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فستيوال كن با تقدير از برتولوچى كليد خورد

نظام و مسئوالن آن به شدت تالش مى كنند با فاصله گرفتن از برخى ادعاهاى خرافى به 
تكذيب همه روايات و شايعات موجود در پيرامون خود بپردازند. اين انكار كردن زمانى رخ 
مى دهد كه داستان به محافل رسانه اى راه مى يابد و آبروى نظام و خود سياستمداران در 

معرض خطر قرار مى گيرد.
بحث ظهور خمير مايه بيشتر اين مباحث راتشكيل مى دهد اما در كنار اينها مسائل ديگرى 

مثل جمبل و جادو هم وجود دارد كه برخى  به شدت به آن دامن مى زنند.

اساس  بى  اعتقادات  و  ياوه  بيهوده،  سخن  باطل،  حديث  خرافه،  جمع  خرافات  روى  هر  به 
آسمانى  اديان  همه  و  دارد  تاريخى  عميق  ريشه  بشرى،  فرهنگ  در  كه  است  اى  افسانه  و 
و بشرى از آفت آن مصون نماده اند. گستره و تجلى اجتماعى خرافه، همواره زمينه هاى 
تاريخ  اجتماعى  ادوار  مديران  و  حاكمان  كه  آنگاه  است.  داشته  شناسانه  مردم  و  فرهنگى 
براى آگاهى بخشى و ارتقاى سطح انديشگى مردم اهتمام قائل شده، دامنه خرافات محدود 
و زمينه هاى ظهور اجتماعى آن محدود شده است و هر وقت كه توليد انديشگى و اهتمام 
فرهنگى رو به قهقهرا و كاستى رفته است، زمينه هاى رسوخ اجتماعى آن فراهم و سوراخ 

هاى برون تابيدن خرافه ها بيشتر از پيش مهيا گرديده است. ...

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پرشين
لطفا برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى خود را  از طريق ايميل يا فكس به 

هفته نامه پرشين جهت اطالع رسانى ارسال فرمائيد.
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جشنواره فيلم كن با تقدير از برناردو برتولوچى آغاز شد
 شصت و چهارمين دوره جشنواره فيلم كن با تقدير از خالق فيلم هاى «آخرين امپراتور» و «آخرين 

تانگو در پاريس» و در ادامه نمايش تازه ترين ساخته وودى آلن آغاز شد.
 در ابتداى اين مراسم كه روز چهارشنبه برگزار شد، مالنى لورن بازيگر فرانسوى و مجرى مراسم 

افتتاحيه از برناردو برتولوچى خواست آغاز جشنواره كن 64 را رسما اعالم كند.   صفحه 12



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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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.

آگهى  نشريه؛  هاى  هزينه  تامين  محل  تنها  كه  اند  مطلع  خوبى  به  دوستان  و  خوانندگان 
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 
پيش  در  كه  راهى  در  و  كشيده  دوش  بر  را  مالى  مشكالت  بار  كوله  كه  بود  خواهيم  قادر 

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

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

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

هفته نامه پرشين به هيچ گروه و ارگان 
نمى  وابسته  سياسى  غير  و  سياسى 
باشد  و صرفا در جهت اطالع  رسانى 
مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام  صحيح 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  سايت  از 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.
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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

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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جن در باور 
مردم ايران

در  عملي  و  علمي  هاي  خرافه 
هاي  انديشه  و  ها  آموزه  ساَحِت 
ديني، معلول جهل فكري و جهالت 
اي  جامعه  در  اگر  و  است  فعلي 
اسالمي رشد و رواج يابد، دينداري 
را از اثر گذاري ويژه، سازندگي و 
خرافه  دارد.  مي  باز  فروزندگي 
نيز،  متجدد  جامعه  در  چه  اگر  ها، 
تولد و توسعه مي يابد و در روزگار 
بحران  به  دگرشدن  حال  در  ما، 
نگر  سطحي  جامعه  در  اما  است؛ 
عقالنيت  از  دور  به  و  گرا  قشري  و 
اثر  ديني،  عميق  معرفت  و  َوحياني 
و  داشت  خواهد  تري  بيش  منفي 
داراي ريشه هاي معرفت شناختي، 
و  شناختي  جامعه  شناختي،  روان 
البته سياسي و اجتماعي است كه به 
دست «خودي»هاي غافل و جاهل، 
گرفتار  جمودانديش،  و  متحجر 
تجددگرايي و يا غير «خودي»هاي 
آگاه مغرض پيدايي و پاياني يافته 
اثرگذاري  تا  گردد،  مي  تئوريزه  و 
نفي  را  ديني  جامعه  و  ديني  اصيل 

و محو نمايند.
در  چه  و  اخالق  و  اعتقادات  در  چه  ها،  خرافه 
مناسبات رفتاري، در فضايي به وجود مي آيد كه 
نگاه عوامانه و يا عوام گرايانه، به مقوله هاي ديني 
رسالت  به  نيز  دين  عالمان  و  باشد  داشته  وجود 
از  عقالني  دفاع  و  گري  روشن  كه  خويش،  اصلي 
عوام  به  خود  يا  نكنند  عمل  است،  ديني  معارف 

گرايي دچار شوند.
در  شناختي،  معرفت  حيث  از  و  ديگر  سوي  از 
هر جامعه اي كه معرفت ديني آسيب و آفت زده 
باشد و دينداران، يا گرفتار تحجر و يا دچار تجدد 
افراطي شده و جهل علمي و جهالت علمي آنان را 
در بر گيرد و منهاي عالمان اصيل و دردمند دين، 
كه هم از توانايي و كارآمدي دين و معرفت ديني 
كنند،  مي  دفاع  دين  بودن  ناب  و  خلوص  از  هم  و 
زندگي ديني داشته باشند، به يقين آفت هاي تحجر، 

سپس  و  ديني  تفكر  در  التقاط  و  انحراف  تحريف، 
رفتار و اخالق ديني آنان تكون و توسعه مي يابد 
انگيزه  و  انديشه  يا  نيز،  شناختي  جامعه  ُبعد  از  و 
اي انحرافي خرافه زاست و يا خرافه ها با انگيزه 
و انديشه هاي انحرافي تئوريزه خواهند شد و از 
زاويه روان شناختي نيز تقليد محض و كوركورانه 
و تخليه هاي روحي و رواني و حتي فرافكني ها، 

زمينه ساز رشد و رواج خرافه ها خواهد شد.

اى  وافسانه  خيالى  موجودات  از  جن 
فرهنگ عامه و خرافات مردم خاورميانه 

و ايران است. 
موجود  معنى  به  و  عربى  اى  واژه  جن 
با  فارسى  در  و  است  ناديدنى  و  پنهان 
موجود  اين  از  پرى  به  نزديك  مفهومى 

نامريى ياد مى شود. 
در باور برخى افراد، جن ها تنها در شب، تاريكى، 
انبار،  آب  گرمابه،  مانند  هايى  محل  در  و  تنهايى 
باور  در  دارند.  وجود  بيابان  و  ويرانه  و  پستو 
كه  تفاوت  اين  با  است  انسان  شكل  به  جن  عامه، 
پاهايش مانند بز سم دارد. مژه هاى دراز او نيز با 
مژه انسان متفاوت است و رنگ موى او بور است. 
اجنه  بين  انسان،  نوازد  هر  شدن  زاده  با  همزمان 
نيز نوزادى به دنيا مى آيد كه شبيه نوزاد انسان 

است اما سياه و الغر و زشت. 
اين موجود را همزاد آن طفل مى خوانند. اگر كسى 
بسم  و  ريخته  زمين  روى  جوش  آب  هنگام  شب 
اجنه  فرزندان  از  يكى  است  ممكن  باشد  نگفته  اهللا 
براى  جن  آن  پدر  و  مادر  باشد.  كرده  اذيت  را 

انتقام، نوزاد آن شخص را مى ربايند و همزاد او 
را بجايش مى گذارند. 

شگون  جن  نام  آوردن  زبان  به  برخى،  باور  به 
ندارد و ممكن است آن ها را حاضر كند. 

بنابراين براى دلخوشى جن ها هم شده به آن ها " 
از ما بهتران " گفته مى شود. 

از  چهارشنبه  و  شنبه  سه  يكشنبه،  روزهاى 
مابهتران به لباس و صورت آدميزاد درمى آيند. 

زيرا  رفت،  مريض  ديدن  به  نبايد  روزها  اين  در 
چه بسا كه از ما بهتران به شكل يكى از دوستان 

صدمه  او  به  و  برود  مريض  ديدن  به  بستگان  يا 
برساند. 

و  سرور  و  جشن  آدميان  مانند  ازمابهتران 
شادمانى و گاهى هم عزادارى به راه مى اندازند. 
اين مراسم بيشتر در گرمابه هاى عمومى و شب 
هنگام برگزار مى شود. كسى كه شب تنها به حمام 
مى  او  سراغ  به  جن  نگويد  اهللا  بسم  دائم  و  برود 
آيد. اگر كسى در تاريكى تنها به حمام برود و بى 
مى  متوجه  ناگاه  بخوابد،  آنجا  در  و  كند  احتياطى 
يكى  يا  اند،  گرفته  جنيان  را  او  دورادور  كه  شود 
دو جن در گوشه و كنار حمام مشغول شستشو 
هستند. جنيان ابتدا با محبت نزديك مى شوند، اما 
اگر انسان با نگاه كردن با پاهايشان كه سم دارد 
ايشان را بشناسد، آن وقت به آزار او مشغول مى 
شادى  و  موسيقى  رقص،  اهل  مابهتران  از  شوند. 
اند. اگر كسى را بين خود ببينند او را وامى دارند 
تا آن قدر برقصد كه ديوانه شود. با دميدن صبح 
صادق، جنيان ناپديد مى شوند. اما هنگام روز نيز 
چپ  دست  كف  و  بخورد  آب  حمام  در  كسى  اگر 
خود را روى سر نگذارد، جن به بدن او وارد مى 

شود و ديوانه و غشى خواهد شد. 
از ما بهتران اگر از كسى نيكى ببينند، صدچندان به 

او نيكى مى رسانند. مثال اگر پزشكى شب هنگام 
را  بيمارى  و  مجروح  يا  برهاند  مرگ  از  را  طفلى 
نجات دهد و اين كار در بيابان يا تاريكى و تنهايى 
كرده  مداوا  را  جنيان  است  ممكن  بگيرد،  صورت 
باشد. آن گاه ازمابهتران به او مال و خوشبختى 
مراسم  انجام  با  مردم  برخى  رسانند.  مى  بسيار 
چله نشينى، از مابهتران را احضار مى كنند و آن 
را  نظرشان  مورد  كارهاى  تا  دارند  مى  وا  را  ها 
انجام دهند. براى چله نشستن از محلى خاص در 
مسجدهاى كهنه و قديمى استفاده مى شود به نام 
چله خانه كه غرفه اى كوچك و تودرتو و تاريك 

است. 
را  خود  دورادور  رود.  مى  خانه  چله  در  شخص 
اول  روز  نشيند.  مى  دايره  ميان  و  كشد  مى  خط 
چهل بادام غذاى اوست. اما به تدريج هر روز يكى 
مى  بادام  يك  فقط  روز  آخرين  تا  و  كند  مى  كم 
خورد. در اين روزها همه كار او دعا خواندن است. 
روز چهلم ارواح و شياطين و جن ها به او ظاهر 

مى شوند و هرچه را بخواهد انجام مى دهند. 
براى اين كار ترتيب ديگرى هم هست و آن اين كه 
يك شب تا صبح آيه اى از قران را پى درپى مى 
خوانند تا از ما بهتران حاضر شوند. از خطرناك 
ترين جن ها آل است كه موجودى نامريى به شكل 
زن الغر و بلند قد با پستان هاى آويخته توصيف 
شده. در صورت سرخ رنگ آل بينيى از جنس گل 

قرار دارد. 
آل روبروى زن زائو و نوزاد حاضر مى شود و 
مى  را  او  جگر  ماند  تنها  زائو  و  يافت  فرصت  اگر 
و  رود  مى  آب  طرف  به  سرعت  به  سپس  ربايد. 
مى  بالفاصله  زائو  زند.  مى  آب  به  را  زائو  جگر 

ميرد. 
براى جلوگيرى از دستبرد آل بايد دور بستر زائو 
را با كارد يا قيچى كه ناف نوزاد را با آن زده اند 
خط كشيد. سه يا پنج پياز را به سيخ كشيد و قيچى 
يا كارد يا شمشير و تفنگ و ديگر چيزهاى فلزى و 

نوك تيز در كنار اطاق گذاشت. 
آل و از ما بهتران از چيزهاى فلزى نوك تيز مى 
ترسند. فرو كردن سوزن به پارچه اى و گذاشتن 

باالى سر زائو براى رفع آل خوب است. 
از اعتقادهاى قديمى ايرانيان يكى اين است كه آهن 
ديو و غول و اهريمن را دفع مى كند و ضد جادو 
نوزاد  و  زائو  سر  باالى  بايد  روز  شش  تا  است. 

شمع بسوزد. 
زائو نبايد تنها بماند و كسى جز نزديكانى كه هنگام 
زادن در اطاق بوده اند نبايد به ديدن او بيايد شايد 

آل باشد كه به صورت انسان درآمده. 
بيدار  همه  صبح  تا  زائو  اطاق  در  بايد  ششم  شب 
شب  اين  در  و  باشد  روشن  ها  چراغ  و  بمانند 
آوازها  و  سرودها  و  مذهبى  اشعار  و  دعاها  بايد 
خوانده و پيوسته به دف و دايره كوبيده شود تا 
آل بگريزد. روز ششم زائو نوزاد را به حمام مى 
سر  باالى  را  نوزاد  ماما  شستشو،  از  پس  و  برند 
مادر مى گيرد و با جام چهل كليد روى او آب مى 

ريزد تا بر سر مادر نيز ريخته شود. 
از آن هنگام ديگر آل توانايى ربودن جگر مادر و 
عوض كردن نوزاد را ندارد پسربچه اى كه ختنه 

شده نيز مانند زائو در معرض خطر آل است. 
به همين ترتيب بايد مواظب او بود تا به حمام برود 
شود  ريخته  سرش  روى  آب  كليد  چهل  جام  با  و 

تا آل بگريزد.

انجمن درمانگران ايران

ايرانيان؛ رتبه سوم تنبلى 
اجتماعى جهان

 مجيد ابهرى استاد دانشگاه با بيان اينكه بر اساس آمارهاى مجله 
جهانى ارزيابى رفتار بين المللى، ايرانيان در تنبلى اجتماعى بعد از 
اختصاص  خود  به  جهان  در  را  سوم  جايگاه  آفريقاييان  و  اعراب 
داده اند گفت:در نمونه گيرى از ميان سه هزار و 328 نفر از جوانان 

مشخص شد كه 45 درصد آنها دچار تنبلى فردى بودند.
از  بسيارى  مبناى  تواند  مى  تنبلى  اينكه  به  اشاره  با  ابهرى  مجيد 
آسيبهاى فرهنگى و اجتماعى باشد، افزود: بسيارى از ناهنجاريهاى 

موجود در جامعه با تنبلى ارتباط مستقيم دارد.

وى با تاكيد براينكه بسيارى از عادتهاى فرهنگى و صفات اجتماعى 
آفريقاييان،  و  اعراب  از  بعد  گفت:  دارد  اجتماعى  تنبلى  در  ريشه  ما 
جهانى  متوسط  از  باالتر  تنبلى  ميزان  داراى  اينكه  ضمن  ايرانيها 

هستند، جايگاه سوم را به خود اختصاص داده اند.
ما  كشور  در  راستا  همين  در  كرد:  تاكيد  رفتارى  علوم  متخصص 
فرهنگ يقه سفيدى پذيرفته شده يعنى افراد درس مى خوانند تا كار 
نكنند و اگر كسى درس نخواند بايد كاركند يعنى فرار كردن از كار و 
زحمت يك نوع زندگى است. اين خصايص اخالقى منفى در جامعه به 

يكى از ويژگيهاى رفتارى ناپسند تبديل شده است.
ابهرى خاطرنشان كرد: در گذشته هر كسى كه كار مى كرد و بيشتر 
زحمت مى كشيد زرنگ قلمداد مى شد اما امروز بر عكس و مخالف 
اين مساله را مى توان در عدم تمايل به درس خواندن درمدارس و 

دانشگاهها و در كار ادارى بعضى از كارمندان مشاهده كرد.
وى گفت: ميزان باالى تماشاى تلويزيون در ايران به جاى كتابخوانى و 
تمايل زياد به استخدام در دستگاه دولتى ( پشت ميز نشينى)،همچنين 
وجود  و  كارآفرينى  و  مهارت  و  تخصص  كسب  براى  تمايل  عدم 
تعطيلى فراوان ساالنه ( بين التعطيلين) از جمله خصايص ديگر است.

به گفته وى، نهادهاى فرهنگى و پژوهشى بايد براى حل اين مشكل، 
پژوهشهايى درباره علل پايين بودن ميزان مشاركت اجتماعى، فرد 
گرايى افراطى، عدم مراعات حقوق شهروندى، تخلفات رانندگى، پايين 
بودن ميزان بهره ورى، عدم اقبال به تحصيل، گسترش فعاليت شبكه 
اى و هرمى و تنبلى اجتماعى پژوهشهاى كنند تا بتوان به طور ريشه 

اى اين ناهنجارى را از بين برد.
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تصوير مورد 
عالقه خاندان 

سلطنتى 
انگلستان

هم  كنار  در  ميدلتون  كيت  و  ويليام  شاهزاده 
مورد  كه  مي گذارند  نمايش  به  را  تصويري 
زوجي  بريتانياست؛  سلطنتي  خاندان  عالقه  
بدون  همه  از  مهم تر  و  تحصيلكرده  زيبا،  جوان، 
چنين  به  سلطنتي  خاندان  كه  بود  مدت ها  حاشيه. 
از  دختري  ميدلتون،  كيت  داشت.  نياز  تصويري 
از  عضوي  رسمي  طور  به  بريتانيا،  مرفه  طبقه 
كه  دختري  مي شود؛  كشور  اين  سلطنتي  خانواده  
و  روز  چنين  براي  را  خود  پيش  سال ها  از  انگار 
چنين جايگاهي آماده كرده، زيرا حتي خبرنگاران 
تخصص شان  كه  هم  جنجالي  روزنامه هاي  سمج 
به  تا  است،  سرشناس  زندگي افراد  در  كندوكاو 
كيت  گذشته   در  نقطه  «تاريكي»  نتوانسته اند  اينجا 
 1987 سال  در  ميدلتون  خانواده    بيابند.  ميدلتون 
لوازم  پستي  سفارش هاي  كه  شركتي  تاسيس  با 
كالني  ثروت  به  مي كند،  قبول  را  ميهماني  تزيين 
دست يافت. پس از اعالم نامزدي شاهزاده ويليام 
روزنامه   دستاويز  تنها  ميدلتون  اليزابت  كاترين  و 
ميدلتون  كيت  ساله    45 دايي  اسميت،  گلد  ها گري 
پيوند  در  بار  چندين  نامش  آن  از  پيش  كه  بود 
بود.  شده  مطرح  روزنامه ها  در  مخدر  مواد  با 
كوچك تر  برادر  و  خواهر  از  عكس هايي  انتشار 
دانشجويي  ميهماني  چند  در  كه  ميدلتون  كيت 
گرفته شده بود، نيز چندان مساله  با اهميتي نبود 
ارشد  دختر  به  را  ايرادي  بتوان  آن  خاطر  به  كه 
هواپيما  سابق  ميهماندار  ميدلتون ،  اليزابت  كارول 
پرواز،  سابق  افسر  ميدلتون،  فرانسيس  مايكل  و 
گرفت. هرچند كيت ميدلتون به دليل پشتوانه  مالي 
مدارس  در  را  تحصيالتش  توانست  خانواده اش 
سنت  شناخته  شده  دانشگاه  و  بريتانيا  ممتاز 
اندروز در اسكاتلند، جايي كه غالب دانشجويانش 
از خانواد ه هاي مرفه و سطح باالي اجتماع هستند، 
همانند  تحصيلش  دوران  همه  اين  با  اما   بگذراند 
خوشي ها  همان  با  اروپايي  جوان  دختران  ديگر 
از  شد.  سپري  دانشجويي  زمان  شينطت هاي  و 
از  ويليام  شاهزاده  ازدواج  تقاضاي  نيز  همين رو 
كيت ميدلتون موضوعي نبود كه موجي از مخالفت 

زوج  اين  اندازد.  راه  به  سلطنتي  خانواده  ميان  را 
محبوبيت  بريتانيا  مردم  ميان  روزها  اين  جوان 

فراواني دارند . 
هر چند  اين ازدواج هم اينك چهره  پرشكوه خانواده  

اما  داده  قرار  ديد  معرض  در  را  بريتانيا  سلطنتي 
رسوايي ها و جنجال هايي هم بوده اند كه روزگاراني 
روابط  انداخته اند.  سايه  سلطنتي  خاندان  چهره   بر 
عاشقانه متعدد ادوارد هفتم كه در سال 1901 به 
مي شد  ملكه  رنجش  باعث  همواره  رسيد،  سلطنت 
اما در نهايت وي با شاهزاده الكساندرا از دانمارك 
همه  تصور  برخالف  ازدواج  اين  كه  كرد  وصلت 
سالي  سال 1992  آورد.  دوام  زيادي  سال هاي  تا 
بريتانيا  سلطنتي  خاندان  براي  خوش  چندان  نه 
همسرش  از  اندرو  شاهزاده  مارس  ماه  در  بود. 
جدايي  از  پس  ماه  چند  شد.  جدا  فرگوسن  سارا 
همراه  به  فرگوسن  سارا  از  نامتعارف  عكس هايي 
ماه  در  يافت.  راه  روزنامه ها  به  مالي اش  مشاور 
آوريل همان سال شاهزاده آن طالق گرفت و چند 
و  چارلز  شاهزاده  سرانجام  دسامبر  در  بعد  ماه 

ليدي دايانا پس از سال ها اختالف جدايي خود را 
رسما اعالم كردند. ملكه اليزابت دوم اين سال را 
كه همزمان با چهلمين سالگرد تاجگذاري اش بود، 
«سالي بد» لقب داد. جدايي چارلز از دايانا ضربه 

وارد  بريتانيا  سلطنتي  خاندان  وجهه  به  محكمي 
كرد. مدت كوتاهي پس از آن درز مكالمات تلفني 
چارلز با كاميا پاركر، معشوقه چندين ساله اش، به 
روزنامه ها سر و صداي زيادي را به راه انداخت 
رغبتي  چندان  مردم  از  بسياري  كه  شد  موجب  و 
نداشته  چارلز  شاهزاده  رسيدن  سلطنت  به  براي 
خاندان  اعضاي  فقط  نه  ميان،  اين  در  باشند. 
بوده اند  نيز  آنها  نزديك  اطرافيان  بلكه  سلطنتي، 
مي گذرد  خانواده  اين  درون  آنچه  از  جزيياتي  كه 
پاول  سال 2003  در  كرده اند.  منتقل  بيرون  به  را 
منتشر  كتابي  دايانا،  ليدي  شخصي  خدمتكار  برل، 
زناشويي  زندگي  بحران  از  پرده  آن  در  و  كرد 
نيست  مشخص  چند  هر  برداشت.  دايانا  و  چارلز 
كه آنچه برل در اين كتاب نوشته تا چه اندازه به 
در  كتاب  اين  حال  هر  در  اما  است  نزديك  حقيقت 

صدر پرفروش ترين ها قرار گرفت. شاهزاده هري، 
اليزابت،  ملكه  نوه    ويليام  شاهزاده  جوان تر  برادر 
لقب  متعدد  ميهماني هاي  در  حضور  دليل  به 
كرد.  دريافت  رسانه ها  از  را  ميهماني»  «شاهزاده 

تا  نيز  نازي ها  يونيفورم  در  او  از  عكسي  انتشار 
نبود  تصويري  اين  قطعا  اما  بود  خبرساز  مدت ها 
كه خاندان سلطنتي مايل به ارايه آن از سوي خود 
در  پيوست،  ارتش  به  هري  شاهزاده  پس  باشد؛ 
پيشين اش  رفتار هاي  از  و  كرد  خدمت  افغانستان 

فاصله گرفت. 
در هر حال ازدواج كيت ميدلتون و شاهزاده ويليام 
درست همان تصوير مورد عالقه  خاندان سلطنتي 
بدون  و  تحصيلكرده  و  زيبا  جوان،  زوجي  است؛ 
چند  هزينه  روزها  اين  مي رسد  نظر  به  كه  حاشيه 
و  ملكه  سوي  از  كه  ازدواج شان  پوندي  ميليون 
شاهزاده چارلز يا به عبارتي ديگر ماليات دهندگان 
بريتانيايي پرداخت مي شود، چندان موضوع مورد 

بحث رسانه ها و مردم نيست. 
منبع: دويچه وله

گزارش

مرگ بن الدن براى 
مردم  هم مهم است؟

آيا  اما  بود،  مهم  خبرى  اگرچه  الدن  بن  مرگ   
خواهد  جاى  به  بلندمدت  تاثيرى  مردم  زندگى  در 
گذاشت؟ داغ ديدگان تروريسم از اين خبر شادمان 
شدند و يا بدتر، داغ هايى تازه شد كه سال ها طول 

كشيده بود تا فراموش شوند؟
بهنوش خرم روز:  خبر كشته شدن اسامه بن الدن،  
واكنش هاى  و  بوده  روز  چند  اين  داغ  اخبار  از 
بسيار متفاوتى را در سراسر جهان، در بين مردم 
رئيس جمهور  است.  برانگيخته  سياستمداران  و 
آمريكا اين خبر را يك خبر خوب مى داند. اما براى 
بقيه مردم هم آيا اين خبر خوبى است؟ يا همه ما 
فراموش  را  خبر  اين  كوتاه  بسيار  زمانى  از  بعد 
خواهيم كرد و آيا كشتن بن الدن واقعا گامى مهم 

در مبارزه با تروريسم محسوب مى شود؟
به  پاسخ  سر  بر  محققين  ديسكاورى،   گزارش  به 
دارند  باور  برخى  ندارند.  نظر  توافق  سوال ها  اين 
مشكل  با  را  القاعده  گروه  الدن،  بن  مرگ  كه 
كه  مى پذيرند  محققين  اين  چه  اگر  مى كند،   مواجه 

نقش بن الدن براى القاعده بيشتر سمبليك بود تا 

باورند  اين  بر  برخى  ديگر،  طرف  از  استراتژيك. 
كه گروه القاعده بدون بن الدن هم به عمليات هاى 

تروريستى خود در دنيا ادامه خواهد داد.
موسسه  در  تروريسم  متخصص  بى من،  دنيل 
موسس  الدن  «بن   مى گويد:  واشنگتن  بروكينگ 
هدايت  را  القاعده  سال  براى 20  و  بود  گروه  اين 
كرده بود. قطعا اين نكته مهمى است.» به باور وى، 
بن الدن سهمى منحصر به فرد در القاعده داشته 
مصرى  ظواهرى  ايمن  احتماال  كه  بعدى  رهبر  و 
نخواهد  را  الدن  بن  قدرت  و  جذبه  بود،  خواهد 

داشت.

در  القاعده  اخير  سال هاى  در  ديگر،   طرف  از 
كشورهاى مختلف پراكنده شده و اين امر نابودى 
مى توانيم  بنابراين  است.  ساخته  دشوارتر  را  آن 
پراكنده  گروه  هاى  اين  كه  باشيم  داشته  انتظار 
سال هاى  در  دهند.  ادامه  خود  كار  به  همچنان 
اخير، آمريكا سعى كرده منابع تامين مالى القاعده 
جرم شناس  ريان،  جيمز  اعتقاد  به  كند.  مسدود  را 
كاليفرنيا،   ايالت  دانشگاه  تروريسم  متخصص  و 
چرا  است،  الدن  بن  كشتن  از  موثرتر  روش  اين 
دور،   دركشورهاى  تروريستى  عمليات  اجراى  كه 

بسيار گران قيمت است.
البته هر دو گروه بر اين باورند كه القاعده دست 
كه  جايى  تا  زد،  خواهد  انتقام جويانه  عمليات  به 
آمريكا  و  شده  تشديد  آمريكا  در  امنيتى  اقدامات 
به مردمش در مورد مسافرت هاى خارجى هشدار 

داده است.
اما با اين وجود، واكنش مردم آمريكا دست كم در 
حال حاضر، پر از احساس آسودگى و سرفرازى 
است. افرادى كه در حادثه تروريستى 11 سپتامبر 
احساسات  داده اند،  دست  از  را  عزيزانشان 
بسيارى  براى  مى دهند.  گزارش  را  دوگانه اى 
شدن  تازه  با  توام   الدن  بن  مرگ  خبر  آن ها،  از 
حال،  عين  در  و  بوده  رفته  دست  از  عزيزان  داغ 

از  برخى  مى كنند.  تجربه  را  شادمانى  احساس 
زمان 11  در  كه  را  روانشناختى  آسيب هاى  افراد 
سپتامبر تجربه كرده بودند، باز به ياد مى آورند: 
بود  كشيده  طول  سال ها  كه  زخم هايى  شدن  تازه 

تا التيام يابد.
دانشگاه  روان پزشك  ريچ من،  جوديت  گفته  به 
و  هيجانى  بلندمدت  آثار  شيكاگو،  در  ايلينويز 
هنوز  سپتامبر،  حادثه 11  از  ناشى  روان شناختى 
هم بين مردم ديده مى شود، البته نه به زيادى قبل. 
ريچ من كه همچنين در حال مطالعه استرس هايى 
خود  روزمرده  زندگى  در  آمريكايى ها  كه  است 
در  كه  مى دهد  گزارش  دارند،  سروكار  آن ها  با 
براى  را  خود  اهميت  تروريسم  گذشته،   سال  دو 
بين  در  تنها  و  داده  دست  از  مردم  از  بسيارى 
يك  عنوان  به  هنوز  آمريكايى  مسلمان  گروه هاى 
عامل استرس زا باقى مانده است. ريچ من مى افزايد: 
«در حال حاضر شرايط اقتصادى خيلى بيشتر از 
باعث  و  دارد  اهميت  مردم  زندگى  در  تروريسم 
استرس و فشار مى شود. براى كسانى كه بيكارند 
زندگى شان  كفاف  درآمدشان  اما  دارند،   كار  يا 
از  بيشتر  الدن  بن  مانند  كسى  مرگ  نمى دهد،  را 
يك  تنها  باشد،   داشته  همراه  به  آسودگى  كه  آن 

حواس پرتى كوتاه مدت است.»
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 اكنون سوال اين است كه آيا سرويس اطالعات 
پاكستان مى توانست از ماجرا بى خبر باشد؟

مكان  بهترين  ظاهرا  پاكستان  آباد  ابت  روستاى 
يازده  همگان  كه  مردى  شدن  مخفى  براى  بود 
از  كه  نظامى  پايگاه  بودند.  او  دنبال  به  سال 

فعاليت  محل  ميالدى   2008 دسامبر  تا  سپتامبر 
محلى  همان  حقيقت  در  بود  آمريكايى  نيروهاى 
و  آن  در  اش  خانواده  و  الدن  بن  اسامه  كه  بود 
دور از دسترس همگان چند سال زندگى كردند. 
بن الدن در اين سالها هم از تيررس نگاه ماموران 

امنيتى پاكستان دور بود و هم از ديده سربازان 
آمريكايى پنهان. گفته مى شود كه بن الدن از سال 
زندگى  منطقه  همين  در  كنون  تا  ميالدى   2005
كرده تا روزى كه به تير آمريكايى ها كشته شد. 
اين ماجرا تبديل به ديوارى از بى اطمينانى ميان 
پاكى ها و آمريكايى ها شده است .پاكستانى ها 
منتقد دخالت آمريكا در خاك خود هستند و البته 
جاسوس  دومين  هويت  كشف  هم  آن  چاشنى 
واشنگتن در اين كشور در يك سال گذشته است .

آباد  ابت  در  ها  آمريكايى  آنكه  از  پس  هفته  يك 
مطرح  سوال  اين  هنوز  كشتند  را  الدن  به  اسامه 
خبر  پاكستان  امنيتى  نيروهاى  چگونه  كه  است 
درست  جهان  تروريست  ترين  مهم  كه  نداشتند 
آب  خوش  اى  منطقه  در  پايتخت  قدمى  يك  در 
سوال  اين  گذراند؟  مى  خوش  خود  براى  هوا  و 
زده  خجالت  را  پاكى  هاى  مقام  كه  اندازه  همان 
كرده ،خشم آمريكايى ها را هم برانگيخته است.

قطعا افرادى در القاعده بودند كه با سرويس هاى 
اين  اما  اند  بوده  ارتباط  در  پاكستان  اطالعاتى 
بدان معنا نيست كه تمامى رهبران آى اس آى در 
جريان مخفيگاه و ارتباط آن با القاعده بوده اند. 

ساختار آى اس آى در پاكستان بسيار گسترده 
كه  نيست  اينگونه  است.  پيچيده  بسيار  البته  و 
باشند.  نزديك  ارتباط  در  هم  با  ها  بخش  تمامى 
شكل  به  آى  اس  آى  اگر  كه  است  اين  حقيقت 
رسمى از مخفيگاه بن الدن خبر داشت ، دوربين 
ها و جاسوس هاى امريكا هم بايد از اين موضوع 

خبردار مى شدند.
دولتمردان در پاكستان اين ادعا را رد مى كنند و 
البته كه عقل سليم در واشنگتن هم مى دانست كه 
آى اس آى چندان به دنبال تعقيب و گريز القاعده 
كوتاه  گفتگوهاى  در  ها  آمريكايى  نيست.البته 
خود تاكيد كردند كه اطالعاتى كه اسالم آباد در 
خصوص القاعده و بن الدن در اختيار آنها قرار 

داده تا حدود بسيارى به آنها كمك كرده است. 
سازمان سيا و آى اس آى در سال 2004 ميالدى 
در منطقه ابت آباد عملياتى را آغاز كردند براى 
دستگيرى مرد شماره سه القاعده. يك سال پس 
از اين تاريخ اين مرد در منطقه ديگرى در غرب 

ابت آباد دستگير شد.

اين  كه  كنند  مى  ادعا  پاكى  هاى  مقام  برخى 
تلفن  شماره  ردگيرى  در  آى  اس  آى  هاى  كمك 
همراه مردى كه به بن الدن پناه داده بود منجر 
به دستگيرى وى در منطقه ابت آباد شد. در اين 
مساله اندك شك و شبهه اى نيست كه ردگيرى 
اختيار  در  ابزار  ترين  اصلى  حقيقت  در  صدا 
آمريكايى ها براى دستگيرى مظنونان است . البته 
منابع پاكستانى ادعا مى كنند كه در بسيارى از 
موارد آمريكايى ها منابع خاص خود را در جمع 
آورى اطالعات در پاكستان در اختيار داشته اند.

در  هم  ميالدى   2002 سال  در  ها  پاكستانى 
داشتند  دخالت  ديگرى  تروريستى  ضد  عمليات 
كه منجر به دستگيرى عمر پاتك در همين منطقه 
هاى  گذارى  بمب  در  شخص  اين  شد.  آباد  ابت 
هم  ميالدى   2008 سال  در  داشت.  دست  بالى 
به  آباد  ابت  منطقه  در  امريكايى  ويژه  نيروهاى 
اين  البته  پرداختند.  پاكستانى  نيروهاى  آموزش 
غربى  شمال  به  چندى  از  پس  آموزشى  كمپ 
كه  است  اين  حقيقت  اما  شد.  منتقل  وزيرستان 
نيروهاى آمريكايى چند ماهى را درست در چند 
قدمى منطقه اى زندگى كردند كه بن الدن در آنجا 
زندگى مى كرد. آنچه كه آمريكايى ها را عصبانى 
مى كند علم به اين مطلب است كه آى اس آى با 
يك دست به نيروهاى آنها كمك كرده و با دست 
مساله  اين  از  نمونه  يك  ها.  تروريست  به  ديگر 
شبكه حقانى است، خشن ترين شاخه از القاعده 
در شرق افغانستان. مورد ديگر هم لشگر الطيبه 
است كه گروهى كشميرى ست و گفته مى شود 

كه با آى اس آى ارتباط كامل دارد.

شدن  كشته  از  پس  پاكستانى  نگار  روزنامه  يك 
نوشت:  هوا  و  آب  خوش  اى  منطقه  در  الدن  بن 
كشورى  پس  نداشتيم  خبر  وى  مخفيگاه  از  اگر 
شكست خورده در حوزه اصالعات هستيم. اگر 
تخطى  المللى  بين  قوانين  از  كه  دانستيم  مى  هم 

كرده ايم. 
اما آيا كسى باور مى كند كه پاكى ها در جريان 
سوال  اين  دنبال  به  ها  آمريكايى  اكنون  نبودند؟ 
چه  از  بودند  جريان  در  ها  پاكى  اگر  كه  هستند 

زمانى بوده و به چه شكل؟ 

آى اس آى مقصر 
است يا سيا؟

واشنگتن پست 22 مى / ترجمه: سارا معصومى
ديويد ايگناتيوس 

آلمان سومين صادركننده 
اسلحه جهان

به  را  كشور  اين  آلمان  در  نظامى  صنايع  گسترش 
سومين صادركننده سالح در جهان تبديل كرده است.

شركتهاى  محصوالت  فروش  داد،  گزارش  اشپيگل 
را  كشور  اين  آلمان،  نظامى  تجهيزات  و  سالح  توليد 
تبديل  جهان  در  افزار  جنگ  كننده  تامين  سومين  به  

كرده است.
و  وگمان"  مافاى  "كراوس  شركتها  اساس  اين  بر 
و  اسلحه  صادرات  ميزان  بيشترين  كخ"  و  "هكلر 
مهمات را در ميان ديگر شركتهاى آلمانى از آن خود 
تا  گرفته  سبك  هاى  اسلحه  از  محصوالتشان  و  كرده 
زيردريايى  و  جنگنده  انواع  تانك،  زرهى،  خودروهاى 
مى  تامين  را  جهان  سالح  تقاضاى  بازار  اعظم  بخش 
كنند. اين در حالى است كه كشورهاى در حال توسعه 

آلمانى  سالحهاى  مشتريان  ترين  اصلى  هند  جمله  از 
هستند. در ميان كشورهاى اروپايى نيز يونان مشترى 

اصلى اين سالحها است.
صنايع  بخش  در  نفر  هزار  حدود 80  حاضر  حال  در 
اعالم  بر  بنا  هستند.  كار  به  مشغول  آلمان  نظامى 
وزارت دفاع آلمان، اين كشور قصد دارد تا سال 2015 
مجموعا 8 ميليارد يورو از هزينه هاى خود را از راه 

صادرات تامين كند.
ميزان  گذشته  سال   10 طى  آلمان  گزارش  اين  طبق 
اين  است.  كرده  برابر  دو  را  خود  نظامى  صادرات 
كشور بين سالهاى 2006 تا 2010 يازده درصد نياز 
سالح جهان را تامين كرده، در حالى كه سهم آمريكا 
از بازار جهانى سالح در اين سالها 30 درصد و سهم 

روسيه 23 درصد بوده است.
آلمانى  سالحهاى  اصلى  واردكنندگان  است  گفتنى   
 11) جنوبى  آفريقاى  از  عبارتند  يونان  و  هند  جز  به 
درصد)، تركيه (10 درصد)، كره جنوبى (9 درصد) و 

مالزى (7 درصد).
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بحرين هنوز روى نقشه است

زخم بحرين اگر فرداروزى سرباز كند هم منامه را مى سوازند هم رياض را. 
جنگ در ليبى و كشتار در سوريه بهانه هاى خوبى است براى فراموش كردن انچه كه در بحرين جارى ست. 
جنگ زشتى كه شايد همه آگاهانه روى از آن برگردانده اند. با اين همه اين كشور كوچك حاشيه خليج فارس هم 
مى تواند به اندازه و سهم خود در خيزش هاى عمومى جارى در منطقه نقش آفرينى كرده و تاثير گذار باشد. 

آنچه در منامه رخ مى دهد مى تواند منافع عالى آمريكا در منطقه را يا تامين و يا تخريب كند.
بحرين ميزبان پنجمين پايگاه نظامى آمريكا است و به دليل واقع شدن در منطقه خليج فارس براى مهار ايران 
كه سالهاست هدف اصلى امريكا در منطقه به شمار مى رود از اهميت فوق العاده اى براى واشنگتن برخوردار 
است. با اين همه خاندان آل خليفه كه بر مسند قدرت در منامه تكيه زده اند سالهاست كه متحد قسم خورده 
آمريكا در منطقه به حساب مى آيند. اين خاندان از ابتداى سال جارى ميالدى روند سركوب آزادى خواهان در 
اين كشور كوچك را آغاز كرد. چهاردهمين روز از ماه مارس بود كه ناآرامى ها در منامه شدت گرفت و تا 
كنون 800 نفر در اين كشور كوچك بازداشت شده اند. اكثر دستگيرشدگان هم از اكثريت شيعه هستند. بسيارى 
در زندان شكنجه شدند و كم هم نبودند كسانى كه در زير اين شكنجه ها جان دادند. بيش از 100 هزار نفر به 
دليل اعتراض به حاكميت شغل خود را در اين كشور 700 هزار نفرى از دست دادند. كارمندان دولت هم وادار 

به اداى سوگند وفادارى به آل خليفه شدند.

ابتداى هفته بود كه دولتمردان دستور تشكيل دادگاه 21 فعال سياسى را به اتهام تالش براى براندازى حكومت 
صادر كردند. در اين ليست نام برخى از رهبران شيعه تازه بازگشته از تبعيد و سنى هاى سكوالر ديده مى 
شود. فعاالن حقوق بشر و نويسندگان وب الگ هاى سياسى هم در زمره همين افراد هستند. دستگيرشدگان 
حتى اجازه تماس با وكالى خود را هم نيافتند و تنها سهم آنها از عدالت سيستم قضايى ، يك تماس تلفنى كوچك 
با اعضاى خانواده بود. بسيارى در همين فرصت اندك تاكيد كردند كه مورد شكنجه قرار گرفتند و آثار اين 

جراحت ها بر روى بدنشان هم مشهود بود. 
دولتمردان بحرينى در توجيه سركوب هموطنان خود اين ادعا را مطرح مى كنند كه اين ايران است كه با شيطنت 
هاى خود اوضاع را در بحرين بر هم ريخته است . اين ادعا در حالى مطرح مى شود كه هيچ مدرك مستدلى براى 
اثبات اين ادعا در دست آل خليفه نيست. آنها كه در دادگاه محاكمه شدند متهم به ارتباط با نهادى تروريستى 
هستند كه از خارج از كشور به آنها امر و نهى كرده است ! با اين همه گويا خاندان آل خليفه فراموش كرده اند 
كه هرگونه ناآرامى در بحرين مى تواند به نفع ايرانى ها هم تمام شود. بسيارى از تحليل گران ضد ايرانى ادعا 
مى كنند كه اگر آل خليفه دست به اصالحات مى زد در حقيقت پاى خود را محكم مى كرد و اين مساله به ضرر 

تهران بود!
دولت باراك اوباما تنها يك بار در جريان ناآرامى ها خواهان اصالحات شد كه وليعهد سلمان بن حامد آل خليفه 
آن را جدى گرفت و البته مورد شماتت هم طايفه اى هاى خود قرار گرفت. با اين همه از چهاردهمين روز از ماه 
مارس كه عربستان سعودى نيروهاى خود را به منامه اعزام كرد دولتمردان بحرينى هم سركوب را سرلوحه 

فعاليت خود قرار دادند.
وزارت امور خارجه كه حتى در قبال حوادث سوريه هم واكنشى در خور تحسين اتخاذ نكرد در بحرين هم با 
طمانينه برخورد كرد. هفته گذشته بيانيه بسيار آرامى منتشر شد كه در آن تاكيد شده بود راهكارهاى امنيتى 
تنها شاهراه براى حل بحران در بحرين نيست. واشنگتن با اين موضع گيرى ها تالش مى كند رابطه استراتژيك 
خود با بحرين را حفظ كند. اما با تحمل اين ميزان از خشونت تنها و تنها منافع بلند مدت خود را در منامه به خطر 
مى اندازد. شايد امروز اين ناآرامى در منامه سركوب شود اما اين زخم كهنه اگر سرباز كند مى تواند هم منامه 
و هم رياض را بسوزاند. كاخ سفيد بايد پا بر دل گذاشته و به خاندان هاى آل سعود و خليفه تاكيد كند كه تنها 
راه براى ادامه دوستى با واشنگتن پايان دادن به سركوب معترضان است . البته پنتاگون هم بايد به فكر مكان 

ديگرى براى استقرار پايگاه پنجم خود باشد. 
واشنگتن پست دهم ماه مى

خدماتخدمات
  امور ادارى و مكاتبه اىامور ادارى و مكاتبه اى

ترجمه و نوشتن  نامه هاى 
شما براى

 Housing & Job Centre & 
NHS

انجام مكاتبات ادارى با كليه 
سازمانهاى دولتى  ترجمه مدارك و پر 

كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)ظ

مشاوره در امور پناهندگى از 
مراحل ابتدايى
 تا اخذ نتيجه

با كمترين هزينه و كمترين زمان
خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا 
و پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان 

جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592
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سوت آرام ترمز 
براى اقتصاد چين

معضل  اقتصادى،  كارشناسان  بينى  پيش  به   
پير بودن جمعيت كار چين تا سال 2013 رشد 

اقتصادى اين كشور را كند خواهد كرد.
جمعيت چين آرام آرام پير و فرتوت مى شود و 
همين معضل مى تواند بر شكوفايى اقتصادى 
اين كشور تأثير منفى داشته باشد. بروز عالئم 
و نشانه هايى منفى در خصوص سن نيروى 
كار در چين احتمال كند شدن رشد اقتصادى 
اين كشور تا سال 2013 را تقويت كرده است.

به گفته برخى از كارشناسان اين احتمال وجود 
دارد كه تشديد تورم در كنار پيرى جمعيت در 
چين نيز طى سالهاى آتى اقتصاد اين كشور را 
با چالشهاى جدى روبرو كند.اين تغييرات در 
ساختار جمعيتى يعنى كاهش نيروى كار سبب 
شده تا چين با آگاهى از اين چالش بيشتر توان 
خود را بر افزايش صادرات و سرمايه گذارى 
بيشتر  چين  آينده  در  كند.اما  صرف  خارجى 

يك مصرف كننده خواهد بود.
دفتر  سوى  از  شده  منتشر  آمار  آخرين  طبق 
تا   0 از  جوان  جمعيت  چين،نسبت  آمار  ملى 
14 سال به 16،6 درصد در سال 2010 رسيد 
رقم 22،9  سال 2000  در  رقم  اين  حاليكه  در 
درصد را نشان مى داد.اين در حالى است كه 
جمعيت سالمند چين(باالى 60 سال) در همين 
فاصله زمانى از 10،3 درصد به 13،3 درصد 

افزايش يافته است.
از  بسيارى  منفى  تغييرات  همين  به  توجه  با 
موسسات از جمله بانك گسترش آسيايى پيش 
بينى كرده است كه نسبت جمعيت مسن باالى 
خواهد  درصد   33 به   2050 سال  تا  سال   60
رسيد.پيش بينى شده است چين از سال 2013 
گريبان  به  دست  معضل  اين  با  جدى  طور  به 

خواهد بود.

و  جمعيت  دليل  به  اخير  سالهاى  طى  چين 
نيروى كار باال و جوان و ارزان توانسته بود 

به رشد اقتصادى قابل توجهى دست يابد.
زانگ جوواى، استاد دانشگاه و مدير موسسه 
آكادمى  در  اجتماعى  امنيت  و  كار  مطالعات 
افزايش  گويد:"  مى  چين  اجتماعى  علوم 

دستمزد شايد يكى از راهكارهاى مقابله با اين 
راهكار  همين  باشد.ولى  جمعيت  پيرى  معضل 
مى تواند سبب كاهش قابل توجه سود بسيارى 

از صنايع كوچك شود."
كه  اعتقادند  اين  بر  اقتصاددانان  از  بسيارى 
را  تورم  تواند  مى  كارگران  دستمزد  افزايش 
صنايع  ميان  در  رقابت  حتى  و  داده  افزايش 
كارخانه اى را از بين ببرد.تهديدى كه مى تواند 

موقعيت چين در جهان را به خطر بيندازد.

در سال 2010 دولت چين حقوق كارگران را تا 
20 درصد افزايش داد و متعهد شد تا 5 سال 

آينده اين رقم را به دو برابر برساند.
مثابه  به  را  تهديد  اين  كارشناسان  از  برخى 
كه  باورند  اين  بر  و  كرده  تلقى  فرصت 
همچون  تواند  مى  چين  در  كار  نيروى  كاهش 

سمت  به  را  كشور  تا  باشد  كاتاليزورى 
تكنولوژى  واردات  افزايش  و  مدرنيزاسيون 

ترغيب كند.
با  مقابله  براى  بايد  چين  دولت  حال  هر  در 
معضل موجود، بايد در قوانين تنظيم خانواده 

تغييراتى را به وجود آورد.

مركز اطالعات اينترنتى چين/ 4 مى 2011

گذر قيمت نفت از 117 دالر 
ناشي  خسارات  به  نسبت  سرمايه گذاران  نگراني  پي  در 
قيمت  كشور  اين  نفتي  تاسيسات  به  آمريكا  سيل  از 
رفت. فراتر  بشكه  هر  در  دالر   117 مرز  از  نفت  جهاني 

اثر  بر  نفتي  مخازن  شدن  ويران  با  فارس  گزارش  به 
تقاضاي  افزايش  براي  نگراني  و  مي سي سي پي  سيل 
چين دومين مصرف كننده نفت جهان، قيمت نفت افزايش 
يافت.بر اساس گزارش بلومبرگ با احتمال آسيب ديدگي 
گزارش  از  پس  و  دريايي  حمل ونقل هاي  و  پااليشگاه ها 
درصد   0.7 نفت  قيمت  آمريكا،  بنزين  موجودي  كاهش 
افزايش يافت.تورم چين از اهداف تعيين شده دولت فراتر 

رفته است و احتمال مي رود بانك مركزي اين كشور نرخ 
بهره براي آرام كردن اقتصاد را كاهش دهد.سنره ليم يك 
استراتژيست در زمينه انرژي و كاالهاي نفتي گفت: بازار 
در 2 روز گذشته داراي نوسان بوده است و اكنون ممكن 
نفتي  بازارهاي  افزود:  باشد.وي  تثبيت  حالت  در  است 
خريد  زمينه  در  اشتباهات  احتمال  و  است  آشفته  بسيار 
و فروش در آن زياد است. بر اساس اين گزارش قيمت 
نفت سبك آمريكا براي تحويل در ماه ژوئن با افزايش 12 
سنتي به 104 دالر به ازاي هر بشكه رسيد. روز گذشته 
دالر   103.88 به  و  يافته  افزايش  دالر   1.33 نفت  قيمت 

بيشترين ميزان از ماه مي  رسيده بود. 

كاهش 344 هزار   بشكه اي اوپك 
ماه  در  عراق  از  غير  به  اوپك  عضو   11 توليد 
به  كاهش  روز  در  بشكه  هزار  با 344  آوريل(فروردين) 
فارس  گزارش  رسيد.به  روز  در  بشكه  ميليون   26.18
عراق  از  غير  به  اوپك  عضو   11 توليد  پالتز،  از  نقل  به 
رسيد. روز  در  بشكه  ميليون   26.18 به  آوريل  ماه  در 

در  بشكه  هزار   344 آن  از  قبل  ماه  به  نسبت  رقم  اين 
روز كاهش داشته است.كاهش توليد نفت اوپك در حالي 
است كه افزايش قيمت نفت طي ماه هاي اخير هزينه هاي 
آمريكا  است.  داده  افزايش  را  جهان  در  انرژي  مصرف 
اما  مي داند  نفت  قميت  افزايش  مهم  عامل  را  بازي  سفته 
برخي تحليلگران اين نظر را رد مي كنند.افزايش قيمت نفت 
تنش ها  و  تقاضا  افزايش  دالر،  ارزش  كاهش  به  همچنين 
در ليبي نسبت داده مي شود.توليد نفت ليبي از 460 هزار 
بشكه در روز در ماه مارس به 200 هزار بشكه در روز 
در ماه آوريل كاهش يافته است.به رغم كاهش توليد اوپك 
ميليون بشكه  اين سازمان در حال حاضر روزانه 1.39 
بيش از هدف رسمي خود يعني 24.85 ميليون بشكه در 

روز نفت توليد مي كند.

آلمان واردات برنج باسماتي 
هند را به دليل آلودگي 

متوقف كرد
توقف  در  اروپايي  شركت  چند  و  آلمان  اقدام  دنبال  به 
صادرات  آلودگي،  دليل  به  هند  باسماتي  برنج  واردات 
اين محصول به اتحاديه اروپا در سال گذشته 10 درصد 
تراست،  پرس  از  نقل  به  فارس  گزارش  به  يافت.  كاهش 
كرد  تاكيد  هند  باسماتي  برنج  صادرات  شركت  رئيس 
منتهي  مالي  سال  در  هند  باسماتي  برنج  صادرات  ميزان 
ميليون  از 3.13  كمتر  به  كاهش  درصد   2.2 با  مارس  به 
سوي  از  تقاضا  افت  كرد  تصريح  وي  است.  رسيده  تن 
اتحاديه اروپا و عربستان تاثير منفي زيادي بر صادرات 

برنج باسماتي هند داشته است. 
بازارهاي  در  هند  باسماتي  برنج  براي  تقاضا  ميزان 
بين المللي بخصوص بازار اروپا كاهش داشته است. ميزان 
تقاضا در بازار عربستان و ساير كشورهاي غرب آسيا 
به  كشورها  اين  در  ذخاير  سطح  بودن  باال  علت  به  نيز 

شدت افت داشته است. 
بر اساس اين گزارش ميزان صادرات برنج باسماتي هند 
كشورهاي  برخي  است.  يافته  كاهش  اروپا  به  ويژه  به 
به  اقدام  هند  صادراتي  برنج  آلودگي  علت  به  اروپايي 
يك  كردند.  كشور  اين  از  برنج  واردات  كردن  متوقف 
آزمايشگاه مستقر در شهر هامبورگ سال گذشته گزارش 
هند  صادراتي  برنج  در  شيميايي  مواد  برخي  ميزان  داد 
كه در مناطق شمالي اين كشور كشت مي شود بيشتر از 
حد مجاز است. البته هيچ آزمايشگاه ديگري در اروپا اين 

گزارش را تاييد نكرده است. 
سال  در  آلمان  مثل  كشورهايي  گزارش  اين  اساس  بر 
گذشته واردات برنج باسماتي هند را متوقف كرد كه اين 
به  هند  برنج  صادرات  درصدي  كاهش 10  موجب  مسئله 

اروپا شد. 
رئيس شركت صادرات برنج باسماتي هند در ادامه افزود: 
ميزان فروش برنج باسماتي به ايران كه حدود 40 درصد 
كاهش  فوريه  ماه  از  مي دهد  تشكيل  را  هند  كل  صادرات 
داشته است. ميزان صادرات برنج باسماتي به ايران طي 
ماههاي فوريه، مارس و آوريل كاهش داشته ولي مجددا 
رو به افزايش است. ايران واردات برنج هندي را به منظور 

حمايت از كشاورزان داخلي محدود كرده است.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
نرخ تورم چين به 5/3 

درصد رسيد 
تورم  نرخ  درصدي   5.4 ركورد  ثبت  از  پس 
كشور  اين  تورم  نرخ  مارس  ماه  در  چين 
درصد   5.3 از  بيش  به  نيز  آوريل  ماه  در 
پيش بيني هاي  از  بيشتر  رقم  اين  كه  رسيد 
از  نقل  به  فارس  گزارش  است.به  بوده  اوليه 
باورند  اين  بر  اقتصادي  كارشناسان  رويترز 
كه ادامه روند صعودي نرخ تورم در اقتصاد 
اين  مركزي  بانك  تا  شد  خواهد  موجب  چين 
كنترل  براي  را  بيشتري  سياستهاي  كشور 
كند. اجرا  بانكي  بهره  نرخ  افزايش  و  نقدينگي 

ميالدي   2011 سال  ابتداي  از  چين  دولت 
تالش زيادي را براي كاهش نرخ تورم بدون 
آغاز  اقتصادي  رونق  و  رشد  به  زدن  ضربه 
مارس  ماه  در  چين  تورم  نرخ  است.  كرده 
رسيده  اخير  ماه  در 32  خود  حد  باالترين  به 
در  اقتصادي  ارشد  كارشناس  يو  است.شائو 
تورم  نرخ  به  مربوط  آمارهاي  گفت  باره  اين 
حالي  در  آوريل  ماه  طي  چين  اقتصاد  در 
كاهش  كشور  اين  صنعتي  توليدات  كه  است 
رشد  با  سرمايه گذاري  فعاليتهاي  ولي  داشته 
مجموع  در  است.  شده  روبه رو  چشمگيري 
اميدوار  و  مثبت  كامال  چين  اقتصادي  شرايط 
ماه  اقتصادي  آمارهاي  اساس  است.بر  كننده 
بانكي  بهره  نرخ  مجدد  افزايش  احتمال  آوريل 
بسيار  چين  در  بانك ها  قانوني  ذخيره  نرخ  و 
كم است. ميزان توليدات صنعتي چين در ماه 
شد.  روبه رو  درصدي   13.4 رشد  با  آوريل 
اين رقم در ماه مارس با رشد 14.8 درصدي 

روبه رو شده بود. 

بازگشت طال به مسير 
گراني؛ يورو و دالر در اوج

از روز دوشنبه كه فعاليت بازارهاي جهاني در هفته جديد آغاز شده 
است، بار ديگر طال به مسير سابق خود بازگشته و روند صعودي را 
به  افزايش  دالر  با 8  گذشته  روز  طال  اونس  هر  است.  گرفته  پيش  در 
يك هزار و 514 دالر رسيد تا براي دومين روز پياپي نشانه هاي رشد 
در بازار فلز زردرنگ نمايان شده باشد. طال در بازارهاي جهاني تا 10 
روز پيش با سرعت زيادي رو به صعود گذاشته بود اما به يك باره با 
همين  و  شد  مواجه  ارزش  افزايش  با  دالر  بن الدن،  مرگ  خبر  انتشار 
اين  در  داشت.  پي  در  را  طال  و  نفت  جهاني  نرخ هاي  كاهش  موضوع 
شرايط نرخ هر اونس طال كه ركورد يك هزار و 560 دالري را به ثبت 

رسانده بود در يك هفته به كمتر از يك هزار و 500 دالر بازگشت.

 از روز دوشنبه اما بار ديگر شاخص بهاي طال روند صعودي را اين 
بار با سرعت كمتري در پيش گرفت. در بازار داخلي ايران نيز كه به 
تازگي التهاب بازار سكه را پشت سر گذاشته است، قيمت ها در طول 
هفته گذشته البته با شتابي كمتر از حد جهاني، كاهش يافت. قيمت انواع 
سكه كه در بانك ملي عرضه مي شود، با تاخير نسبت به نرخ جهاني 
در  طال  نرخ  ديروز  كه  حالي  در  شد.  مواجه  كاهش  با  گذشته  روز  از 
بازارهاي جهاني رشد داشت و اين كاهش نرخ سكه در بانك بايد در 
هفته گذشته و همزمان با كاهش نرخ جهاني طال، انجام مي شد.  طول 
قيمت انواع سكه با وجود اينكه در شعب بانكى با كاهش مواجه است، 
در بازار افزايش يافت. قيمت انواع سكه در بازار مجددا افزايش يافت، 
در عين حال قيمت طال در بازار داخلى نيز با افزايش مواجه شد.براين 
اساس قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى ديروز در بازار 458 هزار 
ربع  تومان،  هزار  سكه 214  نيم  تومان،  هزار  جديد 426  طرح  تومان، 

سكه 125 هزار تومان و سكه گرمى 62 هزار تومان اعالم شد.

بانك مركزى نيز قيمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادى طرح جديد را 
و 700  هزار  را 208  آزادى  بهار  سكه  نيم  تومان،  و 800  هزار   417
تومان و ربع سكه را 118 هزار و 500 تومان در شعب بانك ملى تعيين 
كرد.در اين رابطه رئيس اتحاديه كشوري طال، جواهرات، نقره، سكه و 
صراف با اشاره به افزايش 12-10 دالري طال در بازار جهاني گفت: 
كاهش قيمت طال بر اثر قتل بن الدن و به طور موقتي صورت گرفته 
بود، درحال حاضر روند قيمت طال رو به صعود است.وي با تاكيد بر 
اينكه قيمت سكه در بازار متعادل و مطابق با قيمت هاي جهاني است، 
هر  قيمت  كه  طوري  به  بوده  طال  قيمت  در  افزايش  تنها  كرد:  تصريح 
گرم طالي 18 عيار به 43 هزار تومان رسيد.اما شايد التهاب اصلي در 
دالر  نرخ  روزها  اين  چراكه  باشد  شكل گيري  حال  در  ايران  ارز  بازار 
و يورو در بازار آزاد با افزايش چشمگير مواجه شده است و رقابت 
خاصي ميان اين دو ارز در بازار آزاد ايران شكل گرفته است. قيمت 
دالر كه طى روزهاى گذشته و روندى افزايشى را تجربه كرده است، 
روز گذشته توسط صرافان براى فروش در بازار آزاد يك هزار و 180 
و 150  هزار  يك  آن  نرخ  دوشنبه  روز  كه  حالى  در  شد  اعالم  تومان 
تومان بود، قيمت هر يورو نيز به يك هزار و 685 تومان رسيده است. 

محدوديت  به  توجه  با  گفت:  ارز  قيمت  به  اشاره  با  كشتي آراي  محمد 
پيش بيني  و  داشته  افزايش  ارز  نرخ  مركزي  بانك  توسط  ارز  توزيع 
در  كند.كشتي آراي  پيدا  ادامه  آينده  روز  دو  در  روند  اين  كه  مي شود 
مي ماند  افزايش  به  رو  داخل  در  ارز  قيمت  كه  پرسش  اين  به  پاسخ 
بانك  كه  دارد  شنبه  روز  به  بستگي  كرد:  اظهار  مي كند،  پيدا  كاهش  يا 

مركزي چه مقدار ارز توزيع كند.
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كتاب هاي جديدي درباره 
بن الدن در راه است

انتشارات سنت مارتين كتابي درباره اسامه بن الدن 
كرد.به  خواهد  منتشر  زودي  به  او  مرگ  ماجراي  و 
گزارش مهر به نقل از آسوشيتدپرس، اين كتاب كه 
احتماال تا 24 مي (3 خرداد) روانه بازار مي شود به 
توسط  بن الدن  شدن  كشته  و  دستگيري  ماجراي 

واحد «نيوي سيل» در پاكستان اختصاص دارد. 

صدد  در  نيز  هاوس  رندم  انتشارات  همچنين 
رهبر  اين  درباره  مقاالتي  مجموعه  جمع آوري 
در  گذشته  روز  چند  كه  است  القاعده  تروريست 

پاكستان كشته شد. 

به نظر مي رسد با توجه به اتفاق مهم مرگ بن الدن 
از هم اكنون ناشران بين المللي زيادي در صدد انتشار 
كتاب هايي مرتبط با وي باشند كه برخي از آنها به 
مقاالتي  به  ديگر  تعدادي  و  زندگينامه  و  خاطرات 

پيرامون وي مربوط مي شود.

«شكسپير بلژيك» در حصار كلمات
ايالت  در  مترلينگ  موريس  بلژيكي  بزرگ  محقق  و  فيلسوف  نويس،  نمايشنامه  انديشمند،  شاعر، 
فالماند در شهر كان متولد شد. زبان آلماني و فرانسه را در خانواده فرا گرفت و در مدرسه زبان 
التين آموخت و تحصيالت خود را در رشته حقوق به پايان رسانيد. او در بلژيك وكيل دعاوي شد. 
او سپس به نويسندگي پرداخت و زبان انگليسي را آموخت. او ابتدا به نوشتن نمايشنامه مي پرداخت 
پس از چندي او به فلسفه گرايش پيدا كرد و به نوشتن كتب فلسفي پرداخت.مترلينگ كار نويسندگي 
را به طور رسمي از سال 1889 آغاز كرد. نمايشنامه اي شايسته تحسين به قلم او، نظر انجمن هاي 
براي  وي  كه  شد  باعث  شكست  اين  نكرد.  تجاوز  شهر  از  شهرتش  اما  كرد؛  جلب  خود  به  را  ادبي 
سفر  پاريس  به  دوباره  سال 1896  در  بگذارد.  كنار  را  قلم  سرخورده،  و  نااميد  سال،  چهار  مدت 
كرد و در آنجا با اربابان علم و ادب و همچنين با رهبران مكتب ادبي «سمبوليسم» آشنايي يافت. 
مترلينگ در سال 1897، نمايشنامه «شاهزاده خانم مالن»، در سال 1898،«عقل و سرنوشت»، در 
سال 1901،«زنبور عسل»، در سال 1902، نمايشنامه «موناوانا»، در سال 1903، كتاب «معجزه سن 
خود،  ادبي  شاهكار  سال 1908،  در  وي  كرد.  منتشر  را  گلها»  سال 1907، «فراست  در  و  آنتوان» 
نمايشنامه «پرنده آبي» را به رشته تحرير درآورد. اين نمايشنامه در طول پانزده سال، به 65 زبان 
مختلف ترجمه شد و در آمريكا نود و سه هزار موسسه از جمله مغازه، تئاتر، رستوران، سينما و 

غيره، نام «پرنده آبي» را روي خود گذاشتند. 

انتشار اين نمايشنامه و ديگر آثار با ارزش مترلينگ باعث شد كه وي در سال 1911، جايزه نوبل 
ادبيات را دريافت كند. او در سال 1912، كتاب «مرگ» را منتشر نمود و در سال 1919، با اينكه 
در بلژيك به سر مي برد، به عضويت آكادمي علوم فرانسه درآمد. وي در سال 1920، طي سفر به 
سال 1931،  در  موريانه»،  «كتاب  سال 1926،  در  مترلينگ  شد.  آشنا  آنجا  ادب  بزرگان  با  آمريكا 
«مورچگان»، در سال 1935، «عنكبوت زجاجي» و در سال 1937، كتاب معروف «در برابر خدا» را 
منتشر كرد. جنگ اول و دوم جهاني، اثر بدي در روحيه او به جا گذاشت؛ به گونه اي كه مي توان 
نشانه هاي آن را در مقاله هايي كه با نام «بقاياي جنگ» در انگلستان و «كشتار معصومان» در آمريكا 

انتشار يافت، مشاهده نمود. 

مترلينگ براي بار دوم جايزه ادبيات نمايشي «فرهنگستان زبان و ادبيات فرانسه» را دريافت كرد. 
اين نويسنده بزرگ در اواخر عمر دچار فراموشي شد و مدتها در يكي از بيمارستانهاي آمريكا به 
سر مي برد. وي در اواخر عمر به فرانسه بازگشت و در سال 1949، در جنوب فرانسه درگذشت. 
مترلينگ در تمام طول عمر خود با احترام مي زيست و در زمان حيات، نام او را در دايره المعارف ها 
ثبت كردند. پادشاه بلژيك در جشن هفتاد سالگي خود، لقب اشرافي «كنت» را به او داد، ولي مترلينگ 
از به كار بردن اين لقب خودداري مي كرد. پادشاه انگلستان نيز در كشور خود، قصري را به نام 
او ثبت كرد. مترلينگ در شعر و نويسندگي از مكتب «سمبوليسم» پيروي مي كرد او به ترجمه آثار 
لقب  بلژيك»  را «شكسپير  وي  دليل،  همين  به  مي كرد.  تجليل  از «شكسپير»  و  داشت  عالقه  ديگران 

دادند.

 نامزدهاى بوكر آفريقا معرفى شدند

دردسرهاى يك مرد مجرد و سربازى اجبارى 
 پنج نامزد نهايى جايزه 10 هزار دالرى «كين» معروف به بوكر آفريقايى معرفى شدند.

به گفته هيشام ماتار، رئيس داوران جايزه «كين» اين داستان ها «پرتره داستان كوتاه نويسى آفريقا» هستند. 
داستان هايى كه ماجراى حكايت طنز مرد مجردى اهل بوتساوانا و دردسرهاى او را روايت مى كنند و حتى 

شدن  سرباز  تلخ  حقايق 
اجبارى دخترى اهل اوگاندا 

را به تصوير مى كشند.
دالرى  هزار   10 جايزه  اين 
آفريقايى  نويسندگان  براى 
آفريقا»  «بوكر  به  كه 
معروف است حاميان بسيار 
مشهورى دارد از جمله ووله 
و  گوردمير  نادين  سوينكا، 
سه  هر  كه  كوتزى  جى.ام. 
شده اند.  ادبيات  نوبل  برنده 
ميان  از  نهايى  نامزد  پنج 
كشور   17 از  داستان   126

آفريقايى انتخاب شدند.
ماتار، نويسنده تحسين شده 

اهل ليبى درمورد نامزدها، گفت: «انتخاب نامزدها از بين حدود 130 متقاضى كار ساده اى نبود، سليقه داوران 
اين كار را دشوارتر و البته لذت بخش تر كرد.» 

اله الفرى سردبيرد روزنامه، ويكى آنوين سفرنامه نويس و كارگردان، ديويد گوانتر رئيس دانشگاه جرج تاون 
و شاعر و آميناتا فورنا نويسنده تحسين شده اعضاى هيئت داورى اين جايزه هستند.

دو داستان از كشور آفريقاى جنوبى انتخاب شده است؛ «سگ دلبر» نوشته ديويد مدالى درباره زنى پير كه 
بايد مواظبت از سگ دوست همسرش را برعهده بگيرد و «آنچه مولى مى داند» نوشته تيم كوگان درباره زنى 

كه دخترش با شليك گلوله كشته مى شود.

تاثير  داستان  كه  شده  نامزد  التا»  مك فينيس  ياد  داستان «به  با  بوتساوانا  اهل  نويسنده  كوبويتسيله  الئورى 
مرگ مك فينيس بر زنان يك روستا است. نووايولت بوالوايو اهل زيمباوه نيز با داستان «حمله به بوداپست» 

نامزد جايزه «كين» است.
داستان او ماجراى تالش شش كودك براى يك دزدى است. آخرين نامزد نيز بئاتريس المواكا اهل اوگاندا 
است كه داستانش «روياهاى پروانه» نام دارد و در آن ماجراى سرباز شدن اجبارى دخترى و بازگشت او به 

نزد خانواده اش را تعريف مى كند.
ماتار با تعريف از اين داستان ها گفت: «همگى عالى و بلندپروازانه هستند. اين داستان ها تصوير داستان نويسى 

آفريقا، طنز و هوش آن و دغدغه هاى آن هستند.»
برنده اين جايزه روز 11 جوالى در آكسفورد معرفى مى شود. سال پيش اولوفمى ترى از سيرالئون با داستان 
زندگى  حلبى آباد  در  كه  بود  پسر  گروهى  درمورد  او  داستان  شد.  جايزه  اين  برنده  چوب زنى»  «روزهاى 

مى كردند و داوران با عبارت «داستانى در حدواندازه آثار هومر» آن را تشويق كردند.

گاردين / 9 مه / ترجمه: حسين عيدى زاده

رونمايى از اولين نرم افزار نمايه خليج فارس
 در نمايشگاه كتاب تهران

 اولين نرم افزار نمايه خليج فارس با حضور غالمعلى حداد عادل، رئيس كميسيون فرهنگى مجلس شوراى 
اسالمى در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران رونمايى 

شد.
بين المللى  نمايشگاه  چهارمين  و  بيست  اطالع رسانى  ستاد  گزارش  به 
به  پاسخگويى  هدف  با  فارس  خليج  نمايه  نرم افزار  تهران،  كتاب 
پژوهشگران  و  دانشجويان  عالقه مندان،  پژوهشى  و  فكرى  نيازهاى 
از  گروهى  توسط  فارس  خليج  جمله  از  ايرانى  هويتى  موضوعات  به 
طراحان نرم افزار موسسه فرهنگى و اطالع رسانى نمايه وابسته به نهاد 

كتابخانه  هاى عمومى كشور طراحى شده است.
اين نرم افزار شامل بخش هاى موضوعى تاريخ و وضعيت جغرافيايى، 

رخدادهاى مهم تاريخى، اقتصاد و گردشگرى، مسائل حقوقى مرتبط از جمله ادعاهاى واهى برخى كشورهاى 
اين حوزه، آلودگى  ها، گالرى، شعر، عكس، كاريكاتور، نمايه نشريات و بيش از سه هزار مقاله درباره خليج 

فارس است
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شاعر  درخشان  و  بي نظير  آثار  كنار  در 
لوركا،  گارسيا  فردريكو  اسپانيايي  نامدار 
جهاني اش  شهرت  در  نيز  او  مرگ  و  زندگي 
در  كه  همانطور  داشتند.  بسزايي  نقش 
موضوع  اين  به  تايمز  نيويورك  از  مقاله اي 
فوق العاده  «كميت هاي  مي شود:  اشاره 
اسطوره شدن دور و بر شخصيت اين شاعر 
روز  آن  از  مي گرفت.  شكل  تراژيك  و  بزرگ 
هنگامي  جوالي 1936  در  سوزان  وحشتناك 
كه از خانه يكي از دوستان از گرانادا بيرون 
نماد  يك  به  شد،  شليك  او  به  و  شد  كشيده 
در  فاشيست  «ظلم  از  نمونه اي  شد،  تبديل 
شد.»  انقالبي»  به «شاعر  تبديل  او  و  عمل» 
دنياي  در  اسطوره ها  كه  مي دانيم  خوب  اما 

به كتاب ها پناه برده اند. 

نويسنده اي  نمي آيد.  انساني  كار  به  اسطوره  ديگر 
در بطن جامعه شايد بيشتر به كار او بيايد. همان 
موضوع  واكس زده»  و  تميز  «كفش  با  كه   شاعري 
شعرش را «از بين عابران خيابان جدا كند.» لوركا 
از  جداي  نبود.  اندازي  پوست  اين  از  مبري  نيز 
را  او  خوانندگان  اسطوره اي اش،  مرگ  و  زندگي 
به عنوان يك شاعر و نمايشنامه نويس با آغوش 
باز مي پذيرند. در زير ترجمه مقاله اي از نيويورك 
تايمز كه توسط روبرتو گونزالس اچواريا با نگاهي 
به كتاب «روياي يك زندگي» نوشته لسلي استينتون 
است كه در آن به زندگي فردريكو گارسيا لوركا 

پرداخته است. 
اين  اثر  نفيس ترين  بي شك  لوركا  گارسيا  زندگي 
او  هنگام  زود  مرگ  و  بود  اسپانيولي  نويسنده 
به  نسبت  او  شيفتگي  شگرف.  اثر  اين  اقتضاي 
نسبت  گونه  وسواس  صورت  به  و  مرگ  مقوله 
مرگ  در  كردن  قرباني  و  گذشتگي  خود  از  به 
او  مي يابد.  دوباره  معناي  او  ناگهاني  و  شگرف 
قرباني  كه  بود  هنرمنداني  معروف ترين  از  يكي 
سياست هاي رايج قرن بيستم شد، كودك شاعري 
كه بزرگ شدن و له شدن توسط تاريخ بي رحم را 
است  جالب  آنقدر  او  زندگي  داستان  نمي پذيرفت. 
و  شود  بدل  آرماني  نمونه اي  به  مي تواند  خود  كه 
هم  و  خواننده  براي  هم  داستان  اين  كردن  بازگو 
براي نويسنده با علم به سرنوشت دردناك آن به 

نوعي عادت تبديل شده است. 
كه  زندگي»  يك  «روياي  كتاب  در  استينتون  لسلي 
حساب  و  كاست،  و  بي كم  نامه  زندگي  نوعي  به 
شده لوركا محسوب مي شود، قسمت هاي رقت بار 
زندگي او را به اطناب بيان نكرده است. در داستان 
و  آميز  طعنه  مايه اي  ته  لوركا،  ماجراجويي هاي 
حتي ماليخوليايي وجود دارد. شور زندگاني لوركا، 
زندگي مرفه او به عنوان فرزند يك خانواده مالك 
از اندالوسيا كه در روياهاي موروثي اش رها شده 

بود. 
موفقيت هاي چشمگير او و شهرت ناگهاني اش انگار 
به قرضي بدل شد كه او ناگزير به پرداختش بود. 
چه  آن  روي  لوركا  كه  بود  بومي  همان  او  مرگ 
باكروس  فوئنته  از  بود:  زده  نقش  او  سفر  مسير 
هاوانا،  يورك،  نيو  مادريد،  به  گراندا)  (نزديك 
مونته ويدئو، بوئنس آبرس، بازگشت به مادريد، و 
ترغيب  را  او  مقاومت  غيرقابل  نيرويي  اينكه  مانند 
كند بازگشتش به گرانادا، جايي كه مرگ در انتظار 

او بود. 

هنگامي كه گرانادا به وسيله فاشيست هاي انقالبي 
لوئيس  خانواده  به  لوركا  شد،  تسخير  فرانكو 
بودند  فاالنژ  اعضاي  از  خود  كه  شاعر  روسالس 
پناه گرفت اما نه آن ها، نه پولي كه لوركاي نا اميد 
او  جان  نتوانست  بود  كرده  اهدا  آن ها  جنبش  به 
شهر  نزديك  ناشناخته  نقطه  يك  در  كنند.  حفظ  را 
او  هميشه  كه  بدني   ) جسدش  و  شد  شليك  او  به 
نهايي  تلنگري   – نشد  پيدا  گاه  هيچ  بود)  نگرانش 

بعد  كه  شخصيتي  او،  اسطوره اي  شخصيت  براي 
به  تبديل  كوتاهش  زندگي  و  كرد  رشد  مرگش  از 

زندگي شاعرانه نمونه قرن شد. 

و  موفقيت  با  او  كننده  خيره  و  درخشان  زندگي 
عين  در  و  دشوار  پس زمينه  و  شد  توام  شهرت 
حال فوق العاده زندگي او يكي از عواملي است كه 
گرديد.  او  كارهاي  انكار  قابل  غير  كيفيت  به  منجر 
دوران  اسپانيا  كه  زماني   ،1920 دهه  اوايل  در 
با  مقايسه  قابل  كه  را  هنري  رنسانس  درخشان 
مي گذراند،  بود  ميالدي   17 16و  قرون  رنسانس 
آن  در  گرفت.  قرار  همگان  توجه  مركز  در  لوركا 
سان  وگا،  ال  دِ  گارسيالسو  مانند  شاعراني  دوره 
بسياري  و  لئون  د  لوئيس  فري  كروز،  دال  خوان 

ديگر در ادبيات اسپانيا مي درخشيدند. 
جرگه  به  رفت،  مادريد  به  لوركا  كه  هنگامي 
 27 «نسل  عنوان  با  كه  پيوست  شعرايي  كهكشان 
كساني  شامل  كه  گروهي  بودند،  شده  شناخته   «
رافائل  خاندرو،  اله  ويسنته  گويلن،  خورخه  مانند 
زمان هايي  در  او  بود.  آلونسو  داماسو  و  آلبرتي 
پيكاسو،  مانند  نقاشاني  با  نزديكي  بسيار  رابطه 
سالوادور دالي و فيلمسازاني مانند لوئيس بونوئل 
نظر  به  اما  داشت  موسيقيدان  فايا  دو  مانوئل  و 
مي رسيد كه اين نويسندگان در اين دوره درخشان 
 «98 «نسل  قديمي تر  نويسندگان  نبودند،  كافي 
رامون  مائزتو،  د  راميرو  اونامونو،  ميگول  مانند 
زمان،  آن  در  بودند.  فعال  همچنان  وال اينكلن  دل 
زبان شناس برجسته رامون منندز پيدال مجموعه 
بازنويسي  را  وسطي  قرون  در  اسپانيا  ادبي  آثار 
شعر  بنياد  كه  را  عاميانه)  (تصنيف  باالدها  و  كرد 
ادبيات  بين  را  آن  و  كرد  كشف  را  بود  اسپانيايي 
مردمي و فرهنگي حائل كرد. مادريد نقش مركزيت 
از  را  آوانگارد  هنري  حركت هاي  و  روشنفكري 
پاريس ربود. گارسيا لوركا با شعرها، نمايشنامه ها 
در تجمعات روشنفكري در سالن ها به مركز توجه 
در  استينتون  كه  همانگونه  و  شد  تبديل  پايتخت 
كتابش به آن اشاره مي كند، او به مركز توجه اين 

مركز ادبي و هنري تبديل شد. 

دار  سبك  لوركا،  گارسيا  دستاوردهاي  از  يكي 
اندلسي  فولكلور  باالخص  مردمي  سنت هاي  كردن 
و همچنين پرداختن به شخصيت رمانتيك كولي ها 
(ترانه هاي  خوندو  كانته  يا  كولي ها  به  عالقه  بود. 
عميق) چيز جديدي نبود اما لوركا آن را احيا كرد. 
موضوع  اين  به  كتابش  در  استينتون  كه  همانطور 
اشاره مي كند: «بسياري از شاعران محلي قرن 19 
تقليد  در  زيادي  بسيار  اشعار  بيستم  قرن  اوايل  و 
سرودند....  اندالوسي  فولكلور  آوازهاي  ستايش  و 
اما تالش هاي آن ها منجر به نوعي ملغمه مدرن از 
فرم و محتواي سنتي شد، جانشين تصنعي و غلو 
لوركا  بالعكس،  نبود.  سنت ها  خدمت  در  كه  آميز 
آرزو داشت كه يك تركيب جديد بنيادين از سنت و 
آوانگارد ارائه كند. او در اين كار صاحب سبك شد 
و از تقليد صرف چشم پوشيد.» گارسيا لوركا از 
تكرار كلمات براي تاثير بيشتر استفاده مي كرد. در 
«ترانه ماه ماه»، دومين «ماه» هم مي تواند به عنوان 
صفت استفاده شود و هم تكرار طنزآميز يا الاليي 

وار اين كلمه باشد. 

از  اوج  پاد  و  ملودرام  كردن  حذف  با  لوركا 
صورت هاي  كه  كرد  ثابت  عاميانه،  تصنيف هاي 
كه  تدبيراتي  تمام  اندازه  به  مي توانند  مردمي 
سرزنده  مي نگارند  آثارشان  در  آوانگارد  شاعران 
و تاثيرگذار باشند.به اين ترتيب، «ترانه هاي كولي» 
لوركا كه درسال 1927 به چاپ رسيد، به يكي از 
كتاب هاي بسيار مشهور شعر در زبان اسپانيايي و 
يكي از پرفروش ترين ها و مهم ترين كتاب ها تبديل 
شد. در ابتدا، گارسيا لوركا به سراغ تئاتر رفت و 
سه گانه تراژيك او يعني «عروسي خون»، «يرما» 
و «خانه برنارد آلبا» همسطح بهترين آثار ايبسن، 

بكت، يونسكو و اونيل شد. 

موضوع  لوركا  گارسيا  شعرش،  نند  ما 
روستايي  اززندگي هاي  نيز  را  نمايشنامه هايش 
كرده  دستچين  تراژدي  عريان  ماهيت  با  اسپانيا 
اصلي  تئاتر  كه  بود  آگاه  درستي  به  بود.لوركا 

فرهنگ اسپانيولي – باالخص در جنوب – درگيري 
مسيحيت  به  ايمان  و  كفر  تراژدي  حل  قابل  غير 
مسيح  زندگي  روي  درستي،  به  استينتون  است. 
و به صورت بارزتري روي مراسم عشاي رباني 
شركت  آن  در  عمرش  تمام  در  لوركا  گارسيا  كه 
خود  از  بينش  كه  موضوعاتي  عنوان  به  مي كرد 
گاهي  گرچه  مي كند.  تاكيد  داد  شكل  را  او  گذشتي 
كشيشي  ضد  خاص  روحيه  لوركا  گارسيا  اوقات 
رسوم  با  مي داد،  نشان  را  اسپانيا  روشنفكران 
نمايشي و جذاب كليساي كاتوليك در اسپانيا غرق 
مي شد و از حاالت جسماني كه نشان دهنده مرگ 

و ماوراي آن بودند الهام مي گرفت. 

او مانند يك شهاب سنگ در افق ادبيات اسپانيولي 
شباهت هاي  كه  نامدار  شاعر  يك  كشيد،  زبانه 
نيكاراگوا  داريو  روبن  پيشينش  شاعر  به  زيادي 
(1867-1916) داشت. روبن داريو اولين كسي بود 
كه از كشوري به كشور ديگر مسافرت مي كرد و 
را  محلي  شاعران  رنجش  و  قوي  شاعران  تشويق 

برمي انگيخت. 
برخي كساني كه به گارسيا لوركا حمله مي كردند 
لوئيس  خوزه  مثال،  براي  بودند.  معروفي  اديبان 
به  لوركا  كه  روشي  خاطر  به  احتماال  بورخس 
بود  كرده  شيفته  را  آيرس  بوئنس  آن  واسطه 
آزرده شده بود و به تندي او را «زبده آندالسي» 
و يك «نويسنده بي اهميت» مي خواند اما همعصران 
آلونسو  ساليناس،  گيليان،  مانند  لوركا  اسپانيايي 
اواختالف  با  كه  آلبرتي  مانند  كساني  حتي  و 
نظرهاي سياسي داشتند، او را به عنوان يك نابغه 

مي شناختند. 
گفته  استينتون  كه  همانگونه  لوركا،  گارسيا  قتل 
است، يكي از عواملي بود كه شاعر شيليايي را به 
فعاليت سياسي سوق داد. آن قتل يكي ازتالقي هاي 
شعر  متقابل  اثر  آن  در  كه  بود  مدرن  تاريخ  مهم 
آن  ماوراي  و  اسپانيولي  دنياي  در  سياست  و 
تا  مرگش  زمان  از  مي داد.  نشان  خوبي  به  را 
از  نمونه اي  دنيا  براي  لوركا  گارسيا   1960 دهه 
مهم ترين  سروانتس  و  او  بود،  اسپانيولي  شاعر 
بيست  در  اما  بودند  زبان  يي  اسپانيا  نويسندگان 
نويسندگان  ديگر  شعاع  تحت  او  گذشته،  سال 
و  پاز  اكتاويو  بورخس،  مانند  التين  آمريكاي 

گارسيا ماركز قرار گرفت. 
اسپانيايي  زيادي  او  التين  آمريكاي  دنياي  در 
است و در كشورش، بعد از مرگ فرانكو و ظهور 
دموكراسي كنار گذاشته شد به اين دليل كه ديگر 
بار  اما  نبود  قدرت  سر  بر  رژيم  محبوب  قرباني 
اسطوره  اسطوره.،  يك  عنوان  به  نه  احياشد  ديگر 
بيرون انداخته شد و گارسيا لوركا همچنان يكي از 

بزرگ ترين نويسندگان قرن بيستم است. 

انديشه

خانه ترجمه
              (لندن)
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جشنواره كن با 
«آخرين تانگو در 
پاريس» كليد  خورد

برناردو  از  تقدير  با  كن  فيلم  جشنواره 
برتولوچى آغاز شد

 شصت و چهارمين دوره جشنواره فيلم كن 
با تقدير از خالق فيلم هاى «آخرين امپراتور» 

ادامه  در  و  پاريس»  در  تانگو  «آخرين  و 
آغاز  آلن  وودى  ساخته  تازه ترين  نمايش 

شد.
چهارشنبه  روز  كه  مراسم  اين  ابتداى  در   
فرانسوى  بازيگر  لورن  مالنى  شد،  برگزار 
برناردو  از  افتتاحيه  مراسم  مجرى  و 
 64 كن  جشنواره  آغاز  خواست  برتولوچى 

را رسما اعالم كند.   

سرشناس  فيلمساز  آن  از  قبل  دقايقى 
مراسم  در  چرخدار  صندلى  با  كه  ايتاليايى 
شركت كرده بود، اولين نخل طالى افتخارى 
مجموع  خاطر  به  را  كن  جشنواره  ساالنه 
از  كه  جايزه اى  كرد،  دريافت  خود  آثار 

دريافت آن بسيار خوشحال شده بود. 

برتولوچى 71 ساله كه تاكنون برنده جايزه 

به  را  خود  جايزه  نشده،  كن  طالى  نخل 
هيئت  رئيس  دنيرو  رابرت  و  آلن  وودى 
دوره  اين  اصلى  مسابقه  بخش  داوران 

جشنواره كن تقديم كرد. 

او با اشاره به آلن 75 ساله كه با چهره اى 
بود،  نشسته  خود  صندلى  روى  بى حال 
گفت: «چهره او امشب حالت عجيبى دارد كه 

تاكنون در هيچ كدام از فيلم هايش نديده ام»

و  عنكبوت»  «استراتژى  فيلم هاى  كارگردان 

«آسمان سرپناه» در عين حال از دنيرو كه 
در فيلم «1900» او بازى كرد، به عنوان «يك 

دوست خيلى خيلى خوب» ياد كرد.

«نيمه شب در پاريس» آلن فيلم افتتاحيه اين 
دوره جشنواره كن بود. 

دوست  «ضمنا  گفت:  ادامه  در  برتولوچى 
تمام  به  را  افتخارى  طالى  نخل  اين  دارم 
جنگيدن،  براى  كه  كنم  تقديم  ايتاليايى هايى 
و  توان  هنوز  تلخى،  اوقات  و  كردن  نقد 

انرژى دارند.»

داور  هشت  همراه  به  كه  ساله   67 دنيرو 
ديگر بخش مسابقه اصلى، برنده نخل طالى 
جشنواره كن 64 را از ميان 20 رقيب انتخاب 
مى كند، به همان اندازه از نمايش بخش هايى 

از فيلم هاى خود از «راننده تاكسى» تا «اين 
را تحليل كن»، تحت تاثير قرار گرفت.

او در واكنش به تشويق ايستاده حضار به 
فرانسوى، گفت: «ممنون كه من را جشنواره 
دعوت  چهارم  و  شصت  يا  پنجم  و  هفتاد 
كرديد. اميدوارم بتوانم كارم را خوب انجام 

بدهم. ممنون.»

ماريون  مك آدامز،  ريچل  ويلسن،  اوون 
مايكل  برودى،  آدرين  بيتس،  كتى  كوتيار، 
همسر  برونى-ساركوزى  كارال  و  شين 
«نيمه شب  در  فرانسه    جمهور  رئيس 
كه  فيلمى  مى كنند،  بازى  پاريس»  در 
برگزاركنندگان كن از آن به عنوان «يك نامه 
عاشقانه به پاريس» ياد كرده اند. فيلم جديد 
آلن با استقبال منتقدان و تماشاگران روبرو 

شد.

فيلمساز  آلمودوار  پدرو  جديد  فيلم هاى 
و  دانماركى  ترير  فون  الرس  اسپانيايى، 
برادران داردن از بلژيك در ميان 20 اثرى 
طالى  نخل  جايزه  دريافت  براى  كه  هستند 

كن رقابت مى كنند. 

جود الو و اوما تورمن ستاره هاى هاليوود، 
نانسان  كنگى،  هنگ  كارگردان  تو  جانى 
آساياس  اوليويه  و  چينى  تهيه كننده  شى 
بخش  داوران  ديگر  از  فرانسوى  كارگردان 

مسابقه اصلى اصلى هستند. 

فيلم  دو  پنجشنبه  روز  برنامه،  با  برابر 
مسابقه  بخش  در  زن  كارگردانان  ساخته 
پخش مى شود؛ «بايد درمورد كوين صحبت 
كارگردان  رمسى،  لين  كارگردانى  كنيم»  به 
جان  و  سوئينتن  تيلدا  بازى  با  اسكاتلندى 
اليونل  رمان  از  اقتباسى  كه  رايلى  سى. 
فيلم  اولين  خفته»  «زيباى  و  است  شرايور 

بلند جوليا لى كارگردان استراليايى.

فيلم  با  پنجشنبه  روز  هم  نگاه  نوعى  بخش 
«بى قرار» به كارگردانى گاس ون سنت آغاز 
مى شود. شصت و چهارمين جشنواره فيلم 

كن تا 22 مه (اول خرداد) ادامه دارد.

خبرگزارى فرانسه / 11 مه 

«اژدها»  به جشنواره فيلم 
شانگهاى مى رود

 فيلم سينمايى «اينجا اژدها دارد» به كارگردانى رولند جافى يكى از 
16 فيلم بخش مسابقه چهاردهمين دوره جشنواره بين المللى فيلم 

شانگهاى است.
 برگزاركنندگان جشنواره شانگهاى اسامى 9 فيلم كه بخت دريافت 

جايزه جام طاليى اين دوره جشنواره را دارند، اعالم كردند.
«اينجا اژدها دارد» رولند جافى توليد مشترك آمريكا، آرژانتين و 
اسپانيا و داستانى درباره جنگ داخلى اسپانياست. چارلى كاكس، 
گلشيفته  و  مى كنند  بازى  فيلم  اين  در  اسكات  داگرى  و  بنتلى  وس 
فراهانى بازيگر ايرانى به نقش شخصيتى به نام ليال ظاهر مى شود. 
جافى بريتانيايى در دهه 1980 براى دو فيلم «كشتزارهاى مرگ» و 

«ماموريت مذهبى» نامزد اسكار بهترين كارگردان شد.
 21) ژوئن   19 تا   11 كه  شانگهاى  فيلم  جشنواره  برگزاركنندگان 
دو  اروپايى،  ديگر  فيلم  سه  مى شود،  برگزار  خرداد)  تا 29  خرداد 
هم  را  هند  قاره  شبه  و  تركيه  آرژانتين،  از  فيلم هايى  و  ژاپنى  فيلم 
انتخاب كرده اند. اسامى هفت فيلم ديگر بخش مسابقه در هفته هاى 

آتى اعالم خواهد شد.
كارگردانى  به  استخوان»  «تونل  زندان  از  فرار  موضوع  با  درام 
 Alive» خانوادگى  كمدى  و  آرژانتينى  كارگردان  گاراسينو  ناچو 
and Kicking» ساخته اندى رونگهاگن در كنار «اينجا اژدها دارد» 

تازه ترين فيلم هاى بخش مسابقه هستند.
آمريكايى  فيلمنامه نويس  و  كارگردان  تهيه كننده،  لوينسن  برى 
فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  چهاردهمين  داوران  هيئت  رياست 

شانگهاى را به عهده دارد.

هاليوود ريپورتر / 11 مه

«نيكالس كيج» تبرئه شد!
بنا به گفته وكيل نيكالس كيج ، اين بازيگر كه در تاريخ 16 آوريل 

دستگير  نيواورلينز  در 
وارده  اتهامات  از   ، شد 
مجازات  و  شد  تبرئه 
از  نقل  به  شد.   نخواهد 
اسكاى نيوز، چندى پيش 
درحاليكه  كيج  نيكالس   ،
محل  مقابل  خيابان  در 
سكونت خود با همسرش 
به   ، كرد  مى  مشاجره 
خانوادگى  خشونت  اتهام 

 ، شب  هنگام  در  شهروندان  عمومى  آرامش  و  نظم  در  اخالل  و 
توسط ماموران پليس نيواورلينز دستگير شد .

گفت:"  مشهورهاليوود  بازيگر  اين  قانونى  وكيل   ، رزنبرگ  هرى 
دفتر دادستان منطقه نيواورلينز اتهامات وارده به نيكالس كيج را 
رد كرد و به اين ترتيب او تحت پيگرد قانونى قرار نخواهد گرفت و 

هيچگونه مجازاتى براى او در نظر گرفته نخواهد شد."
پرونده  اين  پيگيرى  روند  كه  خوشحاليم  خيلى  افزود:"ما  رزنبرگ 
در مسير درست پيش رفت و عالرغم گزارشات نادرست رسانه 

ها ، نيكالس از اتهامات وارده تبرئه شد."
اعمال   ، ناحيه  دادستان  سخنگوى   ، بومن  كريستوفر  گفته  به  بنا 
جرم  ارتكاب   ، دادستان  نظر  از  كيج  نيكالس  توسط  شده  انجام 

تلقى نشد.
 000/11 وثيقه  يك  گذاشتن  با  دستگيرى  از  پس  بالفاصله  كيج 
دالرى از سوى يكى از دوستانش به نام چپمن ، آزاد شد و اكنون 
او  ضامن  به  وثيقه  اين   ، است  شده  تبرئه  وارده  اتهامات  از  كه 

بازگردانده خواهد شد.
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پاچينو به فيلم خانواده مافيايى پيوست
 آل پاچينو در كنار جان تراولتا در درام جنايى «گوتى: 
سه نسل»  كه از روى داستانى واقعى ساخته مى شود، 

نقش آفرينى مى كند.
 پاچينو كه پيش از اين در سه گانه جنايى «پدرخوانده» 
دالكروس،  نيل  نقش  نسل»   سه  در «گوتى:  كرده،  بازى 
همكار و مشاور جان گوتى پدر، رئيس خانواده تبهكار 
گامبينو يكى از بزرگترين خانواده هاى مافيايى ايتاليا در 

نيويورك را بازى مى كند.
مى شود. «گوتى:  ظاهر  پدر  گوتى  جان  نقش  در  تراولتا 
جيمز  و  مى كند  كارگردانى  لوينسن  برى  را  نسل»  سه 
بازنويسى  را  روسى  لئو  فيلمنامه  است  قرار  هم  توباك 

كند. 
لوينسن اخيرا پاچينو را در فيلم تلويزيونى «شما جك را 
نمى شناسيد» توليد شبكه اچ بى او كارگردانى كرد. توباك 
همكارى  لوينسن  با  «باگزى»  فيلم  در  اين  از  پيش  هم 
در  پدر  گوتى  جان  همسر  ويكتوريا،  نقش  است.   كرده 
«گوتى: سه نسل» را كلى پرستن، همسر واقعى تراولتا 

به عهده دارد و اال بلو تراولتا دختر تراولتا هم نقش آنجل گوتى، دختر جان گوتى پدر و ويكتوريا را 
ايفاء خواهد كرد. 

جو پشى به نقش آنجلو روجى يرو همكار جان گوتى پدر ظاهر مى شود و لينزى لوهان نقش كيم گوتى، 
همسر جان گوتى پسر را بازى مى كند. بازيگر نقش هاى جان گوتى پسر هنوز مشخص نشده است.

مارك فيوره فيلم مستقل «گوتى: سه نسل»  را تهيه مى كند. فيلم ارتباط جان گوتى با پسرش را مورد 
توجه قرار مى دهد. پسر گوتى پس از او كنترل حرفه خانوادگى را به عهده گرفت. او مدتى را در زندان 

گذراند، اما در نهايت توانست از محكوميت در دادگاه فرار كند.
جان گوتى پدر به جرم اخاذى، 13 مورد قتل، ممانعت از اجراى عدالت، آدم ربايى، توطئه براى انجام 
قتل، باجگيرى، فرار از ماليات، رباخوارى و قمار غيرقانونى به حبس ابد محكوم شد و سال 2002 در 
62 سالگى در زندان درگذشت.  پاچينو 72 ساله سپتامبر امسال در جشنواره ونيز با جايزه «افتخار 
فيلمساز» مورد تقدير قرار مى گيرد. همچنين فيلم «وايلد سالومه»  به كارگردانى او اولين بار در دنيا 
در ليدو روى پرده مى رود. پاچينو سال 1993 براى «بوى خوش زن» برنده اسكار بهترين بازيگر 

مرد شد.
هاليوود ريپورتر / 10 مه

«جانى دپ»
 زخمى شد!

چهارم  قسمت  فيلمبردارى  هنگام  در  كه  دپ  جانى 
كارائيب"  دريايى  "دزدان  فيلمهاى  مجموعه 
ديدگى  آسيب  اين  از  هم  هنوز   ، شد  دچارسانحه 
اين  در  بازهم  دارد  قصد  اما  برد  مى  رنج  دردناك 

مجموعه فيلمها نقش آفرينى كند.

 به نقل از اسكاى نيوز، اين بازيگر 47 ساله درباره 
فيلم  فيلمبردارى  صحنه  در  كه  اى  حادثه  جزئيات 
او  براى   " بيگانه  امواج  بر  كارائيب  دريايى  "دزدان 

شخصيت  به  آنقدر  اما  كرد  تعريف   ، بود  داده  رخ 
كاپيتان جان اسپارو خو گرفته است كه حتى تصور 
 ، نكند  بازى  شخصيت  اين  نقش  در  ديگر  اينكه 

برايش سخت است .

حركتى   ، ها  صحنه  از  يكى  فيلمبردارى  هنگام  در 
سياتيك  درد  يك  به  شد  باعث  كه  دادم  انجام 
وحشتناك مبتال شوم . انگار به من برق وصل كرده 
مى  رفتن  راه  هنگام  و  داشتم  شديدى  درد   ، بودند 
لنگيدم اما چاره ى ديگرى نبود بايد به فيلمبردارى 

ادامه مى داديم.
شديد  آنقدر  درد  اين   . بود  وحشتناكى  خيلى  "درد 
وحشتناك بود كه كم كم به آن عالقه مند شده بودم! 
حدود سه هفته تا يكماه اين درد همراه من بود و من 
واقعا" به اين درد عادت كرده بودم و وقتى از بين 

رفت به نوعى دلم برايش تنگ شد."

لذت  اسپارو  جك  نقش  در  بازى  از  هم  هنوز  "من 
مى برم. هر روز چيزهاى جديد و بيشترى درباره 
شخصيت او كشف مى كنم. هرگز دلم نمى خواهد با 
اين شخصيت خداحافظى كنم. من آنقدر شخصيت 
كاپيتان جك اسپارو را دوست دارم كه اگر آنها از 
من بخواهند در" دزدان دريايى 8 "هم بازى خواهم 

كرد.
جك  شخصيت  به  زياد  عالقه  اين  وجود  با  اما 
بعدى  پروژه  خواهد  نمى  دلش  دپ  جانى   ، اسپارو 
شود  ساخته  بالفاصله  كارائيب"  دريايى  "دزدان 
زيرا احساس مى كند حفظ كردن ويژگى خاص اين 

مجموعه فيلمها اهميت زيادى دارد.
او مى گويد :"من هنوز فيلمنامه "دزدان دريايى 5 را 
نخوانده ام اما دلم نمى خواهد با اين سرعت پروژه 
بعدى "دزدان دريايى كارائيب " را آغاز كنم و بگويم 
پروژه را از ماه آينده  بياييد كار فيلمبردارى اين   ،
شروع كنيم تا براى كريسمس 2012 آماده شود.ما 

بايد كمى صبر كنيم .



جمعه 23 ارديبهشت ماه 1390 -  شماره 197هفته نامه پرشين1414
www.persianweekly.co.uk موسيقى

نظرى  موسيقى  كتاب  نخستين 
«مسيو  هاى  نوشته  از  كه  جدى 
همان  در  بود  فرانسوى  لومر» 
زمان توسط «مزين الدوله» نقاش 
باشى به فارسى برگردانده شد و 
قرار  هنرآموزان  دسترس  در 
هجرى   1312 سال  در  و  گرفت 
در  رسما  موسيقى  تعليم  شمسى 

برنامه مدارس قرار گرفت...

� نخستين مدرسه موسيقى در ايران: 
نخستين  دارالفنون  موزيك  شعبه 
در  كه  است  ايران  در  موسيقى  مدرسه 
رياست  به  شمسى  هجرى   1248 سال 

«مسيو لومر» فرانسوى تاسيس شد. 
� نخستين كتاب موسيقى نظرى: 

نخستين كتاب موسيقى نظرى جدى كه 
فرانسوى  لومر»  هاى «مسيو  نوشته  از 
بود در همان زمان توسط «مزين الدوله» 
نقاش باشى به فارسى برگردانده شد و 
و  گرفت  قرار  هنرآموزان  دسترس  در 
تعليم  شمسى  هجرى   1312 سال  در 
قرار  مدارس  برنامه  در  رسما  موسيقى 

گرفت. 
� نخستين پيانو در ايران: 

آوردند،  ايران  به  كه  پيانويى  نخستين 
به  توجه  با  كه  بود  كوچكى  پيانوى 
زمان،  آن  نقل  و  حمل  وسايل  تناسب 
امكان  ايران  به  فرانسه  از  آن  انتقال 
داراى  تنها  پيانو  اين  كه  چرا  شد  پذير 
انگشت  جاى  صفحه  كه  بود  اكتاو  پنج 
را  آن  حمل  و  شد  مى  جدا  پيانو  از  آن 

تسهيل مى كرد. 
پيانو  استاد  شهرداد»  همايون  «مشير 
مى نويسد: «اين پيانو را در سال 1314 
پدرم  اتفاق  به  شخصا  شمسى  هجرى 
در منزل مرحوم «عضدالدوله» پدر عين 
الدوله ديدم كه روى آن به زبان فرانسه 

پيانوى  كه  آن  از  حاكى  بود  شده  نوشته  عبارتى 
مذكور را ناپلئون به فتحعلى شاه اهدا نموده است». 

كنسرت  نخستين  و  موزيك  انجمن  نخستين   �
خيريه: 

از  يكى  به  ايران  قمرى،  هجرى   1288 سال  در 
تاريخ  ميرهاى  و  مرگ  و  ها  قحطى  بزرگترين 
بحبوحه «ميرزا  آن  در  گرديد.  دچار  خود  معاصر 
حسين خان سپهساالر» به صدرات رسيد. به عالج 
آن واقعه، نخست «ميرزا عيسى» وزير دارالخالفه 
پيش  از  بيش  سختى  نانوايان،  همدستى  به  كه  را 
قحط و غال را موجب شده بود بر كنار كرد و كار 
 1288 رمضان  در  اعانه  مجلس  برپايى  ديگرش 

هجرى قمرى بود. 
رئيس  لومر»  باتيست  رويداد «ژان  اين  با  همزمان 
محفل  موزيك  معلم  و  سلطنتى  چيان  موزيك 
افتتاح  به  ايران  مقيم  فرنگيان  تفريح  و  سرگرمى 
موزيكال»  «انجمن  عنوان  تحت  موسيقى  انجمن 
جهت  خود  اقدام  نخستين  در  و  ورزيد  مبادرت 
برپايى  به  دارالفالفه  اعانت  مجلس  به  معافرت 

نخستين كنسرت خيريه اقدام كرد. 
� نخستين اركستر راديو: 

كار  افتاد،  كار  به  فرستنده  ايستگاه  كه  هنگامى 
موسيقى راديو را به عهده كميسيونى گذاشتند كه 
جز تشكيالت سازمان «پرورش افكار» بود و پس 
نيز  موسيقى  هنرى  امور  تبليغات،  اداره  تشكيل  از 

به اداره موسيقى كشور سپرده شد و شامل چند 
قسمت بدين شرح بود: موسيقى ايرانى متشكل از 
هيات نوازندگان و موسيقى اروپايى كه به وسيله 
اركسترى از استادان و هنرجويان هنرستان عالى 
موسيقى نواخته مى شد، غير از اين دو قسمت بقيه 

ساعات پخش موسيقى با صفحه برگزار مى شد. 
نوازندگان  ترين  نامى  از  كه  اركستر  هيات  اولين 
ابوالحسن  چون  افرادى  شامل  بودند،  زمان  آن 
مهدى  و  منصورى  ابراهيم  اركستر)،  (رئيس  صبا 
داوود،  نى  مرتضى  ويولن)،  (نوازنده  خالقى 
(تار)،  شهنازى  عبدالحسين  و  معروفى  موسى 
حبيب سماعى (سنتور)، مرتضى محجوبى و جواد 
معروفى (پيانو) و حسين تهرانى (ضرب) مى شدند. 
نوين»  «اركستر  نام  به  اركسترى   1330 آذر  از 
تشكيل شد كه رهبرى آن را استاد علينقى وزيرى 

آهنگ  كه  بود  اركسترى  اولين  و  داشت  عهده  به 
هاى موسيقى ايرانى را با هارمونى اجرا مى كرد. 
خواننده آن هم عبدالعلى وزيرى بود. اين اركستر 

قطعات بى كالم نيز اجرا مى كرد. 

� نخستين نوازنده ويولن در ايران: 
ويولن جز دسته اى از ادوات و آالت موسيقى است 
موزيك  شعبه  تاسيس  از  پس  شاه  ناصرالدين  كه 
براى  خارجى  مستشاران  آمدن  و  دارالفنون  در 
سازهاى  آوردن  همچنين  و  شعبه  اين  به  معلمى 
از  استفاده  كه  نى»  «قره  و  «فلوت»  مانند  جديدى 
فرانسوى  دال»  «مسيو  داد.  رواج  ايران  در  را  آن 
كه در اواخر عصر ناصرى به ايران آمد و البته دو 
سال بيشتر نيز در ايران نماند، تدريس در قسمتى 
از شعبه موزيك دارالفنون را به عهده گرفت. وى 
استاد و نوازنده ويولن بود و اين ساز را با قواعد 
مخصوص آن تعليم مى داد و ظاهرا قديمى ترين 

مربى و معلم ويولن در ايران است. 
تاريخ  كتاب  در  مشحون»  «حسن  ترتيب  بدين 
موسيقى ايران، «حسن هنگ آفرين» را قديمى ترين 
نوازنده ويولن معرفى كرده وليكن «روح اهللا خالقى» 
در كتاب «سرگذشت موسيقى»، تقى دانشور (اعلم 
السلطان) را نخستين ايرانى مى نويسد كه با ويولن 

آشنا شده است. 
� نخستين موسيقيدانى كه اقدام به نوشتن دستگاه 

«ماهور» كرد: 

را  نت  كه  است  كسانى  نخستين  از  معزز  ساالر 
براى ثبت الحان موسيقى ايران برگزيد (قبل از وى 
لومر دست به اين كار زده بود). اين هنرمند براى 
فاصله هاى ربع پرده اى (نيم بمل يا كرن امروز) 
عالمتى را كه همان ايام احتماال نزد مصرى ها و 
اين  اتخاذ  با  و  كرد  اختيار  بود،  متداول  ها  عراقى 
دستگاه  نوشتن  به  اقدام  بار  نخستين  براى  روش 

ماهور نمود. 
در  علمى  روش  به  موسيقى  مدرسه  نخستين   �

ايران: 
كه  است  دولتى  موسسه  اولين  موزيك»  «مدرسه 
ايران  در  علمى  روش  به  موسيقى  تعليمات  براى 
بهبود  آن  تاسيس  از  منظور  چون  وليكن  شد  داير 
اين  نظر  از  بيشتر  بود  نظامى  موسيقى  وضع 

تعليمات، پيشرفت مى كرد. 
هجرى   1297 سال  در  دارالفنون  موزيك  شعبه 
شمسى از قشون منتزع شد و جز يكى از واحدهاى 
موزيك  مدرسه  نام  به  و  درآمد  معارف  وزارت 

ناميده شد. 
اين مدرسه تا سال 1307 هجرى شمسى زير نظر 
ساالر معزز و معاونت فرزند ارشد ايشان «نصراهللا 
اداره  «نصرالسلطان»  به  ملقب  باشيان»  مين  خان 
آن  از  و  بود  باقى  نام  همين  به  و  شد  مى 
پس سازمان آن دگرگون شد و «مدرسه 

موسيقى دولتى» نام گرفت. 
� نخستين كسى كه نت و آهنگ را مدون 

كرد: 
هفتم  (قرن  متولد  ارموى»،  الدين  «صفى 
هجرى قمرى) در دربار «المستعصم» و 
«ادوار»  نام  به  كتابى  كه  بوده  «هالكو» 
دارد. وى اولين بار نت و آهنگ را مدون 
كرد و از حالت سماعى به صورت كتاب 

درآورد. 
صفى الدين در اصالح و تكميل نوآورى 
در  و  كوشيده  «قدما»  ابداعات  و  ها 
است.  كرده  تحقيقاتى  نيز  «گام»  فواصل 
او با بصيرتى كه در علم و عمل موسيقى 
بندى  پرده  در  را  «قدما»  نظر  داشت 
«عود» تعديل كرد و با تصرفات استادانه 
پرده هاى غيرالزم را حذف و محل پرده 
الدين  صفى  نمود.  تثبيت  را  مناسب  هاى 
اعتدالى در گام موسيقى ايران به وجود 
هفده  شامل  اكتاو  هر  در  او  گام  و  آورد 

فاصله بوده. 
ابتكار بعضى الحان وى مقام ها يا شعبه 
ها و گوشه ها را به وى نسبت داده اند. 
چنانكه خود در شرح حال خويش تلويحا 
اشاره  انگيز»  «طرب  آهنگ  ساختن  به 
شعبه  از  يكى  انگيز»  «طرب  و  كند  مى 
است  ماهور  دستگاه  هاى  گوشه  و  ها 
نوازند.  مى  را  آن  فن  استادان  اكنون  كه 
وى براى نخستين بار آهنگ موسيقى را با الفباى 
نغمه  توانست  شيوه  بدين  و  نوشت  عدد  و  ابجدى 
هايى را كه پيش از اين از راه گوش و سينه به سينه 

نقل مى شد را ثبت كند. 

� نخستين كسى كه پيانو را كوك ايرانى كرد: 
الحان  و  كرد  ايرانى  كوك  را  پيانو  كه  كسى  اولين 
ملى را در آن نواخت، «سرورالملك» بود كه در هر 
گام دو پرده را تغيير كوك داد تا بتواند آهنگ هاى 
ملى را با آن اجرا كند كه كوك پيانو براى اين آهنگ 

ها به همين صورت است. 
گفته شده در سفرى كه «حاجى ميرزا حسين خان 
در  برد،  اروپا  به  را  شاه  ناصرالدين  سپهساالر»، 
براى  كامل  و  بزرگ  پيانوى  دستگاه  چند  مراجعت 
زمان  آن  در  قراين  به  كه  آورد  سلطنتى  دستگاه 
نداشت.  وقوف  پيانو  نواختن  به  تهران  در  كسى 
و  استاد  سرورالملك»  خان  «محمدصادق  مرحوم 
نوازنده بى نظير سنتور كه در نظر ناصرالدين شاه 
قدر و منزلت مخصوص داشت به مناسبت نزديك 
كرد  كوشش  پيانو  و  سنتور  نواختن  وضع  بودن 
فراگيرد  را  پيانو  نواختن  شاه  خوشآمد  براى  كه 
بر  عالوه  صدايى  بود،  داده  تشخيص  چون  و 
مورد  كه  پيانو  گام  هر  در  موجود  صداى  دوازده 
لزوم موسيقى ايرانى است در صداى پيانو وجود 
ندارد، همچنان كه هنگام نواختن سنتور وقتى مى 
خواهد از آهنگى به آهنگ ديگر برود و يا در حين 

نواختن همان يك آهنگ براى به دست آوردن آن 
دو صدا خرك سنتور را پس و پيش مى كند لذا با 
كه  صدايى  دو  آوردن  دست  به  جهت  كوك  تغيير 
مورد احتياج موسيقى ايرانى است، كوكى كه حاال 

مشهور به كوك «شور» است را ابتكار كرد. 
� نخستين دانشمندى كه در ايران در فن موسيقى 

علمى و عملى كتاب نوشت: 
نخستين دانشمندى كه پس از اسالم در ايران در 
فن موسيقى علمى و عملى كتاب نوشت، فيلسوف 
«ابونصر  ايران  بزرگ  موسيقيدان  و  رياضيدان  و 
فارابى» است كه در سده چهار هجرى مى زيست. 
مهارت  فن  اين  عمل  و  علم  در  خود  كه  فارابى 
داشت نخستين كتاب جامعه خود را در اين رشته 
نامى  طبيب  و  دانشمند  به  نيز  او  از  پيش  نوشت. 
ايران «محمد بن زكرياى رازى» نوشتن رساله اى 
را در موسيقى به نام «فى الجمل الموسيقى» نسبت 
داده اند. پس از فارابى، حكيم و دانشمند نامى ايران 
«ابوعلى سينا» در كتاب «شفا» بابى را با عنوان فن 
ايران  نظير  و دانشمند كم  داد  اختصاص  موسيقى 
«ابوريحان بيرونى» كتاب «االستخراج اال و تار فى 
ابن  از  پس  نوشت  موسيقى  زمينه  در  را  الدائره» 
بود  زبله»  «ابومنصور  او  شاگردان  جمله  از  سينا 
تحرير  رشته  به  را  الموسيقى»  «الكافى  كتاب  كه 

درآورد. 
� نخستين مجموعه آالت و ادوات موزيك در ايران: 
اسميت»  «كلنل  قمرى  هجرى   1304 سال  در 
تهران،  در  انگليس  تلگرافخانه  رئيس  انگليسى، 
آبكارى  موزيك  ادوات  و  آالت  از  اى  مجموعه 
به  همه  كه  را  انگلستان  ساخت  نفره،  شصت  شده 
ملكه  طرف  از  را  بوده  مزين  ايران  دولتى  نشان 
مورد  و  كرده  هديه  شاه  ناصرالدين  به  انگلستان 
عنايت خاصه پادشاه قاجار واقع شده است. به نظر 
مى رسد اين مجموعه موزيك، اولين و جامع ترين 
ايران  به  تاريخ  آن  تا  كه  بوده  موزيكى  مجموعه 

رسيده است. 
� نخستين كسى كه موسيقى ايران را متحول كرد: 
استاد  و  نامى  هنرمندان  از  درويش  غالمحسين 
 1251 سال  در  وى  است.  قاجاريه  دوره  اواخر 
چون  پدرش  شد.  متولد  تهران  در  شمسى  هجرى 
به موسيقى عالقه داشت غالمحسين را به مدرسه 
خط  فراگرفتن  به  وى  و  سپرد  دارالفنون  موزيك 
موسيقى و نواختن شيپور و طبل كوچك مشغول 
شد. غالمحسين به دربار شاهى رفت و آمد داشت 
و ساز نوازندگان را مى شنيد سپس آقا حسينقلى 
به تكميل فن خود پرداخت و بعد از سال ها تمرين 
و  يافت  مهارت  تار  سه  ويژه  به  و  تار  نواختن  در 
جنبش  ظهور  با  شد.  خود  استاد  شاگرد  بهترين 
مشروطه در نخستين كنسرت هايى كه در انجمن 
رهبرى  و  رياست  سمت  وى  شد  تشكيل  اخوت 

اركستر را داشت. 
«پيش  نام  به  ضربى  آهنگ  نوعى  خان  درويش 
درآمد» ساخت كه تا سال ها بعد از او رواج بسيار 

داشت. 
درباره  موسيقى  تاريخ  كتاب  در  حسنى  سعدى 
پيدايش موسيقى نوين ايران مى نويسد: «نخستين 
از  درويش  غالمحسين  را  موسيقى  واقعى  تحول 

سال (1251ـ 1305 هجرى شمسى) آغاز كرد». 
زمان  آن  تا  داشت.  دست  تار  نواختن  در  درويش 
تار، پنج سيم داشت (دو سيم سفيد، دو سيم زرد 
و يك سيم بم) و درويش از روى سه تار به فكر 
افتاد سيم ديگرى به تار بيافزايد و از آن زمان تار 
داراى شش سيم شد. درويش در زمان تحصيل در 
مدرسه موزيك نظام كه تحت نظر «لومر» اداره مى 
شد.  ايرانى  موسيقى  بودن  يكنواخت  متوجه  شد، 
ضرب  بدون  زمان  آن  تا  كه  را  آواز  جهت  اين  به 
ضربى  صورت  به  و  كرد  خالصه  بود  طوالنى  و 
درآورد و عالوه بر درآمد كه پيش از آواز نواخته 
مى شد، قطعه ضرب ديگرى به نام «پيش درآمد» 

به آن افزود. 

شب  در  ايران  موسيقى  نظير  كم  استاد  اين 
شمسى  هجرى   1305 آذرماه  دوم  چهارشنبه 
مى  خانه  به  دوستان  از  يكى  منزل  از  كه  هنگامى 
رفت، درشكه اش با اتومبيلى تصادف كرد و بر اثر 
ضربه اى كه به سر او وارد آمد چنان به سختى 

صدمه ديد كه در دم جان سپرد.

نخستين ها در موسيقى ايران
مجيد كشاورز
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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
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شهرداد روحانى و 
ساخت قطعه اى براى 

خليج فارس
به  ورود  از  پس  كه  روحانى  شهرداد 
سفر  اين  از  هدفش  تشريح  در  بندرعباس 
اظهار كرد: پس از انجام مذاكرات با انجمن 
به  تصميم  هرمزگان  استان  موسيقى 
ساخت قطعه اى در خصوص خليج نيلگون 
و هميشگى فارس گرفتم كه هنوز مقدارى 
را  سمفونى  نام  بتوان  تا  دارد  نياز  زمان 

براى آن انتخاب كرد.

رهبران  ترين  مطرح  از  يكى  كه  روحانى 
از  گفت:  است،  جهان  سمفونيك  اركستر 
حضور در شهر بندرعباس و قرار گرفتن 
فارس  خليج  نيلگون  هاى  آب  كنار  در 

احساس غيرقابل تصورى دارم.

آرم  و  افتتاحيه  موسيقى  ساخت  كه  او 
به  بانكوك  آسيايى  هاى  بازى  رسمى 
المپيك  كميته  و  تايلند  دولت  سفارش 
آسيايى را در كارنامه ى كارى خود دارد، 
آمريكا  كشور  در  زندگى  وجود  با  افزود: 
مى  افتخار  خود  بودن  ايرانى  به  هميشه 
خود  مملكت  خاك  ذره  ذره  عاشق  و  كنم 
تر  باشكوه  معرفى  براى  هميشه  و  هستم 

كشورم حاضر به انجام هر كارى هستم.

روحانى با بيان اينكه اشتياق فراوانى براى 
اضافه  دارد،  فارس  خليج  قطعه  نوشتن 
بيگانگان  منفى  تبليغات  به  توجه  با  كرد: 
مسأله  اين  فارس  خليج  نام  تحريف  در 
در  اى  قطعه  ساخت  براى  را  بنده  انگيزه 
اين خصوص تقويت كرد و اطمينان دارم 
كشورمان  موسيقى  تاريخ  در  اثر  اين  كه 

جاودان خواهد شد.

وى كه مسافت 25 ساعته را براى رسيدن 
طى  كشورمان  استان  ترين  جنوبى  به 
كرده بود، تحمل اين مسافت را تنها عشق 
به هموطنانش دانست و عنوان كرد: تمام 
تالش خود را در اين سال ها كرده ام تا با 
انجام بهترين كارها نام ايران را برافراشته 
تمامى  در  آن  سربلندى  باعث  و  كرده 

اقصى نقاط جهان باشم.

خيام خواني «قرباني» با تونسي ها 
همزمان با تولد شاعر 

ايراني  نوازندگان  همراه  به  قرباني  عليرضا 
خيام  تولد  با  همزمان  آينده  هفته  تونسي  و 
ديگر  و  فرانسه  مراكش،  در  را  كنسرت هايي 
كشورهاي دنيا برگزار مي كند.عليرضا قرباني 
آينده  هفته  گفت:  سنتي  موسيقي  خواننده 
كنسرتي  تا  هستيم  فرانسه  و  مراكش  عازم 
با  همزمان  كشور  دو  اين  شهرهاي  در  را 
علي  اجراها  اين  در  برگزاركنيم.  خيام  تولد 
قمصري نوازنده تار،  سامان صميمي نوازنده 
و  پركاشن  نوازنده  زهابي  حسين  و  كمانچه 
به نام  تونسي  خواننده  يك  و  ايران  از  بنده 
عود  نوازنده  دو  با  همراه  حمداني  درساف 
ما  گروه  كنار  در  كشور  اين  از  پركاشن  و 
بر  را  تلفيقي  موسيقي  و  گرفت  خواهند  قرار 
اساس اشعاري از خيام اجرا خواهيم كرد.در 
اين كنسرت ها، يك بخش به اجراي آنسامبل 

ايراني براساس اشعاري از حضرت موالنا و ديگر شعرا و يك بخش نيز به موسيقي تلفيقي با 
شعرهايي از خيام اختصاص دارد كه البته تمامي قطعات از ساخته هاي علي قمصري است كه 

ما در اين كشورها اجرا مي كنيم. 

وي با اشاره به ادامه اين كنسرت ها در ديگر كشورها بيان داشت: ما بعد از اجرا در مراكش 
و فرانسه تا سال 2012 همين كنسرت را در كشورهايي چون بلژيك، الجزاير، آلمان، ايرلند، 
يونان، سوئد، نروژ، اسكانديناوي، دانمارك، تركيه و... به روي صحنه خواهيم برد كه البته 

اجراي ما در برخي از اين كشورها در فستيوال هاي موسيقي خواهد بود. 
گروه  كنسرت ها  اين  در  گفت:  تونسي  گروه  با  ايراني  موسيقي  اجراي  خصوص  در  قرباني 
تونسي در كنار آنسامبل ايراني آثار قمصري را مي نوازند و خواننده تونسي برخي اشعار 
خيام را كه به زبان عربي است، مي خواند.درواقع هدف ما گفت وگو و تبادل فرهنگ ها و ملل 
مختلف است، بر اين اساس از اشعار خيام به خاطر ويژگي خاصش در اين زمينه استفاده 
كرد ه ايم. از آنجايي كه اشعار خيام به سرمستي و شيدايي، تاكيد بسيار دارد ما نيز عنوان 

«سرمستي» را براي اين بخش از كنسرت هاي مان انتخاب كرده ايم. 

«ايگلسياس» و «شكيرا» برندگان 
جوايز موسيقى التين بيلبورد

 

موسيقى  رقابتهاى  جوايز  بيشترين   ، شكيرا  و  ايگلسياس  انريكه 
التين بيلبورد را از آن خود كردند .

 به نقل از اسكاى نيوز ، مراسم اهداى جوايزموسيقى التين بيلبورد 
از  زنده  بطور   ، شد  برگزار  ميامى  دانشگاه  در  گذشته  هفته  كه 
و  بال  پيت   ، آنتونى  مارك  مانا،  شد.  پخش  تلموندو  كانال  طريق 
گلوريا تروى از جمله هنرمندانى بودند كه در اين مراسم هنرنمايى 
كردند.در اين مراسم انريكه ايگلسياس 9 جايزه و شكيرا 6 جايزه 
. جايزه بهترين هنرمند التين و بهترين آلبوم  را از آن خود كرد 

التين سال ، از جمله جوايزى بود كه انريكه با خود به خانه برد.
گلوريا استفان جايزه روح اميد بيلبورد را دريافت كرد . اين جايزه 
به  رساندن  يارى  براى  او  خيريه  بنياد  دريغ  بى  تالشهاى  بخاطر 
كودكان آسيب ديده و جمع آورى كمكهاى مالى براى دانشجويان 

، به وى تعلق گرفت.
تايم  اليف  جايزه  هم  مكزيكى  نويس  ترانه  و  خواننده   ، امانوئل 
جمله  از  نيز  آشر  و  .كاميال  كرد  خود  آن  از  را  بيلبور  اچيومنت 

هنرمندانى بودند كه دراين مراسم جايزه دريافت كردند.

مخاطبان گرامى
جهت ارائه پيشنهادات 
و يا انتقادات ميتوانند 

از طريق
شماره تلفن  

07811000455 و 
ايميل:
info@

persianweekly.
co.uk

با هفته نامه پرشين 
ارتباط برقرار نمايند.

پسر ستاره پينك فلويد در تظاهرات 
دانشجويى

به   ، فلويد  پينك  گروه  مشهور  ،گيتاريست  گليمور  ديويد  پسر 
تظاهرات  طول  در  وحشيانه  و  آميز  خشونت  اعمال  در  شركت 
دانشجويى، از جمله حمله به ماشينهاى اسكرت خاندان سلطنتى 

، اقرار كرد.
 به نقل از اسكاى نيوز ، چارلى گيلمور يكى از هزاران دانشجويى 
بود كه در تاريخ 9 دسامبر در اعتراض به افزايش شهريه دانشگاه 

تظاهرات كردند.
خارج  كنندگان  تظاهر  اصلى  صف  از  دانشجويان  اين  از  بعضى 
و  چارلز  پرنس  رويس  رولز  اتومبيل  كه  ماشينهايى  به  و  شدند 

همسرش كاميال را همراهى مى كردند ، حمله كردند.
بنا به گفته قاضى نيكوالس پرايس ، گليمور 21 ساله ممكن است 
به زندان محكوم شود اما تا پايان امتحانات دانشگاه كمبريج كه 
در ماه ژوئن و ژوئيه برگزار مى شود ، به قيد وثيقه آزاد است تا 

بتواند در اين امتحانات شركت كند و از تحصيل عقب نماند.
اگرچه گليمور در دادگاه روز جمعه به انجام اعمال خشونت آميز 
كار  هيچ  مسئوليت  اما  كرد  اعتراف  دسامبر  روز 9  تظاهرات  در 

خاصى را قبول نكرد.
در  او  بعدى  دادگاه   ، گليمور  مدافع  وكالى  و  دادستان  توافق  با 

تاريخ 10ژوئيه برگزار خواهد شد.
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مراسم ويژه طالق با گرز و 
قورباغه در ژاپن

سياق  و  سبك  همان  به  هم  هنوز  ازدواج  مراسم  ژاپن  در 
سنتي برگزار مي شود و بسياري از آداب و رسوم 
خاص  مراسم  جز  به  اما  نكرده اند.  تغييري  هيچ 
به  دادن  پايان  براي  هم  ويژه اي  مراسم  ازدواج، 
كشور  اين  در  كه  است  سالي  چند  مشترك  زندگي 
آسياي شرقي باب شده و به تدريج جاي خود را در 

زندگي ژاپني ها باز كرده است. 
در اصل، كشور ژاپن از اولين كشورهايي است كه 
در آنجا برگزاري مراسم طالق در ميان زوج هايي 
صدور  با  هم  كنار  در  زندگي  مدت ها  از  پس  كه 
مرسوم  مي دهند  پايان  خود  مشترك  زندگي  به  طالق  حكم 
را  شان  مشترك  زندگي  نمي توانند  ديگر  كه  زوج هايي  شد. 
ادامه بدهند، درست مانند روز ازدواج طي مراسمي ويژه و 
گاه باشكوه در مقابل دوستان و اقوام، طالق شان را اعالم 
اين  بر  رسم  هم  ژاپني  خانواده هاي  از  برخي  در  مي كنند. 
جداگانه اي  مهماني  روز  اين  در  زوجين  از  هريك  كه  است 
ويژه  به  و  نزديكان  از  ترتيب  اين  به  و  مي كنند  برگزار  را 
با  را  خود  تا  كنند  كمك  آنها  به  مي خواهند  دوستانشان 
شرايط جديد زندگي تطبيق بدهند اما مراسم طالق ابتدايي به 
اين صورت است كه زن و مرد هر يك به طور جداگانه سوار 
بر «ريكشا» خود را به محل از پيش تعيين شده كه معموال 

يك باغ مجلل است مي رسانند. 
بعد از اعالم پايان زندگي مشترك، يك گرز بزرگ سبز رنگ 
با سري شبيه به قورباغه به زوج طالق گرفته داده مي شود 
تا با كوبيدن آن بر حلقه هاي ازدواج به شكل سمبليك پايان 
زندگي شان را در مقابل اقوام و دوستان شان رسمي كنند. 
تحول  و  تغيير  از  نمادي  كشور  اين  فرهنگ  در  قورباغه 
است و به اين ترتيب خرد كردن حلقه ها با استفاده از اين 
چكش كه به شكل قورباغه است مي تواند به اين معني باشد 
پيش  خود  زندگي  در  را  جديدي  دوره  پس  اين  از  آنها  كه 
ازدواج  حلقه  آنها  از  هريك  اين  از  پس  داشت.  خواهند  رو 
اين  به  و  كرده  پرتاب  ديگري  طرف  به  را  خود  شده  خرد 
ترتيب آنها عازم سفر جديدي در مسير زندگي خود خواهند 
از  بيش  معمول  به طور  طالق  مراسم  برگزاري  شد.هزينه 
در  مي شود.  پرداخت  مشترك  به طور  كه  است  دالر   1200
«عمارت جدايي» همه چيز براي رفاه حال مهمانان مهياست 
و مراسم ويژه چاي هم برگزار مي شود اما برعكس مراسم 
مجلس  يك  هواي  و  حال  بيشتر  طالق  مراسم  اين  ازدواج، 

ترحيم را دارد. 
10 مي 2011

چرا ژاپنى ها در مقابل 
هر حادثه اى آماده اند ؟

متمدنانه  رفتار  و  نظم  همه جا  ژاپن  زلزله  در 
وقار  با  و  آماده  كامال  ژاپنى ها  مى شد.  ديده 
بودند و جهانيان از ديدن اين صحنه ها متعجب 
شدند اما چرا رفتار مردم ژاپن اين گونه است؟ 
آيا آموزش از زمان كودكى و قرار دادن حس 
مى تواند  دانش آموزان  كردن  پذير  مسووليت 

يك عامل مهم شمرده شود؟

 سرمايه گذارى در مقطع ابتدايى
فرهنگ آموزش مدارس ژاپنى تعجب جهانيان 
طبيعى  منابع  بدون  ژاپن  است.  برانگيخته  را 
طى 2 دهه اخير در حل مشكالت بسيار موفق 
بوده است. مطالعات آموزش و پرورش ژاپن 
عمومى  پرورش  و  آموزش  كه  داده  نشان 
دبستان  و  پيش دبستانى  دوران  در  ويژه  به 
است.  برخوردار  بااليى  بسيار  كيفيت  از 
و  معلمان  مجرب ترين  و  بهترين  از  ژاپنى ها 
مى كنند.  استفاده  ابتدايى  دوران  در  مربيان 
مورد  در  كار  شروع  از  قبل  مدارس  معلمان 
مشكالت شان دانش آموزان با يكديگر مشورت 
مى كنند و از يكديگر كمك مى خواهند. ژاپنى ها 
درازمدت  تاثير  ديگران،  تجارب  معتقدند 
اين  از  بنابراين  دارد  انسان ها  شكوفايى  در 
تحولى  اگر  و  مى كنند  استفاده  مهم  تجربيات 
ايجاد شود از دبستان و پيش دانشگاهى است 
مسووالن  تمركز  و  توجه  و  دانشگاه ها  از  نه 
مربيان  و  معلمان  پرورش  روى  آموزشى 

است و حتما الزم است قبل از شروع به كار 
دوره هاى تخصصى و تكميلى را جهت تربيت 

كودكان بگذرانند.

 يادگيرى با شادى و لذت
دوران  در  ژاپن  پرورش  و  آموزش  نظام 
ابتدايى به پرورش روان و شخصيت كودكان 
توجه خاصى دارد و به اين دليل فضاى فيزيكى 
مدارس ژاپن به گونه اى ساخته شده  است تا 
كودكان در آن احساس آرامش و شادابى و 

دوم  خانه  مانند  را  مدرسه  و  كنند  سرزندگى 
خود بدانند به طورى كه اكثر مدارس ابتدايى 
در ژاپن داراى استخر است و فضاى تميز و 
رايگان  مدارس  در  آموزش  دارند.  باطراوتى 
در  ابتدايى  دانش آموزان  درصد   99 و  است 
و  رهبران  مى كنند.  تحصيل  دولتى  مدارس 
دولتمردان ژاپنى به دوره آموزش ابتدايى به 
عنوان محورى سرنوشت ساز در توسعه ملى 
مى نگرند. ارتباط بين معلمان و دانش آموزان 
بسيار دوستانه است و فضاى مدارس مملو از 
آموزشى  مسووالن  و  است  جنجال  و  شادى 
ندارند.  كودكان  كردن  ساكت  براى  تالشى 
فضاى  در  راحتى  به  و  آزادند  دانش آموزان 
مدارس حركت و با هم كالسى هايشان صحبت 
مى كنند. اين اعمال جزيى از رفتارهاى معمول 

در كالس هاى درس است.
 رشد خالقيت و كار گروهى

در مدارس ژاپن آموزش قلب ها و انديشه هاى 
ژاپنى  مدارس  است.  مدنظر  دانش آموزان 

تربيت  اجتماعى  زندگى  براى  را  كودكان 
باال  روى  معلمان  از  بسيارى  تمركز  مى كند. 
كودكان  اعتماد به نفس  حس  پرورش  و  بردن 
است تا از اين طريق شوق يادگيرى را در آنها 
افزايش دهند. ايجاد روح همكارى دسته جمعى، 
كودكان  بين  همكارى  و  دوستى  بر  تاكيد 
كودكان  به  را  گروهى  همدلى  و  تعاون  و 
مشاركت  كارها  تمام  در  تا  مى دهند  آموزش 
داشته باشند و اين نحوه تربيتى است كه در 
رهبرى جمعى  به  را  ژاپنى ها  مديريتى،  زمينه 
همگان  براى  مدارس  در  است.  كرده  مشهور 

آموزش  و  مى كنند  تعيين  برابر  فرصت هاى 
تمامى كودكان با يك روش صورت مى گيرد. 
ژاپنى ها كوشيده اند شادى و لذت را به فرآيند 

يادگيرى بيفزايند.
تمدن  چيست؛  در  ژاپن  موفقيت  راز   

يا آموزش؟
با  را  خود  كهن  تمدن  و  فرهنگ  ژاپن  مردم 
را  كهن  فرهنگ  و  درآميختند  نوين  دانش 
فراموش نكرده اند. حاصل اين آميزش، فرهنگ 
ويژگى هايى  ژاپنى ها  ساخت.  شكوفا  را  ژاپن 
دارند كه بر جهانيان پوشيده نيست. پشتكار، 
صبر و حوصله و انضباط درونى، احترام به 
ديگران و از همه مهم تر تاكيد بر كار گروهى. 
آن  بر  را  صاحب نظران  از  بسيارى  امر  اين 
نام گذارى  ژاپن  قرن  را   21 قرن  تا  داشت 
كنند و اين كشور را در مقام اول قرار دهند. 
بحث در مورد راز موفقيت ژاپنى ها به راحتى 
به  را  جهانيان  اخير  زلزله  نيست.  امكان پذير 

حيرت واداشته است.

ژرمن ها شمارش مي شوند
آلمان  اتحاد  زمان  از  آلمان  در  عمومي  سرشماري  نخستين 
اين  در  شد.  آغاز  كشور  اين  مي در   9 روز  شرقي  و  غربي 
روز، نه تنها شمار افرادي كه در اين سرزمين زندگي مي كنند، 
به صورت آمار تنظيم مي شود، بلكه مشخصات امالك حدود 
17 و نيم ميليون تن نيز به ثبت مي رسد و داده هاي مربوط به 
وضعيت خانوادگي، شرايط زندگي، مدارك تحصيلي، شغل و 
تبار حدود هشت ميليون نفر نيز كه به گونه اي اتفاقي برگزيده 

شده اند، گردآوري مي شود. 
اين سرشماري پس از نزديك به سه دهه و به درخواست اتحاديه اروپا 
سال  در  سابق  غربي  آلمان  در  سرشماري  آخرين  مي گيرد.  صورت 
1987 ميالدي و در آلمان شرقي در سال 1981 ميالدي صورت گرفت. 
اتحاديه اروپا از همه 27 عضو خود خواسته است هر10 سال يكبار 
اطمينان  جمعيتي  آمار  بودن  دقيق  از  و  سرشماري  را  خود  جمعيت 
حاصل كنند. در اين سرشماري 80 هزار آمارگير با مراجعه مستقيم 
سرشماري  را  كشور  اين  جمعيت  از  درصد   10 حدود  حضوري،  و 

جمله  از  قبلي  شده  آوري  جمع  اطالعات  از  همچنين  كرد.  خواهند 
سرشماري  اين  در  شد.  خواهد  استفاده  امالك  ثبت  ادارات  اطالعات 
شغل،  مسكن،  وضعيت  تحصيالت،  ميزان  جنسيت،  درباره  اطالعاتي 
مذهب و ريشه مهاجرتي، اسم، آدرس و غيره جمع آوري خواهد شد. 
امر  اين  مي شود.  منتقل  آمار  اداره هاي  به  شده،  گردآوري  اطالعات 
شامل داده هاي مربوط به امالك شهروندان كه تا به حال در جايي به 

ثبت نمي رسيد، نيز مي شود. 
شمار  تعيين  امالك،  ارزيابي  آمار،  اين  گردآوري  از  دولت  هدف 
از  دولت  آنهاست.  حرارتي  سيستم  نوع  و  بنا  ساخت  زمان  مسكن ها، 
اين راه،  همچنين مي تواند مناطقي كه در آنها كمبود مسكن وجود دارد، 
مشخص كند. تمامي داده هاي گردآوري شده، تنها در اختيار اداره ها 
آمار قرار مي گيرد و نهادهاي دولتي حق استفاده از آنها را ندارند. نام 
و آدرس مصاحبه شوندگان بايد هر چه زودتر از ساير داده ها جدا شده 
و  ذخيره  سال  چهار  از  بيش  نبايد  اطالعات  اين  شوند.  بين برده  از  و 
نگهداري  شوند. بر اساس آمار رسمي جمعيت آلمان حدود 81 ميليون 
به  رو  ميالدي   2003 سال  از  آلمان  جمعيت  است.  نفر  هزار   700 و 

كهولت و كاهش گذاشته است. 
10 مي 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
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رم اسير شايعه زلزله ويرانگر
پي  در  ايتاليا  پايتخت  رم،  ساكنان  از  نفر  هزاران 
گسترش شايعه وقوع زلزله اي مهيب در اين شهر، 
به مناطق همجوار سفر كرده اند. نگراني ساكنان رم 
ناشي از پيش بيني يك زلزله شناس معروف به نام 
«رافائل بندانتي» است كه گفته مي شود سال ها پيش 
در  ويرانگر  لرزه  زمين  يك  اثر  در  رم  نابودي  از 
در  بندانتي  آقاي  است.  داده  خبر  مي 2011  يازدهم 
سال 1979 درگذشت. مردم رم در ماه هاي گذشته 
اينترنتي  سايت هاي  و  شنيده اند  را  زيادي  شايعات 
باره  اين  در  مختلف  نظرهاي  و  گزارش ها  از  مملو 

است. 
شبكه هاي  طريق  از  كرده اند  سعي  دولتي  مقام هاي 
نگراني ها  از  جمعي  رسانه هاي  ديگر  و  تلويزيوني 
لرزه ها  زمين  پيش بيني  امكان  آنها  گفته  به  بكاهند. 
بعضي  حال  اين  با  نيست.  امكانپذير  علمي  نظر  از 
به  مي دهند  ترجيح  كه  مي گويند  رم  شهروندان  از 
از  احتمالي  زلزله  يك  وقوع  خطر  پذيرفتن  جاي 
 18 افزايش  بيانگر  گزارش ها  شوند.  خارج  شهر 
است.  شهر  اين  در  مرخصي  درخواست  درصدي 
«فابيو منگارلي» گفت: «به رئيسم مي گويم كه وقت 
كوتورباي»  نمي روم.» «تانيا  كار  سر  و  دارم  دكتر 
از  خارج  را  چهارشنبه  مي دهد  ترجيح  مي گويد  هم 
رم بگذراند.او مي گويد: «اگر به اينترنت سر بزنيد، 
هم  و  مي بينيد  موضوع  اين  تاييد  در  مطلب  هم 
از  بعضي  مي كند.»  عصبي  را  آدم  اين  آن.  رد  در 
پيش بيني  به  نسبت  بدبيني  ابراز  با  رم  شهروندان 
انجام شده مي گويند در شهر مي مانند و از خلوت 
بودن آن لذت خواهند برد.«فرانچسكو ورسلي»، از 
ديگر شهروندان رم هم به خاطر اعتقاد ديني وقوع 
درباره  شايعه  مي كند.  رد  را  رم  در  مهيب  زلزله 
زلزله ويرانگر رم كه به «شهر ابدي» مشهور است، 
بر اساس پيش بيني هاي رافائل بندانتي شكل گرفته 
است. رافائل بندانتي در سال 1927 به خاطر مهارت 
در پيش بيني زلزله به وسيله موسوليني به شواليه 
حركت  اساس  بر  بود  توانسته  او  شد.  نائل  گري 
پيش بيني   1923 سال  در  را  زلزله  يك  سياره ها 

مي كند. اين زلزله با مرگ 1000 نفر همراه بود. 
وقوع  از  مرگ  از  پيش  بندانتي  آقاي  مي شود  گفته 
داده  خبر  مي 2011  در 11  رم  در  مهيب  زلزله  يك 
و پيش بيني كرده بود اين زمين لرزه با دو رويداد 

ويرانگر ديگر در مي 2012 دنبال خواهد شد. 

مرد چيني در دفاع از 
گرمابه اش خودسوزي كرد 
در  خود  روي  بنزين  ريختن  با  هوآ»  گويي  «ژانگ 
مقابل چشم كارگران شهرداري كه قصد وارد شدن 
به گرمابه اش را داشتند، خودسوزي كرد. اين مرد 
به دليل شدت سوختگي براي درمان به بيمارستان 
منتقل شده است. او كه در سال 1998 ميالدي اين 
گرمابه را راه انداخته بود، در سال 2009 ميالدي 
از سوي دولت اين كشور احضاريه اي مبني بر ترك 
اين مكان دريافت كرد، اما از اين كار ممانعت كرد، 
عمومي  حمام  اين  داشت  قصد  دولت  كه  طوري  به 

را تخريب كند.

قاچاق انسان با بزرگ ترين 
و مجلل ترين كشتي جهان 

قاچاق  براي  تالش  اتهام  به  مالزيايي  مرد  يك 
و  بزرگ ترين  از  استفاده  با  غير قانوني  مهاجران 
مجلل ترين كشتي جهان دستگير و كشتي هم توقيف 
شد. اين مرد مالزيايي قصد داشت با گذرنامه هايي 
با  را  چيني  مهاجر   9 ژاپن  كشور  به  متعلق  جعلي 
استفاده از كشتي «كويين مري2» كه بزرگ ترين و 
مجلل ترين كشتي جهان است، به آمريكا وارد كند. 
مهاجر   9 تمامي  و  فرد  اين  آمريكا  مهاجرت  پليس 
غير قانوني چيني را شناسايي و دستگير كرده است. 
توقيف  ثانوي  اطالع  تا  نيز  مري2»  «كويين  كشتي 
قاچاق  اين  پاسخگوي  بايد  آن  مسئوالن  و  شده 

انسان باشند.

گوناگون
خودكشي نكنيد تا استخدام شويد!

كارخانه هاي  بزرگ ترين  از  يكي  كه  كان»  «فاكس  شركت  قرارداد  مفاد 
توليد قطعات آي - فون و  آي- پاد در جهان است، يك بار ديگر نام اين 
تحت  كه  شركت  اين  است.  داده  قرار  اخبار  صدر  در  را  چيني  كمپاني 
نظارت اصلي شركت اپل كار مي كند، بيش از يك ميليون نيروي كار فعال 
دارد اما شرايط كاري در «فاكس كان» با استانداردهاي رايج جهان تفاوت 
زيادي دارد. نام «فاكس كان» با مسائل حاشيه اي فراوان از جمله سختي 
و  پرسنل،خشونت  ايمني  كارگران،مسائل  از  كار،سوء استفاده  شرايط 
دستمزد كم گره خورده است اما مورد اخير ديگر از ما بقي مسائل تكان 
دهنده تر بود. بعضي از كارگران چيني كه به نيروي كار ارزان شهرت دارند، 
زمان امضا قرارداد جديد فاكس كان با خواندن بند آخر تقريبا شوكه شدند. در 
شركت  اين  براي  كاري  دوران  طول  در  بدهد  تعهد  بايد  متقاضي  آمده  بند  اين 
بردن  بين  از  براي  اقدامي  هيچ  كند  تضمين  و  نيفتد  هم  خودكشي  فكر  به  حتي 
خودكشي  باالي  آمار  راستاي  در  عجيب  قرارداد  اين  نمي دهد.  انجام  خودش 
كارگران اين كارخانه در سال هاي گذشته صورت گرفته است. در سال گذشته 
آمار خودكشي در كارخانه 400 هزار نفري «فاكس كان» در حدود 12 نفر بوده 
و بر اساس گزارش سال 2005 سازمان بهداشت جهاني، آمار خودكشي هاي 
اين شركت از ميانگين آمار خودكشي هاي چين ( 14 نفر در هر 100 هزار نفر 
) پايين تر و از ميزان خودكشي در كشور آمريكا (11.1 نفر در هر 100 هزار 
نفر) باالتر شده است. بعد از باالتر رفتن آمار خودكشي در بين پرسنل،مديريت 
اساس  بر  حقوق  افزايش  به  تصميم  چين  در  خصوصي  شركت  بزرگ ترين 
سال هاي خدمت گرفت. گفته مي شد مسئوالن اين شركت براي تغيير ديد منفي 
در مورد اين كارخانه، مسئوالن تصميم گرفتند عده اي ثابت از كارگران را به 
استخدام دائم اين شركت درآوردند اما با فاش شدن مفاد قرارداد و تضمين عدم 
خودكشي فرد استخدام شده، بعيد به نظر مي رسد لكه ننگ اين كارخانه چيني به 

اين زودي از اذهان عمومي پاك شود. 

ولخرجي هشت 
و نيم ميلياردي 
مايكروسافت

كمتر كسي است كه «مايكروسافت» و 
«اسكايپ» را نشناسد. يكي غول توليد 
دنياي  در  ديگري  و  است  نرم افزار 

تركيب  اما  مي كند  رياست  ارتباطات 
و  گوگل  خوش  خواب  هم  با  دو  اين 
شنبه  سه  روز  كرد.  آشفته  را  اپل 
خريداري  با  مايكروسافت  شركت 
«اسكايپ»  صوتي  اينترنتي  شركت 
به بهاي هشت ميليارد و 500 ميليون 
دالر موافقت كرد. اين مبلغ بدهي هاي 
شامل  نيز  را  «اسكايپ»  حاضر  حال 
يكي  عنوان  به  «اسكايپ»  مي شود. 
و  مايكروسافت  شركت  واحدهاي  از 
كماكان تحت مديريت مديرعامل فعلي 
داد.  خواهد  ادامه  خود  فعاليت  به  آن 
در  آن  مركزي  دفتر  كه  «اسكايپ» 
لوكزامبورگ است فعاليت خود را از 
شركت  اين  كرد.  آغاز  پيش  سال ها 
در سال گذشته با دشواري هاي مالي 
ساالنه  درآمد  شد.  روبه رو  فراواني 
رو  آن  بدهي هاي  و  يافت  كاهش  آن 
يك  به  كل  در  و  گذاشت  افزايش  به 
ميليارد و پانصد ميليون دالر رسيد. 

فروش شركت «اسكايپ» با اين مبلغ 
سرسام آور معامله اي بسيار عالي و 
سود آور براي سهامداران «اسكايپ» 
مذاكرات  و  «اسكايپ»  فروش  است. 
مربوط به اين معامله با دشواري هاي 
همه  از  مهم تر  بود.  روبه رو  فراواني 
اين  ضعف هاي  نقطه  يابي  ريشه 
به  نبود  مشخص  كه  بود  شركت 
اين  اوليه  كاركرد  و  تاسيس  نحوه 
وب سايت باز مي گردد يا در دوران 

مالكيت آن توسط 

اين  آمده اند.  وجود  به  بي»  «اي 
معامله بزرگ ترين مورد از خريداري 
شركت هاي ديگر در تاريخ فعاليت هاي 
است.  مايكروسافت  شركت  مالي 
مجموعه  به  «اسكايپ»  شدن  افزوده 
مايكروسافت  شركت  واحدهاي 
ديگر  ارتباطي  ابزارهاي  ارزش  بر 
و  باكس»  «اكس  مثل  مايكروسافت 
نهايت  در  مي كند.  اضافه  «كينكت» 
«اسكايپ»  خريداري  براي  كه  بهايي 
كه  مي دهد  نشان  شده  پرداخت 
شركت « اي بي» با حفظ بخش بزرگي 
 2009 سال  در  «اسكايپ»  سهام  از 
داده  انجام  زيركانه اي  بسيار  اقدام 
است. آنچه كه در آن زمان به زحمت 
ارزش  دالر  ميليارد  يك  مي توانست 
چند  قيمت  به  امروزه  باشد  داشته 

ميليارد دالر فروخته شده است.

قضات بعد از خوردن ناهار بيشتر 
حكم برائت مى دهند!

يا  شده  بلند  چپ  دنده  از  طرف  كه  است  اين  خودمانى اش  اصطالح 
البد با زنش دعوايش شده كه اين قدر بداخالق است. اما - دانشمندان 
مى گويند با انجام تحقيقاتى متوجه شده اند كه قضيه مى تواند مربوط 
به سير بودن و در واقع رضايت خاطر شكم با نارضايتى آن باشد 
تا چيزهاى ديگر. طبق بررسى هايى كه شده، قاضى ها بعد از خوردن 
به  حكم  و  مى  كنند  قضاوت  زندانيان  نفع  به  بيشترى  احتمال  با  غذا 
آزادى و عفو آنها مى دهند. اين را روزنامه ديلى ميل نوشته و اشاره 
كرده كه نتايج آخرين تحقيقات نشان مى دهد زندانيانى كه به دنبال 
عفو هستند، در صورتى كه بالفاصله بعد ازآنكه قاضى غذايش را 
شانس  بگيرند،  قرار  او  برابر  در  حكم  دريافت  براى  كرد،  صرف 

بيشترى براى عفو شدن دارند. 
محققان كه براى مدتى روند قضاوت تعدادى از قضاوت را بررسى 
وعده  ميان  يك  صرف  از  بعد  قضاوت  شدند  متوجه  بودند،  كرده 
نفع  به  را  حكمى  بيشتر  درصد  احتمال 65  با  كامل،  غذايى  وعده  يا 
بگذرد،  غذايى  وعده  صرف  از  هرچه  كنند.اما  مى  صادر  زندانيان 
مى شود  كمتر  زندانيان  آزادى  و  عفو  با  موافق  رأى  صدور  احتمال 
ديگر  قضاوت  كه  مى رسد  جايى  به  وضعيت  اين  درنهايت  اينكه  تا 
آمده  دست  به  شواهد  نمى كنند.  پيدا  زندانيان  به  نسبت  مثبتى  نظر 
اوايل  در  آنها  مورد  به  كه  زندانيانى  مى دهد  نشان  تحقيقات  اين  از 
هفته يا حتى در اوايل روز رسدگى مى شود، شانس بيشترى براى 
زمان هاى  در  مورد آنها  به  كه  دارند  به زندانيانى  نسبت  شدن  عفو 
ديگر رسيدگى مى شود. البته شما دعا كنيد هيچ وقت پايتان به دادگاه 
كشيده نشود، براى اينكه اگر به آنجا رفتيد، ديگر سير بودن شكم 
قاضى و خوش بودن خلقش با خداست. فكر كن كه با ناهارش مثًال 
متهم  كه   - را  ما  بخواهد  و  بيايد  خوابش  و  باشد  خورده  هم  دوغ 
خاكى   چه  وقت  آن  الى باقالى ها.  بفرستد  سريع تر  هرچه   - باشيم 

برسر بريزيم؟
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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

تارين ُرز داشت دوره رزيدنتي جراحي 
شيفت هايش  مي گذارند،  را  ارتوپدي 
خوب  خاطر  همين  به  بود  ساعته   36
شاغل  خانم هاي  اكثر  درد  مي دانست 
چيست؛ كفش هاي پاشنه بلند! اما او مثل 
پول  عوض  در  نكشيد  درد  همجنسانش 

به جيب زد...

مديرعامل  مي خوانيد  را  زندگي اش  داستان  كه   
شده  دالري  ميليون   28 بين المللي  شركت  يك 
مي كند.  توليد  راحتي  و  شيك  طبي  كفش هاي  كه 

داستان موفقيت او را در ادامه بخوانيد.
سالش   8 رفتند  آمريكا  به  ويتنام  از  كه  هنگامي 
بود؛ دلش مي خواست وقتي بزرگ شد مثل پدرش 
مدرك  و  كرد  هم  را  كار  همين  شود،  پزشك  يك 
جنوبي  كاليفرنياي  دانشگاه  از  را  پزشكي اش 
شد.  ارتوپدي  جراحي  متخصص  هم  بعد  گرفت، 
فوق  فلوشيپ  براي  مي خواست  كه  هنگامي  اما 
به  ديگر  كرد  احساس  دهد  درخواست  تخصص 
بخش  مي كرد  احساس  ندارد،  عالقه اي  پزشكي 
پوشيدن  درحال  وجودش  ماجراجوي  و  كنجكاو 

است.

پاشنه  كفش  خصوصا  بود  كفش  عاشق  رز، 
كفش  هميشه  بايد  خانم ها  كه  داشت  اعتقاد  بلند؛ 
زد  سرش  به  خاطر  همين  به  بپوشند.  بلند  پاشنه 
كه حرفه خود را رها كند و تمام هم و غم اش را 
براي طراحي كفش هايي پاشنه دار، راحت و سالم 
مي كرد؛  متوقف  را  او  منفي  موج  يك  اما  بگذارد. 
ترس از شكست. او در اين باره مي گويد: «صداي 
خانواده ام در گوشم بود كه مي گفتند تو كه شغل 
به اين خوبي داشتي مگر عقلت را از دست دادي 
كه ولش كردي؟ به همين خاطر تصميم گرفتم با 

جديت و قاطعيت كار جديدم را شروع كنم و اگر 
به  كه  دارم  قبول  آره  بگويم  همه  به  نشدم  موفق 
كردم.  را  خودم  تالش  حداقل  اما  نرسيدم  نتيجه 
تازه مي توانستم مجددا براي دوره فوق تخصص 
اقدام كنم. هنگامي كه به ترسم چيره شدم، فهميدم 
مي ترسيدم.  پشيماني  از  شكست،  از  بيشتر  انگار 
زندگي  مسير  در  غلط  تصميم گيري  از  پشيماني 
اما باالخره به اين نتيجه رسيدم كه وقتي بخواهم 
به  كه  است  موفقيت  تنها  كنم  ارزيابي  را  خودم 
چشمم مي آيد نه راه آن.» اما راهي كه مي خواست 
شروع كند به همين راحتي ها كه فكر مي كنيد نبود، 
مراتب  به  جراحي  از  كفاشي  اول  وهله  در  شايد 
آسان تر به نظر برسد اما اين حرفه براي كسي كه 
به  رسيدن  براي  را  عمرش  از  سال  از 20  بيشتر 
عنوان جراح ارتوپدي گذاشته چندان ساده نيست. 
او ابتدا بايد فوت و فن كفش سازي را ياد مي گرفت: 
ياد  تو  به  كه  است  اين  پزشكي  محاسن  از  «يكي 
بگيري  ياد  ريزبه ريز  را  چيز  همه  چطور  مي دهد 
فردي  به  منحصر  وضعيت  بيماري  هر  كه  چون 
دارد و يك پزشك بايد مشكل او را حل كند.» يك 
كفش،  تجارت  در  كه  كرد  پيدا  كفش فروش  رفيق 
آشناهاي ايتاليايي زيادي داشت. به اين ترتيب رز 
مسير زندگي اش را تغيير داد و عازم ايتاليا - قطب 

صنعت پوشاك جهان - شد.

كفش  بالقوه  بازار  با  كه  نمي داد  اجازه  «پولم 
مورد  كفش هاي  طراحي  براي  شوم.  معامله  وارد 
مدت  تمام  در  مي كردم.  دقيقي  تحقيق  بايد  نظرم 
قسمت  در  بروم  كه  بود  اين  كارم  پژوهش  اين 
فروشگاه  (يك  ماركس  نيمان  فروشگاه  كفش 
خانم ها  از  و  بنشينم  بزرگ)  زنجيره اي  پوشاك 
چه  ايده آل تان  كفش  داريد  دوست  كه  بپرسم 
خواندم.  آمار  رفتم  بعد  باشد.  داشته  ويژگي هايي 
بعد  متولدين  مرا  آماري  جامعه  جمعيت  بيشترين 

از جنگ جهاني دوم تشكيل مي دادند. اين نسل پول 
افزايش  موازات  به  و  داشته  اختيار  در  بيشتري 
از  ناشي  آسيب  معرض  در  پاهايشان  هم  سن 

كفش هاي نامناسب بود.»

پشيماني سودي ندارد

به  آماري اش  تحقيقات  كه   1998 سال  در 
براي  دولتي  «وام  دالر  هزار   200 رسيد  پايان 
كفش هاي  خودش  گرفت.  خرد»  تجارت هاي 
مغازه هاي  به  و  مي كرد  پا  به  را  توليدي اش 
با  را  مغازه   داران  تا  مي رفت  فروشي  كفش 
فروشگاه? هاي  براي  كند  آشنا  محصوالت اش 
شيك و مشهور هم چاره اي انديشيد. كفش هاي 

توليدي اش را به خريداران آنها نشان مي داد.
جديد  برند  يك  ثبت  كه  گفت  من  به  «شخصي 
من  مي دارد.  بر  خرج  دالر  ميليون   10 حدود 
زندگي ام  داستان  اما  نداشتم.  پول  همه  اين  كه 
بود.  شبكه ها  و  نشريات  از  بسياري  خوراك 
راست مي گويند كه خدا روزي رسان است.» ديگر 
همه چيز براي ثبت برند «تارين ُرز» فراهم شده 
مي افتد:  كارش  و  كسب  اول  روزهاي  ياد  بود. 
«ابتدا دست تنها بودم و همه كارهايم را خودم 
نبودم،  بلد  را  اكثرشان  كه  كارهايي  مي كردم. 
حسابداري  بازاريابي،  طراحي،  آمارگيري، 
سفارش هايشان  سراغ  مدام  مشتري ها  و.... 
صورتحساب  مي زدند،  غر  مي گرفتند،  را 
و  خسته  قدر  اين  اوقات  گاهي  و...  مي خواستند 
دلسرد  اما  مي گرفت.  گريه ام  كه  مي شدم  كالفه 
نشدم و صبر كردم چون از آخرين پله هاي يك 
پريده  ديگر  نردباني  پله هاي  اولين  به  نردبان 
بودم و بايد تنهايي تا باال پيش مي رفتم. روحيه 

اميدوارم خيلي كمكم كرد.»

حاال رز 44 ساله است و 12 سال از شروع كسب 

و كارش مي گذرد. كفش هاي دست ساز او در بيش 
از 220 فروشگاه سراسر دنيا به فروش مي رسد 
و مشتريان خوبي هم دارد. البته تارين ديگر فقط 
هم  آقايان  نمي كند  طراحي  كفش  خانم ها  براي 
فروش  براي  بخرند.  را  او  كفش هاي  مي توانند 
گرفته،  دست  به  خوب  را  مصرف  بازار  كفش ها 
و  دالرند  تا 400  از 200  كفش هايش  قيمت  حدود 
را  كفش هايي  چنين  خريد  قدرت  كه  آنهايي  براي 
درست  حراج  مخصوص  كاتالوگ هاي  هم  ندارند 
كرده : «من و خانواده ام ابتدا آه در بساط نداشتيم 
اما االن وضع مالي مان خوب شده، كسي كه االن 
توان خريد كفش هاي ما را ندارد ممكن است روزي 
هم  او  فكر  به  بايد  پس  شود  ثابت مان  مشتري 
باشيم.» رز اصال پشيمان نيست كه حرفه پزشكي 
را ترك كرده: «كاري كه االن انجام مي دهم چندان 
مي كنند،  مردم  براي  پزشكان  كه  كاري  با  تفاوتي 
ندارد. هدف ما يكي است؛ درمان درد مردم. روزي 
كه  گفت  من  به  كفش  قالب زني  معلم هاي  از  يكي 
زن  هزار  صدها  به  داري  كفش ها  اين  توليد  با  تو 
موقعيت هايي  برخي  كه  دارد  قبول  مي كني.»  كمك 
را  باشد  داشته  پزشكي  حرفه  در  مي توانست  كه 
از دست داده اما: «شانس براي من يعني استقبال 
براي  مي زنند.  را  خانه ات  در  كه  فرصت هايي  از 
پشت  و  الزم  مهارت هاي  باز،  ذهني  بايد  موفقيت 
را  خودشان  فرصت ها  تا  باشي  داشته  كافي  كار 

نشانت دهند.»
منبع: ريدرزدايجست

موفقيت
/داستان زندگي جراح ارتوپدي كه شغلش را رها ترك كرد تا كفش پاشنه بلند توليد كند

موفـقـيت با كـفـش پـاشنـه بلنـد
ترجمه:ياسمين ثريا
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تبديل  عادت  يك  به  آساني  به  خوردن  قسم 
مي شود؛ عادتي كه مي تواند به وسيله جمع هايي 
كه در آنها قرار مي گيريم تشديد شود؛ مثل قرار 
مي شناسيم،  را  آنها  كه  آدم هايي  بين  گرفتن 
مي توانند  دقيق  توجه  با  والدين  خانواده.  مانند 
مانع از به وجود آمدن زمينه رشد اين عادت در 

فرزندان شان شوند...

 

زيرنظر  را  مادرشان  و  پدر  رفتار  بچه ها  زيرا 
مي خواهيد  اگر  مي كنند.  پيروي  آنها  از  و  دارند 
باشند  داشته  شما  از  درستي  درك  اطرافيان تان 
استفاده  جاي  به  خوردن  قسم  از  هم  خودتان  و 
از كلمات متقاعد كننده خسته شده ايد، مي توانيد از 

راهنماي زير بهره ببريد.

گام اول: بايد تشخيص دهيد كه آيا اين عادت تان 
سرچشمه اي دارد؟ ممكن است شما در ابرازكردن 
خودتان به صورت واضح مشكل داشته باشيد و 

به همين دليل رو به قسم خوردن آورده  باشيد.

و  ديگران  خوردن  قسم  عادت هاي  به  دوم:  گام 
كردن  صحبت  حال  در  وقتي  كنيد.  توجه  خودتان 
هر  كنيد.  توجه  اطرافيان تان  و  خودتان  به  هستيد 
آن  به  مي خورديد  قسم  ديگري  كس  يا  خود  وقت 
توجه كنيد. مطلع بودن از اينكه چه وقت هايي و در 
چه حالت هايي شما قسم مي خوريد، گام اول براي 

متوقف كردن آن است.

را  عادت  اين  مي خواهيد  چرا  بدانيد  سوم:  گام 
اين  مي خواهيد  كه  هستيد  دودل  اگر  كنيد؟  ترك 
برايتان  كار  اين  فقط  يا  بگذاريد  كنار  را  عادت تان 
جنبه شوخي دارد، نمي توانيد از آن دست بكشيد. 
عادت  متوقف كردن  براي  انگيزه تان  قوي ترين 
بدتان را براي خود روشن كنيد و آن را بنويسيد.

اين  كه  باشيد  داشته  التزام  و  تعهد  چهارم:  گام 
عادت تان را ترك كنيد. همه چيز در صحبت كردن 
راحت تر از عمل كردن به آن است. اين كار مستلزم 
تالش و استواري همزمان است. هدف دار باشيد و 

براي قسم خوردن مدت زمان در نظر بگيريد.

كنيد  بررسي  مي افتيد؟  خوردن  قسم  فكر  به  چرا 
وامي دارد؟  كار  اين  به  را  شما  شرايطي  چه  كه 

(عصباني بودن، مطمئن كردن ديگران و...)

لغات  گستره  از  دادن  توضيح  براي  پنجم:  گام 
مكالمه  يك  داشتن  براي  كنيد.  استفاده  بيشتري 
باارزش، مودبانه و قابل احترام حتما نبايد از قسم 
خوردن استفاده كرد، اگر چه اين كار هميشه چيز 
متعهد  خودتان  قول  به  ولي  نمي شود  تلقي  بدي 
باشيد و به جاي قسم خوردن از دايره  لغات وسيع 

قرار  موقعيتي  در  وقتي  كنيد.  استفاده  زبانتان 
توضيح  و  كردن  بيان  در  كرديد  حس  كه  گرفتيد 
آورده ايد  كم  احساس تان  يا  چيزي  واضح  دادن 
قسم  به  نياز  ديگران  كردن  مطمئن  براي  اينكه  يا 
شك  شما  صحبت هاي  در  آنها  تا  داريد  خوردن 
نكنند همان لحظه به كلمات يا اصطالحاتي فكر كنيد 
كه بهتر و بيشتر پيامتان را به اطرافيان مي رسانند. 
قسم  كلمات  جايگزين  بتوانند  كه  كنيد  پيدا  كلماتي 

خوردن بشوند.

گام ششم: از دوستان و خانواده تان بخواهيد
به شما كمك كنند. از كساني كه با آنها آشنا هستيد 
و مي دانيد كه موقع صحبت كردن از قسم خوردن 
بگوييد  آنها  به  و  بخواهيد  كمك  نمي كنند  استفاده 
در  خوردن  قسم  از  مكرر  استفاده  مي خواهيد  كه 
از  شويد  مطمئن  كنيد.  متوقف  را  صحبت هايتان 
فردي كمك خواسته ايد كه شما را قضاوت نمي كند. 
يادآورنده   يك  به  شما  كه  باشيد  داشته  توجه 

مهربان نياز داريد نه يك سخنران منتقد.

از  فهرستي  كنيد.  پيدا  جايگزين  كلمات  هفتم:  گام 
كلمات جايگزين تهيه كنيد و هر وقت مي خواستيد 
را  كلمه اي  و  كنيد  نگاه  ليست تان  به  بخوريد  قسم 
خاطرتان  در  كلمات  اين  كم كم  كنيد.  آن  جايگزين 
قسم هايتان  جايگزين  خودبه خود  حتي  و  مي ماند 

مي شود.

دفعه  هر  كنيد.  مجازات  را  خودتان  هشتم:  گام 
صندوق  در  پول  معيني  مقدار  مي خوريد  قسم  كه 
حتي  و  بيندازيد  خيريه  براي  قسم  مجازات 
مي توانيد براي كساني كه به شما كمك مي كنند تا 

اين عادتتان را ترك كنيد تشويقي داشته باشيد.

گام نهم: به خودتان جايزه بدهيد. هر وقت توانستيد 
نخوريد  قسم  كرده?ايد  معين  كه  زماني  مدت  در 
مانند چند روز يا يك هفته به خودتان جايزه بدهيد 

مثال يك سي دي آهنگ يا يك فيلم يا يك لباس و...

نمي توانيد  شما  دهيد.  خرج  به  استقامت  دهم:  گام 
به  اگر  بگذاريد.  كنار  شبه  يك  را  خوردن  قسم 
به  دومتان  طبيعت  باشد  شده  تبديل  عادت تان 
كنار  در  نتوانستيد  راه  اول  اگر  مي آيد.  حساب 
برنگرديد.  آن  به  دوباره  شويد  موفق  آن  گذاشتن 
انجام  شما  مي ماند.  گرفتن  رژيم  مثل  كار  اين 
كارهاي بد را كنار مي گذاريد و بارها و بارها آن 
را شروع مي كنيد. اين يك وضعيت وخيم و كشنده 
نيست و معني آن اين نيست كه نخواهيد توانست. 
شما كم كم مي توانيد اين عادت را كنار بگذاريد و 
در اين راه با پستي و بلندي هايي روبه رو خواهيد 

شد.

نكته هاي جانبي

كنار  كامال  را  قسم خوردن  بايد  كه  نكنيد  فكر   •
دارد  وجود  موقعيت هايي  زندگي  در  بگذاريد. 
مانند  مي شود  قسم خوردن  به  مجبور  انسان  كه 

لحظات دردآور، وحشت زا، بيزاري يا از 
دست دادن ها.

• تحقيقات نشان داده كه اگر بتوانيد 21 روز دوام 
بياوريد مي توانيد از يك عادت بد رهايي يابيد. پس 

21 روز وقت تعيين كنيد كه در آن قسم نخوريد.

بگيريد  ياد  بيشتري  كلمات  داريد  احتياج  اگر   •
يا  خودتان  زبان  لغات  دايره  در  مي توانيد 
اصطالحات  و  كلمات  دنيا  ديگر  زبان هاي  حتي 

شگفت انگيزي پيدا كنيد و آنها را جايگزين كنيد.

• اگر در لحظه اي مجبور شديد قسم بخوريد تا 10 
بشماريد و بعد يك نفس عميق بكشيد. بعد از اين 

كار مي بينيد كه آن لحظه گذشته است.

فشار  و  عصبانيت  مي تواند  ورزشي  تمرينات 
روحي تان را كاهش دهد و شما را در وضعيت و 
حالت بهتري قرار  دهد. از خودتان مراقبت كنيد و 

به خودتان احترام بگذاريد.

به  بياوريد  دليل  اظهارات تان  كردن  ثابت  براي   •
جاي اينكه قسم بخوريد.

• تسليم نشويد و اگر در اين راه قسمي از دهانتان 
بيرون پريد نااميد نشويد و مطمئن باشيد كه فقط 

يك اتفاق بوده است.

• اين كار مطمئنا زمان مي برد. صبر داشته باشيد 
و حتما از خانواده و دوستان تان كمك بگيريد.

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
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روانشناسى
اعظم ولي?قيداري/چگونه عادت قسم خوردن را ترك كنيم؟

جدايي آدم از عادت
چراه سوگندخوردن رايج شده و 
مردم به راحتي قسم مي خورند؟

شكل  جوامع،  زندگي  پيچيدگي  به  توجه  با 
عوض كردن جامعه و نوع تعامالت ارتباطاتي 
همه  كه  است  طبيعي  دارند،  هم  با  مردم  كهه 
سوگند  دليل  همين  به  است  شده  پيچيده  چيز 
خوردن، هم پيچيده شده و هم فراوان. به نظر 
نياز  ميداني  وسيع  تحقيقات  به  امر  اين  من 
و  انتخاب  را  بزرگ  آماري  جامعه  يك  تا  دارد 
اما  كنيم،  بررسي  را  آن  مختلف  منظرهاي  از 
افراد  موارد  بيشتر  در  گفتم،  كه  همان طور 
و  هستند  قائل  خود  براي  كه  حقي  اثبات  براي 
ديگران آن حق را انكار مي كنند يا براي راستي 
بيشتر  مي خورند.  سوگند  خود  راست نمايي  و 
اينكه  دليل  به  يا  مي شود  ياد  كهه  سوگندهايي 
مستندات  و  نكرده  عمل  شفاف  طور  به  فرد 
از  كند  قانع  را  ديگران  كه  نكرده  تهيه  را  خود 
مرتكب  را  جرمي  شخصي  يا  است  عجز  سر 
شده يا خواسته نامشروعي دارد و براي اثبات 
بي گناهي خود يا رسيدن به خواسته اش، قسم 

مي خورد.
به  يا  خطاكاران  و  مجرمان  خوردن  سوگند   
است  دليل  اين  به  بيشتر  حرفه اي ها  عبارتي 
سوگند  حاال  و  شده اند  مرتكب  را  جرمي  كه 
در  نداده اند.  انجام  را  كار  آن  كه  مي خورند 
حالي كه فردي كه به مسائل روان شناسي آگاه 
مي خورد،  سوگند  دروغ  به  مجرم  وقتي  باشد، 
از نوع گفتار، تغيير چهره و حاالتش متوجه اين 
بيشتر  كه  است  اين  مهم  نكته  مي شود.  دروغ 
سر  از  مي خوريم  انسان ها  ما  كه  سوگندهايي 
نياز و اثبات خودمان و حقمان و براي رسيدن 

به غرض هايمان و از سر ناچاري است.
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سونى با لپ تاپ 
3بعدى مى آيد

شركت بزرگ سونى به عنوان يكى از بزرگ ترين 
آخرين  عرضه  با  جهان  الكترونيك  شركت هاى 
نمونه  از لپ تاپ هاى سرى وايو F با قيمت هزار 
و 800 دالر، وارد دنياى فن آورى هاى سه بعدى 

شد.
براويا  بعدى  سه  تلويزيون هاى  مانند  درست 
اين  كاربران   ، سونى  شركت  ساخت   (Bravia)
 Active) لپ تاپ ها بايد از عينك هاى اكتيو شاتر
سه  حالت  در  تصاوير  ديدن  براى   (Shutter

بعدى استفاده كنند.

به گزارش ديلى ميل، اين لپ تاپ ها از پردازنده هاى 
البته  و  گرفته اند  بهره  اينتل  شركت  هسته اى 
كليد  يك  از  استفاده  با  مى توانند  آن ها  كاربران 
صفحه  روى  بعدى  دو  صورت  به  را  تصاوير 

نمايش 16 اينچى آن تماشا كنند.

به احتمال زياد فروش اين لپ تاپ ها تا انتهاى ماه 
است  اميدوار  سونى  و  شد  خواهد  آغاز  جارى 
بتواند با عرضه اين لپ تاپ با شركت اپل در اين 

زمينه به رقابت بپردازد.
موتور  يك  به  كه  سونى  شركت   F سرى  وايو 
گرافيكى مجزا مجهز است، مى تواند به عنوان يك 
سرگرمى  كامپيوترهاى  قسمت  در  پيشرو  مدل 
توجه زيادى را در بازار به سمت خود جلب كند.

شده،  پالريزه  بعدى  سه  صفحه هاى  خالف  بر 
 frame فن آورى  از  سونى   F سرى  لپ تاپ هاى 

sequential panel و صفحه نمايش LED بهره 
شفاف تر  تصاوير  پيچيده  تكنيك  اين  گيرد.  مى 
سريع  فوق  پاسخ  زمان  با  همراه  را  روشن تر  و 
به  نمايش ها  صفحه  براى  بزرگ تر  ديد  زاويه  و 

ارمغان خواهد آورد.
يك  طور  به   Frame Sequential آورى  فن 
در  بعدى  سه   Full HD تصاوير  درميان 
اندازه هاى 1920 در 1080 را در چشمان چپ و 
راست بيننده نشان مى دهد و البته اين كار با نرخ 

تجديد فريم 120 فريم در ثانيه انجام مى گيرد.

مراقب فعاليت آنالين خود باشيد، 
اينترنت فراموش كار نيست!

 محققان توصيه مى كنند كه كاربران مواظب محتواى مطالب آنالين خود باشند؛ چراكه فعال هيچ تكنولوژى 
كامل  بردن  بين  از  براى  خاصى 
آنالين  شده  بايگانى  مطالب 
وجود ندارد و ممكن است بعدا از 

اظهارات خود پشيمان شوند!
نوشته  مداد  با  اينترنتى  «مطالب 
نوشته  جوهر  با  مارك!  نشده، 
از  معروفى  ديالوگ  اين  شده.» 
كه  است  اجتماعى»  «شبكه  فيلم 
اجتماعى  شبكه  اعضاى  از  يكى 
مارك  فيس بوك،  موسس  به 
مفهومش  و  گفته  زوكربرگ، 
نوشته هاى  مواظب  است:  اين 
آنالين تان باشيد، چون نمى توانيد 

آنها را پاك كنيد!
نيوساينتيست،  گزارش  به  اما 
هستند  صدد  در  محققان  برخى 

آنها  واقع  در  شوند؛  قائل  مى گذاريم،  اشتراك  به  اينترنت  در  كه  مواردى  براى  هم  را  امكان «فراموشى» 
قصد دارند از لحاظ تكنيكى، چيزى شبيه به تاريخ انقضا براى مطالب ايجاد كنند.

ما  همه  نشده،اما  محقق  مورد  اين  مانند  جاه طلبانه تكنيكى  هنوز دسترسى هاى  اين كه  با  حاضر  حال  در 
مى توانيم مطالبى را كه در اينترنت مى گذاريم، كنترل كنيم؛ فقط كافى است برخى از موارد را كه از همان 

دهه 1980/ 1360، هم زمان با پيدايش اينترنت مطرح بوده، بيشتر تمرين كنيم و به خاطر بسپاريم.
خاطره اى كه ديگر نيست

يوس نت را ببينيد: در سال 1980 / 1359 تاسيس شد كه همان هسته اصلى فهرست ايميل ها و فوروم هاى 
آنالينى است. عمده يوس نت توسط شركتى به نام «Deja News» راه اندازى شد.

قواعد يوس نت بر اساس اين ايده شكل گرفته بود كه هر پست عجيب و غريبى ممكن است براى آيندگان 
حفظ شود و همين، شركت را ترغيب كرد تا پيغام هايى كه شامل موضوع خاصى در تيتر بودند، تحت 
از  را  خودشان  پست هاى  مى توانستند  همچنين  كاربرها  نكند.  بايگانى   ،«X-No-Archive» كلى  الگوى 

بخش آرشيو، تحت عنوان «nuking» حذف كنند.
توسط  سريع  خيلى  بايگانى اش  شد،  مالى  مشكالت  گرفتار  هزاره  تغيير  با  هم زمان   Deja News وقتى 
گوگل خريدارى شد كه بايگانى را طبقه بندى كرد اما همچنان به خواسته كاربران، براى بايگانى كردن 

پيغام ها، احترام گذاشت و هنوز همان روال را رعايت مى كند.

فهرست كردن
در مقايسه با Deja News، نه بايگانى و نه پيشنهاد nuking، دو راه ساده كه به ياد آوردن هاى اينترنت را 
در كل كاهش مى هدد، وجود ندارد و همان عامليت مشابه در بيشتر وب سايت هايى رعايت مى شود. گوگل 
هم به مديران شبكه اجازه داده تا براى صفحات وب خود تاريخ دقيق مشخص كنند چراكه اين صفحات 
مدت زمان زيادى در فهرست باقى نمى ماندند، البته در بيشتر شبكه هاى اجتماعى و فروم هاى آنالين نيز 

كاربران اجازه دارند پست هاى خودشان را حذف كنند.
كمبريج،  در  مايكروسافت  تحقيقات  در  اينترنت  جامعه شناس  بويد،  دانا  باشد.  مفيد  مى تواند  شيوه  اين 
ماساچوست كه روى نوجوانان تحقيق مى كند، مى گويد برخى نوجوانان اين تحقيق گفته اند كه ممكن است 
بعد از ارسال پست هايشان، خيلى زود آن ها را حذف كنند. كه اين يعنى، فقط فرد گيرنده آن را خواهد ديد.

چنين رفتارهايى استثنا هستند. بيشتر ما از دكمه Delete براى پست هاى خودمان استفاده نمى كنيم مگر 
آن كه در موارد خاص، احساس كنيم زيادى بحث بر انگيز شده و چوب خط مان هم پر شده است!

البته بيشتر وب سايت هايى راه فراموشى را چندان آسان نكرده اند، و اين فرضيه را ايجاد مى كنند كه ما 
مى خواهيم همه چيز تا هميشه حفظ شود و در خاطره اينترنت بماند.

اما براى آن دسته ازكاربرانى كه بيشتر روزشان را آنالين مى گذرانند، چوب خط شان هم روز به روز 
پر تر مى شود. اگر مى خواهيم بيشترين كنترل را بر ميراث آنالين مان داشته باشيم، به تكنولوژى خاصى 
براى انتشار مطالب اينترنتى نياز داريم كه قانون فراموشى را هم به طور استاندارد بداند؛ تا بتوانيم با 

مداد بنويسيم، نه خودكار!

روشى براى درك منشأ ذهن انسان 
دانشمنداني كه مي خواهند منشا ذهن انسان را درك كنند، شايد بهتر باشد حداقل براي بخشي از پاسخ 
خود به زنبور عسل و نه به ميمون ها نگاه كنند، اين نتيجه گيري يك باستان شناس دانشگاه كلرادو در 
فراواني  مستندات  و  سنگواره ها  گفت:  بولدر،  در  كلرادو  دانشگاه  پژوهشيار  هوفكر،  جان  است.  بولدر 
درباره تكامل ذهن انسان وجود دارد، از جمله درباره توان ويژه او براي خلق بالقوه بي نهايت گونه هاي 
انديشه كه در شكل جمله ها، هنر و فن آوري پديدار مي شود. وي توان در حال تحول ذهن را به تشكيل 
آنچه كه آن را «ابرمغز» يا «مغز دسته جمعي» مي خواند، نسبت مي دهد و مي گويد اين واقعه در آفريقا 
و نه ديرتر از 75 هزار سال پيش رخ داد. هوفكر كه يك باستان شناس سرشناس بين المللي است و در 
مكان هاي باستاني در اروپا و قطب شمال پژوهش كرده است، خاطرنشان مي كند كه شكل گيري ابرمغز 
پيامدي ناشي از قابليت نادر انسان ها در به مشاركت گذاشتن افكار پيچيده ميان مغزهاي منفرد بود. در 
ميان ديگر مخلوقات روي زمين، زنبور عسل ممكن است بهترين نمونه از موجودات زنده اي باشد كه 
توانسته در تبادل اطالعات پيچيده از مغزي به مغز ديگر، از جمله تبادل نقشه مكان هاي غذايي و اطالعات 
مربوط به مكان هاي بالقوه براي النه سازي، با استفاده از «رقص فرفره اي» پيچيده خود مهارت به دست 
آورد. به گفته هوفكر، از پژوهشگران موسسه پژوهش هاي قطب شمال و آلپ، روشن است كه انسان ها 
ابزارهاي ارتباطي وسيعتري را براي ابراز انديشه هاي خود متحول كردند كه مهم ترين آنها زبان است.

مغز انسان هاي منفرد در گروه هاي اجتماعي به عنوان جزئي تركيبي از يك نوع شبكه عصب زيستي 
شده و ذهن را متولد مي كند.

از مغز خود چگونه محافظت كنيم؟
آيا مى دانستيد كه هر چيزى كه براى سالمت قلب مفيد است براى سالمت مغز نيز مفيد است.

 منطقه مركزى، انجام بعضى فعاليت ها مى تواند به حفظ سالمت مغز و ذهن كمك كند.
دكتر بليك رئيس بخش جراحى اعصاب مركز پزشكى cedars Sinai در اين باره مى گويد: ژن ها و 
شرايط زندگى افراد در كاهش قدرت حافظه، تومور هاى مغزى، سكته و ديگر مشكالت مغزى موثر 

هستند اما به طور كلى حفظ سالمت مغز خارج از كنترل افراد نيست.
وى مى گويد: راه هايى وجود دارد كه مى توان خطر بيمارى هاى مغزى و صدمات وارده به مغز را 

كاهش داد.
يكى از اين راه ها استفاده از كاله ايمنى هنگام دوچرخه يا موتور سوارى و حتى هنگام ورزش است.

به ياد داشته باشد تمام مواردى كه براى حفظ سالمت قلب مفيد است براى براى حفظ سالمت مغز 
نيز موثر است. عواملى كه باعث حمله هاى قلبى مى شود مى تواند باعث سكته هاى مغزى نيز شود.

كنترل كلسترول، فشارخون و انجام فعاليت هاى ورزشى و رعايت رژيم غذايى مناسب همانطور كه 
براى قلب مفيد است براى مغز نيز مفيد است.

در رژيم غذايى خود از ميوه ها و سبزيجات، غالت و پروتئين استفاده كنيد.
نوشيدنى هاى الكلى مصرف نكنيد، سيگار نكشيد، خواب كافى داشته باشيد و استرس هاى خود را با 

فعاليت هاى آرام بخش، تمركز يا ورزش كاهش دهيد.

عاليم سكته هاى مغزى را ياد بگيريد. اگر حدس مى زنيد طبق عالئم يك مورد سكته داشته ايد اقدامات 
الزم را حتما انجام دهيد.

گول نخوريد كه در سن جوانى سكته اتفاق نمى افتد، 25 درصد سكته ها در سن كمتر از 65 سال اتفاق 
مى افتد و حتى جوانان و كودكان هم ممكن است دچار سكته شوند.

مغز خود را با حل جدول و انجام بازى هاى فكرى مورد عالقه، مطالعه، يادگيرى زبان جديد يا انجام 
كار هنرى و ورزش تقويت كنيد.

محققان براين باورند درگير كردن مغز با فعاليت هاى مختلف در سنين باال مى تواند از ضعيف شدن 
حافظه جلوگيرى كند.

وقتى با تلفن همراه صحبت مى كنيد از هدست استفاده كنيد. امواج تلفن همراه احتمال ابتال به تومور 
هاى مغزى را افزايش مى دهد كه در دهه هاى بعدى زندگى عالئم خود را بروز خواهد داد.
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 افقي:

ــيرين- يكي از مهم ترين  ١- ضدش
آثار جامي در عرفان نظري

ــار  خوارب ــازمان  س ــوك-  ج  -٢
از  ــد-  متح ــل  مل ــاورزي  كش و 

هفت سين ها
ــه هم-  ــوهر ب ــبت زن و ش ٣- نس

جهانگرد- اهلي، مطيع
ــوند  ــي يقه- پس ــك- نوع ٤- كوچ

نسبت- آغاز كننده، تازه كار
٥- امر به خودداري از جنگ- مردن 

در اثر حادثه- نفس چاق
ــروان دين  ــر- پي ــالح ويرانگ ٦- س

حضرت موسي (ع)- شماره
ــتقالل هند-  ــوت- موجد اس ٧- ياق

يازده!
٨- سخن در گوشي- آسياب بدن- 

ادب آموخته
٩- روستا- اندازه- فقر و بي چيزي

ــتاره دنباله دار- راه يافتن-  ١٠- س
فرزند و دودمان

ــنده-  نويس ــس-  تني ــد  واح  -١١
پيامبران

ــت بيمار!-  ــيمي- ن ١٢- آدرس ترس
ناگهاني- برگ برنده

ــدا از ديگران- گل  ١٣- همچنين- ج
هميشه بهار

١٤- مسافر سرزمين عجايب- توانايي، 
قدرت- ميل به غذا

١٥- براي مقابله با خطر آماده شدن- 
واحد طول

 عمودي:
ــور هوايي كه معموًال  ١- گونه اي آسانس
ــردم يا كاال در مناطق  براي جابه جايي م
كوهستاني استفاده مي شود- پول كاغذي

ــيب- بزرگوار- خودرو  ٢- صدمه، آس
سنگين وزن

ــوج دريا-  ــوب- م ٣- مرط
سنگين

٤- يار دجله!- تاب و توان- 
ــدد  ــت- ع ــان ارگ اس هم

خيطي!
٥- گاه از نهاد برآيد- برومند، 

رستگار- سازگار و نرم
٦- بازگشت از گناه- موشكاف- 

طرز لباس پوشيدن
ــودن- قسم- ميخ  ٧- بخش

عرب
ــاري- يكي  ــي بيم ٨- نوع
ــه  ب ــي  باريتعال ــات  صف از 
ــاينده و عادل-  معني بخش

جزيره اي در كشورمان

ــا آن مي بينيم- غيربليغ،  ٩- خود را ب
كوتاه- بازيكن خودي در تيم

١٠- ننر- مركز انگليس- شهر روي آب
ــي- برگزيده و زبده-  ١١- كل و همگ

لحظه كوتاه
ــمه- دست نخورده-  ١٢- فلز سرچش

باال رفتن آب دريا- هجوم
١٣- بعضي ها از تجارب خود نمي گيرند- 

مركز كوبا- كوچكترين ذره
١٤- داراي رفتار شايسته و بزرگوارانه- 

نشاني- بزرگي، شكوه
١٥- از شخصيت هاي شاهنامه و نامي 
ــهرهاي مرزي ايران كه  دخترانه- از ش

در شمال استان اردبيل واقع شده

 افقي:
١- از حشرات- محبوب ترين و زيباترين 
سريال جهان از سال٢٠٠٥ تا ٢٠٠٩ با 

بازي استثنايي ونتورث ميلر
٢- اندرز- قاضي- اشاره

ــمال آفريقا-  ــور ش ٣- كوچكترين كش
گلي فرنگي- فهرست غذا

٤- گالبي- رو ترش كردن- چيز- نيرو 
دادن

ــت- ياريگر-  ــوده، چيره دس ٥- كار آزم
حرف صليب

٦- حيله گر- گناهكار- واجب
ــت و چهار  ٧- كمك- وزني معادل بيس

نخود- آغوش

٨- اثر- طرد كردن- حاجت
٩- برابر- پيرو ماني- فرزندان

ــوره دهم- كبوتر دشتي- لوله ١٠- س
گوارشي

١١- دريا- گرانمايه، ارزنده- واحد 
ــن ــي- عمده تري ــبزي خوراك ١٢- س
ــت كه امكانات محيط خدماتي اينترن
چند رسانه اي براي دستيابي به داده ها،
اطالعات و دانش را در اختيار كاربران

قرار مي دهد- قدر و قيمت- نفرين
١٣- متحد- اين گياه با تقويت سامانه
ــاي مجاري ــا عفونت ه ــي بدن ب دفاع
ــهري در ــه مي كند- ش ــي مقابل تنفس

آذربايجان شرقي
١٤- آباد نيست- افسانه سرا- مزاحم

١٥- علت ايجاد اين بيماري وجود واكنش
ــي بادي ضدباكتري با متقاطع ميان آنت

بدن فرد است- صداي بچه
 عمودي:

١- پايتخت سان مارينو- بدتركيب
ــل ــازه كار- عام ــروع- ت ــل ف ٢- مقاب

بيماري
ــوروزي- نوعي جنون- ميل ٣- حرف ن

خانم باردار
ــوي- فرانس ــاي  تيم ه از  ــج-  زودرن  -٤

پايداري در دوستي- رايحه
و ــور  درخ ــي-  داروي گل  ــيار-  بس  -٥

شايسته
٦- نشانه- پابرجا و استوار- خميازه

٧- بشر- مداوا- آدم آهني
ــعري ٨- حكومت عصر هيتلر- قالب ش
كه بيشتر در سبك خراساني به كار برده

مي شده است- اهل محل
ــت- ــا جايگاه نخس ــب ي ٩- داراي ترتي
ــتاني و كهن- در بيمارستان خدمت باس

مي كند
ــي- همين حاال- ١٠- طالي

مطلع
ــتگي- ــم پيوس ــه ه ١١- ب
ــه- از زبان هاي علم احصائي

برنامه نويسي
پول ــي-  ماندگ ــوي  ب  -١٢
ــوي- خارجي- ضمير فرانس

درودگر
ــه ب ــنجيده-  نس كار   -١٣
ــي گويند- گفت وگوي تلفن

كوزه سفالي
ــايش- ــودگي و آس ١٤- آس
شكاف باريك- فرمان كشتي
ــي زمين- ١٥- چين خوردگ
دومين شهر بزرگ اسكاتلند با
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بازار در سلطه تلفن هاي هوشمند

يك موسسه تحقيقاتي بازار فن آوري اطالعات و ارتباطات با بررسي 
نشان  دستگاهها  اين  مختلف  توليدكنندگان  ماركهاي  و  موبايل  بازار 
داد كه در سه ماهه نخست سال 2011 فروش تلفنهاي همراه هوشمند 
مواجه  قبل  سال  مشابه  دوره  به  نسبت  درصدي   80 حدود  رشد  با 
 IDC موسسه  جديد  بررسيهاي  مهر،  خبرگزاري  گزارش  بودند.به 
تلفنهاي  فروش   2011 سال  نخست  ماهه  سه  در  كه  مي دهد  نشان 
همراه هوشمند نسبت به دوره مشابه در سال قبل 79.7 درصد رشد 
و  اپل  و   HTC سامسونگ،  به  مربوط  فروش  بيشترين  و  داشته اند 

كمترين توفيق براي RIM و نوكيا بوده است. 

روز سياه نوكيا در اروپا 
در گزارش جديد IDC درباره بازار تلفن همراه در اروپاي غربي دو 
شگفتي براي نوكيا رقم خورد اول اينكه اين شركت فنالندي براي اولين 
بار نقش خود را به عنوان مهم ترين سازنده تلفن همراه هوشمند در 
با  كوپرتينو  شركت  اروپا،  در  طوري كه  به  كرد.  واگذار  اپل  به  دنيا 
درصدي   48.9 رشد  و  بازار  رقم  از  درصد   20.8 داشتن  اختيار  در 
فروش « آي- فون» به شماره يك تلفن هاي همراه پيشرفته تبديل شده 
و نوكيا با كسب 19.6 درصد از رقم بازار اروپا در رتبه دوم ايستاده 
است. دومين شگفتي ثبت شده مربوط به نوكيا در گزارش IDC اين 
است كه براي اولين بار در اروپا اين شركت نقش خود را به عنوان 
اولين سازنده تلفنهاي همراه به شركت كره اي سامسونگ واگذار كرد. 
درحال حاضر سامسونگ با يك افزايش 5.3 درصدي نسبت به دوره 
مشابه در سال گذشته و فروش 13.2 ميليون دستگاه 29.3 درصد از 
بازار موبايل اروپا را در دست دارد. در اين مورد، نوكيا با سهم 27.9 
درصد از رقم اين بازار كاهش 10.3 درصدي تعداد تلفنهاي همراه و 
فروش 12.6 ميليون دستگاه در رتبه دوم ايستاده است. «فرانسيسكو 
تلفن  بازار  درباره  جديد  گزارش  تفسير  در   IDC تحليلگر  يرونيمو»، 
ارقام  به  اپل  و  «سامسونگ  داشت:  اظهار  غربي  اروپاي  در  همراه 
ويژه اي دست يافتند. سامسونگ به بزرگ ترين ارائه دهنده تلفن همراه 
و اپل به بزرگ ترين ارائه دهنده تلفن همراه هوشمند تبديل شده است. 
به  است.»  تغيير  درحال  بازار  اين  چگونه  كه  مي دهد  نشان  نتايج  اين 
گفته«يرونيمو» به دليل تقاضاي باالي تلفنهاي همراه هوشمند لمسي، 
ماركهايي چون نوكيا و سوني اريكسون نتوانستند با ماركهاي جديد و 
پرقدرتي چون اپل و محصوالت جديدي كه سامسونگ برپايه سيستم 

عاملهاي «آندروئيد» و «بادا» عرضه مي كند رقابت كنند. 

وضعيت فروش تلفنهاي همراه در اروپا 
همراه  تلفنهاي  سال 2011  نخست  ماهه  سه  در   IDC گزارش  برپايه 
هوشمند با فروش 21.2 ميليون دستگاه با يك رشد 76 درصدي مواجه 
شدند و 47 درصد از تمام تلفنهاي همراه فروخته شده در اين بازار را 
به خود اختصاص دادند. پراستفاده ترين سيستم عامل اين دستگاه ها 
آندروئيد است كه در اروپا 35.7 درصد از بازار را در اختيار دارد. 
با كسب  سيمبيان  و  درصد  با 20.8  فون»  آي-   » iOS عامل  سيستم 
20.5 درصد از بازار به ترتيب در سكوهاي دوم و سوم قرار گرفتند. 

وضعيت جهاني فروش تلفنهاي همراه هوشمند 
در سطح جهاني، تلفنهاي همراه هوشمند 79.7 درصد رشد داشته اند و 
99.6 ميليون دستگاه به فروش رسانيده اند. چشمگيرترين رشد براي 
سامسونگ بوده است كه با يك رشد 350 درصدي از 2.5 ميليون واحد 
به 10.8 ميليون رسيده است. HTC نيز با يك رشد 229 درصدي از 
فروش 2.7 ميليون دوره مشابه سال گذشته به رقم فعلي 8.9 ميليون 
رسيده است. در سطح جهاني و از نظر بررسي توليدكنندگان، نوكيا 
همراه  تلفن  و  همراه  (تلفن  موبايل  دستگاه  ميليون   108.5 فروش  با 
همچنان  بازار  از  درصد   29.2 داشتن  اختيار  در  با  و  هوشمند) 
بزرگ ترين توليدكننده موبايل در دنيا است هرچند اين شركت نسبت 
به سه ماهه اول سال 2010 با يك كاهش 5 درصدي مواجه بوده است.

شامپانزه ها هم با هم 
حرف مى زنند !

دانشمندان به تازگى اعالم كرده اند شامپانزه هاى وحشى براى 
اى  اشاره  حركت   66 كم  دست  يكديگر  با  كردن  برقرار  ارتباط 

سنت  دانشگاه  محققان  از  مى دانند.گروهى 
رمزگشايى  منظور  به  اسكاتلند  در  اندروز 
ها  شامپانزه  حركات  و  ها  اشاره  از 
باهوش  جانداران  اين  از  گروهى  از 
 120 فيلم  اين  سپس  كردند.  فيلمبردارى 
ساعته از تعامل شامپانزه ها مورد بررسى 
دقيق قرار گرفت تا نشانه ها و اشاره هايى 
به  دادن  عالمت  براى  جانداران  اين  كه 
شود.  كشف  مى كنند،  استفاده  يكديگر 
در  شامپانزه هاى  روى  پيشين  مطالعات 
 30 از  جانداران  اين  بود  داده  نشان  قفس 
اين  اما  مى كنند  استفاده  اى  اشاره  حركت 
اشاره  حركت   66 دست كم  جديد  مطالعه 
ها  شامپانزه  ميان  در  را  ارتباطاتى  اى 

و  ها  شامپانزه  گروه  مشاهده  براى  محققان  است.  كرده  آشكار 
تصويربردارى از تعامالت آنها 266 روز زمان صرف كردند، در 
صورتى كه حركت شامپانزه ها در اين دوره از تحقيقات نتيجه اى 
در بر نداشت، محققان تصويربردارى را تكرار مى كردند. در نهايت 
محققان توانستند با موشكافى تصاوير به ثبت رسيده حركات و 
اشارات اين جانداران را استخراج كرده و دسته بندى كنند. در اين 

مطالعه محققان در جستجوى حركات آگاهانه و عمدى شامپانزه 
ها بودند كه براى دريافت پاسخ يا واكنش از سوى شامپانزه اى 
ديگر انجام مى گرفت. اكنون اين فيلم در مرحله دوم بررسى قرار 
دارد تا محققان بتوانند دريابند هر اشاره چه معنى دارد و با چه 
اشاره ها  اين  از  برخى  مفهوم  مى گيرد.  قرار  استفاده  مورد  هدفى 
جلب  براى  ها  شامپانزه  مثال  براى  است،  آشكار  انسان ها  براى 
مى كنند  اشاره  آنها  به  دست  يا  سر  با  گروه  ديگر  اعضاى  توجه 
يا شامپانزه هاى جوان براى قانع كردن ديگر شامپانزه هاى هم 
با  بازى  در  مشاركت  براى  سالشان  و  سن 
اين  از  ديگر  بخشى  در  مى دهند.  دست  آنها 
فيلم شامپانزه مادرى دست چپش را به سمت 
اين  به  مى دارد،  نگه  و  كرده  دراز  فرزندش 
معنى كه مى خواهد آن نقطه را ترك كند و از 
فرزندش مى خواهد با باال رفتن از بازوى او 
به همراه مادر حركت كند. زمانى كه فرزند به 
مادر نزديك مى شود، مادر حركت دست خود 
را تكرار كرده و اين اشاره را با نشان دادن 
را  فرزند  تا  مى كند  همراه  خود  هاى  دندان 
ترغيب كند هرچه سريع تر بازوى او را گرفته 
و آنجا را ترك كنند. براساس گزارش بى بى 
تمامى انواع  مى دهد  نشان  جديد  مطالعه  سى، 
ارتباطاتى  سيستم  از  مى توانند  ميمون ها 
مشابهى برخوردار باشند با اين تفاوت كه نوع اشاره ها در گروه 

هاى مختلف و متفاوت با كاربردهاى متفاوتى آموخته مى شوند. 
گوريل ها  با  ها  شامپانزه  هاى  اشاره  مقايسه  با  محققان  واقع  در 
و اورانگوتان ها دريافتند در ميان اشاره ها و سيگنال هايى كه در 
ميان خانواده بزرگ ميمون ها رواج داشته و مورد استفاده قرار 

مى گيرند، هم پوشانى بزرگى وجود دارد.
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زنانى كه هرگز 
مريض نمى شوند  

 
  

بعضى از خانم ها به كرات بيمار مى شوند 
مريض  ندرت  به  ديگر  برخى  عكس  بر  اما 
مى شوند ، چه رازى در اين موضوع وجود 

دارد؟  
 آنها فصل سرما را بدون كوچكترين عطسه 
با  پروازهايشان  كنند.در  مى  سپرى  اى 
هواپيما صدمه اى نمى بينند و از دل دردهايى 
جلوگيرى  شوند  مبتال  آن  به  است  ممكن  كه 
مى كنند. دوست داشتيد جاى يكى از اين زنها 
باشيد كه هيچ گاه مريض نمى شوند؟ اگر به 
يكى يا بهتر است بگوييم همه اين رموز پى 
ببريد به اين گروه از زنان ملحق خواهيد شد. 

� آب اكسيژنه نخوريد 
يك  به  را  دارو  اين  از  قطره  چند  ها  بعضى 
ليوان آب اضافه مى كنند(معموال براى بهبود 
زخم ها استفاده مى شود) تا زودتر بهبودى 
حاصل كنند. بعضى ها هم آن را بو مى كنند. 
كارشناسان خوردن اين دارو را منع كردند 
.اسكاچر معتقد است كه اين دارو به پوسته 

مخاطى و مجراى تنفسى آسيب مى زند. 

� از ماساژ استفاده كنيد 
ساله،   38 هاردويك  مايندى  پيش،  سال  سه 
در  و  جوانان  نگهدارى  مركز  در  كه  زمانى 
مدارس براى بررسى و درمان بيمارى هاى 
صورت  به  را  ماساژ  بود،  شده  انتخاب  آنها 
ماهانه براى آنها به كار گرفت. هاردويك مى 
دارو  مثل  ماساژ  كه  شدم  متقاعد  من  گويد: 
عمل مى كند. بيشتر مطالعات نشان مى دهد 
ضربان  و  خون  فشار  اضطراب،  ماساژ،  كه 

قلب و استرس را پايين مى آورد. 
دانشگاه  پزشكى  دانشكده  استاد  تيفانى 
استرس  سطح  آمدن  پايين  گويد:  مى  ميامى 

سلولهاى ايمنى بدن را افزايش مى دهد. 

� دوش آب سرد بگيريد 
ويتراسپون 54 ساله، رمز سالمت هميشگى 
داند.  مى  سرد  آب  دوش  گرفتن  در  را  اش 
احساس  گرفتن  دوش  از  بعد  گفت:  مى  او 
خيلى خوبى دارم. او گفت كه دوش گرفتن با 
آب سرد باعث شفافيت پوستش و پرانرژى 

شدنش شده است. 
هيئت علمى هم بر فوايد دوش گرفتن با آب 
سرد تاكيد مى كند. مارى آن باومن نويسنده 
كتاب "مبارزه با خستگى" هم معتقد است كه 
با  گرفتن  دوش  ندارد.  ضررى  هيچ  كار  اين 
آب سرد انرژى را افزايش داده، و به بهبود 
كمك  دردى  هرگونه  و  خون  گردش  ميگرن، 
آب  دوش  گرفتن  با  زنان  كند.همچنين  مى 
هم  ميانسالى  و  پيرى  دوران  در  حتى  سرد 
رمز  گويند  مى  ها  بعضى  هستند.حتى  زيبا 

دوش  فرانسوى  زنان  در  سرطان  با  مبارزه 
گرفتن با آب سرد است. 

مى  كمك  شما  به  سرد  آب  با  گرفتن  دوش 
دوش  ويتراسپون  كنيد.  امتحان  پس  كند: 
گرفتن با آب سرد را به 10 دقيقه در تابستان 
محدود مى كند،در زمستان هم بعد از دوش 
آب گرم به مدت 1 دقيقه مى توان زير دوش 
عروقى  قلبى  مشكالت  ماند.اگر  سرد  آب 
داريد با پزشكتان در اين مورد مشورت كنيد 
زيرا سرماى ناگهانى آب باعث مشكالتى در 

فشار خونتان مى شود. 

� يبوست را با خوردن زنجبيل درمان كنيد 
پنج سال پيش، برى 39 ساله، با خوردن يك 
برطرف  را  يبوستش  مشكل  جوشانده  نوع 
تكه  شد،  مى  يبوست  دچار  او  وقتى  كرد. 
در  را  كنده  پوست  زنجبيل  از  كوچكى  هاى 
يك ليوان آب گرم مى ريخت، و براى 5 دقيقه 
به  سپس  خورد  مى  خيس  آب  در  زنجبيل 
آن عسل اضافه مى كرد. بسيار خوش طعم 
ساعت   3 طول  در  برى  ميشد.  خوشمزه  و 
معتقدند  محققان  شد.  مى  برطرف  يبوستش 
كه تركيبات داخل زنجبيل ترشحات گوارش 
را آرام مى كند، از سفت كردن ماهيچه هاى 
روده جلوگيرى مى كند و به عبور كردن غذا 

از مجراى روده كمك مى كند. 
جويس فاير متخصص بيماريهاى استخوانى 
بايستى  گويد:  مى  دانشگاه  استاديار  و 
كم  مقدار  به  باردارى  دوران  در  را  زنجبيل 
مصرف كنيد (كمتر از 1000 ميلى گرم). برى 
استفاده  بارداريش  دو  طول  در  را  زنجبيل 
كرده و با مشكالت كمترى مواجه شده است. 

� سير زياد بخوريد 
نشده  بيمار  سال 1992  تا  ساله  سوزان 54 
داند:  مى  چيز  يك  در  را  آن  رمز  و  بود 
خوردن يك عدد سير خام بعد از صبحانه. او 
مى گويد من سير را به چهار قسمت تقسيم 
مى كنم و در سس سيب مى گذارم تا قورت 

دادن آن آسانتر باشد و باعث تهوع نشود. 
پزشكى  دانشكده  استاد  بورك  كارميا 
از  مملو  سير  گويد:  مى  بوستون  دانشگاه 
آنتى اكسيدانهايى است كه سيستم ايمنى بدن 
را تقويت مى كند و با هرگونه التهاب مبارزه 
گياهان  كه  است  معنى  اين  به  اين  كند.  مى 
بدن  ايمنى  و  دفاعى  سيستم  اينكه  بر  عالوه 
را در برابر بيماريها تقويت مى كنند، از ابتال 
جلوگيرى  قلبى  هاى  ناراحتى  و  سرطان  به 

مى كنند. 

� مثبت انديش باشيد 
اولين  مشاهده  با  ساله،   29 اسپرينگ  جنى 
براى  هم  را  ديگرى  راه  بيمارى  هاى  نشانه 
سالم ماندن انتخاب كرد: "به خودم مى گويم 
من بيمارى را نمى پذيرم" آيا او از اينكه فكر 
اشتباه  هست  تاثيرگذار  روش  اين  كند  مى 
كرده؟ نه اصال. در يك مطالعه، شركت كننده 
مثبت  نگرش  با  ذهنى  فعاليتهاى  كه  هايى 
آنفوالنزا  به  نسبت  بيشترى  پادتن  داشتند، 
داشتند. مطالعه ديگرى نشان داد كه افرادى 
كنند  مى  زندگى  آفتابى  هواى  و  آب  در  كه 
پادتنهاى بيشترى در پاسخ به واكسيناسيون 

نشان دادند. 
مصونيت  آزمايشگاه  رئيس  مارسلند  آنا  اما 
هاى رفتارى مى گويد مغز با سيستم ايمنى 
بدن ارتباط برقرار مى كند و برعكس. تعداد 
زيادى از روانشناسان هم معتقدند كه تاكيد 
نتايج  بيمارى  درمقابل  سالمتى  بر  كردن 

خوبى مى دهد. 

به  زشت  كمى  شايد  بينى  شوى  و  شست   �
نظر برسد اما تاثيرگذار است 

عفونتهاى  از  كشيدن  رنج  سال   10 از  بعد 
دارم،  درد  صورت  ناحيه  در  كه  سينوس 
مجراى تنفسى ام مسدود شده، و دو تا سه 
بار آنتى بيوتيك در روز مى خورم حاضرم 

هر كار ديگرى را امتحان كنم. دستورالعمل: 
آب گرم را با نمك مخلوط كنيد سپس بينى 
را شستشو كنيد به اين شكل كه سمت چپ 
داخل  را  نمك  آب  و  كنيد  متمايل  را  سرتان 
سوراخ چپ بينى بكشيد و شستشو كنيد بعد 
تكرار  بينيتان  راست  سمت  براى  را  كار  اين 
خارج  تان  بينى  ترشحات  كار  اين  كنيد.با 
ميشود.من شستشوى بينى ام را شروع كردم 
و بعد از چند روز ترشحات از بينى ام خارج 
كه  دريافتند  ميشيگان  دانشگاه  محققان  شد. 

اين كار بهتر از استفاده از اسپرى هاست. 

تان  بينى  براى  را  موضعى  داروهاى   �
استفاده نكنيد 

و  رفت  در  زياد  كه  مسافرهايى  از  بعضى 
آمد هستند گزارش داده اند كه با اين روش 
ميكروبها از بين مى روند.نه تنها اين افراد بلكه 
بيماريهاى  درمان  مركز  رئيس  اسكاچر  نيل 
تنفسى در نيويورك هم اين موضوع را تاييد 
نئوسپورين  موضعى  است.مصرف  كرده 
برد  مى  بين  از  را  موضعى  باكتريهاى  فقط 
مجراى  هاى  عفونت  باعث  كه  باكتريهايى  و 
كند.عالوه  نمى  معالجه  را  شود  مى  تنفسى 
بر اين، در مقابل ويروس ها ناتوان است و 

مخاط بينى تان را تحريك مى كند. 

� روغن نارگيل را كنار نگذاريد 
مى  گرمسيرى،  منطقه  روغن  اين  طرفداران 
گويند كه دارويى براى كاهش وزن،مشكالت 
و  لثه  هاى  انرژى،بيمارى  كمبود  پوستى، 
آنفوالنزاست.اما هيچ پشتوانه و حمايت علمى 

از آن نشده است. 
تحقيقات  ماهى  روغن  مورد  در  درعوض 
زيادى انجام شده است كه دريافته اند روغن 
و  كند  مى  جلوگيرى  قلبى  حمالت  از  ماهى 
براى پوست و حتى سيستم ايمنى بدن مفيد 
است. در آشپزى و براى موهاى خشك هم 

از روغن نارگيل استفاده كنيد .
 

� دستانتان را زياد بشوييد 
را  دستانش  ساله،   39 كمپبل  پاپ  كريس 
روزى 6 بار بعد از رفتن به دستشويى، بعد 
از برگشتن از سركار، و قبل از خوردن مى 

شويد. او برخالف عادت ما رفتار مى كند. 
ما  از  كمى  تعداد  كه  داده  نشان  تحقيقات 
كمپيل  هستيم.  حساس  موارد  اين  به  نسبت 
خورم  مى  سرما  ندرت  به  من  گويد:  مى 
دل  گونه  هيچ  كه  است  سال   5 از  بيشتر  و 
است.  نداشته  وجود  ام  درخانواده  دردى 
اگر دستانتان را مرتب بشوييد كم كم به آن 

عادت مى كنيد. 
تنها مشكل شستن دستها به صورت مرتبط 
اين است كه پوست دستها خشك مى شوند. 
كنترل  و  پيشگيرى  مركز  گزارش  طبق 
بيمارى، شستن دستها اولين كارى است كه 
انجام  بيمارى  از  جلوگيرى  براى  توانيد  مى 
براى  آمريكايى  ميليارد   1 كه  كارى  دهيد 

پيشگيرى از بيمارى انجام دادند. 

� ويتامين ث و روى مصرف كنيد 
جنى اسپرينك 29 ساله، اولين نشانه اى كه 
از سرماخوردگى و خارش گلو مشاهده كرد 
پودرهايى  كرد.  مصرف  روى  و  ث  ويتامين 
كه حاوى ويتامين ث بود را روزانه يك الى 
را  روى  حاوى  هاى  اسپرى  و  خورد  دوبار 

براى بينى اش استفاده كرد. 
من  اينها  از  استفاده  با  گويد:  مى  او 
سرماخوردگى را از خودم دور كردم طورى 
سرما  يا  كردم  سرفه  كه  بارى  آخرين  كه 
ث  ويتامين  اگرچه  آيد.  نمى  يادم  خوردم 
سرماخوردگى  از  پيشگيرى  براى  روى  و 
دهد  مى  نشان  مطالعات  از  بعضى  اما  است 
كه  است  مفيد  افرادى  براى  ث  ويتامين  كه 
از  پيشگيرى  براى  روى  و  دارند  استرس 

تكثير ويروس است. 

نتيجه تحقيق پژوهشگران دانشگاه ليورپول انگليس:

همسران به هم 
شبيـه مي  شونـد

باور عمومي درباره اينكه افراد متضاد يكديگر را جذب مي?كنند را 
فراموش كنيد. ما افرادي را دوست داريم كه از لحاظ جسمي شبيه 
ما باشند زيرا در اين صورت احتمال شبيه بودن شخصيت آنها به 

شخصيت خود ما بيشتر مي شود...

يك بررسي جديد نشان مي دهد هر چه با شخصي بيشتر زندگي 
پژوهشگران  مي شود.  بيشتر  ظاهري مان  شباهت هاي  كنيم،  
 11 و  مرد   11 از  يكديگر  به  زوج ها  شباهت  علت  بررسي  براي 
شخصيتي  صفات  و  سن،  جذابيت  مورد  در  كه  خواستند  زن 
160 زوج كه در زندگي واقعي با هم ازدواج كرده بودند،  داوري 
كنند. عكس هاي زن ها و شوهرها به طور جداگانه به اين 22 نفر 
نشان داده مي شد، بنابراين آنها نمي دانستنند كه چه كسي با چه 
افراد  بود:  جالب  آمده  دست  به  نتايج  است.  كرده  ازدواج  كسي 
داوري كننده بدون اينكه از ازدواج واقعي زوج ها خبر داشته باشند، 
از  هم  را  بودند  كرده  ازدواج  هم  با  واقعا  كه  را  زناني  و  مردان 
لحاظ ظاهري و هم از لحاظ شخصيتي شبيه به هم ارزيابي كرده 
بودند. و هرچه زوج ها مدت طوالني تري با هم زندگي كرده بودند 
اين شباهت ارزيابي شده بيشتر مي شد. پژوهشگران در توجيه اين 
نتايج اين فرض را مطرح كردند كه تجربه هاي مشترك ممكن است 

بر ظاهر زوج ها اثر بگذارد.

يك دليل زيستي

توني ليتل، يكي از اين پژوهشگران دانشگاه ليورپول در انگليس 
مي گويد اين ايده كه بين ظاهر افراد و شخصيت  آنها ارتباطي وجود 
ارتباط  اين  است  ممكن  اما  مي رسد  نظر  به  عجيب  ابتدا  در  دارد 
با  «تستوسترون  مي گويد:  او  باشد.  داشته  زيست شناختي  داليل 
ديگر  طرف  از  و  است  شده  داده  ارتباط  صورت  مردانه   شكل 
عواطف  بروز  محل  صورت  همچنين  مي گذارد.  اثر  هم  رفتار  بر 
حك  ما  صورت  روي  عاطفي  تجربيات  زمان،  طول  در  و  ماست 
مي شود.» براي مثال شخصي كه زياد لبخند مي زند، خطوطي روي 
صورتش ايجاد مي شود و عضالت در چهره اش برجسته مي شود 
كه بيانگر آن است كه او آدم شادي است. ساير بررسي ها نشان 
داده  اند كه زن و شوهرهايي كه از لحاظ ژنتيكي  به هم شبيه  اند، 
ازدواج هاي شادمانه تري خواهند داشت. شباهت ها در شخصيت ها 
و خصوصيات جسمي، يك راه براي ارزيابي شباهت ژنتيكي است.

لبخندها و چشم ها
بر  هنگامي  افراد  كه  است  آن  بيانگر  نيز  ديگر  جديد  بررسي  يك 
مبناي ظاهر افراد درباره شخصيت آنها قضاوت مي كنند به برخي 
خصوصيات  اين  و  مي كنند  توجه  چهره  متفاوت  خصوصيات  از 
از  مي گيرد  قرار  فرد  شخصيتيك  مورد  در  قضاوت  مبناي  كه 
چهره  خصوصيت  دو  اما  است.  متفاوت  ديگر  چهره  به  چهره اي 
ليتل  دكتر  لبخندها.  و  چشم ها  است  افراد  تصميم گيري  كليد 
روشن  ما  براي  كه  است  مهمي  اجتماعي  نشانه  مي  گويد: «لبخند، 
مي كند طرف مقابل مان رويه اي دوستانه دارد يا نه و چشم ها هم 
به  همچنين  او  گفته  به  بوده اند.»  توجه  كانون  چهره  در  هميشه 
تركيب  مثال  براي  باشد.  مهم  هم  صورت  شكل  كه  مي رسد  نظر 
خصوصيات چهره مردانه، چانه بزرگ و لبه هاي برجسته ممكن 
است اين برداشت را در چشم بيننده ايجاد كند كه طرف مقابلش 

آدم ناسازگاري است و تمايلي به همكاري ندارد.
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ذهن  در  كه  چيزهايي  درك  آيا 
سخت  برايتان  مي گذرد،  شوهرتان 
خواهد  ساده تر  برايتان  كار  اين  است؟ 
دانشمندان  كه  را  نكته   10 اين  اگر  شد 
كرده اند،  كشف  مردان  مغز  مورد  در 
زندگي اش  طول  در  مرد  مغز  بدانيد. 

تغيير وتحول پيدا مي كند...
هر زني براي انتخاب جفتي براي ادامه 

زندگي،  بايد اين چيزها را بداند.

1.مردان احساساتي ترند
گرچه تصور عمومي اين است كه زنان احساسي تر 
از مردان هستند، اما پژوهش ها نشان داده است كه 
واكنش  هاي  دختر  نوزادان  به  نسبت  پسر  نوزادان 
عاطفي بيشتري از خود نشان مي دهند. يك بررسي 
بزرگسالي  در  مردان  كه  داد  نشان   2008 سال  در 
بروز  بيشتري  شدت  با  را  عاطفي  واكنش هاي  نيز 
مي دهند. البته پيش از آنكه از عواطفشان در موردي 

آگاه شوند.

2.مردان در برابر تنهايي حساس ترند
كسي  هر  مغز  سالمت  براي  مي تواند  تنهايي  گرچه 
خيلي  آن  به  نسبت  سالمند  مردان  اما  باشد،  زيانبار 
براي  كمتر  زنان  به  نسبت  مردان  آسيب پذيرترند. 
برقراري ارتباط تالش مي كنند،  در نتيجه تنهايي  آنها 
تشديد مي شود و اين تنهايي اثر آسيب رساني را بر 

مدارهاي اجتماعي مغزشان باقي مي گذارد.

3.مردان بر حل مسائل متمركزند
زنان  مي دهند  نشان  بررسي ها  از  بسياري  اينكه  با 
خود  از  بيشتري  همدلي  احساس  مردان  به  نسبت 
سادگي  اين  به  قضيه  است  ممكن  اما  مي دهند  بروز 
مردان  مغز  همدلي  سيستم  است  ممكن  نباشد؛ 
يا  دارد  قرار  استرس  تحت  شخصي  كه  هنگامي 
اما  نكند،  عمل  سرعت  به  مي كند،  ابراز  را  مشكلي 
است،  به  مسائل»  «حل  مسوول  كه  مغز  از  بخشي 
كمك  باعث  و  مي دهد  نشان  عكس العمل  سرعت 

رساندن مردان به ديگران مي شود.

زنان  به  خيره شدن  براي  مردان  4.مغز 

برنامه ريزي شده است

هورمون تستوسترون را به پرخاشگري و خصومت 
ارتباط مي دهند اما اين هورمون مسوول ميل جنسي 
بيشتر  برابر   6 زنان  به  نسبت  مردان  و  هست  هم 
دانشمندان  دارند.  خونشان  در  هورمون  اين  از 
رفتارهاي  بر  تسلط  بخش  هورمون  اين  دريافته اند 
اين  گرچه  مي كند.  مختل  را  غريزي  و  تكانه اي 
موضوع نياز به بررسي بيشتري دارد، اما مي توان 
گفت مردان درست مثل هواپيمايي كه روي دستگاه 
خيره  زنان  به  باشد،  گرفته  قرار  خودكار»  «خلبان 

مي شوند و در عين حال وقتي زن از ميدان ديدشان 
خارج  شد،  او را فراموش مي كنند.

5.مردان از قلمروشان دفاع مي كنند
بخشي از غريزه مردانه، دفاع از قلمرو  است. گرچه 
انجام  بيشتري  پژوهش هاي  بايد  انسان ها  مورد  در 
كه  مغز  از  بخشي  مذكر،  پستانداران  در  اما  شود، 
در  مشابه  بخش  از  است،  قلمرو»  از  «دفاع  مسوول 
نيز  زنان  اينكه  با  است.  بزرگ تر  مؤنث  پستانداران 
احتمال  با  مردان  اما  هستند،  مالكيت  حس  داراي 
عشقي  زندگي  كه  هنگامي  است  ممكن  بيشتري 
مي گيرد،  قرار  تهديد  معرض  در  قلمرو شان  يا 

پرخاشگري كنند.

فرماندهي  مراتب  سلسله  از  6.مردان 
استقبال مي كنند

حالت  قدرت  مراتب  سلسله  كه  هنگامي  مردان 
ناپايداري دارد، احساس اضطراب مي كنند اما سلسله 
نيروهاي  مانند  پايدار،  و  ثابت  فرماندهي  مراتب 
را  آنها  تستوسترون  كاري،  محيط هاي  يا  نظامي 

كاهش مي دهد و پرخاشگري شان را مهار مي كند.

بالغ  زمان  طول  در  واقعا  مردان  7.مغز 
مي شود

سنين  از  كه  قدرت  مراتب  سلسله  با  خاطر  اشتغال 
مي شود،  آغاز  سالگي)   6 (حدود  پايين  بسيار 
برانگيزاننده رقابت ميان مردان است و به همين دليل 
پرخاشگري  بروز  البته  مي گويند.  متلك  هم  به  مدام 

است.  آن  بيروني  عملي  نمود  از  بهتر  بسيار  كالمي 
با  كه  داده اند  نشان  روان شناختي  بررسي هاي 
كاهش  برتري طلبي  به  مردان  عالقه  سن،  افزايش 
مي يابد و در عوض توجه بيشتري به رابطه هايشان 
اين  احتماال  مي كنند.  پيدا  اجتماعي  روابط  بهبود  و 
ميزان  تدريجي  كاهش  به  حدي  تا  مردان،  تغيير 

تستوسترون با افزايش سن مربوط است.

پيدا  آمادگي  شدن  پدر  براي  مردان  8.مغز 
مي كند

بشوند،  پدر  اينكه  از  پيش  ماه  چند  مردان  مغز 
مي كند.  پيدا  آمادگي  همسرشان  با  همكاري  براي 
پدران  كه  داد  نشان   2000 سال  در  بررسي  يك 
مي گذارند؛  سر  پشت  را  هورموني  تغييراتي  آينده 
هورمون  و  مي رود  باال  پروالكتين شان  هورمون 
تستوسترونشان كاهش پيدا مي كند و به اين ترتيب 

احتماال رفتار پدرانه در آنها تقويت مي شود.

فرق  بچه ها يشان  با  مردها  بازي  9.شيوه 
مي كند

است.  خودشان  خاص  بچه ها  با  پدرها  بازي  شيوه 
شيوه آنها در انجام بازي هاي مبارزه جويانه، داراي 
خودانگيختگي بيشتر و برانگيزاننده، به يادگيري بهتر 
كودكان كمك مي كند، به آنها اعتماد به نفس بيشتري 
مي كند.  آماده  واقعي  دنياي  براي  را  آنها  و  مي دهد 
بررسي ها نشان داده احتمال بروز رفتارهاي پرخطر 
به  زيادي  توجه  پدرهايشان  كه  كساني  در  جنسي 

آنها داشته اند، كمتر است.

10.مغز مردان و مسأله ازدواج
مردان  و  كنند  پيدا  استقرار  مي خواهند  زنان 
يك  نتايج  شوند.  بچه دار  و  خانواده دار  مي خواهند 
بررسي كه در سال 2007 انجام شد، نشان مي دهد 
 30 از  پيش  بيشتري  احتمال  با  مردان  خيانت هاي 
سالگي رخ مي دهد. پس از اين سن، آنها معموال بر 

تامين نيازهاي خانواده شان متمركز مي شوند.
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10 نكته 
درباره مغـز 
آقـايـان

بدخوابى مغز را 7 
سال پيرتر مى كند! 

در  انگليسى  دانشمندان  از  گروهى 
كم  كه  دادند  نشان  خود  بررسى هاى 
را  مغز  سن  مى تواند  بدخوابى  يا  خوابى 
كند. واقعى  سن  از  پيرتر  سال   7 حداقل 

تحقيقات  اين  با  لندن  دانشگاه  محققان 
تاثيرات  خواب  ميزان  كه  كردند  تاييد 
برجاى  ما  ذهنى  سالمت  مستقيمى روى 
مى گذارد. اين محققان با توصيه بر 6 تا 8 
داشتند  اظهار  شب  طول  در  خواب  ساعت 
سطح  اين  از  خواب  ميزان  آمدن  پايين  كه 
شتاب  را  شناختى  زوال  سرعت  مى تواند 
استفاده  و  استدالل  توانايى هاى  بخشيده، 
دهد.اين  كاهش  را  گفتارى  توانايى هاى  از 
يعنى  ذهن  سالمت  استاندارد   6 محققان 
سليسى  حافظه،  استدالل،  توانايى هاى 
آوايى گفتارى، وضعيت شناختى جهانى و 
سليسى معنايى را روى گروهى از داوطلبان 
نتايج  قرار دادند.  بررسى  مورد  مرد  و  زن 
از  درصد  تا 8  داد 7  نشان  بررسى ها  اين 
مى خوابيدند  ساعت   8 از  بيش  كه  افرادى 
تست هاى  استثناى  به  آزمايشات  تمام  در 
جواب هاى  كوتاه مدت  حافظه  به  مربوط 
نيوز  تاپ  گزارش  براساس  دادند.  اشتباه 

اينترنشنال، درحالى كه حدود 
از  درصد   18 و  زنان  از  درصد   25
تست هاى  در  مى خوابيدند  كم  كه  مردانى 
استدالل  و  گفتار  سيليسى  توانايى هاى 
اين  گفته  به  دادند.  غلط  جواب هاى 
براى  سالمندان 6  ساعت،  براى  دانشمندان، 
و  خواب  ساعت   8 نوجوانان  و  كودكان 

براى افراد بزرگسال 

مى شود  تجويز  شب  در  خواب  ساعت   7
حداكثر  مى توانند  بدخوابى  و  خوابى  كم  و 

مغز را 4 تا 7 سال پيرتر كنند. 

اضافه وزن، موجب زوال عقل 
به  ابتال  خطر  ميانسالي  دوران  در  اضافه وزن  كردند  اعالم  جديد  مطالعه  يك  در  سوئدي  پزشكان 
عقل و اختالل مشاعر را در سنين باالتر بيشتر مي كند. پيش از اين در چندين مطالعه قبلي  زوال 
مشخص شده بود كه چاقي دوران ميانسالي خطر زوال عقل را افزايش مي دهد اما در بررسي جديد 
معلوم شده است كه حتي چند كيلو اضافه وزن هم مي تواند همين اندازه در بروز اختالالت ذهني 
نقش داشته باشد. به گزارش روزنامه بيزينس ويك، دكتر ويلي شيو، متخصص انستيتو كارولينسكا 
در استكهلم در اين رابطه متذكر شد: نتايج اين مطالعات ما را شگفت زده كرد چون متوجه شديم كه 
فقط چندكيلو اضافه وزن در دوران ميانسالي احتمال ابتال به زوال عقل را در دوران سالخوردگي 
بيش از 70 درصد افزايش مي دهد. در حال حاضر يك ميليارد و 600 ميليون نفر در سراسر جهان 

با مشكل چاقي يا اضافه وزن دست به گريبان هستند كه از اين تعداد 
50 درصد در آمريكا و اروپا زندگي مي كنند. اين بررسي ها روي 8534 دوقلو در گروه سني 65 
سال يا پيرتر انجام گرفت كه 350 نفر از آنها به زوال عقل مبتال بودند و 114 نفر نيز در معرض 

خطر ابتال قرار داشتند. 
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جنجال تازه روزنامه ساندي تايمز 

قطري ها با رشوه 
ميزباني گرفتند

دالري  ميليون  نيم  و  يك  رشوه  اتهام  شدن  مطرح  با 
در  مالي  فساد  موضوع  فيفا  اجرايي  كميته  به  قطري ها 
شد.  جديدي  فاز  وارد  جهان  فوتبالي  نهاد  بزرگ ترين 
گزارش هايي  اين  از  پيش  كه  تايمز  ساندي  روزنامه 
اجرايي  كميته  اعضاي  به  رشوه  پرداخت  اتهام  درباره 
فيفا منتشر كرده بود، بار ديگر در گزارشي اعضاي اين 
كميته را به دريافت رشوه از قطر براي راي به ميزباني 
اين كشور براي جام جهاني 2022 متهم كرد. پيش از اين 
بنا بر گزارش روزنامه ساندي تايمز دكتر آموس آدامو 
و رينالد تاماري به دليل دريافت رشوه از عضويت در 
كميته اجرايي فيفا محروم شده بودند. در مقاله روزنامه 
تايمز كه قرار است به زودي منتشر شود، آمده كه عيسي 
هياتو و آنوما مبلغ يك و نيم ميليون دالر دريافت كرده اند 
تا به ميزباني قطر در جام جهاني 2022 راي مثبت بدهند. 
يك  قطري ها  كه  كرده  ادعا  مقاله  اين  نويسنده  كولينز، 
مامور ويژه  استخدام كردند تا با اعضاي آفريقايي كميته 
اجرايي فيفا براي خريد آراي شان بحث و گفت و گو  كنند. 
با اين وجود مايك لي، مشاور انگليسي تيم ميزباني قطر 
كه نقش زيادي در موفقيت اين كشور در گرفتن ميزباني 
به  مبلغ  گونه  هر  پرداخت  از  داشت،  جهاني 2022  جام 
صورت رشوه يا هر شكل ديگر اظهار بي اطالعي كرده 

است. 
سطح  باالترين  در  «من  داد:  توضيح  باره  اين  در  لي 
كه  زماني  طول  در  و  بودم  كار  به  مشغول  حرفه اي 
كارم را انجام مي دادم، هيچ نشانه اي از اينگونه مذاكرات 
پنهاني و محرمانه را نديدم. تجربه من به من مي گويد كه 
اگر چنين موضوعاتي وجود داشته باشد حس من بايد 
حسي  چنين  هرگز  مدت  اين  طول  در  اما  كند  آگاه  مرا 

نداشتم.» 

دادن  راي  براي  انگليس:  فوتبال  اتحاديه  سابق  رئيس 
رشوه مي خواستند 

لرد تريزمن، رئيس سابق اتحاديه فوتبال انگليس، چهار 
عضو فيفا را متهم كرد كه قصد داشتند با دريافت رشوه، 
به  جهاني 2018  جام  ميزبان  انتخابات  در  را  شان  راي 
وارنر،  جك  جمله  از  فيفا  عضو  چهار  او  بدهند.  انگليس 
را  توباگو  و  ترينيداد  فوتبال  فدراسيون  اجرايي  مدير 
متهم كرد كه قصد داشتند با دريافت رشوه راي شان را 
بفروشند. اين در حالي است كه وارنر هر گونه اتهامي را 

پيش از اين رد كرده بود. 
تريزمن گفت: «او گفت كه بسيار نگران است زيرا معتقد 
ترينيداد  فوتبال  در  حضور  سال  همه  اين  از  بعد  است 
ميراث  عنوان  به  خودش  از  كه  ندارد  چيزي  توباگو،  و 
مدرسه  جور  يك  مي خواست  او  كه  بگذارد.چيزي  باقي 
باعث  كه  مي شد  ساخته  بايد  كه  بود  فوتبال  آكادمي  يا 

گرايش بيشتر به فوتبال شود.» 
اما وارنر با رد اين ادعا در گفت وگو با اسكاي اسپورت 
نيوز گفت: «من هرگز از تريزمن يا هيچ شخص ديگري 
همچنين  تريزمن  نكردم.»  پول  تقاضاي  دادن  راي  براي 
متهم  را  ماكودي  وورابي  تايلند،  فوتبال  اتحاديه  رئيس 
ديدار  تلويزيوني  پخش  حق  خود،  راي   ازاي  در  كه  كرد 

تيم هاي ملي انگليس و تايلند را درخواست كرد. 
فدراسيون  رئيس  لوئز،  نيكالس  كه  گفت  همچنين  او 
(عنوان  شواليه  نشان  درخواست  او  از  پاراگوئه  فوتبال 
فوتبال  فدراسيون  رئيس  تكسيرا،  ريكاردو  و  كرد  سر) 
برزيل نيز به او گفت: «بگو وقتي براي ديدن ما آمدي، چه 
كاري مي تواني براي مان انجام بدهي!» سپ بالتر، رئيس 
فيفا به اين صحبت هاي لرد تريزمن واكنش نشان داد و 
گفت: «اگر اين صحبت ها درست باشد، من با آنها مبارزه 
خواهم كرد. من براي پاكسازي فيفا تمام تالشم را انجام 
خواهم داد. من نمي توانم در مورد تك تك افراد صحبت 

كنم و نمي توانم بگويم آنها شيطان هستند يا فرشته.» 
در  كه  صحبت هايي  از  بعد  و  قبل  سال  يك  تريزمن  لرد 
 2018 جهاني  جام  براي  روسيه  ميزباني  كميته  مورد 
انجام داد، مجبور شد از اتحاديه فوتبال انگليس و رياست 

كميته ميزباني انگليس براي جام جهاني استعفا بدهد.

ورزش
دوچرخه سواري  تور  در  ويالند  تراژيك  مرگ 

ايتاليا 

چهارمين قرباني 
«جيرو»

سيامك خاجي 

براي  دي ايتاليا  جيرو  دوچرخه سواري  تور 
شاهد  خود  برگزاري  طول  در  بار  چهارمين 
ويالند،  ووتر  بار  اين  و  بود  تلخ  حادثه اي 
از  را  خود  جان  سانحه  اثر  بر  بلژيكي  ركابزن 
ويالند  رقابت ها،  اين  سوم  دور  در  داد.  دست 
بود،  پايان  خط  كيلومتري   25 فاصله  در  كه 
تعادلش  باال  سرعتي  با  نامشخص  داليلي  به 

نشان  تلويزيوني  تصاوير  و  داد  دست  از  را 
دچار  زمين  به  برخورد  از  پس  او  كه  مي داد 
با  است.  شده  سر  ناحيه  از  شديد  خونريزي 
اين حال تالش پزشكان به جايي نرسيد و اين 
ركابزن 26 ساله قبل از رسيدن به بيمارستان 
اورفئو  اين  از  پيش  داد.  دست  از  را  خود  جان 
ژان  و  راواسيو(1986)  اميليو  پونسين(1952)، 
در  حادثه  اثر  بر  سانتيستبان(1986)  مانوئل 
داده  دست  از  را  خود  جان  دي ايتاليا  جيرو 

بودند. 

تالش بي ثمر 

مي گويد  مسابقات  پزشك  ترديكي،  جيوواني 
ورزشكار  اين  نجات  براي  را  خود  تالش  تمام 
به  وارده  جراحات  شدت  اما  است  داده  انجام 
ويالند  مرگ  باعث  او  جمجمه  به  خصوص 
مرگ  از  را  او  تا  كردم  تالش  دقيقه  شد:«45 
من  نشدم.  موفق  نهايت  در  اما  دهم  نجات 
ويالند  سر  باالي  كه  بودم  نفري  نخستين 
بود.  گذشته  حادثه  از  ثانيه   30 تنها  و  رسيدم 
ظرف مدت كوتاهي پزشكان تيم او نيز رسيدند 
اما وضعيت بسيار وخيم بود. تمام تالش خود 
دستمان  از  كاري  متاسفانه  اما  داديم  انجام  را 

ساخته نبود.» 

اصلي  دليل  هنوز  رقابت ها  برگزاري  مسئولين 
در  تحقيقات  و  نكرده اند  اعالم  را  حادثه  اين 
گفته  البته  دارد.  ادامه  همچنان  زمينه  اين 
ناگهان  او  دوچرخه  چپ  سمت  پدال  مي شود 
حفظ  را  تعادلش  نتوانسته  ويالند  و  شده  قفل 
شده  كشيده  زمين  روي  متر   20 حدود  و  كند 
فرود  امكان  كه  داد  رخ  مكاني  در  حادثه  است. 
دليل  همين  به  و  نداشت  وجود  نيز  هلي كوپتر 
انجام  كندي  به  بيمارستان  به  او  انتقال  روند 
ركابزن  كيويلف،  آندري  مرگ  از  پس  شد. 
در  پاريس   – نيس  رقابت هاي  در  قزاقستاني 
سال 2003 استفاده از كاله ايمني در مسابقات 

تدابير  اين  اما  شد  اجباري  دوچرخه سواري 
دوچرخه سوار  اين  مرگ  از  مانع  نتوانست  نيز 
كاسارتلي  فابيو  اين  از  پيش  شود.  بلژيكي 
تور  يك  در  كه  بود  ركابزني  آخرين  ايتاليايي 
حادثه  اثر  بر   (2005 سال  دوفرانس  مهم(تور 

جان خود را از دست داده بود. 

بزرگترين افتخار ويالند در ورزش كسب عنوان 
نخست دور سوم رقابت هاي جيرو دي ايتاليا در 
اجرايي  مدير  نيگارد،  برايان  بود.  گذشته  سال 
عضويت  آن  در  ويالند  كه  ترك  لئوپارد  تيم 
داشت نيز مي گويد:«اعضاي تيم هنوز در شوك 
خود  تسليت  و  همدردي  و  هستند  ويالند  مرگ 
را به خانواده و دوستان او اعالم مي كنيم. روز 
بسيار دشواري براي ما و كل تيم بود و هنوز 

نتوانسته ايم اين فاجعه را باور كنيم.» 

پيامي  در  نيز  دوچرخه سواري  جهاني  اتحاديه 

مرگ اين ركابزن بلژيكي را تسليت گفت:«مرگ 
رقابت هاي  سوم  دور  در  ويالند  ووتر  تراژيك 
بود.  دلخراش  بسيار  دي ايتاليا  جيرو  تور 
فاجعه  اين  اتحاديه  اين  رئيس  مك كوايد،  پت 
و  گفته  تسليت  وي  دوستان  و  خانواده  به  را 
اين  در  حاضر  ورزشكاران  ساير  اميدواريم 
مسابقات بتوانند با پشت سرگذاشتن اين شوك 

بزرگ، رقابت خوبي داشته باشند.» 

از  يكي  رقابت ها  اين  صدرنشين  ميالر،  ديويد 
دوستان نزديك ويالند بود كه از مرگ وي بسيار 
ناراحت شد و تصميم گرفت از ادامه مسابقات 
رسانه ها  با  گفت وگو  در  او  دهد.  انصراف 
را  تراژيكي  بسيار  روزهاي  ما  گفت:«ورزش 
از  دوچرخه سواري  تاريخ  در  مي كند.  تجربه 
اين اتفاقات عجيب و باورنكردني چندين بار رخ 
داده و هر روز ما با خطرهاي زيادي روبه رو 

هستيم.» 
كناره گيري از مسابقات 

هشت  رقابت ها،  اين  چهارم  دور  در 
همراه  به  تيم  اين  باقيمانده  دوچرخه سوار 
دست  در  دست  قبل  مرحله  صدرنشين  «فارر» 
هم تيمي  ياد  تا  كردند  عبور  پايان  خط  از  هم 
سابق خود را گرامي دارند. مسئولين برگزاري 
اين تور تصميم گرفتند اين دور را به ياد ويالند 
برگزار كرده و تمامي دوچرخه سواران با نواري 
مشكي مسير مسابقه را طي كردند. در آغاز اين 
دور به احترام ركابزن بلژيكي ورزشكاران در 
كنار برج پيزا يك دقيقه سكوت كردند. نتايج اين 
مرحله در رده بندي نهايي لحاظ نخواهد شد و 
 216 مسير  هم  سر  پشت  تيم ها  دليل  همين  به 
صورت  به  و  كرده  طي  را  مسابقه  كيلومتري 

گروهي از خط پايان گذشتند. 

همچنين تيم لئوپارد ترك اعالم كرد به احترام 
ويالند و همچنين به درخواست اعضاي تيم، در 
اين  در  نيگارد  نمي كند.  شركت  رقابت ها  ادامه 
اعضاي  سوي  از  بايد  تصميم  گفت:«اين  باره 
را  اصلي  نقش  آنها  كه  چرا  مي شد  گرفته  تيم 
اين  به  ما  نيز  دليل  همين  به  و  دارند  تيم  در 
كه  چرا  مي گذاريم  احترام  آنها  درخواست 
هميشه از ركابزنان خود حمايت كرده ايم. براي 
ساير تيم ها آرزوي موفقيت داريم و اميدواريم 
جهاني  اتحاديه  مسابقات،  برگزاري  مسئولين 
اين  هواداران  همچنين  و  دوچرخه سواري 

تصميم ما را درك كنند.» 

فابين وگمن، كاپيتان لئوپارد ترك نيز مي گويد 
اعضاي تيم ديگر توانايي و قدرت ادامه مسابقات 
را نداشتند و مرگ هم تيمي  آنها ضربه اي سخت 
برايشان بوده است:«ما احترام زيادي براي تور 
قائل  دوچرخه سواران  ساير  و  دي ايتاليا  جيرو 
هستيم اما ديگر نمي توانيم به اين رقابت ها ادامه 
دهيم. ما ورزشكاران حرفه اي هستيم اما تصور 

مي كنم تصميم درستي گرفته ايم.» 

كناره گيري لئوپارد ترك با حمايت ساير تيم ها 
همراه بود. شين ياتز، مدير تيم اسكاي در اين 
است.  منطقي  كامال  تصميم  مي گويد:«اين  باره 
و  بود  كابوس  يك  تيم  كل  براي  اتفاق  اين 
زماني كه چنين اتفاقاتي رخ مي دهد تعجبي ندارد 

كه تيم از رقابت ها كنار برود.» 

تيم اسكاي نيز سال گذشته با چنين اتفاقي در 
جريان رقابت هاي تور اسپانيا روبرو شد و ژما 
گونسالس، يكي از اعضاي تيم به دليل بيماري 
و  درگذشت  رقابت ها  نخست  هفته  همان  در 
اسكاي مجبور به كناره گيري از مسابقات شد. 

بات و بكام در ديدار خداحافظي نويل به ميدان مي روند 

بازگشت نسل طاليي به اولدترافورد
«ديويد بكام»، «نيكي بات» و «فيل نويل» ستارگاه سابق تيم فوتبال منچستريونايتد بار ديگر به 
اولدترافورد باز مي گردند تا در بزرگداشت «گري نويل» برابر يوونتوس بازي كنند. «گري نويل» 
ستاره سابق منچستريونايتد در فوريه 2011 بهمن ماه سال گذشته از دنياي فوتبال خداحافظي 
كرد. چهره هاي شاخص تيم منچستريونايتد در دهه 1990 كه همراه با اين تيم چندين بار قهرمان 
زد. «نيكي  خواهند  توپ  اولدترافورد  در  ميالدي  جاري  ماه  پايان  در  و  بار  آخرين  براي  شدند، 
بات» و «فيل نويل» حضور خود در اين ديدار كه در 24 ماه مي(سوم خرداد ماه آينده) مقابل 
يوونتوس برگزار مي شود را تاييد كرده اند. ضمن آن كه از «ديويد بكام» هم خواسته شده در 
ديگري  بازيكنان  از  توانستم  است: «نمي  گفته  باره  اين  در  نويل»  شود. «گري  حاضر  بازي  اين 
درخواست كنم تا همه دوستانم را براي آخرين بار در اينجا ببينم. اگر چنين شود، شبي خاص 
براي من خواهد بود و اميدوارم تماشاچيان هم از بازگشت آنها لذت ببرند.  ما با هم اوقاتي خوش 
داشتيم، جواناني سرشار از اميد و رويا بوديم و اكنون با كوله بار تجربه، يك بار ديگر مقابل 
يوونتوس بازي مي كنيم.» «پل اسكولز» و «رايان گيگز» ستارگان كنوني منچستريونايتد هم قرار 
است در اين بازي حضور داشته باشند. «فيل نويل» درباره اين بازي گفت: «به شدت از بازگشت 
به اولدترافورد هيجان زده ام به ويژه كه قرار است در تقدير از برادرم شبي شگفت انگيز داشته 
باشيم. تمام توجه من در حال حاضر به اين است كه يك بار ديگر در كنار برادرم و دوستانم 

بازي مي كنم.» 
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قهرمان سنگين وزن گرجستانى با 40 سال سن به المپيك لندن فكر مى كند 
عليرضا حيدرى : 

كورتانيدزه ديوانه است!
كرد  اعالم  گرجستان  بازنشسته  گير  كشتى  كورتانيدزه  الدار  پيش  هفته 
براى چندمين بار به دنياى قهرمانى بازخواهد گشت. او كه دو بار مدال 
طالى مسابقات جهانى را به گردن آويخته در 40 سالگي براى حضور در 
المپيك لندن به صرافت افتاده و به زودى پنجه در پنجه حريفان داخلى 
اش خواهد انداخت. اين خبر البته حيرت چهره هاى سرشناس كشتى را 
به همراه داشته است. عليرضا حيدرى كه آخرين بار كورتانيدزه را در 
مى گويد:«  و  مى داند  غيرعاقالنه  را  او  تصميم  داد،  شكست  آتن  المپيك 
وداع  كشتى  دنياى  با  كه  آورانى  مدال  تمام  قهرمانى  دنياى  به  بازگشت 
زند  مى  سرم  به  ها  وقت  خيلى  من  خود  كند.  مى  وسوسه  را  اند  كرده 
كه دوباره به دنياى قهرمانى برگردم. حتى گاهى به تمرينات سرك مى 
محك  را  خودم  و  شوم  مى  گالويز  سرشناس  گيران  كشتى  با  و  كشم 
مى زنم. البته عقل سليم حكم مى كند مثل كورتانيدزه به دنياى قهرمانى 
چنين  بود  عاقل  اگر  است.  شده  ديوانه  كورتانيدزه  احتماًال  برنگردم. 
تصميمى نمى گرفت.» برنده 6 مدال رنگارنگ جهان و المپيك، پيش بينى 
مى كند بازگشت كورتانيدزه در مسابقات جهانى نتيجه اى جز شكست 
دنياى  به  وقفه  سال  چند  از  پس  كه  كسانى  درصد  داشت:« 99  نخواهد 
شايد  اند.  كرده  ترك  را  مسابقات  صحنه  شكست  با  اند،  برگشته  كشتى 
كورتانيدزه به دليل سن و سال باالى حريف داخلى اش يعنى «گئورگى 
گوگوشليدزه» بتواند او را شكست بدهد اما مطمئنا در مسابقات بين المللى 
موفقيتى نصيبش نخواهد شد.» الداركورتانيدزه تا سن 28سالگى حتى يك 
مدال جهانى هم نداشت و دو بار به رسول خادم باخته بود اما از 30 تا 
36 سالگى يك بار رسول خادم و سه بار عليرضا حيدرى، كشتى گيران 

سرشناس ايرانى را برد ومدالهاى جهانى را درو كرد.

سرمربي سابق تيم ملي 

پس از مالقات با والسكو: به زودي 
زيرآب او را هم مي زنند

 - والسكو  خوليو  با  مالقات  در  ايران  واليبال  ملي  تيم  سابق  سرمربي 
دوران  مي خواهند  كه  افرادي  مورد  در   - ملي  تيم  وارد  تازه  سرمربي 

حضور او در واليبال ايران را كوتاه كنند به اين مربي هشدار داد. 
حسين معدني كه چندي قبل جايش را در تيم ملي به والسكو داد در مورد 
ايران  در  والسكو  خوليو  حضور  مدت زمان  «طي  مي گويد:  مالقات  اين 
به دليل مشغله هايي كه داشتم تنها يك بار موفق به حضور در جلسات 
تمريني تيم ملي در كنار اين مربي شدم اما اخيرا مالقاتي يك و نيم ساعته 
و  داشت  كه  ابهاماتي  كردن  برطرف  براي  او  چراكه  داشتم  والسكو  با 
رسيدن به پاسخ سواالتش و اطالعات تكميلي، از من كمك خواسته بود. 

والسكو در مورد شرايط تيم ملي و وضعيتي كه در مورد سرمربيگري 
من حاكم بود، سواالت زيادي داشت كه همه آنها را پاسخ دادم. حتي او 
در مورد اينكه چرا بازيكني به نام امير حسيني در زمان سرمربيگري من 
به  خاص  مورد  اين  در  پرسيد.  سواالتي  هم  نمي شد  دعوت  ملي  تيم  به 
والسكو گفتم اميرحسيني گفته بود من كادر فني تيم ملي را قبول ندارم. 
به همين دليل من هم ضرورتي براي دعوت از او نمي ديدم چون من و 
همكارانم را قبول نداشت. والسكو هم اين كار مرا تاييد كرد. او گفت اگر 
جاي من بود همين كار را انجام مي داد. كما اينكه 20 سال پيش پاسور 

تيم ملي را به دليل مشابه به تيم ملي دعوت نكرده بود.» 
مالقات  اين  در  كه  سليقه هايي  اختالف  ايران  ملي  تيم  سابق  سرمربي 
وجود داشته را تكذيب نمي كند و مي گويد در مورد برداشت هايي كه اين 
مربي از بازيكنان دارد با او هم عقيده نيست: «خوليو والسكو در مورد 
برخي بازيكنان اطالعاتي داشت كه فقط جنبه بيروني دارد و با واقعيت 
من  بود.  غلط  اطالعات  اين  من  نظر  از  ندارد.  سنخيت  بازيكنان  خود  و 
نظرم را در اين زمينه به والسكو گفتم اما تصميم گيري در نهايت با خود 
اوست. ضمن اينكه برخي از شايعات مبني بر حضورم در كادر فني تيم 
ملي واليبال و در كنار خوليو والسكو صحت ندارد و اساسا تمايلي هم 

به اين كار ندارم.» 
راس  در  حضورش  زمان  در  كه  مشكالتي  به  اشاره  با  معدني  حسين 
هدايت تيم ملي داشته مي گويد: «هنوز هم هستند گروهي كه نمي خواهند 
هم  روز  يك  گروه  اين  دارم  اطمينان  كنم.  كار  و  باشم  واليبال  در  من 
زيرآب خوليو والسكو را مي زنند. چون قصد و نيت آنها مشاوره و كمك 
اميدوارم  و  است  خوبي  مربي  والسكو  كنند.  دخالت  مي خواهند  نيست. 
اسير مشكالت اينچنيني نشود. درهر صورت در اين ميان فدراسيون كار 
سختي دارد. از يك طرف بايد با اين گروه تعامل داشته باشد و از سويي 

ديگر بايد كار خودش را دنبال كند.» 
تيم هاي  بازي  گذشته  روز  ايران  واليبال  ملي  تيم  آرژانتيني  سرمربي 
واليبال پيكان و سايپا در فينال جام باشگاه هاي كشور را از نزديك تماشا 
كرد. والسكو در پايان اين مسابقه از كيفيت بازي دو تيم ابراز رضايت 
كرد و گفت بازيكنان توانسته اند در لحظاتي از مسابقه او را شگفت زده 

كنند.

چرا دست فوتبال 
ايران به دهانش 

نمي رسد؟

بنگاه  و  بود  كرده  فلج  را  دنيا  اقتصادي  بحران  كه  زماني  حتي 
نرم  پنجه  و  دست  ورشكستگي  خطر  با  اقتصادي  بزرگ  هاي 
بيرون  آب  از  را  خودش  گليم  توانست  فوتبال  هم  كردند  مي 
بكشد. هرچند برخي از باشگاه هاي بزرگ دنيا به دليل ناتواني 
هايي  گرفتاري  با  تعهداتشان  به  عمل  در  بزرگ  اسپانسرهاي 
مواجه شدند اما در اين آشفته بازار چرخ اقتصاد فوتبال باز هم 
روان تر از ساير پديده هاي پول ساز چرخيد و پول هاي هنگفتي 
جنگ  گيرودار  در  مقطع  همان  در  شد.  جا  جابه  عرصه  اين  در 
بزرگ  بازيكنان  از  برخي  مادريد  رئال  باشگاه  رياست  انتخاب 
تا  پيوستند  اسپانيايي  تيم  اين  به  نجومي  ارقام  با  اروپا  فوتبال 
اين سوال براي اقتصاددانان ايجاد شود كه تيم هاي متمول دنيا 
اقتصاد  بر  آنچه  به  وقعي  و  اند  ايستاده  پا  روي  هنوز  چگونه 
از نفس افتاده دنيا مي گذرد، نمي نهند. در كش و قوس نقل و 
انتقاالت چند صد ميليون يورويي در فوتبال اروپا ميشل پالتيني، 
كاري  و  ساز  تدوين  خواهان  و  شود  انتقاد  به  لب  يوفا  رئيس 
براي جلوگيري از ريخت و پاش هاي مالي در فوتبال دنيا شد. 

پول سازي است كه در عصر حاضر به دستمايه  پديده  فوتبال 
سرمايه  كردن  برابر  چند  و  انداختن  جريان  به  براي  مناسبي 
مولتي ميلياردرها تبديل شده. باشگاه هاي بزرگ اروپايي رفته 
رفته به جوالنگاه سرمايه دارها تبديل مي شوند و ترديدي نيست 
خطر  كم  و  مناسب  بسترهاي  كشف  در  اي  ويژه  تبحر  آنها  كه 
سرمايه گذاري دارند. توجه و اقبال عمومي هميشه شركت ها 
و اسپانسرهاي بزرگ را به سمت خود جذب مي كند. وقتي در 
سرتاسر بزرگراه هاي پررفت و آمد بيلبوردهايي براي معرفي 
زمين  در  كه  است  روشن  شود،  مي  نصب  مختلف  محصوالت 
براي  هنگفتي  گنج  چه  مخاطب  و  عالقه مند  همه  اين  با  فوتبال 
اقتصادي  بحران  بحبوحه  در  شده.  پنهان  سرمايه  صاحبان 
دنيا، فدراسيون جهاني فوتبال –فيفا- يكي از معدود بنگاه هاي 
نزولي  سير  تنها  نه  اش  مالي  تراز  كرد  اعالم  كه  بود  اقتصادي 
نداشته كه كماكان به سير صعودي خود البته با شيب كمتري 
نسبت به گذشته ادامه مي دهد. سپ بالتر، رئيس فيفا حتي اعالم 
قرار  ورشكستگي  خطر  در  كه  هايي  باشگاه  به  كرد  آمادگي 
در  و  اوصاف  اين  تمام  با  بدهد.  مدت  بلند  هاي  وام  اند  گرفته 
شرايطي كهه در ورزش حرفه اي و به ويژه فوتبال دغدغه اي به 
نام مسائل مالي وجود ندارد،  در فوتبال ايران كماكان ارگان و 
متولي اصلي فوتبال كشور بعضا براي اعزام تيمهايش به بازي 
هاي برون مرزي با مشكالت فراواني مواجه است. نكته كليدي 
اين تناقض را مي توان در تفاوت هاي اقتصادي و درآمدزايي 
آنكه  چه  كرد.  جو  و  جست  اي  حرفه  فوتبال  و  آماتور  فوتبال 
به روش هاي مختلف خرج خودش را  ورزش حرفه اي نه تنها 
درمي آورد كه افراد و ارگان هاي زيادي را هم به لحاظ مالي 
به  پول  توليد  و  اشتغال  ايجاد  كران  بي  منبع  و  كند  مي  تغذيه 

شمار مي رود. 

فوتبال  مالي  هاي  نيازمندي  تنها  نه  آلمان  فوتبال  فدراسيون 
گسترده و پرهزينه اين كشور را تامين مي كند،  كه در بسياري 
از عرصه هاي اقتصادي غير فوتبالي هم دخيل است و به عنوان 
يك  آلمان  در  شود.  مي  شناخته  قدرتمند  اقتصادي  بنگاه  يك 
تيم باشگاهي معموال با بيش از 10 اسپانسر قرارداد دارد. اين 

و  كنند  مي  كمك  باشگاه  به  مختلف  هاي  روش  به  اسپانسرها 
در عوض از كانال تبليغات و معرفي محصوالت خود سود مي 
برند. مثال يك شركت به عنوان اسپانسر اصلي پول مشخصي 
را براي يك فصل به باشگاه پرداخت مي كند و در عوض تبليغ 
روي پيراهن آن تيم را در انحصار خود درمي آورد. اسپانسر 
ديگري هزينه مسافرت هاي طول فصل و اقامت در هتل ها را مي 
پردازد، يكي ديگر تهيه پوشاك و البسه ورزشي تيم را بر عهده 
مي گيرد و..... در اين فضاي اقتصادي كه از كوچكترين روزنه 
ايران  فوتبال  فدراسيون  شود  مي  استفاده  درآمدزايي  براي  ها 
حتي نمي تواند به اندازه يك باشگاه متوسط اروپايي درآمدزايي 
سرمربي  قرارداد  اول  قسط  پرداخت  براي  حتي  و  باشد  داشته 
تيم ملي اش چشم به دست سازمان تربيت بدني و ساير نهادهاي 
دولتي دارد. فدراسيون هاي فوتبال كشورهاي اروپايي هم اغلب 
گيرند  مي  بودجه  خود  متبوع  كشور  ورزش  اصلي  متولي  از 
اما چند برابر اين بودجه را در طول سال درآمدزايي مي كنند. 
در فوتبال آلمان درآمد بااليي از طريق فروش بليت هايي بخت 
آزمايي و اصطالحا «التاري» ايجاد مي شود. اين روش البته به 
دليل مشكالت شرعي در ايران رواج ندارد اما اين تنها يكي از 
روش هاي درآمدزايي است. در اكثر كشورهاي صاحب فوتبال، 
 تماشاگران عالوه بر بليت مسابقه يك عدد بليت پيش بيني نتايج 
مسابقات آن هفته را هم خريداري مي كنند و با پرداخت مبلغي 
در التاري شركت داده مي شوند. حدود چهل و پنج درصد از 
مبالغ مربوط به فروش اين بليت ها كه رقمي بيش از يك ميليارد 
فوتبال  فدراسيون  اختيار  در  شود  مي  شامل  را  سال  در  يورو 
قرار مي گيرد و فدراسيون از محل اين درآمد به باشگاه ها و 

هيات هاي زيرمجموعه اش سهم پرداخت مي كند. 

فدراسيون هاي كشورهاي صاحب فوتبال از محل فروش پيراهن 
هاي ملي، پخش مسابقات ملي، تبليغات مربوط به تيم هاي ملي، 
ترانسفر بازيكنان ملي و در يك كالم هرآنچه به استفاده تبليغاتي 
از تيم هاي ملي اين كشور منجر مي شود، سود مي برند. حتي 
مجالت ورزشي آلمان در صورتي كه از تصاوير بازيكنان ملي 
پوش در حالي كه پيراهن تيم ملي آلمان را به تن دارند استفاده 
دريافت  بپردازند.  فوتبال  فدراسيون  به  را  مبلغي  موظفند  كنند، 
راه  از  ديگر  يكي  ملي  دوستانه  هاي  بازي  برگزاري  جهت  پول 
هاي درآمدزايي فدراسيون فوتبال كشوري با مختصات فوتبالي 
آلمان است. آنها براي هر بازي دوستانه با تيم هاي درجه دو 
يا سه مبلغي بين 600 تا 800 هزار يورو دريافت مي كنند و اين 
البته جدا از پولي است كه اسپانسرها براي حضور در حاشيه 

اين مسابقه به فدراسيون مي پردازند. 

شركت پرآوازه مرسدس بنز در آلمان اسپانسر اصلي تيم ملي 
و فدراسيون محسوب مي شود و فوتبال اين كشور را به يك 
تبديل كرده است. در  بستر اقتصادي امن و سرشار از رقابت 
باز  فدراسيون  ماركتينگ  مسئوالن  طال  از  پر  وسيع  دشت  اين 
فوتبال  سود  به  سرمايه  جذب  براي  را  اي  گسترده  تالش  هم 
درآمد  كسب  براي  ها  روزنه  كوچكترين  از  و  مي دهند  انجام 
نظر  در  لحاظ  از  البته  آلمان  و  ايران  فوتبال  كنند.  مي  استفاده 
و  فوتبال  متخلف  عوامل  براي  گوناگون  مالي  جرايم  گرفتن 
دريافت حق عضويت از آنها با يكديگر مشتركند اما اين را هم 
بايد در نظر گرفت كه فدراسيون فوتبال آلمان در كنار اين كار 
نه  كند؛  مي  تزريق  هم  پول  ها  باشگاه  به  مختلف  بهانه هاي  به 
اينكه اندك درآمد آنها از بليت فروشي، حق پخش تلويزيوني و 
تبليغات دور زمين را هم به دليل بدهي به فدراسيون مصادره 
كند تا روز به روز الغر تر شوند و به تبع افت كيفيت باشگاه ها 
استاديوم ها هم ديگر رنگ ورزشگاه هاي پرجمعيت را به خود 
نبينند. تضعيف باشگاه ها در نهايت به فراري دادن تماشاگران 
و بي ميلي اسپانسر به حضور در اين عرصه منجر مي شود. با 
اين حال حتي در شرايط فعلي فوتبال ايران هم به نظر مي رسد 
بستر مناسبي براي فعاليت هاي اقتصادي وجود دارد اما شبكه 
هاي بازگشت سرمايه توسط افرادي كه به سود شخصي و پر 
كردن جيب هاي خودشان فكر مي كنند مسدود شده و سرمايه 
و  ها  شركت  گذشته  در  دهد.  نمي  نشان  ورود  به  تمايلي  دار 
كارخانجات بزرگي مثل ايرانول و سايپا براي فعاليت اقتصادي 
در كنار فدراسيون و تيم ملي پا پيش مي گذاشتند اما پس از مدتي 
آنها هم كه سنگ اندازي هاي مداوم را مانع فعاليت اقتصادي مي 
ديدند كنار رفتند تا فدراسيون بماند و بودجه اي كه هميشه قرار 
مشخص  شود!  واريز  او  حساب  به  نزديك  اي  آينده  در  است 
نيست كميته بازاريابي فدراسيون فوتبال ايران دقيقا توسط چه 
از  يكي  دل  از  نمي توانند  آنها  چگونه  و  شود  مي  اداره  افرادي 
مهمترين عاليق توده مردم به درآمدزايي برسند. قابل ذكرترين 
فعاليت رسانه اي اين كميته به تبليغ ماكاروني روي پيراهن تيم 
ملي مربوط مي شود كه در نوع خود در تمام دنيا بي نظير بود. 

ورزش
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Axioms in relation with God
Written by: Mehdi Torbati

At any era, words and concepts have been offered in vari-
ous meaning which some of them are in conflict with by 
previous ones . After several years, the evolution of these 
definitions is an undeniable issue, of course in some is-
sues we see obscure ones, but that is the dialectic way of 
the history which HEGEL realized that very well. Now, 
we can see a controversial problem made by EUCLID 
in his period which many philosophers, such as Kant 
focused on that. That problem is the axiomatic systems 
and the main problem can be found in the epistemol-
ogy section of these systems, but never solved. There 
are some vital relationships in an axiomatic system. 

The first one is: Consistency.
Consistency means, that there is no contradiction be-
tween the axioms and their consequences. In other 
words, a theory is consistent if there is no formula P 
such that both P and its negation are provable from the 
axioms of the theory under its associated deductive sys-
tem .

The second one: is Independence 
which means, one can not deduce one of them from the 
others. But what is the problem? The problem is on the 
last element. Because some mathematicians believe that, 
the last Euclid’s axiom have to be omitted and it is just 
under this circumstance that the Euclid’s axiomatic sys-
tem is complete. We would like to explain briefly what 
an axiomatic system is briefly and how the predecessors 
used it . The axiomatic system is defined as a hypothesis 
which proponent takes as accepted without any proof. 
Aristotle defines two definitions for a hypothesis.1- 
some assumptions which one can be easily accept.2- 
some assumptions which one can agree in doubt. The 
axiomatic system is related to latter one. This definition 
of axioms was powerful in old times and “Allen Delisle 
“decided to combine theology with axiomatic system 
however he was not successful in this way. 

After that Newton wanted to use Euclid’s method to 
establish mechanics. In this confluence, most of scien-
tists defined the axiomatic system with axioms. Many 
thinkers such as “Saccharin” believed that an axiomatic 
system is a component of the axiom. After many years, 
Karl Pooper had an interesting interpretation about it. 
He explained axiomatic system as an existential proposi-
tion. Applying it with logic which is beyond –language 
,leads to make logic objective. This explanation shows 
a connection between real world and non-empirical 
problems. Because of the latter comment, Carle Hampel 
tried to make an axiomatic system, called “deductive-
nomological model” (D-N). But Kant dividing the rea-
son to two parts, theoretical and practical , constituted 
an axiomatic system in practical reason and made a 
splendid subject which is not separate from modern 
philosophy. The axiomatic system in practical reason 
explains a subjective necessity which in indemonstra-
ble truthful because moral action is meaningless with-
out these conditions. Kant reached God and Freedom 
.In fact this section is the completeness of his thought. 
His idea was criticized by some philosophers for instant 
Hegel, Schroder, and Scheler.  Schroder’s idea was fo-
cused on God in Kant’s explanation. He believed that, 
using the axioms in relation with God has a problem 
that is we have to expect retribution, but at least the 
retribution is a motivation for good moral behaviour 
and in fact God is a necessity. Probable, Scheler’s critics 
changed  the role of the axioms in modern  philosophy. 
He believed the deepest happiness in terms of existence 
is completely a function of consciousness from our good 
moral behaviour. Also he mentioned “ the retribution” 
in an axiom in relation to life. This process in the long 
term shows us , that the axioms and axiomatic system 
which at first used in Geometry and it was connected to 
the subjective world and was used to connect a priority 
issue to objective world. Now it is an instrument to tie 
us to the real world. Axiom in modern philosophy ac-
cepts which we can not find freedom by releasing our 
spirit and we must just write it on the stone wall.

Counterrevolution In 
the Persian Gulf
By Kristian Coates Ulrichsen 

While Tunisians and Egyptians are enjoy-
ing their newfound freedoms, forming 
political parties and holding passionate 
debates on their countries’ futures, across 
the six Arab states along the Persian Gulf, 
a counterrevolutionary pushback against 
the Arab Spring is steadily gaining steam. 
Autocratic rulers are clamping down hard 
at home, closing down political space in 
an attempt to isolate their citizens from 
the transformative pressures at work else-
where in the Middle East. It’s safe to say 
that--at least for now--the Persian Gulf 
region is becoming more repressive, not 
less, with potentially dangerous long-term 
consequences not only for these oil-rich 
monarchies but also for their western al-
lies. Saudi Arabia’s announcement on 
April 29 of sweeping new media restric-
tions is just the latest effort to narrow the 
parameters of legitimate political debate. 
Saudi King Abdullah’s decree, which 
amended the 2000 Press and Publications 
Law, prohibited the media from reporting 
anything that contradicts Islamic Sharia 
law or serves ‘foreign interests and under-
mines national security’. 

Such a vague--yet potentially all-encom-
passing--definition considerably tightens 
the noose of self-censorship in Saudi Ara-
bia. It also includes provisions for closing 
publishers and banning writers who vio-
late the decree from contributing to any 
media organization for life. With Saudi 
forces engaged in a highly sensitive crack-
down in neighboring Bahrain, the creation 
of these new ‘red lines’ sends a powerful 
signal that critical reporting or dissenting 
viewpoints will not be tolerated. 
Back in March, Saudi Arabia also sup-
pressed an effort by a group of intellectuals 
to establish what would have been the first 
political party in the kingdom: the Umma 
Islamic Party. Their call for peaceful po-
litical reform obviously unnerved the 
authorities, as five of the founders were 
arrested a week later. However, a spate 
of petitions--including a Declaration of 
National Reform calling for constitutional 
monarchy, as well as a ‘counter-reform pe-
tition’ warning of creeping liberalization-
-suggest that Saudi officials have not been 
successful in squelching domestic debate. 

It’s not only Saudi Arabia that’s crack-
ing down on dissent. Beleaguered Persian 
Gulf monarchies in Bahrain and Oman 
have violently suppressed demonstrations, 
while the United Arab Emirates and Ku-
wait also stepped up repressive measures. 
But it’s not just a backlash against events 
in Tunisia and Egypt--the roots of the au-
thoritarian inward turn were visible well 
before the outbreak of the Arab Spring. 
In the final months of 2010, simmering 
discontent in Kuwait and Bahrain was 
met by unusually blunt displays of force. 
In Bahrain, security forces detained more 
than 20 prominent opposition and human 
rights activists ahead of the October par-
liamentary elections. Meanwhile in Ku-
wait, a string of confrontations between 
the ruling family and the political oppo-
sition culminated in December with the 
use of force by security forces to break up 
a demonstration, during which four MPs 
were beaten and injured, and the death of 

a Kuwaiti citizen, who was allegedly tor-
tured in police custody, in January. 
The political temperature in the Persian 
Gulf was therefore rising even before the 
start of widespread demonstrations in the 
Middle East. And the case of Bahrain, 
the first Persian Gulf country to experi-
ence widespread protest, shows just how 
deep-seated some popular grievances 
are. The rapid swelling of the initial pro-
democracy protests into a cross-sectarian 
movement for substantive political reform 
panicked the ruling Al-Khalifa regime, 
which ‘invited’ Saudi and Emirati forces to 
restore order in March, under the guise of 
the region-wide Peninsula Shield Force. 

The foreign intervention has been accom-
panied by an escalation of repression as se-
curity forces ruthlessly eliminate all forms 
of dissent to the Khalifa’s continuing rule. 

The apparent vulnerability of the Bahraini 
ruling family frightened other Persian 
Gulf rulers, leading them to crack down 
on their own dissidents. Action was most 
concerted in the UAE, where prominent 
pro-democracy activists such as Nasser bin 
Ghaith, professor of economics at the Abu 
Dhabi branch of the prestigious Sorbonne 
University, and Ahmed Mansoor, who 
founded the UAE Hewar online forum for 
political discussion, were both arrested. 
Persian Gulf rulers have complemented 
their repressive tactics with a series of eco-
nomic blandishments, such as announc-
ing additional public sector jobs, pay in-
creases, and benefits. Together, these steps 
have provided the royal families with a 
temporary breathing space. Pushback in 
the Persian Gulf also raises awkward ques-
tions for the monarchs’ Western partners. 
Bahrain’s status as a Major Non-NATO 
Ally and the headquarters of the US Fifth 
Fleet has caused the United States to re-
main silent about the ongoing crackdown 
there, a fact that sits uneasily with the 
United States’ rhetorical support for pro-
democracy movements and the right to 
protest elsewhere. 

But it’s not just policymakers that have 
been placed in a delicate situation by 
the crackdown in the Persian Gulf: Uni-
versities such as the NYU and the Sor-
bonne, and other Western institutions 
such as the Guggenheim, have invested 
heavily in branch projects located in the 
UAE in recent years. Thus far, they have 
largely chosen to maintain a studious si-
lence about the worsening human rights 
situation, leaving them open to charges 
of naivety or even complicity. NYU now 
faces an escalating backlash from staff 
and students over whether the kinds of 
rights, freedoms, and methods of political 
engagement they expect of an American 
university even apply in the authoritarian 
Persian Gulf. 

Don’t expect this tension to resolve itself 
anytime soon. As long as the Persian Gulf 
states remain authoritarian bulwarks in a 
radically changing regional environment, 
western governments and institutions will 
continue to find themselves caught be-
tween their values and their interests. And 
unless the ruling families acknowledge 
take measures to resolve their citizens’ 
simmering social, economic and political 
grievances, the next explosion in the Per-
sian Gulf could be greater still. 

Source: Iran Daily






