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رييس كل بانك مركزى ايران اعالم كرده كه طرح حذف چهار صفر از پول ملى كشور نياز 
به نظرسنجى از مردم دارد. محمود بهمنى حجم و ميزان باالى اسكناس را نيز دليل تورم و 

نقدينگى دانسته و گفته كه در آينده هر ريال يك دالر مى شود.
 محمود بهمنى در يك سخنرانى در دانشكده علوم اقتصادى تهران اعالم كرد كه قدرت خريد 
مردم با حذف 4 صفر از پول ملى كشور و تبديل هر هزار تومان به يك ريال كم نخواهد 
شد. وى خواستار نظرسنجى از افكار عمومى براى تغيير واحد پول ملى شد و افزود كه در 

صورت مخالفت مردم با آن، اين كار انجام نمى شود. 
رييس كل بانك مركزى ايران گفته كه مقامات جمهورى اسالمى، در اجالس اخير بانك جهانى 
و صندوق بين المللى پول، جلساتى با شركت شش كشور از جمله تركيه و ايتاليا برگزار 
استفاده كنند. به گفته  كرده اند تا از تجربه آنان در زمينه حذف صفرها از پول ملى شان 
مى توانند  مردم  و  مى انجامد  به طول  سال  تا 3  جديد 2  پول هاى  جايگزينى  بهمنى،  محمود 
بخشى از مراودات مالى خود را با اسكناس هاى جديد و بخشى را با اسكناس هاى قديمى 
انجام دهند. وى افزوده كه با حذف 4 صفر از واحد پول كشور، هر ريال برابر با يك دالر 

مى شود.....
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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. 
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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

سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين
در ماه هاى اخير هفته نامه پرشين با مشكالت و مسائل مختلف مالى و اقتصادى، دست 
به گريبان بوده است. مشكالت مالى كه هر كدام، توانسته اند لطمه اى به سيستم كارى 
نشريه وارد سازند. اما مديريت مجموعه، همواره تالش نموده كه اين مشكالت خدشه 
اى به شيوه كارى و سياست هاى كلى نشريه وارد نساخته و هفته نامه را از هدف 

هايش دور ننمايد. 
خوانندگان و دوستان به خوبى مطلع اند كه تنها محل تامين هزينه هاى نشريه؛ آگهى 
هايى مى باشد كه هر شماره در آن منتشر مى شود و خود صاحبان آگهى ها هستند 
كه با پرداخت هزينه درج آگهى هايشان، گوشه اى از بار مالى نشريه را تامين مى نمايند 

كه خالصانه قدردان محبت ها و همراهى هايشان مى باشيم.
اما در مقابل دوستانى هستند كه با كم لطفى هاى خود، حتى پس از درج آگهى هاى 
مربوطه، باز هم از پرداخت هزينه هاى درج آنها خوددارى مى نمايند و يا اينكه حاضر 
به پرداخت هزينه مربوط نمى باشند.  پيگيرى ها و تماس ها بى فايده است و رفتارها 

و برخوردها به گونه اى است كه گويى ما بدهكاريم و آنها طلبكار!
 جاى بسى تاسف و دلخورى است كه نشريه اى با محتواى فرهنگى و اجتماعى كه 
سعى داشته همه توان و انرژى خود را صرف ارائه محصولى فرهنگى به خانواده هاى 
ايرانى و پارسى زبانان در ديار غربت، نمايد اينگونه با بى مهرى و بى محبتى، برخى 
از هموطنان در اين كشور مواجه شود. به گونه اى كه مجبور شده ايم براى جبران 
مشكالت مالى، از تعداد صفحات و برخى بخش ها كاسته تا بر بار آگهى ها بيافزايم؛ اما 
آنچنان كه هويداست، اين روند نيز بى نتيجه بوده است و مشخص نيست تا چه زمانى 
قادر خواهيم بود كه كوله بار مشكالت مالى را بر دوش كشيده و در راهى كه در پيش 

گرفته ايم؛ قدم برداريم.
اميدواريم كه به همت و تالش شما عزيزان و فرهنگ دوستان گرامى، نشريه بتواند بار 

ديگر جانى دوباره گرفته و از عهده مشكالت مالى و اقتصادى خود، برآيد.
سردبير

سرآغاز

 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

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در 

انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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«رفراندوم براى 
تغيير پول ملى» 

كه  كرده  اعالم  ايران  مركزى  بانك  كل  رييس 
طرح حذف چهار صفر از پول ملى كشور نياز 
به نظرسنجى از مردم دارد. محمود بهمنى حجم 
و  تورم  دليل  نيز  را  اسكناس  باالى  ميزان  و 
نقدينگى دانسته و گفته كه در آينده هر ريال يك 

دالر مى شود.
دانشكده  در  سخنرانى  يك  در  بهمنى  محمود    
علوم اقتصادى تهران اعالم كرد كه قدرت خريد 
و  كشور  ملى  پول  از  صفر   4 حذف  با  مردم 
نخواهد  كم  ريال  يك  به  تومان  هزار  هر  تبديل 
عمومى  افكار  از  نظرسنجى  خواستار  وى  شد. 

در  كه  افزود  و  شد  ملى  پول  واحد  تغيير  براى 
انجام  كار  اين  آن،  با  مردم  مخالفت  صورت 

نمى شود. 
مقامات  كه  گفته  ايران  مركزى  بانك  كل  رييس 
جمهورى اسالمى، در اجالس اخير بانك جهانى 
شركت  با  جلساتى  پول،  بين المللى  صندوق  و 
برگزار  ايتاليا  و  تركيه  جمله  از  كشور  شش 
حذف  زمينه  در  آنان  تجربه  از  تا  كرده اند 
گفته  به  كنند.  استفاده  ملى شان  پول  از  صفرها 
محمود بهمنى، جايگزينى پول هاى جديد 2 تا 3 
سال به طول مى انجامد و مردم مى توانند بخشى 
از مراودات مالى خود را با اسكناس هاى جديد 
و بخشى را با اسكناس هاى قديمى انجام دهند. 
پول  واحد  از  صفر   4 حذف  با  كه  افزوده  وى 

كشور، هر ريال برابر با يك دالر مى شود.
و  مركب  كه  كرده  يادآورى  بهمنى  محمود   
وارداتى  كشور  در  موجود  اسكناس هاى  كاغذ 
هستند و درشت شدن اسكناس ها موجب كاهش 
و  چاپ  هزينه  او،  گفته  به  شد.  خواهد  هزينه ها 

امحاى هر قطعه اسكناس 38 تومان است. 
مالياتى  نظام  اصالح  لزوم  بر  تاكيد  با  بهمنى 
كشور براى كنترل نقدينگى، تصريح كرده كه در 

ايران، ماليات به صورت واقعى از افراد صاحب 
كارمندان  از  برخى  و  نمى شود  گرفته  درآمد 

بيشتر از صنوف ماليات پرداخت مى كنند.
 رييس كل بانك مركزى ايران افزوده كه انتشار 
100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت از سوى 
بانك مركزى در سال گذشته، اثر زيادى بر مهار 
اعظم  بخش  انتقال  از  او  است.  گذاشته  نقدينگى 
ذخاير مالى ايران از بانك هاى خارجى به داخل 
بانك هاى  به  كه  است  گفته  و  داده  خبر  كشور 
را  خود  ظرفيت هاى  شده  داده  دستور  كشور 
براى اجراى پروژه ها در بخش نفتى و باال بردن 

توليد نفت  باال ببرند.
 

تبديل سوپرماركت ها به جايگاه فروش سكه 
محمود بهمنى نقدينگى را مانند قند خون دانسته 
آسيب  بدن  نقاط  ساير  و  قلب  چشم،  به  گاه  كه 
مى رساند و گاه وارد بخش ارز و بخش سكه نيز 

ذاتى  «ارزش  است:  گفته  همچنين  او  مى شود. 
سكه طال در ايران از ارزش مبادالتى آن بيشتر 
كشور،  پولى  واحد  از  صفرها  حذف  اما  است، 

اين مشكل را نيز حل خواهد كرد.»
افزايش  از  ايران  مركزى  بانك  كل  رييس   
 200 از  سكه  كننده  عرضه  بانكى  شعبه هاى 
مورد به 300 شعبه خبر داده است. به گفته وى، 
در  آن  عرضه  با  سكه  مشكل  كه  صورتى  در 
500 شعبه نيز حل نشد، «تمام سوپرماركت ها، 
سكه فروشى  را  سركوچه ها  و  سرچهارراه ها 
مى كنيم تا نگذاريم قيمت سكه به طور كاذب باال 
برود.» سخنان بهمنى در حالى بيان مى شود كه 
برخى صاحب نظران، افزايش بيش از حد بهاى 
سكه و تب خريد آن را سياست خود دولت به 
شرايط  در  بازار  از  نقدينگى  جمع آورى  قصد 
از  ترتيب  اين  به  تا  مى دانند،  قيمت ها  افزايش 
و  اساسى  كاالهاى  براى  مردم  كاذب  تقاضاى 
اقتصادى،  تحليل گران  پاره اى  بكاهند.  مصرفى 
يارانه هاى  جديد  مرحله  واريز  در  دولت  تاخير 
ارزيابى  راستا  همين  در  نيز  را  خانوارها  نقدى 

مى كنند. 

طراحى وب سايت با كمترين هزينه

ليست مهمانان ازدواج 
پرنس ويليام مشخص شد

ازدواج  مراسم  به  شده  دعوت  تعدادهنرمندان 
سلطنتى كمى بيش از حد انتظار بود. 

مراسم  مهمانان  ليست  در   ، پيپل  مجله  از  نقل  به 
ليدى   ، سرها  نام  كنار  در   ، ويليام  و  كيت  ازدواج 
وزيرها  نخست   ، ها  ملكه   ، ها  شاه   ، ها  دوك   ، ها 
از  تعدادى  اسامى   ، جهان  رتبه  عالى  مقامات  و 

هنرمندان مشهور نيز ديده مى شود .جاش استون 
و  ويكتوريا   ، جان  ،التون  ريچى  گاى  كارگردان   ،
اين  به  كه  هستند  هنرمندانى  جمله  از  بكهام  ديويد 

مراسم دعوت شده اند. 

زير   ، سلطنتى  ازدواج  مهمانان  رسمى  درليست 
است:“گاى  نوشته  جمله  اين  ريچى  كارگردان  اسم 
ريچى يكى از دوستان پرنس ويليام و كيت ميدلتون 
عالقه  مورد  كالب   ، پاب  الندن  در  است.“ويليام 
ليست  اين  شد.در  آشنا  او  با  ريچى  كارگردان 
جاش استون به عنوان“ يك خواننده و ترانه نويس 
بريتانيايى ”معرفى شده است . او در كنسرت يادبود 

پرنسس دايانا در سال 2007 هنرنمايى كرد. 
مهمانان ديگر مراسم ازدواج كيت و ويليام عبارتند 
مستر  كمدى  نقش  (هنرپيشه  اتكينسون  روان   : از 
دوست  و  استراليايى  گر  (شنا  تورپ  ايان   ، بين) 
رسمى  (عكاس  تستينو  ماريو   ،( ويليام  پرنس 
خاندان سلطنتى ) ، اعضاى خانواده سلطنتى بريتانيا 
پادشاه  مانند  ديگر  كشورهاى  سلطنتى  خانواده  و 
سوازيلند ، پادشاه تونگا ، پرنس كنستانتين از يونان 

، ملكه اسپانيا و شيخ احمد الصباح از كويت و غيره. 
در اين ليست نام اعضاى خانواده نزديك و تعدادى 

از دوستان كيت ميدلتون نيز ديده مى شود

به مناسبت ازدواج شاهزاده ويليام؛ 
نخست وزير انگليس اجازه 

جشنهاى خيابانى را صادر كرد  
از  انگلستان  وقت  وزير  نخست   ، كامرون  ديويد 
مقامات محلى خواست از قوانين ادارى موجود براى 
استفاده  خيابانها  در  جشن  برگزارى  از  جلوگيرى 
به  آوريل   29 روز  در  مردم  بدهند  اجازه  و  نكنند 

راحتى در خيابانهاى انگلستان جشن بگيرند. 
گفت:“شوراها  كامرون  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به   
درخواست  مثل  رايج  قوانين  از  استفاده  با  نبايد 
مجوز از مردم و ساير محدوديتهاى قانونى ، مانع 

از برگزارى جشن در خيابانهاى انگلستان شوند. 
اگر  كنم  مى  اعالم  همينجا  از  امروز  گفت:“من  او 
به  باشند،  داشته  خيابانى  جشن  خواهند  مى  مردم 
جشن  اين  برگزارى  گويند  مى  كه  كسانى  حرف 
امنيت و سالمت جامعه را به خطر مى اندازد و شما 

نبايد اين كار را انجام بدهيد ، گوش نكنند .“ 

جشن  خواهد  مى  كسى  اگر  كه  بدانند  بايد  ”همه 
و  غذايى  مواد  مجوز  به   ، كند  برگزار  خيابانى 
مجوز استفاده از موسيقى و سرگرميهاى ديگر در 
خيابان احتياجى ندارد و حتى براى بستن خيابانها 
هم نيازى به ارائه اسناد نوشته شده قانونى نيست 
.اگر مى خواهيد شما هم همراه كيت و ويليام جشن 

بگيريد ، شك نكنيد و حتما“ اينكا را انجام بدهيد.“ 
سلطنت  ضد  و  خواه  جمهورى  حزب  گفته  به  بنا 
جشن  يك  برگزارى  براى  آنها  هاى  برنامه   ، طلب 
غيرسلطنتى ، توسط شوراى كمدن لندن مسدود و 

متوقف شده است. 

حزب جمهورى خواه گفت: اين شورا ماه گذشته با 
اخيرا“  اما  است  كرده  موافقت  جشن  اين  برگزارى 
اعالم كرده است كه براى جلوگيرى از ايجاد ترافيك 
اين  است  قرار  كه  را  ،خيابانى  آوريل   29 روز  در 

جشن در آن برگزار شود ، مسدود نخواهد كرد. 

فريدون فرياد در آمريكا 
درباره شعر سخنرانى مى كند

مقيم  ايرانى  شاعر  فرياد  فريدون   
به  آمريكا  در  زودى  به  يونان 
سخنرانى و شعرخوانى مى پردازد.

با  سفر  اين  خبرآنالين،  گزارش  به 
دراگون  «رد  كتاب  ناشر  همكارى 
فرهنگى  مركز  و  پرس»  فالى 
مينه سوتا  ايالت  در  آندرسن 

صورت مى پذيرد. 
اقامتش  طول  در  او  فرياد،  گفته   به 
در  شعرخوانى  و  سخنرانى  چند 
دانشگاه  در  و  فرهنگى  مركز  اين 

مينه سوتا به زبان فارسى و انگليسى خواهد داشت 
و روى چند ترجمه شعر و رمان كار خواهد كرد. 

پيش از اين اشعار و مصاحبه هاى فرياد در فصلنامه  
ادبى اين مركز با عنوان «گريت ريور ريويو» بارها 

به چاپ رسيده است. 
 Heaven» عنوان  با  فرياد  كتاب   2006 سال  در 

without a Passport» با ترجمه شاعر آمريكايى 
با  و  شده  منتشر  و  چاپ  آمريكا  در  كينگ  اسكات 

استقبال خوبى مواجه شده بود.
مقدمات  سفر  اين  «در  گفت:  همچنين  شاعر  اين 
پر  «خواب هايم  انگليسى  ترجمه  چاپ 
فراهم  نيز  است»  بادبادك  و  كبوتر  از 

خواهد شده است.»
شعر  مجموعه  اخيرا  فرياد  فريدون 
بر  ستاره ها  نخستين  «همهمه  جديدش 
بام خانه ها» را كه يك تريلوژى شعرى 
براى  بلند  و  كوتاه  شعر   160 با  است 
ايران  در  ناشرى  به  انتشار  و  چاپ 

سپرد كه به زودى منتشر خواهد شد.
در  فرياد  فريدون  از  كه  كتابى  آخرين 
ايران منتشر شده، «شعر امروز يونان، 
بود  نويونانى»  شعر  صدسال  به  روشن  پنجره اى 
كه توسط نشرعلمى - فرهنگى چاپ و به نمايشگاه 

كتاب سال گذشته عرضه شد.
بى  «آسمان  به  مى توان  فرياد  منتشرشده  آثار  از 
گذرنامه»، «زمان سنگى» و «خواب هايم پر از كبوتر 

و بادبادك است» اشاره كرد. 

07811000455

دريافت و توقيف گذرنامه در فرودگاه هاى بين المللى 
كشور ممنوع شد

گذرنامه  توقيف  و  دريافت  گفت:  كشور  از  خارج  ايرانيان  امور  به  رسيدگى  عالى  شوراى  دبيركل 
هموطنان مقيم خارج از كشور به هنگام ورود به فرودگاه هاى بين المللى كشور ممنوع شد. 

محمد شريف ملك زاده روز چهارشنبه در مديران كل فرودگاه هاى كشور در فرودگاه مهرآباد افزود: 
براساس امضاى توافق نامه شوراى عالى ايرانيان خارج از كشور با اداره كل گذرنامه رياست جمهورى 
بين المللى  فرودگاه هاى  وارد  و  كنند  سفر  ايران  به  استرس  و  نگرانى  بدون  ايرانيان  تمام  شد،  مقرر 

كشور شوند. 
وى گفت: البته دريافت و توقيف گذرنامه افرادى كه حكم قضايى دارند و مورد تاييد مراجع قانونى 

است و حكم آنان بررسى شده است، مانعى ندارد. 

ملك زاده ادامه داد: براساس اين توافق نامه، هر ايرانى مقيم خارج از كشور مى تواند پس از سفر به 
ايران و درصورت مواجه با هر مشكلى به دفاتر مراكز رسيدگى به امور ايرانيان خارج از كشور كه 

در فرودگاه هاى بين المللى راه اندازى شده، مراجعه كنند. 
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خودكشى آرام 
ترك ها

 تركيه بايد ميان ملت ها و دولت ها،
 گزينه نخست را انتخاب كند. 

آماندا پال 

خاورميانه  در  عمومى  هاى  خيزش  ابتداى  از 
همگان از تركيه اى سخن مى گفتند كه قرار است 
نقش الگو را براى كشورهايى نظير تونس و مصر 
توان  مى  سختى  به  امروز  همه  اين  با  كند.  بازى 
از اينچنين نقشى براى تركيه سخن گفت. تنها در 
يك دهه گذشته بود كه تركيه به مدد دموكراسى 
و مدرنيته اى كه در حال تجربه آن بود توانست 
كشورهاى  و  خاورميانه  در  خود  همسايگان  بر 
نود  دهه  در  تركيه  بگذرد.  تاثير  شمالى  آفريقاى 
براى  الگويى  اقتصادى  نه  و  سياسى  منظر  از  نه 
هيچ كشورى نبود. روى كار آمدن حزب عدالت و 
توسعه و همزمانى آن با رويكرد نه چندان مقبول 
منجر  كشور  اين  عضويت  قبال  در  اروپا  اتحاديه 
شد.  تركيه  در  سياسى  و  اقتصادى  اصالحات  به 
سياست  حوزه  در  خود  هاى  مقاومت  با  تركيه 
خارجى و استقاللى كه رهبران آن از خود نشان 
دادند تبديل به الگويى براى ديگران شد. با اين همه 
تركيه  اخير  هاى  گيرى  موضع  و  رفتارها  برخى 
برد.  سوال  زير  را  كشور  اين  دولتمردان  اعتبار   ،
آنكارا در مواجهه با مسائل داخلى در مصر همان 
نقش آزادى خواهى را بازى كرد كه همگان از آن 
ترك  همين  بعد  چندى  همه  اين  با  داشتند.  انتظار 
سوريه  مقابل  در  هم  امروز  و  ليبى  قبال  در  ها 

موضعى نه چندان مورد انتظار اتخاذ كرده اند.

هم معمر قذافى و هم بشار اسد رابطه بسيار خوب 
داشتند.  توسعه  و  عدالت  رهبران  با  نزديكى  و 
اين  به  هنوز  قذافى  معمر  با  مواجهه  در  آنكارا 
قطعيت نرسيده كه آيا وى بايد برود و يا ماندنش 
به مصلحت بيشتر است.شايد به دليل همين ترديد 
در  احتياط  با  دهند  مى  ترجيح  ها  ترك  كه  است 

و  ليبى  دهند.  نظر  قذافى  معمر  رفتن  خصوص 
دارند.  هم  به  نزديك  بسيار  تجارى  روابط  تركيه 
اين بازى تاخير و تعلل براى ترك ها بسيار گران 
كامال  سياست  دو  ليبى  قبال  در  شد.تركيه  تمام 
در  سردرگمى  نوعى  ابتدا  كرد.  اتخاذ  را  متفاوت 
اين موضع گيرى ها به چشم مى خورد.اندكى بعد 
نيروهاى  دخالت  با  اردوغان  سرسختانه  مخالفت 
و  كرد  بدبين  ها  ترك  به  را  همگان  ليبى  در  ناتو 
در نهايت هم سخنان وى در انتقاد از مجهز كردن 
مبارزان عليه قذافى تير خالصى به اعتبار رهبران 
ترك بود. به دنبال همين موضع گيرى ها بود كه 

كنسولگرى  بنغازى  در  مخالفان  همان  يا  مبارزان 
تركيه را تخريب كردند.

حس تركيه ستيزى كه جهان اسالم را در برگرفته 
رهبران اين كشور را شوكه كرد. رهبران عدالت و 
توسعه همان هايى هستند كه تا پيش از ماجراى 
اين  نمك  بودند.  ربوده  را  عرب  جوانان  قلب  ليبى 
زخم هم در اين حقيقت نهفته بود كه جوانان عرب 
از  حمايت  دليل  به  را  ساركوزى  نيكوال  ليبى  در 
حمله به ليبى دوست شفيق خود مى دانند اما چشم 
ديدن اردوغان را ندارند. ساركوزى از جدى ترين 
است.  اروپا  اتحاديه  در  تركيه  حضور  مخالفان 
اكنون با باال گرفتن ناآرامى ها در سوريه باز هم 
تركيه در مقام اتهام قرار گرفته است. به نظر مى 
صعودى  سير  روز  هر  سوريه  در  تنش  كه  رسد 
معترضان  با  دولتى  نيروهاى  كند.  طى  را  خود 
معركه  آتش  بر  مساله  همين  و  اند  شده  درگير 
بيانيه  آخرين  گران  تحليل  از  بسيارى  افزايد.  مى 
از  درخواست  در  را  تركيه  خارجه  امور  وزارت 
اسد  بشار  اصالحات  با  همراهى  براى  معترضان 
اردوغان  طيب  رجب  دانند.  مى  اشتباه  بزرگترين 

از  بيش  بسيار  كه  پيچيد  نسخه  مردمانى  براى 
روى  از  پس  تركيه  در  جارى  تحوالت  از  ديگران 
كردند.  استقبال  توسعه  و  عدالت  حزب  آمدن  كار 
مردم  به  تلويحى  شكل  به  بيانيه  اين  با  آنكارا 
شما  كه  را  مردى  با  رفاقت  ما  كه  فهماند  سوريه 
ترجيح  شما  از  حمايت  بر  هستيد  مخالف  وى  با 

مى دهيم.
بسيارى از تحليل گران گام هاى بشار اسد را به 
نمايشى بيشتر شبيه مى دانند. در حالى كه بشار 
از آرامش سخن مى گويد و اصالحات، نيروهاى 
مورد  را  معترضان  خيابان  و  كوچه  در  امنيتى 
از  رسيده  اخبار   . دهند  مى  قرار  شتم  و  ضرب 
دمشق حاكى از آن است كه در روز جمعه خشم 
در اين كشور حداقل 80 نفر جان خود را از دست 
شدت  به  را  ها  ترك  هم  يمن  ماجراهاى  دادند. 
نگران كرده است. اوضاع در خاورميانه به گونه 
اى ست كه مى تواند ترك ها را در شرايط مشابه 
و خطرناك ديگرى هم قرار دهد. تركيه بايد ميان 

ملت ها و دولت ها، گزينه نخست را انتخاب كند. 
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اختيار فروش نفت در دست 
مخالفان

كاخ سيد موافقت خود را با خريد نفت از مخالفان معمر قذافى 
اعالم كرد

در  ديروز  از  بيشتر  روز  هر  قذافى  معمر  مخالفان  دست 
دستان آمريكا و اروپا قرار مى گيرد. 24 ساعت پس از آنكه 
نخست وزير بريتانيا ديويد كامرون در نامه اى به يك عضو 
محافظه كار مجلس عوام اين كشور موافقت ضمنى خود را 
با تجهيز مخالفان قذافى اعالم كرد، خبرهاى رسيده از ليبى 
خريد  موافق  نيز  ها  نشين  وانشگتن  كه  است  آن  از  حاكى 
نفت از مخالفان براى كمك به آنها هستند. اين در حالى است 
كه قذافى براى فشار بر غرب و تسليم كردن آنها در برابر 
كشورش  در  ها  ناآرامى  آغاز  زمان  از  خود  هاى  خواسته 

استخراج و صادرات اين ثروت سياه را متوقف كرده بود.

امريكا  دارى  خزانه  وزارت  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
با صدور بيانيه اى به طور خاص مجوز معامالت با شركت 
نفت قطر و گروه ويتول را تحت نظارت شوراى ملى انتقالى 

ليبى براى خريد نفت اين كشور صادر كرد.

شرح  بايد  خريداران  است  امده  بيانيه  اين  از  بخشى  در 
اطالعاتى  و  كنند  گزارش  وزارتخانه  اين  به  را  معامالتشان 
را ارائه كنند كه نشان دهد دولت ليبى يا سايرينى كه تحت 
در  برند.  نمى  معامالت  اين  از  سودى  دارند  قرار  تحريم 
صدور اين مجوز دستورى كه در ماه فوريه در مورد توقيف 
و  شده  صادر  ليبى  ارشد  هاى  مقام  از  برخى  هاى  دارايى 
 . برجاست  پا  همچنان  بود  شده  منع  ليبى  دولت  با  معامله 
شوراى ملى انتقالى ليبى كه نماينده نيروهاى مخالف معمر 

قذافى است از اين اقدام امريكا استقبال كرد. 
شوراى ملى انتقالى ليبى در بيانيه اى اعالم كرد مردم ليبى 
و  خود  تغذيه  و  حافظت  براى  اما  هستند  مبارز  و  شجاع 

خانوده شان به پول نفت احتياج دارند.
اى  اينده  دارى  و  ثبات  با  كشورى  تشكيل  براى  پول  اين 
كاهش  مورد  در  امريكا  تصميم  از  ما  و  است  ضروى  امن 

محدوديت ها در باره صادراتمان استقبال مى كنيم.
*************

سعودي ها؛پولدارترين زنان در 
خليج فارس

زنان  ديگر  به  نسبت  سعودي  زنان  مي دهد  نشان  تحقيقات 
عصر  گزارش  به  هستند.  پولدارتر  فارس،  خليج  جنوب  در 
و  بررسي ها  كويت،  چاپ  الوطن  روزنامه  از  نقل  به  ايران 
خليج  جنوب  كشورهاي  زنان  ثروت  ميزان  در  پژوهش ها 
فارس نشان مي دهند زنان عربستان سعودي در ميان زنان 
كشورهاي قطر، كويت، بحرين، امارات و عمان، پولدارترين 
هستند. فاطمه الشامسي دبير كل دانشگاه امارات در نخستين 
شهر  در  فارس  خليج  جنوب  در  بازرگان  زنان  همايش 
شارجه گفت: براساس بررسي ها حجم ثروت زنان سعودي 
كه حساب هاي بانكي آنها ثبت شده است به رقم 16 ميليارد 
دالر مي رسد. اين در حالي است كه 15 هزار زن اماراتي 4 
ميليارد دالر را در مالكيت خود دارند. همچنين زنان قطري، 
6 ميليارد دالر دست دارند. الشامسي اضافه كرد: منابع مالي 
دارايي  از  درصد   39 است.  متنوع  سعودي  عربستان  زنان 
آنها از درآمدهاي شخصي است. 44 درصد از پس اندازهاي 
شخصي و خانوادگي، 21 درصد از كارت هاي اعتباري، 19 
درصد از وام هاي مالي است. همچنين براساس بررسي هاي 
خليج  جنوب  در  ثروتمند  زن  هزار   63 از  بيش  شده  انجام 
فارس وجود دارند كه حجم ثروت آنها متشكل از منابع مالي 

و اموال منقول و غيرمنقول به 385 ميليارد دالر مي رسد. 

آقاى رئيس جمهور نه 
چندان خوش شانس

رابرت فيسك
اينديپندنت 23 آوريل / ترجمه: سارا معصومى

اين  زنند.  مى  فرياد  را  تغيير  سوريه  هاى  خيابان  و  كوچه  در  مردم   
جمعيت آنقدر نيست كه در ميدان تحرير قاهره بود و يا در تونس. اما 

موج اعتراض ها آغاز شده است. 
همه دولتمردان به خوبى مى دانند كه هر بار بازى امتياز دهى را آغاز 

كنند ، خود را در معرض خطر بيشتر و احتمال سقوط افزون تر قرار 
تجربه  را  تدريجى  شكنجه  دولت  ها  امتيازدهى  اين  آغاز  با  اند.  داده 
كردن  آزاد  از  كند  اتخاذ  دولت  كه  ژستى  و  حركت  هر  كرد.  خواهد 
زندانيان سياسى تا صدور مجوز براى تجمع هاى اعتراض آميز فايده 
مردم  بيايند،  كوتاه  بيشتر  ها  دولت  قبيل  اين  چه  هر  داشت.  نخواهد 
مطالبات بيشترى را مطرح خواهند كرد. در چند روز گذشته ما شاهد 
شكنجه تدريجى بشار اسد بوديم. آيا اين بشار اسد نبود كه حالت فوق 
العاده را لغو كرد؟ آيا اين بشار اسد نبود كه مجوز برگزارى تجمع هاى 
زندانيان  از  تعدادى  كه  نبود  آقا  همين  اين  آيا  كرد؟  صادر  را  قانونى 
چندان  جمهور  رئيس  آقاى  تفاسير  اين  تمام  با  كرد؟  آزاد  را  سياسى 

خوش شانس نبود.
در دمشق و در حما در همان شهر قديمى كه ساكنان آن يك بار تالش 
در  و  دهند  پايان  هم  اسد  حافظ  حكومت  به   1982 فوريه  در  كردند 
آمدند  ها  خيابان  به  نفر  هزاران   ، سوريه  شهرهاى  از  ديگر  بسيارى 
از  بيش  آزادى  خواهان  معترضان  دادند.  سر  ضددولتى  شعارهاى  و 
6 هزار زندانى سياسى هستند و البته پايان دادن به شكنجه در زندان 
هاى دولتى . البته مطالبه ديگرى هم در ميان شعارهاى آنها به چشم 
مى خورد كه از ساير مطالبه ها سنگين وزن تر است : بشار بايد برود.

سوريه كشورى با شان خاص است، همين دولتمردان به تونس و مصر 
به چشم اشتباهى بزرگ نگاه مى كردند. اما مردم عادى در سوريه از 
توانند  مى  آفريقا  شمال  در  اعراب  اگر  كه  كنند  مى  را  سوال  اين  خود 
مطالبه هاى خود را از دولت بگيرند، چرا ما نتوانيم؟ خاندان سعود به 
دنبال همان آزادى هايى هستند كه يازده سال پيش گمان مى كردند با 
مرگ حافظ اسد و روى كار آمدن بشار جوان محقق خواهد شد. آزادى 
مطبوعات يا آزادى بيان. در آن روزها همه گمان مى كردند كه سوريه 
روزهاى جديدى را تحت حاكميت بشار اسد تجربه خواهد كرد. با اين 
همه تغييرات با حضور بشار هم از راه نرسيد. بشار اسد پس از روى 
كار آمدن متوجه شد كه نمى تواند اصول بنا گذاشته شده توسط پدر 
را به يكباره زير سوال ببرد. خانواده و حزب براى وى از اهميت فوق 
العاده اى برخوردار بودند. او در برآوردن خواست مردم موفق عمل 

نكرد.

 اكنون اين شكست عيان شده است: در گازهاى اشك آورى كه به سمت 
مردم شليك مى شود و در شليك مستقيم به معترضان. در شهرهايى 
اين هياهو به راه افتاده كه به سختى مى توانيد زن يا مرد باالى سى 
سال را بيابيد كه 29 سال پيش دوست يا قوم و خويشى را در سركوب 
هاى زمان حافظ از دست نداده است. بشار اسد مرد سختى ها است. او 
در برابر اسرائيل و امريكا ايستاد. با ايران و حزب اهللا همكارى داشت. 
با اين همه سورى ها هم نيازهاى خاص خود را دارند. آنها بيشتر به 
آزادى خود در داخل بها مى دهند تا رابطه با حزب اهللا لبنان يا دوستى 
با حماس. اكنون سورى ها با تمام قوا آمده اند و يكصدا يك چيز را 

فرياد مى زنند: سقوط نظام.

نمى دانم كه آيا سورى ها واقعا به آنچه كه مى خواهند مى رسند يا 
خير؟ آيا بشار اسد متوقف خواهد شد يا خير؟ سرويس هاى اطالعاتى 
و  قومى  هاى  درگيرى  در  ها  ناآرامى  ريشه  كه  كنند  مى  ادعا  سوريه 
قبيله اى است . شايد بخشى از اين ادعا درست باشد اما همه حقيقت 
زنند.  مى  فرياد  را  تغيير  سوريه  هاى  خيابان  و  كوچه  در  نيست.مردم 
اين جمعيت آنقدر نيست كه در ميدان تحرير قاهره بود و يا در تونس. 

اما موج اعتراض ها آغاز شده است. 

بازهم جدال گيتس و پوتين
اين  كسي  چه  قذافي:  مقر  بمباران  به  اعتراض  در  روسيه  وزير  نخست 

اجازه را به شما داده است؟
پوتين  والديمير  مونيخ  امنيتي  اجالس  در  كه  بود   2007 سال  فوريه   
كه هنوز رئيس جمهور روس ها بود به شدت از سياست خارجي اياالت 
كشيد.  چالش  به  را  متحده  اياالت  گرايي  يكجانبه  و  كرد  انتقاد  متحده 
همان  در  متحده  اياالت  دفاع  وزير  گيتس،  رابرت  اظهارات  اين  از  پس 
اجالس گفت كه از سخنان پوتين بوي جنگ سرد جديدي را استشمام 
روي  روبه  ليبي  پرونده  درخصوص  طرف  دو  اما  بار  اين  است.  كرده 
وزير  نخست  مقام  در  بار  اين  پوتين  والديمير  كردند.  آرايي  صف  هم 
روسيه و پس از آنكه نيروهاي ناتو در روز دوشنبه مقر معمر قذافي را 
در باب العزيزيه طرابلس هدف قرار دادند گفت: هواپيماهاي ناتو قصد 
دارند قصرهاي قذافي را بمباران كنند، در حاليكه برخي مقامات رسمي 
ناتو مدعي هستند نمي خواهند او را از بين ببرند، پس هدف از بمباران 
قصرهاي او چيست؟ به گفته پوتين شركت كنندگان در ائتالف بين المللي 
حالي كه  در  مي كنند،  عمل  امنيت  شوراي  قطعنامه  چارچوب  از  فراتر 
هيچ كس  و  است  نكرده  صادر  را  معمرقذافي  نابودي  مجوز  سند  اين 

را  قذافي  معمر  تا  است  نداده  را  اجازه  اين  كشورها  ساير  رهبران  به 
اعدام كنند. نخست وزير روسيه روز سه شنبه بعد از مذاكرات با همتاي 
دانماركي خود در كپنهاگ افزود كه همه مي دانند كه ليبي از لحاظ ذخيره 
رتبه  در  گاز  ذخيره  لحاظ  از  و  دارد  آفريقا  در  را  نخست  جايگاه  نفت 
چهارم است. حال اين سوال مطرح مي شود كه آيا اين مسئله دليل اصلي 
عالقه مندي كشورهايي نيست كه در حال حاضر در حال حمله به اين 
كشور هستند؟ پس از اين سخنان بود كه وزير دفاع آمريكا در واكنش به 
اظهارات پوتين گفت كه كاخ هاي قذافي مانند مراكز فرماندهي نظامي از 
جمله اهداف قانوني نيروهاي ناتو هستند.گيتس معتقد است كه كاخ رهبر 
ليبي بر اساس قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل يك «هدف قانوني» 
براي ناتو محسوب مي شود. وزير دفاع آمريكا در پايان مذاكرات خود با 
همتاي انگليسي خود گفت: ما كاخهاي قذافي را به طور خاص مورد هدف 
قرار نداده ايم، ولي آنها نيز مانند مراكز فرماندهي نظامي در ليبي، جزو 
مجري  مراكز  اين  كه  چرا  دارند،  قرار  ائتالفي  نيروهاي  قانوني  اهداف 
مي گذارند  پا  زير  را  بشر  حقوق  كه  هستند  كشور  اين  نظاميان  هدايت 
است.  امنيت  شوراي  مصوبه  قطعنامه  اجراي  راستاي  در  مسئله  اين  و 
طرف  آمريكا،  دولت  براي  ليبي  انقالبيون  كه  كرد  تاكيد  همچنين  گيتس 

عرضه كننده قانوني نفت اين كشور به شمار مي روند. 
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اقتصاد چين 
بزرگ ترين اقتصاد 
جهان مي شود

اگر اقتصاد قدرتمند نباشد نمي توان 
در ديگر جنبه ها قدرتمند باقي ماند

در  پيش  روز  چند  كه  گزارشي  در  پول  بين المللي  صندوق 
تبليغي  چندان  آن  مورد  در  و  شد  منتشر  سازمان  اين  سايت 
از  زودتر  بسيار  چين  اقتصاد  كه  كرده  پيش بيني  نشد،  انجام 
آنچه تصور مي شود اقتصاد اياالت متحده را پشت سر خواهد 
شد.  خواهد  تبديل  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين  به  و  گذاشت 
طبق محاسبات تحليلگران صندوق بين المللي پول، اين رويداد 
افتاد.  خواهد  اتفاق  ديگر  سال  پنج  تنها  يعني   2016 سال  در 
آمريكا  رئيس جمهور   2012 سال  در  كه  كس  هر  بدين ترتيب 
بزرگ ترين  عنوان  به  كشور  اين  رئيس جمهور  آخرين  شود، 
را  تحولي  چنين  آمادگي  هيچ كس  بود.  خواهد  جهان  اقتصاد 
بسيار  اتفاق  اين  كه  نمي دانند  حتي  افراد  از  بسياري  و  ندارد 
دو  در  چين  اقتصاد  مي شد  تصور  روي مي دهد. تاكنون  زود 
دهه آينده به تدريج رشد خواهد كرد و در اواسط دهه 2020 
از اقتصاد اياالت متحده بزرگ تر خواهد شد اما در محاسبات 

گذشته اشتباهاتي رخ داده است.

مبناي  بر  كشور  دو  داخلي  ناخالص  توليد  محاسبات  اين  در   
روش  اين  كه  حالي  در  است  شده  مقايسه  ارزها  برابري  نرخ 
در شرايط واقعي بي معناست. نرخ هاي برابري به سرعت تغيير 
مي كنند و چين به طور مصنوعي ارزش پول خود را پايين نگه 
داشته است. همچنين در هفته هاي اخير ارزش دالر در برابر 
يورو 10 درصد كاهش يافته است اما آيا توليد ناخالص داخلي 
اروپا  داخلي  ناخالص  توليد  به  نسبت  درصد   10 نيز  آمريكا 

اگر  برابري  نرخ  كه  مي شود  مشاهده  است؟  شده  كوچك تر 
مبناي محاسبه حجم اقتصاد قرار گيرد نقايص خاص خود را 
دارد. تحليلگران صندوق بين الملي پول در كنار مقايسه اقتصاد 
چين و آمريكا بر مبناي نرخ برابري جاري، به تصوير حقيقي 
نظر  مد  را  خريد  قدرت  برابري  و  كرده اند  توجه  اقتصاد  دو 
شرايط  در  جمعيت  هزينه  و  درآمد  مبنا  اين  بر  داده اند.  قرار 
واقعي در هر اقتصاد مورد توجه قرار مي گيرد. بر مبناي معيار 
دالر  ميليارد  هزار  از 11.2  چين  اقتصاد  خريد،  قدرت  برابري 
كنوني، در سال 2016 به 19 هزار ميليارد دالر خواهد رسيد. 

طي اين مدت اقتصاد اياالت متحده از 15.2 هزار ميليارد دالر 
كنوني به 18.8 هزار ميليارد دالر مي رسد. در سال 2016 سهم 
اقتصاد آمريكا از بازده جهاني به 17.7 درصد كاهش خواهد 

يافت يعني كمترين ميزان در چند دهه گذشته اما سهم اقتصاد 
چين به 18 درصد افزايش مي يابد. تا همين يك دهه پيش حجم 
واقعيت  يك  اين  بود.  چين  اقتصاد  برابر  سه  آمريكا  اقتصاد 
است كه تمام پيش بيني ها داراي ضريب خطا هستند و اين بدان 
معناست كه ممكن است زودتر از سال 2016 يا چند سال ديرتر 
از اين تاريخ اقتصاد چين به بزرگ ترين اقتصاد جهان تبديل 
سال  چند  در  ندارد.  وجود  ترديدي  ماجرا  اصل  در  اما  شود 
نخواهد  جهان  اقتصاد  بزرگ ترين  ديگر  آمريكا  اقتصاد  آينده 
بود و اين تنها يك محاسبه نيست بلكه پايان عصر آمريكاست 
سال هاي  طي  ما  معتقدند،  اروپايي  تحليلگران  كه  همانطور  و 
آينده شاهد پايان سلطه اقتصاد آمريكا بر جهان خواهيم بود. 

با  پيش  سال  حدود 120  يعني  دهه 1890  در  آمريكا  اقتصاد 
پشت سر گذاشتن اقتصاد بريتانيا به بزرگ ترين اقتصاد جهان 
تبديل شد و اكنون هيچ انسان زنده اي در جهان وجود ندارد كه 
قبل از دوره سلطه اقتصادي آمريكا را به ياد آورد. ظهور چين 
و افول اياالت متحده بزرگ ترين رويداد اقتصادي دوران ماست 
و تبعات بسيار مهمي براي همه ابعاد زندگي انسان ها دارد: از 
كارخانه هاي تعطيل شده در آمريكا گرفته تا گران شدن قيمت 
چين.  باالي  مصرق  دليل  به  انرژي  جمله  از  خام  مواد  تمامي 
تحليلگران معتقدند دو سيستم در حال برخورد با هم هستند. 
در  و  حكمفرماست  شده  هدايت  و  دولتي  كاپيتاليسم  چين  در 
اياالت متحده كاپيتاليسم آزادتر. طي سال هاي اخير شغل ها به 
چين منتقل شده اند، از توانايي ها و ظرفيت هاي آمريكا كاسته و 

بر ظرفيت ها و توانايي هاي چين افزوده شده است. 

سبب  و  است  بوده  مخرب  بسيار  آمريكا  براي  فرآيند  اين 
و  ثروتمند  كوچك  بسيار  اقليت  يك  به  آمريكا  جامعه  شده 
به  اما  هستند  متوسط  طبقه  در  كه  بزرگ  بسيار  اكثريت  يك 
تدريج از آن خارج مي شوند تقسيم شود. اياالت متحده بايد از 
امپراتوري هاي بريتانيا، اسپانيا و... اين درس را فرا بگيرد كه 
قدرتمند  جنبه ها  ديگر  از  نمي توان  نباشد  قدرتمند  اقتصاد  اگر 
به  توجه  بدون  متحده  اياالت  اخير  سال هاي  در  ماند.  باقي 
كه  ندارد  تعجبي  بدين ترتيب  است.  كرده  رفتار  واقعيت  اين 
آن  سهم  افزايش  و  طال  خريد  به  سرمايه گذاران  از  بسياري 
در سبد دارايي خود اقدام كرده اند. اگر دالر آمريكا ديگر تنها 
ارز ذخيره جهان نباشد چه روي خواهد داد؟ تحوالتي كه طي 
سال هاي آينده در وضعيت اقتصاد چين و آمريكا روي خواهد 
داد، تاثيري عميق بر ساختارهاي مالي و بازارهاي گوناگون 

جهان خواهند داشت.

چرا ايران در گروه 20 
جايي ندارد؟

مترجم: آرش پورابراهيمي 
 Economy Watch :منبع

كه   20 گروه  عضو  كشورهاي  سران  آتي  نشست  در 
برگزار  كن  شهر  در  فرانسه  ميزباني  به  نوامبر  ماه  در 
مي شود بار ديگر شاهد حضور رهبران اعضا به همراه 
بين المللي  صندوق  مانند  بين المللي  نهادهاي  نمايندگان 
كشورهاي  نمايندگان  و  جهاني  تجارت  سازمان  و  پول 
اقتصادي  موضوعات  مورد  در  آن ها  رايزني  و  مهمان 

خواهيم بود. 
دعوت  نشست  اين  به  كه  عضو  غير  دولت هاي  ميان  در 
شده اند مي توان نام هايي مانند اتيوپي، سنگاپور و اسپانيا 
از  نمايندگاني  مي رود  انتظار  همچنين  كرد،  مشاهده  را 
اين  در  استوايي  گينه  و  عربي  متحده  امارت  كشورهاي 
مهماني  هر  مدعوين  ليست  مانند  يابند.  حضور  اجالس 
دعوت  كه  است  كساني  مورد  در  بحث ها  بيشتر  ديگري، 

نشده اند تا كساني كه از آنها دعوت به عمل آمده است. 

يكي از بحث برانگيزترين كشورهايي كه نامش در ميان 
دعوت شدگان به چشم نمي خورد، ايران است. ايران يكي 
اگر  مي شود.  محسوب  جهان  اقتصادهاي  بزرگ ترين  از 
توليد ناخالص داخلي (GDP) اين كشور را از نظر شاخص 
برابري قدرت خريد مقايسه كنيم، ايران هجدهمين اقتصاد 
بزرگ جهان و اگر توليد ناخالص داخلي (GDP) اسمي را 
در نظر بگيريم ايران بيست و نهمين اقتصاد بزرگ جهان 
به حساب مي آيد. بنابراين ايران نه تنها از بيشتر مدعوين 
بلكه در مقايسه با برخي از اعضاي ثابت گروه 20 مانند 
عربستان سعودي، آرژانتين و آفريقاي جنوبي هم داراي 

اقتصاد بزرگ تري است. همچنين انتظار مي رود كه توليد 
ناخالص داخلي اين كشور (از نظر برابري قدرت خريد) تا 
سال 2015 از مرز هزار ميليارد دالر فراتر رود. با توجه 
مي توان  ايران  اقتصاد  روي  پيش  و  فعلي  وضعيت  به 
انتظار داشت كه در آينده نام اين كشور در ميان اعضاي 
اصلي يا حداقل مهمانان نشست گروه 20 به چشم بخورد 
اما احتمال چنين رخدادي در آينده اي نزديك تقريبا وجود 
ندارد. در حالي كه ايران يكي از بزرگ ترين اقتصادهاي 
جهان محسوب مي شود اما عدم حضور فعال اين كشور 
به  اميدها  شدن  كمرنگ  باعث  بين المللي  اتحاديه هاي  در 
حضور ايران در نشست گروه 20 شده است. در اجالس 
گروه 20، مانند هر مهماني ديگري، از كساني دعوت به 
عمل مي آيد كه روابط خوبي با ميزبان يا حداقل يكي از 
اعضاي اصلي داشته باشند و ايران در اين مورد چندان 
اين  هسته اي  مناقشه  همچنين  ندارد.  خوبي  وضعيت 
كشور و كارشكني هاي آمريكا را هم بايد به عوامل عدم 
حضور ايران در نشست گروه 20 افزود. اما بايد توجه 
كرد كه به رغم نداشتن روابط ديپلماتيك دوستانه با غرب، 

ايران تاثير عميقي بر اقتصاد جهان دارد.
 اين كشور از نظر منابع نفت و گاز به ترتيب سومين و 
ايران  عالوه  به  مي شود،  محسوب  جهان  كشور  دومين 
از   (OPEC) نفت  صادركننده  كشورهاي  سازمان  در 
جايگاه قابل توجهي برخوردار است. بنابراين ايران يكي 
حساب  به  جهان  انرژي  صحنه  بازيگران  اصلي ترين  از 
با  گروه 20  كه  باشد  الزم  شايد  خاطر  همين  به  مي آيد. 
دعوت از ايران، حسن نيت خود نسبت به اين كشور را 
نشان دهد و در مقابل، دولت ايران هم برخي از انتظارات 
اين سازمان را برآورده كند. اما مشكل اينجاست كه اين 
به  مربوط  خاص  طور  به  و  سياسي  معموال  انتظارات 
اينكه  به رغم  متاسفانه  مي شوند.  ايران  هسته اي  پرونده 
گروه 20 بايد بر موضوعات اقتصادي و مالي تمركز كند 
اما عوامل سياسي بر تصميم گيري اين گروه در مورد 

دعوت يا عدم دعوت از ايران نقش پررنگي دارند. 



99 هفته نامه پرشين جمعه9 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 195
info@persianweekly.co.uk

راوندىخدمات ارزى و بازرگانى
نامى مطمئن و آشنا 

Tel:  020 7499 5455
Fax: 020 7629 2974
24 North Audley Street, 
London W1K 6WD
(Off the Oxford St.)
Under New Licence No: 12113380

jravandi@gmail.com

Dubai:
Tel: (9714) - 22 72 765
Fax: (9714) - 22 77 920
ravandi:emairates.net.ae

دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد بريتانيا به مرحله 

رشد بازگشت
بى بى سى - ارقام رسمى نشان مى دهد كه اقتصاد 
بريتانيا در سه ماهه نخست سال نيم درصد رشد 

كرد كه از خطر ركود مجدد مى كاهد.
وزير دارايى بريتانيا از اين رشد كه در پى انقباضى 
دهد  مى  روى   2010 سال  پايان  در  درصدى  نيم 

استقبال كرد
روند  اقتصاد  كه  گفت  بريتانيا  كارگر  حزب  اما 
شده  "خفه"  بهبود  روند  اينكه  و  ندارد  صعودى 
هاى  بخش  كه  گفت  بريتانيا  ملى  آمار  است.دفتر 
توليد و خدمات عملكرد خوبى داشته اند اما توليد 

بخش عمران به شدت افت كرده است.
"خبر  گفت:  بريتانيا  دارايى  وزير  آزبورن  جورج 
خوبى است كه اقتصاد بريتانيا دارد رشد مى كند. 
به خصوص اينكه بخش توليد با قوت زياد درحال 
چنين  اخير  هاى  سال  در  كه  درحالى  است،  رشد 
خيلى  توليد  بخش  و  داشتيم،  نامتعادلى  اقتصاد 

عملكرد خوبى نداشت."
او گفت: "از زمان سال نو اشتغال ايجاد شده است 

و استقراض دولت كاهش يافته است."
گفت:  كارگر  حزب  در  سايه  دارايى  وزير  بالز  اِد 
صفر  رشد  كه  كند  مى  فكر  آزبورن  جورج  "اگر 
(درصدى) طى شش ماه خبر خوبى است و نشانه 
معلوم  صورت  آن  در  بهبود  مسير  به  بازگشت 
از  ترسيدم  مى  من  آنكه  از  بيشتر  او  كه  شود  مى 

واقعيات بى خبر است."
اتاق  در  اقتصادى  ارشد  كارشناس  كرن،  ديويد 
بازرگانى بريتانيا گفت: "اين ارقام ضد و نقيض بود 
و خيلى پايين تر از پيشبينى دفتر مسئوليت بودجه 
كه آن را 0.8 درصد در اين سه ماهه پيشبينى كرده 
اندازه  به  و  درصد   1.1 توليد  بخش  در  بود."رشد 
كه   - عمران  بخش  حال  اين  بود.با  قبلى  ماهه  سه 
ماهه  سه  در  ها  بخش  ترين  ديده  آسيب  از  يكى 

پايانى 2010 بود - 4.7 درصد افت كرد.

موتور اقتصاد جهانى 
جايگزين آمريكا

تصاحب  را  آمريكا  جاى  ديگر  سال  چند  تا  جهانى  اقتصاد  موتور   
مى كند.چين موتور اقتصاد بين الملل شناخته شده و طبق پيش بينى 
متحده  اياالت  جاى  آرام  آرام  تا  رود  مى  پول  المللى  بين  صندوق 

آمريكا در عرصه اقتصاد بين الملل را بگيرد.
آمريكا قدرت اول اقتصادى جهان است و چين و ژاپن به ترتيب در 
رده هاى دوم و سوم قرار دارند. سال پيش چين بعد از ژاپن در ردة 

سوم قرار داشت اما توانست با صعود خود از ژاپن سبقت بگيرد.
صندوق بين المللى پول اعالم كرده است كه چين تا سال 2016 اين 

آرزوى خود را محقق مى كند.
آينده  در  چين  كه  آنست  از  حاكى  پول  الملل  بين  صندوق  گزارش 
اى نزديك با افزايش خروجى خود به مقام اول اقتصاد جهان دست 

خواهد يافت.
البته از آنجايى كه ارزش پول چين همچنان در سطح پايين ترى قرار 

دارد، آمريكا كماكان بزرگترين بازار جهان باقى خواهد ماند.
چين با رشد اقتصادى برق آساى خود طى سه دهه اخير گوى سبقت 
 10 تا  را  رشد  اين  ساله  هر  و  است  ربوده  كشورها  بسيارى  از  را 

درصد افزايش داده است.
و  طبيعى،مس،آلومينيوم،طال،كروم  نفت،گاز  خريدار  بزرگترين  چين 

آهن در سال جارى بوده است.
آلومينيوم  سوم  يك  از  بيش  جهان،  اقتصادى  برتر  قدرت  دومين 
توليد  صنعت  عرصة  را  خود  نفت  دهم  يك  و  مس  چهارم  جهان،يك 

آهن مصرف مى كند.
ناياب  فلزات  طال،  توليدكنندة  بزرگترين  چين  است  گفتنى 
زمينى،استيل،مس و ذغال سنگ است. همچنين بزرگترين توليدكننده 

و مصرف كننده مواد غذايى و محصوالت كشاورزى است.
چينى ها بزرگترين توليدكنندة غذاهاى دريايى هستند كه در حدود 35 

درصد از غذاهاى دريايى جهان را تأمين مى كنند.
است. جهان  در  صنعتى  توليدكنندة  بزرگترين  همچنين  چين  كشور 

چينى ها بزرگترين توليدكننده پارچه و محصوالت نساجى در جهان 
هستند و بر همين اساس مقام اول توليد پنبه و نخ در جهان را نيز 
دارند.اين كشور همچنين بزرگترين توليدكنندة محصوالت الكترونيكى 

است.
و  خريد  براى  ناپذيرى  سيرى  اشتهاى  همواره  كه  كرده  ثابت  چين 
تصاحب زمين،غذا،انرژى و ساير منابع طبيعى دارد و برهمين اساس 
در  طبيعى  منابع  حوزة  در  دالر  ميلياردها  چينى  مقامات  امروز  كه 
قطر،  روسيه،عراق،ايران،آلبانى،افغانستان،  برزيل،  آفريقا،استراليا، 
اروپا،كانادا،آسياى شرقى و همچنين آمريكا سرمايه گذارى كرده اند.

وال استريت ژورنال/27 آوريل 2011

***********
بهاي جهاني نفت افزايش يافت 

 به دنبال توجه سرمايه گذاران به وضعيت اقتصادي آمريكا و ميزان 
نرخ بهره بانكي و رشد اقتصادي اين كشور بهاي نفت افزايش يافت.

به گزارش آسوشيتدپرس، قيمت نفت پس از صحبت هاي بن برنانكه 
رئيس فدرال رزرو در مورد نرخ سود و رشد اقتصادي آمريكا، به 
براي  آمريكا  سبك  نفت  رسيد.  بشكه  هر  ازاي  به  دالر  از 112  بيش 
دالر   112.39 بشكه اي  به  افزايش  سنت   18 با  ژوئن  ماه  در  تحويل 
رسيد و هر بشكه نفت سبك آمريكا روز گذشته 112.21 دالر معامله 
شده بود. نفت برنت درياي شمال براي تحويل در ماه ژوئن با 7 سنت 
به  سرمايه گذاران  رسيد.  بشكه  هر  ازاي  به  دالر  به 124.21  افزايش 
دارند  نظر  تحت  را  رزرو  فدرال  ظهر  بعداز  امروز  جلسه  نتايج  دقت 
چراكه سياست پيشين آمريكا سبب افزايش بهاي نفت تا 50 درصد 
شد. همچنين گزارش ذخاير انرژي آمريكا ميزان متناقضي از تقاضا 

را نشان مي دهد. 
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باستانى  از  َزروانى  كيش 
ايرانى  ى  ها  آيين  ترين 
گذشت  از  پس  كه  است 
در  دوباره  هزاره،  چندين 
گرفت  پا  ساسانيان  روزگار 
و خودنمايى كرد.پيروان اين 
كيش، زروان يا زمان را اِكران 
(Akarân)، يعنى بى كران و      
بنا  دانستند.  مى  نهايت  بى 
بر ديدگاه زروانى ها، زروان  
همه هستى و همه ى جوانب 
هستى را در خود گرد داشت.
و  ،روشنى  بدى  و  خوبى 

تاريكى. 

خشمگين  سرشيرى  با  انسان  پيكر  در  زروان 
بر  كه  حالى  در  بزرگ  هاى  بال  و  وسهمگين 
او  پيكر  دور  به  مارى  و  ايستاده  اى  كره  روى 
پيچيده،تصوير شده است.ُدم اين مار بر روى ُكره 
و سرش برسرشير قرار گرفته است.زروان عصا 
و كليدى كه نماد شهريارى او بر زمين و آسمان 

است در دست دارد.

عبارِت زروان اكرانه كه در بخش هاى آخر اوستا 
ى  انديشه  براى  بنيادى  عنوان  به  شود،  مى  يافت 
بود،  شر  و  خير  مبدا  دو  از  فراتر  كه  يگانه  خداى 

به كار مى رفت.
كه  آيد  مى  بر  چنين  زروانى  مطالب  مجموعه  از 
زروان در اصل خدا- پدرى بوده كه همه خدايان، 
ديوان، نيروهاى خوب و بد و همه جهان از او پديد 

آمده است. 
طبيعت،  با  نخستين  انسان  فرزندى  پدر-  رابطه 
او  از  گاهى  كه  بوده  پدر  با  كودك  رابطه  همانند 

خشم و گاهى از او مهر مى ديده است 
تا  شده  باعث  طبيعت  درباره  انديشى  ساده  اين 
زروان، سخت مورد ستايش و نيايش توده مردم 
ذات  داراى  زمان  خداى  عنوان  به  او  گيرد.  قرار 
همه  كه  مكان  خداى  عنوان  به  و  است  جاودانه 
ذاتى  او  است.جز  كرانه  بى  اوست،  در  آفرينش 

وجود ندارد، او سرچشمه هستى است.
در آغاز هيچ چيز نبود، نه آسمان ها و نه زمين، 
زروان   داشت.  وجود  زروان  نام  به  وجودى  تنها 

مى خواست كه پسرى از وى به وجود آيد.
هيچ  ها  اسطوره  در  كرد.  مى  نيايش  مدام  زروان 
اشاره اى نشده است كه به درگاه چه كسى يا چه 

جايى نيايش مى كرده است. 
 تا آن كه در امكان داشتن فرزند ترديد ورزيد، و 
اين شك در زروان پديد آمد كه آيا نيايش هاى او 
سود مند بوده و صاحب هرمزد خواهد شد يا رنج 
او بيهوده است؟ و آن گاه از آن آرزوى مقدس او 
هرمزد و از آن ترديد نامقدس، اهريمن در ُزهدان 

او پديد آمدند.
كمى بعد زروان پشيمان مى شود كه مبادا با اين 
آفرينش ها و تولد اهورامزدا، تعادل جهان بر هم 
زده شود.زروان عهد مى كند كه هركدام زودتر به 

پادشاهى  شوند،  متولد  و  نهاده  پاى  وجود  جهان 
تا  كند  مى  تالش  ببخشد.بنابراين   او  به  را  جهان 
هرمزد زود تر از برادرش از زهدان بيرون آيد،تا 
اهريمن را از شر رساندن به جهان باز دارد. هرمزد 
بنا به سرشتش (آگاهى مطلق) از اين تصميم مطلع 
شد و برادر خود را نيز آگاه نمود. اهرمين تالش 
چون  ولى  بيايد  بيرون  زهدان  از  نخست  كه  كرد 

هرمزد به خروجى زهدان  نزديكتر بود موفق نشد. 
اما سر انجام اهريمن كه بدذات و نيرنگ باز بود، 
پس  شد،  مى  متولد  هرمزد  از  زودتر  اى  حيله  به 

شكم را دريد و از آن طريق بيرون آمد.
هنگامى كه اهريمن زاده  مى شود، زروان فرزندى 
بدشكل و بدبو را در مقابل خويش مى بيند كه به 

نيرنگ نيز آلوده است. 
رويى  و  دلپذير  بويى  من  پسر  گفت:  زروان 
بنابراين  بويى.  بد  و  تاريك  تو  دارد،  درخشنده 
و  ها  تاريكى  رفته،  جهان  پادشاهى  به  اهريمن 
سياهى ها را مى آفريند. زروان نيز براى گسترش 

نيكى، به كمك هرمزد  مى آيد.
ادوموس رودسى، مى گويد كه برخى از ايرانيان 
زمان و برخى ديگر مكان را سرچشمه ى دو بن 
هستى ،هرمزد و اهريمن ،روشنايى و تاريكى و دو 
گروه موجودات خير و شر مى دانند. زروانيان بر 
اين باورند كه هرمزد و اهريمن در نبردى سخت 
و  كرد  مند  كرانه  را  زمان  زروان  هستند.  گير  در 
ى  زمانه  اين  در  را  اهريمن  و  هرمزد  ميان  نبرد 
كرانه مند مقدر كرد. سپس، هرمزد تصميم گرفت، 
در اين نبرد، براى يارى خويش، انسان را بيافريند 

و شش ايزد هستى بخش به نام هاى:
پادشاهى  ايزد  راستى،  ايزد  منشى،  نيك  ايزد 
توانگرى،  و  دارايى  ايزد  خرد،  ايزد  نيرومندانه، 

كارهاى  برابر  در  اهريمن  بخشى.پس  شادى  ايزدِ 
هرمزد، شش ديو بيافريد. هرمزد تصميم گرفت تا 
اهريمن نتواند بر سراسر گيتى استيال يابد. پس از 
آن هرمزد و اهريمن، شروع به آفريدن كردند. هر 
چه هرمزد مى آفريد، نيكويى و راستى و هر چه 

اهريمن مى آفريد، بدى و كژى بود. 
در نه هزار سال نبرد، سه هزارسال نخستين همه 
دوم  سال  هزار  سه  بود،  خواهد  هرمزد  كام  به 
درآميختگى نيروى هرمزدى و اهريمن خواهد بود 
شكست  اهريمن  به  پايانى،  سال  هزار  سه  در  و 

خواهد رسيد و در پايان آن نابود خواهد شد.
اين  در  اهريمن  كه  كند  مى  اشاره  شهرستانى 
كار  در  پيوسته  چون  و  است  شده  زندانى  جهان 
نابودى مردم و گرفتارى آنهاست نيرويش تحليل 
مى رود. او قدرت رفتن به جهان خود و بازيافت 
انرژى¬اش را ندارد. كم كم نيروهاى او در زمان 
كرانه مند به پايان رسيده، هرمزد او را به جهان 

تاريكى مى اندازد.
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مرگ شاعر محبوب كودكان
بزرگ  از  يكى  و  شيليايى  شاعر  روخاس،  گونزالو 
ترين نويسندگان مدرن آمريكاى التين، در 93سالگى 

در سانتياگو درگذشت. 
روخاس در طول سال هاى فعاليت هنرى اش، جوايز 
سال 2003  در  او  بود.  كرده  خود  آن  از  را  زيادى 
معتبرترين  كه  شد  سروانتس  ادبى  جايزه  برنده 
جايزه در ادبيات اسپانيايى زبان به شمار مى رود. 

ملى  جايزه  برنده   1992 سال  در  همچنين  روخاس 
از  را  ادبى  جوايزى  و  شد  ادبيات  رشته  در  شيلى 

محافل ادبى آرژانتين و مكزيك دريافت كرد. 

در  تا 1941  هاى 1938  سال  بين  روخاس  گونزالو 
گروه سوررئاليست ماندراگورا نقش مهمى ايفا كرد 
در  شعرش  مجموعه  نخستين   ،1948 سال  در  و 

سانتياگو منتشر شد. 

سال  در  پينوشه  ژنرال  نظامى  كودتاى  پى  در  او 
1973 چند سالى را در تبعيد گذراند و از تدريس در 
همه دانشگاه هاى شيليايى محروم شد. روخاس كه 

و  تبعيد  به  مجبور  نظامى  كودتاى  و  سال 1973  از 
جالى وطن شده بود روز دوشنبه درحالى درگذشت 
سكته  يك  گذراندن  سر  از  و  پيش  ماه  دو  از  كه 

وضعيت جسمانى اش رو به تحليل رفته بود. 
گونزالو روخاس پس از تبعيد تا چند سال در دانشگاه 
هاى آلمان، آمريكا، اسپانيا و مكزيك تدريس كرد تا 

در سال 1979 به شيلى بازگشت. 

او سال هاى 1980 تا 1994 را در آمريكا گذراند و 
در دانشگاه هاى كلمبيا و شيكاگو و بيرگهام يانگ به 

تدريس پرداخت. 

وضعيت جسمانى روخاس در ماه فوريه امسال پس 
از سكته اى قلبى، رو به وخامت گذاشته بود. خواكين 
الوين، وزير آموزش شيلى، مرگ او را «ضايعه اى 

بزرگ براى ادبيات شيلى» دانست. 
به  اشعارش  و  كرد  تاليف  فراوانى  آثار  روخاس 
ايتاليايى،  فرانسه،  آلمانى،  جمله  از  زبان  چندين 
روسى، چينى، تركى و يونانى ترجمه شده است. از 
كارهاى او مى توان به نكبت بشر، روياروى مرگ، 

تاريك و درباره روشنايى اشاره كرد. 

 بى بى سى 26آوريل 2011

جهان خير و شر در آيين زروانى
زهره معتمدى، كارشناس ارشد ادبيات نمايشى، تهران
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تسوئين برن ، فيلسوف دين كالج آكسفورد 
در اين مقاله به رابطه بين خدا و اخالق مى 
پردازد. پرسش اصلى بحث اين است كه آيا 
ُقبح  و  ُحسن  خاطر  به  خداوند  نهى  و  امر 
ذاتى افعال مى باشد يا اين كه حسن و قبح 
مى  سرچشمه  خداوند  نهى  و  امر  از  افعال 

گيرد؟ 

من در اين متن استدالل خواهم نمود كه وجود و افعال 
وجود  اى  اخالقى  حقايق  كه  واقعيت  اين  در  خداوند 
خدا  وجود  بلكه  شد  نخواهد  تفاوتى  هيچ  موجب  دارند، 
چه  اخالقى  حقايق  كه  امر  اين  بر  زيادى  تفاوت  موجب 

هستند؛ مى شود. افعال مى توانند اخالقا خوب، بد يا على 
السوّيه باشند. در ميان افعال خوب، افعالى وجود دارند 
كه تكليفى اند و افعالى وجود دارند كه فراتر از تكليف 
ديون  كه  مكلفم  من  شوند.  مى  ناميده  مستحب  كه  اند 
رهايى  براى  را  ام  زندگى  اينكه  نه  اما  بپردازم  را  خود 
از بدهى ببخشم، يعنى در استحبابى كه همراه آن هست 
اگر چه موظفم آن را انجام دهم. همچنين در ميان افعال 
افعال  اين  نشوند  انجام  بايد  كه  دارند  وجود  افعالى  بد، 
قبيح هستند؛ و افعال بدى وجود دارند كه قبيح نيستند 
كه من آنها را «مكروه» مى نامم. تجاوز به عنف يا دزدى 
قبيح هستند. با گفتن اينكه برخى افعال «از نظر عينى و 
واقعى» خوب، بد يا على السويه اند، منظورم اين است كه 
آن فعل، به گونه اى است كه چه فاعل معتقد به اين باشد 
كه فعل بدان صورت باشد چه معتقد به آن نباشد، آن 
فعل به همان صورت خواهد بود. در اين نوشتارمن تنها 

به كيفيات عينى اخالقى افعال خواهم پرداخت. 

متمادى،  قرون  طى  در  تجربه  و  بحث  نتيجه  عنوان  به 
كه  افعالى  سنخ  آن  از  ادراكشان  ظرف  در  ها  انسان 
اند  كرده  رشد  اند،  السويه  على  يا  بد،  يا  تكليفى،  اخالقا 
فعل  بهمان  و  شكل«فالن  به  كه  اى  دعاوى  آن  يعنى 
تكليفى است»، صادق مى باشند. در آغاز قرن بيست و 
يكم تقريبا براى همة ما محرز است كه برده دارى قبيح 
است و همين طور كشتن فردى صرفا به خاطر نژادش 
دفاع  جهت  كه  نيست  تكليفى  امر  يك  اين  و  است؛  قبيح 
بر  تكليف  اين  و  شود  دوئل  به  اقدام  خويش  شهرت  از 
باشيم  وفادار  خود  عهدهاى  به  قيمت  هر  به  كه  ماست 
حتى در مواقعى كه ما را به دردسر بيندازد؛ از اين رو 
خوب  غريب  فرد  با  سخنى  هم  و  گرسنه  به  دادن  غذا 
است، به استثناء موارد كامال غير معمول كه نمونه هاى 
فرهنگ  در  اگر  و  هذا  على  قس  و  شوند  مى  تلقى  نقض 
هاى ديگر، افرادى غير از اين مى انديشند، در اين صورت 

آنها به وضوح در اشتباه هستند. 

غيره)  و  بدى  اخالقى،  (خوبى  اخالقى  صفات  اكنون 
افعال بخصوصى، بر صفات غير اخالقى شان عارضى 
مع الواسطه اند. آنچه كه هيتلر در فالن و بهمان شرايط 
در طى سال 1942 و 1943 انجام داد، اخالقا قبيح بود 
داديد  انجام  ديروز  شما  آنچه  بود.  نژادكشى  يك  زيرا 
خوب بود زيرا فعلى در جهت غذا دادن به گرسنه بود 
ديگر  از  مستقل  تواند  نمى  فعلى  هيچ  هذا.  على  قس  و 
صفاتش، اخالقا خوب يا بد باشد، فعل، خوب يا بد است 
را  ديگرى  خاص  اخالقى  غير  صفات  كه  اين  خاطر  به 
داراست و هر فعل ديگرى كه تنها آن صفات غير اخالقى 
را داشته باشد، مى تواند صفات اخالقى همانندى را نيز 
موجب  كه  اى  اخالقى  غير  صفات  ارتباط  باشد.  داشته 
صفات اخالقى مى شوند، مى توانند ارتباط بلند مدت يا 
ارتباط كوتاه مدت باشند. شايد اينگونه باشد كه در همه 
حال دروغگويى بد باشد يا ممكن است اينگونه باشد كه 

هر دروغگويى در فالن و بهمان شرايط (كه توصيفى از 
كه  باشد  چنين  بايد  اما  باشد  بد  است)  مدت  بلند  مورد 
فعل  آن  در  كه   Wمانند باشد  داشته  وجود  جهانى  اگر 
خاص A با داشتن صفات مختلف غير اخالقى، بد است، 
هم   W مانند  ديگرى  جهان  تواند  نمى  صورت  اين  در 
اخالقى،  غير  هاى  جنبه  همة  در  كه  باشد  داشته  وجود 
كامال نظير W باشد اما در عين حال فعل A بد نباشد. 
اگر مجازات اعدام براى قاتل، در جهانى بد نباشد و ليكن 
در جهان ديگرى بد باشد، آنگاه بايد برخى تفاوت هاى 
غير اخالقى مابين دو جهان كه موجب تفاوت اخالقى مى 
مثال مجازات اعدام، افراد را در  گردند، موجود باشند– 
جهان اول از ارتكاب قتل باز مى دارد اما در جهان دوم 
شناسى  اصطالح  در  كاربرد  جهت  اخالقى  صفات  خير. 
فلسفى عارضى مع الواسطه بر صفات غير اخالقى اند و 

اين عروض بايد عروض منطقى باشد. تلقى ما از اخالق 
چنان است كه معنا ندارد فرض كنيم كه هم جهانى مانند 
و  باشد  خطا   A فعل  آن  در  كه  باشد  داشته  وجود   W
هم جهانى وجود داشته باشد مانند W كه دقيقا ُمماثل 
W است اّال اينكه در محيط W ، فعل A صواب باشد. 
نتيجه اين مى شود كه حقايق منطقا ضرورى اى وجود 
دارند كه «اگر فعلى صفات غير اخالقى B ، C و D را 
بود»  خواهد  خوب  اخالقا  صورت  اين  در  باشد،  داشته 
داشته  را   F و   D ،E اخالقى  غير  صفات  فعلى  اگر   »  ،
باشد، آنگاه اخالقا قبيح خواهد بود» و قس على هذا. اگر 
حقايق  صورت  اين  در  دارند،  وجود  اى  اخالقى  حقايق 
يعنى  داشت،  خواهند  وجود  واجب  و  ضرورى  اخالقى 
به رغم  كه  كنم  مى  تاكيد  مجددا  من  اخالق.  كلى  اصول 
همة آنچه كه تا حاال گفته ام، ممكن است كه اين اصول، 
يا  اخالقى،  حقايق  همة  باشند.  پيچيده اى  اصول  اغلب 
واجب و ضرورى اند و يا ممكن و محتمل الوقوع. حقايق 
اخالقى ممكن و محتمل الوقوع (مثل آنچه كه شما ديروز 
غير  حقايق  برخى  از  صدقشان  بود)  خوب  داديد  انجام 
اخالقى ممكن (مثل آنچه كه ديروز انجام داديد غذا دادن 
به گرسنه بود) و نيز از برخى حقايق اخالقى بالضروره 
(مثل هرگونه فعل غذا دادن به گرسنه خوب است) متفرع 

مى شوند. 

صورت  به  كودكى  دورة  در  ملحدان  اكثر  و  موحدان 
به  اشاره  با  اخالق  از  متداول  مفهوم  اين  با  مساوى 
خود  قول  سر  همچون  مشابه  هاى  پارادايم  بسيارى 
دو  هر  كه  غيره  و  شدن  كالم  هم  غريب  فرد  با  ماندن، 
اخالقا افعال خوب هستند و قس على هذا آشنا شده اند 
عهد  مستلزم  كه  آنچه  خاطر  به  را  افعال  اين  آنها  و 
مى  تلقى  خوب  افعالى  اخالقا  است؛  ماندن  تنها  و  بستن 
آنچه  از  مشترك  فهم  اين  ملحدان  و  موحدان  اگر  كنند. 
كه افعال خاص زيادى را اخالقا خوب يا بد مى سازد؛ 
دربارة  توانستيم  نمى  ما  صورت  اين  در  نمى داشتند، 
كنيم  حاصل  توافق  بدند  يا  خوب  افعالى  سنخ  چه  اينكه 
مى  اغلب  كه  اى  گونه  به  كردن–  استدالل  به  قادر  يا  و 
به  باشيم.  خاص  افعالى  بودن  اخالقى  دربارة   – توانيم 
بدنى  تنبيه  بودن  اخالقى  دربارة  اختالفات  مثال  عنوان 
يا جنگ به ندرت مستلزم توجه به اين مسئله مى شود 
را  فعلى  چه  او  كه  اين  يا  و  نه  يا  هست  خدايى  آيا  كه 
انجام داده است. با اين حال هم موحدان و هم ملحدان 
حاالت  دربارة  همسوهستند   كه  گونه  همان  مى توانند 
اخالقى بسته به مورد، خوب يا بد بسيارى افعال خاص 
و نيز دربارة اينكه چرا آن افعال حالت هاى اخالقى اى 

دارند كه انجامشان مى دهند، هم رأى بشوند. 

حقايق  ضرورى،  اخالقى  حقايق  كه  خاطر  اين  به  دقيقا 
هيچ  تواند  نمى  خدا  افعال  و  وجود  هستند؛  بالضروره 
اختالف زيادى را نسبت به آنها صورت دهد اما وجود و 

افعال خدا مى تواند موجب اختالف فراوان در آن حقايقى 
كه باالمكان هستند؛ گردد. خدا به عنوان آفريننده و نگاه 
حسب  (بر  شود  مى  شرايطى  وقوع  باعث  عالم،  دارندة 
برخى حقايق اخالقى ضرورى) كه يك فعل خوب يا بد 
بشود به واسطه اينكه موردى را موجب مى شود كه در 
برخى جوامع مجازات اعدام تحذيركنندگى نداشته باشد، 
باشد  اين  نمودن  تصوير  تنها  بازدارندگى اش  اثر  (اگر 
در  را  اعدام  مجازات  تواند  مى  او  نسازد)  بد  را  آن  كه 
آن جامعه به صورت امكانى بد بسازد. از ميان حقايق 
اخالقى ضرورى كه ملحدان همچون موحدان مى توانند 
بپذيرند؛ اين است كه تكريم فرد خوب و حكيم كه واقعا 
بلند مرتبه اند خيلى خوب است و سپاسگزارى و تقدير 
كردن ولى نعمت ها و (تا حدى) تقدير كردن از آن ولى 
نعمت ها كه با اطاعت مان از فرامين شان در وجودمان 
به آنها وابسته ايم الزامى است. والدين كه صرفا والدين 
بيولوژيكى نيستند و بلكه والدين مربى [نيز] مى باشند 
(تا حدى) اين حق را دارند كه به كودكان بگويند امورى 
مى  تكليفى  را  افعال  دستورات،  اين  و  دهند  انجام  را 
گردانند كه در غير اين صورت تكليفى نمى بودند. همين 
طور يك دولتى كه به صورت معقول نظام عادالنة قانون 
و مقررات را فراهم مى آورد (تا حدى) اين حق را دارد 
كه به ما بگويد اعمالى را انجام دهيم (هم چون پرداخت 
ماليات يا رفتن به خدمت نظام وظيفه) و اوامر دولت هم 
افعال را تكليفى مى سازد. به خاطر حقيقت ضرورى اى 
نعمت  ولى  از  اطاعت  به  ملزم  افراد  حدى)  (تا  كه  است 
هايشان مى گردند و به خاطر حقيقت امكانى غير اخالقى 
است كه يك ولى نعمت از آن سنخ، ما را امر كرده به 
انجام فعل A ، يك حقيقت اخالقى امكانى اى وجود دارد 

كه ما را به انجام فعل A ملزم مى سازد. 

و  مطلق  حكيم  و  مطلق  خير  ماست  نظر  مد  كه  خدايى 
كه  است  دليل  اين  به  تنها  و  بود  خواهد  بزرگ  حقيقتا 
تكريم او خيلى خوب است اما خدا ولى نعمت افضل ما 
نيز مى باشد. او در هستى ما خيلى بيشتر از والدين ما 
حفظ  را  ما  وجود  لحظه  به  لحظه  خداوند  است.  دخيل 
مى كند، به ما معرفت، قدرت و يارانى عطا مى كند و ولى 
منافعى  توانند  مى  دليل  اين  به  تنها  ما  ديگر  هاى  نعمت 
را فراهم آورند كه خدا به آنها قدرت انجام چنين امرى 
را اعطا نموده است. از اين رو اين يك وظيفه است كه 
وى را فراوان ستايش كنيم و اوامرش را پيروى نماييم 
والدين  از  پيروى  جهت  محدودى  تكاليف  فرزندان  اگر 
شان دارند، در اين صورت انسان ها تكاليف خيلى وسيع 

ترى جهت پيروى خداوند دارند. امر خداوند به صورت 
امكانى، فعل را موردى مى سازد كه برخى افعال كه از 
نظر ديگر فقط به صورت استحبابى خوب يا اخالقا على 
السويه بودند، اينك تكليفى بشوند و نهى او ممكن است 
يك فعل را باالمكان قبيح گرداَند در حالى كه قبال آن فعل 

فقط به صورت مكروه، بد يا اخالقا على السويه بود. 
خدا به آنچه كه امر نمى كند، ممكن است كه توصيه نمايد 
و از آنجايى كه ستودن ولى نعمت ها بيش از آن حدى 
كه مكلفيد، به صورت مستحبى خوب است، توصية الهى 
مى تواند يك فعل را به صورت استحبابى خوب گرداَند 
در صورتى كه نمى تواند آن فعل را تكليفى سازد. خدا 
به خاطر عالم مطلق بودن، آنچه را كه به داليلى غير از 
امر و توصيه اش خوب و تكليفى اند، مى داند در حالى 
كه ما هميشه آگاه نيستيم، او مى تواند ما را به افعالى كه 
در قبال يك چنين داليلى، خوب يا تكليفى اند آگاه سازد. 
و خدا مى تواند همچون والدين آدمى، ما را به آنچه كه 
در همه حال تكليفى اند امر كند (مثال سر قول خود ماندن 
نسبت به ديگران) و آنچه را كه در همه حال خوب است 
به ما توصيه كند و امر و توصية او مى تواند به تكليف 
و خوبى فعل بيفزايد اما اگر آنچه كه تاكنون نوشته ام 
درست باشد، در اين صورت محدوديت هايى براى آنچه 
خواهند  وجود  سازد  تكليفى  يا  خوب  تواند  مى  خدا  كه 
داشت و به خاطر محدوديت هاى كمى نسبت به تكاليفى 
براى  اى  حوزه  كند،  وضع  ما  بر  تواند  مى  خداوند  كه 
اَعمال مستحب وجود خواهد داشت همان گونه كه سّنت 
معتقد  آن  به  كالسيك  پروتستانتيزم  برخالف  كاتوليك 
به  ما  كردن  امر  جهت  داليلى  خدا  بنابراين  است.  بوده 
انجام افعال گوناگون دارد و دستور خدا جهت انجام آن 
اعمال، مى تواند تكليفى را بر ما براى انجامشان تحميل 
الوهى  آيتى  با  مصّدق  كامال  وحى  به  ما  ليكن  نمايد. 
است  داده  فرمان  آن  به  خدا  كه  را  آنچه  تا  نيازمنديم 

را بشناسيم. 
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شكسپير زنده است، 
مسئله اين است

 با گذشت بيش از سه قرن از مرگ ويليام 
شكسپير، اين نمايشنامه نويس همچنان زنده 

است و متن هايش در سراسر جهان اجرا مى 
شود.

با  مصادف  آوريل)   23) ارديبهشت   3
سالمرگ يكى از بزرگترين نمايشنامه نويسان 
اثرى  اگر  حتى  كه  نويسنده اى  است.  جهان 
او  آثار  نام  حداقل  باشيم  نخوانده  او  از 
آثارش  نام  با  اگر  حتى  و  شنيده ايم  را 
معروف  جمله  باشيم،  نكرده  برخورد  هم 
آثار  مهم ترين  از  يكى  «هملت»،  نمايشنامه 
مسئله  نبودن،  يا  «بودن  شنيده ايم؛  را  ادبى 
اين است!» اين اديب بزرگ كسى جز ويليام 

شكسپير (1616-1564) نيست.

مسئله اين است كه با وجود حواشى بسيار 
نويسنده  اين  شكسپير،  زندگى  پيرامون 
از  پس  ادبيات  بر  عميق  تاثيرى  بزرگ 
و  ادبيات  كه  آنجايى  تا  گذاشت  خودش 
به  مى توان  را  نمايشنامه نويسى  به ويژه 

دوران پيش و پس از او تقسيم كرد.
تاثير شكسپير جدا از نظريه وجود نداشتن 
نظريه  يا  (نبودن)  تاريخ  در  فردى  چنين 
سرقت هاى ادبى او (بودن اما چگونه بودن) 
مسئله  (واقعا  او  شخصى  زندگى  حتى  و 
آن  بر  همگان  كه  است  امرى  نيست)  اين 
وجود  نظر  با  اگر  حتى  مى گذارند.  صحه 

هم  شكسپير  ويليام  نام  با  فردى  نداشتن 
موافق باشيم، به هر حال نمايشنامه نويس و 
شاعرى در قرن شانزدهم و هفدهم زيسته 
 154 نمايشنامه،   38 شامل  مهم  آثارى  كه 
سونات (غزل واره) و دو شعر روايى بلند از 

خود به جاى گذاشته است.

نسخه هاى  روى  نام  از  فارق  كه  آثارى 
موجود از آنها مشتراكات بسيارى دارند و 
همين مسئله نشان مى دهد نويسنده آنها يك 
نامى  هر  شخص  اين  حال  است،  بوده  نفر 

مى خواهد داشته باشد.

شكسپير در نمايشنامه هايش وامدار ارسطو 
«اتللو»،  («مكبث»،  او  نمايشنامه هاى  است، 
بر  آشكارا  و...)  ونيزى»  «تاجر  «توفان»، 
و  شده اند،  بنا  پايان  و  ميانه  آغاز  فرمول 
نكته جالب به ويژه در پايان تراژدى هاى او 
است.  اجبار  سر  از  حتى  شخصيت ها  مرگ 
درمورد شكسپير نمايشنامه نويس بحث هاى 
نوشته  بسيارى  كتاب هاى  و  شده  فراوانى 
شكسپير  كه  است  درحالى  اين  است.  شده 
ايران)  در  (الاقل  توجه  مورد  كمتر  شاعر 

قرار گرفته است.

متفاوت  روحيه  كامال  شاعر  شكسپير 
دارد،  ژوليت»  و  «رومئو  شكسپير  با 
ديگر  برعكس  شكسپير  غزل واره هاى 
معشوقى  خود  زمانه  عاشقانه  شعرهاى 
است  كماالت  تمامى  داراى  كه  را  آسمانى 
به تصوير نمى كشند. از اين منظر شكسپير 
شاعرى كامال مدرن است يا حداقل مى شود 
در  را  مدرنيسم  رگه هاى  مى توان  گفت 
شوخ طبع  شاعر  ديد.  روشنى  به  او  اشعار 
رنسانس،  دوران  در  كه  خوش ذوقى  و 
خويش  زمانه  ادب  و  شعر  در  رنسانسى 
شكل مى دهد. اشعار او به روشنى دقت نظر 
عشق،  طبيعت،  چون  بشرى  مسائل  در  او 

مرگ و زمان را نشان مى دهد.
اين مضامين كه امروِز روز نيز شاعران و 
نويسندگان دوران پست مدرن را هم به خود 
مشغول مى كند چنان و زيبا و غيركليشه اى 
نمى توان  كه  شده اند  تصوير  او  اشعار  در 

شكسپير را از ادبيات امروز جدا كرد.
شكسپير همچنان زنده است. اين را مى شود 
او  نمايشنامه هاى  متعدد  اجراهاى  گواه  به 
و  سينمايى  اقتباس هاى  و  دنيا  سراسر  در 
بازخوانى هاى  حتى  و  متعدد  تلويزيونى 

تاثير  دامنه  كرد.  تاييد  او  آثار  از  داستانى 
او  جهان شمول  مضامين  لطف  به  شكسپير 
كوروساوا  آكيرا  از  كه  است  وسيع  چنان 
رومن  و  روسى  كوزينتسف  تا  ژاپنى 
پوالنسكى فرانسوى و بسيارى ديگر شانس 
سينما  در  او  از  اثرى  اقتباس  با  را  خود 
مسئله  اين  مى توانيد  راحتى  به  آزموده اند. 
متوجه  اينترنت  در  تفننى  جستجويى  با  را 

شويد.

به  نابغه اى  وجود  به  كسى  همچنان  اگر 
نگاهى  است  كافى  دارد  شك  شكسپير  نام 
هرمان  بيندازد،  او  از  متاثر  نويسندگان  به 
ملويل، چارلز ديكنز، توماس هاردى و ويليام 
فاكنر همگى از تاثير شكسپير بر خود سخن 
آثارش  در  ديكنز  مثال  عنوان  به  گفته اند. 
مى آورد  شكسپير  از  متعددى  نقل قول هاى 
برگرفته  او  آثار  از  بسيارى  عنوان  حتى  و 
شخصيت  است.  شكسپير  از  جمله اى  از 
ملويل  نوشته  ديك»  «موبى  در  ايهب  ناخدا 
شخصيت هاى  با  منطبق  شخصيتى  كامال 
ويليام  است.  شكسپير  تراژدى هاى  اصلى 
فاكنر نام شاهكار خود «خشم و هياهو» را 
در  مكبث  ياس  و  خشم  سر  از  گفته هاى  از 
حتى  و  است  گرفته  وام  نمايشنامه «مكبث» 
يكى از رايوان او «شوريده مغزى» است كه 
سالها پيش شكسپير از او سخن گفته بود. 
معاصر  بزرگ  شاعر  فراست،  رابرت  حتى 
است  گرفته  وام  مكبث  جمالت  همين  از  نيز 
و شعر درخشانى به نام «فرومير، فرومير» 

سروده است.
خواندن اين بخش از «مكبث» خالى از لطف 
فرومير،  شمعك،  اى  آى.  «فرومير،  نيست: 
آى، كه نباشد زندگانى هيچ اال سايه اى لغزان 
بازد  كه  نادان  بازى پيشه اى  بازى هاى  و 
چندگاهى پرخروش و جوش نقشى اندرين 
ميدان و آنگه هيچ! زندگى افسانه اى است كز 
لب شوريده مغزى گفته آيد سربه سر خشم 
بى معنا!»  ليك  غوغا،  و  غرش  و  خروش  و 
داريوش  ترجمه  شكسپير،  ويليام  («مكبث»، 

آشورى، ص 112)

نمايشنامه نويسى كه برخى در وجود او شك 
داشته اند به راحتى دوران رنسانس را پشت 
جنگ هاى  حتى  و  آمده  جلو  و  گذاشته  سر 
ضربه اى  او  پيكر  بر  نتوانسته  هم  جهانى 
 400 به  نزديك  گذر  با  حاال  و  سازد  وارد 

سال از مرگش همچنان نفس مى كشد.

يادداشتي از كارول بريتون در اي بي سي نيوز 

كتاب هاي الكترونيكي يا 
نسخه هاي چاپي؟

 
مترجم: مرجان آقبالغي 

بازار  درصد  يك  از  بيش  اندكي  الكترونيكي  كتاب هاي  از  استفاده 
نشر امروز دنيا را به خود اختصاص داده است. اما كارشناسان اين 
صنعت پيش بيني كرده اند كه در سال 2013 اين رقم به 13 درصد 

افزايش خواهد يافت. 

با پيشرفت علم و تكنولوژي هر روز توسعه كتاب هاي الكترونيكي 
در سطح دنيا افزايش مي يابد و مخاطبان بيشتري تمايل به استفاده 

از آن دارند. 

قابليت  كه  كتابند  يك  از  الكترونيكي  نسخه اي  الكترونيكي،  كتاب 
دانلود و استفاده از آن روي كتابخوان هاي مختلف را داراست. يكي 
به  آسان  دسترسي  الكترونيكي  كتاب هاي  توسعه  و  رشد  داليل  از 
الكترونيكي  كتاب  خريد  براي  كه  ندارد  احتياجي  خواننده  است.  آن 
مانند نسخه هاي چاپي وقت بگذارد و در عين حال هزينه كمتري نيز 
نسبت به نسخه هاي چاپي دارد و به همين دليل نسخه هاي چاپي با 
وجود محبوبيت بيش از حد در ميان عده اي، كم كم جاي خود را به 

كتاب هاي الكترونيكي مي دهند. 

را  هميشه  براي  ماندن  قابليت  چاپي  كتاب هاي  معتقدند  برخي  اما 
دارند و از محبوبيت بيشتري برخوردارند و بيشتر تمايل دارند كه 
با وجود صرف هزينه يا وقت براي تهيه كتاب هاي چاپي در قفسه اي 
آنها را براي خود داشته باشند و از جمع آوري شان لذت مي برند. 

استفاده  الكترونيكي  كتاب هاي  از  كه  كساني  معتقدند  كارشناسان 
خسته  هم  زودتر  و  مي برند  لذت  كتاب  خواندن  از  كمتر  مي كنند 
در  چاپي  كتاب هاي  خواندن  از  كه  تاثيري  معتقدند  آنها  مي شوند. 
از  كه  است  كساني  برابر  چندين  مي شود  ايجاد  خوانندگان  ذهن 

كتاب هاي الكترونيكي استفاده مي كنند. 

و  بينش  شخصي  كتابخانه هاي  و  كتاب  معتقدند  كارشناسان  اين 
بصيرتي را در عمق وجود خواننده به وجود مي آورند. يكي ديگر 
برخي  در  آن  معرفي  عدم  الكترونيكي  كتاب هاي  ضعف  نقاط  از 
كشورها يا شهر هاي كوچك است. عده اي هنوز نمي دانند كه چطور 
از كتاب هاي الكترونيكي استفاده كنند يا چگونه به آن دسترسي پيدا 
كنند اما در مقابل دسترسي به نسخه هاي چاپي حتي در كوچك ترين 

كتابفروشي ها نيز امكانپذير است. 

اما  است  رشد  حال  در  الكترونيكي  كتاب هاي  از  استفاده  اگرچه 
متخصصان استفاده از نسخه هاي چاپي را بيشتر توصيه مي كنند. 
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«ساندرا بوالك» از انتشار كتاب 
خاطرات همسر سابقش عصبانى است!

ساندرا بوالك از اينكه كتاب خاطرات همسر سابقش با نام 
"ياغى آمريكايى" بزودى منتشر خواهد شد ، بسيار خشمگين 

است .
اسكار  جايزه  برنده  بازيگر  اين  نيوز،  اسكاى  ار  نقل  به   
نگران است كه جسى جيمز ، همسر سابق او جزئيات روابط 
خصوصى شان را در اين كتاب آورده باشد و وقتى جسى 
بنويسد  را  خود  زندگى  خاطرات  كتاب  گرفت  تصميم  جيمز 
روابط  او  با  خواهد  دلش نمى  ديگر  كه  گفت  او  به  ساندرا   ،

دوستانه داشته باشد.
در  جسى  گفت:"  كلوزر  مجله  به  هفته  اين  خبرى  منبع  يك 
از  قبل  و  بود  نگفته  ساندرا  به  چيزى  كتابش  نوشتن  مورد 
اينكه قرارداد انتشار كتابش را امضاء كند ،ساندرا حتى نمى 
دانست كه او قصد انجام چنين كارى را دارد. ساندرا خيلى 
از اين موضوع ناراحت است. او به جسى گفت كه ديگر نمى 
در  او  با  هم  ها  بچه  بخاطر  حتى  و  باشد  او  دوست  خواهد 
را  او  كارهاى  تواند  نمى  ديگر  بود.ساندرا  نخواهد  ارتباط 

تحمل كند و با او در ارتباط باشد."
آنها در ماه ژوئن سال گذشته از هم جدا شدند و جسى در 

حال حاضر با يك هنرمند تاتو كار نامزد كرده است.
اگرچه ساندرا سال گذشته از جسى جيمز جدا شد اما بخاطر 

بچه ها با جسى روابط دوستانه اى داشت.
ساندرا ى 41ساله در ماه ژانويه سال 2010 يك فرزند پسر 

به نام سان لوئيس را به فرزند خواندگى گرفت.
است  قرار  كه  كتابى  درباره  اخيرا"  ساله   41 جيمز  جسى 
منتشر كند ، صحبت كرده و تاكيد كرده كه اين كتاب خيلى 

صادقانه نوشته شده است.
او گفت:"من واقعا" احمقانه زندگى كرده ام .مردم ادعا ميكنند 
كه خيلى چيزها درباره زندگى من مى دانند اما واقعيت اين 
اما  دانند  نمى  من  زندگى  درمورد  چيزى  هيچ  آنها  كه  است 
با خواندن اين كتاب همه چيزرا خواهند فهميد .همه داستان 

زندگى من در اين كتاب نوشته شده است."

فهرست نهايي فيلم هاى بخش 
كالسيك كن

كن  فيلم  سينمايي  جشنواره  شروع  تا  هفته  دو  كه  شرايطي  در 
باقي مانده فهرست فيلم هايي كه قرار است در بخش نمايش هاي 
كالسيك به نمايش گذاشته شوند، منتشر شد. فيلم هايى از «ژرژ 
ملى يس»، «استنلى كوبريك» و «رابرت دنيرو» در فهرست آثار 
ميان  اين  در  گرفته اند.  قرار  امسال  جشنواره  كالسيك  بخش 
يس»، 110  «ملى  ساخته  ماه»  به  «سفر  فيلم  شده  ترميم  نسخه 
سال پس از ساخت به شيوه رنگى و با باند صوتى اصالح شده 

در روز افتتاح جشنواره كن به نمايش درمي آيد. 
همچنين نسخه ترميم شده اى از « پرتغال كوكى» ساخته «استنلى 
اين  درباره  مستندى  و  آموزشى  كارگاه  يك  با  همراه  كوبريك» 

فيلم به نام 
« روزى روزگارى... پرتغال كوكى» ساخته «آنتوان دگودمار» و 

«ميشل كليمه» به نمايش در مى آيد. 
« معماى بچه سقوط كرده» ساخته سال 1970 «جرى شاتزبرگ» 
مى  پرده  روى  داناوى»  «فى  فيلم  بازيگر  و  فيلمساز  حضور  با 
عهده  بر  را  امسال  جشنواره  پوستر  طراحى  «شاتزبرگ»  رود. 
«قانون  بخش  اين  براى  شده  برگزيده  فيلم  ديگر  است.  داشته 
مرزى» نام دارد.اين فيلم در سال 1966 وبه كارگردانى «لطفى 
عقاد» در تركيه ساخته شده است.«فاتح آكين» فيلمساز ترك تبار 

تبعه آلمان با حضور روى صحنه اين فيلم را معرفى مى كند. 
فرانسوى  راپنوى»  پل  سال 1975 «ژان  ساخته  وحشى»  فيلم « 
هم با حضور فيلمساز و بازيگرش «كاترين دونوو» به نمايش در 
مى آيد. « محافظه كار» ساخته «برناردو برتولوچى»، « آدمكش» 
ساخته «اليو پترى» و « ماشين كشتن آدم بد ها» به كارگردانى 
«روبرتو روسلينى»ديگر فيلم هايى هستند كه در اين بخش جنبى 
به نمايش در مى آيند. شصت و چهارمين دوره جشنواره كن از 
11 تا 22 مي در جنوب فرانسه برگزار مى شود. «رابرت دنيرو»، 
از  دوره  اين  داوران  هيات  رياست  هاليوود  ساله   67 بازيگر 
جشنواره را بر عهده دارد. او سومين سينماگر آمريكايي است 
كه طي چهار سال گذشته براي اين سمت انتخاب مي شود. پيش 
از وي «شون پن» در سال 2008 و «تيم برتون» در سال 2010 

بر صندلي رياست هيات داوران نشسته بودند. 
27 آوريل 2011

تاريخ برگزارى جوايز اسكار و 
بفتا اعالم شد

 هشتاد و چهارمين دوره جوايز اسكار 26 فوريه 2012 (دوشنبه 
برگزار  آنجلس  لس  تيه تر  كداك  در  ايران)  وقت  به  اسفند  هشتم 
در  بهمن)  (چهارم  ژانويه   24 اسكار  نامزدهاى  اسامى  مى شود.، 
ساموئل گلدوين تيه تر اعالم مى شود و اعضاء راى دهنده آكادمى 
علوم و هنرهاى سينمايى فرصت دارند تا 21 فوريه (دوم اسفند) 

آخرين برگه هاى راى گيرى را براى انتخاب برندگان ارسال كنند.
برگزار  بهمن)   17) فوريه  ششم  اسكار  نامزدهاى  ناهار  ضيافت 
خواهد  اعطاء  فوريه (22 بهمن)  جوايز علمى و فنى 11  مى شود و 
شد.پارسال گزارش هايى منتشر شد درمورد اينكه آكادمى در نظر 
ماه  به  فوريه  آخر  هفته  از  را  اسكار  جوايز  برگزارى  تاريخ  دارد 
ژانويه منتقل كند، اما آكادمى هشتاد و چهارمين دوره جوايز اسكار 

را هم در ماه فوريه برگزار خواهد كرد. 
بريتانيا،  تلويزيونى  و  سينمايى  هنرهاى  آكادمى  حال،  همين  در 
اعطاى  مراسم  كرد  اعالم  سه شنبه  روز  بفتا  جوايز  برگزاركنننده 
جوايز فيلم آكادمى بريتانيا روز 12 فوريه (23 بهمن) در اپراخانه 
سلطنتى لندن برگزار مى شود. اسامى نامزدها 17 ژانويه (27 دى) 

اعالم خواهد شد. بفتا مهمترين جوايز سينمايى سال بريتانياست.
ورايتى / 26 آوريل

«راسل كرو» اولين فيلم خود را 
كارگردانى مى كند

راسل كرو قرار است حرفه كارگردانى را با فيلم "77" آغاز كند. 
دارد  قصد  سالهاست  كه  اسكار  برنده  بازيگر  اين   ، نيوز  اسكاى  از  نقل  به   
كارگردانى يك پروژه را بعهده بگيرد ، بالخره به اين نتيجه رسيد كه اين فيلم 
پليسى ، براى او مناسب است و قصد دارد عالوه بر كارگردانى اين پروژه، نقش 

يكى از شخصيتهاى اصلى اين فيلم را نيز بازى كند. 
اين فيلم درام ،داستان دو قتل مرموز در لس آنجلس كه هردوى آنها در سال 

1974 اتفاق افتادند و حل نشده باقى مانده اند را بهم مرتبط مى كند. 
اين فيلم ، وقايع داستان اين دو جنايت را از ديد دو افسر پليس كه يكى از آنها 

سياه پوست و يكى ازآنها سفيد پوست است ،به تصوير مى كشد. 
فيلمنامه اين فيلم كه اقتباسى است از داستان جيمز الروى ، توسط ديويد ماتيوز 

نوشته شده است . ديك ولف و دنى گنز نيز تهيه كنندگان اين پروژه هستند. 
راسل كرو بزودى قرارداد همكارى در فيلم "77 " را امضاء خواهد كرد اگرچه 
چندى پيش اعالم كرده بود كه قصد دارد د ريك فيلم باليوودى هنرنمايى كند. 
گفتم  بود:"وقتى  گفته  باليوودى  فيلم  يك  در  بازى  براى  تصميمش  درباره  او 
مى خواهم در يك فيلم باليوودى بازى كنم ، عده اى تصور كردند كه من قصد 
دارم در يك فيلم هاليوودى كه در هند اتفاق مى افتد ، بازى كنم اما منظور من 
از فيلم باليوودى ، فيلمى است كه در هند و توسط فيلمسازان باليوود ساخته 
بفهمم  شود.البته فيلمنامه اين فيلم بايد درست نوشته شده باشد تا من دقيقا" 

كه چكار بايد بكنم."

 «آنجلينا جولى» مدل 
«لوئيس ويتون» شد!

نجلينا جولى قرار است به عنوان يكى از چهره 
هاى خانه مد لوئيس وتون فعاليت كند. 

به نقل از اسكاى نيوز ، اين بازيگر مشهور فيلم 
"توريست" كه به همراه همسرش براد پيت از 
قرارداد  يك  كند،  مى  نگهدارى  فرزندش  شش 
فرانسوى  برند  اين  با  مهم  و  بزرگ  خيلى 
طبق  بر   ، نيوز  اى  گزارش  به  بنا  كرد.  امضاء 
عنوان  به  فعاليت  ازاى  در  آنجلينا  قرارداد  اين 
خواهد  دريافت  دالر  6ميليون   ، برند  اين  مدل 

كرد. 
اين بازيگر زيباى 35 ساله كه اخيرا" يك خط 
توليد جواهرات راه اندازى كرده است ، اكنون 
در  دو  هر  كه  لوپز  جنيفر  و  مدونا  پاى  مانند 
به   ، بودند  وتون  لوئى  برند  مدلهاى  گذشته 
آغاز  برند  اين  مد  هاى  چهره  از  يكى  عنوان 

بكار مى كند. 
دارد  دوست  كه  بود  گفته  اين  از  پيش  آنجلينا 
خواهند  مى  خودشان  كه  طور  هر  فرزندانش 
شيلو  كه  است  دليل  همين  به  و  بپوشند  لباس 
، دختر 4ساله او هميشه لباسهاى پسرانه مى 

پوشد. 
اجازه  ها  بچه  به  گفت:"بايد  باره  اين  در  او 
و  بپوشند  دارند  دوست  كه  را  آنچه  بدهيم 
خودشان  خواهند  مى  دلشان  كه  طريقى  هر 
رشد  براى  موضوع  اين  زيرا  بدهند  نشان  را 

شخصيت آنها بسيار مهم است." 
خودش  براى  شيلو  كه  لباسهايى  من  نظر  "به 
انتخاب مى كند ، خيلى جالب است . من از آن 
كنم  مجبور  را  ها  بچه  كه  نيستم  والدينى  نوع 
آن  و  ندهند  نشان  را  واقعيشان  شخصيت  كه 
چيزى باشند كه واقعا" نيستند . به نظر من اين 

نوع تربيت درست نيست. " 
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تقدير از آهنگساز 
فيلم هاي جيمز باند 

كالسيك  موسيقي  جوايز  مراسم  در 
بريتانيا ماه آينده از جان باري، آهنگساز 
فيلم هاي جيمز باند كه ژانويه سال 2010 
موسيقي  مي شود.باري  تقدير  درگذشت، 
بيش از 100 فيلم را نوشت كه در اين بين 
11 موسيقي متعلق به فيلم هاي جيمز باندي 
بودند. موسيقي «Born Free» و «كابوي 
نيمه شب» نيز كار اين آهنگساز است.قرار 
در  را  ترانه «گلدفينگر»  بسي  شرلي  است 
 12 روز  كه  كند  اجرا  جايزه  اين  ضيافت 
لندن  شهر  در  آلبرت  رويال  تاالر  در  مه 
برگزار مي شود. عالوه بر اين در جريان 
لندن  َچمبر  اركستر  جوايز  اهداي  مراسم 
اجرا  را  باري  ساخته  هاي  از  برخي  نيز 
اول  اسكار  جايزه  دو  كرد.باري  خواهد 
ترانه  بهترين  براي   1967 سال  را  خود 
 «Born Free» فيلم  موسيقي  بهترين  و 
دريافت كرد. او سال 1969 براي ساخت 
اسكار  يك  زمستان»  در  «شير  موسيقي 
كرد.باري  اضافه  خود  افتخارات  به  ديگر 
براي  موسيقي  بهترين  اسكار  گرفتن  با 
«با  و   1986 سال  در  آفريقا»  درون  «از 
تعداد   1991 سال  در  مي رقصد»  گرگ ها 
جوايز اسكار خود را به پنج عدد رساند.او 
عالوه بر اين دو بار در سال 1972 براي 
سال  و  اسكاتلند»  ملكه  «مري،  موسيقي 
شده  اسكار  نامزد  «چاپلين»  براي   1993
بود. به گزارش خبرآنالين،باري كه براي 
موسيقي «شير در زمستان» جايزه بفتا را 
دوستي  جايزه  سال 2005  در  بود،  برده 
اين  تاسيس  سال  از  كرد.  دريافت  را  بفتا 
كه  است  بار  اولين  اين   (2001) جوايز 

جايزه اي به فردي فوت شده مي رسد.

دست نوشته هاى 
«جان لنون» حراج 

مى شوند
به   

دستنويسى  اشعار  نيوز،  اسكاى  از  نقل 
كه جان لنون براى يكى از آهنگهاى موفق 
پر  آسمان  در  ”لوسى  نام  با  بيتلز  گروه 
خط  دست  با  و  بود  سروده  الماس“  از 
گذاشته  حراج  به   ، است  نوشته  خودش 
خواهد شد و پيش بينى مى شود به مبلغ 

بيش از 000/200 دالر فروخته شود .
در يكى از اين برگه هاى دستنويس ، لنون 
است  كشيده  هم  نقاشى  يك  شعر  بجز 
به  را  اتاقك  يك  در  نفر  چهار  آن  در  كه 

تصوير كشيده است.
شده  نوشته  شعر  اين   ، نقاشى  پايين  در 
و  هستيد  قطار  يك  در  كنيد  است:“تصور 
مى  را  آشنايى  شخص  صورت  ناگهان 
بينيد .همان دختر ى كه چشمهاى عجيبى 

داشت.“
دستنوشته   ، گذشته  سال  ژوئن  ماه  در 
روز  ”يك  آهنگ  براى  لنون  كه  شعارى  ا 
 ، بود  سروده  بيتلز  گروه  زندگى“  در 

1.2ميليون دالر فروخته شد.
قرار است اين حراجى در تاريخ 14 و 15 
مى در سالن سابان واقع در بورلى هيلز 

برگزار شود.

رضا صادقى در استراليا مى خواند
رضا صادقى خواننده موسيقى پاپ در دو شهر ملبورن و سيدنى 

استراليا روى صحنه مى رود.

هفتم  و  ششم  و  سيدنى  در  ارديبهشت   30 كه  كنسرت  اين  در 
خرداد در ملبورن برگزار مى شود، رضا صادقى آلبوم «121» را 

براى اولين بار به صورت زنده اجرا مى كند.

بخش عمده قطعات اين آلبوم اعم از ترانه،  ملودى و تنظيم توسط 
توسط  هم  قطعات  از  تعدادى  و  گرفته  صورت  صادقى  رضا 
تنظيم  حداد  كوشان  و  تقوى  انوشيروان  چراغعلى،  محمدرضا 

شده اند.
اين خواننده موسيقى پاپ تاكنون كنسرت هاى بسيارى را برگزار 
سخته،  چقدر  نبود،  يكى  بود  يكى  آقا،  سالم  چون  آلبوم هايى  و 
وايسا دنيا، پيرهن مشكى، دلم برات مى سوزه، پرچم مشكى، كما، 
مشكى رنگه عشقه، حكايت مشكى پوش، عاشقم من و ... را منتشر 

كرده است.

پرفروش هاى موسيقى هفته 
 «روشنايى بيهوده» صدرنشين شد

 هشتمين آلبوم رسمى گروه فوفايترز باالخره رتبه اول جدول پرفروش هاى هفتگى موسيقى در 
آمريكا را براى اين گروه به ارمغان آورد.

اين گروه در حالى صدرنشين شد كه در هفته گذشته آلبوم هاى اليسون كراس و پال سايمن نيز 
عرضه شدند.

از  نسخه  هزار  بود، 253  يكشنبه  پايانى اش  روز  كه  هفته اى  در  ساونداسكن  نيلسن  آمار  طبق 
«روشنايى بيهوده» فوفايترز به فروش رفت.

اين آلبوم در ميان ديگر آلبوم هاى گروه فوفايترز از لحاظ عملكرد در هفته اول انتشار در رتبه 
نسخه  هزار  اول 311  هفته  در  تو»  افتخار  نام «به  به  گروه  اين  سال 2005  آلبوم  ايستاد.  دوم 
فروش كرد و در رتبه دوم جدول ايستاده بود. آخرين آلبوم آنها نيز سال 2007 عرضه شد. 
اين آلبوم «انعكاس، سكوت، صبر و متانت» نام داشت و در هفته اول با 168 هزار نسخه فروش 

سوم شد.
«21» به خوانندگى آدل كه چهار بار در رتبه اول ايستاد با يك پله سقوط و فروش 93 هزار نسخه 
دوم شد. در بريتانيا نيز آلبوم آدل از آلبوم فوفايترز شكست خورد و پس از 11 هفته دوم شد.

«هواپيماى كاغذى» اليسون كراس و يونيون استيشن با فروش 83 هزار نسخه سوم شد. كراس 
پيشتر در آلبومى كه با رابرت پلنت به نام «شن خيزان» منتشر كرده بود به فروش بهتر و جايزه 
گرمى دست يافت. در هر صورت اين بهترين عملكرد كراس بطور مستقل يا به همراه يونيون 

استيشن در جدول پرفروش ها است.
رتبه بعدى در اختيار پال سايمن است؛ آلبوم «خيلى زيبا يا منظور؟» با فروش 68 هزار نسخه 
چهارم شد. اين بهترين عملكرد سايمن از سال 1991 در اين جدول و همچنين از 1990 و قرار 

گرفتن «آهنگ قديسان» در رتبه چهارم مجله بيلبورد است.
گروه راك اهل امريكاى التين مانا با آلبوم «Drama y Luz» و فروش 47 هزار نسخه پنجم 

شدند. آلبوم قبلى اين گروه با فروش 87 هزار نسخه در سال 2006 چهارم شده بود.
ادامه جدول را اين آلبوم ها پر كرده اند؛ «زن مرگبار» با صداى بريتنى اسپيرز با فروش 43 هزار 
نسخه و چهار پله سقوط ششم، «آوازهايى براى ژاپن» با فروش 37 هزار و بدون تغيير نسبت 
به هفته گذشته هفتم، «Rolling Papers» با صداى ويز خليفه و فروش 37 هزار نسخه و سه پله 
سقوط هشتم، «ش.ه.ر.ت.» با صداى كريس براون با سه پله سقوط و فروش 35 هزار نسخه نهم 

و «ديگر آه نكش» كار مامفورد و پسران با دو پله سقوط و فروش 35 هزار نسخه دهم شدند.
مجموع فروش نسبت به هفته گذشته با هشت درصد رشد برابر با شش ميليون و 300 هزار 

نسخه بود كه نسبت به همين موقع سال پيش 16 درصد رشد كرده است.
مجموع فروش آلبوم ها تا اين لحظه از سال به 90 ميليون دالر رسيد كه نسبت به همين موقع 

سال قبل سه درصد پايين تر است.

رويترز/ 20 آوريل

مخاطبان گرامى
جهت ارائه پيشنهادات و يا انتقادات ميتوانند از طريق

info@persianweekly.co.uk :شماره تلفن هاى 07811000455 و ايميل
با هفته نامه پرشين ارتباط برقرار نمايند.

تالش بى وقفه «بيانسه نولز» براى 
تكميل آلبوم جديدش

بيانسه نولز، در حال حاضر در پاريس اقامت دارد و شبانه روز 
روى آلبوم جديدش كار مى كند.  به نقل از اسكاى نيوز، بيانسه 
جى  همسرش  همراه  به  دختران"  جهانى  "اجراى  آهنگ  خواننده 
زد به پاريس ، پايتخت فرانسه رفته اند و در حاليكه در يكى از 
هتلهاى اين شهر اقامت دارند ، هردو براى تكميل آلبوم آينده او 
به سختى كار مى كنند. يك منبع خبرى به مجله پيپل گفت:"آنها در 
يكى از اتاقهاى مجلل اين هتل يك استوديو راه انداخته اند و شبها 
روى آلبوم بيانسه كار مى كنند." اين زوج با جت شخصى شان به 
فرانسه مسافرت كردند و به همراه دنيل ، خواهرزاده شش ساله 
بيانسه از سفر به ديزنى لند لذت بردند. يك منبع خبرى به شوخى 
گفت:"بيانسه در اين مدت آنقدر سرگرم كار روى آلبوم جديدش 
بود كه حتى درحال خريد در فروشگاههاى گرانقيمت اين شهر هم 
مراسم  در  ريحانا  با  كردن  صحبت  از  بعد  بيانسه  نشدند."  ديده 
گرمى امسال ، تصميم گرفته است كه در يكى از آهنگهاى آلبوم 

جديدش را با همكارى اين خواننده موفق بسازد. 

مدتهاست كه ريحانا و بيانسه دلشان مى  يك منبع خبرى گفت:" 
فرصتى  امسال  گرمى  مراسم  در  وبالخره  كنند  همكارى  خواهد 
پيدا كردند تا در مورد اين موضوع با هم صحبت كنند. درنهايت 
تا  كنند  تنظيم  باهم  را  كاريشان  هاى  برنامه  شدند  موفق  آنها 

بتوانند آهنگ دونفره ضبط كنند." 
"اين آهنگ در آلبوم جديد بيانسه منشر خواهد شد و بى شك يكى 

از آهنگهاى موفق امسال خواهد بود." 
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يك عاشقانه، محبوب ترين 
موسيقى كالسيك نام 

گرفت
كه  راخمانينف  دو  شماره  كنسرتو   
كوتاه»  «برخورد  كالسيك  فيلم  در 
شده  استفاده  لين  ديويد  ساخته 
قطعه  محبوب ترين  عنوان  به  بود 

موسيقى كالسيك انتخاب شد.
پاسخ به سئوال «كدام موسيقى كالسيك را بيش 
از همه دوست داريد؟» كار ساده اى نيست، 
اما اين سوال از شنوندگان راديوى بريتانيا 
پرسيده شد و به نظر مى رسد راخمانينف 
طرفدار  همه  از  بيش  عاشقانه اش  قطعه  و 

داد.

در  اف ام»  «كالسيك  برنامه  شنوندگان 
را  سحرآميز  موسيقى  تِم  اين  بريتانيا 
موسيقى  قطعه  محبوب ترين  عنوان  به 
كالسيك تمام تاريخ انتخاب كردند. فيلم «برخورد 
كوتاه» داستان عشق گمشده با بازى ترور هوارد 

و سليا جانسن است.

اين قطعه در فيلم ديويد لين به دفعات استفاده شده 
است. هوارد و جانسن نقش زن و مردى را بازى 
سرنوشت  اما  هستند  يكديگر  دلباخته  كه  مى كنند 

آنها را از هم دور مى كند.
 -  1873 مارس   20 (متولد  راخمانينف  سرگئى 
متوفى 28 مارس 1943) نوازنده پيانو و آهنگساز 

روس بود.

است  گذشته  سال  چهار  در  بار  اولين  براى  اين 

كه «اوج چكاوك» اثر وان ويليامز رتبه اول را به 
ملودى ديگر واگذار مى كند و خودش در رتبه دوم 

مى ايستد.

در اين بين موتزارت با داشتن 20 قطعه موسيقى 
محبوب ترين  عنوان  به  برتر  ملودى   300 بين  در 

آهنگساز در ميان بريتانيايى ها برگزيده شد.

دارن هنلى، مدير اين برنامه راديويى گفت: «تاالر 
صدها  كه  موسيقى  مى دهد  نشان  برنامه  مشاهير 
سال پيش نوشته شده همچنان زنده است. خيلى 
جالب است كه ببينى مردم بريتانيا بطور گسترده 
كالسيك  موسيقى  و  كردند  شركت  راى گيرى  در 

محبوب خود را برگزيدند.»

بيش از 180 هزار نفر در اين نظرسنجى 

شركت كردند، رتبه دوم و سوم اين نظرسنجى در 
اختيار وان ويليامز بود.

ترتيب  بدين  نظرسنجى  اين  برتر  ملودى   10

هستند؛ «كنسرتو شماره دو پيانو» اثر راخمانينف 
از  تمى  با  «خيالبافى  و  چكاوك»  «اوج  اول، 
و  دوم  ويليامز  وان  اثر  دو  هر  تاليس»  توماس 
اثر  پيانو»  پنج  شماره  كنسرتو  «امپراتور،  سوم، 
موتزارت  اثر  كالرينت»  چهارم، «كنسرتو  بتهوون 
پنجم، «سمفونى شماره شش» اثر بتهوون ششم، 
دو  هر  چلو»  «كنسرتو  و  انيگما»  «واريسيون هاى 
اثر الگار هفتم و هشتم، «كنسرتو شماره يك ويلن» 
بتهوون  اثر  نه»  شماره  و «سمفونى  نهم  براخ  اثر 

دهم شدند.

تلگراف / 25 آوريل / ترجمه: حسين عيدى زاده

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     

اجراى مشترك بيانسه و 
ريحانا در يك آهنگ

بيانسه ، كه آهنگ جديد "اجراى جهانى دختران " را در 
روز 21 آوريل منتشر كرد، از ريحانا تقاضا كرده است 
تا در يكى از آهنگهاى آلبوم جديدش او را همراهى كند. 
آلبوم جديد بيانسه در ماه ژوئن منتشر خواهد شد و 

هنوز نامى براى اين آلبوم انتخاب نشده است.
بار  اولين  خواننده  دو  اين  نيوز،  اسكاى  از  نقل  به   

و  يكديگر  با  همكارى  درباره  امسال  گرمى  مراسم  در 
ساخت يك آهنگ دونفره باهم صحبت كردند و اكنون 
بتوانند  كه  اند  كرده  تنظيم  طورى  را  هايشان  برنامه 

روى اين آهنگ دو نفره كار كنند.
بيانسه  و  ريحانا  كه  مدتهاست  گفت:"  خبرى  منبع  يك 
مراسم  در  وبالخره  كنند  همكارى  خواهد  مى  دلشان 
اين  مورد  در  تا  كردند  پيدا  فرصتى  امسال  گرمى 

موضوع با هم صحبت كنند. درنهايت آنها موفق شدند 
بتوانند  تا  كنند  تنظيم  باهم  را  كاريشان  هاى  برنامه 

آهنگ دونفره ضبط كنند."
"اين آهنگ در آلبوم جديد بيانسه منشر خواهد شد و بى 

شك يكى از آهنگهاى موفق امسال خواهد بود."
منتظر  مشتاقانه  بيانسه  ،طرفداران  حال  همين  در 
هستند  دختران"  جهانى  "اجراى  آهنگ  ويدئوى  ديدن 
ويدئوى  در  كه  الورنس  فرانسيس  توسط  ويدئو  اين   .
با ليدى گاگا همكارى كرده ، كارگردانى  "عاشقانه بد" 
و  است  گسترده  خيلى  ويدئو  گفت:"اين  .او  است  شده 
كه  باشد  ويدئوهاى  موزيك  بزرگترين  از  يكى  شايد 

بيانسه تا كنون انجام داده است. مى توانم بگويم به نظر 
من اين آهنگ فوق العاده بى نظير و باورنكردنى است."

او از دادن اطالعات بيشترى درباره اين موزيك ويدئو 
تكميل  نسخه  وقتى  كه  كند  مى  ادعا  و  كرد  خوددارى 
نشده اين آهنگ موفق در اينترنت منتشر شد، بيانسه از 

اين موضوع خيلى ناراحت شد 

موزه گرمى ، يك شعبه جديد در 
مى سى سى پى، افتتاح مى كند

سى  درمى  واقع  كليولند  درمنطقه  گرمى  موزه  يك 
سى پى، ساخته خواهد شد.

 به نقل از آسوشيتدپرس، باب سنتلى ، مدير اجرايى 
اعالم  شنبه  پنج  روز   ، آنجلس  لس  در  گرمى  موزه 
ايالت  از  خارج  در  موزه  اين  شعبه  اولين  كه  كرد 

كاليفرنيا ، در مى سى سى پى ساخته خواهد شد.
موسيقى  مهد  پى  سى  سى  مى  گفت:"ايالت  سنتلى 
نشست  در  را  تصميم  اين  است."سنتلى  آمريكا 
ساالنه شوراى اقتصاد مى سى سى پى اعالم كرد و 
با استقبال هيلى باربور و بيش از 1000 نفر از تجار 

حاضر در اين نشست ، روبرو شد.
موزه  اين  ساخت  قطعى  تاريخ   ، سنتلى  گفته  به  بنا 
هنوز معلوم نيست و هزينه ساخت آن بين 10 تا 12 

ميليون دالر برآورد شده است.

مى سى سى پى در حال حاضر دو موزه دارد كه 
شده  واقع  كليولند  منطقه  نزديكى  در  آنها  هردوى 
در  بلوز  دلتا  موزه  از  عبارتند  ها  موزه  اين  اند. 

كالركسديل و موزه بى مينگ در اينديانوال.
اين ايالت چند كالب معروف هم دارد كه يكى از آنها 
هاليوود  مشهور  بازيگر   ، فريمن  مورگان  به  متعلق 

است و در منطقه كالركسديل واقع شده است.

اين ايالت زادگاه چند تن از هنرمندانى است كه موفق 
به دريافت جايزه گرمى شده اند و پركينز ،پيانيست 
مشهور از جمله اين هنرمندان است . پركينز كه با 
دلتا  پنبه  مزارع  اطراف  كالبهاى  در  پيانو  نواختن 
بزرگ شد ،ماه گذشته در سن 97 سالگى در خانه 
گفته  به  درگذشت.بنا   ، تگزاس  در  اش  شخصى 
همكارى  با  پى  سى  سى  مى   ، گرمى  ،موزه  سنتلى 
واقع  دلتا  ايالت  دانشگاه  در  دلتا  موسيقى  موسسه 

در منطقه كليوند ساخته خواهد شد.
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اگر ساعت كاسيو داريد، 
تروريست هستيد

موضوعي  همچنان  گوانتانامو  زندانيان  سرنوشت 
كرده  منتشر  سندي  ويكي ليكس  است.  بحث برانگيز 
سوي  از  پيش پاافتاده اي  معيارهاي  مي دهد  نشان  كه 
سرويس اطالعاتي آمريكا براي تعيين تروريست بودن 
اين  از  يكي  شده است.  ارائه  بازداشتگاه  اين  زندانيان 
ساعت هاي  از  خاص  مدلي  داشتن  مضحك  معيارهاي 
فرد  اگر  ليكس  ويكي  اسناد  گزارش  به  بود.  كاسيو 
داشته  كاسيو  مارك  ساعت  دستگيري  زمان  مشكوك 
باشد، احتمال تروريست بودن او بيشتر مي شود. بر اساس 
جدول سازمان اطالعات مركزي آمريكا، اعضاي القاعده كه 
ساعت مچي  مي كنند،  راتمرين  دست ساز  بمب هاي  ساخت 
مارك كاسيو دارند. اگر شما هم مانند بسياري از افراد ديگر 
عالقه   F-91W مدل  كاسيو  ساعت  اين  به  پيش  سال ها  از 
خاصي داريد و هنوز هم نمي توانيد از آن دل بكنيد و ساعت 
ديگري براي خود بخريد بهتر است راه حلي براي اين مشكل 
عالئم  از  يكي  عنوان  به  اكنون  ساعت  اين  كه  چرا  پيدا كنيد 
افراد تروريست در اياالت متحده شناخته مي شود. بر اساس 
كه  مطابق فهرستي  آمريكا  دولت  ويكي ليكس،  جديد  اسناد 
كه  است  باور  بر اين  آمده  به دست  گوانتانامو  زندانيان  از 
تروريست ها از اين ساعت ارزان و هميشه در دسترس براي 

ساخت بمب هاي ساعتي استفاده مي كنند.
رنگ  و   F-91W مدل  كاسيو  ساعت  سند  اين  اساس  بر   
نقره اي همين مدل از سوي نيروهاي القاعده براي آموزش 
گروه  اين  داوطلبان  به  و  شده  استفاده  تروريستي  حركات 

به  ساعت  اين  با  افغانستان  اردوگاه  در  تروريستي 
صورت كامل براي توليد بمب هاي ساعتي آموزش 

داده مي شود. شركت كاسيو اين مدل ساعت را 
است.  كرده  عرضه  بازار  به  سال 1991  از 

صد  اسكناس  حمل  فهرست،  اين  مطابق 
دالري هم مشكوك است چرا كه القاعده 
ضروري،  شرايط  در  استفاده  براي 
اعضاي  اختيار  در  دالري  صد  اسكناس 
خود قرار مي دهد. به عالوه زندانياني كه 

در قندهار دستگير شده  و ادعا مي كنند كه 
قصد ازدواج داشته و دنبال زن مي گشتند 

يا مي گويند عسل فروش يا كشاورز هستند، 
از موارد مشكوك  اند. 

27 آوريل 2011

آيا عروسى سلطنتى ، 
ركورد جهانى گينس را 

خواهد شكست?

مجله  از  نقل  به  آفتاب  خبر  واحد  گزارش  به 
ويليام  پرنس  سلطنتى  ازدواج  مراسم  پيپل، 
كتابهاى  در  فقط  ميدلتون  كيت  و 
به   . شد  نخواهد  ثبت  تاريخى 
احتمال زياد اين عروسى پر سر 
جهان  ركورد  كتابهاى  در  صدا 

نيز جاودانه خواهد شد. 

سلطنتى  زوج  اين  اما 
از  كداميك  شكستن  شانس 
ركوردهاى جهانى گينس را 

دارند؟ 

بارزترين و شاخصترين ركورد 
تلويزيونى  بينندگان  ميزان   ،
سال  در  كه  است  ازدواج  مراسم 
و  چارلز  پرنس  توسط   1981
شكسته  ويليامز  والدين   ، دايانا 

شد. 
اين  شانسهاى  از  يكى  فقط  اين  اما 
ركوردى  ،چند  ادامه  در  است.  سلطنتى  زوج 
را كه قبال" در كتاب گينس ثبت شده و كيت 
و ويليام ممكن است بتوانند آنها را بشكنند ، 

ذكر مى كنيم. 

مراسم  يك  براى  تلويزيونى  بيننده  بيشترين 
ازدواج 

بيننده  كشورجهان   74 در  نفر  ميليون   750
مراسم عروسى پرنس چالز و پرنسس دايانا 
برخى  بودند.   1982 جوالى   29 تاريخ  در 

از  بيش  مراسم  اين  كه  معتقدند  ناظران  از 
بيليون نفر بيننده تلويزيونى خواهد داشت اما 
برخى ديگر فكر مى كنند اين مراسم كمتر از 

750ميليون نفر بيننده خواهد داشت. 

گرانترين تكه از يك كيك عروسى 
در سال 1998 ، يك تكه از كيك عروسى دوك 
و دوشس ويندزور به مبلغ 000/29 دالر در 
ويليام  و  كيت  شد.  فروخته  ساتبى  حراجى 
براى مراسم عروسى خود يك كيك ميوه اى 
فيونا  توسط  كيك  اين  دادند.  سفارش  سنتى 

كايرنى پخته خواهد شد. 
شده  جستجو  مشهور  عروسى  بيشترين 

توسط موتورهاى جستجو در اينترنت 

سال  در  المار  و  كارديشان  ازدواج  مراسم 
در  جستجو  ميزان  بيشترين  ركوردار   2009
اينترنت است. اين دو نفر مسلما" زوج بسيار 
درصد  صد  اما  هستند  قدرتمنى  و  مشهور 
بريتانيا  آينده  پرنسس  و  پرنس  اندازه  به 

خواستار و عالقه مند ندارند. 

طوالنى ترين دنباله لباس عروس 
 2009 سال  در  بار  اولين  براى  ركورد  اين 

دنباله  شد.  ثبت  انده  دن  ون  ليچل  توسط 
حدود  در  يعنى  فوت  او 8164  عروس  لباس 
اين  در  زياد  احتمال  به  بود.  نيم  و  مايل  يك 
ثبت  جديدى  ركورد  ميدلتون  كيت  قسمت 
نخواهد كرد زيرا او بايد با اين لباس عروسى 
ابى  مين  وست  طوالنى  و  بزرگ  راهروى 

مى  بينى  پيش  دليل  همين  به  و  كند  طى  را 
شود دنباله لباس او چندان بلند نباشد.اگر به 
كنيم  مراجعه  سلطنتى  ازدواجهاى  تاريخچه 
فوت   25 دايانا  لباس  دنباله  كه  ديد  خواهيم 
هنگام  در  فرگوسون  سارا  لباس  دنباله  و 

ازدواج با پرنس اندرو فقط 17 فوت بود. 

بزرگترين دسته گل عروسى 
 ،  2003 سال  در  كانادايى  عروسى  يك  در 
 . داشت  ارتفاع  197فوت  عروس  گل  دسته 
مسلما" كيت و پرنس ويليام چنين دسته گل 
دارند  قصد  آنها  اما  داشت  نخواهند  بزرگى 
را  آبى  مينسترز  وست  آرايى  گل  و  تزئينات 
بعد از مراسم عروسى جمع نكنند تا در روز 
بعد از مراسم مردم از ديدن اين تزئينات لذت 

ببرند. 

لباس  در  رفته  بكار  كريستالهاى  بيشترين 
عروس 

رومانيايى  زن  يك   2010 سال  در 
43008كريستال جالب و درخشان بكار برد.

به احتمال خيلى زياد كيت با يك لباس عروس 
زيبا و در عين حال ساده و كم زرق و برق 
، به جمع خانواده سلطنتى وارد خواهد شد. 

طراحي مد با قطعات كهنه هواپيما
زدن  بار  براى  چندانى  فرصت  اغلب  مى نشيند،  زمين  به  هواپيما  كه  زمانى 
در  كارها  اين  همه   نمى ماند.  سوختگيرى  و  صندلى ها  كردن  مرتب  چمدان ها، 
زمانى انجام مى گيرد كه مسافران در حال پياده شدن هستند و خدمه پرواز 
بايد تمام اين كارها را در فرصتى كوتاه انجام دهند. چند سالى است كه يك 
فرد خالق آلماني، سرگرمى تازه اى يافته كه باز هم هواپيما و پرواز چاشنى آن 
شده اند و منبع درآمدى براى او محسوب مى شوند. همه چيز از زمانى شروع 

شد كه دانيل ساندر به يكى از مهمانداران كمك كرد تا چرخ دستى را كه براى 
توزيع غذا ميان مسافران در هواپيما مورد استفاده قرار مى گيرد، به محوطه  
مامور  به عنوان  ساندر  كار  از  بخشى  اين  ببرد.  فرودگاه  بزرگ  يخچال هاى 

كنترل پرواز است. 

فكر  اين  به  را  ساندر  فرودگاه،  يخچال هاى  سمت  به  غذا  دستى  چرخ  حمل 

انداخت كه چرا نتوان از اين چرخ دستى ها در مكان هاى ديگر مثل اتاق نشيمن 
خانه استفاده كرد؟ به اين ترتيب يكبار كه از حراج اشيا و مبلمان داخل هواپيما 
از طرف يك شركت هواپيمايى خبردار شد، كاميونى را اجاره كرد و راه افتاد. 
هر جاى آلمان كه چنين حراج هايى وجود داشته باشد، ساندر يكى از مشتريان 
يك  اكنون  كه  گرفته  رونق  چنان  وى  كار  و  كسب  كه  هرچند  است.  هميشگى 
مى كند. منتقل  هامبورگ  در  كارگاهش  به  را  او  خريدهاى  حمل ونقل  شركت 

يا  هواپيما  صندلى هاى  غذا،  ظر ف هاى  دستى،  چرخ هاى  ايمنى،  كمربند هاى 
صندوق هاى فلزى در ابعاد مختلف كه روى بعضى از آنها كار شده و رنگ 
و جالى تازه اى پيدا كرده اند و خيلي چيزهاي ديگر در اين انبار پيدا مي شود. 

بزرگ  فلزى  صندوق هاى  از  صحنه  طراحان  دارد؛  مختلفى  مشتريان  ساندر 
دارند  دوست  هم  ديگر  برخى  و  مى كنند  استفاده  سكو  ساخت  براى  هواپيما 
در اتاق  نشيمن شان كنار مبلمان نو و مدرن يك رديف از صندلى هاى هواپيما 
را قرار بدهند. حتي افرادي هستند كه كمربندهاي ايمني هواپيما را به عنوان 

كمربند معمولي استفاده مي كنند. 
يورو،  صندلى 500  رديف  يك  نيست.  ارزان  هم  خيلى  وسايل  اين  قيمت  البته 
كمربندهاى  و  باال  به  يورو  از 250  تجهيزات  و  به اندازه  بسته  فلزى  صندوق 

ايمنى هم از 28 يورو تا 89 يورو قيمت دارند. 
به گفته  ساندر چندى پيش بازرگانى از دوبى صندوق فلزى را به او سفارش 
داده بود با رويه اى از طال و كريستا ل هاى سوواروفسكى؛ او براى انجام اين 
قيمت  به  جنس  نهايت  در  و  بگيرد  كمك  طالساز  يك  از  شد  مجبور  سفارش 

3900 يورو به مشترى فروخته شد. 
26 آوريل 2011 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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رونق بازار فروش 
اسلحه در جهان

كشورهاي جهان براي خريد تجهيزات 
دالر  ميليارد  هزار   1  /5 خود   نظامي 
است  مبلغي  برابر  دو  اين  پرداخته  اند. 
منظور  همين  براي  پيش  سال   10 كه 
پرداخت شد. آمريكا هنوز هم بيشترين 
نظامي  تجهيزات  توليد  براي  را  بودجه 
بودجه  هند  در  مي دهد.  اختصاص 
يك  تا  ميالدي  گذشته  سال  در  نظامي 
يافت.  افزايش  آن  از  قبل  سال  سوم 
برزيل نيز بودجه نظامي  خود را تا 25 
خريد  خواستار  و  داد  افزايش  درصد 
بالگرد  و  جنگي  هواپيماهاي  تانك، 
قراردادهاي  بزرگ ترين  از  يكي  شد. 
آمريكا  ميان  پيش  چندي  تاريخ  نظامي 
بر  شد.  بسته  سعودي  عربستان  و 
مبناي اين قرارداد قرار است عربستان 
دالر  ميليارد   60 ارزش  به  سالح هايي 
از شركت هاي آمريكايي خريداري كند. 
 10 تا   5 طي  است  قرار  سالح ها  اين 
داده  تحويل  كشور  اين  به  آينده  سال 
نظامي  تجهيزات  اين  ليست  در  شوند. 
از جمله 84 هواپيماي اف - 15 و 178 
گربه»،  «يان  مي شوند.  ديده  بالگرد 
تحقيقات  انستيتوي  مسئوالن  از  يكي 
بن  شهر  در  آن  مركز  كه  آلمان  صلح 
خريد  افزايش  روند  با  رابطه  در  است، 
مي گويد:  جهان  كشورهاي  در  سالح 
نشان دهنده  دور  چندان  نه  «گذشته اي 
به  عالقه  آن  در  كه  است  فرآيندي 
نوسازي تجهيزات نظامي و تهيه انواع 
كشورها  در  تجهيزات  اين   پيشرفته 
كارشناس  است.»  يافته  افزايش 

انستيتوي تحقيقات صلح آلمان بر اين 
نظر است كه اين فرآيند بخصوص در 
كشورهاي نيمه صنعتي شدت بيشتري 
عمده  دليل  دو  گربه  يان  است.  يافته 
نظامي   تجهيزات  به  عالقه  تشديد  براي 
موردها  اين  از  «يكي  برمي شمارد: 
مسئول  اين  كشورهاست.»  پرستيژ 
دليل  آلمان  صلح  تحقيقات  انستيتوي 
كشورها  راهبردي  عالئق  به  را  دوم 
مربوط مي داند. آمريكا هنوز هم مانند 
گذشته بيشترين بودجه را براي توليد 
تجهيزات نظامي  سرمايه گذاري مي كند. 
 2009 سال  در  آمريكا  نظامي  بودجه 
اين  بود.  دالر  661ميليارد  ميالدي 
در  كه  است  بودجه اي  درصد  مبلغ 43 
نظامي  مصارف  براي  جهان  سراسر 
چين  آمريكا  از  پس  مي شود.  خرج 
دالر  ميليارد  حدود 100  كه  دارد  قرار 
براي بودجه نظامي  خود در نظر گرفته 
در  دالر  ميليارد   53 با  روسيه  است. 
مقام پنجم، عربستان سعودي با 3/ 41 
ميليارد دالر در مقام هشتم و هند با 3/ 
36 ميليارد دالر در مقام نهم قرار دارد. 

*********
جنگ ايتاليا و 

كرواسي بر سر 
تابعيت ماركوپولو

عنوان  به  جهان  همه  را  «ماركوپولو» 
اما  مي شناسند  ونيزي  جهانگردي 
مطرح  را  اين  خالف  ادعايي  كرواسي 
كرده و سرسختانه روي آن پافشاري 

مي كند. 
كروات ها اصرار دارند ماركوپولو را به 
نام خودشان ثبت كنند و اين مسئله كه 
درابتدا چندان جدي گرفته نمي شد اين 
روزها واكنش تند مسئوالن ايتاليايي را 

در پي داشته است. 
تولد  دقيق  زمان  و  مكان  واقع  در 
تقريبا  اما  نيست  مشخص  ماركوپولو 
جهانگرد  اين  مي گويند  محققان  تمام 
اهل شهر ونيز است. با اين حال تعداد 

معدودي از تاريخ نويسان عقيده دارند 
خليج  در  «كرورچوال»  جزيره  در  او 
امروزه  كه  آمده  دنيا  به  آدرياتيك 

كرواسي ناميده مي شود. 
بر اساس اين نظريه پدر او تاجري از 
«دالماتي» به نام «مافئو پيليك» بوده و 
زماني كه نام فاميلش را در ونيز ثبت 

كرده به «پولو» تغييرداده شده است. 
اما داستان جنگ ميان ايتاليا و اسلواكي 
روي مالكيت و تابعيت اين مشهورترين 
يك  برگزاري  زمان  از  جهان  جهانگرد 
آغاز  چين  «يانگزو»  شهر  در  موزه 
بزرگداشت  براي  كه  موزه  اين  شد. 
نه  بود  شده  اندازي  راه  ماركوپولو 
توسط مقامات عالي رتبه ايتاليايي بلكه 
توسط رئيس جمهور سابق كرواسي به 

نام استفن مسيك افتتاح شد. 

دليل تاسيس اين موزه در شهر يانگزو 
اين بود كه ماركوپولو از سال 1282 تا 
صورت  به  شهر  اين  دربار  در   1284
زمان  مسيك  داشت.  اقامت  رسمي 
كاشفي  را  ماركو  موزه  اين  افتتاح 
جهاني و متولد كرواسي ناميد كه چين 

و اروپا را به هم مرتبط كرد. 
همين داستان بود كه واكنش ايتاليايي ها 
«كوريره  روزنامه  داشت.  دنبال  به  را 
سابق  رئيس جمهور  سخنان  سرا»  دال 
«محرك»  و  «مضحك»  را  كرواسي 
كه  است  اين  نوشت:«مانند  و  ناميد 
بوده  مكزيكي  پيزا  برج  معمار  بگويند 
است. اين ادعا با واقعيت فاصله بسيار 

دارد.» 
ايتاليايي  ديپلمات هاي  روزنامه  اين 
اهانت  سكونت  دليل  به  را  چين  در 
كرده  سرزنش  شدت  به  آميزشان 
وجه  است  ممكن  طور  «چه  است: 
در  ماركوپولو  اندازه  به  كه  شخصي 
شده  شناخته  و  مشهور  چيني ها  ميان 
او  كرد.  خراب  سادگي  اين  به  را  است 
با امپراتور چين رابطه دوستانه داشت 
و روابط جهانگردي و تجاري را ميان 
دو قاره وسعت داد. چطور ممكن است 
آنها ندانند ماركوپولو ايتاليايي بوده؟» 

گوناگون
معجزه در دنياي پزشكي

نارس ترين نوزاد جهان پنج ماهه به دنيا آمد و زنده ماند. 
بعضي ها به دنيا مي آيند تا ركورد بشكنند و بعضي ها با به دنيا آمدنشان ركورد 
مي شكنند. يك نوزاد دختر كه براي به دنيا آمدن عجله زيادي داشت در حالي كه 
تنها 21 هفته و پنج روز از شكل گيري جنينش گذشته بود متولد شد. اين دختر 
قوي و عجول بعد از گذراندن چند ماه در دستگاه مخصوص در بيمارستان، عيد 

پاك را در خانه در كنار پدر و مادرش جشن گرفت. 
«فريدا» روز هفتم نوامبر سال 2011 در بيمارستاني در آلمان به دنيا آمد. او تنها 

453 گرم وزن و 27 سانتي متر قد داشت. 
او نارس ترين نوزاد اروپاست كه جان سالم به در برده و زنده مانده است. البته «فريدا» 
ركورد جهاني اش را با پسري به نام «جيمز گيل» از كانادا كه 128 روز زودتر به دنيا 
او  اندازه  به  كه  داشت  هم  ديگر  دوقلوي  برادر  يك  چند «فريدا»  هر  است.  شريك  آمده 
قوي نبود و شش هفته بعد از تولد به دليل نارسايي قلبي و ساير اعضاي حياتي بدن 
از دنيا رفت. به گفته پزشك متخصص مادر اين دختر كوچك از هفته پانزدهم بارداري 
دچار مشكالت متعددي شده بود. او در هفته بيستم بارداري به دليل درد شديد راهي 
بيمارستان شد و پزشكان با كمال تعجب اعالم كردند كه موعد وضع حمل زودهنگام 
فرارسيده است. راه هاي پزشكي براي به تعويق انداختن وضع حمل تنها 10 روز موثر 
بود و بعد از آن دوقلوهاي نارس پنج ماهه به دنيا آمدند. در حالي كه پزشكان اعالم كرده 
بودند هر كاري براي زنده نگه داشتن دو نوزاد انجام مي دهند پدر و مادر اين دو هيچ 
اميدي به زنده ماندن فرزندانشان نداشتند اما طبق گفته پزشك متخصص با يك معجزه 
نوزاد دختر به سرنوشت مشابه برادرش مبتال نشد. به طور معمول نوزاداني كه پيش از 
هفته بيست و دوم بارداري متولد مي شوند شانس كمي براي ادامه حيات دارند چرا كه 

تا آن زمان ريه ها، قلب و مغز به اندازه كافي رشد نكرده است. 
27 آوريل 2011

احتمال فاجعه نفتي ديگري براي 
بريتيش پتروليوم

در پي قطع برق در يك پااليشگاه شركت نفتي «بريتيش پتروليوم» 
و يك كارخانه توليد مواد شيميايي در جنوب 
آمريكا، منابع آگاه از احتمال وقوع انفجار در 
اين پااليشگاه خبر مي دهند. بر اساس همين 
آمريكا  شهرهاي  از  يكي  ساكنان  از  گزارش 
است  شده  خواسته  خليج مكزيك  حاشيه  در 
در خانه هاي خود بمانند و سيستم هاي تهويه 

را روشن نكنند. 
حوادث  سازمان  رئيس  كالوسن»  «بروس 
وقوع  احتمال  درباره  تگزاس  مترقبه  غير 
انفجار در پااليشگاه بريتيش پتروليوم ابراز 

نگراني كرده است. وي گفت: «مسئوالن پااليشگاه بريتيش پتروليوم 
تا  كرده اند  آغاز  را  پااليشگاه  اين  نفتي  محصوالت  همه  سوزاندن 
از انفجار جلوگيري كنند.»كالوسن همچنين گفت: «بخشي از گازها 
است.»  شده  رها  فضا  در  خام  صورت  به  و  نشده  سوزانده  نيز 
كامل  تدابير  تحت  نيز  شيميايي  مواد  «كارخانه  گفت:  همچنين  وي 
خبري  سايت  وب  يك  است.»  شده  تعطيل  موقت  طور  به  ايمني 
يكي  نزديكي  در  بلند  بسيار  شعله   9 كم  «دست  نوشت:  نيز  محلي 

از بزرگراه هاي اطراف تگزاس مشاهده شده است.» اين وب سايت 
داخل  سوزي اي  آتش  «هيچ  گفت:  محلي  سخنگوي  يك  از  نقل  به 
از  ناشي  حوادث  اثر  بر  نيز  هيچ كس  و  است  نداده  روي  پااليشگاه 
قطع برق آسيب نديده است. سازمان آتش نشاني تگزاس بررسي 
كيفيت هوا در اطراف پااليشگاه را آغاز كرده است و آن را به طور 
نيز،   2005 سال  در  است  مي كند.»گفتني  نظارت  دائم 
كارگر   15 پااليشگاه،  اين  در  شديد  انفجاري   براثر 
كشته و 170 نفر ديگر زخمي شدند. شركت بريتيش 
ميليون   50 پرداخت  با  گذشته  آگوست  ماه  پترلويوم 
ايمني  قوانين  نقض  علت  به  جريمه  دالر  هزار  و 600 
در اين پااليشگاه موافقت كرده است.بريتيش پتروليوم 
علت  به  دالر  ميليارد  دو  تا  يك  تنها  تاكنون  همچنين 
آسيب و مرگ افراد در فاجعه انفجار در پااليشگاه اين 
ميليون  و 50  است  كرده  پرداخت  تگزاس  در  شركت 
شده  جريمه  محيط زيست  به  آسيب  علت  به  نيز  دالر 
است. اين شركت همچنين در يك سال اخير ميلياردها دالر در قالب 
جريمه و غرامت به علت فاجعه نشت نفت در خليج مكزيك پرداخت 
بزرگ ترين  تگزاس  در  پتروليوم  بريتيش  پااليشگاه  است.  كرده 
پااليشگاه اين شركت است و ظرفيت 460 هزار بشكه نفت خام در 
روز را دارد. اين پااليشگاه محصوالت متنوعي از جمله، بنزين، نفت 

كوره و اسيد سولفوريك توليد مي كند. 

نظرات شما باعث پيشرفت ما خواهد بود

اجاره يك كشور با 
40 هزار دالر

آنهايي كه حساب بانكي شان پر و پيمان 
است و مي خواهند در گوشه اي از جهان 
مي توانند  بگذرانند  را  متفاوت  تعطيالتي 
با صرف 40 هزار دالر هزينه كل كشور 
اجاره  شب  يك  براي  را  اشتاين  ليختن 
تصميم  اشتاين  ليختن  مقامات  كنند. 
شده  محصور  كوچك  كشور  اين  دارند 
در خشكي را اجاره دهند. ليختن اشتاين 
ثروتمندترين  و  كوچك ترين  از  يكي  كه 
و  اتريش  بين  است،  جهان  كشورهاي 
سوئيس واقع شده و ظرفيت پذيرش 150 
كشور  اين  به  كه  كساني  دارد.  را  مهمان 
مخصوص  را  محوطه اي  مي كنند،  سفر 
مي توانند  حتي  و  داشت  خواهند  خود  به 
بگيرند،  خدمت  به  را  كشور  اين  پليس 
اگرچه اين كشور كوچك يكي از امن ترين 
جنايت  و  جرم  ميزان  لحاظ  به  كشورها 
است. پارلمان ليختن اشتاين طي مراسمي 
كشور  اين  جديد  و  موقت  «صاحبان»  به 
تا  مي كند  اهدا  كليدي  نمادين  صورت  به 

بتوانند وارد ملك تازه شان شوند. 
كشور  اين  در  اقامت  مدت  حداقل  اگرچه 

ساكنان  اما  است،  شده  تعيين  شب  دو 
اشتاين  ليختن  شاهزاده  مهمان  جديد 
مي توانند  و  مي كنند  اسكي  مي شوند، 
فادوتس،  قلعه  به  مشرف  را  مجللي  شام 

پايتخت اين كشور، نوش جان كنند. 
از ديگر تفريحاتي كه مالكان موقت ليختن 
اشتاين به آن مي پردازند، سورتمه سواري، 
سطح  در  كالسكه سواري  و  بازي  آتش 

شهر فادوتس است. 
طرح،  اين  مجري  بي»،  بي ان  «اير  شركت 
هدف از اين كار را «تماس و ارتباط مردم 
با يكديگر» اعالم كرده است. براي كساني 
ترجيح  ديگر  چيز  هر  به  را  خريد  كه 
گرفته  نظر  ايتاليا  در  دهكده اي  مي دهند، 
شده كه قيمت كل ساختمان هاي آن 485 
هزار پوند معادل قيمت يك آپارتمان يك 
در  است.  لندن  مناطق  از  يكي  در  خوابه 
ساختمان  وسطايي 11  قرون  دهكده  اين 
سنگي در حال فرو ريختن وجود دارد كه 
در ميان آنها يك كليساي مخروبه مربوط 
به قرن 13 و دو خانه چوپاني جلب نظر 
اين  فروش  از  مسئوالن  هدف  مي كند. 
 30 از  پس  را  آن  كه  است  اين  دهكده 
سال از حالت متروكه خارج كنند و جان 
دوباره اي به آن ببخشند. 26 آوريل 2011
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دكتر محمد رضا افضل نيا
استاديار دانشگاه تهران، عالمه، تربيت مدرس، شهيد بهشتى و...

 روانشناس شناختى از انگلستان و متخصص علوم تربيتى از آمريكا
عضو سازمان روانشناسى انگلستان از سال 1991  •

عضورسمى سازمان روانشناسى و مشاوره ايران از بدو تاسيس  •
عضوسازمان علوم شناختى ايران از بدو تاسيس  •

عضو انجمن روانشناسان بين فرهنگى آمريكا، ازسال 2004  •
عضوجامعه تفكر انتقادى آمريكا، از سال 2004  •

عضوسازمان خودسازى و هويت آمريكا، از سال 2010  •

و  ايران  مشاوره  و  روانشناسى  سازمان  از  روانشناسى  و  مشاوره  مجوز  داراى 
مجوز از شوراى حرفه اى وزارت بهداشت انگلستان.

با سوابق طوالنى در مشاوره روانى و خانواده  (ازدواج و جدايى) و مشكالت در 
موارد نارسايى هاى بالينى، هيجانى و آزردگى هاى عاطفى و رنجورى هاى ناشى 
از اختالالت خلقى و مشكالت شناختى، يادگيرى و حافظه از كودكى تا سالخوردگى. 
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رازهاى كليساى 
وست مينستر، محل 

برگزارى مراسم 
سلطنتى انگليس

انگليسى:  (به  وست مينستر  كليساى 
در  كليسايى   (Westminster Abbey
معمارى  سبك  به  عمدتاً  كه  است  لندن 
سنتى  مكان  و  شده  ساخته  گوتيك 
و  شاهان  تدفين  و  تاجگذارى  مراسم 

شهبانوهاى بريتانيايى است.
ويليام  شاهزاده  ازدواج  مناسبت  به   
از  يكى  به  ميدلتون  كيت  نامزدش  و 
شهر  بناهاى  تاريخى ترين  و  زيباترين 
زوج  اين  عقد  كه  مى زنيم  سرى  لندن 
به  كه  كليسايى  مى شود  بسته  آن  در 

صومعه ارواح مشهور است. 
داستان هاى  از  بسيارى  با  نامش  كه  كليسايى 
شكايت  درباره  معرفى  روايت هاى  از  عجيب 
سرنوشت  سازترين لحظات عمر حكومت سلطنتى 
اين كشور عجين شده است. تمام مراسم عروسى 
و تاج گذارى هاى سالطين شاهزادگان انگلستان در 
و  شور  و  مى شود  انجام  وست مينستر  كليساى 

هياهو را به اين كليسا مى آورد .
ساختمان  بزرگ  كليساى  اين  اوقات  باقى  در  ولى 
ساكت و مرموزى است راهروهاى قرون وسطايى 
آن جايى است كه گفته مى شود اشباح و ارواح در 

آنها پرسه مى زنند .

چند سال پيش يكى از بازديدكنندگان كليسا كه در 
كه  بود  گفته  بود  رفته  آن  ديدن  به  خلوت  ساعتى 
روح ملكه اليزابت در يكى از راهروها با او سخن 
گفته است. اين دير را شخصى ساخته كه با عنوان 
از  بنا  كردن  برپا  است  شده  مشهور  مومن  داود 
 1065 سال  تا  و  شد  شروع  ميالدى   1049 سال 
كه  سطحى  بازسازى هاى  وجود  با  كشيد  طول 

مرتبا در اين ساختمان انجام مى شود اسكلت و پى 
 ساختمان كامًال دست نخورده و از قرون وسطى 
باقى مانده است در زمين و ديوارهاى اين كليسا 
كنج هاى بسيار بزرگ و گران قيمتى پيدا شده كه 
احتماًال مربوط به راهبانى است كه سال هاى دور 

در اين دير زندگى مى كرده اند.

 

اين  در  هم  ديگرى  نشده  كشف  گنج هاى  مطمئنا 
و  كند  اجازه  كس  هيچ  ولى  است  پنهان  ساختمان 

كاو آن را ندارد.

 چند سال پيش در شبى پاييزى و خلوت يك مأمور 
لباس  در  را  مردى  وظيفه  انجام  حين  در  پليس 

مينستر  وست  دروازه  سوى  به  كه  ديد  راهبان 
مى دود و سپس در آن جا از نظر ناپديد شد. پليس 
براى بررسى بيشتر از ماشين پياده شد و به طرف 
ساختمان كليسا رفت او براى جست وجوى بيشتر 
وارد كليسا شد پس از اين كه به حياط رفت وارد 
به  راهب  بود  كرده  كه احساس  شد  تاريكى  داالن 

آن جا رفته است پس از اين كه وارد داالن شد و چند 
وقتى  شنيد  سرش  پشت  از  صدايى  برداشت  قدم 
برگشت ديد كه در داالن بسته شده است در اين 
هنگام حس كرد كه دستى روى شانه اوست سپس 
سرهايشان  كه  ديد  راهبان  لباس  در  را  مرد  دو 
آهنى  قالب هاى  شكل  به  دست هايشان  و  پايين 
بزرگ بود آنها يكى از درهاى غربى راهرو را باز 
كردند كه از آن صداى موسيقى آرام محزونى مى 
شده  مبهوت  و  گيج  كه  پليس  آنها  سر  پشت  آمد 
را  او  اطراف  هنگام  اين  در  رفت  راهرو  آن  بود 
اشباح و سايه هاى عجيبى پر كردند كه دور او مى 
چرخيدند او در اين حال از هوش رفت و صبح در 
حالى كه همه چيز آرام بود به هوش آمد گزارش 
اين مأمور در دفتر پليس لندن هم ثبت شده است 
احتماًال  ديده  آن چه  كه  داده  توضيح  او  آن  در  و 

ارواح بوده اند.

مينستر  وست  كليساى  روح  مشهورترين   
جريان  در  كه  بود  راهبى  او  است  پدر  بنديكتوس 
سرقت سال 1303 در اين دير توسط سارقان به 
قتل رسيد به جز او  و دزدانى كه در آن روزها 
كشته  كليسا  اين  در  كسى  تاكنون  شدند  اعدام 
نشده است كسانى كه زا قديم ادعاى مشاهده روح 
فردى  به  مربوط  روح  اين  گفته اند  اكثراً  كرده اند 
الغر، بلند قد و با پيشانى كشيده، چشمانى درشت 
و پوستى روشن است همه اين نشانه ها ثابت مى 
گفته  است  بنديكتوس  به  متعلق  روح  اين  كه  كند 
و  است  حاضر  دير  در  هميشه  روح  اين  مى شود 

در راهروها پرسه مى زند

درباره  كه  مشهورى  روايت هاى  از  ديگر  يكى 
اين كليسا وجود دارد مربوط به دو سرباز جنگ 
جهانى اول است كه در حياط آن دفن شده اند يكى 
از آنها بدون سر و ديگرى بدون دست و پاست 
چند بار ساكنان كليسا گفته اند سرباز بدون سر را 
با همان سيماى وحشتناك و خون آلود ديده اند كه 
در حياط قدم مى زده است يكى از كسانى كه اين 

سرباز را در يك ظهر زمستانى ديده بود گفت او 
كند  مى  تالش  كردم  حس  من  و  آمد  من  دنبال  به 
چيزى به من بگويد ولى سرنداشت و هيچ صدايى 

از او نمى آمد.

استاد  جى  ادوراد  دكتر  سال 1971  ژوئن  ماه  در 

متافيزيكى  مسائل  درباره  كه  الرنس  دانشگاه 
تحقيق مى كند چند مدتى ساكن اين كليسا شد و 
گزارش  كرد  منتشر  آن  از  مفصلى  گزارش  سپس 
موسيقى  صداى  به  مثال  بود  عجيب  نكات  از  اوپر 
دقت  با  مطلق  سكوت  در  شب ها  كه  كرد  اشاره 
بسيار مى شد آن را شنيد و با صداى شيون و ناله 
همراه است در گزارش ادوار جى به يكى از درهاى 
كليسا اشاره شده بود به هيچ شكل بسته نمى ماند 
كه  ديگرى  موضوع  مى شود  باز  مدتى  از  پس  و 
گفته شده بود هاله هايى از نور بود كه ناگهان پديد 

مى آيند و دوباره ناپديد مى شوند.
 

تاريخچه: 
سال 616  در  مكان  اين  بنيان  روايت ها  اساس  بر 
ميالدى گذاشته شد. دو برج غربى آين كليسا در 
ساخته  هاكسمور  نيكالس  توسط   1745 و   1722
نظر  تحت  مكان  اين  مرمت  و  بازسازى  شدند. 
سر جورج گيلبرت اسكات در قرن نوزدهم انجام 
مركز  سومين  كليسا  اين  نوزدهم  قرن  تا  گرفت. 

علمى بريتانيا بعد از آكسفورد و كمبريج بود. 
افراد دفن شده در اين مكان: 

شاهان وشهبانوها: 
هنرى سوم 
ادوارد اول 

ريچارد دوم 
هنرى پنجم 

ادوارد پنجم 
هنرى هفتم 

ادوارد ششم 
دانشمندان: 

آيزاك نيوتن 
چارلز داروين 

ويليام تامسون 
جيمز كلرك ماكسول
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بى حالى و كسل بودن از مشكالت شايع 
ميان مردم به خصوص خانم هاست در 
غذاى  خوردن  و  جسمى  تحرك  عدم  كل 
مى  كسالت  و  تنبلى  باعث  هم  بيشتر 
شود. اما اگر فكر مى كنيد كه با امتحان 
هر روشى باز هم نشاط و شادابى خود 
را به دست نمى آوريد (روش هايى مثل 
نوشيدن  شبانه،  راحت  و  خوب  خواب 
قهوه  مثل  محرك  نوشيدنى  فنجان  يك 
يا نسكافه، آهسته دويدن در هواى آزاد 
كه  هستند  هم  بيشترى  هاى  راه  و...) 
كنند،  مى  پيشنهاد  شما  به  متخصصان 
اشاره  آنها  به  مفيد  و  مختصر  اينجا  كه 
و  كنيد  امتحان  را  آنها  حتما  كنيم.  مى 

نجات پيدا كنيد: 

براى  كنيد.  دقت  تان  صبحانه  به   (1
صبحانه چه چيزى مى خوريد؟ 

شدن  كند  باعث  صبحانه،  غذايى  وعده  نخوردن 
متابوليسم بدن مى شود و ذخيره انرژى بدن را كه 
براى انجام دادن فعاليت هايش در طول روز الزم 
دارد، خالى مى كند. اين را جوى بوئر متخصص 
تغذيه مى گويد. به عالوه چيزى كه ميل مى كنيد، 
بسيار اهميت دارد. اين پزشك پيشنهاد مى كند كه 
روز را بايد با صبحانه اى شروع كنيد كه دست كم 

حاوى پنج گرم پروتئين باشد. با اين حساب وجود 
تخم مرغ در اين وعده غذايى بسيار مفيد به نظر 
مى آيد. پروتئين ها موجب افزايش فعاليت ماده اى 
ها  نفرين  نوراپى  شوند.  مى  نفرين  نوراپى  نام  به 
باعث افزايش سرعت تپش قلب و قدرت فكر كردن 
دليل  به  همچنين  شوند.  مى  اضطرارى  مواقع  در 
اينكه به آرامى هضم مى شود، درنتيجه ميزان قند 

خون و سطح انرژى ثابت مى مانند. 
برخى از خوراكى هاى حاوى پروتئين عبارتند از: 
غالت تهيه شده با حداقل سه گرم ماده غذايى فيبر 

دار 
به اندازه يك و دو دهم فنجان، زغال اخته بخوريد 

با يك قاشق گردوى خرد شده. 
عدد  چهار  با  بفرماييد  ميل  اى  خوشمزه  املت  يا 
خواستيد  هم  بروكلى  كلم  اگر  مرغ.  تخم  سفيده 
خوب است، به اندازه حداقل يك و دو دهم فنجان. 
پياز  فنجان  چهاردهم  و  يك  حداقل  طور  همين 

خردشده و پنير كم چرب. 
2) آرامش داشته باشيد 

و  سختگير  بسيار  كه  تان  مافوق  يا  هايتان  قرض 
شديدالعمل است و چيزهايى از اين قبيل مى توانند 
و  شده  مدت  طوالنى  هاى  استرس  بروز  موجب 
شما را بى رمق و خسته و كوفته كنند. دكتر نيسيا 
برگمون مدير دانشگاه و مركز درمانى النگلون، مى 
گويد:«استرس و مشغله هاى فكرى قديمى، باعث 
بروز تپش قلب و افزايش فشار خون مى شوند و 
تبع  به  و  كنيد  كار  وقت  دير  تا  شويد  مى  مجبور 
آن دچار خستگى و بى حالى شديدى شويد. وقتى 

شما به مرز بى حالى برسيد اما مجبور باشيد كار 
سفت  را  خود  هاى  ماهيچه  كه  داريد  تمايل  كنيد، 
كنيد كه باعث بروز ناراحتى و خستگى در شما مى 
شود و حتى احساس درد مى كنيد. افراد مضطرب 
معموال درست و حسابى نفس نمى كشند، بلكه تند 
تند و سريع تنفس مى كنند. پس اكسيژن كافى را 

به درون ريه هايشان نمى رسانند.» 
گونه  گويد:«اين  مى  زمينه  اين  در  گلدبرگ  دكتر 
افراد فقط در حال باد كردن بيش از حد ريه هاى 

خود هستند و توليد 
شود  مى  باعث  كه  خون  در  كربن  اكسيد  دى 
وقتى  باشيد.  داشته  تنبلى  و  خستگى  احساس 
هيجان و اضطراب به سراغ تان آمد، فورا سه نفس 
زيادى  مقدار  تان  بدن  به  تا  بكشيد  عميق  و  آرام 
اكسيژن انرژى بخش هديه بديد، با اين كار خود، 
قلب شما از فشار استرس رها شده و از سرعت 
زياد، به سرعت عادى باز مى گردد. بعد اگر وقت 
داشتيد كارى كنيد مثال با يك دوست صحبت كنيد؛ 
كنيد،  مشغول  اطراف  در  چيزى  به  را  خودتان 
يك فيلم بامزه تماشا كنيد و هزار تا كار ديگر... . 
چيزى كه اهميت دارد، اين است كه در آن موقعيت 

حساس، تصميمى نگيريد و كارى نكنيد.» 
3) ميزتان مرتب و منظم باشد 

دكتر كارول الندو كه در مدرسه پزشكى براون در 
رود آيلند پروفسور بالينى و بيمارى هاى روانى 
است، مى گويد:«گشتن ميان توده هاى زياد به هم 
و  گير  وقت  بسيار  خود  خودى  به  كاغذ،  ريخته 
اعصاب خرد كن است! فقط نگاه كردن به پشته اى 
از كاغذ و كتاب هاى به هم ريخته استرس زاست، 
كارايى شما را پايين آورده و ذهن تان را ضعيف 

مى كند.» 
لورا استاك نويسنده كتاب « درمان خستگى زياد» 
هم در اين مورد ابراز مى دارد:«با اينكه اندكى به 
نيست  مهم  هم  زياد  و  ندارد  اشكالى  ريختگى  هم 
قرار  ميزتان  روى  را  ابزارى  بايد  فقط  كل  در  اما 

مثال  كنيد  مى  استفاده  آنها  از  كرات  به  كه  بدهيد 
روز  آن  در  فقط  كه  كاغذهايتان  يا  كامپيوترتان 

مشخص بايد روى آنها كار كنيد.» 
ابزار غيرضرورى مثل برچسب هاى بى مورد يا 
قرار  كشو  يك  در  توانيد  مى  را  پانچ  دستگاه  يك 
دهيد. براى اينكه ميزتان مرتب و تميز باشد، آخر 
و  ها  كاغذ  كه  بگذاريد  وقت  دقيقه  پنج  روز  هر 
به  دهيد،  قرار  مشخص  جاى  در  را  هايتان  كتاب 
كارهايتان سر و سامان بدهيد و ميزتان را تا حد 

امكان، مرتب نگه داريد! 
4) به ويتامين C بدنتان توجه كنيد 

در  تغذيه  پروفسور  جانستون  كارول  دكتر 
گويد:«تقريبا  مى  مسا  در  آريزونا  ايالتى  دانشگاه 
بايد  كه  آنقدر  را   C ويتامين  ها،  خانم  30درصد 
دريافت نمى كنند و مقدار خيلى كم آن در بدن هم 
در پايين آوردن سطح انرژى بسيار دخالت دارد. 
به دليل اينكه ويتامين C در به وجود آوردن ماده 
اى به نام كارنيتين خيلى نقش دارد، مولكولى كه 
در سلول ها باعث ايجاد تغييراتى روى اسيدهاى 

چرب شده و ايجاد انرژى مى كند». 
كمبود كارنيتين باعث مى شود كه بدن از پروتئين 
توليد  باعث  كه  كند.  استفاده  انرژى  عنوان  به 
الكتيك اسيد مى شود ماده مضرى كه در ماهيچه 
ها و بافت هاى خسته يافت مى شود. اما با خوردن 
روزانه حداقل 75 گرم مواد حاوى ويتامين C مى 
توان از بروز اين مشكالت جلوگيرى كرد: پرتقال، 

كيوى، بروكلى يا توت فرنگى. 
5) تيروييد شما در چه حالى است؟ 

به  كه  كند  مى  ترشح  را  هايى  هورمون  غده  اين 
مى  كمك  قلب  تپش  سرعت  و  متابوليسم  كنترل 
درمانى  مركز  در  كه  ريچاردسون  استفن  كنند. 
مى  مورد  اين  در  كند  مى  كار  ايلمن  انستيو 
گويد:«هر چقدر كه تيروئيد شما كم كار تر باشد و 
كمتر توليد هورمون داشته باشد، متابوليسم بدن 

كند تر بوده و انرژى كمترى خواهيد داشت»

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

روانشناسى

خسته ايد؟ افسرده ايد؟ شايد 
حل مشكل شما اينجا باشد

پنج توصيه براى آنكه كمبود انرژى تان را درمان كنيد
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روان درمانگرى و مشاوره 
در كانون ايرانيان لندن

روزهاى پنجشنبه از ساعت 10.30 صبح با وقت قبلى
توسط خانم شهرزاد پورعبداله  مشاور و روان درمانگر  

آيا از افسردگى رنج مى بريد؟
آيا دچار فشارهاى روحى روانى، ترس و اضطراب هستيد؟

آيا مشكالت ناشى از مهاجرت و پناهندگى شما را آزار مى دهد؟
آيا با همسر و يا فرزندتان مشكل داريد؟

 
مشاور و روان درمانگر ما با سالها تجربه در زمينه مشاوره و روان درمانگرى با 

افراد، خانواده ها ، زوج ها و سابقه كار با  زنان و كودكان به شما مشاوره مى دهند.
ايشان عضو انجمن BACP  (انجمن مشاوره و روان درمانگرى بريتانيا) هستند و 

مدرك روان درمانگرى
 خود را از بلژيك دريافت كرده اند.

چنانچه نياز به مشاوره داريد با شماره تلفن كانون ايرانيان لندن 02077000477  
تماس گرفته و وقت مالقات بگيريد.

 هزينه مشاوره:
يك نفر: 40 پوند هر جلسه 
خانواده: 60 پوند هر جلسه

info@iraniancc.com :ايميل
ترجمه مدارك توسط كانون ايرانيان لندن

ترجمه مدارك از فارسى به انگليسى و بالعكس

كانون ايرانيان لندن 2011/04/01
www.iraniancc.com 

02077000477

«آي -فون» كاربران 
را رديابي مي كند

با  همراه  جديدي  منازعه  شبكه  روي  روزها  اين 
كه  است  گرفته  در  آلمان  دولت  شديد  انتقادات 

كاربران  آي -فون  مي دهد  نشان 
اين  اما  مي كند  رديابي  را  خود 
در حالي است كه استيو جابز در 
پاسخ به اين انتقادات، به سردي 
رديابي  را  هيچ كس  ما  گفت: 
دو  اخير  هفته هاي  در  نمي كنيم. 
آلن  آالسدير  نام هاي  به  محقق 
را  تحقيقاتي  نتايج  واردن  پيت  و 
مي دهد  نشان  كه  كردند  منتشر 
از نسخه 4 به بعد سيستم عامل 
سوم،  نسل  پد  آي-  و  آي -فون 
و  موقعيت  عامل،  سيستم  اين 
اين  و  رديابي  را  كاربر  حركات 
محرمانه اي  فايل  در  را  اطالعات 

حتي  محرمانه  فايل  اين  اطالعات  مي كند.  ذخيره 
پس از فرمت كردن دستگاه نيز پاك نمي شوند. 

كه  ساختند  را  افزاري  نرم  محقق  دو  اين  سپس 
گرافيكي  صورت  به  را  اطالعات  اين  است  قادر 
روي يك نقشه جغرافيايي نشان دهد. با بارگذاري 
صفحه  روي  مي تواند  كاربر  جانبي،  برنامه  اين 
نمايشگر آي -فون و آي- پد نسل سوم هر حركتي 
مشاهده  است  داده  انجام  اخير  ماه هاي  در  كه  را 

كند. 
اطالعات  است  قادر  اپل  اينكه  درباره  منازعه 
كاربران خود را جمع آوري كند در روزهاي اخير 
برانگيخته  شبكه  كاربران  بين  در  را  سواالت  اين 
حريم  آيا  مي كنند؟  جاسوسي  را  ما  آيا  است: 
شخصي كاربران در خطر است؟ آيا اين اطالعات 

حساس به اشخاص ثالث فروخته مي شوند؟ 
جمع  را  اطالعات  اين  اپل  محقق،  دو  اين  گفته  به 
بعدي  آپ  بك-  روي  بر  را  آنها  حتي  و  آوري 
است  درحالي  مي كند.اين  وارد  خود  دستگاه هاي 
كه الكس لوينسون، كارشناس سومي كه با اين دو 

محقق همكاري مي كرد اظهارات همكاران خود را 
تكذيب كرد و گفت: كوپرتينو اين اطالعات را جمع 
آوري نمي كند و اين فايل مورد بحث در سيستم 
عامل آي -فون مخفي نشده است. وي افزود: اين 
فايل حتي اگر نه به اين شكل، هميشه وجود داشته 
است اما در نسخه هاي آخر اين سيستم عامل تنها 
يك  واقع  در  فايل  اين  است.  كرده  تغيير  آن  جاي 
انجام  براي  كه  است  اطالعاتي  از  ساده  فهرست 
آي -فون  ساده  عملكردهاي 

مورد استفاده قرار مي گيرند. 
اپل  داد:  توضيح  لوينسون 
جاي  بايد  داليل  يكسري  براي 
اين  مي كرد.  عوض  را  فايل  اين 
نمي دهد  انتقال  را  اطالعات  فايل 
درحقيقت  نيست.  محرمانه  و 
نگراني  موجب  كه  مسئله اي 
استفاده  سوء  در  اپل  كاربران 
از  جابز  استيو  شركت  احتمالي 
كه  است  اين  شده  اطالعات  اين 
كاربر  كه  خدماتي  قرارداد  در 
آي -فون  كردن  فعال  براي 
است:  شده  نوشته  كند،  قبول  را  آنها  بايد  خود 
نوع  اين  آوري  جمع  حق  قرارداد،  اين  موجب  به 
به  وصول  غيرقابل  و  بي نام  شكل  به  اطالعات 
همچنين  مي شود.  سپرده  اپل  به  واقعي  اشخاص 
نام   consolidated.db كه  بحث  مورد  فايل  اين 
دارد با يك تكنيك نه چندان سخت، هربار كه تلفن 
همراه يا تبلت اپل به سايت فروشگاه چندرسانه اي 
اين  مي شود  متصل  كوپرتينو  تيونز  آي-  آنالين 
اطالعات بك- آپ گيري مي شوند. اما كاربراني كه 
سيستم  روي  را   jailbreak غيرقانوني  شكن  قفل 
كردن  فعال  با  مي توانند  كرده اند  نصب  خود 
مرتب  طور  به  (غيررديابي)   Untrackerd گزينه 

اطالعات اين فايل را حذف كنند. 
اين درحالي است كه اطالعات مربوط به موقعيت 
آي - در  آنكه  از  پيش  همراه  تلفن هاي  جغرافيايي 
فون اتفاق بيفتد توسط اپراتورهاي تلفن هاي همراه 
جمع آوري مي شد. اپراتورها در اين مورد توضيح 
مي دهند كه اين اطالعات در پيدا كردن و شناسايي 

سارقان تلفن هاي همراه كاربرد دارند.

تلفن همراه را با حلقه ازدواج خود كنترل كنيد!
گروهي از محققان فنالندي حلقه اي را طراحي كرده اند كه مي تواند به جاي حلقه ازدواج در انگشت قرار 
گيرد و همانند يك كنترل كننده از راه دور براي تلفن همراه عمل كند. به گزارش مهر، پيدا كردن و بيرون 
آوردن تلفن همراه از داخل جيب يا كيف براي جواب دادن به تماس اغلب فرآيندي سخت و وقت گير 
است. اين مشكل به زودي مي تواند با ابزار جديدي كه شبيه به حلقه ازدواج است حل شود. اين حلقه 
كه Nenya نام دارد مي تواند همانند حلقه قدرت در ارباب حلقه ها اين قدرت را به كاربر بدهد كه تلفن 
همراه خود را از فاصله دور كنترل كند. اين ابزار فني كه برپايه اصول ساده مغناطيسم و خاصيت هاي 
آهن ربايي عمل مي كند را محققان شركت فنالندي نوكيا توسعه داده اند. اين حلقه مي تواند همانند يك 
وسيله زينتي داخل انگشت قرار گيرد. با چرخاندن آهن رباي Nenya به دور انگشت مي توان خطوط 

ميدان حلقه را تغيير دارد.

ديدار از شهر ارواح 
پس از 25 سال

بيست و پنجمين سالگرد 
فاجعه اتمي چرنوبيل

در  انفجار  فاجعه  سالگرد  بيست وپنجمين  در 
اوكراين  مردم  چرنوبيل،  هسته اي  نيروگاه 
كشور  اين  ارشد  مقامات  شركت  با  را  مراسمي 
دقيقه  و 23  يك  ساعت  در  كرد.  خواهند  برگزار 
كليساها  زنگ  آوريل،   26 محلي  وقت  به  بامداد 
در اوكراين به صدا درخواهند آمد، زيرا در چنين 
زماني در سال 1986 ميالدي بود كه در نيروگاه 
هسته اي چرنوبيل، در نزديك شهر پريفيات واقع 
با  كشور  اين  مرز  نزديكي  و  اوكراين  شمال  در 

در  مردم  همزمان،  داد.  روي  انفجاري  بالروس، 
براي  سوگواري  نشانه  به  اوكراين  سرتاسر 
كرده  سكوت  دقيقه  يك  چرنوبيل  واقعه  قربانيان 
كشته  بزرگداشت  شبانه  مراسم  آن،  از  پس  و 
شدگان در نقاط مختلف كشور برگزار مي شود. 

 25 گذشت  از  پس  دارند  قصد  مقامات  همچنين 
سال ورود به اين منطقه را آزاد اعالم كنند. حادثه 
«بزرگ ترين   1986 آوريل  در  چرنوبيل  رآكتور 
بامداد  ساعت 1:23  است.  دنيا»  هسته اي  سانحه 
 4 از  يكي  در  انفجاري  آوريل،   26 شنبه  روز 
رآكتور مجتمع هسته اي چرنوبيل، واقع در 110 
كيلومتري شمال كيف پايتخت اوكراين، روي داد. 
دو روز پس از آن حادثه، ذرات راديواكتيو حتي 
در سوئد هم كشف شد اما مقامات شوروي سابق 
تمام روز از قبول اينكه يك حادثه غير عادي اتمي 

در آن كشور اتفاق افتاده خودداري كردند. 

آنكه  از  پس  شب،   9 ساعت  در  سرانجام 
«اعالم  درصدد  كه  گفتند  سوئدي  ديپلمات هاي 
خطر رسمي» به مقامات آژانس بين المللي انرژي 
خطي  پنج  رسمي  بيانيه  يك  مسكو  هستند،  اتمي 
صادر و اعالم كردند «يكي از رآكتورهاي اتمي 
مجتمع هسته اي چرنوبيل صدمه ديده است.» اما 
واقعيت اين بود كه لغت «صدمه»، وخامت سانحه 

اتمي كه در آن هسته مركزي رآكتور ذوب شده 
و  مي سوخت  آتش  در  آن  گرافيت  قسمت  بود، 
ستون مواد راديواكتيو آن هزاران متر به آسمان 
نمي كرد.  توصيف  كامل  طور  به  را  مي رفت، 
دو هفته پس از وقوع حادثه، تشعشعات هسته اي 
زمان  آن  در  تنها  كرد.  فروكش  زيادي  مقدار  به 
يكي  و  اتمي  فيزيكدان  وليكوف»  «يوگني  كه  بود 
از مقامات شوروي سابق به تشريح ابعاد حادثه 
پرداخت. متاسفانه اشخاصي كه بيش از همه در 
بودند  گرفته  قرار  هسته اي  تشعشعات  معرض 

كمتر از همه در مورد حادثه اطالع داشتند. 

در كيف پايتخت اوكراين، مردم پنج روز پس از 
حادثه، بدون اطالع از اينكه در معرض تشعشات 
هسته اي هستند، «مراسم رژه ماه مه» را برگزار 
تيم  مه 1986،  ماه  اول  روز  همه،  اين  با  كردند. 
احتمال  از  شدت  به  حادثه  محل  در  امدادگران 
رآكتور  در  هسته اي  تشعشعات  سطح  افزايش 

صدمه ديده نگران بودند. 

همچنين كارشناسان بيم داشتند كه هسته مركزي 
ذوب شده قسمت پايه رآكتور را هم ذوب كند يا 
تماس  نتيجه  در  و  فروريزد  رآكتور  پايه  بخش 
هسته ذوب شده با مخزن آبي كه در بخش پايين 
رآكتور قرار داشت انفجار ديگري را سبب شود. 

كارشناسان از اين هراس داشتند كه انفجار دوم 
از انفجار اول قوي تر باشد و هسته مركزي ذوب 
شده به سطح زمين برسد و در نتيجه منابع آب 
زيرزميني شهر كيف با جمعيت حدود 2.5 ميليون 
نفر را آلوده كند. ولي قهرمانان حادثه چرنوبيل 
اتمي  تشعشعات  به رغم  كه  بودند  امدادگراني 
سوزي  آتش  تا  شتافتند  حادثه  محل  به  رآكتور، 
مهار  زمين  و  هوا  از  مايع  نيتروژن  و  آب  با  را 
كنند. آن ها همچنين با استفاده از هليكوپتر، شن 
مخزن  در  ريختند،  رآكتور  روي  خشك  برگ  و 
آب پايين رآكتور شنا كردند تا دريچه تخليه آب 
را باز كنند و سرانجام سطح بيروني رآكتور را 
با پوششي از بتون و فوالد پوشاندند. يك پزشك 
جراحي  عمل  با  تا  رفت  مسكو  به  نيز  آمريكايي 
در  كند.  كمك  سانحه  قربانيان  به  استخوان  مغز 
نهايت، رئيس مجتمع و مسئولين ارشد چرنوبيل 
شناخته  مقصر  ايمني  اصول  از  تخطي  خاطر  به 

شده و زنداني شدند. 
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طالع بينى هفته
 �

فروردين ماه 
بعد از مدتهاى طوالنى متوجه خواهيد شد كه كسى كه مورد اعتماد شما بوده 
است نسبت به شما احساسى عاشقانه دارد ؛ عجوالنه قضاوت نكنيد و براى 

قبول اين احساس بزرگ سعى كنيد تالش مثبتى بكنيد. 
نيز  نگرانى  ولى  باشد  نداشته  بخصوصى  تغيير  است  ممكن  مالى  موقعيت 

ايجاد نخواهد نمود. 
ها  بچه  طرف  از  ؛  ندهيد  دست  از  را  تفريحى  و  روزه  چند  سفرى  موقعيت 
فوق العاده خوشحال خواهيد شد و متاهلين نيز با تمام تالششان نخواهند 

توانست بر سوءتفاهمات غلبه نمايند.
� ارديبهشت ماه 

مجبور خواهيد شد كه با افراد مهمى به بحث بنشينيد تا در رشته فعاليتتان 
موفقيتى را كه شايسته تان است بدست بياوريد ؛ ممكن است اين موضوع 

آنچنان كه بايد ساده نباشد. 
به هر صورت اگر احتياج بكمك داريد نگران شكستن غرورتان نباشيد زيرا 
كه هستند افرادى كه عليرغم توقعتان با جان و دل حاضر بكمك و همكارى 

با شما ميباشند. 
؛  نمود  خواهيد  احساس  بيشترى  بهبودى  زناشوئى  و  عشقى  روابط  در 

متاهلين بهتر است همفكرى بيشتر با همسرشان داشته باشند.
� خرداد ماه 

اغلب  و  نموده  پيدا  زندگى  در  بيشترى  آرامش  ميكنيد  احساس  كه  اكنون 
نگرانى هاى مربوط به خانواده و سالمتى بپايان رسيده است ، بهتر است 
همه انرژيتان را صرف بهبودى بيشتر موقعيت اجتماعى و رشته فعاليتتان 

صرف نمائيد. 
زناشوئى  زندگى  در  و  بود  خواهد  شما  پشتيبان  بهترين  همچنان  عشق 
متعددى  جشنهاى  به  هفته  اين  ؛  نمود  خواهيد  تجربه  را  نظير  بى  آرامشى 
دعوت شده و دوستان دوران كودكى و يا تحصيلى را مالقات خواهيد نمود.

� تير ماه 
بعد از چند سال تالش مداوم ، اكنون وقت استراحت و لذت بردن از برآوردها 
را خواهيد داشت ؛ وقت كافى براى مشغول شدن در انواع فعاليتهايى كه از 
مدتها قبل در فكرتان بوده اند خواهيد داشت و خواهيد توانست وقت بيشترى 

را با دوستان به شب زنده دارى بگذرانيد. 
شايد ميخواهيد براى مدتى با خود بوده و به تفريح بپردازيد و براى همين 

نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود. 
متاهلين نيز سعى كنيد در مقابل ناماليمات روابط زناشوئى صبورى و تحمل 
رضايت  و  مثبتى  بسيار  تغييرات  پول  با  رابطه  در  ؛  دهيد  نشان  بيشترى 

بخشى را تجربه خواهيد نمود. 
� مرداد ماه

اين  در   ، بود  ساخته  نگران  را  فكرتان  قبل  مدتها  از  كه  مالى  مهم  موضوع 
دوره كامال روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف ديگر ، دوست و يا يكى از 
را  شما  كه  نمود  خواهد  سعى  و  نموده  پيدا  قانونى  گرفتارى  خانواده  اقوام 
نيز آلوده سازد در اين مورد با اعتماد ننمودن بديگران ميتوانيد خودتان را 

گرفتار نسازيد. 
پيدا  جديدى  دوستان  و  شده  دعوت  متعددى  هاى  جشن  و  ها  مهمانى  به 

خواهيد نمود. 
رضايت  هاى  توافق  به  عشاق  و  بود  خواهند  جستجو  در  همچنان  مجردين 
با  مسئوليتهايشان  رساندن  انجام  به  در  متاهلين  و  رسيد  خواهند  بخشى 
همديگر شراكت و همكارى آغاز خواهند نمود ، احتمال بسيار زياد گمشده 

اى را بعد از ساليان طوالنى پيدا خواهيد نمود.
� شهريور ماه

اين دوره براى روابط عشقى و زناشوئى فوق العاده خواهد بود و اگر مجرد 

در  است  ممكن  و  گشته  چندگانه  احساسى  روابط  گرفتار  مطمئنا"   ، هستيد 
ابتدا از اين موضوع احساس غرور نيز بكنيد ولى اگر نتوانيد در انتخاب جدى 
يكى از آنها مصمم باشيد ، نه تنها براى خود بلكه براى ديگران نيز ناراحتى 

ايجاد خواهيد نمود . 
مسائل  و  فعاليت  و  كار  روى  تمركزشان  بيشتر  و  نداشته  نگرانى  متاهلين 
مالى خواهد گشت ، امكان دورى از همسر بخاطر يك سفر شغلى وجود دارد 

؛ خانمها هديه دريافت خواهند كرد ؛ بيشتر به ورزشهاى سبك بپردازيد.
� مهر ماه 

براى درصدى باال از متولدين اين ماه ، عشق دردسرآفرين بوده است البته 
شايد براى بعضى اين دردسرها شيرين و پرهيجان باشد ولى براى برخى 

مشكل ساز و مانع زندگى راحت است.
به هر حال با توجه به همين مسئله دختر خانمها و خانم هاى متولد اين ماه 
اكثريت زندگى خود را بر مبناى عشق بنا ميكنند ، آنها معتقدند هيچ پيمانى 
بدون عشق دوام ندارد ، گرچه برخى بهمين دليل ساليانى از عمر خود را 

باخته اند ولى حداقل دل به روحانيت و پاكى عشق بسته اند.
� آبان ماه

خوش قلبى ؛ مهربانى و فداكارى اكثر متولدين اين ماه سبب شده ، خيلى راه 
ها برويشان باز و بعضى ها نيز از آنها سوءاستفاده كنند كه خوشبختانه 

گروه دوم خيلى زود شناخته ميشوند.
به آن دسته از اين افراد كه ندانسته به مسير بدگويى و غيبت و دشمن تراشى 
كشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را تغيير بدهند وگرنه به 
به  كننده  خوشحال  اى  نامه  هفته  اين  آخر   ، شد  خواهند  دچار  دردسرهايى 

دستان خواهد رسيد.
� آذر ماه

زوج هاى اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضى از آدمهاى ناصالح در زندگيشان 
دخالت كنند و يا بعنوان مشاور سبب بهم ريختن شيرازه زندگى شان شوند ، 
اصوال دخالت در زندگى آدم ها اگر توسط نزديكترين و دلسوزترين وابسته 
قضيه  يارى رساند ولى وقتى  حل مسائل  در  بتواند  شايد  گيرد  ها صورت 

بدست آدمهاى غير مسئول مى افتد همه چيز بهم ميريزد.
در حاليكه ثروت در زندگى چهل درصد از متولدين اين ماه نقش مهمى دارد 
و در مجموع مسائل مادى گاه نقش حياتى ايفا ميكند ، اين گروه پيوندهاى 

خود را با مسائلى عاطفى و احساسى و معنوى قطع ميكنند.
� دى ماه

زحمت شما زياد ميشود و اين مقدمه اى براى حركتتان در يك مسير دلخواه 
است ؛ فعاليتهاى فرهنگى ميتواند اصل وجودى شما را به اطرافيان بشناساند 
به  راجع  گيرى  تصميم  اگر   ، ميكند  خوشحال  نيز  را  خودتان  آنكه  ضمن   ،
فعاليتهاى اقتصادى خود را كمى به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود. 
به طور كلى طالع شما اين هفته در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن است 
؛ يك نفر خيال دارد شما را متوجه خودش كند ، با چشمانى باز اطراف خود 

را بنگريد.
� بهمن ماه

وقتى نميتوانيد راه حل هاى دائمى براى مشكالت خود پيدا كنيد از حل موقت 
آنها خوددارى كنيد.

تعهدات خود را به صورت كتبى درآوريد ؛ براى انجام كارهايتان از سرعتى 
فوق العاده ميتوانيد استفاده كنيد كه هم به نفع شماست و هم اشخاص مهمى 
خواهيد  مهمى  مالقات  مهمانى  يك  در  ؛  كرد  خواهد  شما  حضور  متوجه  را 

داشت كه براى آينده شما موثر واقع خواهد شد.
� اسفند ماه

اين هفته سعى كنيد از افراد خودخواه فاصله بگيريد ؛ برخى از صفات خوب 
شما در محيط كار باعث ميشود وظايف مهمى به شما ارجاع شود. 

شغلى  و  تحصيلى  مسائل  مورد  در  يكى  كه  داشت  خواهيد  مهم  مالقات  دو 
جالب  ولى  كوتاه  سفر  يك  به   ، تان  آينده  زندگى  مورد  در  ديگرى  و  است 
خواهيد رفت و يكى از دوستانتان كه از شما دلخور بود، به اشتباه خود پى 

خواهد برد و از شما دلجويى خواهد كرد. 
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8 نكته رژيمى 
فوق العاده

 
وقتى  مهمانى  يك  در  خوردن  غذا  وسوسه 
تازه رژيم گرفته ايد، خيلى دشوار است ولى 
جالب اينجاست كه بدانيد متخصصان تغذيه 

روى هيچ خوراكى عالمت مطلقًا ممنوع براى 
شما نصب نكرده اند....

فقط بايد عادت كنيد كه متعادل غذا بخوريد. 
مى  آموزش  شما  به  را  عادت   8 نوشته  اين 
دهد كه عمل به آنها شما را الغر مى كند و 
در عين حال مى توانيد با خيال آسوده غذا 

بخوريد.

هيچ وقت مستقيما از داخل بسته و يا ظرف 
اصلى، تنقالت را ميل نكنيد. مى خواهيد يك 
كمى  داريد  تصميم  بخوريد؟  شكالت  تكه 
چيپس و پفك و يا پاستيل ميل كنيد؟ اجازه 
نوش  داريد  ميل  كه  اى  خوراكى  هر  داريد 
داشته  مدنظر  را  نكته  اين  ولى  كنيد  جان 
هيچ  پرخورى  از  جلوگيرى  براى  كه  باشيد 
بسته  يا  و  پاكت  درون  از  مستقيما  وقت 
خوراكى ها، تكه هاى آنها را برنداريد چون 
اصال  شويد  مى  خوردن  لذت  گرم  وقتى 
حواس تان نيست كه نصف يك قوطى چيپس 
نوش  بسته  چشم  را  بيسكوييت  بسته  يا  و 
از  كه  است  اين  اش  حل  راه  ايد.  كرده  جان 
اول چند عدد از خوراكى مورد عالقه تان را 
همان  و  دهيد  قرار  ظرف  داخل  و  برداشته 
را ميل كنيد. از ياد نبريد كه قوطى و ظرف 
به  بعد  و  دهيد  قرار  كابينت  درون  را  اصلى 
را  تان  خوراكى  و  برگرديد  صندلى  سوى 
ميل كنيد. خوردن تنقالت جلوى تلويزيون از 
روش  از  يكى  آن،  پاكت  يا  و  قوطى  درون 
هايى است كه رژيم شما را كامال بر هم مى 

زند.
داريد،  ميل  شام  و  ناهار  پر  بشقاب  يك  اگر 
بشقاب تان را از ساالد پر كنيد. دوست داريد 
براى ناهار يا شام يك بشقاب غذا ميل كنيد؟ 
برداريد  بزرگ  بشقاب  يك  ندارد.  اشكالى 
و  ميز  روى  ساالدهاى  انواع  با  را  آن  و 
سبزيجات پر كنيد. البته مى توانيد سراغ ميز 
اصلى غذا برويد و يك بشقاب بزرگ سوپ 
سوپ  يا  و  قارچ  و  گوشت  يا  و  سبزيجات 
جو براى خودتان بكشيد. ناهار و شام شما، 
سرشار  و  بود  خواهد  كالرى  بدون  حسابى 
از آب نيز هست. در عين حال از چربى هاى 
البته  و  ماند  خواهيد  امان  در  غذاها  اضافى 

شما هم يك بشقاب پر غذا ميل كرده ايد.
و  سبزيجات  از  پر  بشقاب  يك  شام،  براى 
ميوه هاى تازه تدارك ببينيد. اگر مى خواهيد 
برخى  بايد  كنيد،  حفظ  را  تان  اندام  تناسب 
وجود  به  خودتان  در  را  خوب  هاى  عادت 
كه  است  اين  ها  روش  اين  از  يكى  آوريد. 
و  سبزيجات  از  پر  بشقاب  يك  شام  براى 
هم  شام  اين  ببينيد.  تدارك  تازه  هاى  ميوه 
رژيم  به  را  شما  حال  عين  در  و  است  سالم 
الغرى تان پايبند نگه مى دارد.هميشه كوچك 

ترين اندازه را سفارش دهيد.

هميشه دنبال حذف خوراكى هايى كه دوست 
داريد، نباشيد؛ به جاى آن، سعى كنيد كوچك 
ترين اندازه ها را انتخاب كنيد. به طور مثال، 
شيرينى  يك  برداشتن  جاى  به  مهمانى  در 
خامه اى بزرگ، يك شيرينى كوچك برداريد 
به  تان  دوستان  با  هفته  آخر  در  اگر  يا  و 
يك رستوران رفته ايد يك ساندويچ كوچك 
ها»  ساندويچ  «سوپر  به  را  جور  و  جمع  و 
ترجيح دهيد و يا به جاى مرغ سوخارى سه 
يا  و  تكه  دو  سوخارى  مرغ  بسته  يك  تكه، 
داشته  نظر  در  البته  دهيد.  سفارش  تكه  يك 

ترين  بزرگ  هستيد  مجاز  شما  كه  باشيد 
را  اضافه  چربى  و  سس  بدون  ساالد  ظرف 

سفارش دهيد.
زمان معينى را براى غذا خوردن تان درنظر 
مى  طول  قدر  چه  شما  خوردن  غذا  بگيريد. 
اگر  كمتر؟  دقيقه؟  سه  دقيقه؟  دو  كشد؟ 
دوست داريد پرخورى نكنيد، حداقل 10 دقيقه 
زمان براى غذا خوردن تان در نظر بگيريد. 
جالب است بدانيد كه معده شما به 10 دقيقه 
مغز  سمت  به  هايى  پيام  تا  دارد  نياز  زمان 
شما بفرستد و شما احساس سيرى كنيد. اگر 
تمام  را  تان  غذاى  زمان  اين  از  زودتر  شما 
كنيد، احساس سيرى نمى كنيد و ناخودآگاه 
مانده  باقى  زمان  اين  در  كرد  خواهيد  سعى 
اين  درست  روش  بنابراين  كنيد.  پرخورى 
است كه وقتى بشقاب غذا را جلوى شما مى 
گذارند حداقل 10 دقيقه طول دهيد. مى توانيد 
با دوستان تان يا اعضاى خانواده دور سفره 
غذا گپ بزنيد و يا اگر در منزل تنها هستيد، 

در وسط غذا روزنامه بخوانيد.
اين كار باعث مى شود كه زمان غذا خوردن 
بشقاب  كردن  كنيد.خالى  تر  طوالنى  را  تان 
تان را فراموش نكنيد. شما عادت داريد كامال 
ميز  سر  از  سپس  كنيد  پاك  را  تان  بشقاب 
بايد  شما  است.  اشتباه  اين،  شويد؟  بلند  غذا 
اند  ريخته  تان  ظرف  در  كه  غذايى  اندازه  به 
توجه نكنيد، هر چه قدر كه فكر مى كنيد شما 
و  كنيد  ميل  است،  كافى  و  كند  مى  سير  را 
باقى را براى روز بعدتان در يخچال بگذاريد. 
شما الزم است باقى مانده غذا را دور نريزيد 
ولى نبايد به بهانه پاك كردن ته بشقاب تان 
هر  كه  باشد  يادتان  كنيد.  خودكشى  غذا  با 
غذايى كالرى دارد و انتخاب هاى شما بهتر 

است از نوع كم كالرى باشد.
براى  ما  هفتم  فرمان  بخوريد.  غذا  چنگال  با 
داشتن اندامى متناسب اين است كه براى غذا 
كوچك  هاى  قاشق  يا  و  چنگال  از  خوردن 
كه  شود  مى  باعث  چنگال  كنيد.  استفاده  تر 
كوچك  هاى  اندازه  خوردن  غذا  حين  شما 
ترى از غذا را ميل كنيد و در عين حال باعث 
را  تان  خوردن  غذا  زمان  شما  كه  شود  مى 
 10 طى  شما  اينكه  نتيجه  كنيد.  تر  طوالنى 
و  خوريد  مى  كمترى  غذاى  چنگال  با  دقيقه 
شما  به  كامل  سيرى  احساس  حال  عين  در 

دست مى دهد.
از  بسيارى  كنيد.  خاموش  را  تلويزيون 
جلوى  دارند  عادت  ايرانى  هاى  خانواده 
اين  ولى  كنند  ميل  شام  و  ناهار  تلويزيون 
روش شما را چاق مى كند چون شما حواس 
پس  خوريد.  مى  غذا  قدر  چه  كه  نيست  تان 
دريافت  نيازتان  بر  مازاد  خواهيد  نمى  اگر 
كنار  در  فقط  و  بنشينيد  غذا  سرميز  كنيد، 

خانواده غذا ميل كنيد.

كه  دارد  معيارهايي  بودن  ولي قيداري/مودب  اعظم 
گاهي با آنچه خيلي ها فكر مي كنند تفاوت دارد

ادب مــرد بــه ز 
دولـت اوسـت

لباس  در  مواقع  بيشتر  مودب بودن 
مالحظه گر بودن و قدرشناس بودن خودش 
افراد  از  خيلي  براي  اما  مي دهد  نشان  را 
براي  و  است  كنكاش  يك  بودن  «مودب» 
بعضي ها به هيچ وجه اين موضوع اهميت 

ندارد...

با  مودب،  آدم هاي  به  حرف هايشان  در  مدام  آنها   
دستمايه  و  مي اندازند  متلك  مبادي آداب  و  نزاكت 
شوخي قرارشان مي دهند. اما اگر شما - حتي شمايي 
كه با ادب ها برايتان يك موضوع براي شوخي هستند– 
نشان  عمل  همين  هستيد  مطلب  اين  خواندن  حال  در 
مساله  برايتان  نبودن»  يا  بودن  «مودب  كه  مي دهد 

جامعه،  در  كه  است  مهم  شما  براي  و  است  بااهميتي 
شما  از  كه  كنيد  رفتار  طوري  و...  كار  محل  خانواده، 
به عنوان فرد مبادي آداب نام برده شود نه بي ادب و 
در  كه  مطلبي  مي شود.  ديگران  آزار  موجب  كه  كسي 
ادامه آمده به شما مي گويد چگونه فرد مودبي باشيد.

1.مهربان باشيد نه زورگو و مرغ يك پا: اين صفت ها 
به اين معني نيست كه شما با هر چيزي موافقت كنيد 
يا خود را براي انجام كاري كه دوست نداريد مشتاق 
اين  به  زورگونبودن  و  مهربان بودن  دهيد.  نشان 
چيزي  مي دهيد،  انجام  را  كاري  وقتي  كه  است  معني 
مي كنيد  كسي  از  درخواستي  يا  مي دهيد  پيشنهاد  را 
هيچ وجه فكر  آن را طوري مطرح كنيد كه ديگران به 
نكنند مجبور هستند آن را انجام بدهند. اگر مي خواهيد 
سر بحث يا گفت و گويي را با كسي باز كنيد ببينيد آيا 
طرف مقابل هم آمادگي شنيدن اين گفت و گوها يا اصال 
اشتياقي به شنيدن آنها در آن زمان دارد يا نه؟! وقتي 
هم شروع مي كند به اينكه نظرش را بدهد اجازه بدهيد 
تا در كمال آرامش حرفش را بزند و او را مدام با دليل 
اگر  حتي  نكنيد.  سكوت  به  مجبور  خود  برهان هاي  و 
در حال كمك كردن به كسي هستيد نبايد با اجبار آن 
را انجام دهيد حتي اگر اين كار شستن ظرف ها باشد!

مودبانه  كاري  داريد  شك  وقتي  ببينيد:  را  2.ديگران 
است يا نه، به رفتار ديگران توجه كنيد. به قول همان 
بي ادبان  از  مي توان  هم  را  ادب  معروف  ضرب المثل 
ديگران  با  مي توان.  هم  باادبان  از  اما  و  آموخت 
داريد  نظر  در  كه  لباسي  اين  آيا  كه  كنيد  مشورت 
براي ميهماني بپوشيد مناسب است يا نه؟! آيا دست 
دادن و روبوسي شما با اطرافيان كار مودبانه اي تلقي 

مي شود يا نه؟ و...

3.خوشرو باشيد: با همه با خوشرويي برخورد كنيد 
حتي اگر شيفته آنها نيستيد و از آنها به نوعي بدتان 
به  نسبت  خشمگين  برخوردي  هيچ وقت  مي آيد.  هم 
افراد  كه  محلي  در  مخصوصا  باشيد  نداشته  ديگران 
زيادي حضور دارند مثل ميهماني ها، جشن ها و حتي 

محل كار. برخورد خشن و ابراز تنفر و خشم كردن در 
اليه بيروني ارتباطات، باعث مي شود تا مدام مجبور به 
مرور خاطرات و برخوردهاي بد باشيد و حتي آنها را 
بسازيد و با اين كار موجب شويد فشار عصبي بيشتر 

از معمولي به شما وارد شود.

اگر كسي به شما بي احترامي يا حتي توهين كرد، خود 
او  كار  همين  چون  نكنيد  او  با  بحث  و  جر  وارد  را 
نشان مي دهد كه تا چه اندازه غيرمعقول است. تنها با 
يك جمله او را وادار به سكوت كنيد و خود را نجات 
دهيد! «بيا قبول كنيم كه با هم نمي سازيم». با اين جمله 
كال فضاي بحث را عوض مي كنيد و هم طناب دراز و 

بي سرانجام جر و بحث را مي بريد.

ابتداي  اگر  نباشيد:  چشم چران  و  متشكر  خود  4.از 
سوالي  با  را  صحبت تان  است  ديگران  با  آشنايي تان 
درباره ديگران آغاز كنيد. سعي نكنيد زياد از خودتان 
همان قدر  فوق العاده تان!  خوبي هاي  از  و  بزنيد  حرف 
نقطه ضعف?تان  و  بدي ها  درباره  نكنيد  سعي  هم 
همديگر  اندازه  به  اينها  دوي  هر  چون  كنيد  صحبت 
بد، آزاردهنده، خسته كننده و گاهي بي ادبانه هستند و 
باعث مي شوند اطرافيان از حضور شما معذب شوند. 
زماني هم كه فرد مقابل صحبت مي كند به اطراف سرك 
نكشيد و به ديگران خيره نشويد. اين كار مي تواند نه 

تنها شما را بي ادب كه چشم چران جلوه دهد.

كه  افرادي  -نه  واقعي  مودب هاي  باشيد:  5.صادق 
– دهند  جلوه  مودب  را  خود  مي كنند  سعي  ظاهر  در 

و  دروغ  و  كلك  و  هستند  صادق  و  روراست  افرادي 
تعارف هاي بيجا با ديگران ندارند.

عادت  اگر  ندهيد:  دست  اصال  يا  بدهيد  دست  6.گرم 
سعي  بدهيد،  دست  ديگران  با  داريد  دوست  و  داريد 
كنيد با آنها گرم دست بدهيد نه مثل يك آدم يخي و 
به چشم هاي آنها نگاه كنيد. دست دادن سرد و نگاه 
را دزديدن به آنها مي گويد شما زياد هم از ديدن آنها 
و  عصباني  آنها  ديدن  از  حتي  و  نيستيد  خوشحال 
ناراحت هم هستيد. البته... خيلي هم دست ديگران را 

محكم فشار ندهيد!

ما  فرهنگ  در  چند  هر  بدانيد:  را  ظروف  7.چيدمان 
اما  نيست  مهم  زياد  و...  چنگال  و  قاشق  گرفتن  قرار 
بايد  مثال  باشيد.  آشنا  موارد  اين  با  كه  نيست  هم  بد 
بدانيد كه مي توانيد از دستمال هايي كه كنار بشقاب ها 
قرار گرفته اند به عنوان دستمالي براي روي پا و تميز 
كنيد.  استفاده  مي ريزند،  احتماال  كه  غذاهايي  كردن 
كار  غذا  ميز  روي  تا  همراه  تلفن  بردن  بدانيد  بايد  يا 
خود  كيف  از  جيبي  آينه  مدام  اينكه  يا  نيست  درستي 

درآوردن و به آن خيره شدن صورت خوبي ندارد.

نشان  كه  معنا  اين  به  زدن  لبخند  بزنيد:   8.لبخند 
عذاب كشيدن  نه  هستيد  لذت بردن  حال  در  شما  دهد 
مي تواند،  شما  لبخند  است.  مهمي  موضوع  بسيار 
بدون  بياورد  وجود  به  ديگران  در  را  خوبي  احساس 
در  را  نكته  اين  كند.  وارد  زيادي  فشار  شما  به  اينكه 
و  ديگران  به  دادن  اهميت  كه  باشيد  داشته  ذهنتان 

خواسته هايشان بسيار مهم است.

با  حتي  و  ديگران  با  كمي  باشيد:  داشته  9.ظرافت 
اجسام با ظرافت برخورد كنيد. اين كار شما را دلپذير 
و  كرده  چرب زباني  نيست  بد  هم  كمي  مي دهد.  نشان 

نكات مثبت ديگران را به آنها يادآوري كنيد.

10.چيزهاي ساده را دست كم نگيريد: دو كلمه «لطفا» 
و «ممنونم» را فراموش نكنيد؛ هرگز! هر لباسي جايي 
دارد؛ با زيرشلواري (پيژامه) ميهماني نرويد و با كفش 
پاشنه 10 سانتي كوه! با پيشخدمت ها مودبانه صحبت 
كنيد حتي اگر پيشخدمت خانه تان هستند؛ حرف طرف 
هيچ وجه قطع نكنيد مگر اينكه مجبور  مقابل تان را به 
خودتان  كه  هست  كاري  اگر  باشيد؛  عطسه كردن  به 
مي توانيد انجام دهيد به هيچ وجه از ديگران نخواهيد؛ 
ببريد  كار  به  را  نامش  مي خواهيد  كه  چيزي  درباره 
با  نكنيد  سعي  مي خواهيد  نمك  يا  آب  ليوان  اگر  مثال 
دستتان اداي شكل آن را دربياوريد يا با ابرو و ايما و 

اشاره به ديگران بفهمانيد چه مي خواهيد.
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از  يكي  ديرباز  از  آن  آرايش  و  مو 
است  بوده  آدمي  عالقه مندي هاي 
حتي  افراد  تمام  است  طبيعي  بنابراين 
ميل  كودكي  از  و  ناخودآگاه  صورت  به 
باشند.  داشته  زيبا  موهايي  داشتن  به 

بچه ها هم از اين امر مستثني نيستند...
اين  كودك  روان شناسان  توصيه  اغلب   
آزادي  و  اختيار  اين  بچه ها  به  كه  است 
را  موهايشان  مدل  تا  شود  داده  انتخاب 
به  هم  شما  اما  كنند  انتخاب  خودشان 
نظارت  امر  اين  در  بايد  والدين  عنوان 
از  موها  نگهداري  كه  چرا  باشيد  داشته 
اهميت خاصي برخوردار است پس بايد 
روحيه  به  كودك  موي  مدل  انتخاب  در 
موهاي  داشتن  نگه  در  تنبلي  مثال   – او 
بلند- دقت كنيد. نمونه هاي زير شما را 
دختر  مناسب  موي  مدل  كردن  پيدا  در 
كوچولو يا آقا پسرتان كمك خواهد كرد.

1.مدلي براي بهار
اين مدل  موي پسرانه، يكي از جديدترين مدل هاي 
سال 2011 است. اين مدل مو در عين زيبايي به 
خاطر كوتاهي و دور صورت نبودن كودك تان به 
فصل  در  خصوصا  مي دهد.  راحتي  احساس  او 
بهار و تابستان كه هواي مطبوعي است و بچه ها 
بيشتر به بازي كردن مشغول هستند. اين مدل مو 
اما  صاف  موهايي  تقريبا  كه  پسربچه هايي  براي 
قابل حالت دادن دارند توصيه مي شود. رنگ موي 

پسركوچولويتان هم تاثيري در اين مدل ندارد.

دوست  كوتاه  كه  آنها  براي  2.مدلي 
ندارند

اينكه  از  بچه ها  پسر  خصوصا  بچه ها  از  بعضي 
اما  نمي آيد.  خوششان  كنند  كوتاه  را  موهايشان 
خيلي  نه  كوتاه  خيلي  نه  ـ  وسط  حد  موهاي  مدل 
بيش  كردن  كوتاه  كه  پسربچه هايي  براي  ـ  بلند 
مو  مدل  اين  دارد.  وجود  ندارند  دوست  را  حد  از 
براي موهاي مجعد بيشتر پيشنهاد مي شود چون 
موهاي لخت نمي توانند حالت اين مدل را به خوبي 
نشان دهند. اين مدل مو براي پسربچه هايي كه از 
حمام رفتن زود به زود و زدن گاهي اوقات واكس 

يا ژل مو فراري هستند توصيه نمي شود.

3.مدلي براي پسرهاي فرفري

كه  است  موهايي  مدل  از  يكي  مجعد  و  فر  موي 
خيلي  مدل  يك  مي شود.  پيشنهاد  آن  كوتاه  اغلب 

كوتاه كامال ساده و در تمامي جهت ها يك اندازه 
كه البته كمي به مدل مدرسه اي معروف است. اما 
نمي كند  كم  چيزي  آن  زيبايي  از  مدل  اين  سادگي 

حالت  سريع  مو،  كرم  كمي  زدن  با  كه  خصوصا 
مي گيرد.

4.مدلي براي چتري دوست ها
اين مدل مو اصطالحا به مصري معروف است و 
اغلب تصور مي كنند مدلي صرفا دخترانه است اما 
از  مي تواند  هم  پسركوچولويتان  نيست  طور  اين 
را  چتري  كه  خصوصا  كند.  استفاده  مو  مدل  اين 

دوست داشته باشد. در هر حال يكي از مدل هاي 
2011، چتري داشتن است اگر دوست داريد روي 

مد باشيد.

5.مدلي براي خشن ها
اين مدل مو خيلي مورد عالقه پسربچه هاست چون 
باشد.  خشن  كمي  چهره شان  دارند  دوست  اغلب 
به هر حال مدل موهاي سيخ سيخي يا اصطالحا 
جوجه تيغي يكي از مدل هاي هر ساله است و البته 
توصيه مي شود براي بچه هايي كه موهاي صافي 
حالت  نمي توانند  چون  نشود  مدل  زده  اين  دارند 
مدام  نتيجه  در  كنند.  حفظ  باال  روبه  را  خودشان 
بايد از انواع ژل و ماسك مو براي نگه داشتن اين 

مدل مو استفاده كنند.

6.مدلي براي موهاي لخت
بهترين  و  دارند  لختي  موهاي  دخترها  از  خيلي 
حالت براي اين نوع جنس مو، كمي بلند ريخته شده 
روي شانه هاست كه اگر چتري هم دوست داشته 
باشند، مي توانند آن را به صورت چتري يا مانند 
عكس به صورت فرق از وسط بگذارند. موي لخت 
را به صورت جمع و به شكل دم اسبي هم مي توان 

درست كرد.

7.مدلي براي دختران فرفري

براي  آرايشگرها  بيشتر  پيشنهاد  فرفري  موهاي 
كوتاه  خيلي  بچه ها  دختر  براي  و  فر  موهاي 
روي  تا  حداقل  مدل  بهترين  پس  نيست  آن  كردن 
شانه هاست. مزيت موي فر اين است كه اگر كمي 

به آن ژل بزنيد به هر حالتي درمي آيد.

8.مدلي براي راحت طلب ها
چندان  دختران  براي  كوتاه  خيلي  مدل هاي  اغلب، 
خوشايند نيست ولي خب مدل مو سليقه اي است 
و خيلي از دخترها هم از مدل هاي كوتاه اينچنيني 
برشان  و  دور  موهايشان  تا  مي آيد  خوششان 

نباشد و تميز كردنش راحت تر باشد.

9.مدلي براي به روزها

فرق كج، يكي از مدل هايي است كه سال ها قبل هم 
از  خيلي  و  بود  شده  انتخاب  روز  مدل  عنوان  به 
دختربچه ها اين مدل را دوست دارند چون هم باز 
شكل  هاي  به  اينكه  هم  است  امكان پذير  مو  بودن 
مختلف از پشت بسته مي شود. به هر حال فرق كج 

هنوز هم مد است.

10.مدلي براي بي حوصله ها
مدل  دختربچه ها  براي  مو  مدل هاي  از  يكي 
است.   Layer آرايشگرها  اصطالح  به  يا  تيكه تيكه 
اگر  اما  است  امسال  مدهاي  از  يكي  هم  مدل  اين 
فرزندتان حوصله نگهداري و رسيدن به موهايش 

را ندارد، بي خيال اين مدل شويد.

Coiffuretendance :منبع

اگر مي خواهيد موي فرزندتان را كوتاه كنيد نگاهي به اين پيشنهادها بيندازيد

10 مدل  مو براي كودكان
ترجمه: مريم اميدي/
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كرش: سن بازيكنان ايران باالست

كه  كرش  كارلوس  اصلي  دغدغه  به  ايران  فوتبال  ستاره هاي  باالي  سال  و  سن 
به ساختن تيمي براي جام جهاني 2014 فكر مي كند تبديل شده است. او معتقد 
است مسئوالن فوتبال ايران در سال هاي گذشته به پشتوانه سازي براي تيم هاي 
ملي خود توجهي نداشته اند: «باال بودن سن بازيكنان ايراني، برنامه هايم براي 
آماده سازي تيم ملي جهت حضور در مسابقات انتخابي جام جهاني 2014 برزيل 
را تحت تاثير قرار مي دهد. تيم ملي ايران براي مسابقات انتخابي جام جهاني به 
بازيكنان مستعد و جوان تر نياز دارد و به اعتقاد من فوتبال ايران در سال هاي 
گذشته از پشتوانه سازي براي تيم بزرگساالن خود غفلت كرده است.» كرش كه 
در ضيافت شام باشگاه سپاهان صحبت مي كرد پشتوانه سازي براي فوتبال را 
عنوان  كشور  مختلف  استان ها  در  فوتبال  عرصه  فعاالن  تمام  همكاري  نيازمند 
كرد: «بايد كوشيد با همكاري مربيان فوتبال استان ها، اين استعدادها شناسايي و 
براي پشتوانه سازي تيم هاي ملي پرورش يابند. براي كشف استعدادها در فوتبال 
آنها  و  داده ام  قرار  استان ها  در  را  نمايندگاني  ملي،  تيم  در  حضور  جهت  ايران 

بازيكنان حائز شرايط را به من معرفي خواهند كرد.»

يك مهاجرت جديد اين بار در 
تكواندو 

و  است  بشري  جوامع  در  بزرگ  چالش هاي  از  يكي  معموال  مغزها»  پديده «فرار 
در  كشورهاي  در  خصوصا  را  دولتمردان  ذهن  آن  اجتماعي  ناخوشايند  تبعات 
حال توسعه آزار مي دهد. گرچه اين پديده عموما در حوزه علم بيشتر نمود دارد 
اما در حوزه ورزش نيز پديده مهاجرت وجود دارد. در سال هاي اخير شماري 
جالي  مختلف  داليل  به  و  گذاشته اند  قدم  راه  اين  در  نيز  ايراني  ورزشكاران  از 

وطن كرده اند. 
جلب  خود  به  را  نظرها  فرنگي  كشتي  در  طهماسبي  سامان  ماجراي  اواخر  اين 
كشور  يك  به  ايران  موفق  تكواندوكاران  از  يكي  پاي  اتفاق  تازه ترين  در  و  كرد 
در  اين  از  پيش  كه  بندرعباسي  تكواندو كار  رفيعي  ميثم  است.  شده  باز  اروپايي 
بود  شده  طال  گردن آويز  صاحب  جهان  ارتش هاي  و  جهان  نوجوانان  مسابقات 
ايسلند  كشور  نوجوانان  و  جوانان  ملي،  تيم هاي  سرمربي  عنوان  به  تازگي  به 
انتخاب شد. او در گفت و گو با خبرگزاري ايسنا درباره چگونگي شكل گيري اين 
ماجرا گفته است:«پس از آنكه توانستم در تورنمنت هاي كالس A در كشورهاي 
دانمارك و سوئد براي تيم ملي ايسلند مسابقه دهم و به ترتيب موفق به كسب 
بنده  به  ايسلند  كشور  فدراسيون  رئيس  شوم،  مسابقات  اين  برنز  و  طال  مدال 
پيشنهاد سرمربيگري تيم ملي اين كشور را داد. پس از آن برنامه خود را براي 
تكواندو  فدراسيون  به  بزرگساالن  تا  نوجوانان  از  مختلف  تيم هاي  آماده سازي 
ايسلند تحويل دادم و پس از موافقت با آن در حال حاضر مدت يك ماه و نيم 
است كه مشغول آماده سازي تيم ملي ايسلند براي حضور در مسابقات جهاني 

كره جنوبي و به دست آوردن سهميه المپيك 2012 لندن هستم.» 

ميثم رفيعي مثل بسياري از ورزشكاران حرفه اي در جهان، آرزوي ديرينه خود 
را در حضور در المپيك و كسب مدال طال جست و جو مي كند: «دوست دارم طالي 
المپيك را به دست بياورم و آن را تقديم به تمام جوانان بندرعباسي كنم اما در 
اين ميان تنها مشكلم اين است كه مليت ايسلندي ندارم. البته فدراسيون اين كشور 
تمامي توان خود را براي حل اين موضوع به كار بسته و اميدوارم اين امر محقق 
شود! و در غير اينصورت تنها به عنوان سرمربي در مسابقات المپيك حضور 
پيدا خواهم كرد.» رفيعي كه اينطور آسان از تغيير مليت حرف مي زند احتماال با 
برخي از دست اندركاران اين رشته مشكل دارد. اين جمله كه چنين مفهومي در 
مشكلي  اروپايي  مسابقات  و  بين المللي  تورنمنت هاي  در  حضور  دارد:«براي  بر 
ايسلندي  مليت  داشتن  المپيك  و  جهاني  مسابقات  در  حضور  شرط  اما  ندارم 
چيزها  خيلي  المپيك  در  حضور  و  موضوع  اين  شدن  حل  با  اميدوارم  كه  است 
جهان  ارتش هاي  قهرمان  و  جهان  نوجوانان  قهرمان  كنم!»  ثابت  عده اي  براي  را 
در كشور ايسلند مشغول به تحصيل است و از سال آينده تحصيالت دانشگاهي 
خود را ادامه مي دهد. ميثم رفيعي كه سال گذشته مورد بي مهري اعضاي هيات 
تكواندو استان هرمزگان قرار گرفته مي گويد: «آرزو مي كنم روزي هيات تكواندو 
را  خود  تالش  واقعا  كه  بگيرد  قرار  بي ادعا  و  جوان  افرادي  دست  در  هرمزگان 
براي موفقيت تكواندوكاران انجام دهند و وضعيت تكواندو استان را از اين حالت 
ايسلند  ملي  تيم  به  پيوستنم  از  ايران  فدراسيون  نمي دانم  كنند.  خارج  بار  فالكت 

اطالع دارد يا نه، اما تعدادي از ملي پوشاني از اين موضوع باخبرند.»

اوج گيري منازعات كشتي و فوتبال بر سر پول و محبوبيت 

يك خم فوتبال در 
دست اهالي كشتي

به  حجازي  ناصر  روزگاري  كه  هماني  ايران،  حرفه اي  فوتبال 
طعنه مي گفت تنها در مورد شماره پيراهن بازيكنان به مرحله 

اجرا رسيده در هفته هاي اخير آماج حمالت و انتقادات بسياري 
شده است. از يك سو درگيري ها و مجادالت پردامنه هفته هاي 
پاياني ليگ برتر باعث شده كه شماري از كارشناسان و آگاهان 
به مسائل ورزشي و اجتماعي وامصيبتا سر دهند و فوتبال را 
هياهوي بسيار براي هيچ تلقي كنند و از سوي ديگر ماجراهاي 
برخي  كه  شده  باعث  حرفه اي  و  اخالقي  زمينه هاي  در  اخير 
از  و  شده  گود  وارد  نيز  ديگر  ورزشي  رشته هاي  بزرگان  از 
انتقاد  شده  ايجاد  فوتبال  و  آنها  ميان  كه  زيادي  بسيار  فاصله 
كنند. نقد هايي كه گاه با حرص و كينه اي مستور بيان مي شود 
و رشك قهرمانان ورزشي ديگر را نسبت به اين ورزش فراگير 
ثابت مي كند. اينكه چرا فوتبال چنين فاصله اي ايجاد كرده نياز 
فعلي  فضاي  هست  چه  هر  اما  دارد  ديگري  مقال  و  مجال  به 
ديگر  اعتراض  صداي  كه  كرده  ايجاد  را  فرصت  اين  فوتبال، 
رشته هاي مهم يا سابقا مهم ورزشي نسبت به سوگلي ورزش 
كشتي  اين  رشته ها  بقيه  از  بيش  ميانه  اين  در  آيد.  در  مملكت 
است كه نسبت به توجه بسيار دستگاه ورزش و نهادهاي ديگر 
به دردانه اي به نام فوتبال اعتراض دارد. روزگاري ستاره هاي 
كشتي هواداران و تماشاگران خود را كرور كرور به ورزشگاه 
و  سليماني  عليرضا  مسابقه  تماشاي  براي  مثال  و  مي كشاندند 
اما  نبود  هم  انداختن  سوزن  جاي  حتي  سوخته سرايي  رضا 
تماشاگرانش  تعداد  كاهش  وجود  با  كه  است  فوتبال  اين  حاال 
همچنان بين مردم ورزشدوست بيشترين سهم را در شلوغي 

ورزشگاه ها دارد. 

ماجرا از كمي عقب تر و زماني شدت گرفت كه محمد بنا مربي 
علي  به  خطاب  بيانيه اي  در  فرنگي  كشتي  پرافتخار  و  بزرگ 
به  كه  فوتبالي  نه  اما  دارد  دوست  را  فوتبال  كه  گفت  كفاشيان 
زعم او دستپخت فدراسيون فعلي است. حاال رفته رفته شمار 
افزايش  به  رو  مي شوند  فوتبال  از  انتقاد  گود  وارد  كه  كساني 
است و حتي منصور برزگر هم پس از مدت ها به حرف آمده. 
سرمربى سابق تيم هاى ملى كشتى آزاد وقتى كاروان كشتى 
موفق به كسب 7 مدال طال در بازي هاي آسيايي شد لب به انتقاد 
كوچكى  قسمت  اگر  كه  شد  مدعى  و  گشود  فوتبال  عملكرد  از 
اول  ورزش  دهند  قرار  كشتى  اختيار  در  را  فوتبال  بودجه  از 
ايران قادر به تكرار موفقيت هاى چشمگير در عرصه جهانى و 
بايد از  خواهد بود. حاال هم او انگار احساس كرده كه  المپيك 
همقطاران جوان ترش در كادر فني تيم هاي ملي آزاد و فرنگي 
را  حرف هايش  فوتبال،  به  احترام  عين  در  برزگر  كند.  دفاع 
بى شمارش  طرفداران  و  فوتبال  جذابيت  منكر  مي زند:«هيچ كس 
از  و  دارم  قرار  هم  من  خود  فوتبالدوستان  جمع  در  نيست. 
كه  است  اين  از  اما  من  گله  برم.  مى  لذت  ورزش  اين  تماشاى 
اكثر قريب به اتفاق تيم هاى ليگ برترى فوتبال به طور مستقيم 

توسط دولت پشتيبانى مى شوند؛ در حالى كه تيم هاى مطرح 
و  چشمگير  موفقيت هاى  به  توجه  با  بارسلونا  همچون  جهان 
طرفدارهاى ميليونى خود به صورت شخصى اداره مى شوند. 
وقتى دولت تمام بودجه ورزش را تقديم فوتبال مى كند، نبايد 
كنيم.  تعجب  ديگر  هاى  رشته  مسئوالن  مندى  گله  و  شكوه  از 
چگونه است كه كشورهاى غيرفوتبالى با سرمايه گذارى كالن 
در ساير رشته ها مدال هاى المپيك را از آن خود مى كنند و ما 
تمام سرمايه و انرژى خود را صرف ورزشى مى كنيم كه هيچ 

جايگاهى در عرصه جهانى ندارد.» 

در  را  كشتي  المپيكي  و  جهاني  مدال هاي  سعي مي كند  برزگر 
فوتبال  به  مردم  بي فايده  او  زعم  به  و  عمومي  توجه  با  تقابل 
قرار دهد:«طي سفرى كه به انگلستان داشتم و توانستم در اين 
در  او  كنم  مالقات  انگليس  كشتى  فدراسيون  رئيس  با  كشور 
گفت و گو با من و ديويد موسل بز (مربى تيم ملى كشتى آزاد 
روسيه) مدعى شد كه حاضر است براى تصاحب يك مدال برنز 
كشتى در المپيك مبلغ 10 ميليون پوند هزينه كند. اما مي بينيد 
كه مربيان ما فى سبيل اهللا كار مى كنند و با حقوق نا چيزى كه به 
آنها مى دهيم انتظار داريم از تضاد طبقاتى فوتبال و كشتى هيچ 

گله اى هم نداشته باشند.» 

برزگر كه نسلي طاليي را در كشتي  ايران بنيان نهاد نسبت به 
پرداخت دستمزد چند ميليون دالري به كرش نيز معترض است 
و به طعنه مي گويد:«من كه شاگر اول اين كشتى بوده ام، در كل 
و  بنده  حقوق  هميشه  و  نگرفته ام  ميليون  يك  فعاليتم  سال   46

ساير مربيان كشتى چندرغاز بوده است!» 

نتوانست  نيز  آزاد  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  محمدي  غالمرضا 
سعي  هم  او  و  نشود  بنا  محمد  و  كفاشيان  ميان  كركري  وارد 
عنوان  هيچ  «به  كند:  دفاع  كشتي  جامعه  از  نوعي  به  كرده 
به  و  كرد  سكوت  اظهارنظرها  از  برخي  مقابل  در  نمي توان 
به  بايد  كشتي  جامعه  از  كوچكي  عضو  عنوان  به  دليل  همين 
سوال  اين  به  بايد  هرچيز  از  قبل  آقايان  كنم.  اشاره  واقعيات 
پاسخ دهند كه مردم در بازي هاي المپيك از كشتي انتظار مدال 
آوري و افتخار آفريني دارند يا از فوتبال؟ رشته هاي مدال آور و 
افتخارآفريني همچون كشتي،  تكواندو،  وزنه برداري و... همواره 
در ميادين بزرگ و معتبري همچون المپيك و جهاني براي ما 
سربلندي و افتخار آورده اند و بي انصافي است كه اين حقيقت 

واضح و آشكار را ناديده بگيريم.» 

محمدي بدون اينكه نامي از كفاشيان ببرد به او متذكر مي شود 
مي زنند  سينه  به  را  فوتبال  سنگ  كه  آقايان  برخي  از  كه:«من 
تيم  از  المپيك  بازي هاي  در  ايران  مردم  كه  دارم  را  سوال  اين 
آوري  مدال  و  درخشش  انتظار  «كرش»  آقاي  و  فوتبال  ملي 
دارند يا از كاروان كشتي كه جزو بي ادعاترين ورزشكاران ملي 
كشورمان هستند؟ البته منظور من مقايسه رشته هاي ورزشي 
با يكديگر نيست. ما اهالي كشتي بيش از هر چيز به باال رفتن 
بزرگ  ميادين  در  كه  مي انديشيم  كشورمان  پرافتخار  پرچم 
ورزشي دنيا باعث غرور و افتخار مي شود. من دوستان زيادي 
در بين اهالي فوتبال دارم و اگر اظهارنظري در اين خصوص 
مي كنم، فقط به دليل اظهاراتي است كه به تازگي از سوي برخي 

از مسئوالن اين ورزش مطرح شده است.» 

تمام  و  كشتي  اهالي  آزاد  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  زعم  به 
زيادي  ادعايي  مي كنند،  فعاليت  رشته  اين  در  كه  ورزشكاراني 
ديگري  ورزش هاي  در  ميلياردي  هزينه هاي  وجود  با  و  ندارند 
برخي  با  نيست  اند:«انصاف  نزده  دم  هيچ گاه  فوتبال،  مثل 
فرصت  كرد.  نااميد  و  دلسرد  را  كشتي  اهالي  اظهارنظرها 
زيادي تا بازي هاي المپيك 2012 لندن نمانده و هم اكنون تمامي 
و  تمرين  حال  در  كشورمان  فرنگي  و  آزاد  كشتي  پوشان  ملي 
آماده سازي هستند. پس بهتر است به جاي اين اظهارات به فكر 

تجهيز و ارتقاي روحي رواني كشتي گيران باشيم.» 

بابت  فوتبال  فدراسيون  به  زدن  سركوفت  به  نوبت  بعد  و 
عنوان  هيچ  مي گويد:«به  محمدي  و  مي رسد  اخير  ناكامي هاي 
از روي احساس سخن نمي گويم، اما كارنامه درخشان كشتي 
بازي هاي  در  فوتبال  همچون  ديگري  رشته هاي  به  نسبت 
نظر  به  پيداست.»  و  آشكار  خوبي  به  گوانگژو   2010 آسيايي 
اظهارات  ميدان  در  اكنون  كه  قديمي  گيري  در  اين  مي رسد 
نيشدار عينيت پيدا كرده در روزهاي آينده شكل و شمايل جدي 
به  تلويزيوني  برنامه هاي  حتي  شايد  و  گرفت  خواهد  به  تري 
سبك نظرسنجي هاي پيامكي خود از ورزش دوستان بخواهند 
بين كشتي و وفوتبال يكي را به عنوان ورزش مورد عالقه خود 

معرفي كنند. 

ورزش
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سعي مي كنم خارج از زمين چيزي از او ياد نگيرم 

حمله لفظي گوارديوال 
به مورينيو

سر  بر  مادريد  رئال  سرمربيان  لفظي  جدال 
در  گوارديوال  تا  شد  موجب  ال كالسيكو  داوري هاي 
اين  به  شدت  به  او  از  مورينيو  انتقادهاي  به  پاسخ 
مربي حمله كند. سرمربي بارسا در كنفرانس خبري 
بزرگ  رئيس  او  سالن،  اين  «در  گفت:  بازي  از  قبل 
او  با  نمي توانم  و  است  لعنتي  بزرگ  مدير  و  لعنتي 
مرا  هميشه  او  زمين،  از  خارج  كه  چرا  كنم،  رقابت 
قهرمانان  ليگ  جايزه  او  به  من  است.  داده  شكست 
خارج از زمين را مي دهم. اميدوارم اين جايزه را به 
خانه ببرد و از آن لذت ببرد. من فقط به او يادآوري 
مي كنم كه ما چهار سال با هم همكاري كرده ايم. من 
او را به خوبي مي شناسم و او هم من را مي شناسد. 
از  بيشتر  كند  باور  شما  همكار  كه  است  تلخ  خيلي 
شما مي داند.»زماني كه مورينيو دستيار تيم كاتاالن 
تيم  آن  در  گوارديوال  بود،   1990 دهه  اواخر  در 
بود  دو  اين  ميان  اگر  هم  عالقه اي  هر  مي زد.  توپ 
اينتر  كه  قهرمانان  ليگ  نهايي  نيمه  در  گذشته  سال 
ميالن توانست بارسلونا را حذف كند، از ميان رفت.

بازى  مورينيو  تيم  مقابل  كه  داد:«.زمانى  ادامه  پپ 
زمانهايى  يا  زمين  داخل  در  مى كنم  سعى  كنيم،  مى 
بينم،درسهاى  مى  تلويزيون  از  را  رئال  بازيهاى  كه 
زيادى از او ياد بگيرم ولى در خارج از زمين سعى 

مى كنم كمتر از مورينيو چيزى بياموزم.» 
را  بارسلونا  مادريد،  رئال  پرتغالي  مربي  اكنون 
متهم مي كند كه نسبت به پيروزي در ليگ قهرمانان 
از  هم  گوارديوال  است.  شده  عقده اي  برنابئو  در 
است  خشمگين  مورينيو  زمين  از  خارج  رفتارهاي 
واز اين هم عصباني است كه يك روز از مورينيو به 
پاسخ  اسپانيايي  زبان  به  او  و  كرده  سوال  انگليسي 
نخستين  براي  چون  دادم  جواب  او  «به  است:  داده 
با  رسمي  خيلي  معموال  ما  كرد.  صدا  «پپ»  مرا  بار 
«پپ»  من  به  او  بار  آن  اما  مي كرديم،  صحبت  هم 
گفت و من هم او را «خوزه» صدا زدم. امروز براي 
نخستين بار مي خواهم به او جواب بدهم. اگر او به 
من پپ بگويد، من هم به او مي گويم  هي خوزه!» البته 
عرف  از  فراتر  خيلي  او  خشم  كه  مي داند  گوارديوال 
معمول ميان مربيان است. سرمربي بارسلونا گفت:  
با  هم  خبري  نشست هاي  در  مي خواهد  بارسا  «اگر 
رئال رقابت كند بهتر است يك مربي ديگر استخدام 
كند. من به عنوان يك شخص حقيقي و حقوقي چنين 

كاري نخواهم كرد.» 

كنفرانس  در  مورينيو  خوزه  كه  است  حالي  در  اين 
سومين  آستانه  در  يوفا  توسط  شده  برگزار  خبري 
در  گوارديوال  «متاسفانه  بود:  گفته  ال كالسيكو 
نيستم  بلد  من  كه  شده  بدي  فازهاي  وارد  سخنانش 
در آن فاز با او برابري كنم و شايد سكوت بهترين 
كار باشد. او مرا رئيس توصيف مي كند، يك دوست 
خوب و سپس از كارهاي اشتباه من و ناداوري هاي 
هماهنگ شده با من حرف مي زند. اين تهمت ها از او 
بعيد است، رئال مادريد در مورد ضررهاي ناداوري 
مربي  است  بهتر  و  اروپاست  ركوردداران  از  يكي 
بارسلونا از مقوله داوري سخت نگويد.» آقاي خاص 
از  همه  اين  مربي  يك  بودم  نديده  حاال  داد:«تا  ادامه 
اعتراض  قبلي  داور  مليت  به  او  بزند.  حرف  داوري 
كرد و معناي آن، اين بود كه من با داور ارتباط دارم 
و از هم وطن بودن او استفاده خواهم كرد. اين شرم 
آور است و شرم آورتر از آن اينكه يوفا هم پذيرفت 

و داور را عوض كرد.»

ورزش

مسئوالن برگزاري جام جهاني 2022 
قطر در حالي برنامه ريزي هاي اوليه 
را براي ميزباني اين مسابقات آغاز 
انگيز  حيرت  صرف  با  كه  كرده اند 
چهره اي  دارند  قصد  نفتي  دالرهاي 
اما  كوچك  كشور  اين  از  جديدي 
به  را  فارس  خليج  حاشيه  متمول 

دنيا نشان بدهند. 

در نگاه نخست شهر دوحه كه قرار است تعداد 
آن  در   2022 جهاني  جام  بازي هاي  از  زيادي 
ساختمان هاي  با  ساحلي  شهري  شود  برگزار 
مدرن است كه برخالف دوبي - شهر توريستي 
امارات- وجود ساختمان هاي قديمي، مغازه هاي 
ناهمگون، زمين هاي بياباني و باير و... بخش هاي 
مدرن آن را تحت الشعاع قرار داده است. گرچه 
ماشين هاي  بر  سوار  كشور  اين  مردم  اكثريت 
مدل باال از فروشگاه هاي زنجيره اي و مارك دار 
كه  عادي  فردي  نظر  از  اگر  اما  مي كنند  خريد 
فوتبال  تورنمنت  بزرگ ترين  اعطاي  از  اطالعي 
كنيم  نگاه  شهر  اين  به  ندارد،  قطر  به  جهان 
ميزباني  اعطاي  براي  فيفا  مي شويم  متوجه 
متحمل  را  بزرگي  ريسك  قطر  به  جهاني  جام 
كميته  وقتي  دليل  همين  به  شايد  است.  شده 
شامگاه  در  فوتبال  جهاني  فدراسيون  اجرايي 
را  قطر  كشور   1389 سال  ديماه  يازدهم  روز 
معرفي   2022 جهاني  جام  ميزبان  عنوان  به 
كمتر  و  رفت  فرو  حيرت  و  بهت  در  جهان  كرد، 
كسي تصور مي كرد اين كشور بياباني و كوچك 
رقبايي مثل استراليا، آمريكا، ژاپن و كره جنوبي 
را براي كسب ميزباني اين تورنمنت بزرگ پشت 

سربگذارد. 

را  خود  آينده  كه  قطري ها  ديگر  نگاهي  از  اما 
و  مي كنند  جست وجو  ورزش  به  دادن  بها  در 
اين مقوله را ابزار مناسبي براي جلب گردشگر 
ميزباني  اخير  ساليان  در  مي آورند؛  حساب  به 
بازي هاي  همچون  تورنمنت هايي  در  درخشاني 
 2011 آسيا  ملت هاي  جام  و   2006 آسيايي 
عنوان  به  انتخاب  از  پس  اكنون  و  كردند  ارائه 
هم  جهاني  جام  دوره  دومين  و  بيست  ميزبان 
براي  را  شگفت آوري  و  جامع  برنامه ريزي 

ميزباني باشكوه اين جام تدوين كرده اند. 

احداث  ساخت ها،  زير  گسترش  و  تقويت 
و  كشيده  فلك  به  سر  برج هاي  با  مدرن  شهري 
ورزشگاه هاي پيش ساخته 60 تا 80 هزار نفري، 
خنك كردن شهر دوحه در زمان برگزاري جام، 
كشورهاي  فوتبالي  استعدادهاي  از  استفاده 
مختلف و... از اقداماتي هستند كه قطري ها براي 
نمايش توانايي هاي خود به مردم جهان، در نظر 

گرفته اند. 

رويش ورزشگاه هاي مدرن در بيابان! 

نظر  در  از  قطر  در  ايران  سفير  عبداهللا سهرابي، 
براي  دالري  ميليارد   100 بودجه اي  گرفتن 
به  مربوط  پروژه هاي  تكميل  و  شدن  اجرايي 
كشور  اين  در  مدرن  ورزشگاه هاي  ساخت 
 17 امسال  «قطري ها  مي گويد:  و  مي دهد  خبر 
آغاز  و  ساخت ها  زير  ايجاد  براي  دالر  ميليارد 
قصد  آنها  گرفته اند.  نظر  در  عمراني  پروژه هاي 
دارند با ساختن شهري مدرن كه برج هاي سر به 
فلك كشيده و ورزشگاه هاي بزرگ در آن چشم 
نوازي مي كنند، شرايط مورد نظر فيفا را تامين 
كنند تا در زمان برگزاري جام جهاني مشكلي از 

نظر امكانات نداشته باشند.» 

چندي قبل امير قلعه نويي قبل از بازي سپاهان و 
الغرافه در دوحه از تغيير چهره حيرت انگيز اين 
شگفتي  ابراز  گذشته  اندي  و  دهه  دو  طي  شهر 
بود.  بيابان  اينجا  پيش  سال   25» گفت:  و  كرد 
تيم  اين  اما  مي كردم  بازي  االتحاد  تيم  در  من 
امروز  نداشت.  هم  مناسب  تمرين  زمين  حتي 
به  مي كرديم  تمرين  آن  در  ما  كه  بياباني  همان 

ورزشگاهي بزرگ و مجهز تبديل شده است.» 

اين  از  يكي  آيكانيك»  «لوسيل  ورزشگاه 
مراحل  كه  است  پيكر  غول  ورزشگاه هاي 
خواهد  آغاز  به زودي  دوحه  در  آن  احداث 
هزار   86 ميزباني  گنجايش  استاديوم  اين  شد. 
پاركينگ ها  توسط  و  دارد  را  تماشاگر   250 و 
را  آنها  تمامي  سقف  كه  خدماتي  غرفه هاي  و 
محصور  مي دهند  تشكيل  خورشيدي  صفحات 

خواهد شد. 

نوين  فن آوري هاي  از  هم  ورزشگاه ها  ساير 
گرماي  در  هوا  داشتن  نگه  خنك  مي برند.  سود 
غير قابل تحمل دوحه، احداث پل هايي زيبا روي 

استخرهاي آبي كه ورزشگاه را احاطه كرده اند و 
شمايلي شناور مانند به آنها مي دهند، جاده هاي 
جايي  جابه  براي  مترو  جديد  خطوط  و  زيبا 
ديگري  موارد  از  ورزشگاه ها  در  تماشاگران 
است كه بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. طبق 
وعده قطريها تعدادي از اين ورزشگاه هاي مدرن 
پيش ساخته كه 60 تا 80 هزار نفري هستند پس 
از پايان جام جهاني به كشورهاي فقير آفريقايي 

اهدا خواهد شد. 

به دنبال استعدادهاي 11 - 10 ساله 

آسيا  ملت هاي  جام  برگزاري  دوره  آخرين  در 
كه در دوحه برگزار شد قطر براي كسب عنوان 
از  سوريا  سباستين  از  خانه،  در  قهرماني 
اروگوئه، حسين ياسر از مصر، قاسم برهان از 
آفريقا، محمد كاسوال از سودان، وسام ريكز از 
فلسطين، محمد السيد از سودان، فابيو سزار از 
برزيل و تعدادي بازيكن ديگر كه مليت خود را 
چند  تيم  لقب  و  كرد  استفاده  بودند  داده   تغيير 
حال  اين  با  داد.  اختصاص  خود  به  را  مليتي 
مقابل  جام  نهايي  چهارم  يك  مرحله  در  قطر 
راهيابي  از  خود  كشور  در  و  شد  مغلوب  ژاپن 
مسئوالن  اكنون  بازماند.  نهايي  نيمه  مرحله  به 
جديدي  تدبير   2022 جهاني  جام  براي  قطري 
مربي  چند  و  ميلوتينوويچ  بورا  استخدام  دارند. 
ديگر  كشورهاي  در  استعداديابي  براي  ديگر 
طوالني  برنامه  اين  كردن  اجرايي  از  قدم  اولين 
10- بازيكنان  بين  از  مربيان  اين  است.  مدت 

قطر  به  و  شناسايي  را  مستعد  نفرات  ساله   11
مي آورند تا برايشان مليت قطري بگيرند. به اين 
قطري ها  فرهنگ  با  نونهالي  از  بازيكن  ترتيب 
بزرگ مي شود و در نهايت با 24 سال سن در 
تعصب  با  تا  مي كند  شركت   2022 جهاني  جام 
تيم  اين  موفقيت  براي  قطر  پيراهن  به  بيشتر 

بجنگد. 

كتري آب جوش خنك مي شود! 

جام 2022،  ميزباني  مشكالت  مهم ترين  از  يكي 
گرماي شديد هوا در ماه هاي ژوئن و ژوئيه كه 
محسوب  جهاني  جام هاي  برگزاري  ثابت  زمان 
مي شود، است. گرماي قطر در اين مقطع زماني 
مي رسد،  درصد   100 رطوبت  با  درجه   55 به 

يعني دقيقا مثل يك كتري آب جوش! 

مردان  و  فيفا  مسئوالن  با  قطري ها  رايزني هاي 
استثنائا  تا  شده  آغاز  فوتبال  دنياي  تاثيرگذار 
اين جام در فصل زمستان و ماه هاي سرد سال 
2022 برگزار شود اما در غير اينصورت استفاده 
خيابان ها،  سطح  در  كننده  خنك  سيستم هاي  از 
عبور و مرور تماشاگران را تسهيل خواهد كرد. 
آنچه دركش سخت اما براي قطري ها غيرممكن 
براي  قطر  دانشگاه  مهندسي  دانشكده  نيست. 
كاهش دماي ورزشگاه هاي اين كشور در جريان 
ابرهاي  ايجاد  جهاني،  جام  مسابقات  برگزاري 
خنك كننده مصنوعي بر فراز ورزشگاه هاي اين 
از  جلوگيري  ضمن  كه  كرده  پيشنهاد  را  كشور 
تابش اشعه خورشيد بر بازيكنان و تماشاگران، 
شرايط ايده آلي را براي برگزاري و تماشاي يك 

مسابقه فوتبال فراهم مي كند. 

اين اقدامات تا حد زيادي وعده مسئوالن قطري 
را براي كاهش دما در زمان برگزاري مسابقات 
از 45 درجه به 20 تا 25 درجه عملي خواهد كرد 
برگزاري  جريان  در  كه  بود  مطمئن  مي توان  و 
هوا  گرماي  لحاظ  از  مشكلي  جهاني 2022  جام 
امروز  محيطي  شرايط  داشت.  نخواهد  وجود 
شهر دوحه براي ميزباني اين جام معتبر مطلوب 
برنامه ريزي منسجم  دالرهاي نفتي،  ولي  نيست 
نوين،  فن آوري هاي  و  تكنولوژي  از  استفاده  و 
اين كشور 437/11 كيلومتر مربعي را احتماال به 
يكي از ميزبانان رويايي تاريخ جام جهاني مبدل 

خواهد كرد.

تكاپوي قطري ها در فاصله 11 سال مانده تا جام جهاني 2022 

باران دالر در بيابان!



For years, lighting in Tehran has complied 
with the needs of car drivers and not pedes-
trians. When night comes, most parts of the 
city go dark and its residents have become ac-
customed to this darkness. 

If you go to Azadi Square at 11 pm, it is semi-
dark when you factor out the light of cars. 
And if your eyes are weak, you can hardly 
see people resting on the square’s green areas 
or pedestrians on the sidewalks, Mehr News 
Agency reported. 

One can also notice that there is no harmony 
in colors used in lighting up this square. For 
example, the light in the rear of this square 
has no harmony with the next layer that is 
yellow. When you move forward and ap-
proach the tower, you will encounter a white 
patch of light that leads to a pink light. Then 
there is no light. 

In the central part of the square, the view of 
Azadi Tower is flooded by a combination of 
green, white and red colors. When you stand 
at the nearest end of Jenah Highway and look 
at the tower, the light flashing from the sign 
of Azadi Cultural-Athletic Complex hurts 
your eyes. 

Standardization 
The question that comes to the fore is wheth-
er standardization of lighting system means 
increasing the lights or rearranging them. 
It seems that the only thing you do not notice 

when you look at Azadi Tower at night is the 
great building’s grandeur. We only realize 
that it is nighttime and that’s why the square 
is dark. 
The harmony of lights used in this square is 
not to be expected. 
An expert on beautification of cities, Masoud 
Saeedi, is of the opinion that the difference 
between day and night is the change in light. 
“It is crucial that a few layers of light are de-
fined for the city’s texture at night. Of course, 
all the blame is not on Tehran Municipal-
ity’s Beautification Organization, as in the 
past few years this organization has carried 
out many studies about lighting up Tehran at 
night,” he said. 

Official Neglect 
Apparently, in designing the lighting system 
of Tehran, the rights of pedestrians have not 
been considered. And if there is not much 
objection, it’s because the people of Tehran 

have become used to this darkness. 
This flaw in lighting systems can be easily de-
tected in Lavizan, Sohanak and Chitgar parks. 
The problem is that we have always viewed 
lighting systems as a peripheral issue in ur-
ban management. For a country filled with 
historical elements, this is a faulty approach. 

In other countries, lighting is used for high-
lighting important buildings. For example, 
when we look at the Traffic Police headquar-
ters in Tehran at night, no lighting has been 
considered for the building. The same applies 
to other important buildings, such as those 
of interior and housing ministries and even 
Milad Tower. 

In other countries, people have a major share 
in lighting their cities and this has been ac-
cepted as a norm. For example, people of Ja-
pan spend a percentage of their incomes for 
lighting sidewalks and the municipality sup-
plies the rest of the funds. 

Recently, when a Japanese delegation arrived 
in Tehran at 8 pm, its members thought that 
people were all asleep. It looks like people in 
charge of big buildings of the capital do not 
feel any obligation toward lighting the ex-
terior of their buildings. This is while in ad-
vanced countries, lighting of big buildings is 
mandatory. 

Another point. Using lighting systems at 
night is costly and the officials should decide 
what parts of the city should be lighted, what 
parts should be lighted partially and so on. 
This will ensure it is clear that inhabitants 
of some parts of Tehran will not be satisfied 
with their respective lighting systems. 

Studies 
Tehran Municipality’s Beautification Or-
ganization launched studies on lighting the 
capital towards the end of the tenure of 
Mahmoud Ahamdinejad as Tehran mayor. It 
was followed up during the tenure of incum-
bent mayor, Mohammad Baqer Qalibaf. 

Most experts believe that the lighting of Teh-
ran should be different from all other cities of 
the country. 
The expert on beautification of cities stresses 
that the lighting systemat night should be 
able to relate to the people who use it. 
Saeedi added that this will help people devel-
op a better bond with urban elements. 
“For example, if you go to Keshavarz Boule-
vard at 8 pm, you will see that it is very dark. 
This is while this boulevard has for years 
been frequented by people at night. If people 
walk in this boulevard, it is because they con-
sider it as a park whose ambiance they want 
to enjoy,” he said. 

Can you imagine Azadi Square and a few oth-
er squares that people frequent without any 
lighting system at all for a few nights? It is 
obvious that people’s links with these squares 
will be completely severed and their textures 
will totally change.
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