار  يك  از  بيش  كه  مي شود  گفته  و  شده 
وقوع سونامي ناشي از آن در سواحل شرقي ژاپن كشته 
شده اند. سازمان ملل متحد و نيز كشورهاي مختلف از 
جمله آمريكا، سنگاپور، كره جنوبي، نيوزيلند و سوئيس 
به ژاپن تيم هاي امدادگر اعزام كرده اند. تصاوير هوايي 
از مناطق آسيب ديده بيانگر جابه جايي و تخريب صدها 
است.در  سونامي  اثر  در  ساختمان  و  خودرو  كشتي، 
شده،  نابود  كامل  به طور  تقريبا  كه  ريكوزنتاكادا  بندر 

400 جسد كشف شده است.
ميناميسانريكو،  بندر  در  ژاپن،  رسانه هاي  گزارش  به 
خبري  اهالي  از  نفر  هزار   10 حدود  از  هنوز  مقامات 
 25 به  شهر  اين  ساكنان  از  نفر   7500 ندارند.حدود 
پناهگاه تعيين شده از سوي دولت منتقل شده اند. پليس 
مي گويد دست كم 200 جسد را از يكي از نقاط اين شهر 
جمع آوري كرده است.مقام هاي ژاپني مي گويند كه بيش 
از 215 هزار نفر از مردم را به اردوگاه ها و پناهگاه هاي 
و  لرزه  زمين  اين  وقوع  اثر  اند.در  كرده  منتقل  موقتي 
آب  به  نفر  ميليون  يك  از  بيش  آن،  از  ناشي  سونامي 
در  خانه  چهارميليون  برق  ندارند،  دسترسي  آشاميدني 
پايتخت ژاپن قطع شده و توقف فعاليت قطار زيرزميني 
داشته  همراه  به  را  مسافران  سرگرداني  شهر  اين  در 
است. بيشترين خسارت به شهر شمالي «سندايي» وارد 
آمده است. تمام خيابان ها، اماكن و تاسيسات شهر در 
آب غوطه ور شده و بسياري از نقاط شهر در اثر زلزله 
آتش  گرفته است. قطارهاي اين شهر همراه مسافرانش 
ناپديد شده اند. صدها جسد در سواحل شهر ديده شده 

است. 13 مارس 2011

احتمال وقوع 
چرنوبيلي 
ديگر در ژاپن
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و اگر قذافى نرود؟
پيتر فيور

فارين پاليسى 14 مارس/ ترجمه: سارا معصومى 

باراك اوباما اين روزها به بدترين سناريوى موجود 
فكر مى كند: اگر سرهنگ نرود چه كنيم؟

جمهورى  رئيس  اوباما  باراك  از  همگان  روزها  اين 
ليبى  خصوص  در  كه  خواهند  مى  متحده  اياالت 
خواهند  مى  اوباما  از  همگان  بينديشد.  جديد  تدبيرى 
كه تنها به حرف زدن بسنده نكند و در ليبى وارد عمل 
مطرح  افرادى  سوى  از  هم  ها  درخواست  اين  شود. 
كه  مارى  آنه  دارد.  تعجب  جاى  بسيار  كه  شود  مى 
متحده  اياالت  خارجه  امور  وزارت  در  اين  بر  سابق 
مسئوليت تبيين سياست هاى كالن را بر عهده داشت 
در مقاله اى در نيويورك تايمز به سياست هاى اوباما 
كارشناس  اين  كرد.  انتقاد  شدت  به  ليبى  قبال  در 
مسائل سياست خارجى امريكا در نسخه اى كه براى 
طرح  با  بايد  دولت  كه  كرد  تاكيد  چيد  متحده  اياالت 
كند.  موافقت  ليبى  فراز  بر  پرواز  ممنوع  منطقه  اعالم 
البته من گمان مى كنم كه ديگر فرصتى براى آمريكا 

براى اين حركت نمانده است .
 نيروهاى امنيتى وابسته به معمر قذافى پيشرفت هاى 
بسيارى داشته اند و به نظر مى رسد كه توانسته اند 
دوباره  جهانيان  دل  در  كرده  خانه  ترديد  برابر  در 
قد علم كنند و بايستند. جامعه جهانى در برابر ليبى 
و  داد  نشان  خود  از  مبرهن  و  واضح  دودلى  نوعى 
وابسته  نيروهاى  گرفتن  قوت  به  منجر  مساله  همين 
به قذافى شد. برخى ادعا مى كنند كه جامعه جهانى 
هم  معترضان  و  شد  خواهد  كار  وارد  نود  دقيقه  در 
با وجود عدم كمك هاى خارجى مى توانند قذافى را 
از كار بركنار كنند. البته هر دو اين احتمال ها بسيار 
ضعيف است. ظرف چند ماه آتى بى شك تحليل گران 
مسائل مختلف به بيان فرصت هايى مى پردازند كه 
از دست رفت. چند ماهى بايد بگذرد تا طرفين به اين 
در  بودند  خوانده  فرصت  ابتدا  آنچه  كه  برسند  باور 

حقيقت اندك فرصتى هم نبوده است .

شايد حق با كسانى بود كه پيش بينى كردند سخنان 
نه چندان قرص و محكوم رابرت گيتس وزير دفاع و 
روزى  ليبى  هوايى  تحريم  مخالف  هاى  چهره  ديگر 
مراتب تاسف همگان را برخواهد انگيخت. درست در 
روزهايى كه معمر قذافى در حال سالخى هم وطنان 
منطقه  اعالم  براى  هم  جهانى  جامعه  و  بود  خود 
مانند  هايى  چهره  داشت  كامل  آمادگى  پرواز  ممنوع 
و  كردند  اعالم  حركت  اين  با  را  خود  مخالفت  گيتس 
اين مخالفت درست مانند آبى بود كه بر آتش ريخته 
بايد  اوباما  باراك  اكنون  و  گذشت  ها  گذشته   . شود 
استراتژى جديدى را براى چند روز آينده تعريف كند: 
چگونگى برخورد با ليبى پس از گذار از اين بحران 
ها. برخورد با كشورى كه به خرابه بيشتر مى ماند و 
رهبرى منفور كه دستانش به خون هموطنان رنگين 
است بركرسى قدرت در آن تكيه زده است. البته كه 

نام اين رهبر همچنان معمر قذافى است.

نطقى  براى  را  خود  بايد  اوباما  باراك  مشاوران 
كنند.  مهيا  آينده  روز  چند  در  وى  سوى  از  تاريخى 
پيش از آنكه بر روى متن سخنرانى فكر كنند شايد 
بهترين راه تبيين استراتژى جديد است . اوباما بايد 
براى تعريف اين سياست جديد دغدغه هايى را كه در 

زير به آن اشاره مى كنيم مد نظر داشته باشد: 
نابسامان  اقتصاد  از  گرفته  تاثير  انسانى  بحران   .1
به  پناهندگان  البته  و  مهاجران  بحث  همراه  به  ليبى 
سمت قاره سبز:در شرايطى كه معمر قذافى دولت را 
ترك مى كرد مقابله با اين مساله براى اياالت متحده 
بسيار آسان تر مى شد. البته سناريو محتمل تر اين 
را  استفاده  كمال  مساله  اين  از  قذافى  معمر  كه  است 
بكند و قدرت از دست رفته خود را در منطقه احيا كند. 
اين احتمال وجود دارد كه باز هم حادثه يوگسالوى 

دهه نود اين بار در ليبى 2011 تكرار شود.

تسليحات  به  مجدد  دسترسى  براى  قذافى  تقالى   .2
باور  اين  به  شك  بى  قذافى  معمر   : جمعى  كشتار 
و  اروپا  با  قبلى  قراردادهاى  تمامى  كه  رسيد  خواهد 

امريكا ورق پاره هايى بيش نبودند. او در اين روزها 
اگر  كه  است  پرسيده  خود  از  را  سوال  اين  بارها 
تسليحات كشتار جمعى هم داشتم باز با من اينگونه 
برخورد مى شد؟ اگر قذافى بماند اين سوال نه تنها 
قرار  تسليحات  به  مجدد  دستيابى  راستاى  در  را  او 
خواهد داد بلكه بهانه اى در اختيار ديگر قدرت هاى 
منطقه اى براى دستيابى به تسليحات هم خواهد بود.

شرق  معترضان:  ميان  در  راديكاليسم  به  گرايش   .3
قذافى  حكومت  به  ها  اعتراض  قلب  حقيقت  در  ليبى 
بود. از همين نقطه بود كه بسيارى از اعضاى القاعده 
تلخ  حقيقت  يك  كردند.  سفر  عراق  به  و  برخواسته 
وجود دارد و آن هم اين است كه آنها كه از سالخى 
قذافى جان سالم به در مى برند دشمنان قسم خورده 
امريكا و غرب هستند. دود اين جنگ كه كنار برود ما 
در ليبى دو دشمن داريم: معمر قذافى و معترضان كه 
قرار است جامه شبه نظاميان راديكال را بر تن كنند.

خواهى  دموكراسى  جريان  انتظار  در  تلخ  پايانى   .4
در منطقه: از زمان جنگ ويتنام تا كنون همگان تالش 
كردند بحث تسلسل يا همان واگيردار بودن خيزش 
هاى عمومى از كشورى به كشورى ديگر و از منطقه 
اى به منطقه اى ديگر را زير سوال ببرند. اكنون در 
حالى كه اين خيزش هاى عمومى از تونس آغاز و تا 
عمان هم رسيده است بايد اعتراف كرد كه اين دومينو 
جامعه  اگر  نيست.  هم  اغماض  قابل  و  افتاده  راه  به 
را  قذافى  بازگشت  تنها  و  ايستاده  اى  گوشه  جهانى 
به نظاره بنشيند هرگز نخواهيم توانست خيزش هاى 
عمومى و جريان هاى دموكراسى خواهى در منطقه 

را كنترل كنيم.

5. آغاز ابهام در كارآمدى سياست هايى كه در قبال 
ليبى عملى شد:تاكنون دولت باراك اوباما براى مهار 
 . است  نكرده  اتخاذ  واحدى  سياست  ليبى  در  بحران 
قذافى  كه  اند  كرده  اميدوارى  ابراز  دولتمردان  بارها 
به خودى خود كرسى قدرت را واگذار كرده و برود 
سياست  باشد.  واشنگتن  تقالى  به  نيازى  انكه  بدون 
برده  كار  به  بسيار  هم  ليبى  قبال  در  چماق  و  هويج 
شد. به عنوان نمونه امريكايى ها اعالم كردند كه در 
شرايطى كه قذافى قدرت را واگذار كند مورد تعقيب 
قضايى قرار نخواهد گرفت. اموال قذافى و خانواده اش 
مصادره شد تا اهرمى براى فشار بر ديكتاتور باشد 
وى  نزد  چندانى  اهميت  از  هم  مساله  اين  ظاهرا  اما 
برخوردار نبود. در شرايطى كه قذافى كرسى قدرت 
بايد  اوباما  باراك  باشد،  داشته  دست  در  همنان  را 
به سياستى واحد روى آورد: تقال براى تغيير رژيم؟ 
بازسازى رابطه ؟ در شرايطى كه تغيير حاكميت در 
راس انتخاب هاى آقاى اوباما قرار گيرد بايد به فكر 
ابزارهاى غيرنظامى براى مهار آن باشد. اگر به دنبال 
بازسازى رابطه هم باشد بايد از بسيارى از خطوط 
قرمزى كه تاكنون براى خود تعيين كرده عبور كند. 

ايران به اعراب هشدار داد

عربستان و برخي از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس با ارسال نيروهاي خود به بحرين بازي 
خطرناكي را آغاز كرده اند. اين بازي براي اين كشورها هم مصرف داخلي دارد و هم جاه طلبي منطقه 
اي. انحراف افكار عمومي از اعتراض هاي اخيري كه در اين كشورها صورت گرفته است نيازمند گشودن 
پرونده جديدي است. بحرين زمين مناسبي براي اين بازي است. قيام مردمي اخير در كشورهاي عربي 
حكومت هاي خودكامه منطقه را به وحشت انداخته و عربستان و بحرين نيز از اين قاعده مستثني نيستند. 
آنها براي فرار از بحران هاي اخير مجبور هستند به ماجراجويي در يكي از كشورهاي همسايه اقدام كنند 
و لشكركشي به بحرين نيز در همين راستا صورت مي گيرد. از سوي ديگرعربستان و برخي كشورهاي 
حاشيه خليج فارس مانند امارات و قطر تالش مي كنند از طريق شيعه هراسي و ايران هراسي و سركوب 
شيعيان معترض بحرين منطقه را با تنش مواجه كنند و الگوي سركوب جنبش هاي مردمي در كشورهاي 
منطقه را از طريق اعزام نيروهاي سركوبگر حاكم كنند. در مقابله با همين اقدام است كه مقامات ايران 
عليه اقدام غيرقانوني و تحريك كننده عربستان موضع گرفته اند. مقامات ايران كاردار بحرين و سفير 

عربستان رابراي پاسخگويي به اين اقدام ضد مردمي احضار كرده اند.

به نقل از اداره كل اطالعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، در واكنش به دخالت نظامي نيروهاي ارتش 
عربستان سعودي در بحرين، سفير عربستان در تهران به وزارت امور خارجه احضار و مراتب نگراني 
و اعتراض رسمي دولت ايران به اين اقدام غير قابل قبول به وي ابالغ شد. در همين  ارتباط نيز علي اكبر 

صالحي خواستار دخالت سازمان كنفرانس اسالمي شد . 
سلسله تغييرات تاريخي در حال وقوع در جهان عرب رشته هاي بسياري از عربستان پنبه شده است و 
نه تنها دو حكومت همراه آن(مصر و تونس) در دنياي عرب از بين رفته اند، بلكه اكنون بحران حضور 
قدرتمند خود را در حلقه نفوذ اول عربستان يعني شبه جزيره اعالم مي دارد. در كنار عمان كه روزهاي 
سختي را مي گذراند، دو كشور بحرين و يمن در سلسله حواث شگرف جهان عربي، جايگاه مهمي را در 
اخبار به خود اختصاص داده اند.آنچه به تحوالت اين دو كشور بعد متفاوتي مي دهد، حضور و بروز 
رژيم هاي  ناكارآمدي  و  اقتدارگرايي  به  عمومي  اعتراض  كنار  در  اعتراضات  در  ديني  شكاف  مسئله 
سلطاني حاكم بر اين كشورهاست.خاندان سلطنتي حاكم بر بحرين و حكومت جمهوري يكه ساالر علي 
عبداهللا صالح، ضمن آنكه جلوه اي تمام عيار از اقتدارگرايي و محافظه كاري عربي هستند، در عين حال 
شيوه هاي  به  كه  سال هاست  و  مي كنند  عمل  نيز  شيعه  بر  سني  غلبه  بر  مبتني  نظم  حافظان  عنوان  به 
گوناگون(از سركوب تا تطميع) كوشيده اند تا اين وضعيت را حفظ كنند.وضعيتي كه به داليلي مشخصي 

مطلوب عربستان است و اين كشور همواره كوشيده تا از برهم خوردن آن جلوگيري كند. 

مطلوب  نظم  اين  شد،اكنون  عراق  در  شيعيان  گرفتن  قدرت  به  منجر  كه  حسين  صدام  سقوط  از  بعد 
عربستان در شبه جزيره و الگوي تداوم آن در بحراني تمام عيار قرار گرفته است و برخالف گذشته كه 
عربستان به شيوه هاي گوناگون مي كوشيد تا به حمايت از رژيم هاي اقتدارگراي كشورهاي اطراف خود 
بپردازد، شواهد نشان مي دهد كه قصه اين بار قصه اي ديگر است.به ياد داريم كه عربستان سال قبل 
كمك تمام عياري به رژيم علي عبداهللا صالح براي سركوب حوثي هاي يمن انجام داد و حتي از بمباران 
براي  را  نيروهايي  عربستان  كه  مي رسد  خبر  هم  روزها  نكرد.اين  نيزكوتاهي  حوثي ها  مواضع  هوايي 
حمايت از رژيم سلطنتي بحرين به اين كشور اعزام كرده است تا مانع تغييري شوند كه در صورت تحقق 

آن، شيعيان در آن دست باال را خواهند داشت. 

براي عربستان كه با استفاده از قابليت هاي اقتصادي و مذهبي و نيز ائتالف با غرب كوشيده است تا 
نقشي حتي فرامنطقه اي براي خود تعريف كند،مشاهده بحران در پشت مرزهاي خود تهديدي حياتي تلقي 
مي شود.در تغيير در حال وقوع، حتي اگر غرب و عربستان موفق به هدايت و كنترل روندها شوند، بازهم 
آل سعود بازنده اصلي است.رژيم اقتدارگرا، محافظه كار و پرمدعاي حاكم بر شبه جزيره در موقعيت 
بدي گير افتاده است.همراهي غرب با برنامه سركوب گسترده اعتراضات بحرين و يمن، مي توانست كار 
در  آن  طرح  مجال  كه  داليلي  به  ولي  سازد،  آسان تر  را  يمن  و  بحرين  بر  حاكم  رژيم هاي  و  عربستان 
اين مطلب نيست، مسير ماجرا به نحوي نيست كه غرب بتواند به عنوان حامي يك جريان سركوب تمام 
عيار در صحنه حاضر شود و اين همان دليلي است كه كار را بر آل سعود سخت تر كرده و خواب را 

از چشم آنها ربوده است. 
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ويكي ليكس به شكل گيري موج 
اعتراض ها در خاورميانه كمك كرد؟ 

انتشار  كه  گفت  ويكي ليكس  جنجالي  وب سايت  بنيانگذار 
موج  شكل گيري  به  آمريكا  متحده  اياالت  ديپلماتيك  اسناد 

اعتراض ها در آفريقاي شمالي و خاورميانه كمك كرد. 
سه شنبه  آسانژ  جوليان  رويترز،  خبرگزاري  از  نقل  به 
آمريكا  ديپلماتيك  شده  طبقه بندي  اسناد  انتشار  كه  گفت 
در  كه  است  كرده  متقاعد  را  مستبد  رژيم هاي  برخي 
صورت توسل به نيروي نظامي براي سركوب اعتراض ها 
آسانژ  جوليان  كنند.  تكيه  آمريكا  حمايت  روي  نمي توانند 
در جمع صدها دانشجوي دانشگاه كمبريج گفت: اين اسناد 
راس  در  سال ها  كه  رژيم هايي  از  حمايت  ادامه  همچنين 
امور بوده اند را نيز براي غرب دشوار كرده است. آسانژ 
تاكيد كرد كه انتشار اسناد مربوط به تونس نشان داد كه 
بن  زين العابدين  و  ارتش  ميان  درگيري  بروز  صورت  در 
آمريكا  ديگر،  طرف  از  كشور  اين  رئيس جمهوري  علي، 

احتماال از ارتش حمايت مي كند. 
موجب  مسئله  اين  كه  كرد  تصريح  ويكي ليكس  بنيانگذار 
در  كه  بينديشند  اين  به  تونس  همسايگان  مي شود 
صورت مداخله نظامي در كشورهايشان با آمريكا همسو 
نخواهند بود. جوليان آسانژ گفت: اين ناآرامي ها به ساير 
آن  بر  را  ويكي ليكس  و  شد  كشيده  نيز  منطقه  كشورهاي 
داشت اطالعاتي درباره بازيگران اصلي در مصر، ليبي و 
شده  منتشر  اسناد  اينكه  اعالم  با  وي  كند.  منتشر  بحرين 
معاون  و  سابق  اطالعاتي  رئيس  سليمان،  عمر  درباره 
رئيس جمهوري مصر موجب شد آمريكا از وي به عنوان 
يك جانشين بالقوه حمايت نكند، گفت: براي هيالري كلينتون 
امكان پذير نبود كه به طور علني از رژيم مبارك حمايت كند. 

چاوز دستور تعليق فعاليت هاي 
هسته اي ونزوئال را صادر كرد

تشعشعات  مهار  كه  شرايطي  در  ونزوئال  رئيس جمهوري 
هسته اي بعد از زلزله و سونامي اخير در ژاپن به مشكلي 
برنامه هاي  دارد  تصميم  كه  گفت  است،  شده  تبديل  جدي 
كشور  اين  در  هسته اي  فعاليت هاي  پيشبرد  براي  خود 
آمريكاي التين را به حال تعليق درآورد. به نقل از پايگاه 
خبري بلومبرگ، هوگو چاوز در سخنراني تلويزيوني خود 
گفت: به وزير انرژي دستور مي دهم تا تمامي پروژه هاي 
پيشبرد انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز را به حالت 
تعليق درآورد. بنا بر اين گزارش، چاوز ماه اكتبر گذشته 
با شركت روس اتم قراردادي را براي پيشبرد فعاليت هاي 
امضا  تحقيقاتي  رآكتور  احداث  جمله  از  ونزوئال  هسته اي 
كرده بود. وزير انرژي ونزوئال 21 اكتبر گفته بود كه اين 
كشور اميدوار است به توانايي توليد چهار مگاوات انرژي 

هسته اي دست پيدا كند.

سازمان امنيت داخلي مصر 
منحل شد 

انحالل  دستور  مصر  كشور  وزير  العيسوي،  منصور 
حقوق  نقض  مسئول  كه  كشور  اين  داخلي  امنيت  سازمان 
مردم براي چندين دهه شناخته مي شود را صادر كرد. به 
گزارش ايلنا به نقل از بي بي سي، اين سازمان موسوم به 
سازمان  به  را  خود  جاي  كشور  امنيت  تحقيقات  سرويس 
كه  گفت  عيسوي  داد.  خواهد  ملي  امنيت  نيروي  تازه 
با  مبارزه  و  داخلي  جبهه  از  حفاظت  وظيفه  تازه  سازمان 
تروريسم را به عهده خواهد داشت. ماموران اين سازمان 
تظاهرات  از  جلوگيري  براي  خشونت  از  استفاده  به  متهم 
در ميدان التحرير قاهره شدند. دست كم 365 نفر در جريان 
ماه  در  پيشتر  شدند.  كشته  مصر  روزه   18 ناآرامي هاي 
جاري پس از انتشار گزارش هايي داير بر تالش ماموران 
به  تظاهركنندگان  اسناد،  كردن  نابود  براي  سازمان  اين 
ستاد اصلي و دفاتر اين سازمان در چندين شهر از جمله 
كاغذ  زيادي  مقدار  آنها  بردند.  يورش  اسكندريه  و  قاهره 
تحقيقات  «سرويس  سازمان  رئيس  كردند.  پيدا  شده  ريز 
نابود  اتهام  به  سازمان  اين  كارمند   47 و  كشور»  امنيت 

كردن شواهد دستگير شده اند.

ارائه پيش نويس تصويب 
قانون ايجاد منطقه پرواز 

ممنوع در ليبى 
پيش نويس قطعنامه سازمان ملل متحد مبنى بر 
پرواز  منطقه  ايجاد  قانون  تصويب  درخواست 
ممنوع در ليبى تهيه شد.به گزارش ايلنا به نقل 
چين  دائم  نماينده  بائودونگ»،  «لى  شينهوا،  از 
رياست  كشورش  كه  متحد  ملل  سازمان  در 
دوره اى شوراى امنيت را در ماه مارس برعهده 
دارد، اعالم كرد قرار است شوراى امنيت صبح 
چهارشنبه براى گفت وگو درباره اعمال منطقه 
كند. برگزار  نشست  ليبى  برفراز  ممنوع  پرواز 

لي بائو دونگ، سفير چين در سازمان ملل نيز 
بايد  قطعنامه  اين  تصويب  براي  كرد:  تصريح 

در  آيا  كه  اين  و  شود  سازي  شفاف  مسائل 
صورت تصويب منطقه پرواز ممنوع آيا تمامي 
پروازها در سراسر اين كشور ممنوع خواهند 
انگليس  سفير  گرانت،  ليال  مارك  خير.  يا  شد 

اعضاي  كه  كرد  تصريح  نيز  ملل  سازمان  در 
شوراي امنيت در مورد اين قطعنامه پيشنهادي 
خواهند  بحث  پاراگراف  به  پاراگراف  ديگر  بار 
فرانسه  و  انگليس  طرح  از  قاطعانه  كرد.اعراب 
براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع حمايت كرده اند.
ما  گفت:  نيز  ملل  سازمان  در  فرانسه  سفير 
شرايط  هستيم؛  ناراحت  موضوع  اين  از  عميقا 
وفادار  نيروهاي  و  است  شدن  وخيم  حال  در 
به قذافي همچنان رو به جلو حركت مي كنند و 
است.انگليس  نداده  نشان  واكنشي  هنوز  شورا 
را  الزم  حمايت هاي  نتوانستند  هنوز  فرانسه  و 
براي ايجاد منطقه پرواز ممنوع در آسمان ليبي 
كه  هشت  گروه  خارجه  آورند.وزراي  به دست 
نتوانستند در اين خصوص به توافق برسند نيز 
ملل  سازمان  امنيت  شوراي  كه  كردند  توافق 
الزم است اقدامات بيشتري براي فشار آوردن 

به قذافي در خروج از قدرت انجام دهد. 
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زلزله و سونامي به اقتصاد 
ژاپن رونق مي دهد

كارشناسان مي گويند هر چند زلزله 9 ريشتري ژاپن در كوتاه مدت تاثيرات منفي زيادي 
بر رشد اقتصادي ژاپن گذاشته است اما در بلندمدت به نفع اقتصاد اين كشور تمام 
مي شود. اگرچه برآورد زيان و خسارات وارد شده بر اقتصاد ژاپن هنوز ممكن نيست 

ولي آنچه مسلم است بحران اخير تاثير 
منفي شديدي بر رشد و رونق شكننده و 
در  ترافيك  داشت.  خواهد  ژاپن  بي ثبات 
يافته،  كاهش  به شدت  ژاپن  خيابان هاي 
پروازها  اند،  ايستاده  حركت  از  قطارها 
لغو شده و خدمات مخابراتي با چالش ها 
است.  شده  روبه رو  زيادي  مشكالت  و 
با  توكيو  بورس  در  سهام  شاخص 
است  شده  روبه رو  چشمگيري  كاهش 
از  پس  دقيقه  تا 15  تنها  ژاپن  بورس  و 
است.  بوده  كار  به  مشغول  زلزله  وقوع 
تاثيرات  مدت  كوتاه  در  اخير  بحران 
منفي زيادي بر رشد اقتصادي ژاپن كه 

سومين اقتصاد بزرگ جهان است، خواهد داشت ولي در بلند مدت اين بحران مي تواند 
به نفع اقتصاد ژاپن باشد چراكه اجراي پروژه هاي زيرساختي موجب افزايش اشتغال 
و رشد اقتصادي مي شود. با اين وجود بسياري از اقتصاددان ها مي گويند ابعاد اين 
فاجعه و پيامدهاي آن هنوز روشن نيست، به ويژه پس از انفجارهايي كه در نيروگاه 
برق هسته اي آسيب ديده از زلزله روي داد و موجب انتشار تشعشعات راديو اكتيو 
و  تويوتا  مثل  ژاپني  بزرگ  شركت هاي  است.  دشواري  كار  خسارت ها  برآورد  شد، 
را  خود  كارخانه هاي  فعاليت  ژاپن  در  ريشتري   8.9 شديد  زلزله  وقوع  پي  در  سوني 
كارخانه  دو  فعاليت  نيز  هونداي  خودروسازي  شركت  كردند.  متوقف  كشور  اين  در 
بزرگ خود را متوقف كرده است. شركت نيسان ژاپن نيز فعاليت چهار كارخانه خود 
را تعطيل كرده است. هر چند تجربه نشان مي دهد وقوع باليا و حوادث طبيعي به طور 
معمول موجب افزايش توليد ناخالص داخلي در بلندمدت مي شود. زلزله 1989 «سان 
فرانسيسكو» و زلزله 1994 «لس آنجلس» مثال هاي روشني از اين مسئله هستند. طبق 
مي شود  روبه رو  رشد  شديد  كاهش  با  مارس  ماه  در  ژاپن  اقتصاد  كارشناسان،  نظر 
و در برابر ماه آوريل، زمان رونق اقتصادي است. مردم ژاپن بايد خودروها و لوازم 
نفع  به  مسئله  اين  و  كنند  جايگزين  را  اخير  سونامي  و  زلزله  در  رفته  بين  از  خانگي 

اقتصاد ژاپن تمام مي شود.

بازخوانى ريشه هاى توسعه صنعتى در اروپا

انقالبى كه پايان دارد بخش اول
شيوا سعيدى

شكى نيست كه بريتانيا سرچشمه توسعه صنعتى در تمام دنياست. بريتانيايى 
كه اگر چه ممكن است اين روزها از لحاظ صنعت از پشت سر رقيبانى چون 
آلمان و آمريكا و يا حتى چين قرار گرفته باشد اما اين كشورها نيز مديون 
انگليسى ها و اسكاتلندى هايى هستند كه سختى كار را گرفتند و به توليد رونق 

دادند.
تولد  شد  سبب  را  اروپا  در  صنعتى  توسعه  و  انقالب  كه  تغييراتى  مهم ترين 
ماشين هايى بود كه به جاى انسان و ابزارهاى دستى، كار توليد را برعهده 
گرفت. استفاده از بخار و بعد از آن انواع ديگر انرژى ها به جاى نيروى انسان 
انقالب  بدون  دنيا  تصور  اى.  كارخانه  سيستم  آمدن  وجود  به  و  حيوانات  و 
به  صنعتى  انقالب  است.  ممكن  غير  انسان  زندگى  در  آن  تاثيرات  و  صنعتى 
تدريج اما در بازه زمانى كوتاهى اتفاق افتاد (در مقايسه با قرن هايى كه مردم 
تمامى كارها را به صورت دستى انجام مى دادند.) تا زمانيكه در 1733 يك 
شاتل پرنده ساخته شد و 31 سال پس از آن «جيمز هارگريوز» ماشين نخ 
سال  در  كرد.  تهيه  پارچه  شده  ريسيده  نخ هاى  از  و  كرده  اختراع  را  ريسى 
كاالها  توليد  و  حمل ونقل  در  وسريعترى  جديدتر  فرايندهاى  ميالدى   1800
ايجاد شد. اين تغييرات ناگهانى در نحوه زندگى مردم را مى توان انقالب ناميد. 
انقالب هاى اقتصادى پايانى ندارند و با هر اختراع و فرايند نوين در توليد تداوم 
مى يابند. در حقيقت از زمان جنگ جهانى اول مكانيزاسيون صنعت چنان عظيم 
شده است كه توليد هر محصول جديدى خود نوعى انقالب محسوب مى شود.

تاثير گسترش تجارت روى صنعت
از  صنعت  اوقات  گاهى  داشته اند.  نزديكى  روابط  هميشه  صنعت  و  تجارت 
تجارت جلو مى زند وبرعكس اما نكته مهم آن است كه هميشه بخشى كه عقب 
مانده سعى مى كند خود را به ديگرى برساند. تقريبا در 1400 ميالدى تجارت 
جهانى رشد و چنان تغيير عظيمى كرد كه گاهى اوقات اقتصاد دانان از واژه 
«انقالب تجارى» براى توضيح رشد اقتصادى در سه قرن و نيم بعد از آن 
نيز استفاده مى كنند.عوامل زيادى در ايجاد اين انقالب تجارى موثر بود. خيل 
ثروتمندانى كه از شرق به غرب سفر مى كردند و كشورهاى اروپايى كه در 
گوشه كنار مستعمرات غنى را به نام خود تصاحب مى كردند. اكنون راههاى 
تجارت باز شده بود. دولتهاى مركزى قدرتمند كه جايگزين سيستم فئودالى 
شده بودند تجار خود را حمايت و كمك مى كردند. شركت هاى تجارى مانند 
كمپانى انگليسى هند شرقى كه از سوى دولت تاسيس شده بود يكى از همين 
نمادهاست. كشتى هاى بزرگتر ساخته شدند و بر رونق شهرها افزوده شد. 
با گسترش تجارت به پول بيشترى نياز بود. تجارتهاى كالن را نمى شد مانند 
گذشته با تهاتر انجام داد. طال و نقره اى كه در سرزمين هاى تازه كشف شده 
اروپا  ميالدى  هفدهم  قرن  انتهاى  در  بود.  جوابگو  را  نياز  اين  مى شد،  يافت 
ماشين ها  اختراع  از  پيش  بنابراين  داشت.  اختيار  در  را  فراوانى  سرمايه هاى 
و موتور بخار سرمايه هاى مورد نياز آن فراهم شده بود. در 1750 ميالدى 
انگليس  مى شد.  بدل  و  رد  اروپايى  كشورهاى  مبادالت  در  كاال  زيادى  مقدار 
يكى از كشورهاى تجارى بود و توليد پارچه، صنعت اساسى اين كشور بود.

جهش اقتصادى بريتانيا با آدام اسميت
بازرگانان انگليسى در توسعه تجارتى كه تقاضا براى كاال را افزايش مى داد 
پيش تاز بودند. گسترش تجارت، جمع كردن سرمايه براى استفاده در صنعت 
بزرگتر  داشت  نيز  آزادترى  قوانين  كه  توليد  ارزان تر  سيستم  كرد.  ممكن  را 
كرد.  كمك  حركت  اين  به  كه  داشت  وجود  نوينى  ايده هاى  انگليس  در  شد. 
يكى از اين عوامل توجه روزافزون به تحقيقات علمى و اختراع بود. ديگرى 
دكترين laissez-faire يا تجارت محض بود. اين دكترين طى قرن 18 ميالدى 
به خصوص پس از آنكه آدام اسميت، اقتصاددان انگليسى در اثر بزرگ خود 
«ثروت ملل» از آن دفاع كرد، گسترش يافت (1776). مهم ترين ماشين هايى كه 
در انقالب صنعتى نقش مهمى داشتند در سى سال آخر قرن هجدهم ميالدى 
هم  كمى  بسيار  سرعت  كه  را  نيوكامن  توماس  بخار  موتور  شدند.  اختراع 
جان  كه  موتورى  مى رفت،  كار  به  معادن  از  آب  كردن  خارج  براى  و  داشت 
كاى در شاتل پرنده خود به كار برد و ماشين ريسندگى «لوييس پائول» و 
«جان وايات» كه از لحاظ تجارى به صرفه نبود اما راهگشاى تغييرات بعدى 
بود. نخستين بار موتورهاى بخار در صنعت استخراج زغال سنگ و آهن به 

كار رفت.
 آنها در دنيا جديدترين ماشين هاى صنايع اصلى، محسوب مى شدند. صنعت 
آهن نيز يكى از اختراعات قرن هجدهم ميالدى بود. آهن كمياب و گرانقيمت 
بود و استخراج آن در جنگل هاى انگليس به دليل نبود منبع كافى زغال سنگ 
(براى ذوب كردن سنگ آهن) هر روز كاهش مى يافت. در آغاز انقالب صنعتى 
حمل ونقل زمينى در جاده ها و رودخانه ها انجام مى شد و كشتى هاى ساحلى 
آهن  راه  مى شدند.  استفاده  دريا  در  كشتى ها  به  سنگين  كاالهاى  حمل  براى 
استفاده  دورتر  مناطق  به  ارسال  براى  رودخانه ها  به  زغال سنگ  حمل  براى 
و  بخشيد  بهبود  را  انگليس  حمل ونقل  زيرساخت  صنعتى،  انقالب  مى شدند. 
نقطه عطفى در احداث جاده ها كانال ها و شبكه راه هاى آبى محسوب مى شد. 
مواد خام و كاالهاى تمام شده با اين روش سريعتر و ارزان تر انتقال مى دادند.

ادامه دارد ....

قيمت جهاني نفت 
كاهش يافت 

به دنبال ادامه نگرانيهاي بين المللي 
در خصوص وضعيت ژاپن و گسترش 
قيمت  كشور  اين  در  اي  هسته  بحران 
جهاني نفت  چهارشنبه كاهش يافت و 
به كمتر از 97 دالر در هر بشكه رسيد. 
رويترز  از  نقل  به  فارس  گزارش  به 
در  آمريكا  سبك  نفت  بشكه  هر  قيمت 
ماه  در  تحويل  براي  نيويورك  بازار 
 96.99 به  كاهش  سنت   19 با  آرويل 
نيز  گذشته  روز  نفت  قيمت  رسيد.  دال 
با 4.01 دالر كاهش به كمتر از 97.18 
دالر رسيده بود. در بازار لندن نيز هر 
براي  شمال  درياي  برنت  نفت  بشكه 
تحويل در ماه آوريل با 25 سنت كاهش 
مي  بيني  پيش  رسيد.  دالر   108.27 به 
شود در زلزله و سونامي بي سابقه در 
خود  جان  نفر  هزار   10 از  بيش  ژاپن 
را از دست داده اند. انفجار رآكتورهاي 
فوكوشيما  نيروگاههاي  در  اي  هسته 
زده  دامن  المللي  بين  نگرانيهاي  به  نيز 
ادامه  كه  است  حالي  در  اين  است. 
تنشهاي سياسي در ليبي و بحرين مانع 
از كاهش بيشتر قيمت نفت شده است. 
انرژي  ارشد  كارشناس  وستمور  بن 
شدت  به  نفت  جهاني  بازار  كرد  تاكيد 

نگران وضعيت 
تا  ژاپن  بحران  ولي  است  ميانه  خاور 
حدي موجب كاهش توجهات بين المللي 
به خاور ميانه شده است. بر اساس اين 
گزارش موسسه آمريكن پتروليوم نيز 
كرد  اعالم  خود  گزارش  ترين  تازه  در 
هفته  در  كشور  اين  نفتي  ذخاير  ميزان 
رشد  بشكه  هزار   91 از  بيش  گذشته 

داشته است. 

قيمت طال كاهش 
يافت / دالر آزاد 
1100 تومان شد

قيمت طال در بازارهاى جهانى و داخلى 
هفته گذشته كاهش يافت، نرخ دالر در 

بازار آزاد هم به 1100 تومان رسيد. 

بهار  تمام  سكه  قطعه  هر  فروش  قيمت 
آزادى طرح قديم امروز در بازار 425 
هزار   381 جديد  طرح  تومان،  هزار 
تومان، نيم سكه 191 هزار تومان، ربع 
سكه  و  تومان  و 500  هزار  سكه 103 
يك گرمى 48 هزار و 500 تومان اعالم 

شد.
در  ديروز  قديم  طرح  سكه  هر  قيمت   
بازار 435 هزار تومان، طرح جديد 385 
هزار تومان، نيم سكه 192 هزار تومان 

و ربع سكه 105 هزار تومان است.

 18 زرد  طالى  گرم  هر  قيمت  همچنين 
و 800  هزار   37 بازار  در  امروز  عيار 
بازارهاى  در  طال  اونس  هر  و  تومان 

جهانى هم 1395 دالر است. 

دليل  جواهر  و  طال  اتحاديه  مسئوالن 
بازارهاى  در  طال  قيمت  كاهش  اصلى 
را،  داخلى  بازار  آن  تبع  به  و  جهانى 
نفت  تقاضاى  كاهش  و  ژاپن  سونامى 
عنوان مى كنند. صرافان بازار هم قيمت 
فروش هر دالر در بازار آزاد را 1100 
تومان و هر يورو را 1520 تومان اعالم 

كردند.

نيز  امروز  كه  است  حالى  در  اين   
صرافى  مقابل  در  طوالنى  صفهاى 
معتبر  ارزهاى  خريد  براى  بانكى  هاى 

همچون دالر تشكيل شده بود.
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انقالب هاى 
خاورميانه، خزانه 
اعراب را پرپول كرد

دالر  ميليارد   55.4 بر  بالغ  درآمدى  مازاد 
براى عرب ها

طبق گزارشات منتشر شده از سوى بسيارى 
از رسانه هاى عربى،افزايش اخير قيمت نفت 
در ماههاى اخير اين فرصت را براى بسيارى 
از صادركنندگان هيدروكربن فراهم آورد تا 
به رغم كسرى بودجه برخى از كشورها،آنها 
با مازاد درآمدى بالغ بر 55.4 ميليارد دالر 

در سال 2010 روبرو شود.
بانك  توسط  گرفته  صورت  تحقيقات  طبق 
،شش  عربى  متحده  امارات  دولتى -صنعتى 
خليج  همكاريهاى  شوراى  عضو  كشور 
فارس كه در حدود 45 درصد از ذخاير خام 
ثابت شده دنيا را در اختيار دارند پيش بينى 
در  نفت  قيمت  صعودى  سير  با  كه  كنند  مى 
 50 معادل  اى  بودجه  افزايش  جارى  سال 

ميليارد را داشته باشند.
كرده  اعالم  همچنين  امارات  صنعتى  بانك 
شوراى  گذشته  سال  مالى  تراز  است 
اى  بودجه  كسر  با  فارس  خليج  همكارى 

در  اما  شد،  مواجه  دالر  ميليارد   2.9 معادل 
معادل 55.4  مازادى  با  سال  پايانى  ماههاى 

ميليارد دالر روبرو شد.
اين  سوى  از  شده  منتشر  گزارش  طبق  بر 
كشورهاى  درآمد  بود  شده  بينى  منبع،پيش 
عضو شوراى همكارى خليج فارس در سال 
2011 با كاهش 12 درصدى نسبت به سال 
2010 مواجه شود اما افزايش قيمت نفت طى 
ماههاى اخير، 12 تا 15 درصد باالتر از رقم 

پيش بينى شده بود.
افزايد  مى  امارات  صنعتى  بانك  گزارش 
خاورميانه  عرب  كشورهاى  در  ها  ناآرامى 
طى ماههاى اخير قيمت نفت را به 100 دالر 
مالى  سال  بودجه  در  ها  قيمت  رساند.اما 
جارى شوراى همكارى خليج فارس تنها رقم 
43 دالر براى نفت كويت،58 دالر براى عمان 

و 55 دالر براى قطر را نشان مى داد.
ظاهرا اين وضعيت براى عربستان سعودى 
و امارات متفاوت بوده است. به گونه اى كه 
كشور  دو  كارشناسان  از  برخى  اعتقاد  به 
هر  براى   2011 سال  براى  را  خود  بودجه 
بشكه نفت مبلغ 55 تا 60 دالر در نظر گرفته 
اند.در خصوص عربستان سعودى به عنوان 
بزرگترين توليدكننده نفت خام نيز گفته مى 
شود كه با افزايش درآمدى معادل 29 ميليارد 
دالر ، يعنى نيمى از ميزان تراز شوراى خليج 

فارس در سال گذشته را داشته است.
گفتنى است كشورهاى شوراى همكارى خليج 
سعودى،امارات  عربستان  از  متشكل  فارس 
با  عمان  و  كويت،بحرين  عربى،قطر،  متحده 
189 ميليارد دالر پيشتر يعنى در سال 2008 
تجربه  را  مالى  درآمد  مازاد  ميزان  باالترين 
كرده اند آن هم زمانى كه نفت بشكه اى 95 
كاهش  با  رقم  رسيد.اين  مى  فروش  به  دالر 
قيمت نفت و رسيدن به مرز 62 دالر به 19.6 

ميليارد دالر رسيد. 

گلوبال عرب نت ورك/ 15 مارس

سومين واردكننده نفت، 
اقتصاد جهان را تكان 

مى دهد؟
همچنين  و  ژاپن  سونامى  و  زلزله  دنبال  به 
اين  رآكتورهاى  در  اى  هسته  انفجارهاى 
افت  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  كشور 
اقتصادى ژاپن، اقتصاد بين الملل را نيز تحت 

الشعاع قرار دهد. 
 برخالف انتظارات، قيمت نفت طى روزهاى 
اخير كاهش يافته است و اين در حالى است 
با  و  بوده  نفت  واردكننده  سومين  ژاپن  كه 
اى  هسته  هاى  نيروگاه  به  وارده  صدمات 
افزايش  جايگزين  انرژى  به  نياز  كشور،  اين 
ارزش  نوسانات  ديگر  سوى  از  است.  يافته 
ين بخش ديگرى از چالش اقتصادى ژاپن در 

حال حاضر است.

اقتصادى  سابق  مشاور  سامرز،  الرنس  اما 
اوباما روز يكشنبه در مصاحبه با تلويزيون 
احتمال  اين  كه  كرده  اعالم  سى  بى  ان  سى 
وجود دارد ژاپن طى ماههاى آينده با آغاز 
داخلى  خالص  توليد  كشور  بازسازى  روند 
خود را افزايش دهد. ظاهرا بايد به اين ضرب 
 ، ويرانى  هر  از  بعد  كه  بود  اميدوار  المثل 

آبادانى است.
كوبه  زلزله  با  ژاپن  در  اخير  فاجعه  شايد 
در سال 1995 قابل مقايسه باشد. خسارات 
دالر  ميليارد   100 از  بيش  زلزله  اين  مالى 
برآورد شده بود و برنامه هاى دولت براى 
اين  اقتصادى  رشد  ها  ويرانى  بازسازى 
توجه  قابل  رشد  بخشيد.  شدت  را  كشور 
قابل  بسيار  سالها  آن  طول  در  ين  ارزش 
ين   100 مرز  از  كه  اى  گونه  به  بود  توجه 
در مقابل يك دالر به 80 ين در مارس 1995 

رسيد.
اما اين قياس در حال حاضر نمى تواند كامال 
مذكور  مدت  طول  در  كه  چرا  باشد.  منطقى 
دالر نيز به دليل بحران بانك بارينگز دچار 
اين  با  اما  شد.  توجهى  قابل  ارزش  كاهش 
بار  به  هاى  ويرانى  رغم  به  ين  ارزش  حال 
آمده طى دور روز اخير در وضعيت بحرانى 
قرار ندارد. دليل اين مسئله به بازگشت پول 
از سوى شركتهاى خارجى به كشور باز مى 

گردد.
بعد  ژاپن  اقتصاد  به  وارده  خسارات  ميزان 
از فاجعه سونامى تاكنون به رقم 35 ميليارد 
آمريكا  بانك  اعالم  به  كه  است  رسيده  دالر 
 2004 سال  در  كاليفرنيا  فاجعه  از  بعد 
آورده  بار  به  را  خسارت  ميزان  بيشترين 

است.
اقتصاد  سومين  عنوان  به  ژاپن  سويى  از 
برتر در جهان نقشى اساسى و تعيين كننده 
از  خارج  در  الكترونيكى  قطعات  توليد  در 
مرزهاى خود به خصوص در زمينه آى پاد 
دارد كه با فاجعه اخير اين امكان وجود دارد 
شود.  مشكل  دچار  آنها  ارسال  و  توليد  كه 
يكى از كارشناسان در اين زمينه مى گويد: 
اين احتمال وجود دارد كه كارخانجات توليد 
مواجه  قطعات  كمبود  با  آينده  در  پاد  آى 

شوند.
تبعات  شود  مى  بينى  پيش  اساس  همين  بر 
اقتصاد ويرانى ژاپن دامن ساير كشورها را 
نيز بگيرد و اقتصاد جهان را با چالش روبه 
رو كند. اما در حال حاضر اين سوال مطرح 
به  تواند  مى  ژاپن  اقتصاد  ويرانى  كه  است 
ليمن(يكى  برادران  بانك  ورشكستگى  اندازه 
از قدرتمندترين بانك هاى آمريكا كه در سال 

2008 ورشكست شد)باشد؟

فيگارو / 15 مارس 2011



جمعه 27 اسفندماه 1389   -  شماره 190هفته نامه پرشين1010

info@persianweekly.co.uk ادبيات و انديشه
آيا عرفان و تصوف، مانع 
رشد صنعت در ايران بودند؟
دكتر شهرام پازوكى

عضو موسسة پژوهشى حكمت و فلسفه ايران 

(قسمت دوم) 

و  بودن  نافع  از  عبارتند  مى سازند  را  مراتب  سلسله  اين  كه  معيارهايى 
هستند  يكى  ماهيت  حيث  از  صناعت ها  اين  تمام  بنابراين  بودن.  ضرورى 
و صناعت معناى وسيعى دارد. همچنين تمايزى ميان پيشه و علم وجود 
ندارد. به همين خاطر است كه پزشكى و نجوم هم در ذيل حرف و صنايع 
قرار مى گيرند. اين نگاه را مى توان در رساله «دره التاج» قطب الدين شيرازى 
زيبا  هنرهاى  امروزه  آنچه  و  صنايع  ميان  مسئله  همين  كرد.  مشاهده  هم 
هم  نقاشى  و  موسيقى  مثال  طور  به  و  دارد  وجود  هم  مى شود  خوانده 
جزو حرف هستند. هنر به معناى امروزى اش در قلمرو زيباشناختى قرار 
مى گيرد و اين حاصل تعريفى است كه جهان مدرن به آن مى دهد و در هيچ 

تمدنى قبل از آن ـ حتى در قرون وسطى - سابقه نداشته است.

به  منجر  كه  نفسانى  است  ملكه اى  و  معرفت  يك  صناعت  اينكه  ديگر  نكته 
نوعى عمل مى شود. نسبت ميان نظر و عمل در اين نگاه بسيار مهم است. 
به اين معنا، صناعت تنها يك مهارت فنى نيست بلكه به نوعى دانايى است. 
او اشاره كرد كه ارسطو هم در اخالق نيكوماخوس همين نظر را دربارة 
تخنهـ  سلف واژه اى تكنيكـ  دارد. ميرفندرسكى مى گويد كه اين دانايى بايد 
به عمل منجر شود و قول صنايع جزويه را كه گمان مى كنند وجود آنان 
نيازى به حكمت نظرى ندارد را رد مى كند. در نتيجه در جهان ماقبل مدرن، 

مفهوم صنعت لوالى و مفصل و رابط نظر و عمل بوده است.

در واقع وقتى صنعت از معرفت جدا شد، هنر هويت جديد خود را پيدا كرد. 
احساس  بودن  خوشايند  معناى  و  گرفت  قرار  زيباشناختى  قلمرو  در  هنر 
بودن  مفيد  صفت  و  هنر  براى  زيبا  صفت  كه  شد  اين گونه  كرد.  پيدا  را 
نداشت.  سابقه  اسالمى  حكمت  در  امر  اين  مى رود.  كار  به  صنايع  براى 
اين تقسيم بندى امرى كامًال مدرن است كه اوج آن را در نقد سوم كانت 
مى بينيم. در آنجا، كانت هنر را از علم و اخالق و صنعت جدا مى كند. در اين 
قلمروهاى شقه شقه شده مدرن، معناى صناعيه مورد نظر ميرفندرسكى 
از ميان مى رود. نكتة ديگر اين  كه صناعت در نظر اهل عرفان و حكمت، 
هم به معناى كار و هم به معناى سلوك بود. بنابراين آنان از طبقات ديگر 
جامعه جدا نبودند. يعنى طبقه ممتازه هنرى يا عرفانى وجود نداشته است.

در رسالة صناعيه هم حرف و پيشه ها از ايم منظر بر هم برترى ندارند. 
به  تشرف  از  قبل  سالك  كه  بود  اين گونه  به  مدرن  ماقبل  زندگى  سبك 
سلوك عرفانى، صنعتى ياد بگيرد و اصول طريقت را از استاد صنعت خود 
بياموزد. به همين دليل بود كه هنر ايشان مانند امروز وجه نمايشى نداشت 
و نام خود را پاى آثار خود نمى گذاشتند چون به صنف اهميت مى دادند و 
نه به صاحب اثر. به همين دليل است كه اكثر آثار قديمى بدون نام و نشان 
صاحب اثر است. چون اين آثار را نتيجه نه نبوغ فردى كه حاصل معرفتى 
مى دانستند كه سينه به سينه و از استاد به شاگرد منتقل مى شد. به گمان 

آن ها اين صنايع منشا آسانى دارند.

اساسًا در حكمت اسالمى صنايع محصول دست بشر نيستند. نشان دادن 
اين  در  است.  بوده  فتوت نامه ها  از  بخشى  صنايع  و  حرف  آسمانى  منشا 
را  آن ها  عرفانى  مشايخ  هم  و  صناعت ها  صاحبان  هم  كه  فتوت نامه ها 
مى نوشته اند، هر صنعت سلسله مراتبى داشت كه به يكى از اوليا مى رسيد. 
صنايع  اين  از  بسيارى  منشا  (ع)  على  حضرت  فتوت نامه ها،  در  معموال 
دانسته مى شد. اگرچه اين سلسله انساب به لحاظ تاريخى قابل اثبات نيست 
اما از منظرى ديگر مهم اين بود كه صنايع را به شان واالى حضرت على 
مربوط كنند كه نشان دهنده آن است كه صنايع از بعد معنوى اسالم مشتق 

شده است.

صناعت از منظر مدنى 
طريق  از  صنايع  احياى  و  كار  ترغيب  رساله  اين  در  ميرفندرسكى  هدف 
هم  اصناف  تصوف،  تضعيف  با  است.  بوده  صنعت گر  اصناف  احياى 
به  امرى  تصوف  و  اصناف،  صنايع،  احياى  بنابراين  و  شدند  تضعيف 
مدنيت  احياى  پى  در  صنايع  احياى  جز  به  ميرفندرسكى  بود.  پيوسته  هم 
ارتباط  كه  ديد  شود  مى  هم  ابن خلدون  مقدمه  در  بود.  هم  شده  تضعيف  
زوال شهرها با زوال صنايع را نشان داده بود يا در الفت نامه فيض كاشانى 
هم اين تالش را ديد كه در آن، مولف در پى احياى اصناف است اما اين  
كار را از طريق احياى مرام فتوت انجام مى دهد در حالى كه ميرفندرسكى 

از طريق احياى صنايع در پى احياى اصناف است.
 ادامه دارد ...

جايزه بوكر عربى به دو نفر رسيد
از  عالم  رجاء   
محمد  و  عربستان 
مراكش  از  االشعرى 
 50 جايزه  برندگان 
بوكر  دالرى  هزار 

عربى شدند.
اولين  براى  امسال 
بين المللى  جايزه  بار 
داستان عرب معروف 
دو  به  عربى  بوكر  به 

نويسنده رسيد.
دارند.  حساس  مضمونى  و  موضوع  نويسندگان  اين  رمان  دو 
«گردنبند كبوتر» نوشته عالم روايت زندگى مخفى است كه جنايت، 
فساد و بهره كشى از كارگران خارجى توسط مافياى ساخت و ساز 
در آن جريان دارد. مافيايى كه در فكر نابودى مناطق قديمى شهر 
است.عالم اولين نويسنده زن برنده اين جايزه است، جايزه اى كه از 
سال 2007 و با هدف شناساندن ادبيات عرب به جهانيان بنيان گذارى 
شد. حامى اين جايزه بنياد بوكر و همچنين بنياد بشردوستى امارات 
است.از طرفى ديگر «كمان و پروانه» نوشته االشعرى داستان تاثير 
مى كند  كشف  كه  خانواده  است،  مسلمان  خانواده اى  بر  تروريسم 
جريان  در  و  نيست  تحصيل  مشغول  پاريس  در  پسرشان  فرزند 
عمليات تروريستى كه در افغانستان براى القاعده انجام داده كشته 
و  پسر  پدر  بر  را  راز  اين  برمالشدن  تاثير  داستان  است.اين  شده 
رابطه اش با همسر خود را روايت مى كند. نويسنده كتاب شاعر و 

روزنامه نگار است و پيشتر وزير فرهنگ مراكش نيز بوده است.
است  عراقى  شاعرى  كه  داوران  هيئت  رئيس  العزاوى،  فاضل 
برندگان اين جايزه را يك روز پيش از آغاز نمايشگاه كتاب ابوظبى 

در جريان ضيافتى اعالم كرد.
وى گفت: «دو كتاب برنده آثارى شگفت انگيز با كيفيت باالى ادبى 
كردند.  بررسى  را  خاورميانه  در  جارى  مهم  مسائل  دو  هر  بودند. 

مسائلى كه به تغييرات امروز دنياى عرب منجر شده است.»
االشعرى و عالم از ميان فهرست نهايى كه شامل نويسندگانى چون 
خالد البرى با «رقص شرقى» از مصر، ميرال الطحاوى با «بلندى هاى 
بروكلين» از مصر، بنسالم حميش با «شكنجه گر من» از مراكش و 

امير تاج  السر با «شكارچى الرو» از سودان بود انتخاب شدند.
با بردن اين جايزه شانس دو كتاب براى ترجمه به زبان انگليسى 
شب  يك  و  «هزار  و  «فاطمه»  كتاب  دو  پيشتر  است.  يافته  افزايش 
من» نوشته عالم به انگليسى ترجمه شده بودند، اما هيچكدام از آثار 

االشعرى به انگليسى ترجمه نشده اند.
برندگان دوره هاى پيشين اين جايزه «واحه غروب» نوشته بها طاهر 
در سال 2008 و «ازازل» نوشته يوسف زيدان در سال 2009 بودند 
ترجمه  شدند.  ترجمه  زبان ها  ديگر  و  انگليسى  به  كتاب  دو  هر  كه 
عربى  بوكر  برنده  خالف  عبدو  نوشته  مى كند»  فرياد  «او  انگليسى 

سال پيش نيز به زودى منتشر مى شود.
گاردين / 14 مارس

حتى استيون كينگ هم ماشين 
زمان خوبى نمى سازد

: من تمام مدت حاضرم تا در آنچه به آنها باور  گاردين 
طلب  را  اين  من  مطالعات  حوزه  و  شكل  كنم.  شك  ندارم 
مى كنند،  حركت  نور  از  سريع تر  كه  سفينه هايى  مى كند. 
باور  راحتى  به  را  ارواح  و  شياطين  نمى دهد.  آزار  را  من 
مى كنم و جادو و جنبل براى چيز غيرممكنى نيست. با اين 
همه، سفر در زمان كمى مرا ناراحت مى كند، حتى اگر كيم 
استنلى در كتاب «روياى گاليله» به شكلى درخشان به آن 
پرداخته باشد يا تيم پاورز در كتاب «دروازه هاى آنوبيس» 
ايده  باشد.  داده  قرار  دستمايه  را  آن  طنزآميزى  شكل  به 

سفر در زمان را نمى فهمم و ذهنم برهم مى ريزد. 

دارد  خيال  محبوبم  نويسنده  فهميدم  كه  زمانى  نتيجه  در 
به آن بپردازد، ناراحت شدم. استيون كينگ خيال دارد در 
رمان بعدى اش سفرى در زمان انجام دهد. نام اين رمان 
جيك  است.  عجيب  اندكى  داستان  است.طرح   11.23.63
ايالت  در  فالز  ليسبون  ساكن  و  ساله   35 معلمى  اپينگ، 
صاحب  كه  ال  دوستش،  كه  مى شود  متوجه  و  است  مين 
رستوران است رازى را از او پنهان مى كند. اين كه «انبار او 
مدخلى به سال 1958 است.» رازى كه كم رازى نيست. به 
هر حال قرار مى شود جيك به ال كمك كند تا جلوى ترور 
كندى را بگيرند و به اين ترتيب «حيات جديد جيك با نام 
جديد جورج آمبرسون در دنياى الويس و جان اف كندى 
آغاز مى شود. زندگى جديدى كه تمامى قوانين عادى زمان 
را برهم مى ريزد.»اين كتاب هم اثر هزار صفحه اى ديگرى 
او «زير  پيشين  اثر  از  پس  سال  دو  تنها  و  است  كينگ  از 

كيفر»، در ماه نوامبر منتشر خواهد شد.

 البته كه من اين كتاب را خواهم خواند اما آن چه از اين 
خالصه داستان بر مى آيد اين است كه اين اثر نمى تواند اثر 
ادبيات  جهان  براى  كندى  ترور  باشد.  چشمگيرى  چندان 
الروى،  جيمز  تا  گرفته  دليلو  دان  از  نيست.  جديدى  چيز 
استيون بكستر و جى. جى. باالرد به آن پرداخته اند. با اين 
همه اين رمان در آستانه كريسمس جنجال بسيارى خواهد 

كرد و در ليست خريد بسيارى جاى خواهد گرفت.

جزئيات  به  استادانه  شكلى  به  همواره  كينگ  استيون   
مى پردازد و بايد ديد آمريكاى دهه شصت در اثر او چگونه 
كه  است  نويسنده اى  كينگ  استيون  بود.  خواهد  آمريكايى 
حتى مى تواند يك ماشين كهنه را به چيزى وحشتناك بدل 
كند. با خودش مى گويد «من كه استاد وحشت هستم. بگذار 
ببينم ديگر چه چيزى را مى توانم وحشتناك كنم؟ آها يك 
امتحان  را  آن  بگذار  مى بينم.  خيابان  در  قراضه  ماشين 

كنم.»
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www.iranianstudy.com ادبيات
نامزدهاى گران ترين 

جايزه ادبى معرفى شدند
جايزه  نامزدهاى  فهرست  در  مشهور  نام  چند   
بهترين داستان كوتاه سال بريتانيا ديده مى شود.

جرارد  و  منتل  هيالرى  خبرآنالين،  گزارش  به 
چهار  كنار  در  مطرح  نويس  رمان  دو  وودوارد، 

نويسنده ديگر نامزد اين جايزه شدند.
كوتاه  داستان  بهترين  جايزه  نامزدهاى  ديگر 
ساندى تايمز، آنتونى دوئر آمريكايى، يى يون لى 
نام هاى  به  بريتانيايى  نويسنده  دو  و  چينى تبار 

ويل كوهو و روشى فرناندو هستند.

منتل (با رمان «تاالر گرگ») برنده جايزه معتبر 
خواب  به  «ظهرها  رمان  (با  وودوارد  و  بوكر 
اين  در  بوده اند.  بوكر  جايزه  نازمد  مى روم») 
بين كوهو با نوشته هاى غيرداستانى اش مشهور 
است و سال پيش هم نامزد اين جايزه بود، لى 
هم  فرناندو  و  است  پركار  بسيار  نويسنده اى 

پيشتر در سيستم قضايى فعايت داشته است.
است؛  قرار  اين  از  نامزدشده  داستان هاى  نام 
«ساحل شرقى-ساحل غربى» نوشته ويل كوهو، 
«اعماق» نوشته آنتونى دوئر، «ژاكت فلورسنت» 
هيالرى  نوشته  «كما»  روشى،  فرناندو  نوشته 
«سوت  و  لى  يى يون  نوشته  پرواز»  «علم  منتل، 

خانوادگى» نوشته جرار وودوارد.
چون  موضوعاتى  و  مضامين  به  داستان ها  اين 
انسانى،  روابط  معصوميت،  رفتن  دست  از 
در  مهاجرت  تجربه  كودكى،  ماجراجويى هاى 
دوم  جنگ  از  كه  آلمانى  سربازى  زندگى  لندن، 
جهانى بازمى گردد و تالش مردى براى درآوردن 

خرج خانواده پرداخته اند.
جمله  از  نويسنده  چند  شامل  جايزه  اين  داوران 
اى.اس. بيات و ويل سلف هستند و مبلغ جايزه 

جايزه  اين  است.  دالر)  هزار   48) پوند  هزار   30
در  كوتاه  داستان  براى  نقدى  جايزه  باالترين 

جهان است.
اين  «همگى  گفت:  نامزدها  درمورد  سلف 
جالب  كارى  دارند،  احساسى  قدرتى  داستان ها 
در ژانر خود انجام داده اند و نثرى ظريف دارند.»
گفت:  امسال  داستان هاى  درمورد  نيز  بيات 
و  متنوع  خوانديم  امسال  كه  «داستان هايى 
نهايى  فهرست  به  رسيدن  براى  بودند.  حرفه اى 
كار دشوارى داشتيم. معيار ما فقط خوب بودن 
تكان دهنده،  واقعى،  داستان ها  هاست.  داستان 

شوخ طبعانه، دلهره آور و جذاب بودند.»
ديزى  فيلمنامه نويس،  و  رمان نويس  برگ  ملوين 
هول گيت  اندرو  و  نويسنده  و  روزنامه نگار  وا 
دبير بخش ادبى «ساندى تايمز» ديگر داوران اين 

جايزه هستند.
هشتم  شام  ضيافت  جريان  در  جايزه  اين  برنده 
به  تنها  جايزه  اين  مى شود.  معرفى  آوريل 
مى گيرد  تعلق  كوتاهى  داستان هاى  نويسنده 
اين  حجم  كنند.  فعاليت  ايرلند  و  بريتانيا  در  كه 

داستان ها بايد زير شش هزار كلمه باشد.
پنج نامزد نهايى هر كدام مبلغ 500 پوند جايزه 
با  استد  سى.كى.  گذشته  سال  مى كنند.  دريافت 
داستان «مرد فصل گذشته» برنده اين جايزه شد.

آسوشيتدپرس / 12 مارس

 آليس مونرو نويسنده اى است كه هيچگاه از نوشتن 
دست نمى كشد حتى اگر مسير اشتباه برود.

كوتاه  داستان  بزرگترين  از  يكى  مونرو  آليس   
نويسان معاصر است، اين بانوى نويسنده 70 ساله 
تا كنون چندين و چند مجموعه داستان كوتاه از جمله 
زنان»،  و  دختران  «زندگى  شاد»،  سايه هاى  «رقص 

«فكر كردى كى هستى؟» و «فرار» را نوشته است.
او برنده جايزه پن/ماالمود، جايزه حلقه منتقدان كتاب 
بوده  بوكر  بين المللى  جايزه  و  اوهنرى  جايزه  ملى، 
است. از اين نويسنده داستان هاى مختلفى به صورت 
دقيقى  مژده  است.  شده  ترجمه  فارسى  به  پراكنده 
و  ترجمه  فارسى  به  را  او  «فرار»  داستان  مجموعه 

انتشارات نيلوفر آن را منتشر كرده است.
 1994 سال  تابستان   137 شماره  در  مونرو  آليس 
را  خود  نوشتن  شيوه  ريويو»  «پاريس  معتبر  مجله 

چنين توضيح مى دهد:

دستخوش  باشد  خوب  است  قرار  كه  داستانى  هر 
كار  داستانى  روى  االن  همين  مثال  مى شود.  تغيير 
مى كنم. خيلى داستان را دوست ندارم. هر روز صبح 
واقعا  نمى زند.  دلم  به  چنگى  و  مى كنم  كار  آن  روى 
دوستش ندارم اما ادامه مى دهم شايد جايى تغييرى 

رخ دهد و جذب آن شوم.

آن  با  كلى  داستانى  نوشتن  به  شروع  از  پيش  اغلب 
وقت  مرتب  بطور  وقتى  مى كنم.  برخاست  و  نشست 
نوشتن ندارم داستان ها مدام در ذهنم رژه مى روند، 
تا جايى كه وقتى مى نشينم به نشستن كامال در آن 
غرق شده ام. اين روزها اين غرق شدن را با يادداشت 

برداشتن انجام مى دهم.

خط  با  كه  دارم  يادداشت  دفترچه  چند  و  چندين 
آن  در  را  چيز  همه  شده اند،  پر  قورباغه  خرچنگ 
نگاه  اوليه  نسخه هاى  اين  به  وقتى  گاهى  مى نويسم. 
دارند؟  هم  سودى  واقعا  مى گويم  خودم  با  مى كنم 
مى دانيد من از آن نويسندگانى نيستم كه از موهبت 

سرعت برخوردار هستند و سريع مى نويسند.

خيلى با ميل و اشتياق سراغ «چيزى» نمى روم، و اين 
«چيز» همه امور زندگى را شامل مى شود. گاهى به 

مسير اشتباه مى روم و بايد دور بزنم.

ممكن است روزى كار كنم و بگويم خوب كار كرده ام 
خواب  از  فردايش  بعد  نوشته ام.  هميشه  از  بيشتر  و 
روى  نمى خواهد  دلم  ديگر  مى بينم  و  مى شوم  بيدار 
آن داستان كار كنم. وقتى از نزديك شدن به داستان 
پرهيز دارم، وقتى بايد خودم را مجبور به ادامه كنم 

آن موقع مى فهمم يك جاى كار بدجورى مى لنگد.
اغلب يعنى 75 درصد اوقات همان ابتداى كار مى فهمم 
دچار  روز  دو  يكى  شوم.  داستان  بى خيال  بايد  كه 
چيز  به  مى چرخم.  خودم  دور  و  مى شوم  افسردگى 
يك  مثل  مى كنم.  فكر  بنويسم  مى توانم  كه  ديگرى 
فراموش  را  كسى  مى خواهيد  وقتى  مى ماند.  رابطه 
كنيد با فرد ديگرى بيرون مى رويد كه اصال عالقه اى 

به او نداريد اما هنوز اين مسئله را متوجه نشده ايد.
كنار  كه  داستانى  درمورد  چيزى  ناگهان  بعد 
گذاشته ام به ذهنم مى رسد و مى فهمم چطور بايد آن 
را بنويسم. اما اين «درك» زمانى پيش مى آيد كه به 

خودم مى گويم اين داستان را بايد فراموش كنم.
گاهى موفق نمى شوم و تمام روز بدعنق هستم. تنها 
زمانى است كه غيرقابل تحمل مى شوم. اگر همسرم 
در خانه اين طرف و آن طرف برود و سروصدا راه 
بيندازد عصبانى مى شوم. اگر آواز بخواند يا چيزى 

شبيه آن كه ديگر نورعلى نور است.
ديوار  به  مدام  و  كنم  فكر  چيزى  به  مى خواهم 
كار  اين  كمى  شوم.  رد  آن  از  نمى توانم  و  مى خورم 
مى شوم.  كردن  فكر  بى خيال  بعد  و  مى دهم  ادامه  را 
اين پروسه شايد يك هفته طول بكشد، پروسه فكر به 
راه حل را مى گويم. با خودم مى گويم بايد از اين زاويه 

ديد و از آن زاويه ديد روايت كنم، اين شخصيت را 
حذف كنم، يا اينكه اين شخصيت مجرد است و از اين 
قبيل چيزها. تغيير بزرگ اغلب تغييرى اساسى است.

حتى نمى دانم اين تغيير به نفع داستان است يا خير. 
اما به من كمك مى كند به نوشتن ادامه دهم. به همين 
دليل مى گويم چيزى درون من نيست كه داستان را 
به آنچه مى نويسم چنگ  ديكته كند. انگار فقط  برايم 

مى زنم و با دشوارى تمام ادامه مى دهم.

را  شخص  اول  راوى  و  نيستم  مطمئن  اصال  گاهى 
با سوم شخص مدام عوض مى كنم. اين از مشكالت 

اصلى من هنگام نوشتن است. گاهى با اول شخص 
بعد  و  كنم  داستان  وارد  را  خودم  تا  مى كنم  شروع 
به  مواقع  اينطور  دهد.  نمى  جواب  كار  اين  مى بينم 
حرف ديگران حساسم و هرچه بگويند همان كار را 

انجام مى دهم. اما در آخر خودم تصميم مى گيرم.
مى شوم،  داستانم  منفى  نكات  متوجه  راحت  خيلى 
راحت تر از ديدن نكات مثبت آن. برخى داستان ها به 

قدرت بقيه نيستند و برخى سبك تر هستند.
چيزهاى  كنى  زندگى  كوچك  شهرى  در  وقتى 
شهر  در  اما  آدم.  نوع  همه  از  مى شنوى،  بسيارى 
آدم هايى  درمورد  مى شنوى  كه  داستان هايى  بزرگ 
مثل خودت هستند. در شهر كوچك همه چيز دست 
اول است اما در شهر ممكن است از طريق روزنامه 
از  داستان هايم  برخى  شوى.  موضوعى  متوجه 
در  اگر  كه  گرفته اند  سرچشمه  اطرفام  تجربيات 

روزنامه مى خواندم شايد سراغشان نمى رفتم.

نوشته هاى جديدم كمتر شخصى هستند، به يك دليل 
مشخص چون از همه پتانسيل كودكى و جوانى ام در 
داستان ها بهره برده ام. شايد بهتر باشد توصيه كنم 

داستان هايى بنويسيد كه از مشاهده مى آيند.

منتظر  نداشتم.  داستانى  خام  ماده  مشكل  وقت  هيچ 
نوشتن  در  هميشه  مى آيد.  و  بيايد  ايده  مى شوم 
با  همراه  اعتمادبه نفسى  داشتم.  بااليى  اعتمادبه نفس 
گرفت.  را  آن  جاى  اعتمادبه نفس  كم  كم  كه  جسارت 
به نظرم اعتمادبه نفسم نتيجه احمق بودنم است. چون 
من  مثل  وقتى  كردم،  زندگى  جريان ها  تمامى  خارج 
مى توانند  فقط  بقيه  كه  مى نويسى  كوچكى  شهر  در 
بخوانند فكر مى كنى موهبتى به تو رسيده است و اين 

اعتمادبه نفس مى آورد.

آليس مونرو چگونه مى نويسد؟ 

 اعتمادبه نفسم نتيجه احمق 
بودن من است

خانه ترجمه
              (لندن)
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داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

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

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
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بريتانيايى رفت

كارگردان سرشناس سينماى مستقل اجراى روز 23 مارس گروه 
كارگردانى  را  آنالين  و  زنده  بطور  دوران»  «دوران  بريتانيايى 

مى كند.
برگزار  لس آنجلس  شهر  مايان  سالن  در  كه  اجرا  اين  بليت هاى 
بدون  مى توانند  اينترنتى  كاربران  اما  رفته،  فروش  به  مى شود 

حضور اين كنسرت را تماشا كنند.
حضور»  «بدون  مجموعه  برنامه  اولين  دوران»  «دوران  اجراى 
برنامه اى  است.   2011 سال  در   «Vevo» اينترنتى  ويديو  گروه 
كه به مخاطبان اجازه مى دهد از طريق اينترنت تماشاگر كنسرت 

باشند.
اين گروه ويديويى (كه زير نظر امريكن اكسپرس فعاليت مى كند) 
سال گذشته كنسرت موسيقى گروه «آركيد فاير» را نيز به همين 
ترتيب و با كارگردانى ترى گيليام پخش كرد. امسال هم به مانند 
كنسرت ها  اينترنتى  پخش  در  را  شبكه  اين  يوتيوب  گذشته  سال 

همراهى مى كند.
پخش آنالين اين كنسرت درست يك روز پس از انتشار سيزدهمين 
است»  اكنون  دارى  نياز  آنچه  «تمام  نام  به  گروه  رسمى  آلبوم 
صورت مى گيرد. اعضاى گروه را همان اعضاى اصلى و قديمى 
گروه يعنى سايمون لبون، نيك رودز، جاين تيلور و راجر تيلور 
عجيب تر  «هرچه  گفت:  اجرا  اين  درمورد  مى دهند.رودز  تشكيل 
باشد، زيباتر است. چيزى كه براى ما خيلى جذاب است همكارى 
با ديويد لينچ است. ما شيوه فكر كردن او و اينكه هميشه كارى 

متفاوت از ديگران انجام مى دهد را دوست داريم.»
مالهالند»  «جاده  چون  مشهورى  فيلم هاى  كارگردان  لينچ،  ديويد 
و «مخمل آبى» در بيانيه اى گفت: «ايده ما در اينجا تالش و خلق 
كردن همزمان تصويرى است كه گروه دوران دوران ثبت مى كنند. 

دنياى تجربه است و اميدوارم اتفاقات خوش و نيكويى رخ دهد.»
پخش آنالين كنسرت موسيقى به تماشاگران خانگى اجازه مى دهد 
آنها  ديگر  طرف  از  كنند.  انتخاب  را  خود  دلخواه  دوربين  زاويه 
زنده  بطور  صحنه  روى  چيدمان  و  عكس  انتخاب  در  مى توانند 
پيش برنامه  از  بخشى  همچنين  لينچ  كنند.  كمك  لينچ  به  آنالين  و 
كنسرت را كارگردانى مى كند كه به صورت انحصارى از اينترنت 

پخش مى شود.
موسيقى  اجراى  به  تاكنون  ميالدى   80 دهه  از  دوران  دوران 

پرداخته و شهرت بسيارى دارد.
ورايتى / 14 مارس

آيا اين عكس شوپن است؟

اعتبار  و  صحت  هستند  تالش  در  شوپن  آثار  و  زندگى  متخصصان 
آهنگساز  به  متعلق  مى شود  گفته  و  شده  منتشر  لهستان  در  كه  عكسى 

مطرح قرن نوزدهم است مشخص كنند.
به گزارش خبرآنالين، اگر صحت عكس منتشر شده تائيد شود، آن وقت 
يكى از سه عكس باقيمانده از شوپن خواهد بود كه بين سال هاى 1810 

تا 1849 مى زيست.
روز  گدانسك  در  گالرى  صاحب  و  عكاس  زوچوفسكى،  والديسالو 
ماه  را  عكس)  اوليه  (نوع  لوحى  عكس  يا  داگرئوتيپ  اين  گفت  پنجشنبه 

دسامبر از شخصى در اسكاتلند خريده است.
زير اين عكس كه قاب گرفته شده كاغذى قرار دارد كه رويش نوشته 
شده: «فردريك شوپن 1849»، همچنين نام لوئيس آگوستين بيسن، به 
عنوان عكاس روى عكس ديده مى شود. سال 1849 سال مرگ شوپن و 
بيسن نيز عكاس يكى از عكس هاى باقيمانده از اين پيانيست بزرگ است.

زوچوفسكى اظهار داشت احتمال دارد اين عكس جزو مجموعه اى باشد 
دانشجويى  استرلينگ  است.  شده  جمع آورى  استرلينگ  جين  توسط  كه 
قبلى  صاحب  نام  زوچوفسكى  بود.  شوپن  طرفداران  از  و  اسكاتلندى 
عكس و همچنين مبلغى را كه براى خريد آن پرداخت كرده عنوان نكرد.

وى افزود قصد دارد اين عكس را در سراسر دنيا به نمايش بگذارد. اين 
در حالى است كه چندين متخصص درمورد صحت عكس شك و ترديد 

دارند.

ثبت  كجا  هيچ  گفت  ورشو  در  شوپن  فردريك  موزه   مدير  ناست،  آلبا 
بازار  كرد  اشاره  و  شده  برداشته  شوپن  از  لوحى  عكس  چنين  نشده 

عكس هاى تقلبى اين هنرمند بسيار داغ است.
در  لهستان  كتابخانه  در  عكاسى  متخصص  گرابچوسكا،  مالگورزاتا 
پاريس گفت به صحت عكس شك دارد، زيرا بيسن هرگز روى عكس هاى 
عكس  روى  چيزى  چنين  چون  و  نمى نوشت  تاريخ  و  نام  خود  لوحى 

موجود ديده مى شود پس عكس تقلبى است.
به گفته اين بانوى متخصص تصوير شوپن در عكس كمترين شباهتى 
با نقابى كه پس از مرگ از چهره آهنگساز ساخته شد ندارد و عالوه بر 
اين تركيب عكس يادآور كمپوزيسيون عكس هاى دهه 1850 يعنى چند 

سال پس از مرگ آهنگساز است.

گرابچوسكا گفت: «هيچ شكى ندارم اين عكس متعلق به آن دوران است، 
اما آيا اين واقعا شوپن مرده در بستر است و عكاس هم بيسن؟»

استيون لگربرگ، متخصص زندگى و آثار شوپن نيز معتقد است «عكس 
تقلبى است و كار تقلبى بسيار ضعيفى هم است» زيرا چهره فرد اصال 
شبيه شوپن نيست و همچنين افرادى كه سه روز پس از مرگ شوپن 
كنار جسد او نشستند هرگز اشاره نكردند عكسى از او گرفته شد. آن 

هم در آن دوران كه عكس گرفتن وقت بسيار مى برد.
مى دهد  اجازه  شوپن  از  خوب  عكسى  «نبودن  گفت:  خاتمه  در  لگربرگ 
اين شكل تقلب ها جدى گرفته شوند.» اين متخصص نويسنده كتاب «قلب 
آهنگساز  محبوب ترين  رازآميز  بيمارى  كشف  براى  جستجويى  شوپن: 

دنيا» است كه به تازگى به چاپ رسيده.
از  ورشو  نزديكى  در  زالزوال  روستاى  در  شوپن  فرانسوا  فردريك 
مادرى لهستانى و پدرى فرانسوى به دنيا آمد. پس از آنكه به عنوان يك 
كودك نابغه در سرزمين مادرى اش شناخته شد در 20 سالگى لهستان 
را به مقصد پاريس ترك كرد و در آنجا به عنوان نوازنده، معلم موسيقى 

و آهنگساز شروع به فعاليت كرد.
تا آنكه  رنج مى برد  خود از ضعف جسمانى  طول عمر  در تمام  شوپن 
اين  قطعات  درگذشت.  ريوى  سل  اثر  بر  سالگى   39 در   1849 درسال 

آهنگساز براى پيانو از شهرت جهانى برخوردار هستند.

آسوشيتدپرس / 10 مارس / ترجمه: حسين عيدى زاده

جايزه پن/فاكنر به دبورا 
آيزنبرگ رسيد

دبورا  نوشته  آيزنبرگ»  دبورا  داستان هاى  «مجموعه  كتاب 

آيزنبرگ برنده جايزه پن/فاكنر سال 2011 شد.
سوزان ريچاردز شرو، رئيس بنياد پن/فاكنر و رابرت استون، 
نائب رئيس اين بنياد ضمن اعالم اين خبر افزودند اين مجموعه 
شده  انتخاب  داستان  مجموعه  و  رمان   320 ميان  از  داستان 

است.

هيئت انتخاب اين جايزه شامل الرا فرمن، ويليام كيترج و هلنا 
نويسندگان  كتاب هاى  ميان  از  را  آثار  اين  ويرامونتس  ماريا 
مورد  شدند  منتشر  آمريكا  در   2010 سال  در  كه  آمريكايى 

بررسى قرار دادند.

پن/فاكنر  دفتر  به  كوچك  و  بزرگ  ناشر  را 125  اثر  اين 320 
فرستاده بودند، معرفى كتاب به اين بنياد رايگان است.

چهار  شامل  آيزنبرگ»  دبورا  داستان هاى  «مجموعه  كتاب 
هوابرد»،  هشتادودومين  ارزى»، «زير  او يعنى «مبادالت  كتاب 
مجموعه  است.  ابرقهرمان»  «سپيده دم  و  آتالنتيك»  «سراسر 
نهايى  نامزدهاى  جز   2007 سال  در  ابرقهرمان»  «سپيده دم 

جايزه پن/فاكنر بود.

دادن  تكان  و  ويژه  زبان  دليل  به  سال هاست  آيزنبرگ  آثار 
يكى  فرمن،  الرا  دارند.  شهرت  خواننده  احساسات  و  عواطف 
از داوران درمورد اين مجموعه داستان گفت: «تمام داستان ها 
درك  و  او  ادبى  خالقيت  نويسنده،  سرشار  نبوغ  از  نشان 
بااليش از زندگى انسان دارد. موقع خواندن داستان ها متوجه 
نمى شناسند  درستى  به  را  خودشان  يا  شخصيت ها  مى شويم 
نمى كنند.  درك  را  خود  فعلى  موقعيت  در  گرفتن  قرار  دليل  يا 
تجربيات  براساس  زندگى  خلق  ى  برا  او  شخصيت هاى  تالش 
شكل  را  آيزنبرگ  آثار  اخالقى  هسته  خويش،  احساسات  و 

مى دهد.»

 1994 سال  از  و  برده  ادبى  جايزه  چندين  كنون  تا  آيزنبرگ 
در دانشگاه ويرجينيا مشغول به تدريس است. جايزه پن/فاكنر 
يكى از معتبرترين جوايز ادبى آمريكا است و برنده آن مبلغ 15 

هزار دالر دريافت مى كند.

ديگر نامزدهاى نهايى هر كدام پنج هزار دالر دريافت مى كنند. 
داده  تشكيل  زير  آثار  را  نهايى  نامزدهاى  فهرست  امسال 
«ساالر  ايگن،  جنيفر  نوشته  گون»  گروه  از  «ديدارى  بودند؛ 
قانون شكنى» نوشته جيمى گوردون، «خانه نمونه» نوشته اريك 
پاچنر و «بيگانگان در آغاز زندگى خويش» نوشته برد واتسن.

فيليپ راث، جان آپدايك و اى.ال. دكتروف از برندگان دوره هاى 
پيشين اين جايزه هستند.

سى  مراسم  جريان  در  نهايى  فهرست  نويسندگان  تمامى  از 
اين  مى شود.  تقدير  پن/فاكنر  بنيايد  تاسيس  سالگرد  يكمين  و 
شكسپير»  «فولگر  كتابخانه  در   2011 سال  مه  هفتم  مراسم 
برگزار مى شود. شركت براى عموم با پرداخت 100 دالر براى 

خريد بليت آزاد است.

سايت بنياد پن/فاكنر / 15 مارس

چاپ رمان ناتمام پاتريك وايت، 
برنده نوبل ادبيات

رمان ناتمام پاتريك وايت، تحسين شده ترين نويسنده استراليايى، 
در  را  معلق»  «باغ  دستنويس  وايت  مى شود.  منتشر  آينده  سال 
كرده  وصيت  و  گذاشته  يادداشت ها  و  كاغذها  از  مجموعه اى 
بود تا پس از مرگش نابود شود. اما قرار است اين رمان ناتمام 
همزمان با صدمين سال تولد اين نويسنده به چاپ برسد. باربارا 
و  نكرد  عمل  وايت  وصيت  به  نويسنده  اين  ادبى  كارگزار  مابز، 
را  آنها  گرفت  تصميم  نوشته ها  اين  از  نگهدارى  دهه  يك  از  پس 
نسوزاند.دستنويس اين رمان در كتابخانه ملى استراليا نگهدارى 
مى شود، سال گذشته متن اين دستنويس روى كاغذ پياده شد و 
حاال نسخه تايپ شده آن موجود است. هنوز قراردادى براى چاپ 
اين كتاب بسته نشده است.وايت به دليل «هنر روايت حماسى و 
ادبيات  دنياى  به  اقيانوسيه  قاره  شد  موجب  كه  روانشناختى اش 
و  انسان»  «درخت  كرد.  دريافت  را  نوبل  جايزه  شود»  معرفى 

«ووس» از آثار مهم اين نويسنده هستند.
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www.iranianstudy.com موسيقى
آموزشگاه موسيقى سارنگ

نوين ـ سنتى
 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  

تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،
 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

تور كنسرت صديق تعريف در اروپا برگزار مى شود
خواننده موسيقى ايرانى صديق تعريف با همراهى گروه موسيقى «نوروز» متشكل از؛ صادق تعريف نوازنده دف 

و تنبك، نويد دهقان نوازنده كمانچه، حامد فكورى نوازنده تار 
و امين گلستانى نوازنده بربط، در برنامه¬اى تحت عنوان «باغ 
و بهار و آينه» در كشورهاى فرانسه و ايتاليا و در ادامه قرار 
است در برخى از كشورهاى سوئد، هلند و دانمارك به اجراى 
موسيقى ايرانى و قطعاتى از موسيقى مناطق مختلف كردستان 

بپردازد. 
تور  اين  «نوروز»،  موسيقى  گروه  عمومى  روابط  گزارش  به 
و  خوانندگى  به  «نوروز»  موسيقى  گروه  اروپايى  كنسرت 
روزهاى 27 و 28 اسفند ماه (18 و  سرپرستى صديق تعريف 
19 مارس) در شهر پاريس در كشور فرانسه برگزار مى¬شود 
و در روز 1 فروردين ماه (21 مارس) در شهر ليل اين كشور 

ادامه خواهد داشت. 
گروه موسيقى «نوروز» در ادامه، همين برنامه را در روزهاى 5 
و 7 و 12 و 14 فروردين ماه (25 و 27 مارس و 1 و 3 آوريل) 
در شهرهاى پسكارا، رم، ونيز و ميالن در كشور ايتاليا برگزار 
مى¬كند. اين گروه قرار است در اين تور اروپايى در شهرهاى 

استكهلم و يوتوبورى كشور سوئد و همچنين در برخى از شهرهاى هلند و دانمارك به اجراى برنامه بپردازد. 
كنسرت «باغ و بهار و آينه» در دو بخش برگزار مى شود، در بخش اول صديق تعريف قطعات و آوازهايى هايى 
از موسيقى ايرانى با اشعارى از حافظ، سعدى، فريدون مشيرى، ه.ا.سايه و سيمين بهبهانى را در مايه هاى بيات 
اصفهان، دشتى، شور، و شوشترى منصورى اجرا مى كند و در قسمت دوم گروه موسيقى «نوروز» با صداى 

صديق تعريف، به اجراى قطعاتى از موسيقى مناطق مختلف كردستان در مقام شور و دشتى مى پردازد. 
اين روزها توأم با برپايى كنسرت گروه موسيقى «نوروز» در شهرهاى اروپايى، آلبوم «مهتاب» با صداى صديق 
تعريف و آهنگسازى و تنظيم «حسين يوسف زمانى» بر اساس شعر «مهتاب» سروده «نيما يوشيج» و پنج قطعه 
ديگر كه موسيقى آنها براساس اشعارى از سيمين بهبهانى، حافظ، سعدى و ... براى اركستر سمفونيك تنظيم شده 

است، در دسترس عالقمندان موسيقى ايرانى قرار گرفت.

جزييات ترورخواننده مشهور ترك 

بنا به اعالم پزشكان، گلوله از پشت وارد جمجمه ابراهيم تاتليسس شده و از قسمت جلوى سر او خارج شده است 
. پزشكان اعالم كرده اند كه اولويت نخست آنها جلوگيرى از خونريزى است. 

ابراهيم تاتليسس خواننده مشهور تركيه اى در محله شيشلى استانبول از ناحيه سر هدف گلوله قرار گرفت و ترور 
شد. به گزارش سى ان ان ترك حال عمومى اين خواننده مشهور تركيه اى بسيار وخيم گزارش شده و پزشكان 24 

ساعت آينده را براى زنده ماندن وى پس از اين ترور حياتى اعالم كرده اند . 
بنا به اعالم پزشكان، گلوله از پشت وارد جمجمه ابراهيم تاتليسس شده و از قسمت جلوى سر او خارج شده است 

. پزشكان اعالم كرده اند كه اولويت نخست آنها جلوگيرى از خونريزى است. 
پس از يك عمل جراحى 5 ساعته پزشكان اعالم كرده اند كه ممكن است حتى اگر تاتليسس از اين ترور جان سالم 

به در برد ، احتمال دارد باقى عمر خود را فلج باشد. 
از كانال  ايبو شو "  تاتليسس سه شنبه شب گذشته و هنگامى كه پس از ضبط برنامه تلويزيونى مشهور خود " 

تلويزيونى " بياض تى وى " خارج مى شد هدف اين حمله قرار گرفت. 
هنوز خبرى درباره هويت ضارب و يا انگيزه او از اين ترور منتشر نشده است ، اما پليس اعالم كرده است كه 
ضارب از يك خودروى مشكى رنگ اقدام به شليك چند گلوله كرده و به سرعت متوارى شده است . پليس تركيه 

افزوده است كه تحقيقات خود را براى شناسايى ضارب و دستگيرى او آغاز كرده است. 
در همين حال فرماندار استانبول اعالم كرد كه ضاربان دو نفر بودند كه خودروى آنها نيز شناسايى شده است. 

آنها 11 گلوله به سمت تاتليسس شليك كردند كه 2 تير به وى اصابت كرده است. 
پزشكان تا كنون سه بار او را عمل جراحى كرده اند ولى هنوز وضعيت نهايى اش مشخص نيست. دستيار تاتليسس 
نيز كه همراه او بوده ، تير خورده ولى اوضاع عمومى حال او نسبتًا مساعدتر است. همچنين بنا به اعالم خانواده 
تاتليسس ، رجب طيب اردوغان نخست وزير تركيه كه از وضعيت سالمتى تاتليسس به شدت نگران است ،اززمان 
حادثه تا كنون 4 بار با مقامات بيمارستان تماس تلفنى گرفته و جوياى احوال اين خواننده معروف تركيه شده است. 
اردوغان در گفتگو با پزشكان و مقامات بيمارستان به آنها توصيه كرده كه هر كارى كه براى نجات جان تاتليسس 
ضرورى است ، انجام دهند. از سوى ديگر عبداهللا گل رييس جمهورى تركيه نيز با اعالم اينكه حادثه ترور ابراهيم 

بسيار ناراحت كننده است ، افزوده است كه از نزديك وضعيت سالمتى وى را تعقيب مى كند.
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چرا گاو خشمگين بعد از 30 سال هنوز يك شاهكار بى بديل است؟

«گاو خشمگين» يك فيلم دهه هفتادى اصيل است: سينماى دهه هفتاد 
را با يكسرى ويژگى هاى خاص به ياد مى آوريم. ارتباط تنگاتنگ با 
اجتماع و سياست، پايبند نبودن به قواعد، واكنش تيز و تند به وقايع 
اطراف، بازگشت به ژانرهاى كالسيك آمريكايى، داستان هايى تلخ و 
ديرهضم و استفاده از تم «ويرانى» به عنوان تم غالب فيلم ها، از جمله 

اين ويژگى ها به شمار مى روند. با اين ديد كه به 

هفتادى  دهه  كامال  فيلم  يك  را  آن  بنگريم،  خشمگين»  «گاو 
فيلم  ناكامى  از  بعد  كرديم.  ذكر  كه  ويژگى هايى  همه  با  مى يابيم. 
«نيويورك، نيويورك»، «گاو خشمگين» در مسير فيلمسازى مارتين 
پا  توان  مى  مى رود.  شمار  به  تاكسى»  «راننده  ادامه  اسكورسيزى، 

و  تاكسى»  «راننده  كنار  در  را  خشمگين»  «گاو  و  گذاشت  فراتر  را 
نام  اسكورسيزى  ويتنامى  سه گانه  «ريش تراشى بزرگ»،  كوتاه  فيلم 
پنهان  بزرگ»،  مثل «ريش تراشى  خشمگين»،  در «گاو  اليه  اين  نهاد. 
جيك  مى توان  سادگى  به  اما  است  تاكسى»  «راننده  از  نمادين تر  و 
قفل هاى  وقت  آن  گرفت.  نظر  در  آمريكا  از  نمادى  را  فيلم  الموتاى 
فيلم باز شده و ما را با اليه اى جديد روبه رو مى كنند. اينجاست كه 
مى بينيم كه «گاو خشمگين» روايتى است از جامعه اى كه بعد از جنگ 
با  اما  آورد  دست  به  يكجا  را  جهانى  اعتبار  و  شهرت  دوم،   جهانى 
براى  فرصت  كردن  فراهم  و  ويتنام  رينگ  ميان  به  خودش  انداختن 

دريافت ضربات پياپى، به تدريج همه داشته هايش را از دست داد. 

اما «گاو خشمگين» پيش از هر چيز داستان يك فرد است: همه اين 
و  تفسير  اين  شاهكار،  يك  در  اما  درست  نمادگرايى ها  و  حرف ها 
يك  اول  درجه  در  چه  آن  مى گيرند.  قرار  كار  حاشيه  در  تأويل ها 
شخصيت هايى  همراه  به  گيرا  داستانى  مى كند،  خلق  را  شاهكار 
درگيركننده و تأثيرگذار است و چه فيلمى را بيش از «گاو خشمگين» 
مى توان واجد اين شرايط يافت؟ «گاو خشمگين» حكايت آمريكاست 
كله  روايت  مى رود.  شمار  به  الموتا  جيك  داستان  آن،  از  قبل  اما 
روند  كه  اوست  خودويرانگرى  نهايت  در  و  تكروى ها  شقى ها، 
پيشرفت اين آخرى، آدم را ياد شاهكار فراموش نشدنى باب فاسى، 
«لنى»، مى اندازد. نقش رابرت دنيرو در «گاو خشمگين»، بى شباهت به 
داستين هافمن در «لنى» نيست. جيك الموتا به همان اندازه لنى در 
سقوط خود مؤثر است، در تماشاگر دافعه ايجاد مى كند و در عين 

حال همدلى برانگيز است. 

البته  نكته  اين  است:  اش  شخصيت پردازى  در  فيلم  قوت  نقطه  پس 
«گاو  مثل  فيلمى  در  اما  مى كند  صدق  خوب  فيلم هاى  تمام  براى 
فرد  يك  درون  محدوده  در  رويدادها  و  كنش ها  تمام  كه  خشمگين» 
تعريف مى شوند، شخصيت پردازى اهميتى دو چندان پيدا مى كند و 

اينجاست كه هنر اسكورسيزى و پل شريدر نمايان مى شود. 

جيك الموتا در ادامه تراويس بيكِل «راننده تاكسى» قرار دارد. شباهت 
و  جر  سكانس  در  كه  آنجا  تا  است.  انكار  قابل  غير  كاراكتر  دو  اين 

با  ويكى  صميمانه  حد  از  بيش  برخورد  سر  بر  ويكى  و  جيك  بحث 
تامى، زمانى كه جويى به جيك اعتراض مى كند و جيك با خشم جواب 
او را مى دهد، زاويه دوربين و جهت ايستادن جيك، يادآور سكانس 
معروفى از «راننده تاكسى» است كه در آن تراويس دارد با خودش 
حرف مى زند و اسلحه خريدارى شده اش را امتحان مى كند. به طور 
كل مى توان گفت اكثر كاراكترهايى كه دنيرو براى اسكورسيزى بازى 
كرد، آدم هايى پر از مشكل و غيرعادى اما به طرز پارادوكسيكالى 
همدلى برانگيزند. شخصيت هاى اصلى همكارى هاى مشترك اين دو، 
از  بسيارى  در  كه  مى شوند  كشيده  تصوير  به  كاريزماتيك  چنان 
مواقع، تماشاگر به اين نكته توجه نمى كند كه اين شخصيت ها، چقدر 
غيرطبيعى و مريضند. آدم ممكن است در لحظاتى از آنها متنفر شود، 
ولى سرانجام نمى تواند حس چندان بدى نسبت به آنها داشته باشد. 

و  مى كوبد  ديوار  به  مشت  با  الموتا  جيك  آن  در  كه  سكانسى  در 
مى پرسد: «چرا؟ چرا؟»، آن قدر نسبت به او احساس نزديكى مى كنيم 
است  كسى  همان  جيك،  سوال  اين  پاسخ  كنيم  فراموش  بسا  چه  كه 
علت  مى كوبد.  ديوار  به  مشت  با  دارد  و  ايستاده  رويمان  جلوى  كه 
همدلى بين تماشاگر و اين شخصيت ها هم اين است كه آنها در اكثر 
دقايق فيلم به صورت يك قربانى تصوير مى شوند؛ يك معلول تا يك 
علت. جيك الموتا كسى است كه سعى مى كند آخرين ذرات هويت و 
متوالى  و  عمدى  خوردن هاى  مشت  حتى  كند.  حفظ  را  مردانگى اش 
تحقير  با  مى كند  سعى  او  كه  دليل  اين  با  هم  بوكس  رينگ  در  جيك 
شدن، دوباره غرور و مردانگى اش را در حالتى ققنوس وار به دست 

بياورد، قابل توجيه است. 

ديگر  خشمگين»  يك «گاو  هم  فينچر  ديويد  مشت زنى»  پس «باشگاه 
است: اين بعد از «گاو خشمگين» تماشاگر را كامال ياد فيلم «باشگاه 
مشتزنى» مى اندازد. نه فقط به اين خاطر كه هر دو فيلم مشتزنى را 

محور ماجراى خود قرار داده اند. 

بلكه به اين دليل كه در هر دو فيلم، نبرد و مشتزنى براى شخصيت 
است.  ورزش  يك  يا  تمرين  يك  صرفا  از  بيش  چيزى  اصلى،  هاى 
بوكس براى جيك الموتا، چيزى شبيه به يك آيين يا مشابه آن است. 
آيينى كه به وسيله آن مى خواهد هويت و اصول خود را حفظ كند. 
به  زنكى،  خاله  جلسات  آن  دل  از  فينچر،  فيلم  راوى  كه  گونه  همان 
باشگاه مشتز نى تيلر داردن پناه مى برد تا آخرين بازمانده هويتش 
تحت  خودش  كه  زمانى  جيك  خشمگين»،  «گاو  در  كند.  حفظ  را 
كند.  تنبيه  را  خودش  بايد  مى گذارد،  پا  زير  را  اصول  اين  شرايطى، 
تنبيهش هم اين است كه مشت بخورد و فرو بريزد. در اوايل فيلم، 
جيك با زن اولش دعوا مى كند و بعد كه از كارش پشيمان مى شود، 
از برادرش مى خواهد كه او را بزند. تنبيه او همين است. اين كه كتك 
بخورد و تحقير شود. حاال يك بار از برادر كوچك ترش و يك بار 
روى رينگ و جلوى چشم آن همه تماشاگر. در «باشگاه مشتزنى» هم 
نماهاى مشابهى را شاهديم كه شخصيت هاى فيلم، گاهى مى ايستند تا 
كتك بخورند و همه چيزشان را از دست بدهند، بلكه بتوانند آن ها را 
دوباره به دست بياورند. اگر بخواهيم در يك عبارت «گاو خشمگين» 

را توصيف كنيم، شايد بهتر باشد اين گونه بگوييم: «گاو خشمگين» 
فيلمى است درباره «زوال مردانگى در آمريكاى پس از جنگ.» 

پس نقش رابرت دنيرو در 
اين جا پررنگ تر از يك بازيگر صرف است: بدون شك اسكورسيزى 
يك نابغه بود كه توانست از پس نقش هاى كم اهميتى كه رابرت دنيرو 
تا اوايل دهه هفتاد بازى كرده بود، تودار بودن و راز و رمز درونى 
فيلم هايش  در  را  رمز  و  راز  اين  مهم تر،  آن  از  و  كرده  كشف  را  او 
پرسوناى  كه  بود  اين گونه  كند.  تبديل  سطحى  عصيان  جور  يك  به 
دنيرو  همكارى هاى  در  كه  پرسونايى  گرفت.  شكل  دنيرو  سينمايى 
با اسكورسيزى بهتر از هر فيلم ديگرى جواب مى داد. اين گونه بود 
كه دنيرو در بهترين حضورهايش جلوى دوربين اسكورسيزى (در 
«خيابان هاى پايين شهر»، «راننده تاكسى»، «گاو خشمگين»، «سلطان 
اسكورسيزى  فيلمنامه نويس  همكار  عمال  وحشت»)  «تنگه  و  كمدى» 
بود. چرا كه بخشى از وجودش را كه خود اسكورسيزى براى اولين 
بار كشف كرده بود، وارد فيلم مى كرد. كارى كه هيچ بازيگر ديگرى 

نمى توانست انجام دهد. اين همكارى در 

«گاو خشمگين» به نقطه اوج غريبى دست يافت. غيرممكن است كه 
بتوانيم بفهميم چقدر از اين جلوه بيرونى عصيان، سطحى بودن و 
پل  كار  مى آيد،  چشم  به  الموتا  جيك  در  كه  عقيم شده اى  مردانگى 

شريدر و مارتين اسكورسيزى است و چقدر از آن كار دنيرو. 

و  بازيگر  بين  مرز  رفتن  بين  از  شگفت انگيز  نمونه  خشمگين»  «گاو 
نقش است. بخصوص اين كه هنگام بازى در «گاوخشمگين» رابرت 
دنيرو تجربه بازى در نقش شخصيت مشابهى را در «راننده تاكسى» 
كنار  در  را  خشمگين»  «گاو  كه  كرديم  اشاره  بود.  گذرانده  سر  از 
«ريش تراشى بزرگ» و «راننده تاكسى» بخشى از يك سه گانه تلقى 
الموتا،  جيك  كه  كرد  مطرح  هم  اين گونه  مى توان  را  حرف  اين  كرد. 
شخصيت اصلى «ريش تراشى بزرگ» و تراويس بيكل، يك روح در 
نفر  سه  اين  جهان بينى  و  فكر  طرز  بودن  سطحى  هستند.  بدن  سه 
شدت  به  مى كنند،  طى  خودويرانگرى  براى  سه  اين  كه  مسيرى  و 
شبيه هم است. براى همين به سادگى مى توان به اين نتيجه رسيد كه 
سكانس هاى خودويرانگرى جيك (مشت خوردن هاى عمدى جيك در 
رينگ، نابود كردن كمربند قهرمانى اش و در نهايت مشت هايى كه در 
زندان به ديوار مى كوبد)، قرينه صحنه اى هستند كه تراويس اسلحه 
را رو به تصوير خودش در آينه مى گيرد يا جايى كه در انتهاى فيلم 

ماشه خالى را در دهان خودش مى چكاند. 

و اينجاست كه پاى كارگردان به ميان مى آيد: بعد از همه اين ها نوبت 
و  طبيعى  گونه اى  به  را  پيام ها  و  ايده ها  تمامى  تا  است  كارگردان 
نمى توانست  بهتر  اين  از  احتماال  اسكورسيزى  و  بپروراند  باورپذير 
«گاو  در  اسكورسيزى  كارگردانى  هنر  دهد.  انجام  را  كارى  چنين 
خشمگين» در اوج است. هيچ سكانسى از دست او خارج نمى شود. 
با  اسكورسيزى،  تا  شده  باعث  فيلم  سفيد  و  سياه  فيلمبردارى 
سياه  ميان  نورهاى  از  مختلفى  طيف  نقاش،  يك  ظرافت  و  هنرمندى 
و سفيد را در طول فيلم به كار ببرد. در عين حال ميزانسن هاى به 
دقت كار شده فيلم، در تأثيرگذارى آن كمك فراوانى مى كنند. يكى از 
سكانس هاى نمونه اى فيلم، جايى است كه جيك، براى اولين بار ويكى 
را به خانه اش مى برد. مى دانيم كه در اينجا همه چيز آرام است و 
هنوز مانده تا به آن توفان ويرانگر نيمه دوم فيلم برسيم. براى همين 
بزرگى  تابلوى  مى بينيم،  ميز  طرف  دو  در  را  نفر  دو  آن  نمايى،  در 
مى بخشد،  تشخص  و  تقارن  نما  به  كه  دارد  قرار  تصوير  وسط  در 
مى شود  باعث  عمدا  گرفته،  قرار  جيك  سر  كنار  كه  كوچكى  تابلوى 
تا بار صحنه و توجه تماشاگر، از آن تابلوى وسط صحنه به سمت 
جيك جلب شود و سرانجام در دو طرف جيك و ويكى، پرده ها در 
باد تكان مى خورند (ايده اى كه شايد از «پدرخوانده 2» يا «يوزپلنگ» 
گرفته شده باشد) و نورى كه به داخل اتاق مى تابد، چه آرامشى به 
صحنه مى بخشد. از آن سو، هر چه به انتهاى فيلم نزديك مى شويم، 
كه  جايى  جمله  از  مى روند.  پيش  سياهى  و  تيرگى  سمت  به  نورها 
جيك در اتاق خواب از ويكى درباره آن بوكسور خوش قيافه سوال 
مى پرسد، نورپردازى از كنار، باعث مى شود نيمى از صورت جيك 
در تاريكى فرو رود و براى اولين بار چهره هيواليى او را ببينيم. همه 
در  جيك  فيلم.  صحنه  ترين  تكان دهنده  به  مى رسيم  تا  هست  اين ها 
زندان دارد به ديوار مشت مى كوبد و مى پرسد: «چرا؟ چرا؟» ديگر 
نه خبرى از ويكى هست، نه از آن پرده اى كه در باد تكان مى خورد 
و نه از آن فضاى روشن و نسيمى كه مى وزيد. حاال فقط جيك مانده 
در  كامل  طور  به  كه  مى بينيم  را  جيك  انتها  در  و  نور  باريكه  يك  و 

تاريكى نشسته و فقط بازويش در نور مشخص است. 

اينگونه است كه يك فيلم كامل خلق مى شود: همه اين ها فقط بخشى 
از بزرگى اين فيلم به شمار مى روند. «گاو خشمگين» بى شك يكى از 
كامل ترين آثار دهه هاى اخير سينما به شمار مى آيد و مطمئنا حاال 

حاالها جاى آن به عنوان يك شاهكار تاريخى محفوظ خواهد ماند. 

سينما

زمانى 
كه 

سلطان 
بوديم

سيد آريا قريشى
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دو غول سينما در فيلم جديد اسكورسيزي

رابرت دنيرو خبر حضور خود در فيلم «ايرلندي» به كارگرداني مارتين اسكورسيزي را تاييد كرد.
و  دنيرو  همكاري  نهمين  فيلم  اين  مي شوند.  همبازي  فيلم  اين  در  پاچينو  آل  با  دنيرو  ترتيب  اين  به 
اسكورسيزي خواهد بود، زوجي كه در كارنامه مشترك شان فيلم هاي مهم و مشهوري چون «راننده 

تاكسي»، «رفقاي خوب»، «خيابان هاي پايين شهر» و «گاو خشمگين» ديده مي شود.

چون  فيلم هايي  در  اين  از  پيش  پشي  هستند.  فيلم  اين  در  دنيرو  همبازي هاي  جو پشي  و  پاچينو  آل 
«كازينو» و «گاو خشمگين» با اسكورسيزي همكاري كرده بود اما اين اولين بار است كه پاچينو جلوي 
دوربين اسكورسيزي مي رود.دنيرو در فيلم نقش فرانك «ايرلندي» شيران، عضو اتحاديه كارگري را 
بازي مي كند كه به آدمكشي حرفه اي تبديل مي شود.خيلي ها اعتقاد دارند شيران در قتل جيمي هافا، 
رئيس اتحاديه در سال 1975 نقش داشت. او همچنين يكي از تنها دو مظنون مافيا در فهرست پليس 
فدرال آمريكا (اف بي آي) بود.شيران دسامبر 2003 در يك آسايشگاه سالمندان در فيالدلفيا درگذشت. 
برانت كمي پيش از مرگ شيران با او دوست شد. از جمله قتل هايي كه شيران پيش او اعتراف كرد قتل 

هافا بود كه به دستور راسل بافالينو رئيس يك گروه تبهكار صورت گرفت.

آل پاچينو و رابرت دنيرو پيش تر در فيلم هاي «مخمصه» و «قتل عادالنه» همبازي بودند. فيلم «پسر 
هيچكس» با بازي پاچينو به زودي روي پرده سينماها مي رود. دنيرو نيز چندي پيش فيلم «فاكرهاي 
كوچك» را روي پرده داشت. اسكورسيزي در حال حاضر مشغول ساخت فيلم «كاباره هوگو» است.

سينما
كتابى كه همه خوانده و 
فيلمى كه همه ديده اند

«جين  رمان  از  جديدى  سينماى  اقتباس  گذشته  جمعه 
«شارلوت  مشهور  رمان  رفت.  سينماها  پرده  بر  اير» 
برونته» ركورددار اقتباس سينمايي است و ديگر همه 
كه  كنند  عنوان  شوخى  صورت  به  كه  كرده اند  عادت 
رمان «جين اير» هر 5 سال يك بار الهام بخش ساخت 

يك فيلم سينمايى جديد قرار مى گيرد. 
نيست  ذهن  از  دور  هم  خيلى  شوخى  اين  حال  اين  با 
زيرا اين رمان كالسيك قرن نوزدهمى بيش از هر رمان 
توجه  مورد  تعصب»  و  «غرور  از  بيش  حتى  ديگرى، 
هاليوودى ها قرار گرفته است. تاكنون حداقل 18 نسخه  
سينمايي از رمان «جين اير» كه قديمى ترين آن به دوره 
سينماى صامت و سال 1910 باز مى گردد ساخته شده 
و حداقل 9 سريال تلويزيونى بر مبناى آن توليد شده 
است. همين مسئله موجب شده تا بعضى از اين فيلم ها 
نكاتى را از يكديگر وام بگيرند كه اصال در خود رمان 
از  فيلم ها  اين  از  برخى  اينكه  جالب تر  نيست.  موجود 
جمله همين فيلم آخر در يك محل فيلمبردارى شده اند. 
است  مكانى  قديمى  قلعه  يك  داشتن  با  هال»  «هادون 
كه مورد توجه بسيارى از فيلمسازان بريتانيايى براى 
ساختن فيلم هاى تاريخى با حال و هواى اسرارآميز و 
ابرى قرار مى گيرد. در حالى كه جوان فونتين در سال 
فيلمى  در  بعدى  جين  شد،  ظاهر  جين  نقش  در   1939
ترسناك  هوايى  و  حال  روچستر  و  كرد  ظهور  رنگى 

به خود گرفت. 
مختلف  اشكال  در  فيلم ها  اين  در  هم  لووود  مدرسه 
فيلم،  يك  در  آن  بر  بسيار  تاكيد  با  گاه  و  شده  ظاهر 
تختخواب هاى  الى  البه  كه  مى كنيم  مشاهده  را  جين 
يك  هيچ  گفت  مى توان  است.  رفت وآمد  در  خانه  يتيم 
از اين فيلم ها به طور كامل درباره شخصيت هاى رمان 
بسيار  اقتباس  در  حتى  و  نكرده اند  ادا  را  مطلب  حق 
رمانتيك زفرلى در سال 1996 نيز كه روچستر بسيار 
با  او  باز  شده،  تصوير  واقعى  بارون  يك  به  شبيه تر 
شخصيتى كه شارلوت برونته خلق كرده، فاصله دارد.
در هر حال به نظر مى رسد كه خواهران برونته و جين 
نوزدهمى  قرن  شاخص  كالسيك  نويسندگان  آستين 
نبض  مى توانند  كه  كرده اند  خلق  را  آثارى  چنان 
و  بگيرند  دست  در  را  دوره اى  هر  در  مردم  احساس 
گريد»  مك  «داگالس  شوند.  واقع  توجه  مورد  همچنان 
كه دو فيلم كالسيك «اما» اثر جين آستين و «نيكالس 
نيكلباى» اثر چارلز ديكنز را كارگردانى كرده، درباره 
اين رمان مى نويسد: آنچه يك اثر را به اثرى كالسيك 
ويژگى هايى  چنان  از  قصه  كه  است  اين  مى كند  تبديل 
برخوردار است كه مى تواند با هر نسلى ارتباط برقرار 
اين  از  اثرى  اگر  باشد.  داشته  اهميت  آنها  براى  و  كند 
نيست.  كالسيك  اثر  ديگر  نباشد،  برخوردار  ويژگى 
كارگرداني  به  اير»  «جين  سينمايي  اقتباس  جديد ترين 
روز  آمريكايى  ساله   33 كارگردان  فوكوناگا»  «كري 
فيلم  اين  در  رفت.  آمريكا  سينماهاي  پرده  بر  جمعه 
«مايكل فاسبندر» و «ميا واسيكوسكا» در نقش جين و 
روچستر بازى كرده اند. «جين اير» اثر شارلوت برونته 
و  «غرور  رمان  از  بعد  سال   30 يعني  سال 1847  در 
تعصب» منتشر شد. اين رمان داستان زندگي دختري 
است كه در پرورشگاه بزرگ و بعد به عنوان معلم در 
اين  از  غافل  مى شود؛  كار  به  مشغول  اربابى  خانه اى 
كه همسر پيشين ارباب ديوانه و در همان خانه دربند 

است. 

خاطرات كوروساوا از 
زلزله ويرانگر ژاپن

پيامدهاى  هيچگاه  ژاپنى  صاحبنام  فيلمساز 
سينما  در  را  خود  كودكى  دوران  مهيب  زلزله 

تصوير نكرد، اما هميشه از آن حرف مى زد.
كانتو  بزرگ  زمين لرزه  خبرآنالين،  گزارش  به 
شهر  آن  از  پس  آتش سوزى  و  سال 1923  در 
و  كرد  نابود  را  توكيو  سه پنجم  و  يوكوهاما 

باعث مرگ 150 هزار نفر شد.
را  راهنمايى  دوره  كوروساوا  آكى را  زمان  آن 
و  «راشومون»  فيلم هاى  كارگردان  مى گذراند. 
زمين  نكرد  سعى  هيچگاه  سامورايى»  «هفت 
بايرى را كه ناگهان چشم انداز دوران كودكى اش 
تسخير كرد، در دنياى سينما به تصوير بكشد، 
شخصى  زندگى نامه  يك  و  مصاحبه ها  در  اما 

خود به دفعات به اين ويرانى اشاره كرد.
آن طور  بخصوص  ژاپن،  در  جمعه  روز  زلزله 
فرو  آب  در  را  ساحلى  شهرهاى  سونامى  كه 
برد، ما را به ياد چيزى مى اندازد كه كوروساوا 
هيچگاه فراموش نكرد. او سال 1993، 70 سال 
پس از آن واقعه در يك مصاحبه، گفت: «همان 
در  روز  يك  كرد  وادار  را  من  برادرم  روزها 
توكيو بگردم و قربانيان زمين لرزه بزرگ كانتو 

را ببينم.»  

او ادامه مى دهد: «جنازه ها روى پل ها تلنبار شده 
بودند، انبوه جنازه ها باعث بسته شدن تقاطع يك 
خيابان شده بود، جنازه ها هر نوع مرگ انسانى 
بودند.  گذاشته  نمايش  به  كنيد،  تصور  كه  را 
برادرم  برگرداندم،  را  سرم  ناخواسته  وقتى 
سرزنش كنان گفت، "آكى را، خوب نگاه كن.» آن 
شب وقتى از برادرم پرسيدم چرا وادارم كرد 
آن صحنه هاى هولناك را ببينم، پاسخ داد، "اگر 
از صحنه هاى ترسناك رو برگردانى، در نهايت 
از همه چيز مى ترسى، اما اگر همه چيز را خوب 
بترسى."  آن  از  نيست  چيزى  ديگر  كنى،  نگاه 
من با دوربين خودم كارى را انجام مى دهم كه 
سعى  من  مى داد.  انجام  نثرش  با  داستايوسكى 
 - است  بى ميل  اغلب  كه   - را  تماشاگر  مى كنم 

وادار كنم با دقت همه چيز را ببيند.»  
سياسى  خشونت  به  حال  عين  در  كوروساوا 
و   1923 زمين لرزه  وقوع  از  پس  هولناك 
چماق به دست ها  داشت.  توجه  آن  بى معنايى 
هزاران كره اى را كشتند. كوروساوا اين جنون 
را در زندگى نامه شخصى خود توصيف كرده 
همين  به  و  داشت  پرى  ريش  كه  پدرش  است. 
دليل گروهى او را با يك خارجى اشتباه گرفته 
بودند، به زبان ژاپنى بدون لهجه به آن ها گفت 
«احمق ها» و خودش را نجات داد، اما كوروساوا 
هم  مضحك تر  اتفاق  يك  «حتى  مى دهد:  ادامه 

افتاد.»
يكى  چاه  آب  از  گفتند  ما  به  «آنها  مى گويد:  او 
با  نفر  يك  كه  دليل  اين  به  نخوريم،  محله ها  از 
گچ سفيد روى ديوار چاه چيزى عجيب نوشته 
بود. گفتند يك كد كره اى است كه اشاره مى كند 
اين  واقعيت  شدم.  مبهوت  است.  سمى  چاه  آب 
بود كه آن متن عجيب را خود من روى ديوار 
چاه نوشته بودم. وقتى مى ديدم بزرگترها اين 
طورى رفتار مى كنند، چاره اى نداشتم جز اينكه 
با حيرت سرم را تكان بدهم و به خودم بگويم 

ما آدم ها چى هستيم.»  
نيويورك تايمز / 14 مارس              

آخرت در ژاپن 
پخش نمي شود 

از  «آخرت»  به نام  ايستوود  كلينت  جديد  تريلر 
كمپانى  شود.  مي  برداشته  ژاپن  سينماهاي 
است  گرفته  تصميم  برادرز،  وارنر  فيلمسازى 
در پى وقوع زلزله و سونامى مرگبار در ژاپن، 
سينماهاى  در  را  «ايستوود»  آخر  فيلم  نمايش 
اين كشور متوقف كند. علت اين تصميم، مناسب 
نبودن صحنه سونامى آخرت براى نمايش در 

ژاپن بحران زده است. 
جنوب  در  سونامى  فاجعه  اساس  بر  فيلم  اين 
آسيا در سال 2004 ساخته شده است كه منجر 
به كشته شدن بيش از 230 هزار نفر و آوارگى 

صدها هزار نفر ديگر شد. 
كه  ژاپن  سونامى  شدگان  كشته  رسمى  رقم 
است  شده  اعالم  نفر  داد، 2400  رخ  پيش  هفته 
دست كم  تاكنون  كه  شود  مى  تخمين زده  اما 

10هزار نفر جان خود را از دست داده اند. 
كه  است  گفته  برادرز  وارنر  مسئوالن  از  يكى 

به  مربوط  دلخراش  هاى  صحنه  به  توجه  با 
آن  نمايش  فيلم،  اين  در  هند  اقيانوس  سونامى 

در اين هنگام در ژاپن مناسب نيست. 

ساتورى اوتانى، نماينده اين شركت فيلمسازي 
فيلم  سونامى  صحنه هاى  كرد  اعالم  ژاپن  در 
هم اكنون  كه  كشورى  براى  ايستوود،  جديد 
نرم  پنجه  و  دست  سونامى  سنگين  عواقب  با 

مى كند، جالب نيست. 
اين فيلم در اواخر فوريه در 180 سينما در ژاپن 
روي پرده رفت و قرار بود نمايش آن تا پايان 

ماه مارس ادامه پيدا كند. 
اين كمپاني همچنين نمايش فيلم ترسناك مراسم 
با بازي آنتوني هاپكينز را كه قرار بود اين هفته 
انداخته  تاخير  به  برود،  پرده  روي  ژاپن  در 

است. 
وارنز برادرز در اطالعيه اي گفته است كه «در 
احترام به وقايع غم انگيز در ژاپن نمايش از اين 
پس را متوقف مي كند و نمايش فيلم مراسم را 

به تاخير مي اندازد.» 

تايلند  در  داستانش  كه  پس»  اين  «از  فيلم  در 
كارگر  نقش  ديمون»  «مت  مي افتد،  اتفاق 
كه  مي كند  بازي  را  كارخانه اي  آمريكايي 
اين  كند.  برقرار  ارتباط  مردگان  با  مي تواند 
فيلم  يك  حوادث  نمايش  كه  نيست  باري  اولين 
وحشت آور، با اتفاقات ناخوشايند جهان حقيقي 
 45 به  نزديك  مثال  به عنوان  مي شود.  همزمان 
ويرايش  سپتامبر  يازدهم  حادثه  به دليل  فيلم 
پرده  روي  كلي  به  يا  افتادند  تعويق  به  شدند، 
نمونه ها  مشهورترين  از  يكي  نرفتند.  سينماها 
ساختمان هاي  به  مربوط  سكانس هاي  حذف 
دوقلوي تجارت جهاني در فيلم «مرد عنكبوتي» 

است. 
16 مارس 2011 
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دوستان ناباب براى 
نوجوانان مفيدند

در  فرزندشان  كه  اين  از  والدين  تمام   
دوستان  با  خانه  از  بيرون  يا  مدرسه 
نگران  باشند  داشته  آمد  و  رفت  ناباب 
نشان  مطالعات  حقيقت  در  اما  هستند، 
افراد  اين  با  داشتن  ارتباط  مى دهد 
برنامه  طورى  را  كودكان  مغز  مى تواند 
ريزى كند كه در برابر رفتارهاى پرخطر 

مقاومت كنند.
كه  زمانى  شدند  متوجه  دانشمندان 
نوجوانان تحت فشار دوستان خود قرار 

مى گيرند تا دست به انجام يك رفتار ضد اجتماعى 
بزنند، مغز آن ها مهارت هاى الزم براى مخالفت با 

اين گونه رفتارها را از به مرور زمان مى آموزد.
ارگون  دانشگاه  محققان  ميل،  ديلى  گزارش  به 
فعاليت مغزى 24 دختر و 14 پسر را در سن 10 
سالگى و سپس در 13 سالگى مورد بررسى قرار 

دادند.
در هر بارى كه اين تحقيق انجام شد، دانشمندان 
كه  شامل  چهره  مختلف  حالت هاى  از  تصاويرى 
عصبى، شاد، غمگين، ترسيده و خنثى بودند را به 
اين كودكان و نوجوانان نشان داده و با استفاده 
در  را  خون  جريان  ميزان  مغزى  اسكن هاى  از 

قسمت هاى خاصى از مغز آن ها بررسى كردند.
در مقابل هر كدام از اين نوجوانان پرسشنامه اى 
قرار داده شد كه ميزان توانايى آن ها را در برابر 
تاثير دوستانشان براى انجام رفتارهاى پرخطر و 

ضد اجتماعى مى سنجيد.
سال   3 مدت  از  بعد  شدند  متوجه  دانشمندان 
عمق  در  كه   ventral striatumin بخش  فعاليت 
چشم گيرى  افزايش  دارد  قرار  قرار  مغز  داخلى 
براى  كمى  تحقيقات  اين  از  حاصل  نتايج  مى كند. 

دانشمندان عجيب بود.
پروفسور جنيفر فيفر از دانشگاه ارگون كه در اين 
گفت:  باره  اين  در  است  داشته  شركت  مطالعات 
نوجوانى  دوران  مى كنند  فكر  مردم  از  بسيارى 
زمانى است كه انسان ها بيش از هر زمان ديگرى 
تحت تاثير دوستان خود قرار دارند و ممكن است 

از آن ها تاثير بگيرند.
است  درست  كامال  موضوع  اين  آن كه  وجود  با 
دوره  هر  از  بيش تر  نوجوانان  سنين  اين  در  و 
تجربه  را  پرخطر  رفتارهاى  است  ممكن  ديگرى 
كنند، اما تحقيقات ما نشان مى دهد همين ارتباطات 
مى تواند توانايى مقاومت كردن آن ها را در برابر 
اين وسوسه ها بيش تر كند. بعد از مدتى مغز آن ها 
طورى برنامه ريزى مى شود كه مى تواند در اين 
موضوعات  درباره  منطقى ترى  تصميمات  مواقع 

مختلف بگيرد.
او در ادامه گفت: نوجوانى دوره اى است كه بچه ها 

ارتباط خود با اعضاى خانواده را كم مى كنند و در 
همساالن  و  دوستان  با  را  بيش ترى  زمان  عوض 
خود مى گذرانند. به همين دليل به مرور زمان تاثير 
حالى  در  اين  مى شود.  كم  كودكان  روى  خانواده 
با  مى كنند  سعى  نوجوانان  دوره  اين  در  كه  است 
برخى از فشارهاى روانى كه از سمت دوستانشان 
كار  اين  كه  كنند  مقاومت  مى شود  وارد  آن ها  به 

باعث تقويت مغز آن ها مى شود.
اين يافته ها كه نتايج آن در آخرين شماره نشريه 
Neuron به چاپ رسيده است مى تواند به والدين 
با  فرزندشان  ارتباط  مورد  در  بيش ترى  اطمينان 

همساالنش بدهد.
هر روز شواهد بيش ترى به دست مى آيد كه نشان 
نقش   ventral striatum قسمت  رشد  مى دهد 
در  نوجوان  يك  توانايى  تقويت  در  مهمى  بسيار 

كنترل احساساتش دارد.

اولين  اين  گفت:  باره  اين  در  پفيفر  پروفسور 
تحقيقاتى است كه تا كنون در اين زمينه انجام شده 
همراه  به  ما  براى  هم  جالبى  بسيار  نتايج  و  است 
هست  زيادى  اميدوارى هاى  دليل  همين  به  داشت. 
بگيرد  صورت  زمينه  اين  در  بيش تر  مطالعات  كه 
دوره هاى  در  انسان  رشد  روند  با  بيش تر  ما  تا 
نوجوانى و جوانى و تاثير جامعه روى آن ها آشنا 

شويم.
مغز نوجوانان تاثير بسيار زيادى روى رفتار آن ها 
دارد و محققان معتقدند بايد براى حفظ سالمت و 
چندى  گيرد.  صورت  زيادى  توجه  آن  بهينه  رشد 
مى داد  نشان  كه  بود  شده  انجام  تحقيقاتى  پيش 
مى تواند  شدت  به  مغز  به  شده  وارد  آسيب هاى 

روى رفتار كودكان و نوجوانان تاثيرگذار باشد.
به گزارش بى بى سى، دانشمندان دانشگاه اكستر 
اعالم كردند: نتايج مطالعات انجام شده روى 197 
جوان كه بيش از نيمى از آن ها در دوران كودكى 
داد  نشان  بودند  شده   مغزى  آسيب هاى  دچار 
افرادى كه به اين عارضه دچار شده اند با احتمال 
3 برابر بيش تر از ديگران دست به خالف مى زنند.

ارتكاب  ميزان  پزشكى،  تاريخچه  محققان  اين 
مواد  از  آن ها  استفاده  و  ذهنى  سالمت  جرم،  به 
كردند.  بررسى  دقت  به  دوره  يك  طى  را  مخدر 
دوران  در  كه  افرادى  داد  نشان  مطالعات  اين 
كودكى دچار آسيب هاى مغزى شده اند با احتمال 
به  دست  است  ممكن  ديگران  به  نسبت  بيش ترى 
جرم و جنايت بزنند و مشكالت اجتماعى به وجود 
كه  آن هايى  خصوصا  مغزى  آسيب هاى  بياورند. 
باعث از دست دادن هوشيارى مى شوند مى توانند 
حافظه  در  ضعف  توجه،  كاهش  ماند  مشكالتى  به 
كه  كودكانى  از  برخى  شود.  رفتارى  مشكالت  و 
به اين عارضه دچار مى شود در مدرسه قادر به 
به  مى توان  دليل  همين  به  و  نيستند  كردن  تمركز 
انجام  مطالعات  كرد.  شناسايى  را  آن ها  راحتى 
شده روى زندانيان هم نشان مى دهد نزديك به 60 
درصد از آن ها در گذشته دچار آسيب هاى مغزى 

شده بودند.

يك پنجم مردان 
سالى يك بار هم دكتر 

نمى روند
اولويت  مردان  مى دهد  نشان  تحقيقات 
در  پزشك  به  مراجعه  براى  پائينى  بسيار 
در  مشكوك  عالئم  برخى  ديدن  صورت 

بدن خود قائل هستند.
متوجه  نظرسنجى  يك  انجام  با  محققان 
طول  در  مردان  پنجم  يك  از  بيش  شدند 
يك  يا  عمومى  پزشك  به  گذشته  ماه   12

متخصص مراجعه نكرده اند.
فقط 14 درصد از مردان اعالم كردند كه از ديدن 
پزشك احساس خوبى پيدا مى كنند و يك سوم 
ديگر هم فقط در صورت اصرار همسرشان به 
پزشك مراجعه مى كنند. يكى از آمارهاى نگران 
مردان  از  درصد   2 تقريبا  كه  است  اين  كننده 
و  نكرده اند  مراجعه  پزشك  به  كه  سال هاست 
توجه بسيار كمى به دردها و بيمارى هاى خود 

نشان مى دهند.
مايك شالكراس از مجله سالمت مردان در اين 
باره گفت: دليل اصلى اين موضوع آن است كه 
توجه مردان و زنان نسبت به بدن و دردهايشان 
معموال  زنان  كه  حالى  در  است.  متفاوت  بسيار 
به طور مرتب براى بيمارى ها يا عالئم ناشناخته 
مردان  اما  مى كنند،  مراجعه  پزشك  به  خود 
به  نياز  واقعا  كنند  احساس  كه  مواقعى  در  فقط 
در  را  كار  اين  است  متخصص  يك  به  مراجعه 

برنامه خود قرار مى دهند.
مردان  سوم  دو  تقريبا  كه  است  حالى  در  اين 
مادربزرگ هايى  و  پدربزرگ  يا  والدين  داراى 
هستند كه از سرطان، سكته يا بيمارى هاى قلبى 

رنج مى برند.
مردان  درصد   6 شد  مشخص  مطالعات  اين  در 

در صورتى كه در ناحيه قفسه سينه خود درد 
حتى  نمى كنند.  مراجعه  پزشك  به  كنند  احساس 
صورت  در  كه  كردند  اقرار  مردان  از  درصد   9

مراجعه  پزشك  به  خود  ادرار  در  خون  ديدن 
نمى كنند.

بينايى  مشكالت  دچار  كه  مردانى  از  درصد   14
دارند  نفس  تنگى  تجربه  كه  درصد   9 و  هستند 
به  چندانى  نياز  كه  هستند  مردانى  جمله  از  نيز 

مراجعه به پزشك احساس نمى كنند.
اين در حالى است كه فقط 65 درصد از مردان 
اعالم كردند در صورت احساس درد در قفسه 
ضعف  داشتن  صورت  در  درصد   50 و  سينه 
مراجعه  پزشك  به  فرصت  اولين  در  بينايى  در 

خواهند كرد.
ديلى ميل، 14 مارس
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اقدامات ضد سيگار در 
كشورهاى جهان

سراسر  در  زن  ميليون  و 250  مرد  ميليارد  يك  به  نزديك 
جهان سيگار مى كشند كه سهم كشورهاى فقير و در حال 

توسعه بيش تر است.
دليل  به  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون  از 6  بيش  سال  هر 

مصرف سيگار جان خود را از دست مى دهند.

به گزارش تلگراف و بر طبق بررسى هاى سازمان 
ساالنه  دخانى  محصوالت  مصرف  آمريكا،  سرطان 
500 ميليارد دالر در سراسر جهان از لحاظ پزشكى 
محيطى  زيست  هاى  آلودگى  و  ورى  بهره  كاهش   ،
دليل  همين  به  ميگذارد.  ها  دولت  دست  روى  خرج 
بسيارى از كشورهاى جهان به دنبال كاهش ميزان 
مصرف سيگار در كشور خود هستند تا خسارات ناشى از 
دخانيات را كاهش دهند. در گزارش زير مرورى بر فعاليت 
برخى از كشورهاى جهان و ميزان موفقيت آن ها در كاهش 

ميزان مصرف دخانيات خواهيم داشت.

استراليا
مصرف  ضد  بر  را  قوانين  سخت ترين  از  يكى  استراليا 
سيگار در جهان دارد. در اين كشور سيگار كشيدن در تمام 
فرودگاه ها، ادارات دولتى، كلينيك هاى پزشكى، رستوران ها و 
مراكز خريد ممنوع است و افراد سيگارى فقط در اماكنى كه 
خاص آن ها تعريف شده است اجازه مصرف سيگار را دارند. 
قرار است از سال آينده سيگار كشيدن در تمام وسايل نقليه 
از جمله تاكسى ها و هم چنين از فاصله 10 مترى زمين هاى 

بازى و پارك ها ممنوع اعالم شود.
كانادا

در  را  سيگار  مصرف  نرخ هاى  كم ترين  از  يكى  كشور  اين 
جهان دارد. بعد از اعالم ممنوعيت مصرف سيگار در اماكن 
تصاوير  ثبت  قانون  تصويب  هم چنين  و  ادارات  و  عمومى 
هولناك روى پاكت هاى سيگار، اين آمار باز هم كاهش داشته 

است.
چين

محصوالت  كننده  مصرف  و  كننده  توليد  بزرگ ترين  چين 
دخانى در جهان است.

المپيك،  بازى هاى  شروع  از  قبل  و   2008 سال  مى  ماه  از 
اماكن  از  بسيارى  در  را  كشيدن  سيگار  كشور  اين  مقامات 
عمومى پكن، پايتخت اين كشور ممنوع اعالم كردند. اين اقدام 
ميليون  ميان 350  در  سيگار  مصرف  كاهش  هدف  با  دولت 

تمام  سوم  يك  گرفت.تقريبا  صورت  كشور  اين  در  سيگارى 
سيگارهاى جهان در چين دود مى شوند و يك چهارم مردم 

اين كشور معتاد به مصرف سيگار هستند.
ايران

اماكن  در  سيگار  مصرف  و  تبليغات   2003 سال  اكتبر  از 
عمومى در اين كشور ممنوع شد، اما اين اقدامات تاثير زيادى 
نداشت.  كشور  اين  مردم  كشيدن  سيگار  ميزان  كاهش  در 
رستوران ها،  هتل ها،  در  كشيدن  سيگار  حاضر  حال  در 
فرودگاه ها، سينماها و مراكز ورزشى ممنوع است. با وجود 
آن، بسيارى از مردم به اين ممنوعيت توجه نداشته و قانون 
در موارد بسيار نادرى به كاهش ميزان مصرف سيگار كمك 

مى كند. 
اروپا

براى  را  مهمى  قدم   2007 سال  فوريه   1 تاريخ  از  فرانسه 
پيشگيرى و كاهش مصرف سيگار در اين كشور آغاز كرد. 
قانون شكنى در اين مورد در كشور فرانسه جريمه اى 450 

يورويى دارد.
كشور ايرلند يكى از سنگين ترين قوانين را بر ضد سيگارى ها 
سيگار  حاضر  حال  در  است.  كرده  وضع   2004 سال  از 
ممنوع  ادارات  و  عمومى  اماكن  و  رستوران ها  در  كشيدن 
است. هر شخصى كه در حال سيگار كشيدن در اين اماكن 

مشاهده شود تا 3 هزار يورو جريمه خواهد شد.
در انگلستان نيز تقريبا در تمام اماكن عمومى سيگار كشيدن 
ممنوع است. افرادى كه در ادارات، رستوران ها، وسايل نقليه 
عمومى و مانند آن سيگار بكشند تا 80 دالر جريمه خواهند 
به  كه  افرادى  شامل  جريمه  اين  كه  است  حالى  در  اين  شد. 
سيگارى ها اجازه سيگار كشيدن در اين اماكن را بدهند نيز 

خواهد شد.
آمريكا

سنگين ترين  و  سخت ترين  از  يكى  آمريكا  كاليفرنياى  ايالت 
در  عمومى  اماكن  در  سيگار  مصرف  به  نسبت  را  قوانين 

جهان دارد.
از سال 1993 سيگار كشيدن در داخل و در فاصله 1.5 مترى 
از اماكن عمومى ممنوع شده است. در حال حاضر اين فاصله 
بر  در  را  عمومى  اماكن  تمام  تقريبا  و  شده  اضافه  متر  تا 6 

مى گيرد.
هندوستان

اين  عمومى  اماكن  در  سيگار  مصرف   2008 سال  اكتبر  از 
قانون  لحاظ  اين  از  كه  كسى  هر  و  شد  اعالم  ممنوع  كشور 
تبليغ  گونه  هر  شد.  خواهد  جريمه  دالر   4.5 تا  كند  شكنى 
مستقيم و غير مستقيم محصوالت دخانى و فروش آن ها به 

كودكان نيز بر طبق قانون اين كشور ممنوع است.

گوناگون
دختر بچه اي با هوش تر از اينشتين و بيل گيتس

تفريح  و  بازي  از  ساالنش  هم  از  بسياري  همانند  و  است  ساله  دختري 11  او 
كردن لذت مي برد. هرچند ويكتوريا كوي مي گويد همانند همه هم سن و ساالنش 
فوق  هوشي  ضريب  هم  آن  و  دارد  بزرگ  تفاوت  يك  افراد  همه  با  او  اما  است 
العاده اش است. اين دختربچه 11 ساله پس از تستي كه در «منسا» ( سازمان 
استفان  اينشتين،  چون  افرادي  از  كه  داد  نشان  باال)  هوشي  ضريب  با  افرادي 
هاوكينگ و بيل گيتس باهوش تر است. ويكتوريا كوي با ضريب هوشي 162 
كرده  خود  آن  از  را  جهان  در  هوشي  ضريب  باالترين  حاضر  حال  حال  در 
است. اينشتين، استفان هاوكينگ و بيل گيتس با ضريب هوشي 160 پيش از اين 
سوي چهار  از  نتيجه  اين  از  پس  محسوب مي شدند.  افراد جهان  ترين  باهوش 
مدرسه از مدارس سطح اول جهان براي اين دختربچه پيشنهاد بورس تحصيلي 
مطرح شده است. ويكتوريا در اين باره مي گويد:« وقتي از نتيجه تست باخبر 
شدم خودم هم تعجب كرده بودم.برايم خيلي جالب است كه هوش من را با افراد 
وجود  كه  مهمي  مسئله  اما  مي كنند  مقايسه  گيتس  بيل  و  اينشتين  چون  بزرگي 
دارد اين است كه هرچند هوشم از بقيه باالتر است اما از كوچك ترين لحظات 
زندگي ام لذت مي برم. پازل حل كردن را خيلي دوست دارم و زماني كه بزرگ 
تر شدم مي خواهم در رشته بيولوژي تحصيل كنم.»ويكتوريا با اين تست نه تنها 

از دانشمندان بزرگي چون بيل گيتس و 

فرويد،(ضريب  سيگموند  چون  ازافرادي  بلكه  گرفته  پيشي  هاوكينگ  استفان 
هوشي 156)، ناپلئون بناپارت (ضريب هوشي 145) و هيالري كيلينتون(ضريب 
هوشي 140) باهوش تر محسوب مي شود.تنها دو درصد از افراد جهان ضريب 
هوشي باالي 148 دارند و ضريب هوشي ميانگين و نرمال 100 است. ويكتوريا 
تنها كودكي است كه در تست منسا شركت كرده و به اين امتياز جالب توجه 
دست يافته است. او مي گويد:«من واقعا از علم لذت مي برم و دوست دارم همه 
هم  كردن  ورزش  و  كردن  بازي  عاشق  حال  عين  در  اما  كنم  تجربه  را  چيز 

هستم.»

مايكروسافت مرورگر 
اينترنت اكسپلورر 9 را 

عرضه كرد
 

 9 اكسپلورر  اينترنت  مرورگر  نهايى  نسخه 
مديريت  از  مايكروسافت  ادعاى  طبق  بر  كه 
قابليت هاى  و  است  بهره مند  گرافيكى  بهتر 
حريم  حفظ  و  امنيتى  زمينه هاى  در  ويژه اى 
عرضه  تبليغ  ماه ها  از  پس  دارد،  خصوصى 
نهايى  نسخه  مايكروسافت  شد.شركت 
عرضه  را  خود  اكسپلورر  اينترنت  مرورگر 
مديريت  قابليت  شركت،  اين  گفته  به  كرد. 
حريم  حفظ  و  امنيتى  خصوصيات  گرافيكى، 
خصوصى اينترنت اكسپلورر 9 آن را هم رده 
كروم،  فايرفاكس،  مانند  ديگرى  مرورگرهاى 

سافارى و ديگر نرم افزارها خواهد داد.
اينترنت  عرضه  بى بى سى،  گزارش  به 
كه  مى گيرد  صورت  حالى  در   9 اكسپلورر 
به  مرورگرها  بازار  در  مايكروسافت  سهم 

سرعت  به  ديگر  قدرتمند  رقباى  وجود  دليل 
كه  است  حالى  در  اين  است.  كاهش  حال  در 
از  غير  به  را  شديد  رقابت  اين  مايكروسافت 
شده  ايجاد  اينترنتى  ترافيك  در  مرورگرها 
توسط تلفن هاى همراه و تبلت ها هم احساس 

مى كند.
از  يكى  كه  كرده  اعالم  مايكروسافت 
 ،9 اكسپلورر  اينترنت  كليدى  ويژگى هاى 
ابزارى است كه مانع از رديابى كاربران آن 
سايت  به  سايت  يك  از  مراجعت  هنگام  در 
توسط  معموال  اطالعات  اين  مى شود.  ديگر 
كه  مى شوند  جمع آورى  تجارى  شركت هاى 
به دنبال كشف عادات خاص يك كاربر براى 

اهداف تبليغاتى خود هستند.
عالوه بر آن، ابزار مجزاى ديگرى در اينترنت 
را  دانلودها  بر  نظارت  وظيفه  اكسپلورر 
و  ويروس ها  مى توانيد  شما  و  داشت  خواهد 
تروجان هايى را كه قصد نفوذ به كامپيوترتان 

را دارند شناسايى كنيد
در اين مرورگر يك شتاب دهنده سخت افزارى 
داخلى نيز تعبيه شده كه مى تواند با استفاده 
از قدرت كارت گرافيكى كامپيوتر، سايت هاى 

باز شده را با جزئيات بيش ترى ببينيد.
عرضه اين مرورگر در زمان بسيار حساسى 
صورت مى گيرد، چرا كه بر اساس نتايج يك 
بازار  در  اكسپلورر  اينترنت  سهم  تحقيق، 
كاهش  حال  در  كه  مدت هاست  مرورگرها 
در  آمار  آوردن  دست  به  كه  اين  با  است. 
است،  مشكل  اندكى  مرورگرها  سهم  مورد 
تحليل  شركت  توسط  شده  انجام  تخمين هاى 
 (Net Applications) نت اپليكيشنز  وب 

نشان مى دهد اينترنت اكسپلورر به طور كلى 
در  را  مرورگرها  جهانى  بازار  از  درصد   56
دست دارد. در اين ميان سهم فايرفاكس 22 
درصد، كروم 11 درصد و سافارى 6 درصد 

است.
آمارهاى  ديگر،  مجزاى  مطالعه  يك  در 
امنيتى  شركت  توسط  شده  جمع آورى 
از  درصد   20 تا  كه  مى دهد  نشان   ZScaler
حاصل  وب  محيط  در  شده  توليد  ترافيك 
تلفن هاى  روى  شده  نصب  برنامه هاى 

هوشمند و تبلت هاست.

اين  در   Ovum تحليل گر  ادواردز  ريچارد 
آينده،  در  كه  داريم  اعتقاد  «ما  گفت:  باره 
در  نه  مرورگرها،  ميان  در  رقابت  ميدان 
تلفن هاى  ميان  در  كه  خانگى  كامپيوترهاى 
ميدانى  اين  بود.  خواهد  تبلت ها  و  هوشمند 
روى  بايد  بيش ترى  بسيار  كارهاى  كه  است 
مايكروسافت  شركت  ساخت  مرورگرهاى 
بتواند  هم  نرم افزار  اين  تا  بگيرد  صورت 

حرفى براى گفتن داشته باشد.»

مايكروسافت اعالم كرده كه نسخه آزمايشى 
 40 از  بيش  تاكنون   9 اكسپلورر  اينترنت 
تعداد  بيش ترين  كه  شده  دانلود  بار  ميليون 
مى آيد.  حساب  به  دوران  تمام  در  دانلود 
هم چنين در حال حاضر نزديك به 2 درصد 
از كاربران ويندوز 7 در حال اجراى آخرين 
نسخه از آن روى كامپيوترهاى خود هستند.

مايكروسافت مرورگر اينترنت اكسپلورر 9 را 
عرضه كرد
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براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى دهندگان معرفى نمائيد.
به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان 

معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود .

دانش
22 عادت اشتباه در دنياى 
فناورى كه برايتان گران 

تمام مى شود! (بخش 3)
خود،  الكترونيكى  ابزارهاى  با  كار  هنگام  مى دانيد  آيا 
به  كه  شويد  مرتكب  اشتباه هايى  چه  است  ممكن 
پيچيده  دنياى  در  را  امنيت تان  و  شود  تمام  ضررتان 

فناورى مدرن به خطر بياندازد؟
 PCWorld وب سايت  نويسندگان  از  نول  كريستوفر 
يك  هر  كه  كرده  اشاره  عاداتى  بدترين  به  مطلب  در 
عدم  نا آگاهى،  علت  به  است  ممكن  رايانه ها  كاربران  از 
ندانند  و  باشند  شده  گرفتارش  تنبلى  حتى  يا  توجه 
كه اين اشتباه ها تا چه حد مى تواند به ضررشان تمام 

شود. 

10. تمام اى ميل هاى من!
پاك  را  دريافتى تان  اى ميل هاى  از  هيچ كدام  به حال  تا  اگر 
هيچ وقت  تقريبا  كار  اين  با  گفت!  تبريك  شما  به  بايد  نكرده ايد، 
اينكه  مگر  بگرديد!  نظرتان  مورد  پيغام هاى  دنبال  نمى توانيد 
آن ها را دسته بندى كرده و با نام گذارى هاى واضح، يك آرشيو 
درست و حسابى از پيغام هاى الكترونيك تان تهيه كرده باشيد. 
البته بهتر است به كليد «حذف» (Delete) هم كمى بيشتر توجه 

كنيد!

11. از كليدهاى ميان بر غافليد
 Ctrl-C آيا مى دانستيد كه هنوز هم افراد زيادى نمى دانند كه
همان كپى و Ctrl-V همان جاگذارى يا پيوست (paste) است؟ 
ميان بر  كليدهاى  تمام  رايانه  كاربران  تمام  نيست  الزم  قاعدتا 
تركيبى با Alt و Ctrl و Shift را ياد بگيرند، اما هرچه بيشتر 
با Alt-F4 ها آشنا شويد، زودتر كارتان تمام مى شود! همين 
حاال شروع كنيد و چند ميان بر براى خاموش كردن رايانه و ... 

و همچنين ميان برهاى ويندوز 7 را ياد بگيريد.

12. نصب بيش از حد برنامه هاى ناكارآمد
«چرا ويندوز من اين قدر كند است؟» اگر كمى دقت كنيد، خواهيد 
ديد كه شما چند برنامه با يك كارآيى نصب كرده ايد كه همين 
باعث آسيب ديدگى ويندوزتان شده. پس بهتر است تا جايى كه 

مى توانيد، اين برنامه هاى غيرضرورى را پاك كنيد.

13. دور انداختن رسيدها
تجربه ثابت كرده كه هميشه وقتى رسيد خريد سخت افزارى را 
دور مى اندازيم، همان سخت افزار صدمه ديده و نياز به تعمير 
پيدا مى كند؛ اما چون به كاغذ خريد و برگه ضمانت دسترسى 
نداريد، ديگر نمى توان از خدمات پس از فروش دستگاه مورد 
نظر استفاده كرد. پس بهتر است رسيدتان را نگه داريد كه بعدا 

پيشمانى سودى نخواهد داشت.

14. وقتى رايانه تان قهوه اى مى شود!
روى  ديگرى  مايع  هر  يا  چاى  قهوه،  مقدارى  وقتى  مسلما 
اما  مى ريزد.  هم  به  اعصابش  كامال  طرف  بريزد،  لپ تاپ تان 
توصيه هاى وجود دارد كه مى تواند در چنين شرايطى كارساز 
باشد: به محض اينكه مايعى روى رايانه تان ريخت، آن را سريع 
براى  «توصيه هايى  دنبال  به  اينترنت  در  اما  كنيد.  تميز  كامال 
تعمير اورژانسى» بگرديد تا بتوانيد سخت افزارهاى دستگاه را 

نجات دهيد.

15. ذخيره پوشه ها در مكان هاى مختلف
هر  به  را  آن  مى رسد،  دست تان  به  برق  قبض  كه  زمانى  آيا 
گوشه اى كه دم دست تان باشد، پرت مى كنيد؟ مسلما اين طور 
نيست. پس با پوشه هاى اطالعات تان هم بهتر برخورد كنيد و 

درست مثل دسته بندى اى ميل، آن ها را دسته بندى كنيد.

16. بازديد از ويكى پديا
اگر براى كسب اطالعات مجبور به استناد به سايت هايى مانند 
اطالعاتش  مى توانند  اينترنت  كاربران  كه  هستيد  ويكى پديا 
در  اطالعات  جاى  به  را  تخيالت شان  حتى  يا  كرده  تكميل  را 
صفحه هاى مورد نظر بنويسند، بهتر است براى دريافتن اصل 

موضوع، روى پاورقى هاى صفحه ها كليك كنيد.

زلزله ژاپن همه 
چيز را تكان داد؛ 

حتى باورهاى 
زلزله شناسان را

زلزله  بزرگ ترين  گذشته  جمعه  زمين لرزه    
اى  زلزله  است.  ژاپن  تاريخ  در  شده  ثبت 
كه  بود  چيزى  آن  از  قدرتمندتر  بسيار  كه 
اكنون  داشتند.  را  آن  انتظار  دانشمندان 
اين  بزرگى  علت  يافتن  دنبال  به  دانشمندان 

زلزله هستند.
است.»  فروتنى  و  تواضع  درس  زلزله  «اين 
گوينده اين جمله اميل اوكال است، متخصص 
ژئوفيزيك دانشگاه شمال غربى ايلى نويز كه 
مطالعه  را  سونامى  و  بزرگ  زمين لرزه هاى 
مى كردند  گمان  اندكى  متخصصان  مى كند. 
قادر  سنداى  نزديك  لرزه خيز  نواحى  كه 
ريشتر   9.0 قدرت  به  زمين لرزه هايى  باشند 
بزرگ ترين  كه  زمين لرزه اى  كنند؛  توليد 
زلزله ثبت شده در تاريخ ژاپن است. اوكال 
و همكارانش مى خواهند بدانند كه چرا حادثه 
چيزى  آن  از  قدرتمندتر  بسيار  ژاپن  اخير 
آنها  داشتند.  را  آن  انتظار  خيلى ها  كه  بود 
همچنين قصد دارند دريابند كه اين مساله از 
نظر خطرات لرزه اى، چه معنايى براى ژاپن 

و ساير نقاط دنيا دارد.

يك  امتداد  در  زلزله  اين  نيچر،  گزارش  به 
كف  جايى كه  داد،  رخ  زمين  صفحه  شكاف 
كه  تكتونيكى  صفحه  زير  به  آرام  اقيانوس 

دارد،  قرار  آن  روى  بر  ژاپن  شمال  بخش 
فرو رفته است. جابجايى صفحات تكتونيكى 
بزرگ ترين  بروز  باعث  يكديگر  زير  به 
 9.5 زلزله  مانند  مى شود،  تاريخ  زلزله هاى 
و   ،1339  /1960 سال  در  شيلى  ريشترى 
اندونزى  سوماتراى  ريشترى   9.1 زلزله  يا 
متخصصان  اما   .1383  /  2004 سال  در 
زلزله هاى  كه  مى كردند  تصور  ژئوفيزيك 
تنها  صفحات  اين  حركت  از  ناشى  بزرگ 
اقيانوسى  پوسته  كه  مى دهد  رخ  جايى  در 
حركت  زمين  گوشته  سمت  به  جوان تر 
قديمى تر  پوسته  كه  مى شد  تصور  مى كند. 
به  راحت تر  است،  متراكم تر  و  سردتر  كه 
سمت پايين سر مى خورد و در نتيجه باعث 
ايجاد زلزله هاى كوچك ترى مى شود. پوسته 
در  كه  ژاپن  شمال شرق  در  واقع  اقيانوسى 
گرفته  شكل  قبل  سال  ميليون   140 حدود 

تكتونيكى  صفحات  قديمى ترين  جز  است، 
زمين به شمار مى رود.

مدارك باستانى
ظاهر  در  نيز  سندايى  منطقه  تاريخچه 
هيرو  بود.  دانشمندان  تصور  اين  بر  تاييدى 
فناورى  موسسه  زلزله شناس  كانامورى، 
ناحيه  «اين  مى گويد:  پاسادانا  در  كاليفرنيا 
از  اما  بوده،  لرزه خيز  ناحيه  يك  اگرچه 
محسوب  پرخطرى  منطقه  لرزه شناسى  نظر 
نمى شد.» در چند صد سال گذشته، جابجايى 
بروز  باعث  سندايى  منطقه  ساحلى  صفحه 
ريشتر   8 شدت  حداكثر  با  زمين لرزه هايى 
 9 زمين لرزه اى  هيچ گاه  اما  بود؛  شده 
آزاد  بيشترى  انرژى  برابر  كه 30  ريشترى 

مى كند در اين منطقه مشاهده نشده بود.

زلزله شناسان  تاريخچه،  اين  به  توجه  با 
زلزله هاى  وقوع  كه  نمى كردند  تصور  ژاپنى 
بزرگ در منطقه سندايى يك تهديد محسوب 

يكى  منطقه  اين  اگرچه  دليل  همين  به  شود. 
وقوع  براى  ژاپن  مناطق  مستعدترين  از 
كه  دريايى  ديواره هاى  اغلب  بود،  سونامى 
نقاط ساحلى اين منطقه ساخته شده اند، براى 
كوتاه تر  مراتب  به  موج هايى  كردن  متوقف 
بودند.  شده  احداث  متر  تا 15  ارتفاع 13  از 
هجوم  با  كه  بودند  غول آسا  موج هاى  همين 
به خطوط ساحلى منطقه، بخش اعظم خرابى 
را به بار آوردند و بحران هسته اى فعلى را 

در اين منطقه رقم زدند.

نشان  كه  داشت  وجود  نيز  مداركى  اما 
مستعد  است  ممكن  سندايى  منطقه  مى داد 
باشد.  نيز  بيشترى  طبيعى  خشونت هاى 
سواالتى  اندونزى  سوماتراى  بزرگ  زلزله 
وجود  به  دريا  كف  سن  فرضيه  درباره  را 
پوسته اى  اوكال  گفته  به  زيرا  بود،  آورده 
به  لرزه اى  وقوع  از  مانع  بايد  قدمت  اين  با 
اخير  مطالعات  همچنين  مى شد.  عظمت  آن 
زمين شناسى در ژاپن نشان مى داد كه منطقه 
حركت  از  ناشى  فشار  دليل  به  سندايى، 
است.  شدن  فشرده  حال  در  زمين  صفحات 
مى داد  نشان  زمين  اليه هاى  برداشتن  تاب 
كه صفحه اقيانوسى به جاى اينكه به آرامى 
خود  جاى  در  بخورد،  سر  پايين  سمت  به 
پوسته  شدن  فشرده  باعث  و  است  چسبيده 

شده است.

يك  تنها  را  فشردگى  اين  از  ناشى  انرژى 
گفته  به  كند.  آزاد  مى توانست  زمين لرزه 
توماس هيتون از موسسه فناورى كاليفرنيا، 
اين فشرده سازى چنان سريع انجام شده بود 
كه اندازه و فركانس زمين لرزه هاى مشاهده 
شده قبلى براى آزادسازى انرژى آن كفايت 
اين  گذشته  هفته  عظيم  زمين لرزه  نمى كرد. 
ممكن  هيتون  گفته  به  اما  داد،  انجام  را  كار 
نشده  آزاد  شده  انباشته  انرژى  تمام  است 
وقوع  وجود  با  «حتى  مى گويد:  وى  باشد. 
زمين لرزه 9 ريشترى، معماى اين منطقه به 

قوت خود باقى مانده است.»

مناطق پرخطر
اگر ناحيه فرورفتگى نزديك سندايى مى تواند 
ساير  بنابراين  كند،  ايجاد  عظيم  زلزله اى 
پوسته هاى پير اقيانوسى مشابه نيز مى تواند 
گفته  به  باشند.  داشته  خصوصيتى  چنين 
دريايى  شمال شرقى  و  تونگا  نواحى  اوكال 
كارائيب نيز خصوصياتى بسيار شبيه منطقه 
سندايى دارند. حتى اگر نشانه هاى اندكى در 
است  ممكن  باشد،  داشته  وجود  باره  اين 
نواحى  اين  كمين  در  نيز  عظيمى  زلزله هاى 
سندايى  در  كه  اتفاقى  همان  همانند  باشند، 

افتاد.

آخرين سونامى عظيمى كه در منطقه سندايى 
ثبت شده، در سال 869 ميالدى (248 سال 
قبل از هجرت) رخ داده است. در سال 2001 / 
1380، كوجى مينورا، متخصص علوم زمين 
همكارانش  و  سندايى  توهوكو  دانشگاه  از 
دو  زمين شناسى  نشانه هاى  بررسى  با 
سونامى قديمى تر به اين نتيجه رسيده بودند 
تا 1100  هر 800  سونامى،  عظيم  امواج  كه 
توجه  با  در مى نوردند.  را  منطقه  اين  سال 
منطقه  اين  بزرگ  سونامى  آخرين  اينكه  به 
در  آنها  بود،  داده  رخ  ميالدى  نهم  قرن  در 
يك  اينكه  «احتمال  بودند:  نوشته  خود  مقاله 
درنوردد،  را  سندايى  منطقه  عظيم  سونامى 

بسيار زياد است.»
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زندگى ناسالم 12 سال از 
عمر كم مى كند

طور  به  ناسالم  زندگى  داشتن  سالمت  -   < جامعه 
متوسط 12 سال از عمر مردم كم مى كند.

در آخرين مطالعاتى كه توسط يك سازمان سالمت 
محققان  شد،  انجام  انگلستان  كشور  در  خصوصى 
را  زندگى  ناسالم ترين  ميانسال  زنان  شدند  متوجه 
در بين همه گروه هاى سنى دارند. اين گروه بيش تر 
از همه افراد غذاهاى ناسالم مصرف مى كنند و كم تر 

از همه فعاليت بدنى دارند.
اين مطالعات نشان مى دهد انجام اين كار به همراه 
سيگار كشيدن و نوشيدن مشروبات الكلى مى تواند 
به شدت اميد به زندگى را در ميان زنان ميانسال و 

همه گروه هاى سنى كاهش دهد.
براى  زوج ها  به  مى تواند  كردن  ازدواج  چه  اگر 
ديگر  سوى  از  اما  كند،  كمك  طوالنى تر  عمر  داشتن 
بعد از گذشت چند سال از زندگى مشترك به دليل 
مشغله كارى و نگهدارى از كودكان، توجه زوج ها به 
سالمت خودشان كاهش پيدا مى كند كه اين موضوع 

خطراتى براى آن ها به همراه داشته باشد.
دكتر آنابل بنتلى كه در اين تحقيقات شركت داشته 
مى دهد  نشان  ما  مطالعات  گفت:  باره  اين  در  است 
غذايى  عادات  داشتن  و  غذايى  رژيم  به  بى توجهى 
ناسالم مى تواند در نهايت به كاهش 12 سال از عمر 
هر نفر بينجامد. اين در حالى است كه هيچ گاه براى 
ايجاد تغيير در زندگى دير نيست و هر زمان كه شما 
تصميم به داشتن زندگى سالم تر بگيريد فوايد آن به 

سرعت خود را نشان خواهند داد.
انجام مطالعات روى بيش از 5 هزار نفر نشان داد 
 20 ناسالم  زندگى  داشتن  دليل  به  مردم  هشتم  يك 
اين  مى كنند.  عمر  خود  طبيعى  حد  از  كم تر  سال 
بررسى ها هم چنين نشان داد كه زنان از 50 سالگى 
فعاليت  سالگى   60 تا   50 بين  فاصله  در  مردان  و 
بدنى خود را به شدت كاهش مى دهند. نزديك به 34 
دارند  سن  سال   60 تا   50 بين  كه  زنانى  از  درصد 
كم تر از يك بار در هفته ورزش مى كنند. 30 درصد 
از آن ها دچار اضافه وزن هستند و 9 درصد ديگر 

نيز از ديابت رنج مى برند.
تلگراف، 13 مارس

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

كاهش وزن به درمان 
افسردگى كمك مى كند

تالش براى كاهش وزن تاثير زيادى در بهبود 
روحيه انسان ها دارد.

در  كه  افرادى  روحيه  بررسى  با  دانشمندان 
بودند  كرده  شركت  وزن  كاهش  برنامه هاى 
متوجه شدند تغييراتى كه در شيوه زندگى اين 
بهبود  به  مدتى  از  بعد  مى گيرد  صورت  افراد 

روحيه آن ها منجر مى شود.
هر  وزن  كاهش  ميزان  كه  است  حالى  در  اين 
براى  فرد  خود  تالش  اين  و  نيست  مهم  فرد 
كم كردن وزن است كه بيش ترين تاثير را در 

بهبود روحيه او بازى مى كند.
به  ابتال  در  مهم  فاكتورهاى  از  يكى  چاقى 
بسيارى از بيمارى ها از جمله افسردگى است. 
كم  حتى  بود  داده  نشان  هم  قبلى  تحقيقات 
مى تواند  بدن  وزن  از  ناچيزى  درصد  كردن 
كمك زيادى به بهبود وضعيت سالمت فيزيكى 

و ذهنى يك فرد داشته باشد.
وزن  كاهش  اثر  بررسى  براى  دانشمندان 
هزار  روى 8  را  مطالعاتى  افراد،  روحيه  روى 
تقسيم  دسته   3 به  را  آن ها  و  داده  انجام  نفر 
كردند. افرادى كه فقط با رژيم غذايى وزن كم 
كردن  ورزش  با  فقط  كه  گروهى  مى كردند، 
با  كه  گروهى  و  دادند  كاهش  را  خود  وزن 
كردند  سعى  روانشناسى  مشاوره هاى  انجام 

الغر شوند.
لحاظ  از  را  افراد  اين  محققان  بين،  اين  در 
اجراى  هنگام  در  قبل،  افسردگى  عالئم  داشتن 
برنامه كاهش وزن و بعد از آن بررسى كردند.
اين تحقيقات نشان داد كه بدون توجه به نوع 

خود  وزن  كاهش  براى  فرد  هر  كه  برنامه اى 
انتخاب كرده و ميزان موفقيت او در اين كار، 

شركت  برنامه ها  اين  در  كه  افرادى  روحيه 
در  افسردگى  عالئم  و  كرده  پيدا  ارتقا  داشتند 

آن ها كاهش يافته است.
برنامه هاى  شدند  متوجه  محققان  بين  اين  در 
تغيير شيوه زندگى كه بر اساس انجام مشاوره 
استوار  كردن  ورزش  و  غذايى  رژيم  براى 

بودند بيش ترين تاثير را به همراه دارند.
و  بدن  شكل  شدن  زيباتر  معتقدند  دانشمندان 
كاهش چربى هاى اضافى تاثير زيادى در بهبود 
روحيه او دارد. از سوى ديگر بسيارى از اين 
برنامه هاى كاهش وزن به شكل گروهى انجام 
مى شود. در اين برنامه ها معموال افراد شركت 
دريافت  عاطفى  حمايت هاى  ديگران  از  كننده 
به  مى تواند  آن ها  با  ارتباط  همين  و  مى كنند 

بهتر شدن وضعيت روحى كمك كند.

ام .اس.ان.بى.سى، 14 مارس

سالمت

به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال  پول خود استفاده نمائيد

خنديدن سرعت بهبودى را افزايش مى دهد

 نتايج يك مطالعه نشان مى دهد اين عقيده قديمى كه خنده بر هر درد بى درمان دواست كامال درست است.
محققان معتقدند خنديدن بهتر از هر درمانى مى تواند بيماران را در مسير بهبودى قرار دهد. در هنگام خنديدن 

خون در تمام بدن به جريان درمى آيد.
دانشمندان با انجام 5 سال مطالعه مداوم متوجه شدند خنديدن مى تواند باعث تحريك ديافراگم بدن شود كه 
نقش بسيار مهمى در جريان خون در رگ هاى بدن دارد. تمام اين بيماران دچار جراحت هايى روى بدن خود 
بودند و اين تحقيقات نشان داد سرعت بهبود جراحت در افرادى كه به طور مرتب مى خندند و روحيه شادترى 
دارند سريع تر است. در مقابل استفاده از روش هاى پرهزينه مانند درمان هاى فراصوت تاثير بسيار كمى در 

بهبودى بيماران دارد و حتى در بعضى موارد كامال بى فايده است.
اين مطالعات هم چنين نشان داد آسايشگاه هاى سنتى نقش موثرترى در معالجه بيماران دارند، چرا كه ارتباطات 
انسانى در اين مراكز سبب مى شود انسان ها روحيه بهترى داشته و موقعيت هاى بيش ترى براى خنديدن داشته 
باشند.پيام كلى اين تحقيقات كه در نشريه پزشكى بريتانيا به چاپ رسيد اين بود كه در بسيارى مواقع كه 
فناورى هاى نوين نمى توانند به درمان بيماران كمك كند خنديدن بهترين روش براى درمان بيماران و افزايش 
سرعت بهبودى زخم در آن هاست.پروفسور آندريا نلسون در اين باره گفت: دليل اصلى اين موضوع اين است 
كه با خنديدن ديافراگم به حركت واداشته مى شود و براى لحظه اى كوتاه خون را در سراسر بدن به جريان 
درمى آورد.مطالعات قبلى هم نشان داده بود خنيديدن مى توان سرعت درمان بيمارى هاى قلبى را افزايش دهد. 
اين مطالعات در دانشگاه لوما ليندا روى زنان و مردانى انجام شده بود كه داروهايى براى بيمارى هايى مانند 

ديابت، فشار خون باال و كلسترول باال مصرف مى كردند.
در  تاثيرى  هيچ  كه  مى كنند  درمان هايى  صرف  دالر  صدها  ماه  هر  بيماران  از  برخى  كه  است  حالى  در  اين 
بهبودى آن ها ندارد.افرادى كه در اين تحقيقات شركت داشتند هر روز به مدت 30 دقيقه فيلم هاى كمدى تماشا 

مى كردند و محققان متوجه شدند بعد از اين كار سطح هورمون استرس به پائين ترين حد ممكن مى رسد.
ديلى ميل، 12 مارس
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دستگيرى خالق فيلم هاى 
ترسناك به اتهام نگهدارى از 

جسد مادرش در منزل
فيلمساز  يك  كه  كردند  اعالم  آمريكا  رسمى  هاى  رسانه 
فيلم هاى ترسناك به اتهام نگهدارى جسد مادرش به مدت 

يك سال در منزل مسكونى خود دستگير شده است. 
ايالت  در  استون»  «تام  منطقه  پليس  رييس  كلود»  «بيلى 
خاطر  آمريكا  هاى  رسانه  با  اى  مصاحبه  در  «آريزونا» 
نشان كرد: اين فيلمساز 34 ساله كه «تيموتى فاتيگ» نام 
دارد، روز گذشته توسط پليس ايالت آريزونا دستگير شد. 
گفت:  ميل  ديلى  روزنامه  به  ادامه  در  مسئول  مقام  اين 
ماموران اداره بهزيستى براى پرداخت چك بازنشستگى 
به منزل اين مرد رفته بودند كه وى عنوان كرد مادرش در 
بيمارستان بسترى شده است. ماموران پس از مراجعه به 

بيمارستان و اطالع از نادرست بودن ادعاى اين مرد به 
منزل وى مراجعه كردند. 

 بر اساس گزارش پليس ايالت «آريزونا» ماموران پس از 
جستجو در منزل موفق شدند بقاياى جسد مادر اين مرد 
را يافته و او را به اتهام اطالع ندادن از مرگ مادرش و 

نگهدارى از جسد دستگير كردند. 
اسكريم»  «ديزرت  فيلمسازى  كمپانى  براى  كه  مرد  اين 
كه  كرد  بيان  خود  هاى  بازجويى  در  كند،  مى  فيلمسازى 
«آلفرد  ساخته  «ديوانه»  ترسناك  فيلم  از  گرفتن  الهام  با 
كه  گفت  همچنين  است.  كرده  كار  اين  به  اقدام  هيچكاك» 
نتوانسته با مرگ مادرش كنار بيايد. به همين دليل، جسد 

او را در منزل نگهداشته است. 
يك  مدت  در  ساله   34 مرد  اين  پليس،  اعالم  اساس  بر 
سال همواره به همسايه ها اعالم مى كرد كه مادرش در 

بيمارستان است. 
با اين حال، مقامات مربوط او را به اتهام نگهدارى از جسد 

با قرار وثيقه 40 هزار دالرى روانه زندان كردند.

صرافى توسعه
جابجاى پول و ارز به تمام دنيا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

به حرف امريكا گوش كنيد، نه ژاپن
 امريكا از شهروندان خود در ژاپن خواست به بيانيه هاى امريكايى گوش دهند نه ژاپنى.

بر اين اساس امريكا از شهروندان خود در شعاع 80 كيلومترى خواسته تا مناطق آلوده 
را ترك كنند نه تا شعاع 30 كيلومترى. اين بدين معنا است كه دولت امريكا فكر مى كند 
آمارش در مقايسه با ژاپن درباره ميزان انتشار راديو اكتيو درست تر است.بر اساس 
جديدترين اخبار تكنسينهاى ژاپنى در حال ريزش آب بوسيله بالگرد به رآكتور بسيار 
خطرناك شماره سه هستند. ارزش ين در برابر دالر به 77 ين سقوط كرده و بازارهاى 
مالى همچنان در حال سقوط هستند. بانك ژاپن صبح پنجشنبه 5 تريليون ين ديگر به 
بازار تزريق كرده است تا جلوى سقوط بيشتر را بگيرد.در همين حال رييس آژانس بين 
المللى انرژى هسته اى قرار است به ژاپن سفر كرده تا از نزديك بحران را آناليز كرده 
و به ژاپن در اين باره كمك نمايد. انگليس از اتباع خود خواسته مناطق شمالى توكيو را 
هر چه سريعتر ترك كرده و اگر بنا بر ضرورت مجبور نيستند در ژاپن بمانند، بالفاصله 
به كشور خود بازگردند. دولت پرو يك روز عزاى عمومى براى ابراز همدردى با ملت 
ژاپن در كشور خود اعالم كرده است.آمار رسمى تا صبح پنجشنبه به وقت محلى درباره 
تعداد كشته شدگان زلزله و سونامى از سوى مقامات رسمى منتشر نشده اما صحبت از 

مرگ بيش از 12 هزار نفر است.

مشكالتي كه سگ هاي پليس براي انگليسي ها 
ايجاد مي كنند 

سكنه  گرفتگي  گاز  دليل  به  دپارتمان  اين  كرد:  اعالم  انگلستان  مركزي  پليس  دپارتمان 
توسط سگ هاي پليس در سه سال گذشته، بايد هزاران پوند به عنوان غرامت پرداخت 
كند. مبلغ پرداختي براي هر بار گاز گرفتن توسط سگ هاي پليس 49 هزار پوند است، 
 به طوري كه در سه سال گذشته اين دپارتمان بيش از 770 هزار پوند به قربانيان پرداخت 
كرده است. همچنين با وجود اين مسئله كه دولت بودجه دپارتمان پليس را 20 درصد 
مي گيرد،  صورت  دليل  بدون  اكثرا  كه  پليس  سگ هاي  حمالت  با  اگر  است،  داده  كاهش 
مقابله نشود، اين دپارتمان ديگر قادر نخواهد بود غرامت  قربانيان را بپردازد. طي سه 
سال گذشته بيش از 100 سگ آموزش ديده دپارتمان هاي پليس اين كشور اقدام به گاز 
گرفتن سكنه  كرده اند، به طوري كه تنها در منطقه «وست ميدلند» 644 مورد گاز گرفتگي 
گزارش شده است. با اين حال، پليس اعالم كرده است كه هرگز اين سگ هاي آموزش 
ديده را از نيروي پليس خارج نمي كند؛ چرا كه براي آموزش اين حيوانات مخارج زيادي 
صرف شده و اين سگ ها براي رديابي يا تعقيب مجرمان بسيار مفيد هستند. بر اساس 
اين گزارش، مشخص شده كه 10 منطقه در انگلستان بيش از ساير نواحي اين كشور با 
مشكل گاز گرفتگي سكنه توسط سگ هاي پليس مواجه هستند كه از اين ميان مي توان به 

شهرهاي «هرتفوردشاير»، «نورث آمبريا» و «گريتر منچستر» اشاره كرد. 

حوادث
 پدر سعودى دخترش را 

سوزاند و دفن كرد!  
كشتن  وحشتناك  جزئيات  به  اشاره  با  سعودى  زن  يك 
دختر 11 ساله اش به دست پدرش اظهار داشت: شوهرم 
پس از سوزاندن «ساره» منتظر ماند كه جان دهد سپس 
دخترم را غسل داد، كفن كرد و در زير خاك صحرا دفن 
«ساره  مادر  المنصورى»  «سالمه  مهر،  گزارش  به  كرد. 
عكاظ  روزنامه  با  گفتگو  در  ينبع  منطقه  در  المنصورى» 
عربستان اظهار داشت: دخترم هنگامى كه پدرش در حال 
كندن قبرش بود، اين صحنه ها را مى ديد. پدر ساره او را 

به صحرا برد و سوزاند. 
اين زن سعودى افزود: در نهايت پس از يك ساعت و نيم 
ساره جان داد و شوهرم كه ناظر سوختن دخترش بود 
پس از مطمئن شدن از مرگش وى را غسل داد، كفن كرد 
و در همان قبرى كه ساره شاهد ديدنش بود ، دفن كرد. 

مادر ساره با تشريح جزئيات اين قتل وحشتناك شكايتى 
خواستار  و  داده  تحويل  سعودى  قضايى  مقامات  به  را 
همسرش  سوى  از  وحشيانه  جنايت  اين  درباره  تحقيق 
دارد  نيز  ديگر  زن  چند  كه  سعودى  مرد  اين  است.  شده 
قتل  به  خانه  به  نيامدن  روز  سه  علت  به  را  دخترشان 
ساره  گويد:  مى  باره  اين  در  ساره  مادر  است.  رسانده 
و  پدر  ترس  از  و  خواهرانش  از  يكى  با  اختالف  علت  به 

برادرش به مدت سه روز به خانه نيامد. 

اما پدربزرگش وى را در روز پنجم فوريه به خانه آورد و 
از پدرش قول گرفت كه كارى به او نداشته باشند. 

سالمه المنصورى كه پس از طالق از پدر ساره با شوهر 
فعلى خود ازدواج كرده، در ادامه افزود: پس از آن تاريخ 
به  را  وى  شوهرم  كه  فهميدم  و  نديدم  را  ساره  ديگر 
كرده  دفن  و  زده  آتش  را  وى  و  برده  «ناهل»  صحراى 
است. اين زن سعودى تاكيد كرد: ساره هنگامى كه پدرش 
براى كشتن وى آماده مى شده از او پرسيده: «چرا مرا 
اعصاب  است:«تو  داده  جواب  نيز  پدرش  كه   ، كشى»  مى 
مرا پريشان كرده اى». هم اكنون با توجه به شكايت مادر 
توسط  سرى  صورت  به  زمينه  اين  در  تحقيقات  ساره 

مقامات قضايى سعودى آغاز شده است.

هشدار كره جنوبى به شايعه 
سازان درباره انتشار ذرات 
راديو اكتيو در اين كشور

همزمان با هجوم مردم كره جنوبى به داروخانه ها براى 
خريد قرصهاى يديد پتاسيم ، مقامات اين كشور درباره 
از  يافته  انتشار  اكتيو  راديو  ذرات  از  مردم  كاذب  نگرانى 

نيروگاههاى هسته اى اسيب ديده ژاپن هشدار دادند . 
تشديد نگرانى ها از احتمال گسترش ذرات راديو اكتيو از 
ژاپن به كره جنوبى ، مقامات سئول را بر ان داشته تا در 
در اين خصوص  ايجاد نگرانى كاذب  هر گونه  خصوص 
به ويژه در اينترنت به افراد خاطى هشدار دهند . اتحاديه 
اعالم  اى  بيانيه  صدور  با  امروز  جنوبى  كره  داروسازى 

راديو  تابشهاى  معرض  در  گرفتن  قرار  از  نگرانى  كرد 
مردم   ، ژاپن  اى  هسته  نيروگاههاى  انفجار  پى  در  اكتيو 
از  مملو  ها  داروخانه  و  است  گرفته  فرا  را  جنوبى  كره 
كسانى است كه براى خريد قرصهاى يديد پتاسيم مراجعه 

مى كنند . 

توانند  مى  قرصها  اين  اگرچه  داد  هشدار  اتحاديه  اين 
خطر ابتال به سرطان تيروئيد را در صورت قرار گرفتن 
مصرف  ولى  دهند  كاهش  اكتيو  راديو  تابش  معرض  در 
بروز  موجب  است  ممكن  و  نيست  عوارض  از  خالى  انها 
حساسيتهاى الرژيك در افراد يا بروز مشكالت ديگر در 

غده تيروئيد شود . 
پليس كره جنوبى از ديروز عمليات گسترده اى را براى 
مقابله با هرگونه انتشار هشدارهاى كاذب و ايجاد رعب 
شبه  به  اكتيو  راديو  ذرات  رسيدن  درباره  وحشت  و 
شبكه  و  همراه  تلفنهاى  پيامهاى  طريق  از   ، كره  جزيره 
كه  افرادى  كرد  اعالم  و  اغاز  اينترنت  در  اجتماعى  هاى 
با  شوند  مردم  وحشت  و  ترس  موجب  سازى  شايعه  با 

مجازات حبس روبرو خواهند بود . 
اين  دولت  اقدام  درپى   ، فرانسه  خبرگزارى  گزارش  به 
 ، ژاپن  از  ورودى  مسافران  بررسى  و  معاينه  در  كشور 
كشورشان  به  اى  هسته  ذرات  سرايت  از  مردم  نگرانى 

تشديد شده است .

زمين لرزه موجب شد ژاپن از 
شبه جزيره كره دورتر شود

ژاپن  در  اخير  مهيب  لرزه  زمين  گويند  مى  دانشمندان 
شبه  از  متر  دو  از  بيش  كشور  اين  است  شده  موجب 

جزيره كره در همسايگى خود دورتر شود . 
موسسه علوم فضايى و ستاره شناسى كره جنوبى امروز 
پنجشنبه با صدور بيانيه اى اعالم كرد بر اثر زمين لرزه 
شرقى  شمال  منطقه  كه  ريشترى  دهم  نه  و  هشت  مهيب 
پنج  از  بيش  تا  كره  جزيره  شبه   ، كرد  تخريب  را  ژاپن 
سانتيمتر به سمت شرق جابجا و ژاپن نيز حدود دو متر 

و چهل سانتيمتر از شبه جزيره كره دورتر شده است . 
كردند  اعالم  دانشمندان   ، فرانسه  خبرگزارى  گزارش  به 
دو  از  بيش  كشور  دو  ميان  فاصله  اختالف  ترتيب  بدين 

متر بيشتر شده است . 

ادعاى  ان  بر  نيز  ژاپن  كه  دوكدو  اختالف  مورد  جزاير 
اين  از  پس   ، نامد  مى  شيما  تاكه  را  انها  و  دارد  مالكيت 
زمين لرزه حدود پنج سانتيمتر به سمت شرق جابجا شده 
است ، زيرا اين جزاير به نسبت به كانون زلزله نزديكتر 

هستند . 
دانشمندان مى گويند در حال بررسى اين موضوع هستند 

كه ايا اين جابجايى ها موقتى است يا دائمى. 
است  كرده  اعالم  نيز  ناسا  امريكا  فضانوردى  سازمان 
است  شده  موجب  همچنين  ژاپن  ريشترى  نه  لرزه  زمين 
طول روز كره زمين حدود يك ميليونيوم ثانيه كوتاه تر و 
محور كره زمين نيز حدود شش و نيم اينچ جابجا شود .
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� فروردين ماه 

� فروردين ماه
اين هفته خاطرات مربوط به گذشته تان زنده ميشود اما مثل اينكه شما زياد 
دوست نداريد كه آينه اى در پشت سرتان قرار گفته و روزهاى گذشته را 

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

بايد به انها رسيدگى كنيد.
� ارديبهشت ماه

اين هفته شما نياز به وقت خالى داشته و واقعًا به استراحت و زنگ تفريح 
احتياج داريد. 

مهم نيست كه چقدر سرتان شلوغ است ، شما بايد بدون اينكه اجازه بدهيد 
كسى بفهمد چه كار ميكنيد كمى از كار كناره گيرى كرده و وقت خود را 

در خانه و براى كارهاى شخصى تان بگذرانيد. 
به ياد داشته باشيد ، زمانيكه شما براى خودتان ميگذاريد مهم نيست ، بلكه 
كيفيت كارهايى كه در يك محدوده زمانى كوتاه انجام ميدهيد اهميت دارد.

� خرداد ماه
اندازه  از  بيش  شما  و  دارد  قرار  شما  امالك  خانه  در  شما  ماه  هفته  اين 
دوستى  مال  حس  و  ايد  شده  طلب  انحصار  داريد  كه  چيزهايى  به  نسبت 

تان گل كرده است! 
اما وقتى صحبت از مايملك ميشود، به خصصوص اگر ازدواج كرده باشيد 
يا وقتى پاى يك دوست صميميم طرح باشد، الزم است كه آنها را هم در 

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

گفتگوها در مسير خودشان پيش بروند.
� تير ماه

اين هفته ماه در نشانه حساس شما قرار گرفته است و شما مبهوت قدرت 
احساسات خود شده ايد.

احساسات شما مدام در حال تغييرند و افكارتان نيز از اين سو به آن سو 
ميروند و تالش شما براى فكر نكردن فايده اى ندارد. 

در  كه  كارى  بهترين  فقط  بگيريد؛  ناديده  را  خود  نيازهاى  نميتوانيد  شما 
اين هفته ميتوانيد انجام دهيد اين است كه بين خواسته هايى كه از ديگران 

داريد و آروزهايتان تعادل و سازگارى ايجاد كنيد.
� مرداد ماه

بيشترين  كه  بخوريد  را  چيزهايى  ميكنيد  سعى  حاليكه  در  شما  هفته  اين 
فايده را برايتان دارند، ترجيح ميدهيد كه به فعاليت هاى منظم خود بچسبيد 

 !

متاسفانه آرزوهاى ناآگاهانه ممكن است شما را از مسير اهداف منطقى تان 
دور گرداند. 

؛  نگيريد  سخت  خودتان  به  گذاشتيد  كنار  را  كارهايتان  كمى  هفته  اين  اگر 
براى  هستى  نظام  تمام  كه  است  پذير  امكان  زمانى  جلو  سوى  به  حركت 

حمايت كردن از رشد و پيشرفت شما آمادگى كامل داشته باشند!
� شهريور ماه

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

مثل يك شام مجانى نيست! 
براى اينكه اين هفته هركسى كه از شما حمايت كند نسبت به تغييراتى كه شما 

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

موفقيت برسيد.
� مهر ماه

اين هفته ماه شما در خانه مسئوليت هاى اجتماعى قرار گرفته است و انگار 
كه از شما خواسته اند از افراد ديگر محافظت كنيد! 

اگر اين هفته از عهده كارهايى كه از شما خواسته شده است برنياييد، مطمئنا 
مسئوليت پذيريتان زير سئوال ميرود. 

بايد  فقط  دهيد،  انجام  را  كارها  اين  ميتوانيد  كه  داريد  اعتقاد  واقعا  شما  اگر 
روش جالب و جذابى براى نشان دادن استعدادهاى خود پيدا كنيد.

� آبان ماه
هر  براى  كه  داريد  اى  العاده  خارق  توانايى  ذاتى  طور  به  شما  هفته  اين  در 

مشكلى راه حل مناسبى پيدا كنيد. 
شايد شما به ديگران بگوييد كه كار خيلى خاص و عالى انجام نداده ايد اما 

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

بهترين زمان است.
� آذر ماه

اين هفته ماه كامل براى شما تبديل به يك چالش شده است ، براى اينكه خانه 
مربوط به افراد ديگر را فعال كرده و شما احساس ميكنيد به جز موضوعات 

مهم و اساسى حرفى براى گفتن نداريد. 
را  خود  محدوديتهاى  كه  ميكند  كمك  بهتان  كمبود  و  فقدان  نوع  اين  البته 

بشناسيد. 
اگر در اين هفته سعى كنيد كه شرايط جديد خود را قبول كنيد، سدها و موانع 

از سر راهتان كنار رفته و راه شما باز ميشود.
� دى ماه

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

نيز تغيير ميكنند. 
اين هفته به جاى سرسختى كردن و پافشارى كردن بر روى ديدگاه هايتان، 

واكنش هاى شما نسبت به گذشته كمتر قابل پيش بينى هستند.
كه  جوابى  نگيريد؛  مدتى  بلند  تصميم  هيچ  ايد  نشده  مجبور  كه  موقعى  تا 

ميدهيد لزومًا آخرين جواب شما نخواهد بود!
� بهمن ماه

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

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

اصالح كردن يك بازى به مراتب بهتر از دفاع كردن از آن است.
� اسفند ماه

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

احساسات خود درست برخورد كنيد. 

چاپ آگهى در هفته نامه پرشين  
بازار كار را وسيع تر و مشتريان 

شما را  بيشتر مى كند!

02071936692  
07811000455
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از افسانه تا واقعيت 

اگر عمر طوالني 
مي خواهيد، بخوانيد

نتيجه يك بررسي 90 ساله در آمريكا كه روي زندگي 1528 نفر 
در اين كشور انجام شده نشان مي دهد اين نظريه كه رئيس باعث 
افسانه اي  شود  دنيا  آن  راهي  موعد  از  زود تر  كارمندش  مي شود 
بيش نيست. «هاوارد فريدمن» و «لزلي مارتين» يافته هاي جديدشان 
در  طوالني»  عمر  «پروژه  نام  به  كتابي  در  زندگي  مورد  در  را 

دسترس همگان قرار داده اند. 
هسته اصلي پژوهش هاي اين دو دانشمند 20 سال است آغاز شده 
و آنها به بررسي شماري از افسانه هاي رايج ميان مردم درباره 

زندگي طوالني و سالمتي پرداخته اند. 
دراز  را  زندگي  خوب  چيزهاي  به  راجع  كردن  فكر  اول:  افسانه 

مي كند 
واقعيت: در اين بررسي مشاهده شد فرزنداني كه پدر و مادرشان 
آنها را بچه هاي بسيار شاداب و خوش بيني مي دانند، بچه هايي كه 
نيمه تاريك را نمي بينند، يا هيچ وقت نگران نيستند، كمتر از ديگر 
بچه ها به سن باال رسيدند. پژوهشگران تاكيد مي كنند كه اين يكي 

از «بزرگ ترين يافته هاي حيرت انگيز اين بررسي» است. 
افسانه شماره دو: باغباني و پياده روي براي تندرستي كافي نيست. 
نويسندگان اين پژوهش مي گويند كه راهبردهاي مراكز دولتي در 
مورد دست كم 30 دقيقه پياده روي، چهار روز در هفته و مصرف 
انرژي به صورت متعادل، مشورت بهداشتي خوب و هنوز درستي 

است اما كافي نيست. 
واقعيت: فعال بودن در دوران ميانسالي رمز زندگي طوالني است 
اما به جاي اينكه كاري بكنيد كه بدن شما را متعادل نگه دارد و 
بعد از مدتي فعاليت تان را متوقف كنيد، كاري را كه دوست داريد 

انجام دهيد. 
افسانه سوم: اخم نكنيد، جدي بودن براي آدم خوب نيست. 

واقعيت: پژوهشگران عقيده دارند يكي از عوامل عمر كوتاه محتاط 
بودن است. اين پژوهشگران مي گويند دليل روشن اين نتيجه گيري 
راستاي  در  كه  مي كنند  كارهايي  محتاط  آدم هاي  كه  است  اين 
محافظت كردن از سالمت خود است و كمتر در فعاليت هايي وارد 

مي شوند كه خطري برايشان داشته باشد. 

افسانه چهارم: كار ها را ساده بگيريد و خودتان را با كار خسته 
نكنيد تا زندگي طوالني داشته باشيد. 

بلندتري  زندگي  بودند،  موفق تر  كارشان  در  كه  كساني  واقعيت: 
آينده اي  كه  بي  آن  و  مي كردند  رها  را  كاري  كه  كساني  داشتند. 
با  مقايسه  در  مي رفتند  ديگري  كار  سراغ  باشد،  انتظارشان  در 

انسان هاي مسئوليت پذير زندگي بلندي نداشتند. 
و  زنان  مي كردند،  كار  سالگي   70 در  هنوز  كه  كساني  ميان  در 
مردان كاري بيش از همكاران بازنشسته خود زندگي كرده بودند. 
اين ويژگي بيش از ديگر چيز ها در زندگي مانند روابط اجتماعي 
است:  اين  نتيجه  داشت.  اثر  زندگي  از  آنها  خشنودي  احساس  بر 
«انسان هاي شاد تر و بي خيال لزومًا زندگي درازي نداشتند. بلكه 
كساني اين موهبت را داشتند كه لحظه اي از دنبال كردن هدف هاي 

خود غافل نبودند.» 
افسانه پنجم: ازدواج كن و عمر طوالني داشته باش. 

تفاوت هاي  متاهل  افراد  بررسي  از  پس  پژوهشگران  اين  واقعيت: 
زيادي ميان گروه ها و جنس هاي مختلف مشاهده كردند. 

نويد  بلند  زندگي  احتمال  از  كه  است  خوبي  نشانه  موفق  ازدواج 
مي دهد اما تنها بودن براي خانم ها به اندازه ازدواج سالمت بخش 
داشته  مختلف  اجتماعي  برنامه هاي  خود  براي  كه  به ويژه  است، 

باشد. 
13 مارچ 2011

افكار،  خودمان،  درباره  سوال  كردن  مطرح 
تا  مي كند  كمك  ما  به  عواطفمان  و  احساس 
عنكبوت  تارهاي  از  هرازگاهي  را  ذهنمان  خانه 
كوركورانه  تحجرهاي  و  بي دليل  تعصب هاي 

بتكانيم، اما اين كار شجاعت مي خواهد....
هيچ  بدون  مي پذيريد  را  همه چيز  شما  وقتي 
سوال، شك و ابهامي مانند اين مي ماند كه درهاي 
آن  وارد  چيزي  هر  تا  بازگذاشته ايد  را  خانه تان 
اعتماد  همه چيز  به  نمي توان  كه  حالي  در  شود. 
عروسك  نقش  و  پذيرفت  را  چيزي  هر  كرد، 
خيمه شب بازي را داشت. كساني كه در اين حالت 
به سر مي برند انگار ميان چند راهي قرار گرفته اند 
كه مدام به اين سو و آن سو مي روند و وقتي به 
ساعتشان نگاه مي كنند، مي بينند اي واي وقتشان 
چه  كجايند،  نمي دانند  اصال  آنها  و  شده  تمام 

مي كنند، چه قرار است بكنند و اصال نمي دانند اين 
صندوقچه افكاري كه دارند درست چيده شده يا 
نه؟ در حالي كه مي توانيم با پيروي از چند راهكار 
و  سر  احساسات مان  و  عقايد  فكرها،  به  مناسب 
ساماني بدهيم و چه زماني بهتر است از حاال كه 
كمي بيشتر نمانده تا تازه شدن طبيعت و شروع 

سالي جديد.
سوال بپرسيد؛ مخصوصا سوال هايي كه با «چرا» 

شروع مي شود
مي كنند؟  را  فكر  اين  چرا  چرا؟  بپرسيد  همه  از 
فكر  چرا  است؟  درست  راه  اين  مي كنند  فكر  چرا 
مي كنند اين كار غلط است و مهم تر از همه اينكه 
از خودتان بپرسيد چرا؟ اين سوال به شما كمك 
مي كند تا بدانيد براي راهي كه در پيش گرفته ايد 
اساس  بر  بسته  گوش  و  چشم  با  يا  داريد  دليل 
هم  وقتي  داده ايد.  در  تن  آن  به  نادرست  عقايدي 
پاسخ  «چرا»  پرسش  به  ديگران  هم  و  خودتان 
ببينيد  تا  استثنا  موارد  به  كنيد  شروع  داديد، 
پيدا  چگونه  و  كجا  شما،  جواب  استثناهاي  اين 
از  تا  مي كند  كمك  شما  به  كار  اين  مي شوند. 
هر  براي  و  شويد  دور  بسته  جواب هاي  و  فكرها 
چيزي يك قانون كلي نتراشيد و تبصره هايي هم 
جواب  درباره  هيچ وقت  باشيد.  داشته  ذهن  در 
شخصي خودتان خودخواه نباشيد و استثنا ها را 
در ذهنتان مرور كنيد تا پنجره هاي فكرتان بسته 

نشود.

افكار خودخواهانه را شناسايي كنيد
خاصي  نظر  هيچ  كلي  حالت  در  افراد  از  بعضي 
نه  و  هستند  قضيه اي  صرف  موافق  نه  ندارند، 
مخالف و بهتر است بگوييم اصال نمي دانند مخالف 
ضربه پذير  اصوال  افراد  اين  موافق.  يا  هستند 
چيزي  هر  و  مي گيرند  قرار  ظلم  مورد  هستند، 
نوع  مانند  موارد  شخصي ترين  از  مي پذيرند،  را 
اين  مقابل  در  مسايل.  كلي ترين  تا  گرفته  پوشش  

افراد هم كساني هستند كه بر مبناي خاصي فكر 
همين  به  هم  آنها  مي خواهند  «همه»  از  و  مي كنند 
شيوه فكر كنند و حتي همان دورنمايي را ببينند 
و تصور كنند كه آنها مي بينند و تصور مي كنند. 
آنها از شما مي خواهند آنها را بدون هيچ «چرايي» 
و  راحتي  احساس  روش  اين  با  كه  چرا  بپذيريد، 
محبوبيت شان  مي كنند  احساس  مي كنند،  امنيت 
بيشتر است. آنها نمي خواهند افكارشان موردبحث 
و بررسي قرار گيرد و خود سوال را به معناي رد 
دنياي  آنها  موشكافي.  نه  مي دانند  قضيه  كردن 
اطراف و آد م هاي اطراف را مانند فروشگاه هايي 
كه  را  چيزي  همان  تا  مي روند  آنها  كه  مي دانند 
مي خواهند از قفسه شان بردارند نه كاالهاي جديد 
و شايد بهتر و به روزتر را. همان قدر كه شما بايد 
متوجه گروه اول باشيد كه هيچ نظري ندارند چون 

مي توانند شما را متقاعد كنند كه همه كارها، رفتار 
گروه  متوجه  بايد  است  درست  احساسات تان  و 
مي توانند  بسيارشان  تحكم  با  كه  باشيد  هم  دوم 

دريچه فكر كردن را به روي شما ببندند.

ازخودمتشكر نباشيد
و  خواسته ها  به  خودشان،  به  آدم ها  برخي 
احساسات شان و آن چيزهايي كه مي خواهند فكر 
مي ترسند،  ديگران  با  مخالفت  از  اغلب  نمي كنند 
شود،  غرق  قايق هايشان  كه  مي ترسند  اغلب 
خطر  به  جايگاه شان  برود،  دست  از  رابطه شان 
در  كه  هستند  كساني  افراد  اين  برعكس  بيفتد 
تجربياتشان  از  خيلي  نتايج  است  ممكن  راه  اين 
را از دست بدهند، احساس ناراحتي، اضطراب و 
دلهره كنند اما... آنها به اين روش ادامه مي دهند 
بيشتر  را  خودشان  دروني  اليه  مي خواهند  چون 
عاجز  ديدنش  از  ما  اكثر  كه  اليه اي  بشناسند، 

هستيم. 

بازنگري كنيد
هم  بيندازيد؛  دوباره  نگاهي  ديگران  ادعاهاي  به 
ادعاها و گفته هايي كه تا امروز قبول داشته ايد و 
هم آنهايي كه تا امروز رد كرده ايد. چند تا از اين 
كرده ايد؟  قبول  يا  رد  دليل  با  را  گفته ها  و  ادعاها 
سايت ها،  در  كردن  جست وجو  كردن،  مطالعه 
زمينه  در  كه  افرادي  با  موارد  اين  كردن  مطرح 
مطرح شده  تخصص دارند، مي تواند به شما كمك 
كند. تفاوتي نمي كند شما به دنبال ريشه يك اتفاق 
اجتماعي .  و  تاريخي  يا  سياسي  يا  هستيد  عاطفي 
و  كتاب ها  در  كه  هم  مواردي  مراقب  بايد  البته 
اينترنت است و در گفته هاي ديگران پيدا مي كنيد 
برداشت  و  اشتباه  احتمال  همه جا  كه  چرا  باشيد 
غلط وجود دارد اما حداقل كاري كه شما مي كنيد 
اين است كه جاي پاي افكارتان را محكم مي كنيد و 
دل به ادعاهاي سبك و بدون پايه نمي بنديد. وقتي 

كه دليلي براي ادعايي پيدا كرديد، شروع كنيد به 
هم  شخصي،  صورت  به  هم  آن.  تحليل  و  تجزيه 
در تنهايي هم در مقابل كسي كه اين ادعا را مطرح 
مي كند. طرح شك ها و شبهه ها و حتي سوال هاي 
را  خاص  روشي  هم  آن  با  مخالفت  بعد  و  ساده 
از  خيلي  كه  چرا  رسيدن،  نتيجه  به  براي  مي طلبد 
افراد مطرح شدن پرسش در مقابل حرف شان را 
زير  سوال  چند  مي  دانند.  آن  كردن  رد  نوعي  به 
مي تواند آغازگر بحث شما باشد بدون اينكه اين 

حس را در طرف مقابلتان به وجود بياورد:
مطرح  را  موضوع  اين  اينكه  از  بعد  مي دوني 

كردي...
كردي  اشاره  آن  به  كه  نكته اي  از  خيلي  من 

هيجان زده شدم اما...
خيلي جالبه ولي فكر نمي كني...

من خيلي از شنيدن اين خبر بد ناراحت شدم اما 
فكر نمي كني...

ببين درباره موضوعي كه گفتي من يك چيزهايي 
پيدا كردم...

حتي اين شيوه را در مقابل خودتان و ادعاهايتان 
يا  هستند  درست  چقدر  ببينيد  و  بگيريد  كار  به 

نيستند .

متواضع باشيد
وقتي شما متوجه مي شويد فردي به اشتباه چيزي 
را بيان مي كند و شما كامال با دليل مي توانيد آن 
را رد كنيد، هيجان زده نشويد و حمله نكنيد. اجازه 
و  آرامش  با  هم  شما  و  بزند  را  حرفش  او  بدهيد 
دليل  شما  وقتي  شايد  بدهيد.  را  جوابش  تواضع، 
شيوه اي  با  هم  آن   - كنيد  رد  جمع  در  را  كسي 
اين  اما  كنند  تشويق  را  شما  ديگران   – تهاجمي 
موضوع زمان كمي را به خود اختصاص مي دهد 
كنيد  آگاه  اشتباهش  از  را  كسي  اينكه  جاي  به  و 
او با چنان ضربه اي به روي زمين مي اندازيد كه 
فقط شما را يك بي شعور تلقي مي كند و درصدد 

رد عقايدتان به هر قيمتي برمي آيد.

از اتاق روشن خودتان بيرون بياييد
همه ما سعي مي كنيم خانه اي امن و روشن براي 
خودمان از چوب و تير و تخته و سنگ و سيمان 
بسازيم و در درونمان از افكار، عقايد و احساسات 
ديگران  و  خودمان  درباره  پذيرفته شده   و  ثابت 
مزيت  خيلي  موضوع  اين  كنيم.  مي  بنا  خانه اي 
افكارمان  مي كنيم،  پيدا  ثابتي  شخصيت  ما  دارد. 
به  وجودمان  خانه  در  شوند،  عميق تر  مي توانند 
روي هر چيزي باز نيست اما... الزم و ضروري 
است كه گاهي از اين خانه روشن بيرون بياييم و 
ديگري  جور  كه  بدهيم  خودمان  به  را  جرات  اين 
و  احساسات  افكارمان،  ببينيم.  را  اينها  همه 
روياهايمان را دوباره نگاه كنيم. درست است، اين 
گيج  را  شما  باشد،  ترسناك  بسيار  مي تواند  كار 
كند و حتي احساسات تان را تغيير دهد اما باعث 
مي شود خانه  روشن درونتان تار عنكبوت نبندد؛ 

پس جسور باشيد.

از فلج فكري خودتان جلوگيري كنيد
كار  اين  مي كنيد،  فكر  خودتان  درباره  شما  وقتي 
درباره  شما  مسووليت پذيري  اوج  نشان دهنده 
افكار،  عملكرد و احساسات تان است. آن وقت است 
كه شما ديگر نمي توانيد مسووليت آنچه خودتان 
قضاوت هايشان  و  ديگران  گردن  به  را  بوده ايد 
بيندازيد. درست است كه ممكن است در اين راه 
شويد  خودتان  از  خستگي  و  ترس  ترديد،  دچار 
«خودشناسي»  نام  به  پله اي  روي  قدم  شما  اما 
دربرداشتن  را  شما  مي تواند  كه  گذاشته ايد 
گام هاي بعدي و تعيين مسير زندگي بسيار كمك 
خيلي  را  مشكالت تان  خودتان  آناليز  با  شما  كند. 
هم  وقت ها  گاهي  مي كنيد.  پيدا  ديگران  از  زودتر 
مشكل را پيدا مي كنيد اما حقيقت اين است كه از 
حل آن عاجزيد. باز هم نترسيد چون به هر حال 
شما به نقطه ضعف و مشكل خودتان آگاهيد آن 

هم قبل از اينكه كس ديگري بگويد.
wikihow :منبع

رو مي كنم به آينه...
اعظم ولي  قيداري/در ستايش خودشناسي و خودكاوي
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ديابت در بسيارى از كشورهاى 
جهان خارج از كنترل است

مردم مبتال به ديابت در آمريكا و در بسيارى از كشورهاى جهان 
درمان هاى موثرى براى كنترل بيمارى  خود دريافت نمى كنند. 

در  كه  نفر  ميليون ها  مى دهد،  نشان  زمينه  اين  در  تحقيقات  آخرين 
يا  نمى شود  داده  تشخيص  يا  هستند  ديابت  به  مبتال  جهان  سراسر 
خطر  مى تواند  موضوع  اين  نمى گيرد.  قرار  درمان  تحت  خوبى  به 
مرگ زودرس در اثر بيمارى هاى قلبى را افزايش داده و مبتاليان را 
بيش تر در معرض خطر نابينايى، بيمارى هاى مزمن كليوى و حتى 

قطع عضو قرار دهد.
دكتر استفن ليم از موسسه ارزيابى سالمت در اين باره گفت: ديابت 
در بسيارى از مردم كه به بيمارى هاى قلبى دچار هستند به درستى 
شناسايى  آن ها  بيمارى  كه  افرادى  در  حتى  و  نمى شود  شناسايى 

مى شود درمان ها به درستى و به طور كامل صورت نمى گيرد.
اين در حالى است كه اتخاذ سياست هاى درست براى شناسايى و 
درمان ديابت مى تواند بار اين بيمارى را در كشورهاى ثروتمند و 

فقير دنيا كاهش دهد.
مطالعات نشان مى دهد اين بيمارى به سرعت در حال فراگير شدن 
است. تخمين زده مى شود 280 ميليون نفر يا 6.4 درصد از جمعيت 

جهان از اين بميارى رنج مى برند.
احتمال ابتال به اين بيمارى در افراد دچار اضافه وزن بيش تر است 

اين  به  مبتاليان  تعداد  آينده  دهه هاى  طى  در  مى شود  پيش بينى  و 
بيمارى به دليل شيوع چاقى رشد چشم گيرى داشته باشد.

اين تيم تحقيقات شيوه هاى شناسايى و درمان ديابت را در كشورهاى 
كلمبيا، انگلستان، مكزيك، اسكاتلند، تايلند و آمريكا بررسى كرده و 
متوجه شدند تعداد افراد مبتال به اين بيمارى كه شناسايى و درمان 

نشده اند بسيار زياد است.

براى مثال در كشور آمريكا ميزان قند خون، فشار خون و كلسترول 
اين  دارد.  قرار  ناسالم  حد  در  ديابت  به  مبتاليان  از  درصد   90 در 

ميزان در مكزيك به 99 درصد و در تايلند به 62 درصد مى رسد.
رويترز، 1 مارس

كار، كار
 انگليسى هاست!

ساقى اخوان

فيله گوشت كباب شده با پودينگ يورك شاير
وقتى صحبت از انگلستان مى شود، مراسم چاى بعد از ظهر آنها به 
خاطر هر كس مى آيد كه با آدابى خاص آن را به اتمام مى رسانند.... 
مردمى كه با مراسمى ويژه در كنار دوستان يا اعضاى خانواده شان 
بين ساعت 4 تا 5، چايشان را با شيرينى كوچك يا ساندويچ خيار مى 
خورند. اما ميان انواع غذاهاى اين كشور، ما فيله گوشت كباب شده با 
پودينگى مخصوص را برايتان در نظر گرفته ايم كه در ادامه با طرز 

پخت آن آشنا خواهيد شد. 

� عادت هاى غـذايـى انـگـلـيـسـى هـا 
هم  سنگين  تقريبا  البته  كه  ها  انگليسى  مشهور  صبحانه  گذشته  در 
بوده  فرنگى  گوجه  و  مرغ  تخم  سوسيس،  انواع  قارچ،  شامل  هست 
است. در حال حاضر انگليسى ها بيشتر انواع كورن فلكس با شير يا 
نان تست همراه مارماالد را مصرف مى كنند. نوشيدنى مخصوص 
در  است  ممكن  ولى  است  شيرقهوه  كشور،  اين  مردمان  صبحانه 
بعضى از سفره ها چاى را هم مشاهده كنيد ولى بيشتر چاى را به 
عنوان عصرانه سرو مى كنند. در واقع اين يكى از عادات انگليسى ها 
صرف «چاى عصرانه» همراه با انواع كيك ها – كه البته تنوع زيادى 

نيز در اين زمينه دارند است. 
به عنوان ناهار انگليسى ها غذاهاى سريع را بيشتر ترجيح مى دهند. 
به خصوص بچه هايى كه بايد به مدرسه بروند، از انواع ساندويچ ها 
همراه با ميوه و يك نوشيدنى مانند آبميوه استفاده مى كنند. انگليسى 
ها بسيار به غذاهاى مخصوص در روزهاى خاص معتقد هستند به 
ويژه روزهاى مذهبى و جشن كريسمس. در ضمن، عالقه زيادى به 
شيرينى دارند و حتى خيلى اوقات به جاى وعده شام شيرينى ميل 

مى كنند. 
يكى ديگر از غذاهاى مورد عالقه مردمان اين سرزمين، ماهى همراه 
با سيب زمينى و انواع سبزيجات است كه يكى از قديمى ترين غذاهاى 
رستوران  از  قبل  حتى  كنند  مى  ادعا  آنها  شود.  مى  محسوب  آنها 
«فيش  نام  شان  رستوران  منوى  در  كه  دونالد  مك  آمريكايى  هاى 
غذاهاى  از  يكى  عنوان  به  را  غذا  اين  شود،  مى  مشاهده  اندچيپس» 

اصلى شان مى خوردند. سبزيجاتى مانند هويج، كلم و نخود هم حتما 
كنار اين غذا هست؛ البته به صورت بخارپز شده. 

� مـواد الزم (براى4 نفر) 
� فيله گوساله درسته/ 300 گرم/ 550 كيلوكالرى 

� سيب زمينى/ 2 عدد/ 160 كيلوكالرى 
� هويج حلقه حلقه شده / 2 ليوان/ 50 كيلوكالرى 

� پياز خردشده/ 1 ليوان/ 25 كيلوكالرى 
� تخم مرغ / 2 عدد/ 200 كيلوكالرى 

� آرد سفيد/ 3 قاشق غذاخورى/ 80 كيلوكالرى 
� خامه/ 5 قاشق غذاخورى/ 450 كيلوكالرى 

� آويشن و رزمارى/ به ميزان دلخواه/ 0 كيلوكالرى 

� روغن كانوال/ 10 قاشق غذاخورى/ 900 كيلوكالرى 

� طـرز تـهـيـه 
ابتدا روى فيله گوشتتان نمك و آويشن بپاشيد و گل هاى رزمارى را 
در بدنه آن فرو كنيد و به مدت يك ساعت در سينى آغشته به روغن 
ديگر،  اى  تابه  در  بگذاريد.  فر  در  گراد  سانتى  درجه  دماى 220  در 
هويج، پياز خرد شده و سيب زمينى را در روغن سرخ كنيد و بگذاريد 
تا در ظرفى تورى روغن شان كشيده شود. در ظرفى ديگر، تخم مرغ 
ها را همراه كمى نمك، خامه و آرد بزنيد و بعد در قالب هاى كوچكى 
با روغن چرب شده بريزيد و بگذاريد تا به مدت 15 تا 20 دقيقه در فر 

پخته شوند. گوشت را پس از پخت از فر دربياوريد و به برش هاى 2 
سانتى مترى تقسيم كنيد و در كنار آن، سبزيجات يادشده و پودينگ 

يورك شاير را كه در قالب ريخته و در فر گذاشته ايد، سرو كنيد. 

� مـقـدار كـالـرى 
آن  اگر  بنابراين،  دارد.  انرژى  كيلوكالرى  مجموع 2415  در  غذا  اين 
كيلوكالرى  داراى 600  تقريبا  قسمت  هر  كنيد  تقسيم  قسمت  به 4  را 

انرژى خواهد بود. 

� فيـلـه گـوسالـه و افـسـردگى 
اين ماده غذايى همواره به دليل پروتئين و آهن قابل مالحظه اى كه 
دارد، مورد توجه است به خصوص كه منبع دو اسيدآمينه ضرورى 
به نام ليزين و متيونين به حساب مى آيد. جالب است بدانيد كه ليزين 
به عملكرد سيستم ايمنى كمك مى كند و فعاليت ضد ويروسى دارد 
و پيش سازى براى كارنيتين است كه در سوزاندن چربى ها دخالت 
در  كه  شود  مى  تبديل  خود  فعال  نوع  به  بدن  در  متيونين  اما  دارد. 
 SAM ساخت كارنيتين و تركيبات حياتى ديگر دخيل است و با نام
مى  مغز  در   SAM بودن  پايين  كه  بدانيد  است  جالب  دارد.  شهرت 
تواند باعث فراموشى و افسردگى و در موارد شديدتر موجب بروز 
اختالالت روانى شود. پس منابع اين اسيدهاى آمينه به خصوص فيله 
گوساله را از ياد نبريد البته به اندازه 60 گرم روزانه زيرا اين گوشت 
نيز مانند ساير گوشت هاى قرمز داراى اسيدهاى چرب اشباع است و 

مى تواند زمينه هاى بيمارى هاى قلبى را فراهم آورد. 

� هـويـج؛ ضـدسـرطـان روده 
كه  گروهى  در  شده  ديده  سالمند  فرد   1300 روى  اى  مطالعه  در 
مى   ( پخته  ليوان  نصف  يا  تازه  ليوان  (يك  هويج  واحد  يك  روزانه 
كه  گروهى  از  درصد   60 ميزان  به  قلبى  هاى  بيمارى  بروز  خورند 
يك واحد هويج هم نمى خورند، كمتر مشاهده شده است. در ضمن 
خوردن اين سبزى به دليل رساندن تركيبى به نام فالكارينول به حفظ 
عملكرد مناسب روده بزرگ كمك مى كند و خطر ابتال به سرطان اين 

ارگان را به حداقل ممكن مى رساند. 
� اگر زياد سرما مى خوريد 

هويج به دليل آنتى اكسيدان هاى فراوان تقويت كننده سيستم دفاعى 
شما خواهد بود اما در صورت مصرف گوجه فرنگى، فلفل دلمه اى 
رنگى و كلم بروكلى در كنار آن مى توان اين خاصيت را چند برابر 

كرد. 
� اگر اضافه وزن داريد 

كمترين ميزان روغن را در كنار اين غذا ميل كنيد و به جاى نان و 
پودينگ يورك شاير، سهم سبزيجاتى مانند هويج، قارچ، لوبيا سبز و 
كدو را افزايش تا هم مواد مغذى بيشترى دريافت كنيد و هم حداقل 

انرژى را به بدن تان برسانيد.
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فيروز كريمي باز هم اخراج شد 

فيروز كريمي كه به تازگي به عنوان سرمربي تيم استقالل 
حضور  هفته  چهار  از  پس  تنها  بود  شده  انتخاب  اهواز 
با  اهواز  استقالل  شد.  بركنار  خود  سمت  از  تيم  اين  در 
به دست  را  ضعيفي  بسيار  نتايج  تنها  نه  كريمي  فيروز 
چهار  اين  مدت  در  كه  كرد  سقوط  جدول  قعر  به  و  آورد 
سرمربي  گذراند.  سر  از  هم  را  فراواني  حاشيه هاي  هفته 
باخت  از  پس  كه  اهواز  استقالل  زده  بحران  تيم  اخراجي 
مقابل ابومسلم از اين تيم كنار رفت درباره دوران حضور 
كوتاه مدتش در اين تيم مي گويد:« با برگزاري چهار بازي، 
نمي توان از مربي انتظار معجزه داشت. البته از مسئوالن 
نتيجه  تيم  كه  شرايطي  در  آنها  نيستم.  ناراحت  باشگاه 
مي كنم  تعجب  كردند.  اتخاذ  را  تصميمي  چنين  نمي گرفت 
كه ما هميشه از تيم هاي عربي به علت اينكه مربيان خود 
را سريع تعويض مي كنند ايراد مي گيريم اما خودمان بدتر 
ازآنها عمل مي كنيم. استقالل اهواز مشكل حاشيه ايي دارد 
نه فني. طبيعي بود كه در كوتاه مدت كاري از دست من 
ساخته نخواهد بود.» كريمي مدتي قبل با ليدرهاي استقالل 
درگيري فيزيكي پيدا كرد و گفته مي شد اسم خواهرزاده اش 

را هم به فهرست بازيكنان تيم اضافه كرده است. 

خط و نشان قاضي شريفي براي فردوسي پور 

پشت پرده 90 را افشا مي كنم 
در  انضباطي  كميته  رئيس  شريفي،  مجتبي  حاشيه سازي 

برنامه هفته گذشته 90 كه به ملتهب شدن جو دو ورزشگاه 
دارد  ادامه  همچنان  شد  منجر  امام  يادگار  و  شهر  فوالد 
به  رسيدگي  صالحيت  نهاد  كدام  نيست  مشخص  و 
جنجال سازي هاي رئيس كميته انضباطي را دارد. شريفي 
كه حدس مي زد فردوسي پور در برنامه شب گذشته پاسخ 
ادعاي او در مورد درخواست بخشش براي علي كريمي را 
خواهد داد قبل از برنامه پيش دستي كرد و براي مجري 

90 خط و نشان كشيد: 
گاه  هر  كه  گذشته اش  سيره  برخالف  فردوسي پور  اگر   »
افراد تخريب مي شدند ديگر به آن موضوع نمي پرداخت و 
از آن فارغ مي شد، اين بار براي جبران صحبت كند مسلما 
درباره اظهاراتش صحبت خواهم كرد. چون در برنامه 90 
آمد،  نخواهم  هم  برنامه  اين  خط  پشت  و  ندارم  حضور 
يقينا به طور مفصل در گفت وگويي كه بعدا خواهم داشت 
خواهم  افشا  را  برنامه  اين  جزئيات  و  نكات  از  بسياري 
تصاوير  فردوسي پور  عادل  ديشب90،  برنامه  در  كرد.» 
به  تبريزي  و  اصفهاني  تماشاگران  اعتراض  به  مربوط 

برنامه اش را بدون سانسور روي آنتن فرستاد. 

تدر كشاكش ماجراي مالل آورانتخاب سرمربي جديد تيم ملي، نهادهاي 
هويت  تا  مي دهند  خرج  به  حصري  و  بي حد  تالش  فدراسيون  موازي 
گزينه هاي مدنظر براي خبرنگاران فاش نشود. آنها دليل اين پنهان كاري ها 
مي كنند  اعالم  نظر  مورد  مربيان  قيمت  رفتن  باال  و  بازار  شدن  خراب  را 
اما پشت پرده اين ماجرا، جنگ قدرت مسئوالني نهفته است كه هر يك در 
تب و تاب امضاي قرارداد با مربيان مورد نظر خود هستند. مثال هر وقت 
گزينه هيات رئيسه فدراسيون لو برود، كميته روابط بين الملل بالفاصله آن 
را تكذيب مي كند و يا وانمود مي كند خودش پيگير استخدام اين مربي است. 
پنهان ماندن نام سرمربي تيم ملي ايران ارتباطي با جلوگيري از رسانه اي 
شدن نام او ندارد يا اگر هم داشته باشد اين خود فدراسيوني ها هستند كه 
از سايه يكديگر مي ترسند و در اين ميان خبرنگاران را بهانه قرار مي دهند. 

حمله به كميته بين الملل 
با  مذاكره  دستور  بدني  تربيت  سازمان  رئيس  كه  روزهايي  اولين  در 
بين الملل  روابط  كميته  رئيس  كرد،  صادر  را  خارجي  بزرگ  مربي  يك 
فدراسيون فوتبال تالش بي سرانجامي را به خرج داد تا رل اصلي را در 
اين ماجرا ايفا كند. ترابيان در اين بازه زماني نسبتا طوالني از دوبي گرفته 
تا آفريقاي جنوبي سفرهاي متعددي انجام داد تا هم پروسه توافق با يك 
مستقل  با  نوعي  به  هم  بنويسد  خودش  پاي  به  را  خارجي  بزررگ  مربي 
جلوه دادن فدراسيون فوتبال جاي پايش را در پست جديد محكم كند. در 
اين مدت ترابيان دائما در كانون توجه محافل خبري بود و بدش نمي آمد 
با كدها و نشانه هاي مبهمي كه به خبرنگاران مي دهد بخش قابل توجهي 
بدهد.  اختصاص  خبرنگاران  با  گفت و گو  به  را  روزمره اش  فعاليت هاي  از 
به  رفته  رفته  كه  خبرنگاراني  با  بين الملل  روابط  كميته  حشرونشررئيس 
دوستان قابل اعتماد او تبديل شده بودند عاقبت به لو رفتن نام كارلوس 
يك  آغاز  ملي  تيم  سرمربيگري  اصلي  گزينه  نام  رفتن  لو  انجاميد.  كرش 
بر  جنگ  تهران  به  پرتغالي  مربي  ناگهاني  سفر  از  پس  بود.  تازه  ماجراي 
سر انتخاب سرمربي تيم ملي علني شد. بعد از اين اتفاقات عباس ترابيان 
مورد  مردان  دايره  از  را  خودش  اما  داد  خبر  كرش  انصراف  اعالم  از 
اعتماد كفاشيان خارج نكرد. او چند روز پس از به بن بست رسيدن روند 
مذاكرات با مربي پرتغالي اعالم كرد مسئوليت انتخاب سرمربي تيم ملي را 
به دوستانش در هيات رئيسه فدراسيون واگذار كرده اما مدتي بعد از سه 
مربي ديگر به عنوان مربيان مورد نظر فدراسيون فوتبال نام برد. امروز 
موانع صعب العبوري كه بر سر راه مذاكرات به چشم مي خورد ترابيان و 

كفاشيان را در سايه قرارداده است. 

دوئل اعضاي هيات رئيسه 
تحركات  بين الملل،  روابط  رئيس  آشكار  و  پنهان  مذاكرات  موازات  به 
خود  به  تري  علني  شكل  فوتبال  فدراسيون  رئيسه  هيات  نفوذ  با  اعضاي 
گرفت. مهدي تاج، نايب رئيس فدراسيون كه قبال مذاكرات پنهاني اش توسط 
جنگ  جديد  سرمربي  انتخاب  بحبوحه  در  بود؛  شده  تكذيب  كفاشيان  علي 
قدرت را رئيس فدراسيون باخت و براي مدت كوتاهي به سايه پناه برد. 
او  كه  بود  بيني  پيش  قابل  هستند  آشنا  تاج  روحيات  با  كه  كساني  براي 
براي  و  است  كفاشيان  مخالفان  جبهه  كردن  تقويت  دنبال  به  مدت  دراين 
شكست  است.  نشسته  كمين  در  سرمربي  انتخاب  پروسه  به  شدن  وارد 
تاج  بازگشت  براي  ممكن  زمان  بهترين  كرش  كارلوس  با  مذاكرات  روند 
به معادالت فدراسيون فوتبال بود. نايب رئيس فدراسيون فوتبال پس از 
انتقاد تند و تيز عليه ترابيان كه نتوانسته بود رضايت كرش براي امضاي 
ترك  مربيان  ديگر  بار  يك  برساند،  سرانجام  به  را  فدراسيون  با  قرارداد 
تبار را بهترين گزينه سرمربيگري تيم ملي ايران دانست. جالب اينكه وقتي 
امير  يك  درجه  حامي  قامت  در  تاج  آمد  ميان  به  ايراني  مربي  از  صحبت 
رسانه  اي اش  دوستان  حمايت  ماجراها  اين  در  تاج  شد.  ظاهر  نويي  قلعه 
راهم پشت سر خودش مي بيند. در كنار تاج، ساير اعضاي هيات رئيسه 
را  خودش  ابتدا  در  كه  اهللا زاده  فتح  علي  ننشستند.  بيكار  هم  فدراسيون 
مامور رئيس سازمان تربيت بدني براي مذاكره با مربيان خارجي معرفي 
اين  از  را  خودش  كوتاهي  مدت  تا  سعيدلو  علي  تكذيب  از  پس  بود  كرده 
مجادالت كنار كشيد اما سردرگمي مديران ارشد فدراسيون فوتبال باعث 
شد يك بار ديگر پاي او به معركه باز شود. فتح اهللا زاده در اين مدت دائما 
روابط محدودش با يكي دو باشگاه آلماني را به رخ كشيده و به تازگي 
مدعي شده كريستف دام را با يك اشاره پاي ميز مذاكره مي نشاند. دراين 
گيرودار ناصر شفق هم در مقام يك مدعي جديد قد علم كرد. پس از شوي 
شد،  كشيده  تصوير  به  كلمنته  خاوير  با  مذاكره  ماجراي  در  كه  مضحكي 
شفق به واسطه محدود شدن اعتبارش تا مدتها در محافل رسانه اي آفتابي 
نشد. كار حتي به جايي رسيده كه آيت اللهي، يكي ديگر از اعضاي هيات 
عنوان  به  را  آلماني  مربي  چند  نام  فني  كميته  نشست  آخرين  در  رئيسه 

بهترين گزينه براي سرمربيگري تيم ملي ايران پيشنهاد داد. 

نقش كم رنگ كميته فني 
ارشد  مديران  براي  معادالت  اين  در  فني  كميته  اعضاي  استراتژي 
فدراسيون فوتبال اهميت چنداني ندارد و خروجي نشست هاي گاه و بي گاه 
است.  فوتبال  فدراسيون  ارشد  مديران  سياست هاي  خالف  بر  كميته  اين 
ومنصور  نويي  قلعه  امير  آنها  راس  در  و  فني  كميته  اعضاي  از  تعدادي 
اما  مي دانند  ايراني  مربيان  حق  را  ملي  تيم  پرماجراي  نيمكت  ابراهيم زاده 
مذاكره با گزينه هاي خارجي در اولويت برنامه هاي فدراسيون قراردارد. 
چنين رويه اي در انتخاب سرمربي تيم ملي اميد هم طي شد. هومن افاضلي 
در حالي به طور خلق الساعه روي نيمكت تيم ملي اميد نشست كه پيش از 
اين كميته فني به سپردن تمامي تيم هاي پايه به تيم مربيگري كرش يا يك 

گزينه خارجي ديگر راي داده بود. 

...و آقايان سياستمدار 
سازمان هاي  و  نهادها  فيلتر  از  ملي  تيم  سرمربيگري  گزينه هاي  عبور 
سياسي روندي است كه ساليان گذشته طي شده. در اين ميان تعدادي از 
نمايندگان مجلس با ذره بين مسير انتخاب سرمربي تيم ملي را جست وجو 
معمولي  نظارت  يك  از  فراتر  هم  بدني  تربيت  كميته  فعاليتهاي  و  مي كنند 
در  سالهاست  هم  مختلف  كشورهاي  در  ايران  سفيران  مي رسد.  نظر  به 
مناسبات پشت پرده فوتبال ايران نقش پررنگي دارند. سالها قبل سفير وقت 
ايران در آلمان مقدمات بازگشت بهمن فروتن به ايران را فراهم كرد و رد 
پاي آصفي، سفير ايران در امارات هم در انتقال تعدادي از فوتباليستهاي 
ايران  سفارت  روزها  اين  مي خورد.  چشم  به  كشور  اين  ليگ  به  اني  اير 
از  پس  است.  گرفته  قرار  خبري  محافل  توجه  كانون  در  ليسبون  در 
نشريات  به  پرتغال  در  ايران  سفير  با  كرش  كارلوس  مالقات  خبر  آنكه 
ورزشي درز پيدا كرد عباس ترابيان درآخرين گفت و گوي رسمي اش با 
يكي از شبكه هاي راديويي مدعي شد مربي پرتغالي براي انجام كارهاي 
خيرخواهانه در موزامبيك به سر مي برد و اساسا صحت اين خبر را زير 
شامل  كه  كرد  رو  صوتي  سند  يك  بالفاصله  مذكور  شبكه  برد.  سوال 
گفت وگوي مجري برنامه با سفارت ايران در پرتغال بود. به گفته مجري 
نداشته اما رئيس دفتر او در پاسخ  برنامه، شخص سفيراجازه مصاحبه 
خورده اند.»  ناهار  ما  با  كرش  آقاي  مي گويد:«  راديويي  شبكه  استعالم  به 
رئيس دفتر سفير موكدا گفت كرش شنبه گذشته مهمان سفير بوده است.» 
با شنيدن اين جمله ترابيان خبرنگاران ايراني را به باال بردن قيمت مربيان 
مورد نظر فدراسيون متهم كرد اما چه كسي است كه نداند جنگ قدرتي 
كه براي انتخاب سرمربي تيم ملي باال گرفته يك بار ديگر كارلوس كرش 
را پاي ميز مذاكره با آقاي سفير نشانده است؟ در اين ميان علي سعيدلو 
جلب  براي  رئيس جمهور،  معاون  و  ورزش  دستگاه  رئيس  عنوان  به  هم 
رضايت مديران ارشد دولتي در انتخاب هاي مهم و اساسي از در تعامل 
وارد مي شود. چه آنكه مذاكره سفير ايران در ليسبون بدون اذن عالي ترين 
نبود.  پذير  امكان  بدني  تربيت  سازمان  رئيس  سبز  چراغ  و  دولت  مقام 
مربيان  با  فدراسيون  به نظر مي رسد «مذاكرات خاموش »  با اين حساب 
مورد نظرنوعي بازي براي منحرف كردن افكار عمومي است. واقعيت اين 
است كه هر گروه سرگرم مذاكره با گزينه مورد نظر خودش است. چراغ 
مذاكرات خاموش است نه براي باال رفتن قيمت مربي مورد نظر بلكه براي 

پنهان كردن روند مذاكرات از گروه مخالف./ منبع: تهران امروز

در مناسبات نامتعارف انتخاب سرمربي جديد تيم ملي ايران چه مي گذرد؟ 

به خاطر يك مشت دالر! 
مهرداد رسولي 

ورزش
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بازوبند از فرديناند گرفته مي شود 

كاپلو: ويلشر روزي كاپيتان انگليس 
خواهد شد 

بازوبند  دارد  نظر  در  گفت،  انگليس  ملي  تيم  سرمربي  كاپلو  فابيو 
كاپيتاني را از «ريو فرديناند» بگيرد و اين وظيفه را به عهده «جان 
سبب  به  فرديناند  بگذارد.  كشور  اين  پوش  ملي  مهاجم  تري» 
مارس(شش   26 روز  در  ولز  برابر  مقدماتي  ديدار  مصدوميت 
بازوبند  كاپلو  گذشته  سال  داد.  خواهد  دست  از  را  فروردين) 
كاپيتاني را در ديدار دوستانه برابر دانمارك در ماه فوريه از تري 
مقابل  بازي  در  كه  اتفاقي  از  «واقعا  مي گويد:  كاپلو  اكنون  گرفت. 
دانمارك افتاد متاسفم. آن موقع بازيكنان مي پرسيدند كه چه كسي 
تصميم  مي خواهم  و  گذشته  زمان  آن  از  سال  يك  است؟  كاپيتان 
جديدي بگيرم. آن حركت يك تصميم تنبيهي موقت بود.» اكنون كه 
مصدوميت  دليل  به  نيز  كاپيتاني  براي  دوم  گزينه  جرارد  استيون 
در بازي مقابل ولز غايب است كاپلو بايد براي اين پست تصميم 
جدي بگيرد: «مي دانم كه فرديناند از اين تصميم خوشش نمي آيد 
مي رسد  نظر  به  بگيرم.»  تصميم  بايد  من  و  هستم  من  مربي  ولي 
كاپلو نمي خواهد اتفاقي كه در بازي دانمارك در ماه گذشته افتاد 
تكرار شود. در آن بازي ابتدا فرانك لمپارد بازوبند كاپيتاني را به 
بازو داشت ولي پس از آن، اين بازوبند به گرت بري و سرانجام 
اشلي كول رسيد چرا كه هر دو بازيكن قبلي از زمين بيرون آمدند 
و جاي خود را به ديگري دادند. تري 30 ساله نخستين بار زماني 
كه استيو مك كالرن، سرمربي انگليس بود و در جام جهاني 2006 
كاپيتان تيم ملي شد. همچنين سرمربي انگليس از جك ويلشر به 
تيم  كاپيتان  روزي  «او  برد:  نام  شيرها  سه  آينده  كاپيتان  عنوان 
ملي انگليس خواهد شد. او براي پيشرفت نياز دارد در بازي هاي 
ملي بيشتري به ميدان برود اما ويژگي هاي يك ليدر و رهبر را با 
او  كه  ديدم  مقابل دانمارك  بازي  در  دارد.  سال كم  و  وجود سن 
چگونه با داور و ساير بازيكنان صحبت مي كرد. يافتن بازيكني با 
اين سن و سال كم كه چنين ويژگي هاي شخصيتي داشته باشد، 
بسيار دشوار است. سه بازيكن را مي شناسم كه پيش از اين چنين 
شخصيتي داشتند، پائولو مالديني، فرانكو بارزي كه مدافع بودند و 

رائول گونسالس كه مهاجم بود.» 

فوتبال آلمان تحت تاثير 
سونامي ژاپن 

تا  گرفته  ورزشگاه ها  از  اخير  روزهاي  در  آلمان  فوتبال  صحنه 
ورزشي  نشريات  يا  و  تلويزيوني  شبكه هاي  ورزشي  برنامه هاي 
اغلب  است.  بوده  ژاپن  سونامي  الشعاع  تحت  همه  كشور  اين 
هم تيمي هايشان  با  همدردي  نشانه  به  آلمان  در  فوتبال  بازيكنان 
داشتند  بازو  به  سياه  نوار  هستند،  داغدار  كه  ژاپن  مردم  ساير  و 
دقيقه  يك  مسابقات  شروع  از  پيش  ورزشگاه ها  از  بسياري  در  و 
سكوت اعالم مي شد. آلمان داراي بزرگ ترين جامعه ژاپني در تمام 
اروپاست كه اغلب آنها در دوسلدورف ساكن هستند. بيش از هشت 
هزار و 200 ژاپني در دوسلدورف ساكن هستند و افزون بر آن 
490 شركت ژاپني در غرب آلمان و در كنار رود راين شعبه دارند. 
در يكي از پربيننده ترين برنامه هاي ورزشي آلمان كه «اشپورت 
ارائه  سونامي  از  پس  ژاپن  لحظه  به  لحظه  اخبار  دارد،  نام  شاو» 
كه  فوتبال  ديدارهاي  از  پس  مصاحبه هاي  از  بسياري  و  مي شد 
مسابقات  نتايج  جاي  به  مي گرفت  صورت  بازيكنان  و  مربيان  با 
حول محور دوستي آنها با مردم ژاپن دور مي زد. پير ليتبارسكي 
سرمربي وولفسبورگ و ستاره سابق تيم ملي آلمان در اين باره 
گفت: وحشتناك است. مي توانيم به خوبي عمق فاجعه را از طريق 
تصاوير و فيلم هاي تلويزيوني دريابيم. فاجعه اي كه گريبانگير تيم 
سنداي شده بيش از همه مرا تحت تاثير قرار داد، چون زماني با 
آنها همبازي بودم. روي جلد نشريه ورزشي بيلد هم تصويري از 
بازماندگان سونامي ديده مي شود و در كنار آن نوشته شده است: 
 «دعا براي ژاپن» ماكوتو هاسه به (وولفسبورگ)، شينجي كاگاوا 
همگي  اوكاساكي( اشتوتگارت) ،  شينجي  دورتموند)،  (بوروسيا 
آلماني  برتر  تيم هاي  ستارگان  و  ژاپني  شده  شناخته  بازيكنان  از 
هستند كه هواداران نسبتا زيادي در آلمان دارند. در صفحه نخست 
مي خورد:  چشم  به  جمله  اين  بوروسيادورتموند  تيم  سايت  وب 
در  ژاپن  سونامي  از  پس  كاگاوا»  « شينجي  خوب،  خبر  «نخستين 
سالمت كامل به سر مي برد.» كاگاوا كه به سبب مصدوميت به ژاپن 
رفته بود، ظاهرا از سونامي جان سالم به در برده و اظهار نظرهاي 
هواداران بوروسيا دورتموند نشان مي دهد كه آنها از شنيدن اين 

خبر خشنود شده اند. 

ورزش

تا كنون بارها شنيده شده كه برخي شماره ها 
براي  نبودند.  يمن  خوش  بازيكن  يك  براي 
با  را  خود   26 شماره  بندتنر  نيكالس  مثال 
پرداخت رقمي باال با شماره 52 تعويض كرد 
هم  اينگونه  و  بياورد  شانس  برايش  بلكه  تا 
حضور  شماره 52  پوشيدن  از  پس  او  و  شد 
درباره  كرد.  پيدا  آرسنال  تركيب  در  بيشتري 
قهرماني هاي  نايب  و  نستا  مصدوميت هاي 
اين  عامل   13 شماره  هم  باالك  متوالي 
بدشانسي ها عنوان شده است. باشگاه ليدز در 
دليل  به  امتياز   18 كسر  از  پس   2008 فصل 
تا  نداد  كسي  به  را   15 شماره  مالي،  بدهي 
دچار بد بياري نشوند. ظاهرا آرسنال هم بايد 
چرا  بگيرد   18 شماره  براي  را  تصميم  همين 
اخير  سال   20 در  تيم  اين  18 هاي  شماره  كه 
سباستين  بودند.  ترين ها  بد  زمره  در  همواره 
اسكيالچي تازه ترين وارث اين پيراهن بديمن 

به شمار مي رود. 

ديويد هيلر (1990 تا 1996) 
درباره  آرسنال  قديمي  هواداران  از  اگر 
منفورترين بازيكن اين تيم سوال شود، احتماال 
بين  هيلر  شنيد.  خواهيد  را  هيلر  ديويد  نام 
سال هاي 1988 تا 1996 عضو آرسنال بود و 
بازي هاي آزار دهنده اي در خط هافبك انجام 
و  ديويس  پل  مرسون،  پل  حضور  در  مي داد. 
اما  بود  نيمكت نشين  هيلر  معموال  پارلر  ري 
هر گاه بازي مي كرد صداي آرسنالي ها را در 
مي آورد. سايمون كوپر در كتاب فوتبال عليه 
دشمن گواهي داده است وقتي در جريان بازي 
داور  حذفي،  جام  در  يونايتد  ليدز  و  آرسنال 
قصد نشان دادن كارت زرد به هيلر را داشته، 
تماشاگران آرسنال از داور خواستند كه او را 
اخراج كند! هيلر امروز اعتياد را كنار گذاشته 

است و در بريستول آتش نشان است. 

ژيل گريماندي (1997-2002) 

بود  اين  آرسنال  شانسي هاي  خوش  از  يكي 
كه در زمان بازي گريماندي در اين تيم، توني 
حال  سر  اوقات  اكثر  كيون  مارتين  و  آدامز 
بودند و بازي هاي مهم را از دست نمي دادند. 

به  بنا  را  گريماندي   1997 سال  در  ونگر 
شناخت قبلي اي كه از او در موناكو داشت به 
آرسنال آورد. ونگر طي پنج فصل از گريماندي 
اين  اما  گرفت  بازي  زمين  نقطه  از 5  بيش  در 
شماره 18 هيچ گاه مطلوب آرسنالي ها نشد و 
راپيدز  كلورادو  به  آرسنال  از  سال 2002  در 
او  نكرد.  بازي  گاه  هيچ  هم  آنجا  در  و  رفت 
امروز استعدادياب آرسنال در لهستان است. 

پاسكال سيگان (2002-2006) 
لي  باره  يك  خروج  از  پس  و   2006 سال 
متيو  و  آدامز  توني  گريماندي،  ديكسون، 
آپسون، ونگر كمي نگران شد و پس از تمديد 
قرارداد مارتين كيون، به دنبال جذب يك مدافع 
بزرگ بود. نام اين مدافع پاسكال سيگان بود 
و با قيمت 2 ميليون يورو از ليل راهي آرسنال 
شد. پس از چند بازي نه چندان خوب از سيگان 
ونگر كولوتوره 20 ساله را كه به عنوان مهاجم 
جذب كرده بود در خط دفاع قرار داد و نتيجه 
هم داد. سيگان تا سال 2006 در آرسنال بود 
و در اين مدت هيچ گاه حتي اولين ذخيره براي 
قرار گرفتن در اين پست نبود. در فصل 2006، 
مصدوم  همزمان  به طور  كليچي  و  كول  اشلي 
شدند و سيگان براي چند بازي به پست غير 
تخصصي رفت و يك پياده روي مفصل روي 
به  گل   3-4 و  داد  انجام  آرسنالي ها  اعصاب 
خودي زد. او در سال 2006 به ويارئال رفت. 
تنها  كه  داد  ويارئال نشان  در  سيگان  عملكرد 
دليل نمايش هاي ضعيف او در آرسنال شماره 

18 نبود! 

ميكائيل سيلوستره (2008-2010) 
پس از خروج سيگان به مدت دو سال شماره 
اشتباهات  مدت  اين  در  نداشت.  صاحبي   18
دفاعي آرسنال كمتر شده بود و اين تيم جوان 
رقيب ترسناكي براي ساير تيم ها بود. ونگر كه 
خأل هموطن خود و يك شماره 18 را احساس 
مي كرد، دست به سنت شكني زد و پس از 34 
خريد.  يونايتد  منچستر  از  بازيكن  يك  سال 
او  بود.  سيلوستره  جنجالي(!)  خريد  اين  اسم 
شماره  اين  براي  شايسته اي  وارث  راستي  به 

و براي هموطنانش بود. از شانس بد هواداران 
رفت،  آرسنال  از  توره  مدت  اين  در  آرسنال 
و  مي شدند  مصدوم  مدتي  ورمالن  و  گاالس 
كمپبل  به  دفاعي  خط  سپردن  و  مي ماند  ونگر 
و سيلوستره. كمپبل هم در 35سالگي توانايي 
مدافع  اشتباهات  دادن  پوشش  براي  الزم 
سيلوستره  نداشت.  را  يونايتد  منچستر  سابق 
با  كورس  در  حتي  و  بود  شده  كند  بي اندازه 

اميل هسكي هم جا مي ماند. در پايان فصل 
دليل  به  آرسنال  هواداران   2009  -  10
تالش هاي خستگي ناپذير سيلوستره و آلمونيا 
لقب  آرسنال  رقباي  رساندن  گل  به  جهت  در 
پت و مت را به آنها دادند. با توجه به رنگ زرد 
آرسنال  پيراهن  قرمز  رنگ  و  آلمونيا  پيراهن 
و عملكرد اين دو بازيكن اين تشبيه كامال بجا 
برمن  راهي  آرسنال  از  پس  سيلوستره  بود. 
دو  برمني ها  كه  مي شود  شنيده  و  شد  آلمان 
فوريتي بودن طرح خريد يك مدافع بزرگ در 

ژانويه را تصويب كردند! 

سباستين اسكيالچي (؟- 2010) 

و  آرسنال   18 شماره  آخرين  اسكيالچي 
اين  كه  است  فرانسوي اي  مدافع  چهارمين 
براي  را  او  ونگر  مي كند.  تن  بر  را  شماره 
بد  از  اما  داشت  نظر  در  ذخيره ها  نيمكت 
جايگزين  و  شد  مصدوم  فرمالن  روزگار 
ابتدا  در  هم  اسكيالچي  نبود.  موجود  ديگري 
بد نبود. او در ليگ قهرمانان اروپا حتي براي 
در  كرد.  افت  مرور  به  اما  زد  هم  گل  آرسنال 
كاپيتان  او  چلسي  مقابل  آرسنال   2-0 باخت 
به  گل  يك  با  هم  ويگان  با  بازي  در  و  بود 
كرد،  صلب  آرسنال  از  را  امتياز  دو  خودي، 
بعد از آن مصدوم شد و از تركيب توپچي ها 
كنار رفت. نكته عجيب اينكه اسكيالچي نسبت 
به ساير افراد نام برده چندان ضعيف نبود. او 
متعددي  افتخارات  سه ويا  و  ليون  موناكو،  با 
دعوت  هم  ملي  تيم  به  و  بود  كرده  كسب  را 
شماره  نحسي  از  مشكل  واقعا  آيا  اما  مي شد 

18 آرسنال است؟ 

نحسي شماره 18 در آرسنال 
مهدي احمدي 



Norouz (literally meaning New Day), is the 
celebration of the onset of spring and the 
solar Iranian year. 
It is the most cherished festival celebrated 
by all Iranians, irrespective of race, reli-
gion, status or location. 
This occasion has been commemorated in 
one form or another by all the major cul-
tures of ancient Mesopotamia, CAIS re-
ported. 
Ancestry 
Norouz, with its uniquely Iranian charac-
teristics, has been celebrated for at least 
3,000 years and is deeply rooted in the ritu-
als and traditions of the Zoroastrian belief 
system in the Sassanid period. 

This was the religion of ancient Persia 
before the advent of Islam in 7th century 
AD. The familiar concepts of Hell, Heaven, 
Resurrection, coming of the Messiah, indi-
vidual and last judgment are incorporated 
into this belief system. 
They still exist in Judo-Christian and Is-
lamic traditions. In order to understand 
Norouz, we have to understand Zoroas-
trian cosmology. 

Bundahishn 
In their ancient text, Bundahishn (founda-
tion of creation), we read that Ahura Maz-
da residing in eternal light was not God. He 
created all that was good and became God. 
Angra Mainyu (Ahriman), residing in eter-
nal darkness created all that was evil and 
became the Hostile Spirit (The word anger 
in English comes from the same origin). 

Everything that produced, protected and 
enriched life was regarded as good. This in-
cluded all forces of nature benefitial to hu-
mans. Earth, waters, sky, animals, plants, 
justice, honesty, peace, health, beauty, joy 

and happiness belonged to the good forces. 
All that threatened life and created disor-
der belonged to the hostile spirits. 

The two worlds did not have a material 
form but the essence of everything was 
present. The two existed side by side for 
3,000 years, but were completely separate 
from each other. At the end of the third 
millennium, the Hostile Spirit attacked the 
good world. This was the beginning of all 
troubles we face today, according to the 
Zoroastrian worldview. 

In order to protect this world, Ahura Maz-
da created the material world (Geety in 
modern Persian). This material world was 
created in seven different stages. The first 
creation was the sky, a big chunk of stone 
high above. The second was the first ocean 
at the bottom. Earth a big flat dish sitting 
on the ocean was the third. The next three 
creations were the prototypes of all life 
forms, including the first plant, the first 
animal a bull and the first human Gayo-
maretan (Kioumars, a common name for 
males in modern Persian), both male and 
female. The seventh creation was fire and 
sun together. 

Divine Creation 
The struggle between Good and Evil is 
continuing. There are four periods, each 
3,000 years long. In the last period, several 
saviors appear and the last one Saoshyant 
will save the world. His appearance will 
be followed by Resurrection, walking over 
the Chinvat Bridge (Sarat Bridge in the 
Qur’an) and Last Judgment. We recognize 
this figure as the Lord of Time, Imam Mah-
di (AS) in Shiite Islam. 

In order to protect his creations, Ahu-
ra Mazda also created six holy immor-
tals (Amesha Spenta), one for each of his 
creations in the material world. Khashtra 

(Sharivar), the protector of the sky, Asha-
Vahishta (Ordibehesht in modern Persian) 
protected fire. Vahu Manah (Bahman) for 
all animals, Haurvatat (Khordad) protect-
ed all waters, Spenta Armaiti (Esphand) a 
female deity became protector of mother 
earth and Ameratat (Amurdad or Mordad) 
supported all plant life. 

Ahura Mazda himself became the protec-
tor of all humans and the Holy Fire. 
There was one problem with this material 
world: it did not have a life cycle. The sun 
did not move. There were no days or nights 
and no seasons. The three prototypes of life 
were sacrificed. 

From the plant came the seeds of all plants. 
The bull produced all animals and from 
the human came the first male and female. 
The rest of humanity was created from 
their union. The cycle of life started. The 
sun moved; there was day, night and the 
seasons. This was the first Norouz. Ahura 
Mazda also created guardian angels (forou-
hars or farvahars) for all living beings. Eve-
ry human had one as long as they stayed 
with the good forces, as we see in the myth 
of Azydahak in Avesta, the Zoroastrian 
holy book. 

We know this figure in Ferdowsi’s Shah-
nameh as Zahak, a prince who chooses the 
Hostile Spirit as his protector, was made a 
king, ruled for 999 years and became im-
mortal. Zoroaster (Zardosht) the architect 
of this cosmology introduced many feasts, 
festivals and rituals to pay homage to the 
seven creations, the holy immortals and 
Ahura Mazda. The seven most important 
ones are known as Gahambars, the feasts of 
obligation. The last and the most elaborate 
was Norouz, celebrating Ahura Mazda and 
the Holy Fire at the spring equinox. 

We are a group of interested 
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Iranian community about life 
and living in the United King-
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