
مدير عامل بانك ملى فرار كرد
شنيده ها و ادعاهايي كه هر چند مي تواند براي خالي كردن شانه از بار مسئوليت باشد 
بعد  ملي  بانك  مستعفي  مديرعامل  حالي  در  مي كند.  حكايت  كشور  از  خاوري  فرار  از 
از رفتن به لندن نامه استعفاي خود را به وزير اقتصاد ارسال مي كند و مورد پذيرش 
حسيني قرار مي گيرد كه جهرمي اين استعفا را واقعي نمي داند و ادعا مي كند: خاوري 

به كانادا فرار كرده است. 

بانك  اسبق  مديرعامل  يزد،  حاتمي  احمد  پيش  چندي  كه  است  حالي  در  ماجرا  اين 
صادرات نيز در گفت و گو با رسانه ها به همكاري هاي خاوري با گروه آريا اشاره 
كرده بود. به گفته حاتمي يزد طبق آنچه كه از گفت و گوهاي مديران بر مي آيد خاوري 

وقتي مطلع مي شود كه جهرمي مديرعامل بانك صادرات تصميم به اطالع رساني 
به قوه قضائيه و فاش كردن آنچه از آن با عنوان اختالس از بانك مطلع شده است 
اين  است  معتقد  و  نمي دهد  نشان  كار  اين  به  كشور دارد، تمايلي  قضايي  مسئوالن  به 
ماجرا به شيوه درون بانكي نيز مي تواند حل شود ! ماجرا آنقدر پيچيده است كه نيت   

مسئوالن در روزهاي آينده بيشتر روشن خواهد شد...

PERSIAN             WEEKLY
No. 217,  Friday 30 September 2011
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين - شماره 217
جمعه 8 مهر ماه 1390 - چاپ لندن

 28 صفحه - 12 صفحه ضميمه نيازمنديها

صفحه 2

صفحه 3

w
w

w.londonriverpark.org      :س
عك

در اين شماره مى خوانيد:

اعطاى حق راى به زنان در عربستان                                   صفحه 6
چين ميزبان بعدى ركود اقتصادى                                       صفحه 9

لغو ممنوعيت 100 ساله يك كتاب                                                صفحه 11
انتشار آخرين آلبوم صوتى شاملو                                    صفحه 14
بدون اينترنت هرگز!                                                           صفحه 16
غذا هم پرينت مى شود                                                        صفحه 18

سوپر استارها در دنياى سياست                                                 صفحه 25 

www.iranianstudy.com
075 9269 0822  
02074332516

تحصيل در انگلستان، اخذ و تمديد ويزاى
 تحصيلى در كمترين زمان 

جهت اطالع از آخرين مبادالت انجام شده ارز لطفا به وب سايت ما به آدرس
 www.ali-pakpour.com مراجعه و يا با تلفن هاى فوق تماس بگيريد

FOREIGN EXCHANGE ESTABLISHED IN 1953
Tel: 02088 688 788 / 079 79 61 61 61
Fax: 0208 866 73 73 / Fax: 0208 866 55 17
Email: ali.pakpour@yahoo.com - www.ali-pakpour.com

ISSN 2042-213X

در پى افشاى اختالس 3000 ميلياردى از بانك ها

مشعل المپيك  2012 در دستان روبات



جمعه 8 مهر ماه 1390 -  شماره 217هفته نامه پرشين22
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

دالر در مرز 
1300 تومان

جهاني  بازار  در  نفت  قيمت  كاهش 
بازارهاي  ديگر  يك بار  تا  شد  سبب 
بدوزد.  طال  بازار  به  چشم  جهاني 
اوج  طال  ديگر  يك بار  بدين ترتيب 
اونس  هر  قيمت  كه  بطوري  گرفت، 
كارشناسان  رسيد.  دالر   1600 به 
بازار پيش بيني مي كنند در صورتي 
رو  مجددا  جهان  اقتصادي  رشد  كه 
كاهش  منتظر  بايد  بگذارد  كاهش  به 
اين  بود.  نفت  قيمت  پيش  از  بيش 
كه  نفت  قيمت  كه  معناست  بدان 
انتظار مي رفت با شروع فصل سرما 
است.  منتفي  فعال  بگيرد،  ديگري  اوج 
معادالت جهاني نفت و طال اينك كامال 

به هم خورده است.

روزهاي  طي  نفت  قيمت  كاهش  نبايد  بنابراين   
قيمت  كاهش  زيرا  كرد،  تلقي  بي اهميت  را  اخير 
نفت طي روزهاي اخير تاثير منفي زيادي بر رشد 
نفت  صادركننده  كشورهاي  اقتصادي  رونق  و 
خواهد داشت. چه آنكه تحوالت بازار جهاني نفت 
ارتباط نزديكي با تحوالت در مهم ترين كانون هاي 
وضع  در  كانون ها  اين  كه  دارد  دنيا  اقتصادي 

سازمان هاي  اگرچه  ندارند.  قرار  خوبي  اقتصادي 
صندوق  و  جهاني  بانك  چون  اقتصادي  مهم 
به  نسبت  امريكا  رزرو  فدرال  و  پول  بين المللي 
چشم اندازهاي اقتصادي دنيا در كوتاه مدت بدبين 

هستند و از سويي در اروپا بحران بدهي هاي دولتي 
رشد  دارند  انتظار  گروهي  اما  است،  شده  تشديد 
تقاضا  و  بيايد  جهاني  رشد  كمك  به  بتواند  آسيا 
را در بازار نفت تحريك كند. با اين حال در آسيا 
رييس  آنكه  چه  نيست.  مناسب  چندان  اوضاع  هم 
بانك مركزي چين با اشاره به سقوط شاخص هاي 
مالي  نابساماني  دليل  به  كشور  اين  در  سهام 
كه  است  گفته  نرخ  رشد  و  اروپا  در  اقتصادي  و 
دارد  چين  با  گسترده يي  اقتصادي  تعامالت  اروپا 
بحران  از  چين  اقتصاد  اثرپذيري  مساله  همين  و 
اروپا را زياد مي كند و خطر وقوع ركودي دوباره 
را افزايش مي دهد.اتفاقات فوق قيمت طال را دوباره 
مورد هدف قرار داده است. ديروز با كاهش قيمت 

افزايش  موجبات  دالر   100 حدود  به  نفت  جهاني 
اتفاق  اين  شد.  فراهم  اونس   1600 تا  طال  قيمت 
موجب شد تا بازار داخلي هم تكان بخورد. هرچند 
بازار  ديروز  حركت  راستاي  در  تكانه ها  اين  كه 

جهاني نبود، اما انتظار مي رود قيمت طال امروز در 
بازار مجددا اوج بگيرد.

بورس هاي  در  طال  اونس  هر  قيمت  كه  بطوري 
كه  زماني  رسيد  هم  دالر   1530 به  بين المللي 
طال  فعاالن  پيش بيني  شد  ثبت  بازار  در  نرخ  اين 
آزادي  بهار  يك  سكه  قيمت  كه  بود  اين  جواهر  و 
در بهار به 535 هزار تومان در روز جاري برسد 
اما نوسانات جهاني طال اجازه ثبت اين ركورد را 
طي  كه  بازار  در  طال  قيمت  تالطم  نداد.  بازار  در 
روزهاي گذشته آرام تر شده بود، ديروز در نهايت 
ديواره  عظيم نرخ سكه و طال دوباره ترك برداشت 
اعالمي  نرخ  طبق  شد.  چندنرخي  هم  باز  سكه  و 

و  سكه  نقره،  جواهرات،  طال،  كشوري  اتحاديه 
صراف، سكه طرح قديم ديروز 590 هزار تومان، 
سكه 268  نيم  تومان،  هزار  جديد 570  طرح  سكه 
هزار تومان، ربع سكه 141 هزار تومان و سكه يك 
گرمي 75 هزار تومان اعالم شد. بانك مركزي هم 
نرخ فروش انواع سكه در شعب منتخب بانك ملي 
بهار  تمام  سكه  قيمت  كه  نحوي  به  داد  كاهش  را 

آزادي را 540 هزار و 800 تومان تعيين كرد. 
اين تصميم بانك مركزي همراستا با تغييرات بهاي 
جهاني طال در بورس هاي بين المللي اتخاذ شد. در 
همزمان  افتاد.  هم  ديگري  اتفاق  اما  داخلي،  بازار 
كاهش  و  سكه  و  طال  بازار  در  التهاب  افزايش  با 
تقاضا براي خريد سكه اين بار نقدينگي سرگردان 
در بازار به ارزفروشي هاي خيابان فردوسي روي 
آوردند. با كاهش قيمت ها در بازار طال و افزايش 
التهاب در اين بازار بارديگر نقدينگي سرگردان به 
تا  ارز  قيمت  كه  بطوري  شود،  سرازير  ارز  بازار 
مرز 1300 تومان نيز پيش رفت. اين درحالي بود 
كه بانك مركزي روز چهارشنبه در سايت رسمي 
خود بهاي دالر امريكا را 1081 تومان تعيين كرده 

بود.

روز چهارشنبه دالر با قيمت 1274 تومان از مردم 
خريداري و با قيمت 1283 تومان به آنها فروخته 
شد اين درحالي بود كه دالر در بازار رسمي با نرخ 
1078 تومان و 1081 تومان خريد و فروش شد. 
گرچه طال به عنوان منبعي امن براي سرمايه گذاري 
در شرايط بحران محسوب مي شود اما اين فلز در 
ركود  بروز  با  و  دارد  زيادي  مصرف  نيز  صنعت 
كاهش  صنعت  بخش  در  طال  مصرف  اقتصاد  در 
مي يابد و در نتيجه انتظار مي رود قيمت آن كاهش 
يابد. در چنين وضعيتي مردم ترجيح مي دهند دالر 
و پول نقد جمع آوري كنند. بنابراين طي روزهاي 

آينده باز هم اين بازار متالطم خواهد بود.

گزارش
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اين مهاجرت من از وطن و بسيارى چون من از آنچه بر آن باليده بوده ايم و از آنچه مى توانستيم بر آن افتخار 
نمائيم  دور ساخته است. در اين سرسراى غربت و تنهايى، بيسامانى زندگى ، به ويژه در سالهاى نخستين  ، 
مشكالت مادى و معنوى در محيطى بيگانه و نامانوس،  پراكندگِى وسيع جغرافيائى فعاليت و روند آفرينش ما را 
بسيار محدود كرده و باعث تن دادن بسيارى از ما به مشاغلى جز تخصص واقعِى و عاليق قلبى مان شده است. 
اينها به جاى خود، آنچه در سالهاى اخير در كشورهاى خارجى و مشخصا درشهر بزرگى چون  لندن دارد اتفاق 
مى افتد، واقعا نگران كننده است. بخش اعظم ايرانيانى كه در سالهاى اخير به اين كشور و اين شهر مهاجرت كرده 
اند و فرهنگى كه با خود آورده اند چنان اين جامعة كوچك مهاجر را دچار ناموزونى جدى – از نظر اجتماعى و 
فرهنگى – كرده است كه تقريبا راه را بر هر گونه اميدوارى اى مى بندد. بيشترين ضربه اى كه اهل قلم و هنر و 
علم از هجوم اين «فرهنگ» بازارمى خوريم، همين انزوايى است كه در هر دو جهت نصيبمان مى شود، و امكاناتى 

كه هدر مى رود. 
براى  موظفند  دولتها  است.  خصوصى  و  دولتى  حمايت  و  پشتيبانى  نيازمند  ادبيات  و  هنر  اى،  جامعه  هر  در 
حس  خاطر   به  برخى   – هم  خصوصى  نهادهاى  و  كنند،  حمايت  ادبيات  و  هنر  از  جامعه  سالمت  و  توازن  حفظ 
فرهنگدوستى و برخى براى استفادة تبليغاتى و با درك اهميت حفظ توازن و سالمت فرهنگى جامعه – اين را هم 

جزو وظايف خود به شمار ميآورند 
منظورم اين است كه آن قدر بافرهنگ هستند كه از يك طرف  تشخيص بدهند كه فعاليتها و آفرينشهاى ادبى و 
هنرى و فرهنگى در هر جامعه اى امرى  بسيار جدى و علمى است و براى حفظ تعادل و سالمت و پيشرفت جامعه 
شان و محيطى كه خود و عزيزان و فرزندانشان در آن مى بالند بايد از اين فعاليتها حمايت شود،  و از طرف ديگر، 
آن قدر «با فرهنگ» هستند كه تشخيص دهند كه اين حمايتها از نظر تبليغات و توسعة مالى و بازارى نيز به نفع 
شان است.  متاسفانه صاحبان سرمايه، كسبه، پزشكان، وكال، گروه بيشمار آژانسها و  واسطه گان و نهادهاى 
اجتماعى و فنى و آموزشى هم متاسفانه نه عنايتى به نياز جامعه به رشد و توسعة فرهنگ و هنر و ادبيات دارند، 

نه به ارزشهاى تبليغاتى آن براى رشد كسب خود اهميتى مى دهند.  
حاال ديگر بايد وقت آن رسيده باشد كه اين جامعه ى مهاجر سى و چند ساله درك كند كه اگر قادر است چنين 
خاطر  به  باشد،  داشته  خود  اجتماعى  زندگى  در  ترتيبى  چنين  و  بگويد  سخن  چنين  بينديشد،  چنين  كند،  زندگى 
حضور نوعى فرهنگ مادى و معنوى در جامعه است.  و توجه نمى كند كه هر كتاب و نشريه اى كه منتشر مى 
شود، هر فيلمى كه ساخته ميشود، هر نمايشى كه روى صحنه مى رود، در يك كالم، هر اثر ادبى و هنرى كه 
آفريده مى شود در اين زندگى و ترتيب آن تأثير بسزا دارد. اگر كسى اين تأثير را نبيند يا نپذيرد بيمار است. و 

بابت درمان خود نيز « بپردازد» و «جان» خود و جامعه اش را نجات دهد. 
عباس نجفى زرافشان

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

در اين نشريه ارسال نمايند:
مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار  و 
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.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط 

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

همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
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 مناسبتي بودن آن، برخي از 

مطالب در شماره هاي بعدي منتشر شوند.
-7 عكاسان، طراحان و كاريكاتوريست ها مي توانند 
آثار خود را با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، 

براي نشريه ارسال نمايند.
-8 در صورت عالقه: نام و نام خانوادگي، مشخصات 
شخصي، آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود 

را ذكر كنيد.
يا  و   word فايل  در  ترجيحا  را  خود  مطالب   9-
يا   Unicode فرمت  با  يا  و  كرده  ذخيره   notepad

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

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

هرگز مباد كه پادشاهى آه كشد، 
كه به دنبالش مردم همه ناله و زارى خواهند كرد.

هملت پرده سوم، صحنه سوم.
Never alone did the king sigh, but with a general groan.
Hamlet, Act 3, sc. 3 .

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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اخبار

برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
كنسرت دنگ شو

يكشنبه، 9 اكتبر 2011 
***

كارگاه آموزشى پيشرفته 
”فقط براى زنان“

 دكتر آزيتا ساعيان 
14 تا 16 اكتبر 2011 

***
كنسرت استاد محمدرضا 
شجريان و گروه شهناز

سه شنبه، 18 اكتبر 2011 
***

سمينار ”فقط براى زنان“ 
دكتر آزيتا ساعيان در لندن

21 تا 23 اكتبر 2011 
***

كنسرت اساتيد موسيقى 
ايرانى: كيهان كلهر و

 مجيد خلج
يكشنبه، 13 نوامبر 2011 

***
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011 

***
دومين جشنواره فيلم ايرانى 

در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

عالقمندان مى توانند 
جهت اطالعات بيشتر به 

وب سايت هفته نامه پرشين 
مراجعه نمايند

persianweekly.co.uk/events

نمايشگاه آثار الشايي و
 9 هنرمند در لندن

به گزارش هفته نامه پرشين10 هنرمند از خاورميانه در 
نمايشگاهي با عنوان «انقالب ذهن و دل» آثارشان را در 
شهر لندن به نمايش مي گذارند. نمايشگاه «انقالب ذهن و 
دل» با نگاهي دروني به تحوالت خاورميانه و شمال آفريقا 
طرابلوسي،  كاتيا  الشايي،  فريده  چون  هنرمنداني  ميزبان 
ليال شوا، ابي ابراهيم، منال الدوايان و... خواهد بود كه از 
تاريخ 6 تا 27 اكتبر (14 مهرماه تا 5 آبان) در شهر لندن 

برپا مي شود.

آيا شما نيز 
در برنامه 

هاى فرهنگى 
و اجتماعى 
ايرانيان  در 

لندن شركت مى 
كنيد؟

 لطفا نظرات  و 
انتقادات خود را  در 
ارتباط با اين برنامه 

ها براى ما ارسال 
نمائيد

 تا در اين نشريه 
به چاپ برسد.

نمايش فيلم "موج سبز"
در سينماهاى لندن 

به  سبز»  موج   » فيلم  پرشين  نامه  هفته  گزارش  به 
 27 شنبه  سه  روز  در  احدى،  صمدى  على  كارگردانى 
سپتامبر نمايش خود را با پخش ويژه اى براى مطبوعات 
سى  جمعه  روز  از  و  نمود  آغاز  سوهو"  "خانه  سالن  در 
ام سپتامبر براى عموم در سينماهاى لندن اكران خواهد 
به  را   2009 سال  انتخابات  از  بعد  حوادث  فيلم  اين  شد. 
از  را  آمده  پيش  جريانات  و  اتفاقات  و  كشد  مى  تصوير 
نگاه برخى روزنامه نگاران، حقوقدانان و فعاالن حوزه ى 
سومين  فيلم  اين  است.  داده  قرار  بررسى  مورد  سياسى 
فيلم  دو  اين  از  پيش  وى  احدى ست.  صمدى  على  ساخته 
«بچه هاى از دست رفته» و «ساالمى عليكم» را كارگردانى 

كرده است.

ميراثى فرهنگى  ايران در 
معرض خطر

بر  سخنرانى    جلسه  پرشين  نامه  هفته  گزارش  به 
باستان  مجله  به  شده  فرستاده  آزاد  نامه  اساس 
9،شماره  ،چاپ  عمومى(عربى ،سال2010  شناسى  
2 صفحات:120-180) برگزارمى شود كه در مورد 
و  حراست  بخش  ،مفسران،  مالكان  كه  خطراتى 
منتشران اين ميراث ايرانى  مواجه هستند، بر اساس 
به  روزانه  اقتصادى  و  اجتماعى  سياسى،  واقعيت 

بحث وگفتگو مى پردازد. 
درك تاثيراتى كه سياست مدرن و انحرافات آن بر 

مشكل  بسيار  مى گذارد  ارزشمند  ميراث  اين  روى 
عرب  رويا  شناس  ،باستان  سخنرانى   اين  در  است. 
ناهموار  رفتارهاى  و  سوءاستفاده،سوءتعبير  موارد 

به اين ميراث را مورد بررسى  قرار مى دهد.
خانوم رويا عرب موزيسين و باستان شناس ايرانى  
موسسه  در  اكنون  هم  رويا  است.  انگلستان  ساكن 
صورت  به  ال)  (يوسى  دانشگاه  باستانشناسى 
فوق  مدرك  او  است.  پژوهشى  دستيار  افتخارى 
عمومى  باستانشناسى  رشته  در  را  خود  ليسانس 
به  دانشگاه  اين  از  را  باستانشناسى  در  ليسانس  و 

دست آورده است.
براى اطالعات بيشتر به سايت زير مراجعه فرماييد:
www.nourfestival.co.uk

تغيييرات گسترده در 
فيس بوك

محسن غفارى 
سپتامبر،  يكم  و  بيست  چهارشنبه  روز  فيسبوك  كاربران 
ناگهان با تغييراتى در صفحه كارى خود مواجه شدند كه 
شركت و تيم فيسبوك براى آنها تدارك ديده بود. از زمان 
با  شركت  اين  همواره  كنون،  تا  فيسبوك  فعاليت  شروع 
تر  آسان  استفاده  امكان  خود،  سايت  وب  كردن  روز  به 
خود  كاربران  اختيار  در  را  اجتماعى  شبكه  اين  ابزارهاى 
شركت  كه  زمانى  از  رسد  مى  نظر  به  است.اما  داده  قرار 
خود  پالس  گوگل  سيستم  فيسبوك،  با  رقابت  در  گوگل، 
جنگ  نمود،  معرفى  اجتماعى  هاى  شبكه  كاربران  به  را 
گرفت.  باال  اينترنتى  هاى  شركت  غول  دو  اين  رقابتى 
كاربران  آوردن  بدست  براى  تالش  در  روز  شبانه  آنها 
بيشتر از طريق سهل نمودن و كاربردى كردن ابزارهاى 
خود هستند. ضمن آنكه هفته گذشته با توجه به تغييرات 
انجام گرفته توسط فيسبوك، گوگل نيز در صفحه اصلى 
نوار  سمت  به  را  نمايى  جهت  پيكان  خود،  لوگوى  كنار  و 
ابزار باالى صفحه اش قرار داده بود تا كاربران آن تنها 
با يك كليك وارد شبكه گوگل پالس شوند. از سوى ديگر، 
مسئوالن شركت فيسبوك اعالم نموده اند كه هفته گذشته 
خود  كاربران  طرف  از  فراوان  هاى  ايميل  دريافت  شاهد 
بوده اند، به گونه اى كه بسيارى از ايميل ها حامل شكايت 

كاربران از تغييرات همه روزه فيسبوك بوده است.
كاربران شاكى دليل خود را از ارسال اين ايميل ها اينگونه 
رابطه  سطح  ندارد  حق  فيسبوك  كه  اند  نموده  عنوان 
داستان  چه  بگويد  ما  به  و  نمايد  معين  را  ما  دوستى  ى 
هايى داراى اهميت بيشترى است. اما اين در حاليست كه 
مسئوالن و تيم فنى و طراح فيسبوك عقيده دارند كه تالش 
آنها در جهت ساختن محيط فيسبوك، به يك مكانى نزديك 
روزمره  اجتماعى  روابط  در  كه  چرا  است.  واقعيت  به  تر 
و در شروع گفتگوى بين افراد، ابتدا اخبار و داستان هاى 
مهم رد و بدل مى شوند و سپس ادامه گفتگوها پيش مى 
روند. آنها همچنين براين باورند كه براى طراحى ساختار 
جديد فيسبوك دقيقا از روابط اجتماعى موجود در جوامع 
را  خود  رقابت  پالس  گوگل  اما  اند.  گرفته  الهام  انسانى 
زمانى با فيسبوك آغاز نمود كه كاربران فعال فيسبوك از 
مرز 750 ميلون نفر گذشته بود. ابزارها، شيوه ى كنترل 
افراد بر حريم خصوصى اشان، پيدا كردن آسان دوستان، 
و  انتخابى  دوستان  براى  ها  پست  گذاشتن  اشتراك  به 
مجازى،  دنياى  اين  در  ارتباطى  ى  شيوه  بودن  كاربردى 
آينده جنگ اين دو غول شبكه هاى اجتماعى را رقم خواهد 

زد.

نقش دانشگاه ها در توسعه
به گزارش هفته نامه پرشين سمينارى تحت عنوان

 « نقش دانشگاه ها در توسعه همه جانبه ى سند 
چشم انداز 20 ساله » در روز شنبه اول اكتبر از 
برگزار  لندن  توحيد  كانون  در   21 الى   19 ساعت 

برنامه  اين  سخنران  است  ذكر  به  الزم  شود.  مى 
آقاى دكتر على محمد حلمى رايزن فرهنگى ايران 
جهت  توانند  مى  عالقمندان  باشد.  مى  لندن  در 
به  توحيد  كانون  سايت  وب  به  بيشتر  اطالعات 

آدرس kanoontowhid.com.  مراجعه نمايند.

شب شعر خانم دكتر شاداب وجدى 

و

سخنرانى آقاى داريوش آشورى پيرامون "روشنفكرى"
در آيين بيست ونهمين سالگرد پايه گذارى كانون ايران 

گشايش برنامه: خانم لعبت واال 

هموند گرامى، دوست ارجمند،
در رشته سخنرانى هاى علمى و ادبى ماهانه كانون ايران، به دعوت اين نهاد فرهنگى، اين بار خانم دكتر 
شاداب وجدى (شاعر آزاد انديش)، آقاى لطفعلى خنجى (مترجم و نويسنده) و آقاى داريوش آشورى (زبان 
شناس، پژوهنده و منتقد ادبى) ميهمان برنامه خواهند بود و با شعر خوانى و ترجمه اشعار به زبان انگليسى 
خواهند  رونق  را  كانون  گذارى  پايه  سالگرد  و نهمين  بيست  آيين  روشنفكرى  مفهوم  درباره  سخن  ايراد  و 

بخشيد و در صورت اقتضاى وقت يك برنامه اجراى موسيقى زنده نيز اجرا خواهد شد. 

مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى كنزينگتون 
زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه هفتم اكتبر 2011 (15 مهرماه 1390)

گشايش سالن: ساعت شش و نيم 
وروديه: 3 پوند همراه با اهداى شمارى كتاب و سى دى به حاضران و پذيرايى با كيك سالگرد كانون 

اميد است در اين گردهمايى ويژه، خوشوقتى ديدار شما را داشته باشيم.
با بهترين آرزوها – هيات عامل كانون ايران 

نشانى: 
Central library 
Kensington Town Hall, Phillimore Walk 
Off Kensington High Road و London, W8 7RX

Suite 26, London House, 271-273 king Street, London W6 9LZ, England 
Tell: 020 8746 3269 Fax: 020 87419453

زندگى نامه "فروغ فرخ 
زاد" روى صحنه نمايش

ميزبان  اكتبر،  اول  شنبه  اميد،  فرهنگى  مركز 
گزارش  به  است.  اى  صحنه  هاى  نمايش  عالقمندان 
پرشين، نمايشى تحت عنوان "عروس اقاقيا" براساس 
و  نوشته "عزت گوشه گير"  زندگى "فروغ فرخزاد" 

روخوانى از نمايشنامه "دو كودك ايرانى" و قطعاتى 
كه  است  اى  برنامه  دياسپورا"  "روزنگاريهاى  از 
براى عالقه مندان اين شاخه تدارك ديده شده است. 
همچنين در حاشيه اجراى اين نمايش، نمايشگاهى از 
پرتره هاى هنرمندان توسط آقاى سليمان ميناسيان 
و آثار كالژ از كارهاى هنرمند ايرانى خانم سودابه 

گشتاسبى به نمايش گذاشته مى شود. 
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دستگيري شش انگليسي به اتهام تالش 
براي انجام حمله تروريستي 

شش شهروند انگليسي در جريان عمليات ضدتروريسم در شهر «بيرمنگام» 
به اتهام تالش براي اجراي طرح تروريستي دستگير شدند. 

به گزارش ايلنا به نقل از شينهوا، پليس انگليس طي بيانيه اي اعالم كرد كه 
دو  و  تروريستي  حمله  اجراي  براي  آمادگي  اتهام  به  افراد  اين  از  چهارنفر 

نفر ديگر به دليل عدم ارائه اطالعات در اين باره دستگير شدند. يكي از اين 
اين  است.  رو به رو  نيز  تروريستي  حمله  براي  بودجه  تامين  اتهام  با  افراد 
حاضر  لندن  غرب  در  دادگاهي  در  ديروز-   - دوشنبه  قراربود  نفر  شش 
با  كه  است  شده  دستگير  افراد  اين  از  يكي  ساله  علي» 26  شوند. «عاشيك 
اتهام آمادگي براي بمب گذاري از جمله مشاركت در حمالت انتحاري رو به رو 
است. اين افراد در جريان عمليات اطالعاتي يگان ضدتروريسم پليس «وست 

ميدلند» 

مشعل المپيك در دستان روبات

تحقيقات درباره هوش مصنوعي و علم روباتيك با سرعت زيادي در حال 
پيشرفت است اما آيا ما آماده ايم ببينيم مشعل المپيك 2012 دردستان يك 
امر  اين  كه  معتقدند  ولز  آبريستويست  دانشگاه  دانشمندان  باشد؟  روبات 
مشعل  حمل  در  مانند  انسان   iCub روبات  بچه  يك  و  مي پيوندد  وقوع  به 
بازي هاي المپيك بازي هاي تابستاني 2012 لندن به ديگر ورزشكاران كمك 
مي كند. قرار است اين عمل به عنوان نشانه احترام به آلن تورينگ (دانشمندي 

در زمينه كامپيوتر) براي يكصدمين سالگرد تولد او انجام شود.
دكتر جيمز الو از بخش دانش هاي كامپيوتري دانشگاه آبريوستويست روبات 
iCub را براي اين موضوع پيشنهاد كرده است. به گفته دكتر الو چنين اداي 

آتي  نسل هاي  به  الهام بخشي  عنوان  به  تورينگ  دستاوردهاي  به  احترامي 
مهندسان و دانشمندان جوان است. آلن تورينگ در 23 ژوئن 1912 در لندن 
به دنيا آمد. البته تورينگ به پدر علم كامپيوتر و دانش هاي مربوط به هوش 
مصنوعي معروف است. او بخش اعظم شهرت خود را براي بازگشايي رمز 
ماشين كد نويسي جرمن انيگما در جنگ جهاني دوم به دست آورد او براي 

اين كاريك دستگاه الكترومكانيكي رمز شكن ساخت كه بمب نام داشت.
ديگر دستاوردهاي او شامل طراحي نخستين كامپيوتر با برنامه ذخيره سازي 
براي  راهي  مورد  دومين  كه  است  تورينگ  تست  معروف  آزمايش  و  شده 
اين  است.  هوشمندان  رفتارهاي  دادن  نشان  در  ماشين ها  توانايي  ارزيابي 

دستاوردها سبب شدند ما وارد دوران كامپيوتر و فناوري شويم.
البته به نظر مي رسد روباتي كه براي برنامه حمل مشعل المپيك برنامه ريزي 
نيوساينتيست  مجله  گزارش  به  اما  است  كرده  معرفي   TSB را  است  شده 
باشد.  داشته  را  كار  اين  براي  الزم  نيازمندي هاي   iCub نمي رسد  نظر  به 
براساس مقررات وضع شده روبات نامزد بايد حداقل 12 ساله باشد و در 
انگليس ساخته شده باشد. روبات iCub بي شك كمتر از 12 سال دارد اگر 
چه در انگليس ساخته شده است اما عمال هنوز زنده نيست. البته ممكن است 

قوانين براي اين روبات تازه وارد و شگفت انگيز شكسته شود.
فرايندهاي  به  كمك  و  سرمايه گذاري  روبات  اين  ساخت  اصلي  هدف 
يادگيري  فرايند  براي  استراتژي هايي  به  آنها  ترجمه  و  كودكان  يادگيري 
در  ساله   5/3 كودك  يك  اندازه هاي  همانند  روبات  ابعاد  روبات هاست.  در 
نظرگرفته شده است. طول آن يك متر است و مي تواند حركات را در زاويه 
بصري،  حسگرهاي  موارد  اين  برتمام  عالوه  دهد.  انجام  براحتي  درجه   53
شنيداري، گفتاري و قدرتي در آن تعبيه شده است. اين روبات مي تواند در 
صورت خود حاالت مختلفي را نشان دهد. در سرآن دو دوربين فيلمبرداري، 

دو ميكروفون و سرعت سنج نصب شده اند.

رسانه هاي انگليس 
هم تسليم پليس شدند

 
بعد از گذشت حدود سه ماه از ناآرامي هاي انگليس، 
رسانه هاي اين كشور فيلم ها و تصاوير منتشر نشده 

از اين ناآرامي ها را تحويل پليس دادند.

رسانه هايي چون ITN، Sky News و CCTV بعد از 
مدت ها ايستادگي در برابر پليس بر اساس حكم جديد 
كامرون،  ديويد  خواسته  طبق  و  كشور  اين  دادگاه 
حكم  شدند.  فيلم ها  و  تصاوير  اين  تحويل  به  مجبور 
جديد دادگاه انگليس با استناد به ماده قانوني شواهد 
با  و  شده  صادر  ميالدي  مصوبه 1984  پليس  جنايي 

حق آزادي رسانه اي در تناقض كامل است.

روزنامه  از  نقل  به  و  پرشين  نامه  هفته  گزارش  به   
گاردين، روزنامه «ديلي تلگراف» نيز تصاوير منتشر 
از  خود  پخش نشده  و  خام  فيلم  ساعت ها  و  نشده 
داده   قرار  پليس  اختيار  در  را  انگليس  ناآرامي هاي 
در  همچنان  تايمز  و  گاردين  روزنامه هاي  اما  است 
بخش  و  مي كنند  ايستادگي  دولت  خواسته  اين  مقابل 
حقوقي بعضي از رسانه ها قصد مقابله با اين حكم را 
دارند، پليس هنوز به سراغ روزنامه اينديپندنت نرفته 
كردن  رصد  براي  انگليس  پليس  مأمور  صدها  است. 
فيلم خام 40 هزار ساعتي شبكه CCTV از ناآرامي 

به كار گماشته شده اند. 

به گفته يك مقام ارشد در يكي از شبكه هاي تلويزيوني 
مطرح انگليس رسانه هاي اين كشور دوست ندارند به 
بازوي جمع آوري مدارك پليس تبديل شوند و براي 
به  تمايلي  ناخواه  و  خواه  خبرنگارانشان  امنيت  حفظ 

تحويل اطالعات تصويري خود به دولت ندارند. 
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دوگانگي سنت و مدرنيته پيش روي خاندان سلطنتي سعودي

اعطاي حق رأي؛ بهار 
زنان در عربستان

كامران كرمي 

و  قبيلگي  سنتهاي  بودن  دار  ريشه  دليل  به 
خانداني پادشاهي و همچنين ذهنيت تاريخي 
مردانه اين كشور كه در بستر زمان نهادينه 
شده است، همچنان اين فرصت را از زنان اين 
بسان  حدودي  تا  و  كرد  خواهد  دريغ  كشور 
شده،  تعريف  كاركردهاي  در  زنان  گذشته 
ايفا  را  خود  نقش  تغييرات  اندكي  با  البته 

خواهند كرد.
حق  كشور  اين  زنان  به  بيانيه اي  در  عربستان  پادشاه  عبداهللا  ملك 

رأي و شركت در انتخابات را صادر كرد. عبداهللا كه در رسانه دولتي 
روحانيون  و  علماء  موافقت  كسب  از  پس  نمود؛  اذعان  مي گفت  سخن 
شوراي  در  عضويت  براي  دارند  حق  زنان  پس  اين  از  عربستان 
مشورتي، انتخابات محلي و انتخابات شهرداريها خود را كانديدا كنند 
هر  در  اينكه  بر  مشروط  باشند،  داشته  فعالي  حضور  انتخابات  در  و 
براي  حق  اين  گفت:  وي  شود.  عمل  شرعي  ضوابط  طبق  صورت  دو 
عربي  انقالب  موج  باالخره  بود.  خواهد  نيز  انتخابات  بعدي  دوره هاي 
و  گذاشت  جا  به  عربستان  مرد مساالر  سرزمين  بر  را  خود  تأثيرات 
روياي حق رأي براي زنان اين كشور تحقق پيدا كرد، بخصوص كه 
در طى سال هاى اخير عربستان به سختى تن به اصالحات داده است 
و اين مسئله بخصوص در امور مربوط به زنان بيشتر به چشم مى 
خورد. از اين رو اين اقدام تحولي است براي زنان اين كشور كه سالها 
در پي چنين حقي بودند و امروز با فرمان پادشاه بيمار، اين رويا به 

حقيقت پيوسته است. 

و  تعصب  با  سنت  سيطره  كه  است  جوامعي  جمله  از  عربستان 
كه  را  جامعه  افراد  از  نيمي  و  خورده  پيوند  نظرانه  تنگ  برداشت هاي 
زنان هستند از هرگونه حضور اجتماعي، مشاركت شهروندي و حقوق 
سياسي محروم نموده است. در اين كشور به لحاظ حاكميت  فرهنگ 
امر  اين  دارد،  وجود  زن  به  نسبت  ويژه اي  جهان بيني  خاص،  سنن  و 
مي تواند ناشي از عوامل متعدد و گوناگوني از جمله فرهنگ سياسي 
سنتي و قبيله اي، نظام باورها و اعتقادات و همچنين نظام سياسي اين 
عرصه هاي  در  نقش  ايفاي  براي  برابر  فرصت  نداشتن  باشد.  كشور 

اجتماعي، اقتصادي و بخصوص مشاركت سياسي است و اين باعث 
شده تا زنان نتوانند نقش خود را همپاي مردان در اين جامعه ايفا كنند  
و همواره به عنوان جنس دوم در جامعه به كاركردهاي سنتي و از قبل 
تعريف شده خود بپردازند. مسئله برابري حقوق زن و مرد در كشور 
عربستان يكي از مسائلي است كه در سال هاي اخير توجه رسانه هاي 
زيادي  گزارش هاي  تا  شده  باعث  و  كرده  جلب  خود  به  را  بين المللي 
دسترسي  رشد  با  به ويژه  شود.  منتشر  كشور  اين  زنان  وضعيت  از 
و  بسته  جامعه  از  متفاوت  دنيايي  عربستان  زنان  اكنون  اينترنت،  به 
سنتي خود مشاهده مي كنند. امري كه باعث گرديده تا مسئله حق راي 
و اعطاي حق رانندگي به يكي از چالش هاي اساسي مسئله حقوق زنان 

در عربستان تبديل شود. 

علي،  بن  سرنگوني  به  منجر  كه  اخير  ماه هاي  در  داده  روي  حوادث 
دولتمردان آل سعود را بر آن داشته تا پيش  مبارك و قذافي گشت، 
از وقوع جدي اين حوادث در عربستان از آن پيشگيري نمايند. بخش 
مهمي از تظاهراتي كه همزمان با بهار عربي آغاز شد به وسيله زنان 
ضعف  به  اعتراض  در  جده  شهر  در  زنان  تجمع  است.  افتاده  اتفاق 
خدمات شهري و تجمع در مقابل وزارت كشور براي آزادي نزديكان 
از  بعضي  پيش  ماه  چند  همچنين  بود.  اعتراضات  اين  جمله  از  خود 
ابتكاري  اقدام  يك  به  دست  رانندگي  ممنوعيت  با  مبارزه  براي  زنان 
در  را  آن  تصاوير  خود  از رانندگي  فيلمبرداري  با  و  زدند  جنجالي  و 
در  سعودي  زنان  از  برخي  نيز  آوريل  ماه  در  كردند.  منتشر  اينترنت 
مقابل شماري از مراكز انتخاباتي در منطقه شرقي عربستان، جده و 
راي  حق  شدن  شناخته  رسميت  به  خواستار  و  كردند  تجمع  رياض 

خود شدند. 
اين  سياسي  نظام  و  عربستان  جامعه  از  بينانه  واقع  تحليل  يك  در 

سنتهاي  بودن  دار  ريشه  دليل  به  كه  كرد  ادعا  چنين  مي توان  كشور 
اين  مردانه  تاريخي  ذهنيت  همچنين  و  پادشاهي  خانداني  و  قبيلگي 
را  فرصت  اين  همچنان  است،  شده  نهادينه  زمان  بستر  در  كه  كشور 
از زنان اين كشور دريغ خواهد كرد و تا حدودي بسان گذشته زنان 
در كاركردهاي تعريف شده، البته با اندكي تغييرات نقش خود را ايفا 
خواهند كرد. فرصتهاي دريغ شده امري است كه حتي در مورد بخش 
اعظمي از فعاالن و مشاركت كنندگان مرد نيز بر قوت خود باقي است. 
اما در يك سناريو خوشبينانه مي توان چنين استدالل نمود كه به دليل 
تغييراتي كه در ذات سيستمهاي سياسي نهفته است و همچنين موج 
فزاينده و اثر گذار جهاني شدن و انقالب ارتباطات، و ظهور شبكه هاي 
ارتباط اجتماعي و نفوذ جنبش هاي اثر گذار مي توان خوشبين بود كه 
عرصه هاي  به  زنان  ورود  انتخابات،  در  شركت  و  راي  حق  كسب  با 
هموار شود. مهم  به تبع آن مشاركت سياسي  اقتصادي، اجتماعي و 
نيست كه اين حق اعطايي به زنان در عربستان صرفا ماهيت تبليغي و 
رسانه اي داشته باشد يا حكومت بر اساس موج پديدار شده مجبور به 
اقداماتي اصالحي شده باشد. در پايان مي توان گفت كه با چالش هايي 
كه بهار عربي براي عربستان در پي داشت و همچنين مشكالت جدي 
داخلي خصوصا بحران مشروعيت و مسئله جانشيني، مي تواند نظام 
كه  بخصوص  كند.  مواجه  جدي  چالشهاي  با  را  كشور  اين  سياسي 
از  ناگزير  زماني  هر  از  بيش  را  سعودي  مقامات  مشروعيت،  به  نياز 
دورانديشي و اتخاذ راه حل ها و تدابير براي برون رفت از وضعيت 

موجود خواهد كرد. برگرفته از سايت تهروز

حق وتو تاريخ و 
كاربردهاي آن

مترجم: فرزانه كرمي
ريشه اصلي كلمه «وتو» از زبان التين گرفته شده و به معناي 
«من معترض هستم» است. مفهوم اين كلمه بعد از پايان جنگ 
 1945 سال  در  متحد  ملل  سازمان  شكل گيري  و  دوم  جهاني 
رايج شد. حق وتو يا حق نقض براي ايجاد تعادل بين قدرت ها 
و براساس منطق كشور هاي پيروز در جنگ جهاني دوم به 5 

كشور از اعضاي شوراي امنيت واگذار شد.
جماهير  اتحاد  آمريكا،  متحده  اياالت  شامل،  كشور   5 اين 
شوروي سابق، بريتانيا، فرانسه و جمهوري چين مي شد. پس 
از جنگ جهاني دوم دوران جنگ سرد آغاز شد. در اين دوران 
نيروهاي  بين  داشت.  بستگي  آنها  سياست  به  كشور ها  برتري 
نظامي غرب (به رهبري اياالت متحده آمريكا) و شرق(به رهبري 

اتحاد جماهير شوروي ) روابط تيره اي حاكم بود.
 118 كه  كرده  استفاده  وتو  حق  از  مرتبه   120 تاكنون  مسكو 
مورد آن در زمان اتحاد جماهير شوروي و 2 مورد ديگر هم 
در زمان حكومت فدراسيون روسيه بود، اما آمريكا تاكنون 77 
از  حمايت  در  آن  مورد   36 كه  كرده  استفاده  وتو  حق  از  بار 
ساير  سرزنش  مورد  كه  مواقعي  در  (حتي  صهيونيست  رژيم 
كشور ها قرار گرفته) اختصاص دارد. بريتانيا هم 32 مرتبه از 
حق وتو استفاده كرده و در بعضي از اين موارد با آمريكا و 
فرانسه هم عقيده بوده است. با اين حال در مساله دفاع از كشور 
رودزيا (كشوري كه يك انگليسي موسس آن بود) تنها ماند و 
جديد  كشور  شكل گيري  و  كشور  اين  فروپاشي  مانع  نتوانست 
به نام زيمبابوه به جاي آن شود. فرانسه هم تاكنون 18 بار و 
چين 5 مرتبه از حق وتو استفاده كرده اند كه يك مورد آن عليه 

تايوان براي عضويت در سازمان ملل بود.
به اين ترتيب بايد گفت مسكو طي جنگ سرد و به دليل دشمني 
با غرب از حق وتوي خود بسيار استفاده كرده است تا جايي 
نه»  «آقاي  به  كشور  اين  مشهور  ديپلمات  گروميكو  آندري  كه 
با  مي كرد  وتو  را  شورا  اين  تصميمات  دائما  زيرا  شد  مشهور 
اين وجود هيچ يك از سران كشور ها در به كارگيري حق وتو 
كشور  اين  زيرا  نيستند  مقايسه  قابل  اسرائيل  نفع  به  آمريكا  با 
54 پيش نويس قطعنامه را با استفاده از حق وتوي خود رد و 
آمريكا  است.  كرده  لغو  بوده  اسرائيل  عليه  كه  را  قطعنامه   36
همچنين درباره قطعنامه عقب نشيني نيرو هاي رژيم اسرائيل از 
در  يا  بود)  شده  اشغال  سال 1967  (كه  اشغالي  سرزمين هاي 
مواردي ديگر چون محكوم شمردن اين رژيم به دليل به آتش 
موسس  ياسين  احمد  شيخ  بازداشت  يا  مسجداالقصي  كشيدن 
جنبش حماس (سال 2004) از حق وتو به نفع  اسرائيل استفاده 
كرد. عالوه بر اين توانست سال 2011 پيش نويس قطعنامه اي كه 
به موجب آن 14 كشور شهرك سازي اسرائيل را محكوم كرده 
بودند، لغو كند. همچنين آمريكا 25 سال قبل يعني سال 1976 
نيز به وسيله حق وتو توانست قطعنامه اي را كه فلسطيني ها را 

مالك بر سرنوشت خود مي دانست، وتو كند.

ماجراي جالب آقازاده يوناني
آندرياس پاپاندرو پسر جورج پاپاندرو نخست وزير يونان به 
تظاهرات اعتراضي عليه سياست هاي رياضت اقتصادي پدرش 
در  حضور  با  آندرياس  ايران  عصر  گزارش  است.به  پيوسته 
تظاهرات اعتراضي يوناني ها اعالم كرد كه به تظاهرات مسالمت 
اعالم  با  مي پيوندد.همزمان  دولت  اقتصادي  تدابير  عليه  آميز 
پيوستن پسر نخست وزير يونان به تظاهرات مخالفان پدرش، 
بيكاران  لشكر  جزو  خود  نخست وزير  فرزند  كه  شد  مشخص 
يونان است و هم اكنون فاقد شغل است.آندرياس گفت: به عنوان 
مسالمات  تظاهرات  به  دوستانم  با  همراه  يوناني  شهروند  يك 
آميز عليه سياست هاي اقتصادي دولت مي روم اما به هيچ وجه 
اموال  و  عمومي  اموال  تخريب  به  منجر  كه  شورش هايي  به 
پدرش  همچون  ساله   29 نمي پيوندم.آندرياس  مي شود  مردم 
اثر  در  كه  است.آندرياس  شناسي  جامعه  رشته  فارغ التحصيل 
گذراندن  هنگام  به  شده  بيكار  كار  از  يونان  اقتصادي  بحران 
دوران خدمت سربازي نيز هويت خود را از هم خدمتان خود 
پنهان كرده است.وي حتي پس از بيكاري و در مراجعات مكرر 
خود به ادارات كاريابي نيز از اعالم هويت اصلي خود به عنوان 
فرزند نخست وزير يونان خودداري مي كند.بسياري از دوستان 
جورج  تحليف  اداي  مراسم  هنگام  به  آندرياس  تحصيل  دوران 
پاپاندرو و با ديدن تصوير دوستشان در كنار نخست وزير تازه 

متوجه شدند كه وي فرزند نخست وزير يونان است.
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تالش ها براي برقراري 
خط سرخ با ايران

كرده  توصيه  آمريكايي  سياستمداران  به  پالسي»،  «فارين  نشريه 
گفت وگو  كشور  اين  هسته اي  موضوع  درباره  ايران  با  كه  است 
به  استناد  با  نشريه  اين  نويسندگان  «تابناك»،  گزارش  به  كنند. 
كه  كشور  اين  ارتش  مشترك  ستاد  رئيس  مولن»،  سخنان «مايك 
گفته بود ما با ايران هيچ زمينه اي براي درك متقابل نداريم و از 
هر دري كه براي ايجاد گفت وگو با ايران باز است، بايد استفاده 
هسته اي  موضوع  درباره  آمريكا  مقامات  كه  كرده  توصيه  كنيم، 
در  گزارش،  اين  بر  بنا  بنشينند.  گفت وگو  به  كشور  اين  با  ايران 
ايران  با   5+1 گروه  كه  همچنان  است:  آمده  همچنين  نوشتار  اين 
مذاكره مي كنند، آمريكا نيز بايد مستقيم و با ابزارهاي اصلي خود 
با ايران مذاكره كند، چرا كه هرچند يك نوع بدبيني درباره رسيدن 
به يك راهكار مسالمت آميز درباره برنامه هسته اي وجود دارد، 
اما اينكه آمريكا مذاكره مستقيم با ايران را كنار بگذارد، خود قدم 
اين  مقاله  اين  در  جالب  نكته  خطاست.  و  باطل  راهي  در  گذاشتن 
است كه مي گويد: ما چه مذاكره بكنيم و نكنيم، ايران به غني سازي 
چيزي  ايران،  با  مذاكره  در  آمريكا  بنابراين،  مي پردازد؛  اورانيوم 
گفت وگوي  به  آمريكا  ورود  اين،  بر  افزون  نمي دهد،  دست  از  را 
مستقيم با ايران، همان كانالي است كه «مايك مولن» معتقد است 
رويداد  وقوع  صورت  در  تا  باشد  باز  آمريكا  و  ايران  بين  بايد 
ناگهاني ميان اين دو كشور، بتوان از ظرفيت آن بهره برد؛ افزون 
بر اينكه باز بودن راه گفت وگو بين ايران و آمريكا، اين فرصت را 
درباره  را  غربي  كشورهاي  نگراني  كه  مي گذارد  ايران  اختيار  در 

برنامه هسته اي خود برطرف سازد. 

مرگ روابط امريكا و پاكستان

وال استريت ژورنال| در ادامه روند سرد شدن روابط پاكستان و 
امريكا  ارتش  مشترك  ستاد  رييس  مولن  مايك  درياساالر  امريكا 
گفت: «واشنگتن تالش بسياري به خرج داده تا روابطش با پاكستان 
را بهبود بخشد اما حاال قصد دارد برنامه هاي سختگيرانه يي عليه 
شبه نظاميان  با  مبارزه  به  وادار  را  آنها  تا  كند  اتخاذ  اسالم آباد 
در  اسالم آباد   - واشنگتن  «روابط  افزود:  مولن  كند.»  تروريست 
مساله  اين  شاهد  تنها  نمي توانيم  ما  و  است  رفتن  دست  از  حال 
باشيم. زماني كه چنين شرايطي پيش مي آيد من چه مي توانم بگويم 
و چطور مي توانم شرايط كنوني دو كشور را توضيح دهم؟» وي 
شرايطي  در  پاكستان  جاسوسي  اطالعات  سرويس  كرد:  تاكيد 
جزيياتي  كه  مي آورد  عمل  به  حقاني  شبكه  از  استراتژيك  حمايت 
نمي تواند  و  ندارد  دست  در  شبه نظامي  گروه  اين  عمليات هاي  از 
آنها را كنترل كند. مولن در ادامه اظهار كرد: واضح است كه ISI از 

سازمان تروريستي حقاني حمايت مي كند.

هفت سال حبس براي وزير مبارك
مبارك»  «حسني  دولت  اطالع رساني  وزير  الفقي»  «انس  رويترز| 
سال  هفت  به  مالي  فساد  جرم  به  مصر  مخلوع  رييس جمهوري 
كه  كرد  متهم  را  الفقي  قاهره،  جنايي  دادگاه  شد.  محكوم  زندان 
ماهواره يي  شبكه هاي  به  فوتبال  مسابقات  پخش  امتياز  دادن  با 
هدر  را  عمومي  دارايي هاي  آنها،  از  پول  گرفتن  بدون  خصوصي 
داده و به آن آسيب وارد كرده است. اين دادگاه همچنين «اسامه 
پنج  به  فساد  اتهام  به  نيز  را  مصر  سيماي  و  صدا  رييس  الشيخ» 
سال زندان محكوم كرد. الشيخ متهم است از راه خريدن آثار هنري 
براي پخش آن در شبكه هاي دولتي با باالتر از قيمت واقعي، اموال 
عمومي را هدر داده و سود كسب كرده است. برخي از نزديكان 
طي  كه  هستند  متهم  مصر  مخلوع  رييس جمهور  مبارك،  حسني 
نفع  به  را  عمومي  منابع  قدرت  از  سوءاستفاده  با  وي  زمامداري 

خود هدر داده اند.

پيش نويس قطعنامه جديد عليه سوريه
جنگ داخلي يا اصالحات. آنچه در سوريه در حال روي دادن است جدالي 
ميان اين دو گزينه است كه اولي را مخالفان مسلح دولت رقم زده اند و دومي 
هم مدعي اي به نام دولت دارد كه مي گويد در تالش براي اجرايي كردن آن 
سرنگوني  تا  جنگ  يا  اصالح  ضرورت  بر  داخلي  دعواي  ميانه  در  اما  است. 
رژيم، نيروهاي مداخله گر خارجي هم حضور دارند كه براي تاثيرگذاري بر 
تحوالت سوريه تالش مي كنند. چين، روسيه، ايران، برزيل، هند و برخي ديگر 
از كشورهاي ديگر طرفدار اصالح هستند و كشورهاي اروپايي، امريكا، تركيه 
و برخي از كشورهاي عربي هم از گزينه جنگ استقبال مي كنند و تاكنون هم 

براي به كرسي نشاندن گزينه خود، كم كاري نكرده اند.
هفته گذشته اين نيروهاي درگير خارجي بودند كه آستين ها را باال زدند تا بار 
ديگر موضوع سوريه را به شوراي امنيت بكشانند. در اين راستا، كشورهاي 
اروپايي كه تاكنون موفق به صدور هيچ قطعنامه يي عليه سوريه در شوراي 
امنيت نشده اند، اين بار تالش كردند براي ششمين بار شانس خود را امتحان 
مخالفت  با  كه  قبلي  پيش نويس هاي  در  جزيي  تغييرات  اعمال  با  و  كرده 
روسيه و چين راه به جايي نبرده بود، اين بار نظر موافق اين دو كشور را 
هم جلب كرده و قطعنامه يي را عليه دمشق تصويب كنند.ديپلمات هاي غربي 
ارايه  براي  جديدي  قطعنامه   پيش نويس  اروپايي  كشورهاي  كه  كردند  اعالم 
اين  در  كه  كرده اند  تدوين  سوريه  درباره  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  به 

تحريم  اعمال  تا  گرفته  صورت  سوريه  تحريم  به  تهديد  بيشتر  پيش نويس 
فوري عليه اين كشور. چند روز پيش اعالم شد رايزني هاي گسترده امريكا 
با طرف چيني نتيجه داده و پكن راضي به همراهي  اندك با طرح هاي امريكا 
شده است اما بر اساس آنچه در پيش نويس اين قطعنامه آمده، اين همراهي 
به آن اندازه نخواهد بود كه پكن گرفتار داستان ليبي شود و منافعش را به 
دهد،  تحويل  خاورميانه  منطقه  در  امريكا  هژمونيك  و  سياسي  خواست هاي 
اين در حالي است كه موضع روسيه در اين مورد چندان مشخص نيست و 
به نظر نمي رسد روسيه حتي به اين مقدار هم تن دهد. طي روزهاي گذشته 
نيروي دريايي روسيه يك فروند رزمناو خود را كه از آب هاي خليج عدن به 
سمت درياي سياه باز مي گشت به پايگاه دريايي طرطوس در سواحل سوريه 
فرستاد تا اين پيام را به كشورهاي غربي و عربي بدهد كه روسيه همچنان 
به  پرتغال  و  آلمان  انگليس،  مي كند.فرانسه،  حمايت  سوريه  در  اصالحات  از 
عنوان اعضاي اروپايي شوراي امنيت سازمان ملل متحد طرح اين پيش نويس 
توقف  عدم  صورت  در  كه  مي كند  تهديد  آن،  اساس  بر  كه  داده اند  ارايه  را 
وضع  كشور  اين  عليه  تحريم هايي  سوريه  امنيتي  نيروهاي  سخت گيري هاي 
هيچ كدام  كه  بودند  فوري  تحريم  خواستار  قبلي  پيش نويس هاي  شد.  خواهد 
روز  نشست  در  تركيه  دولت  كه  داد  گزارش  هم  رويترز  نبرد.  جايي  به  راه 
گذشته خود ليستي از تحريم هايي را كه بايد عليه سوريه صورت دهد تهيه 
كرده است. اين اقدام پس از آن صورت مي گيرد كه وزير اقتصاد سوريه از 

لزوم بازنگري در توافقنامه تجارت آزاد با تركيه سخن گفته بود.
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اقتصاد در زندگى واقعى

«نگاهي به اعماق 
تاريك اقتصاد بازار»

اوالف اشتوربك و نوربرت هرينگ
مترجم: جعفر خيرخواهان

قسمت اول 
سفره  كه  نيست  غيره  يا  نانوا  قصاب،  نيك خواهي  از  «اين 
منافع  به  آنها  توجه  واسطه  به  بلكه  مي شود،  آماده  ما  شام 

خودشان است.» 
 اين جمله از آدم اسميت يكي از مشهورترين نقل قول ها در 
حوزه علم اقتصاد است. همين يك سطر، فرضيه بنيادي تفكر 
بازارمحور را به عينه  نشان مي دهد: هر يك از عامالن ميدان 
كنند.  رفتار  خودخواهانه  تا  هستند  آزاد  اقتصادي،  فعاليت 
كه  كرد  خواهد  هدايت  چنان  را  امور  بازار»  نامرئي  «دست 
خواهد  هر كسي  آمده حداكثر منافع را براي  به دست  نتايج 

داشت.
كامال  چيزي  هر  تا  است  نياز  شرط ها  پيش  برخي  به  اما 
و  كند  پيدا  رشد  بايد  رقابت  برود.  پيش  هموار  و  بي اشكال 
هر  و  باشند  داشته  بازاري  قدرت  نبايد  اقتصادي  بنگاه هاي 
مقررات  و  قواعد  طبق  بايد  بازيگران-  نيز  و  داوران  كسي- 
و  آسايش  خدمت  در  فردي  منافع  تعقيب  اينكه  تا  كند  بازي 
اين  به  زيادي،  زمان  مدت  اقتصاددان ها  باشد.  جمعي  رفاه 
خواهد  اتفاقي  چه  نباشد  برقرار  شرايط  اين  اگر  كه  نكته 
راه  به  تغييراتى  اينك  اما  نمي دادند،  نشان  عالقه اي  افتاد 
كه  مي شوند  منتشر  تزايدى  به  رو  بررسي هاي  است.  افتاده 
در  كه  را  آنچه  تا  مي كنند  استفاده  اقتصاد  علم  ابزارهاي  از 
اعماق تاريخ علم اقتصاد مي گذرد كاوش كرده و تعيين كنند 
هر كسي چه قدرتي دارد و چگونه آن را به كار مي گيرد. در 
اين نوشته نشان خواهيم داد كارآفريناني وجود دارند كه از 
موسسات  مي برند،  سود  سياستمداران  با  خويش  ارتباطات 
مي كنند  سوء استفاده  خويش  قدرت  از  بانك ها  و  رتبه گذاري 
و سازمان هاي مالي بين المللي بيش از آنكه دغدغه توسعه و 
مديريت بحران را داشته باشند، به دنبال برنامه هاي سياسي 

خويش هستند.

شرط بندي روي هيتلر
ميليون ها  ساله  هر  پرنفوذ  گروه هاي  و  اقتصادى  بنگاه هاى 
دالر خرج مي كنند تا چشم انداز سياسي را به نفع خود تغيير 
سياسي  علوم  دانشمندان  كه  است  زيادى  زمان  مدت  دهند. 
انتخاباتي  كمك هاي  و  احزاب  مالي  حمايت  تاثير  سر  بر 
روي فرآيند تصميم گيري دموكراتيك بحث كرده اند. درباره 

پيامدهاي اقتصادي آنها چه مي توان گفت؟
خوب  خيلي  بايد  را  پول  كمك كنندگان،  ديدگاه  از 
گونه  اين  اقتصاد  كل  ديدگاه  از  كرد-البته  سرمايه گذاري 
اقتصادي  اخير  مطالعات  تعدادي  از  نتيجه گيري  اين  نيست. 
به دست آمده است و ارزش روابط سياسي را براي كسب و 
كارها روشن مي سازد.بر اساس نتيجه گيري پژوهشگران به 
اتفاق آرا، شركت هايي كه روابط سياسي خوبي دارند معموال 
سياستمداران  با  آنها  كه  زمانى  مي كنند.  كسب  زيادي  منافع 
آنها  مي گيرد،  رونق  آشكارا  كارشان  و  كسب  مي كنند  تبانى 
براي  صالحيت  واجد  مي پردازند،  پايين تري  ماليات هاي 
قرار  تنگنا  در  زمان  هر  و  مي شوند  بهتر  اعتباري  شرايط 
در  مي كنند.  دريافت  دولتي  كمك  آسان تر  بسيار  مي گيرند، 
نتيجه همه اين ها، اين دسته از شركت ها سودآورتر بوده و 

قيمت سهامشان در مبادالت بورس باالتر خواهد بود.
اقتصاد  كل  در  كه  مي سازد  آشكار  همچنين  بررسي ها  اين 
توجهي  قابل  اختالالت  به  منجر  سياسي  پشتيباني  ملي، 
از  زيان ده  بنگاه هاي  دادن  نجات  آن  كمترين  كه  شد  خواهد 
طور  به  است.  ماليات دهندگان  جيب  به  اتكا  با  ورشكستگي 
تا  مي كند  تشويق  را  بنگاه ها  ظاهرا  سياسي  پشتيباني  كلي، 
سست و كاهل شوند. يك نشانه آن است كه در گزارش هاي 

ساالنه شان اطالعات بسيار كمتري ديده مى شود.
حتي در دموكراسي هاي امروزي، رابطه نزديكي بين كمك هاي 
مالي سياسي بنگاه ها و موفقيت تجاري آنها وجود دارد: اين 
نتايج بررسي دانشمندان آمريكايي مايكل كوپر، حسين گولن 
آمريكا  داده هاي  اساس  بر  كه  است  اوچينيكوو  الكسي  و 
اندازه  هر  است.  آمده  دست  به  تا 2004  سال هاي 1979  از 
انتخابات  چرخه  طي  نامزدها  به  بنگاه  يك  مالي  كمك هاي 
بود.  خواهد  روبه راه تر  بنگاه  آن  آينده  باشد،  بيشتر  كنگره 
سياسي،  احزاب  به  مالي  «كمك هاي  مي نويسند  نويسندگان 

منجر به كسب سودهاي غيرعادي مي شود.»
 ادامه دارد...

اقتصاد

فرار مديرعامل 
بزرگترين بانك دولتي

از  كردن شانه  خالي  براي  مي تواند  چند  هر  كه  ادعاهايي  و  شنيده ها 
بار مسئوليت باشد از فرار خاوري از كشور حكايت مي كند. در حالي 
مديرعامل مستعفي بانك ملي بعد از رفتن به لندن نامه استعفاي خود را 
به وزير اقتصاد ارسال مي كند و مورد پذيرش حسيني قرار مي گيرد كه 
كانادا  به  خاوري  مي كند:  ادعا  و  نمي داند  واقعي  را  استعفا  اين  جهرمي 

فرار كرده است. 

مديرعامل  يزد،  حاتمي  احمد  پيش  چندي  كه  است  حالي  در  ماجرا  اين 
همكاري هاي  به  ها  رسانه  با  گو  و  گفت  در  نيز  صادرات  بانك  اسبق 
آنچه  طبق  يزد  حاتمي  گفته  به  بود.  كرده  اشاره  آريا  گروه  با  خاوري 
كه از گفت و گوهاي مديران بر مي آيد خاوري وقتي مطلع مي شود كه 
جهرمي مديرعامل بانك صادرات تصميم به اطالع رساني به قوه قضائيه 
و فاش كردن آنچه از آن با عنوان اختالس از بانك مطلع شده است به 
به اين كار نشان نمي دهد و معتقد  مسئوالن قضايي كشور دارد، تمايلي 
است اين ماجرا به شيوه درون بانكي نيز مي تواند حل شود ! ماجرا آنقدر 
پيچيده است كه نيت   مسئوالن در روزهاي آينده بيشتر روشن خواهد 
شد كه دليل سكوت بانك ملي در قبال اختالس بزرگي كه رخ داد و دو 
سوم ال سي ها در اين بانك تنزيل شد كه در حقيقت بيشترين مال از اين 
بانك بزرگ كه با عنوان بزرگ ترين بانك اسالمي در حال فعاليت است 
اين  در  رساني  اطالع  به  حاضر  خاوري  چرا  همه  اين  با  اما  شد  خارج 

خصوص نبود؟! 

به گزارش مشرق، خاوري كه در دولت هاي قبل رياست بانك سپه را در 
كارنامه خود داشت پس از بازنشستگي به اصرار برخي مسئوالن ارشد 
دولتي به عنوان مديرعامل بانك ملي، بزرگ ترين بانك جهان اسالم و در 
حكم جانشين خزانه مركزي كشور منصوب شد كه از همان زمان نيز 
به دليل برخي رويكردهاي غرب گرايانه و اقامت تمامي اعضاي خانواده 

وي در آمريكا و كانادا با انتقاد دستگاههاي امنيتي كشور مواجه شد. 

در حالي كه محمدجهرمي مديرعامل بركنار شده بانك صادرات تلويحا 
عنوان  خاوري  فرار  درباره  دادن  غلط  آدرس  دليل  به  را  خود  عزل 
مي كند، اطالعات رسيده حاكي است مديرعامل مستعفي بانك ملي پس از 
پيگيري هاي دستگاه قضايي و مشخص شدن دستورات موكد وي براي 
اعطاي خط 16 هزار ميليارد ريالي به گروه آريا متهم اول پرونده فساد 

كالن بانكي و نيز دستورات مستقيم او براي تنزيل اسناد موسس بانك 
آريا، به صورت شبانه به انگليس سفر كرد. 

وي پس از اقامت 3 روزه در لندن و مالقات هايي كه خبري از محتواي 
از  استفاده  با  و  رفته  آلمان  فرانكفورت  به  نيست،  دست  در  فعال  آن 
هواپيمايي  فرست كالس شركت  بليت  خريد  و  خود  پاسپورت كانادايي 
لوفت هانزا، شب سه شنبه به تورنتو سفر كرد. تمامي اعضاي خانواده 
خاوري داراي پاسپورت كانادا و يك نفر نيز پاسپورت آمريكايي دارد. 

اما حسين دشتي ، سخنگوي بانك ملي ايران تمامي اين ظن و گمان ها را 
با اين خبر كه مديرعامل سابق بانك ملي ايران در خارج از كشور 

در حال انجام يك ماموريت اداري است باطل مي داند و به ايسنا مي گويد: 
 آقاي خاوري در يك ماموريت مجاز در خارج از كشور به سر مي برد. 

او با بيان اينكه استعفاي مديرعامل بانك ملي ايران پذيرفته شده است، 
گفت: طبق برنامه ايشان پنج شنبه هفته جاري به تهران باز خواهند گشت. 

وي در پاسخ به اين سوال كه هم اكنون بانك چگونه اداره مي شود، گفت: 
را  خود  عادي  روال  بانك  امور  توانمند،  مديره  هيات  اعضاي  وجود  با 

طي مي كند. 

پنج مرحله اختالس
مرحله  پنج  در  بايد  اجمالي  صوت  به  را  ميلياردي  هزار  سه  اختالس 

بررسي كرد.
-1 ماجراي اختالس 3 هزار ميلياردي از اين قرار است كه بانك صادرات 
كه  پشتوانه يي  با  اختالس كننده  فرد  براي  است  متهم  خوزستان  شعبه 
ارايه  بدون  كردند،  ذكر  صادرات  بانك  سهامداري  را  آن  منابع  برخي 
گشايش  به  اقدام  آيين نامه  طبق  مشتري  سوي  از  الزم  وثايق  و  اسناد 

LC داخلي مي كند.

ارايه  را   LC اين  خوزستان،  فوالد  از  اقالمي  خريد  براي  مشتري   2-
مي دهد و فوالد خوزستان نيز حسب تاييديه و اعتباري كه بانك صادرات 
صادر كرده بود، اقالم مزبور را به مشتري تحويل مي دهد و وي اقالم را 

فروخته و تبديل به نقد مي كند.

-3 فوالد خوزستان متهم است در اين مرحله پيش از سر رسيد موعد 
LC از نوعي عمليات بانكي تحت عنوان ديسكانت بهره برده و LC داخلي 
كه توسط فرد كالهبردار به فوالد خوزستان ارايه شده بود را نقد مي كند.

-4 ديسكانت براي بانك هايي كه آن را بپذيرند از 18 تا 24 درصد سود 
دارد و با توجه به رقم و سودآور بودن آن، هفت بانك ديگر اقدام به 
انجام عمليات ديسكانت براي فوالد خوزستان مي كنند. بنا براين در اين 
مرحله هم اختالس كننده و هم فوالد خوزستان به پول خود دست يافتند.

-5 اما واقعه در مرحله پنجم رخ مي دهد. در اينجا بانك هاي ديگر كه به 
تاييديه بانك صادر كننده LC كه ذيل آن اعتبار 3 هزار ميلياردي براي 
فرد كالهبردار صادر شده بوده تكيه كرده و ديسكانت LC داخلي فوالد 
خوزستان را پذيرفته بودند، در موعد سررسيد LC براي تبديل كردن 
آن به مشكل برمي خورند، چراكه LC نه اعتبار الزم و نه وثيقه الزم را 
داشته است. در اينجا تخلف اصلي را بانك صادركننده LC مرتكب شده 
كه با وجود اعتبار الزم، اقدام به صدور تاييديه و اصوال گشايش اعتبار 
«سود  عنوان  تحت  مصباحي مقدم  همچنانكه  آن  از  پس  و  است  كرده 
اعتبار  بانك ها  ساير  است،  كرده  اشاره  ديسكانت  عمليات  به  شيرين» 
مزبور را نقد كردند. فرد كالهبردار در اين پنج مرحله به ظرافت توانسته 
به پول خود دست يابد و رد پاي خود را در دو مرحله به عقب بيندازد.

با آبونمان (اشتراك) هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى

 سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

شاخص هاي جهاني توفاني شد 
شاخص هاي اروپايي در پي تصويب طرح افزايش ماليات در يونان با 
يونان  در  جديد  ماليات هاي  وضع  قانون  تصويب  شدند.  مواجه  كاهش 
موجب نااميدي شاخص هاي اروپايي به بهبود بحران مالي اين كشور 
به  يونان  اقتصادي  رياضت  طرح  ادامه  در  كه  جديد  قانون  اين  شد. 
تصويب رسيد موجب شد شاخص STOXX با كاهش 0.4 درصدي رو 
به رو شود و FTSE افت 0.3 درصدي را به ثبت برساند. اين در حالي 
است كه، شاخص داكس نيز 0.7 درصد منفي شد. در بازارهاي آسيايي، 
نيز سرايت نگراني از نزولي شدن بازارهاي اروپايي موجب كاهش 0.5 

درصدي شاخص هنگ سنگ شد در حالي كه نيكي رشد 0.07 درصدي 
داشت و تاپيكس 0.7 درصد افزايش را از آن خود كرد. اما در بازارهاي 
اياالت متحده هنوز اثرات اين خبر ديده نمي شود. افزايش 1.3 درصدي 
شاخص داوجونز در معامالت امروز رقم خورد و اس اند پي رشد 1.07 
درصدي و نزديك رشد 1.2 درصدي را در كارنامه معامالتي خود به 
كاهش  و  شد  نوسان  دچار  نيز  كاال  بازار  حين،  اين  در  رساندند.  ثبت 
هر  به  را  كاال  اين  معامله  و  رساند  ثبت  به  را  نفت  قيمت  درصدي   0.3
نگراني  افزايش  اثر  بر  طال  قيمت  كه  درحالي  رساند  دالر   106 بشكه 
سرمايه گذاران در خصوص مشكالت اروپا و تمايل آنها به خريد طال، 
معامله اين كاال را با 0.1 درصد افزايش به هر اونس 1654 دالر رساند.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد

يوان ارز بين المللي 
مي شود 

معاون بانك مركزي چين تاكيد كرد يوان چين 
تا پنج سال آينده به طور كامل به يك ارز معتبر 
بين المللي تبديل خواهد شد. به گزارش فارس 
به نقل از فرانس پرس لي داكوي تصريح كرد با 
افزايش انعطاف پذيري يوان طي پنج سال آينده 
چين مي تواند نرخ بهره بانكي خود را بر مبناي 
بازار  و  كرده  تعيين  بازار  تقاضاي  و  عرضه 
سرمايه خود را به سوي آزاد سازي بيشتري 
سوق دهد. وي افزود اگر دولت چين اصالحات 
تدريجي  طور  به  را  ارزي  و  پولي  ساختاري 
به  آينده  سال  پنج  تا  يوان  دهد  انجام  آرام  و 
شد.  خواهد  تبديل  معتبر  و  بين المللي  ارزي 
چين طي سال هاي اخير سعي كرده با محدود 
بين المللي  مبادالت  در  دالر  از  استفاده  كردن 
را  خود  يوان  سرمايه گذاري  قرارداد هاي  و 
دارد  قصد  چين  نمايد.  يورو  و  دالر  جايگزين 
طي سال هاي آينده يوان خود را در سبد ارزي 
صندوق بين المللي پول وارد كند. كارشناسان 
غربي به شدت از سياست هاي ارزي و تجاري 
چين انتقاد مي كنند. به باور كارشناسان غربي 
عمدي  داشتن  نگه  پايين  با  چين  مركزي  بانك 
ارزش يوان در برابر دالر و يورو زمينه الزم 
چيني  شركت هاي  رقابت  قدرت  افزايش  براي 
است.  كرده  فراهم  را  بين المللي  بازارهاي  در 
ارزش يوان هم اكنون 40 درصد كمتر از ارزش 
تازه ترين  در  است.  دالر  برابر  در  آن  واقعي 
نظرسنجي انجام شده نيز مشخص شد بيش از 
57 درصد از سرمايه گذاران بين المللي بر ابن 
باورند كه يوان چين تا پنج سال آينده مي تواند 

به ارزي معتبر و بين المللي تبديل شود.

چين ميزبان بعدي 
ركود اقتصادي

بحران اقتصادي اروپا اين روزها يكي از بزرگ ترين 
است.  شده  بدل  جهاني  جامعه  اقتصادي  معضالت 
هم اكنون تمامي اقتصادهاي بزرگ دنيا از قبيل امريكا 
روي  بحران  اين  اثر گذاري  نگران  ژاپن  و  چين  بويژه 
توسعه  حال  در  اقتصادي  چين  هستند.  خود  اقتصاد 
است كه در سال گذشته توانست با پشت سر گذاشتن 
ژاپن و آلمان به دومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل شود. 

از  جهان  اقتصاد  خروج  در  بزرگي  نقش  كشور  اين 
دوباره  را  نقش  اين  نمي تواند  ولي  كرد  ايفا  بحران 
ايفا كند. رييس مركز مطالعات آسيا در اياالت متحده 
به  ولي  است  دنيا  آينده  اقتصاد  چين  مي گويد:  امريكا 
دليل مبادالت اقتصادي گسترده با تمام دنيا يا به تعبير 
و  است  آسيب پذير  بسيار  بودن  صادرات محور  بهتر 
احتمال ورود بحران به اقتصاد اين كشور زياد است.

نگراني  اظهار  پيش  چندي  چين  مركزي  بانك  رييس 
كشور  اين  در  سهام  شاخص هاي  سقوط  كه  كرده 
به دليل نابساماني مالي و اقتصادي در اروپا موجب 
رشد نرخ تورم در اين كشور مي شود. اروپا تعامالت 
مساله  همين  و  دارد  چين  با  گسترده يي  اقتصادي 

زياد  اروپا  بحران  از  را  چين  اقتصاد  اثرپذيري 

مي كند و خطر وقوع ركودي دوباره را افزايش مي دهد. 
اقتصادي  مبادالت  حجم  گذشته  ماه  شش  طي  اگرچه 
يورو  ارزش  مداوم  نوسانات  دليل  به  اروپا  با  چين 
اما  است  يافته  كاهش  مالي  بازارهاي  ديدن  آسيب  و 
چيني ها نگران هستند كه اگر اين روند بيمارگونه در 
اقتصاد اروپا اصالح نشود، ناچار شوند حجم تجارت 
اصلي  پيامد  كه  هرچند  كنند.  محدود  را  اروپا  با  خود 
اين مساله كاهش نرخ رشد اقتصادي در چين خواهد 
بود، با اين حال مقامات ارشد اقتصادي دولت چين بر 
اروپا  اقتصادي  سران  هماهنگ  عكس العمل  ضرورت 
حاشيه  در  كه  بطوري  دارند،  تاكيد  بحران  مهار  در 
در  جهاني،  بانك  و  پول  بين المللي  صندوق  نشست 
اتحاديه  اقتصادي  مسووالن  و  دولتمردان  با  رايزني 
اروپا خواستار سرعت عمل اروپا براي كنترل بحران 
وارد شدند. از سوي ديگر اين تحليل از سوي برخي 
رشد  كه  مي شود  مطرح  چين  اقتصادي  مقامات 
تزريق  و  است  وارداتي  تورم  چين،  در  موجود  تورم 
كنترل  براي  اروپايي  اقتصاد هاي  به  دالر  ميلياردها 
بحران داخلي و توانمندسازي دولت ها زمينه ساز رشد 
تورم در اين كشور شده است. اقتصاد چين اقتصادي 
دليل  به  روزها  اين  كشور  اين  است؛  محور  صادرات 
بحران اروپا و كاهش تقاضا براي كاالهاي چيني در 
بازارهاي اروپايي آسيب بسياري را متحمل مي شود؛ 
چيزي كه انتظار مي رود در سال آينده هم اين وضع 
ادامه داشته باشد. پيش بيني ها حاكي است كه بحران 
اروپا نرخ رشد اقتصادي چين در سال جاري ميالدي 
به  ميالدي   2012 سال  در  و  9درصد  از  كمتر  به  را 
با  مقايسه  در  كه  رساند  خواهد  6/8درصد  از  كمتر 
رشد بيشتر از 12درصد در اقتصاد اين كشورها در 
سال هاي2008 و 2009 ميالدي رقم چشمگيري نيست.

براي  زيادي  منفي  تبعات  اروپا  بحران  ترديد  بي 
اقتصاد دنيا ايجاد كرده است، اما ظاهرا اين بار سران 
اقتصادي اين قاره زودتر وارد عمل شده اند تا جلوي 
گسترش موج بحران را بگيرند. اما مشخص نيست كه 
آيا قاره وسيع آسيا مي تواند از حمالت بحران اروپا 
بحران  كرد  فراموش  نبايد  كه  هرچند  بماند؟  امان  در 
براي ورود به چين و ديگر كشورهاي آسيايي سوال 

نمي كند.

اقتصاد جهان در 
آستانه ركود

در هفته هاي اخير بحران مالي در اروپا سبب كاهش 
بازارهاي  در  مالي  شاخص هاي  واحدي  صدها 
جهان، تغيير برنامه ها و سياست هاي مالي و پولي، 
مصرف  و  شركت ها  سرمايه گذاران،  اعتماد  افول 
است.  شده  جهان  اقتصاد  رشد  افول  و  كنندگان، 
برگزار  واشنگتن  در  گذشته  هفته  كه  نشست هايي 
شد نتوانست به نتيجه مورد نظر برسد و مذاكرات 
مقامات بلند پايه اروپايي همچنان ادامه دارد. برخي 
موجودي  افزايش  با  اميدوارند  سرمايه گذاران 
بدهكار  كشورهاي  به  اضطراري  كمك  صندوق 
عضو بلوك يورو مشكل حل شود اما مخالفت هاي 
داخلي و نيز اقدامات ديرهنگام رهبران اروپا تاثير 

اين اقدامات را كاهش خواهد داد. 
آمارها و گزارش هايي كه طي هفته هاي اخير در باره 
شاخص هاي اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته 
منتشر شده است از كاهش تقاضا براي مواد خام 
و نيز افول شديد اعتماد سرمايه گذاران و شركت ها 
به آينده حكايت دارد. اين گفته در مورد اقتصادهاي 
نوظهور و در حال توسعه آسيايي نيز صادق است. 
بر  اروپا  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  تاثير  ميزان 
وضعيت وخيم كنوني محل بحث است اما ترديدي 
وجود ندارد كه اين بحران تنها دليل مشكالت كنوني 
اقتصادي  گزارش هاي  اخير  هفته هاي  طي  نيست. 
همچنان  بيكاري  نرخ  بوده اند.  منفي  عمدتا  آمريكا 
يافت،  خواهد  افزايش  احتماال  و  است  درصد   9.1
مصرف  اعتماد  و  است  ركود  دچار  مسكن  بخش 
كنندگان در حد پاييني قرار دارد. براي مثال چندي 
پيش هنگامي كه بانك مركزي آمريكا اعالم كرد تا 
 0.25 حد  در  را  بهره  نرخ هاي   2013 سال  اواسط 
كوتاه  مدتي  براي  تنها  كرد  خواهد  حفظ  درصد 
وضعيت بازارهاي مالي خوب بود. در اروپا نيز كه 
اين روزها همه نگاه ها به سوي آن است، وضعيت 
است.  نااميدكننده  اقتصادي  مهم  شاخص هاي 

شاخص هاي مالي و اعتماد مصرف كننذگان كاهش 
يافته و ناآرامي هاي اجتماعي هر روز در كشوري 
بلوك  عضو  بدهكار  دولت هاي  مي شود.  مشاهده 
اقتصادي  و  مالي  اهداف  به  دستيابي  براي  يورو 
اتحاديه پولي، تدابير رياضت جويانه اتخاذ كرده اند 

و اين امر از رشد اقتصادي آنها خواهد كاست. 
اما در آسيا كه در سال هاي 2008 و 2009 موتور 
صنعتي  توليد  بود  ركود  از  جهان  اقتصاد  خروج 
چين  در  مثال  براي  است.  يافته  كاهش  تااندازه اي 
ماه گذشته براي سومين ماه پي در پي اين شاخص 
اما  بوده  اندك  بسيار  كاهش  اين  يافت.  كاهش 
نشان مي دهد غرب براي حال مشكالت خود ديگر 
نمي تواند مانند گذشته روي كمك چين حساب كند. 
امسال نيز توليد صنعتي در چين رشدي باالي 13 
جبران  براي  ميزان  اين  اما  داشت  خواهد  درصد 

كاهش رشد اقتصاد اروپا و آمريكا كافي نيست. 
اروپا  و  آمريكا  اقتصاد  در  ركود  بروز  اگر  اما 
سود  كاهش  داد؟  خواهد  روي  چه  شود  نمايان تر 
شده  محتاط تر  مديران  مي شود  موجب  شركت ها 
كار  نيروي  و  بكاهند  خود  سرمايه گذاري  از  و 
همچنين  كنند.  حفظ  خود  استخدام  در  را  كمتري 
در  يافت  خواهد  كاهش  دولت ها  مالياتي  درآمد 
كنند  هزينه  كافي  ميزان  به  نمي توانند  آنها  نتيجه 
و رشد اقتصادي كاهش بيشتري پيدا خواهد كرد. 
در اين ميان چون نرخ هاي بهره پايين است امكان 
اگرچه  نيست.  زياد  چندان  ابزار  اين  از  استفاده 
بحران مالي در اروپا بر شدت نگراني ها و وخامت 
اين  به  بازارها  اگر  اما  است  افزوده  اوضاع كنوني 
شد  خواهد  حل  شده  ياد  بحران  كه  برسند  نتيجه 
خواهد  پيدا  بيشتري  سرعت  شرايط  بهبود  روند 
وجود  همچنان  بنيادي  و  عميق  مشكالت  اما  كرد 
دارند. روز گذشته وضعيت بازارهاي مالي و مواد 
بهبود  به  سرمايه گذاران  اميد  دليل  به  جهان  خام 
اوضاع تااندازه اي بهتر شد اما نوسان ها ادامه پيدا 
براي  شركت ها  و  سرمايه گذاران  زيرا  كرد  خواهد 
آنكه هراس كمتري داشته باشند بايد شاهد اقدامات 
بلندپايه  مقامات  سوي  از  هماهنگ تر  و  گسترده تر 

اروپايي و آمريكايي باشند.
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مادام بوواري در اينترنت

و  دست نوشته ها  تمامي  كه  بود  پيش  سال  دو 
رمان  نوشتن  براي  فلوبر»  «گوستاو  طرح هاي 
منتشر  اينترنت  در  بوواري»  «مادام  مشهور 
با  جهان  سراسر  از  داوطلب   650 حدود  شد. 
هزاران  از  نسخه برداري  و  كردن  پاك نويس 
قابل  سختي  به  اغلب  كه  دست نوشته يي  قطعه 
اوليه  دست نوشته هاي  توانستند  بودند،  خواندن 
قابل  و  جمع آوري  را  بوواري»  «مادام  رمان 

استفاده كنند.
اين پروژه كه با هدايت «موزه روان» در شمال 
غربي فرانسه پيش رفت، پس از يك دهه فعاليت 
به  نخستين بار  بوواري  مادام  رسيد.  نتيجه  به 
صورت پي درپي در مجله يي ادبي به نام «روو 
اين  شد.  منتشر  نوزدهم  قرن  در  پاريس»  د 
داستان كه ماجراي ازدواج ناكام زني است كه 

سرانجام به زندگي اش خاتمه مي دهد، به سرعت 
و  شد  بدل  فرانسه  ادبي  اثر  پرفروش ترين  به 

استقبالي باور نكردني از آن به عمل آمد.

كتابخانه نسخه هاي دستي «روان» كه مجموعه 
طرح هاي  دست نويس ها،  تمامي  از  گسترده يي 
اوليه، نسخه هاي نخست منتشر شده، اصالحات 
بازنويسي هاي  و  حاشيه نويسي ها  شده،  اعمال 
پروژه  اين  انجام  دارد،  اختيار  در  را  رمان  اين 

را پي گرفت.
اجراي اين پروژه 10ساله با صرف هزينه 120 
هزار يورو به وسيله دوستداران ادبيات از 12 
كشور عملي شد. «گوستاو فلوبر» براي انتشار 
اين داستان نخست مجبور شد تا بخش هايي از 
آن را حذف كند زيرا ممكن بود به مذاق ساكنان 
يكي  خود  بوواري  مادام  كه  كوچك  شهرهاي 
از  پس  حال  اين  با  نيايد.  خوش  بود  آنها  از 
همه  از  او  مردم،  استقبال  و  رمان  اين  انتشار 
سعي  او  شد.  تبرئه  بود  شنيده  كه  شماتت هايي 
شخصيت هاي  اساس  بر  را  داستان  اين  كرد 
واقعي بنويسد و با استفاده از آنچه در جامعه 
كرد.  خلق  را  رمان  اين  بود،  ديده  اطرافش 
تا   ???? سپتامبر  از  بوواري  مادام  نگارش 
آوريل ???? طول كشيد و سرانجام نخستين اثر 
گوستاو فلوبر كه به عنوان برجسته ترين اثر او 

نيز شناخته مي شود، منتشر شد.

بوواري  مادام  شخصيت  با  بسيار  كه  فلوبر 
همذات پنداري مي كرد، در نامه يي گفته است كه 
هنگام نوشتن صحنه سم  خوردن مادام بوواري، 
مزه آرسنيك را در دهان خود احساس مي كرد. 
نسخه هاي  تمامي  و  گروهي  تالش  اين  نتيجه 
بازنويسي شده «فلوبر» براي خلق اين رمان را 
مي توان به آدرس www. bovary. fr مشاهده 

كرد.

فرهنگى

تاثيرگذارترين هاي 
صنعت نشر

و  «آمازون»  سايت  مديرعامل  و  بنيان گذار 
نويسنده هفت گانه «هري پاتر» از تاثيرگذارترين 
شخصيت هاي حيطه چاپ و نشر كتاب شناخته 
شخصيت   100 از  فهرستي  «گاردين»  شدند.  
تاثيرگذار بر صنعت چاپ و نشر كتاب در سال 
نام  آن  صدر  در  كه  كرده  تهيه  ميالدي  جاري 
پاتر»  «هري  كتاب هاي  خالق  رولينگ،  كي.  جي. 
و «جف بزوز»، بنيان گذار و مديرعامل وب سايت 
براي  بزوز  مي خورد.  چشم  به  «آمازون»، 
مخصوص  كه  «آمازون»،  وب سايت  راه اندازي 
كتاب ها  ديجيتالي   نسخه هاي  آنالين  فروش 
طراحي شده، قدرتمندترين و تاثيرگذارترين فرد 

در حيطه نشر كتاب در سال 2011 لقب گرفت. 

دنياي  خود  پاتر»  هفت گانه «هري  با  كه  رولينگ 
ادبيات و سينما را به لرزه درآورد و بسياري را 
شيفته خود ساخت، در اين فهرست مقام دوم را 
كسب كرد. وي اخيرا يكي از قدرتمندترين زنان 
دنيا شناخته شد. «هري پاتر و هديه هاي مرگ»، 
جوالي  در  پاتر،  هري  مجموعه  رمان  آخرين 
داستان هاي  براي  پاياني  تا  شد  منتشر   2007 
مجموعه  اين  كتاب  نخستين  باشد.  پاتر»  «هري 
فروش  با  رولينگ  آمد.  بازار  به  سال  1997  در 
كتاب  هفتمين  هزارجلدي  و  300  ميليون  هشت 
«هري پاتر» در عرض  24 ساعت، ركوردي براي 

خود در صنعت چاپ برجاي گذاشت.

انتشارش  اول  روز  در  10  همچنين  كتاب  اين   
دست  هزارجلدي  و  500  ميليون  فروشي  11  به 
محسوب  ركوردشكني  يك  نيز  اين  كه  كرد،  پيدا 
(متولد  1965  رولينگ   كتلين  جوآن  مي شد. 
رولينگ  جي.كي.  نام  با  بيشتر  كه  ميالدي) 
«هري  كتاب هاي  سري  نويسنده  شده،  شناخته 
«هري  كتاب هاي  است.  انگليسي  زبان  به  پاتر» 
پاتر» شهرت جهاني پيدا كرد و جوايز بسياري را 
به خود اختصاص داد. در سال  2007، «ساندي 
ميليون  را  454  رولينگ  ثروت  ميزان  تايمز» 
پوند دالر تخمين زد و در بين پولدارترين زنان 
داد.  قرار  جدول  رده  13  در  را  رولينگ  انگليس، 
هشتمين  و  چهل  رده  در  را  رولينگ  «فوربس»، 
كرد.  معرفي  سال  2007  در  معروف  شخصيت 
او در حال حاضر، فعاليت هاي انسان دوستانه و 
و  است  گرفته  به عهده  را  بسياري  خيرخواهانه 
پشتيباني مي كند. گفته مي شود اين نويسنده  45 
ساله تاكنون يك دهم درآمد خود را صرف امور 
خيريه كرده است. سال گذشته او درمانگاهي  10 
ميليون پوندي را به نام مادرش «آن» در دانشگاه 
اعالم  نيز  اخيرا  رولينگ  كرد.  احداث  ادينبورگ 
خود  پوندي  ميليون  ثروت  500  از  بخشي  كرد 
دانشمندان  و  پزشكان  به  مالي  كمك  براي  را 
كتاب  چهار  فيلم  ساخت  امتياز  او  مي كند.  خرج 
كمپاني  به  سال  1999  در  را  پاتر»  «هري  اول 
«برادران وارنر» با قراردادي بالغ بر يك ميليون 
فيلم هاي  سري  از  قسمت  آخرين  فروخت.  يورو 
پرطرفدار «هري پاتر» در روز  30 تيرماه (برابر 
دالر  ميليون  جهاني  640  فروش  به  جوالي)   21 
رسيدن  با  پاتر»  «هري  فيلم هاي  سري  تا  رسيد 
به فروش هفت ميليارد دالر، پرفروش ترين فيلم  
چندگانه تاريخ سينماي جهان باشد كه باالتر از 
شش قسمتي  ستارگان»  «جنگ  و  باند»  «جيمز 
قسمت هاي  ساخت  براي  هرچند  دارد؛  قرار 
قبلي «هري پاتر» بودجه چشم گير يك ميليارد و 
پيج»،  است. «لري  شده  هزينه  دالر  ميليون   280 
مديرعامل موتور جست وجوي «گوگل»، هم مقام 

سوم اين فهرست را كسب كرد. 
رتبه  نفري 36  فهرست 100  اين  در  نويسندگان 
را از آن خود كردند. از معروفترين نويسندگان 
نامبرده در فهرست «گاردين» مي توان به «جيمز 
دافي»،  آن  «كارول  مك ايوان»،  «يان  پترسون»، 
ايميس»  «مارتين  پولمن»،  «فيليپ  پرچت»،  «تري 
و «جاناتان فرنزن» اشاره كرد كه تاكنون جوايز 
اختصاص  خود  به  را  ادبي  بين المللي  متعدد 
«جاناتان  گاردين،  روزنامه  نوشته  به  داده اند. 
«استفني  فراي»،  «استفن  راث»،  «فيليپ  فرنزن»، 
«نيل  و  لوكري»  «جان  موشن»،  «اندرو  مير»، 
گيمن» نيز از ديگر نويسندگان سرشناسي بودند 

كه نامشان در اين فهرست درخشيد.

www.persianweekly.co.uk/ebooks

دزد نوشته هاى «چرچيل»، 
«جويس» و «اليوت» به 

آرزوى خود رسيد
  حبس 30 ماهه در انتظار «تايرون سامرس» است 
به  متعلق  پوندى  هزار   36 مدارك  و  ها  نوشته  كه 

«وينستون  جويس»،  «جيمز 
ايميس»  «كينزلى  چرچيل»، 
به  را  وولف»  «ويرجينيا  و 

سرقت برده بود. 
براى  شده  مدعى  سامرس 
از  بتواند  زندان  در  كه  اين 
روانپزشكى  هاى  مشاوره 
برخوردار شود، دست به اين 

سرقت زده است. 
كارگر  عنوان  به  سارق  اين 

گكاسكى»  «ريك  كرد.  مى  كار  كتابفروشى  يك  در 
و  ها  نوشته  دست  متخصص  مغازه  اين  صاحب 
به  كارى  انجام  براى  گكاسكى  بود.  كمياب  مدارك 
به  را  كار  تعدادى  و  بود  كرده  سفر  لندن  از  خارج 

سامرس سپرده بود، اما سامرس پس از ورود به 
خانه ى صاحب كارش چشمش به اين نوشته هاى 

ارزشمند افتاد و آن ها را به سرقت برد. 

ايميس،  كينزلى  از  مدركى  ها،  نوشته  اين  ميان  در 
كارت  و  شده  تايپ  اى  نامه  چرچيل،  سخنرانى 
شود.  مى  ديده  اليوت  از  كريسمس  براى  پستالى 
نامه اى تايپ شده از «تد هيوز»، شاعر سرشناس 
اين  ميان  در  نيز  انگليسى، 
بوده  مسروقه  هاى  نوشته 
است. سامرس 41 ساله چند 
مدارك  سرقت،  از  پس  روز 
پليس  ايستگاه  به  را  دزدى 
اعتراف  دزدى  اين  به  و  برد 

كرد. 
ى  روزنامه  ى  نوشته  به 
مى  كه  گفت  وى  گاردين، 
مدارك  اين  سرقت  دانسته 
تصميم  آگاهانه  اما  دارد،  پى  در  را  حكمى  چنين 
گرفته تا براى معالجه ى مشكل روانى خود روانه 

ى زندان شود.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
مدارك خود (صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج و طالق، 
گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه 

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

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation (Persian, English, Dari, Pashtu)

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

info@translation-house.com :ايميل
www.translation-house.com :وب سايت

لغو ممنوعيت 100ساله كتاب تواين 

خاطرات  كرد. «دفترچه  لغو  را  تواين»  كتاب «مارك  قرني  يك  ممنوعيت  ماساچوست  ملي  كتابخانه  
«تام  و  فين»  «هاكلبري  چون  معروفي  رمان هاي  آمريكايي  نويسنده  تواين ،  مارك  از  رماني  حوا» 
بود،  به  شده  اعالم  ممنوع  ماساچوست  ملي  كتابخانه   توسط  آن  مطالعه   پيش  سال  صد  ساير»كه 
فهرست كتاب هاي موجود در اين كتابخانه افزوده شد. اين كتابخانه از سال 1906 نام اين رمان را به 

دليل وجود تصاويري توهين آميز از فهرست كتاب هاي خود حذف كرده بود. 
به گزارش رويترز ، اكنون دو نسخه  چاپي از «دفترچه خاطرات حوا» در كتابخانه  ماساچوست قرار 

دارد. مارك تواين ششمين فرزند از هفت فرزند خانواده بود كه از 
11 سالگي به  علت فوت پدرش، مجبور شد به  عنوان نقاش در نيويورك و فيالدلفيا كار كند.او دوران 
كودكي اش را در روستاي هانيبال در اطراف رود مي سي سي پي گذراند.اين منطقه  آرام، بعدها زمينه  
مهم ترين آثار او قرار گرفت. مارك تواين را بيش تر به  خاطر نگارش رمان هاي «ماجراهاي هاكلبري 
فين» كه هنوز جزو آثار بزرگ آمريكا محسوب مي شود و همچنين «ماجراهاي تام ساير» مي شناسند.

پيش از آنكه تواين وارد عرصه  نويسندگي شود، به روزنامه نگاري روي آورد و سبك خاص فكاهي 
را براي مقاله نويسي انتخاب كرد. 

اولين اثر مهم او در سال 1865 با نام «وزغ جهنده  معروف منطقه  كاالوارس» در نيويورك منتشر 
شد.ناگفته نماند او در سال 1859 نام مستعار مارك تواين را كه اصطالحي در دريانوردي بود، براي 
خود انتخاب كرد.انتشار اين داستان، شهرت فراواني براي او به همراه آورد و پس از آن، سفرهاي 
در  كرد.كتاب «بي گناهان  زندگي  آمريكا  از  خارج  دهه  يك  از  بيش  براي  و  كرد  آغاز  را  دريايي اش 

كشتي» در واقع سفرنامه  اوست كه در سال 1867 منتشر شد. 
در سال 1876، مارك تواين «ماجراهاي تام ساير» را كه دوران جواني اش را در هانيبال به تصوير 
دو  با  كه  مي دهد  نشان  ساير  تام  شخصيت  قالب  در  را  تواين  كتاب  كرد.اين  منتشر  است،   كشيده 
تواين  مارك  داستاني  اثر  اولين  مي گذراند.  را  دوران  بوون»  «ويل  و  بريكز»  «جان  همكالسي اش 
«شاهزاده و گدا» بود، كه در سال 1882 منتشر شد و در مقايسه با تام ساير چندان موفق نبود.اما او 
در سال 1884 با انتشار «ماجراهاي هاكلبري فين» بار ديگر نگاه ها را متوجه خود ساخت.اين كتاب 
از شاهكارهاي ادبيات آمريكا محسوب مي شود كه لحن جدي تري نسبت به تام ساير دارد.بعد از 
انتشار اين اثر، تواين به فعاليت هاي اقتصادي روي آورد تا هزينه هاي سنگين حاصل از پروژه هاي 
نويسندگي اش را تامين كند.آخرين اثر او، «بيگانه اسرار آميز» بود كه پس از مرگش در سال 1916 

منتشر شد. 

انتشار اولين رمان خالق شرلوك 
هولمز بعد از 127 سال

مجموعه  خالق  دويل،  كانن  آرتور  سر  رمان  اولين 
اين  از  پيش  كه  هولمز»  «شرلوك  داستان هاي 
«روايت  رمان  اين  آمد.  بازار  به  بود،  نشده  منتشر 
كتاب  در  سپتامبر   25 از  و  دارد  نام  اسميت»  جان 
فروشي ها عرضه شد. اين اثر بين سال هاي 1883 تا 
1884 نوشته شد و شرح تفكرات و تصورات مردي 
است كه به دليل بيماري نقرس در اتاق خود حبس 

شده است.
ناشر  براي  پست  توسط  را  رمان  اين  دويل  كانن 
فرستاد، اما بسته در راه گم شد و درنتيجه نويسنده 
كتاب را دوباره با اتكا به حافظه خود نوشت. هرچند 
اين اثر هيچ گاه تكميل نشد و كانن دويل سه سال 
بعد از آن «اتود در قرمز الكي»، اولين كتاب مجموعه 
شرلوك هولمز را منتشر كرد. كتابخانه بريتانيا اين 

اثر و همراه آن كتاب صوتي «روايت جان اسميت» 
چهار  كرد.  منتشر  هم  را  لينزي  رابرت  صداي  با 

در  داده اند  تشكيل  را  رمان  اين  متن  كه  كتابچه اي 
گذاشته  نمايش  به  بريتانيا  كتابخانه  در  نمايشگاهي 
شده اند. اين نمايشگاه تا پنجم ژانويه 2012 پذيراي 

بازديدكنندگان است.

اليوت، شاعري كه 
جايزه ها را ربود 

26 سپتامبر سالروز تولد «توماس استرن اليوت»، 
شاعري است كه سروده اش شاهكار ادبيات مدرن 
ناميده شد. «تي. اس. اليوت» شاعر، نمايشنامه نويس 
و منتقد ادبي برنده   نوبل ادبيات، روز 26 سپتامبر 
1888 از پدري تاجر و مادري كه شغلش مددكاري 
اجتماعي بود و البته شعر هم مي سرود، متولد شد. 
به  هاروارد  دانشگاه  بولتن  در  شعرهايش  برخي 

چاپ رسيدند. 
پاريس  در   1911 و   1910 سال هاي  فاصله   در  او 
زندگي كرد و تحصيالت خود را در دانشگاه سوربن 
ادامه داد تا اينكه در سال 1911 به دانشگاه هاروارد 
بازگشت، تا دوره  دكتراي فلسفه را در آنجا بگذراند. 

در سال 1927، اليوت به تابعيت آمريكايي اش پايان 
شعر  در  او  اگرچه  درآمد.  انگليس  تبعيت  به  و  داد 
زمينه  اين  در  آثارش  اما  داشت،  ويژه اي  جايگاه 

چندان زياد نيستند. 
اولين مجموعه  شعر او در سال 1917 منتشر شد. 
شاهكار  را  كوارتت»  «چهار  منتقدان،  از  بسياري 
اليوت مي دانند؛ اثري كه جايزه نوبل ادبيات را براي 
كوارتت»،  «چهار  استثناي  به  آورد.  ارمغان  به  او 
اليوت بعد از «چهارشنبه خاكستر» شعر قابل  توجه 
ديگري نسرود. او در دوران زندگي، جوايز متعددي 
دريافت كرد كه از جمله آنها به دريافت نشان لياقت 
از پادشاه جورج ششم در سال 1948، نشان افتخار 
دولت فرانسه در سال 1951، جايزه  گوته در سال 
شواليه   نشان   ،1959 سال  در  دانته  مدال   ،1955
ادبيات و هنر فرانسه در سال 1960 و نشان آزادي 
رياست جمهوري در سال 1964 مي توان اشاره كرد.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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بررسى كارنامه مارتين اسكورسيزى در سال هاى اخير، در آستانه 
اكران آخرين فيلمش «هوگو كابره»

هويت جديد 
فيلمساز بزرگ

سيد آريا قريشى 

با  كابره»  «هوگو  فضاى  انگار  مى رسد.  نظر  به  مشكوك  چيز  همه 
آثار متاخر آقاى كارگردان تفاوت دارد. اول اين كه ديگر خبرى از 
دى كاپريو نيست. ضمن اين كه به نظر مى رسيد خست و سخت گيرى 
كه  طورى  به  است.  هميشه  از  بيش  كابره»  «هوگو  اخبار  انتقال  در 
و  شد  خارج  گردونه  از  دپ  جانى  نام  ناگهان  عكس،  يك  انتشار  با 
ضمن  در  باشد.  راه  در  هم  ديگرى  غافلگيرى هاى  مى رسد  نظر  به 
يك  با  مى رسد  نظر  به  حاال  بدبينانه،  و  تلخ  شدت  به  آثارى  از  بعد 
فانتزى طرفيم. تريلرهاى فيلم كه در فضاى مجازى به سادگى قابل 
دسترسى اند اين را نشان مى دهند. هر چند اسكورسيزى چندين بار 
هم  دارند  فانتزى  فضايى  ظاهر  به  كه  آثارى  دل  در  كه  داده  نشان 
تلخى ها و نگرانى هايش را بازتاب مى دهد. (بدبينى و پوچ انگارى پشت 

قدر  شاهكار   – ساعت ها»  از  «پس  فيلم  لعاب  و  رنگ  از  پر  فضاى 
ناديده اسكورسيزى – را فراموش نكرده ايم). 

كه  سبكى  بود.  اسكورسيزى  آشناى  سبك  به  فيلمى  «كازينو»، 
خوب»  «رفقاى  تا  تاكسى»  «راننده  و  شهر»  پايين  «خيابان هاى  از 
شاهدش بوديم. اما اين بار دنياى تبهكارى اثرى از اسكورسيزى، آن 
باشكوه  قاب هاى  نداشت.  را  قبلى اش  آثار  منقلب كننده  هواى  و  حال 
اسكورسيزى ديگر تأثير گذشته را نداشتند و ريتم كلى اثر (به  رغم 
جزئيات درخشانش) كند و كسل كننده به نظر مى رسيد. به همين دليل 
بود كه «كازينو» نتوانست ياد روزهاى درخشان عمو مارتى را زنده 
كند. پس از اين فيلم بود كه به نظر رسيد مسير حركت اسكورسيزى 
آوردن  «بيرون  نه  و  «كوندون»  نه  است.  تغييراتى  پذيرش  حال  در 
از  غيرمنتظره اى  فيلم هاى  بودنشان)  بد  يا  خوب  از  (فارغ  مردگان» 
كارگردان «گاو خشمگين» و «پس از ساعت ها» به نظر مى رسيدند. 
اين غيرمنتظره بودن، در مورد «بيرون آوردن مردگان» بيشتر بود. 
فيلمى كه قرار بود بازسازى نوينى از «راننده تاكسى» باشد اما انگار 
رشته هاى  انگار  نداشت.  اطراف  محيط  با  ارتباطى  و  سنخيت  هيچ 
نظر  به  بود.  شدن  قطع  حال  در  جامعه  با  اسكورسيزى  ارتباط 

مى رسيد اسكورسيزى در تالطم است تا مسير جديدى را پيدا كند. 

كه  داشت  وجود  نگرانى  اين  كه  حالى  در  و  شرايطى  چنين  در 
(مثل  همدوره اش  بزرگان  از  برخى  سرنوشت  به  هم  اسكورسيزى 
حيرت انگيز  اقدامى  در  بزرگ  مارتى  شود،  دچار  دى پالما)  و  كاپوال 
همين تالطم و نشناختن مسير در دل دنيايى كه خير و شر در آن 
و  بيست  قرن  آثار  اصلى  مؤلفه  به  را  نيست  مشخص  وجه  هيچ  به 
يكم خود مبدل ساخت. اين يكى از حيرت انگيزترين موارد در تاريخ 
را  اطرافش  دنياى  جان مايه  و  روح  بتواند  كارگردانى  كه  سينماست 
بود  ممكن  كه  كند  منتقل  تماشاگر  به  بحرانى  همان  طريق  از  دقيقًا 
بود  اين  عجيب تر  كند.  سقوط  اوج  از  بحران  همين  توسط  خودش 
بود.  همخوان  كارگردان  ذهنى  اوليه  مسير  با  جديد  مسير  اين  كه 
مسير  آغازگر  عنوان  به  نيويوركى»  دسته  و  «دار  كه  نبود  بى دليل 
جديد اسكورسيزى، همان پروژه اى بود كه او بيش از دو دهه آرزوى 
نيويوركى»  دسته  و  در «دار  آدم ها  بين  روابط  داشت.  را  ساختنش 
ديگر  بار  اين  مى رسد.  نظر  به  اسكورسيزى  قبلى  آثار  از  پيچيده تر 
عشق و نفرت، لذت و تعهد و زندگى و مرگ، نه در تقابل با هم كه 
معنوى  پدر  به  فيلم  طول  در  قصاب  بيل  داشتند!  قرار  هم  كنار  در 
كه  بود  كسى  همان  او  حال  عين  در  اما  مى شد  تبديل  آمستردام 
آمستردام جان براى گرفتن انتقام خون پدر از او وارد دسته اش شده 
بنا  (كه  پايانى  هوشمندانه  نماى  كه  مى رسد  جايى  به  پيچيدگى  بود. 
شدن آمريكاى نوين را بر روى جنازه آمريكاى سنتى نشان مى دهد) 
تماشاگر را به شك مى اندازد كه شايد قتل بيل به دست آمستردام هم 
نه صرفًا يك حركت تالفى جويانه كه اصًال همان مرحله اى باشد كه 
بيل بايد به آن جا مى رسيد. به هر حال مرگ در حالى كه به باورهايت 
ايمان دارى بهتر از اين است كه زنده بمانى و نابودى باورهايت را 

تماشا كنى! 
«هوانورد» به تمامى بازتاب يكى از درون مايه هاى محبوب هميشگى 
اندازه  از  بيش  بلندپروازى  و  جاه طلبى  كه  اين  است.  اسكورسيزى 

به  «هوانورد»  در  هيوز  هوارد  بياورد.  آدم  سر  مى تواند  باليى  چه 
بهترين  در  ضدقهرمانان  (يا  قهرمانان  اساسى ترين  از  تا  چند  سبك 
آثار اسكورسيزى به نظر مى رسد مرزى ميان اين دو تعبير وجود 
ندارد) سينماى اسكورسيزى سرگردان است. از يك طرف مى خواهد 
بند  و  قيد  يكسرى  انگار  اما  رود  پيش  آن  از  فراتر  و  بى نهايت  تا 
اخالقى دست و پاى او را بسته اند. قيد و بندهايى كه البته در درجه 
بود  كنايه آميز  بودند.  هيوز  خود  آزاردهنده  وسواس  محصول  اول 
كه مشكلى كه زندگى طبيعى هيوز را در «هوانورد» مختل كرد، دقيقًا 
براى خود اسكورسيزى هم سر اين فيلم رخ داد. «هوانورد» يكى از 
بلندپروازانه ترين پروژه هاى او بود ولى به داليلى او نتوانست تا ته 
خط پيش برود. شايد مهم ترين دليلش اين بود كه «هوانورد» (به  رغم 
نزديك بودن مضامين كليدى اش به دنياى مارتين اسكورسيزى) در 
مورد  در  اسكورسيزى  نبود.  او  شخصى  پروژه هاى  از  يكى  نهايت 
اين پروژه ناچار بود كمى كوتاه بيايد پس به جاى تمركز بر وجوه 
روانشناختى شخصيت پيچيده اى چون هوارد هيوز، بخش مهمى از 
محوريت فيلم را بر حوادثى كه اين تغييرات را در او ايجاد مى كنند 

استوار كرد و مشكل از همين جا شروع شد. 

مراتب  به  اما  نيويوركى»،  دسته  و  «دار  مسير  ادامه  در  «رفتگان» 
نيويوركى»  دسته  و  «دار  در  آمستردام  اگر  است.  آن  از  پيچيده تر 
مى كرد  پيدا  را  خودش  مستقل  هويت  تدريج  به  قصاب  بيل  كنار  در 
و به طرز پارادوكسيكالى با كشتن او هويتش را به كمال مى رساند، 
ندارد.  وجود  هويت  كردن  پيدا  امكان  ديگر  «رفتگان»  دنياى  در 
قابل  بيشتر  هميشه  تبهكار  شخصيت هاى  گنگسترى  فيلم هاى  در 
«رفتگان»،  در  كه  حالى  در  قانون.  به  وابسته  نيروهاى  تا  اعتمادند 
كاستلوى  فرانك  فيلم،  شخصيت  اصولگراترين  و  سرسخت ترين 
خالفكار است كه در انتها مى فهميم حتى او هم مأمور اف بى آى بوده 
است و وقتى در يك فيلم (يا الاقل در يك فيلم گنگسترى) نتوان به 
شخصيت بد ماجرا اطمينان كرد، مطمئن باشيد به هيچ چيز ديگرى 
هم نمى توان اعتماد كرد! پس اگر «رفتگان» را اثرى درباره خيانت و 
كرد)  نگاه  فيلم  به  مى توان  هم  اين گونه  البته  (كه  بدانيم  آن  مجازات 
جهان اثر را ساده تر از آن چه در واقعيت هست در نظر گرفته ايم. 
«رفتگان» در نگرشى پيچيده تر، اثرى است درباره جهانى كه در آن 
نه تنها مرز ميان خير و شر قابل تشخيص نيست، بلكه اصوًال چنين 
مرزى (به آن معناى كالسيك كه انتظار داريم) وجود ندارد! بلكه فقط 
و فقط قدرت است كه خير و شر را تعيين مى كند! بار معنايى اصلى 
«رفتگان» زمانى آشكار مى شود كه فرانك كاستلو به اين نكته اشاره 
كه  نمى كند  فرقى  باشد،  سرت  روى  پر  اسلحه  يك  وقتى  كه  مى كند 

پليس باشى يا خالفكار! 

وخيم تر  و  پيچيده تر  هم  از «رفتگان»  حتى  اوضاع  آيلند»  در «شاتر 
مى شود. اگر در «رفتگان» بيلى كاستيگان الاقل فكر مى كرد كه دارد 
مسير درستى را طى مى كند، در «شاتر آيلند» حتى خود شخصيت 
اصلى هم نمى داند كجاى كار قرار دارد. ديگر بحث فقط سر انتخاب 
هم نيست. فراموش نكنيد اگر تد دانيلز همان آندرو ليديس باشد (يا 
الاقل اين را بپذيرد)، نه فقط نحوه زندگى اش به طور كامل با دنيايى كه 
در ذهنش ساخته تفاوت خواهد داشت، بلكه حتى تمام هدف و آرمان 
زندگى اش هم دستخوش تغيير خواهد شد. تد كه تمام ايده آلش يافتن 
قاتل همسرش بوده، در صورت پذيرش هويت جديدش، بايد اين را 
هم قبول كند كه زندگى اش ديگر هيچ هدفى ندارد و بايد هدف جديدى 
در ذهنش بسازد! ابهامى كه در انتهاى «شاتر آيلند» براى تد دانيلز/ 
آندرو ليديس پيش مى آيد، سوالى است كه حتى در اثر پيچيده و پر از 
ابهامى چون «رفتگان» هم پاسخش آشكار به نظر مى رسيد. اما اين جا 
بديهيات  به  ديگر  كه  است  مه  در  رفته  فرو  و  گنگ  چيز  همه  آن قدر 
هم بايد شك كرد. از جمله به پاسخ اين سوال كه: «كدام بهتر است؟ 

زندگى كردن مثل يك هيوال يا مردن مثل يك مرد خوب؟!» 

با توجه به حضور تقريبًا اين روند در فيلم هاى اخير اسكورسيزى، 
به نظر مى رسيد «هوگو كابره» هم در همين مسير باشد. بخصوص 
كه پروژه هاى ديگرى كه نامشان به عنوان آثار آينده اسكورسيزى 
مطرح شده (از جمله «سيناترا» و «مرد ايرلندى») هم ظاهراً مى توانند 
اطالعات  از  برخى  شدن  فاش  حتى  بگيرند.  قرار  مسير  همين  در 
اوليه فيلم (از جمله اين كه يكى از كاراكترهاى فيلم، ژرژ مه ليس – 
كارگردان بزرگ فرانسوى سال هاى اوليه سينما كه با پيشرفت هاى 
سينما، از قافله جا ماند و در سال هاى آخر عمر، زندگى سختى را 
گذراند – است) هم اين ظن را تقويت كرد كه با بازخوانى ديگرى از 
داستان مردى روبه روايم كه قربانى بلندپروازى هاى خود مى شود. 
اما حاال شرايط متفاوت به نظر مى رسد. اطالعات بعدى، عكس هاى 
آيا  مى دهند.  نشان  را  ديگرى  چيز  كه  تريلرهايش  اولين  و  فيلم 
در  را  جديدى  مسير  مى تواند  سالگى،   70 آستانه  در  اسكورسيزى 
چه  آن  خالف  بر  كابره»  «هوگو  يا  كند  آغاز  فيلمسازى اش  كارنامه 
در ظاهر به نظر مى رسد، اثرى ديگر در ادامه روند آثار اخير عمو 
مارتى خواهد بود؟ پاسخ هر چه باشد، اسكورسيزى در اين سال ها 
ثابت كرده كه تحت هر شرايطى مى توان به او اعتماد كرد و منتظر 

اثر بعدى اش ماند./ برگرفته از رسانه ها
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موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال
مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى

ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792

براى پنجاه وششمين سالمرگ «جيمز دين»
تاريخ  بازيگران  ترين  بزرگ  از  دين»،  «جيمز  درگذشت  سالروز  وششمين  پنجاه  سپتامبر   29 شنبه  پنج 

سينماى جهان است. 
«جيمز دين»، متولد هشتم فوريه 1931، بازيگر خوش چهره و نامدار هاليوود است كه روز 30 سپتامبر 
1955 بر اثر سانحه رانندگى در سن 24 سالگى درگذشت. وى در حال راندن يك پورشه 550 اسپايدر بود. 
وى با وجود تعداد كم نقش آفرينى هايش، شهرت فراوانى به دست آورد و تنها به واسطه ايفاى نقش در 
سه فيلم «شورش بى دليل» (1955)، «شرق بهشت» (1955) و «غول» (1956) به محبوبيت فراوان دست 

يافت و مرگ ناگهانى وى بر اثر سانحه رانندگى 
موجب جاودانه شدن شخصيت وى شد. «جيمز 
از  بعد  كه  گرفت  نام  سينما  بازيگر  اولين  دين» 
تنها  تاكنون  و  شد  اسكار  جايزه  نامزد  مرگ، 
اسكار  جايزه  نامزدى  دو  كه  است  بازيگرى 
كرده  تجربه  مرگ  از  پس  را  بازيگرى  بهترين 

است. 
جيمز دين كه در سال 1999 ازسوى انجمن فيلم 
تاريخ  برتر  بازيگر  هجدهمين  عنوان  به  آمريكا 
 1931 فوريه  هشتم  روز  شد،  انتخاب  هاليوود 
در اينديانا متولد شد و در شش سالگى به همراه 
هنگام  وى  شد.  منتقل  كاليفرنيا  به  اش  خانواده 
 350 كنارزدن  با   UCLA دانشگاه  در  تحصيل 
بازيگر توانست براى نقش "مالكولم" در نمايش 
سال  در  دين  جيمز  شود.  انتخاب  مكبث  نامه 
به طور تمام  1951 با كناره گيرى از دانشگاه، 
عنوان  به  ابتدا  وى  آورد.  رو  بازيگرى  به  وقت 
هنرپيشه تلويزيون مقابل دوربين قرار گرفت و 
تلويزيونى  مسابقات  مجرى  عنوان  به  زمان  هم 
و بازيگر تئاتر مشغول به فعاليت شد. بازى بى 

نظير او در تئاتر «ضد اخالق» كه اقتباس از كتاب آندره ژيد بود، مورد استقبال هاليوودى ها قرار گرفت و 
از سال 1953 بود كه به دنياى سينما وارد شد. «اليا كازان»، كارگردان نام دار هاليوود در همان سال براى 
نقش اصلى فيلم جديدش كه اقتباس از رمان معروف «شرق بهشت» جان اشتاين بك بود، به دنبال بازيگر 

توانمندى مى گشت كه سرانجام جيمز دين را پسنديد. 
بازى فوق العاده او در اين فيلم حتى نقش او در «شورش بى دليل» را در سايه قرار داد. اين درحالى بود 
كه جيمز دين در فيلم «شرق بهشت» چندان به فيلم نامه پايبند نبود و در بيشتر سكانس ها، ديالوگ ها و 

واكنش هاى غيرمنتظره اى را از خود نشان مى داد. 
وى در سال 1955 براى بازى در اين فيلم نامزد جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد شد كه همان طور كه 
گفته شد اولين بار بود يك بازيگر پس از فوت، نامزد جايزه اسكار مى شد. جيمز دين پس از درخشش در 
اين فيلم، به پروژه «شورش بى دليل» به كارگردانى «نيكوالس رى» پيوست و نقش مقابل «دنيس هوپر» 
و «ناتالى وود» را بازى كرد. جيمز دين در سال 1956 پيش از مرگ در فيلم «غول» نقش مكمل را بازى 
كرد. اين فيلم آخرين نقش آفرينى اين بازيگر نامدار بود. وى براى اين فيلم دومين بار نامزد جايزه اسكار 
بهترين بازيگر مرد شد. وى در سال 1957 جايزه گلدن گلوب بهترين بازيگر مرد و در سال 1956 جايزه 
يك عمر دستاورد سينمايى را كسب كرد. ستاره شهرت وى در تاالر مشاهير هاليوود نقش بسته است. 

«ملوان برحذر»، «كسى دختر مرا نديده» و «سرنيزه هاى استوار» از ديگر فيلم هاى جيمز دين هستند.

عذرخواهى رضا رويگري 
در فضاي مجازي

بازيگر  رويگري،  رضا  از  ويدئويي  گذشته  هفته 
كه  شد  منتشر  اينترنت  فضاي  در  تئاتر  و  سينما 
دوست  هميشه  «من  بود:  گفته  رويگري  آن  در 
دارم كارهايى انجام دهم كه مردمم دوست داشته 

باشند، طبيعى است در اين راه همه ما بازيگران 
نقش هايى را بازى مى كنيم كه توقع مردم بيشتر 
از اين هاست از ما، كه آنى كه مردم مى خواستند 
خود  مى كنيم  بازى  خوب  اگر  اينكه  يا  نبوده 

مضمون يا قصه فيلم را نمى پسنديدند... 
به مردم مى گويم كه اگر نقشى را بازى كردم يا 
در كارى بودم كه مردم دوست نداشتند من اين 
كنم فقط يك كلمه مى گويم: انسان  بازى  نقش را 
آن ها  از  انسانم.  يك  هم  من  و  الخطاست  جايز 
مى خوام كه من را به كيان ايرانى ببخشند.» سايت 
درباره  رويگري  با  گفت وگويي  هم  سينما  كافه 
اين  سقم  و  صحت  تا  بود  داده  انجام  ويدئو  اين 
اين  درباره  رويگرى  شود.  مشخص  عذرخواهي 
خصوصى  به  كار  هيچ  درباره  «من  گفته:  ويدئو 

را  من  از  كارى  اگر  گفته ام  و  نكردم  صحبت 
نبريم،  را  فيلمى  اسم  ببخشند.  را  من  نمى پسندند 
دوست  طرفدارانم  از  عده  يك  كه  را  كارهايى 
ندارند، حاال امكان دارد بازى ام بد بوده، متن بد 
بعضى  اگر  گفتم  بوده.  بد  كه  هرچى ام  يا  بوده، 
ببخشند.  را  من  ندارند  دوست  را  من  كارهاى  از 
آدمى  من  نمى كنم،  اشاره  خاصى  فيلم  هيچ  به 
من  مى كنم.  كار  مردم  براى  و  بى حاشيه  هستم 

موسيقى  در  دارد  امكان  مثال  كردم  كارهايى  يك 
يا تابلو هايم يا فيلم هايم را بعضى دوست نداشتند 
من گفتم كه من را به بازى در نقش كيان ايرانى 
كافه  سوال  اين  به  پاسخ  در  رويگرى  ببخشيد.» 
اين  مجازى  فضاى  در  شما  ويدئوى  كه  سينما 
طور بازخورد داشته است كه شما به خاطر بازى 
كرده ايد  را  عذرخواهى  اين  «اخراجى ها»  فيلم  در 
گفت: «هر كارى كه كردم و شما دوست نداشتيد، 
رفتنم  راه  بوده،  صدايم  بوده،  «اخراجى ها»  اگر 
نداشتيد  دوست  شما  كه  بوده  يا رانندگى ام  بوده 
مى گويم،  كلى  مى كنم.  عذرخواهى  آن  براى  من 
من  ندارد  دوست  كه  را  من  كار  هر  كسى  هر 
كه  مى گويم  دارم  بميرم،  شايد  فردا  ببخشد.  را 

بدى هايم را ببخشيد.»
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انتقاد صريح جالل الدين 
كزازى از واژه هاى پيشنهادى 

فرهنگستان!

درباره  فارسى  وادبيات  زبان  استاد  كزازى  الدين  جالل  مير 
هاى  واژه  به  انتقاد  در  و  هنر  فرهنگستان  در  مصوب  واژگان 
از  بخشهايى  كه  نوشه  را  يادداشتى  فرهنگستان  اين  پيشنهادى 

اين يادداشت را به نقل از فرهيختگان مى خوانيد: 

زبان توانمند و سخت جانى است 
نمى  جنين  است.اگر  جانى  سخت  و  توانمند  فارسى،زبان  زبان 
بود،از فراسوى سده ها پايدار نمى ماند واز نياكان ما به ما نمى 
رسيد و امروز زبان فراگير مردم ايران نمى بود؛ اما سخت جانى 
و توانمندى زبان هم به هر پايه بسيار باشد،مرزى دارد.اگر در 
ويژه  ديد،به  خواهد  بشود،آسيب  گذاشته  وا  خود  به  زبان  مرز 
در اين روزگار كه روزگار گسترش رسانه هاست.ابزار رسانه 
هر  و  كژى  هر  لغزش،  هر  است؛پس  دانيد،زبان  مى  آنچانكه  هم 
كاستى در زبان به يارى رسانه مى تواند در زمانى بسيار كوتاه 

دامنه اى گسترده بيابد. 

بايد به يارى زبان پارسى بشتابيم 
بر پايه اين دو نكته آسيب شناختى كه گفته شد،ما ايرانيان بايد 
به هر شيوه اى كه مى توانيم به يارى زبان فارسى بشتابيم.اما 
عملكرد فرهنگستان نه در چندى و نه چونى بسنده نبوده است.

نياز  كه  است  نبوده  آنچنان  بيگانه  واژگان  سازى  برابر  آهنگ 
شتاب آلود واژه سازى رابرآورد.از ديگر سوى هرچند در ميان 
واژه هاى پيشنهادى به واژه هايى به آيين و خوش آهنگ و رسا 
باز مى خوريم،پاره اى از واژگان هم آن چنانند كه به هيچ روى 
كار  به  را  آنها  ايرانيان  كه  باشند  داشته  توانند  نمى  را  آن  بخت 

بگيرنند. 

چرا قطار سريع السير شهرى؟ 
از واژه هايى كه به هر روى گفته مى شود ساخته فرهنگستان 
از  كه  بلند  اى  واژه  السيرشهرى»است.چنين  سريع  ،«قطار  است 
چندين هجا ساخته شده است،از ديد هنجار ها و بنياد هاى زبانى 
هرگز نمى تواند جاى واژه بسيار كوتاه و دو هجايى «مترو» را 

بگيرد. 

تالشهاى بيهوده 
من همه واژه هاى پيشنهادى فرهنگستان را نمى شناسم.اما بر 
پايه آن واژه هايى كه با آنها آشنا هستم،مى توانم بگويم كه از 
نشده  برده  بهره  سزد  مى  آنچانكه  پارسى  زبان  ى  ها  توانش 
است.اگر واژه اى در پيش نهاده بشود؛اما از اين توانش ها در آن 
بهره نبرده باشند،يا با نغزى و نازكى هاى زبان فارسى سازگار 
نباشد،تالشى كه در يافتن آن واژه انجام گرفته است،خواه ناخواه 
بيهوده خواهد ماند؛زيرا آن واژه را ايرانيان به كار نخواهند گرفت

آخرين آلبوم صوتى
 احمد شاملو منتشر شد

 

«قصه مردى كه لب نداشت» بعد از اشعار لنگستون هيوز آخرين 
اثر منتشرشده از صداى احمد شاملو است. اين اثر به كارگردانى 
ميكاييل شهرستانى و تهيه كنندگى فرهنگ جواليى منتشر شده 

است. 
(حسينقلى)  شهرستانى  كاييل  (راوى)مى  احمدشاملو  اثر  اين  در 
شهين عليزاده (ننه چاه) رضا كاووسى (حوض بابا) مجيد حمزه 
(پشت بام) و شهيندخت نجف زاده (دريا) گويندگى كرده اند. پيام 
جهانمانى نوازنده تار آهنگساز اين اثر است كه شروين مهاجر 
(كمانچه و كمانچه آلتو) و مانى بيات (افكت صوتى) او را در اين 

اثر همراهى مى كنند. 
احمد  منتشرشده  صداى  آخرين  شامل  نداشت»  لب  كه  «مردى 
شاملو؛ شاعر صاحب سبك معاصر در مراكز فروش محصوالت 

فرهنگى وهنرى سراسر كشور عرضه شده است.

«قالده هاى طال» به لندن مى آيد

طالبى،  ابوالقاسم  كارگردانى  به  طال»  هاى  «قالده  سينمايى  فيلم 
براى ادامه فيلمبردارى به انگلستان خواهد رفت. 

اين فيلم سينمايى، به عنوان سياسى ترين فيلم در تاريخ سينماى 
ايران شناخته شده است. 

شريفى  محمدرضا  حيايى،  امين  چون  بازيگرانى  فيلم  اين  در 
نيا، مهدى صبايى، نيلوفر خوش خلق، حميدرضا پگاه، على رام 

نورايى، دكتر محمود عزيزى و كيانوش گرامى حضور دارند. 

تهيه كنندگى اين فيلم سينمايى را محمد خزايى برعهده دارد. 
خروس  هاى  فيلم  (كارگردان  اطيابى  سيدمسعود  فيلم  اين  در 
عباس  و  توليد  مديريت   ،(... و  اّول  شرط  هفتم،  روزهاى  جنگى، 
عنوان  به  ايران)  سينماى  ويژه  هاى  جلوه  (متخصص  شوقى 

دستيار اّول كارگردان و برنامه ريز همكارى دارند.

اخبارفرهنگى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى

07904235833

مستند موزيكال «مارتين اسكورسيزى» 
در بريتانيا به نمايش درمى آيد

جديدترين مستند مارتين اسكورسيزى فيلمساز مطرح آمريكايى كه درباره 
موسيقى ساخته شده است، در فستيوال ليورپول بريتانيا به نمايش در مى 
مادى»  دنياى  در  زندگى  هريسون؛  عنوان «جورج  با  مستند  فيلم  اين  آيد. 

براى دومين بار در اين جشنواره معتبر نمايش خواهد يافت. 
جورج  درباره  اسكار  جايزه  برنده  و  معتبر  فيلمساز  مستند  ترين  تازه 
 2 است  قرار  و  است  قرار  «بيتلز»  اى  افسانه  گروه  فقيد  عضو  هريسون 

اكتبر (10 مهر) در ليورپول در معرض تماشاى مخاطبان قرار گيرد. 
اسكورسيزى در اين مستند كه داستان هريسون نام دارد، با دو بازمانده 

گروه «بيتلز» پل مك كارتنى و رينگو استار مصاحبه كرده است. 
مستندهايى  و  پرداخته  موسيقى  به  نيز  اين  از  پيش  اسكورسيزى  مارتين 

درباره باب ديلن و رولينگ استونز را كارگردانى كرده است. 
جورج هريسون در سال 2001 بر اثر سرطان ريه از دنيا رفت. 

به  سباستين  سن  فيلم  جشنواره  در  موزيكال  مستند  اين  هم  پيش  چندى 
روى پرده رفت. 

اسكورسيزى 68 ساله از بزرگ ترين فيلم سازان سينماى جهان به شمار 
مى آيد كه در سال 2008 پس از هفت بار نامزدى اسكار، سرانجام جايزه 

بهترين كارگردانى را براى «مردگان» كسب كرد. 
تاكسى»  «راننده  فيلم  براى  را  كن  طالى  نخل  جايزه   1976 سال  در  وى 

كسب كرد و در سال 1986 بهترين كارگردان كن شد. 
اسكورسيزى كه دوبار جايزه بهترين كارگردانى گلدن گلوب را كسب كرده 
است، در سال 1990 شير نقره اى و در سال 1995 شير طالى افتخارى 

جشنواره ونيز را گرفت. 
از معروف ترين ساخته هاى اين كارگردان مى توان به «خيابان هاى پايين 
خشمگين»، «سلطان  نيويورك»، «گاو  تاكسى»، «نيويورك،  شهر»، «راننده 
ها»،  ساعت  از  «بعد  وحشت»،  «تنگه  «كازينو»،  خوب»،  «رفقاى  كمدى»، 
اشاره  «هوانورد»  و  نيويوركى»  دسته  و  «دار  مسيح»،  وسوسه  «آخرين 

كرد.

اطالعيه
نامه  هفته  محترم  خوانندگان  توجه  قابل 

پرشين و عالقه مندان عكاسى ديجيتال  
زودى  به  دارد  تصميم  پرشين  نامه  هفته 
خود  خبرى  و  ديجيتال  عكاسى  كالسهاى 
صورت  به  لندن،  غرب  شمال  منطقه  در  را 
رايگان براى خبرنگاران، دانشجويان و كليه 
نمايد.  داير  ديجيتال  عكاسى  مندان  عالقه 
شماره  با  تماس  با  توانيد  مى  عزيزان  شما 
02074332516 ، دفتر هفته نامه پرشين از 
هم اكنون اقدام به نام نويسى خود نموده و 
منتظر آگهى تاريخ  شروع و مكان برگزارى 
كالسها در شماره هاى بعدى اين هفته نامه 

باشيد.

ترجمه ى شعر سپهرى و اخوان ثالث به انگليسى
   

به گفته ى فاطمه راكعى ـ مديرعامل انجمن شاعران ايران ـ، از مجموعه ى ترجمه ى شعر معاصر ايران به زبان هاى ديگر، گزيده ى 
سروده هاى سهراب سپهرى و مهدى اخوان ثالث با ترجمه ى سعيد سعيدپور به زبان انگليسى ترجمه و منتشر مى شود. 

پيش تر به قلم اين مترجم، گزيده هايى از سروده هاى نيما يوشيج و قيصر امين پور به انگليسى ترجمه و از سوى انجمن شاعران 
ايران منتشر شده است. 

ترجمه ى گزيده ى شعر معاصر ايران به زبان انگليسى در ادامه ى پروژه اى است كه از سوى اين انجمن براى معرفى شعر ايران به 
ديگران و همچنين معرفى شعر جهان به فارسى زبان ها با عنوان «گفت وگوى شعر ايران و جهان» دنبال مى شود.
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دنياى ناشناخته 
موسيقى

حسن حسينى

موسيقى آفريقايى، مخصوصاً  موسيقى سنتى سياهان آفريقا 
را در خارج از آفريقا، كمتر مى شناسند. براى غيرآفريقايى ها، 
اين موسيقى، عجيب، دشوار و بدون جذابيت است و در نتيجه 
موسيقى  هم  دهند.  خود نمى  به  را  آن  به  دادن  گوش  زحمت 
و  بشرند  خالقيت  زاده  غيرآفريقايى  موسيقى  هم  و  آفريقايى 
در نتيجه عناصر يكسانى چون گام و فاصله و لحن و ملودى 
و امثالهم را در خود دارند. موسيقى تقريبا ً در همه كشورها، 
نقش يكسانى را بازى مى كند و در قالب ترانه ها، الاليى ها، 

ترانه هاى رزمى، موسيقى دينى و امثال آن ارايه مى شوند. 
جمله  از  اروپا،  به  شبيه  سازهايى  هم  آفريقا  در  مجموع،  در 
سازهاى زهى، بادى و كوبه اى، وجود دارند. مفهوم موسيقى 
آفريقايى به كلى با موسيقى غربى فرق دارد. موسيقيدان هاى 
سنتى آفريقا براى لذت بردن، صداها را با يكديگر تركيب نمى 
عنصر  طريق  از  زندگى  هاى  جنبه  همه  بيان  آنها  هدف  كنند. 
تقليد  را  طبيعت   ً منحصرا  موسيقى،  طريق  از  آنها  صداست. 
نمى كنند، بلكه با به كارگيرى صداهاى طبيعى، از جمله زبان 
مى  تبديل  موسيقى  به  را  آن  و  بازسازى  را  طبيعت  گفتارى، 

كنند. 
هر  ولى  برسد،  نظر  به  يكنواخت  موسيقى  اين   ً ظاهرا  شايد 
معناى  بتوان  كه  اين  براى  دارد.  را  خود  ويژه  معنى  صدايى 
متن  در  آن  بررسى  به  بايد  كرد،  درك  را  آفريقايى  موسيقى 
نقش  آفريقا  جامعه  در  موسيقى  پرداخت.  آفريقايى  زندگى 
بسيار مهمى دارد و درست از لحظه تولد، يكى از حياتى ترين 
كودكان  دهد.  مى  تشكيل  را  آفريقايى  يك  زندگى  هاى  جنبه 
در  را  مهمى  و  موثر  نقش  خردسالى،  ابتداى  از  آفريقايى 
سالگى،  چهار  يا  سه  سن  در  و  گيرند  مى  عهده  به  موسيقى 
كودكان  توسط  كه  موسيقايى  هاى  بازى  سازند.  مى  ساز 
فعاليت  در  شركت  براى  را  آنها  شوند،  مى  اجرا  آفريقايى 
هاى دوره بزرگسالى از جمله ماهيگيرى، شكار، كشاورزى، 
آسياب گردانى، حضور در مراسم عروسى و تشييع و رقص 
عميقى  پيوند  هنر،  و  انسان  بين  آفريقا  در  سازند.  مى  آماده 

وجود دارد. 
هنر در آفريقا، باالترين نقش را در برقرارى ارتباط بين انسان 
ها ايفا مى كند. شايد به همين دليل است كه در بعضى از زبان 
هاى آفريقاى سياه، براى تعريف موسيقى، فعل دقيقى وجود 
ندارد. اين هنر به قدرى در انسان آفريقايى نهادينه و موروثى 
نداشته  وجود  آن  نامگذارى  براى  ضرورتى  شايد  كه  است 
گاهى  كه  است  مهم  قدرى  به  آفريقايى  جامعه  در  طبل  است. 
آن را با يك مرد برابر مى گيرند، از همين رو زنان بايد همان 
احترامى را كه به طور سنتى براى مردشان قايل مى شوند، 
براى طبل هم قايل شوند. در بعضى از كشورهاى آفريقايى، 
زنان حتا اجازه ندارند تحت هيچ شرايطى به طبل دست بزنند، 
هر چند اسالم بسيارى از تبعيض هايى را كه عليه زنان وجود 
داشته، در آفريقا از بين برده است. موسيقى آفريقايى عموما 
صورت  به  و  درآميخته  رقص  يا  شعر  چون  ديگرى  هنر  با   ً
درآمده  سياهان  احساسات  و  روحيه  بيانى  عنصر  مهمترين 

است. 
 ً اصوال  ها  آفريقايى  اگر  نيست  ذهن  از  دور  ترتيب،  اين  به 
موسيقيدان باشند. در بعضى از كشورهاى آفريقايى، موسيقى 
در  است.  اجتماعى  حيات  برنده  پيش  نيروى  و  پويا  عنصرى 
برخى ديگر، موسيقى كم و بيش شغلى نيمه حرفه اى است كه 
همه كس نمى تواند آن را خلق و اجرا كند و بايد گروه هايى 

در اين زمينه فعاليت كنند. 
اين گروه ها نيمى از سال را به موسيقى مى پردازند و معاش 
خود را از اين طريق به دست مى آورند و نيم ديگر سال را به 
كار ديگرى مى پردازند. در بسيارى از جوامع آفريقايى، حق 
به همه  سازها يا شركت در مراسم آيينى  نواختن بعضى از 
كس داده نمى شود و در انحصار موسيقيدان هاى حرفه اى 
است. اين افراد منحصرا ً از طريق هنرشان ارتزاق مى كنند و 
به خانواده ها يا طبقات اجتماعى (كاست) خاصى تعلق دارند. 
در آفريقاى غربى، براى مشخص كردن موسيقيدان هاى حرفه 
اى از واژه گريوت (Griot) استفاده مى كنند. نقش گريوت ها 
تاريخ،  راويان  آنها  است.  جادو  و  موسيقى  از  بيشتر  چيزى 
در  و  هستند  مردم  سنن  و  آداب  آرشيو  و  اساطير  و  فلسفه 
كنند.  مى  دخالت  هم  بيماران  روحى  و  جسمى  درمان  و  شفا 
بسيارى ترانه هاى مذهبى مى خوانند و تقريبا ً نقش كشيش 
هاى اروپايى قرون وسطا را دارند. مردم آفريقا از گريوت ها 
مى ترسند و در عين حال توانايى آنها را تحسين مى كنند، هر 
دارند،  تعلق  اجتماع  طبقه  ترين  پايين  به  كه  آن  خاطر  به  چند 

برايشان احترامى قايل نيستند. 
از آنجا كه موسيقى محور تمام فعاليت هاى يك گريوت است، 
به رغم ترس و اكراه مردم از آنها، باز هم نقشى حياتى و مهم 
را در زندگى آفريقايى ها ايفا مى كنند. شايد بتوان نوازندگان 
اروپايى گيتار را معادل نوازندگان آفريقايى يعنى گريوت ها 
ها  گريوت  به  نسبت  حال  هر  در  اروپايى  نوازندگان  گرفت. 
كنند.  نمى  توهين  آنها  به  مردم  زيرا  دارند،  بهترى  وضعيت 
همه  حاضر  حال  در  كه  را  انقالبى  تاثير  آفريقا،  موسيقى 
قاره آفريقا را در خود گرفته است، به خوبى نشان مى دهد. 
موسيقى در جوامع سن ّتى غالبا ً كارى به برآوردن نيازهاى 
زندگى مدرن ندارد. به عبارت ديگر، در دنياى مدرن، رقابت 
فوق العاده باال است و موسيقى به عنوان يك حرفه، نمى تواند 
فرصت چندانى را براى اهل موسيقى فراهم آورد. در بعضى 
از جوامع، اصوال ً موسيقى شغل تلقى نمى شود و به همين 
دليل، دچار محدوديت هاى بيشترى هم مى شود. با توجه به 
به  رو  دنيا  تمام  در  سنتى  موسيقى  معاصر،  دنياى  وضعيت 
شود.  تضمين  ها  موسيقيدان  آينده  كه  اين  مگر  است،  زوال 
موسيقى  آن  در  كه  آفريقا  موسيقى  در  ويژه  به  مساله،  اين 
شكل مكتوب ندارد و سينه به سينه منتقل مى شود، به شكل 

بارزترى مشاهده مى گردد. 
اين سخن بدين معنى نيست كه موسيقى سنتى آفريقا را بايد 
هنرمندان  كرد.  حفظ  ديگر  كشورهاى  هاى  موسيقى  تاثير  از 
اصيل با اختالط با فرهنگ هاى ديگر، مى توانند هنر متعالى 

تر، غنى تر و گسترده ترى را ارايه كنند. 

� سازها و سبك ها: 
سازهايى كه در اغلب كشورهاى آفريقايى وجود دارند، بسيار 
شبيه سازهاى ساير كشورها هستند، در هر حال، فرهنگ هر 
كشور و ناحيه اى، بر شكل و نحوه نواختن سازها تاثير مى 
گذارد، براى مثال در مناطق جنگلى آفريقاى غربى، طبل بيشتر 
محبوبيت  جنوبى  آفريقاى  در  ساوانا  درخت  بى  مناطق  از 
سازى  مجسمه  بين  نزديك  پيوند  موسيقايى،  سازهاى  دارد. 

و موسيقى را نشان مى دهند. 
در موسيقى سراسر اين قاره بزرگ، همگونى خاصى احساس 
مى شود، ولى تفاوت هاى بين موسيقى هاى نواحى و قبايل 
هم آشكار است. فرهنگ هاى نگرو (Negro) در جنوب صحرا، 
تبادل موسيقايى زنده و پويايى با ساكنان بخش شمالى آفريقا 

دارند. 
مرزى  هاى  فرهنگ  داراى  آفريقا،  از  وسيعى  نواحى  همچنين 
شمال  آفريقايى  جوامع  و  نگرو  فرهنگ  از  تركيبى  كه  است 
لذا  است؛  كالم  بر  مبتنى  آفريقا  موسيقى  اعظم  بخش  است. 
كه  است  ديرينه  و  عميق  چنان  موسيقى،  و  زبان  بين  پيوند 
كرد.  استفاده  موسيقايى  سازى  عنوان  به  كالم  از  توان  مى 
زندگى  گوناگون  هاى  جنبه  بيان  آفريقا  موسيقى  كه  آنجا  از 
هاى  سبك  با  مختلف  هاى  فرهنگ  است،  حس  از  سرشار  و 
موسيقايى گوناگون مى توانند روى موسيقى تاثيرات بسيار 
و  هستند  پيچيده  ها  فرهنگ  آفريقا،  شرق  در  بگذارند.  مهمى 
 Khoi) سان  ـ  خويى  منطقه  زنند.  مى  دور  دارى  گله  حول 
San –) در جنوب آفريقا، فرهنگ ساده اى دارد كه منحصرا 
شمال  سواحل  مردم  غذاست.  گردآورى  نمادهاى  بر  مبتنى   ً
كه  اى  پيچيده  سياسى  ساختار  خاطر  به  و  ندارند  گله  غربى 
در اثر حاكميت اروپايى ها پيدا كرده اند، بيشتر به نظام هاى 

پادشاهى قدرتمند متكى بوده اند. 
ـ  خويى  سرزمين  بين  سرزمين  يعنى  آفريقا،  غربى  سواحل 
سان و بخش شمال غربى، فرهنگى متشكل از شرق آفريقا و 
 (Pygmy) پيگمى قبايل  از  تعدادى  دارند.  آفريقا  غربى  شمال 
هنوز در انزواى نسبى و در جنگل ها زندگى مى كنند. بخش 
موسيقايى  فرهنگ  تاثير  تحت  زيادى  حد  تا  قاره  شمالى 

اسالمى است

موسيقى

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

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

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

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

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

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

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

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

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

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

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.
co.uk

"شكيرا" به عنوان 
چهره سال موسيقى 
التين معرفى مى شود

سال  التين  گرمى  مراسم  نامزدهاى  اسامى 

2011 اعالم شد و در اين مراسم قرار است 
از شكيرا به عنوان چهره برتر سال موسيقى 
التين قدردانى شود.  به نقل از بيلبورد، در 
روز  در  كه  سال 2011  التين  گرمى  مراسم 
نهم نوامبر 2011 در الس وگاس برگزار مى 
پاس  به  كلمبيايى  خواننده  شكيرا  از  شود 
خواهد  قدردانى  اش  خيرخواهانه  زحمات 
سه  دريافت  نامزد  شكيرا  همچنين  شد. 
دريافت  . وى نامزد  جايزه گرمى نيز هست 
جايزه بهترين آلبوم موسيقى سال ، برترين 
در  مشاركت  سال،  هنرى  دستاوردهاى 
بيشترين فعاليتهاى بشردوستانه مى باشد. 

پرجمعيت  اى  خانواده  هشتم  فرزند  شكيرا 

از پدرى لبنانى و مادرى كلمبيايى است. وى 
در سال 1991 با آلبوم اعجاز پا به عرصه 
سالها  اين  طى  در  شكيرا  گذاشت.  موسيقى 
عالوه بر فعاليتهاى هنرى در كارهاى خيريه 
و بشردوستانه زيادى از قبيل ساخت مدرسه 
كمك  همچنين  و  كلمبيا  محروم  مناطق  در 
زلزله  ديده  آسيب  كودكان  براى  نقدى  هاى 

هايتى مشاركت داشته است. اين خواننده 34 
بازيكن  پيكه  جرارد  با  سال 2010  در  ساله 
كرد.  نامزد  رسما  اسپانيا  بارسلوناى  تيم 
گفتنى است ، شكيرا يكى از نمايندگان رسمى 
هاى  طرح  براى  بارسلونا  فوتبال  باشگاه 
بارسلونا  باشگاه  است.  باشگاه  اين  خيريه 
و بنياد دسكالزوس توافق نامه ايى را براى 
جوانان  براى  فوتبال  "توسعه  پروژه  اجراى 
و  آمريكا  هاى  شهر  در  سالم"  زندگى  و 
كلمبيا امضا كردند. شكيرا يكى از نمايندگان 
اين  اجراى  براى  بارسلونا  باشگاه  اصلى 
و  كلمبيا  زادگاهش  كشور  در  خيريه  پروژه 

آمريكاست.
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نخستين جريمه براي استفاده از روبنده در فرانسه
استفاده  جرم  به  زن  دو  براي  فرانسه  در  دادگاهي  بار  اولين  براي 
در  كه  جديدي  قانون  براساس  كرد.  صادر  نقدي  جريمه  روبنده  از 
پوشيدن  اجازه  كشور  اين  در  زنان  است،  رسيده  تصويب  به  فرانسه 
روبنده و برقع در مكان هاي عمومي را ندارند. از زمان تصويب قانون 
اين  فرانسه،  در  عمومي  مكان هاي  در  برقع  و  روبنده  از  استفاده  منع 
محكوم  نقدي  جزاي  پرداخت  به  مسلمان  زن  دو  كه  است  اولين باري 
مي شوند. به گفته وكيل اين دو نفر، دادگاه در مجموع مبلغ 200 يورو 
به  است.  كرده  صادر  زنان  اين  براي  روبنده  از  استفاده  براي  جريمه 
گفته وكيل اين دو زن، آن ها با هدف اعتراض به شهردار محله شان، با 
روبنده و در حالي كه كيك تولد در دست داشته اند، به خانه او مراجعه 
فرانسه  شرق  در  واقع  «موكس»،  منطقه  شهردار  كپ»،  «ژان  مي كنند. 
ظاهرا از طرفداران جدي تصويب قانون ممنوعيت حجاب در مكان هاي 
عمومي بوده و از نزديكان نيكوال ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه نيز 
به شمار مي آيد. قانون منع استفاده از روبنده و برقع در اماكن عمومي 
اين  رسيد.  تصويب  به  فرانسه  در  ميالدي  سال 2011  آوريل  ماه  در 
شده اند،  شناخته  مجرم  فرانسه  در  دادگاهي  سوي  از  حاال  كه  زن  دو 
مي گويند با مراجعه به منزل شهردار مي خواستند، در حركتي نمادين 
دارند  قصد  همچنين  زن  دو  اين  كنند.  ابراز  وي  به  را  خود  اعتراض 
عليه جريمه وضع شده درخواست تجديد نظر كرده و سپس به دادگاه 
حقوق بشر اتحاديه اروپا هم شكايت كنند. براساس آمارهاي موجود 
در فرانسه حدود دو هزار زن از روبنده و حجاب كامل در اين كشور 
مسلمانان  ميليوني  پنج  جمعيت  از  بخشي  تعداد  اين  مي كنند.  استفاده 
كشور  يك  در  مسلمان  تعداد  بيشترين  كه  هستند  فرانسه  در  ساكن 
ايتاليا،  بلژيك،  كشورهاي  در  است  قرار  مي دهند.  تشكيل  را  اروپايي 
ممنوعيت  مشابه  قوانين  وضع  نيز  سوئيس  و  هلند  اتريش،  دانمارك، 

حجاب همانند آنچه در فرانسه اعمال شده، مورد بررسي جدي قرار 
گيرد.

بدون اينترنت، هرگز!
سواد  ديگر  سال  چند  تا  مي گفتند  زماني 
را با مدرك نمي سنجند و بسته به توانايي 
و  ديجيتال  ابزارهاي  از  استفاده  در  فرد 
كامپيوتر، سطح سواد را تعيين مي كنند. به 
نظر مي رسد به اين روزها نزديك شده ايم 
خيلي ها  براي  اينترنت  بدون  زندگي  چراكه 
يك  سنجي  نظر  طبق  نيست.  تصور  قابل 
كاربران  از  سوم  يك  اينترنتي،  موسسه 
هوا  آب،  غذا،  از  حياتي تر  را  آن  اينترنت، 
توسط  نظرسنجي  اين  مي دانند.  سرپناه  و 
موسسه سيسكو بين 2853 زن و مرد 21 
تحصيالت  داراي  يا  دانشجو  ساله   29 تا 
انجام  جهان  كشور   14 از  دانشگاهي 
شده است. در اين نظر سنجي سه گزينه در 
مطرح  شونده  پرسش  براي  اينترنت  مورد 

شده است كه عبارتند از: 

من مي توانم بدون اينترنت زندگي كنم. 
من مي توانم بدون اينترنت زندگي كنم، اما 

اين كار سخت است. 
من نمي توانم بدون اينترنت زندگي كنم. 

درصد   62 و  دانشجويان  از  درصد   55
انتخاب  را  سوم  گزينه  فارغ التحصيالن  از 
دو  هر  از  درصد   30 همچنين  كرده اند. 
 40 كرده اند.  انتخاب  را  دوم  گزينه  دسته 
مهم ترين  را  اينترنت  دانشجويان  درصد 
چيز برشمرده اند كه مهماني با 25 درصد، 
با  موسيقي  و  درصد   13 با  مالقات  قرار 
10 درصد در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. 
ضمن اينكه 63 درصد از سوال شوندگان 
به  دسترسي  به  را  اينترنت  به  دسترسي 

خودرو ترجيح داده اند. 

اين  نظرسنجي  اين  در  ديگر  جالب  نكته 
شوندگان،  سوال  از  77درصد  كه  است 
از  را  اطالعات  و  اخبار  به  دسترسي  نحوه 
طريق اينترنت دانسته اند. اين درحالي است 
كه تلوزيون تنها 7 درصد را در اين بين به 

خود اختصاص داده است. 
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خروج محموله نقره 
كشتي بريتانيايي از 

اقيانوس اطلس 
يك موسسه اكتشافي آمريكايي مي گويد 
نقره  محموله  استخراج  كار  زودي  به 
آغاز  را  گيرسوپا»  اس  «اس  كشتي 
مي كند. شركت اكتشافي اوديسه اميدوار 
است محموله اين كشتي را كه در عمق 4 
قرار  اطلس  اقيانوس  متري   700 و  هزار 
بيرون  آب  اعماق  از  بهار  فصل  در  دارد 

بكشد. 
نيروي  كه  گيرسوپا»  اس  «اس  كشتي 
جهاني  جنگ  جريان  در  و  آلمان  دريايي 
دوم در نزديكي بريتانيا آن را غرق كرد 
حاوي 220 تن محموله نقره بوده است. 
بيش  محموله  اين  امروزه  مي شود  گفته 
در  دارد.  ارزش  دالر  ميليون   208 از 
تنها  كشتي  اين  خدمه   85 از  هنگام  آن 
ببرد  در  به  سالم  جان  توانست  نفر  يك 
درياي  در  سرگرداني  روز  از 13  پس  و 
را  او  بريتانيايي  كشتي هاي  آتالنتيك 
سال  اكتشافي  موسسه  اين  دادند.  نجات 
بريتانيا  در  دادگاهي  از  توانست  گذشته 
در  را  كشتي  اين  محموله  استخراج  حق 

صورت كشف آن به دست آورد. 

درصد  دادگاه 80  اين  تصميم  اساس  بر 
اكتشافي  شركت  به  نقره  محموله  اين  از 
دولت  به  نيز  درصد   20 و  اوديسه 
محققان  گرفت.  خواهد  تعلق  بريتانيا 
موسسه اكتشافي اوديسه كشتي«اس اس 
گيرسوپا» را در تابستان سال گذشته و 
در 300 مايلي غرب ايرلند كشف كردند. 
كشف اين محموله عظيم نقره بزرگ ترين 
گنج هاي  اكتشاف  تاريخ  در  آن  نوع 
اين  يافتن  براي  محققان  است.  دريايي 
پيشرفته  بسيار  روبات هاي  از  كشتي 

زيردريايي استفاده كرده اند. 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
پايان گاوبازي 

دركاتالونياي اسپانيا
آيا فرانسه به قطب گاوبازي دنيا تبديل مي شود؟

كه  خشني  و  دردناك  صحنه هاي  از  زودي  به  شايد 
به  اسپانيا  در  انسان ها  و  گاوها  بين  نبرد  از  هرساله 
سنت  اين  نباشد.  خبري  مي شود  مخابره  جهان  سراسر 
براي  را  نفر  هزاران  هرساله  كه  ماتادورها  قديمي 

خواهد  تعطيل  زودي  به  مي كشاند  اسپانيا  به  تماشا 
گاوبازي  ميدان  آخرين  بارسلونا»  د  «المونومنتال  شد. 
ايالت  ماتادورهاي  نمايش  صحنه  آخرين  و  بارسلون 
براي  درهايش  يك شنبه  روز  كه  اسپانياست  كاتالونياي 
هميشه بسته شد. ورزشگاه «ال مونيومنتال دو بارسلونا» 
در سال 1914 افتتاح شد. اين ساختمان بخشي از ميراث 
مي رسد  پايان  به  گاوبازي  فصل  است.  شهر  فرهنگي 
سنت  به  گذشته،  سال  ژوئن  در  شده  تصويب  قانون  و 
ديرينه كاتاالن ها پايان مي دهد. با تصويب قانوني كه از 
ايالت  پارلمان  آيد،  درمي  اجرا  به  آتي  سال  ژانويه  اول 
كاتالونيا جا پاي جزاير قناري گذاشت، جايي كه مراسم 

گاوبازي حدود 

دو دهه قبل يعني در سال 1991 ممنوع شده است. رئيس 
«ليبرا»، انجمن حمايت از حيوانات مي گويد: «گاليسيا نيز 
نقطه  چندين  و  آنجا  در  پيوست.  خواهد  ما  به  زودي  به 
شمال كشور سنت گاوبازي وجود ندارد. ممنوعيت اين 
بازي در مادريد و اندلس اما محتاج زمان خواهد بود.» 
كاتاالن هاي سرخورده، مخالف اين ممنوعيت، غمگين و 
خشمگين اند اما مي دانند كه قانون، قانون است و كاري 
مي گويد:«اين  گاوبازي  طرفداران  از  يكي  كرد.  نمي توان 
ديكتاتوري است. سنت 300 ساله ما ممنوع مي شود. من 
ميادين  اما  مي دهيم.»  انجام  نادرستي  كار  مي كنم  فكر 
همانند  مي شوند،  بسته  ديگري  از  پس  يكي  گاوبازي 
تبديل  خريد  مركز  به  امروزه  كه  بارسلونا»  د  «آرناس 
سنت ها  مرگ  را  گاوبازي  مرگ  بسياري  است.  شده 
كه  «لئوپولدو»  رستوران  صاحب  خيل»  «روزا  مي دانند. 
گاوبازي  ميدان  در  شده  كشته  ماتادور  آخرين  بيوه 
است  معتقد  است  سال 1974  در  بارسلونا  المونومنتال 
اسپانيا  گاوبازي  سنت  به  بزرگي  ضربه  كار  اين  با  كه 
مي ميرند،  ديرين  سنت هاي  كار  اين  «با  مي شود:  وارد 
رسيم.»  نخواهيم  جايي  به  كنيم  تالش  هم  هرچقدر 
بارسلون آخرين صحنه گاوبازي در ميدان المونومنتال 
از  رونوشتي  كه  تصويري  است؛  كشيده  تصوير  به  را 
اثر نقاش مشهور اسپانيا، «ميكل بارسلو» است. «خوان 
مورا» از ماتادورهاي قديمي اسپانيايي مي گويد: «امروز 
احساسات من متضادند. من كامال گيج و مبهوتم. چون 
فرهنگ.  يك  بيان  از  جلوگيري  براي  است  حمله اي  اين 
و  است  اشخاص  از  گروهي  آزادي  برضد  حمله اي 
است  چندي  گاو.»  خود  ضد  است  حمله اي  مخصوصا 
كه فرانسه گاوبازي را جزو سنت هاي خود اعالم كرده 
است. خوان مورا در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرانسه 
اسپانيايي  گاوبازدوستان  براي  پناهگاهي  صورت  به 
بسيار  طرز  به  را  آن  فرانسه  «در  مي گويد:  شد،  خواهد 

خوبي سازماندهي مي كنند. 

چون  دارند.  خشونت  همه  اين  مقابل  در  راهكاري  آنها 
آن هايي كه مخالف سنت گاوبازي هستند، عقيده شان را 
به طرز بسيار خشني ابراز مي كنند. درحالي كه معقول 
انتخاب  مناسب  كلمات  و  بيابيم  اجماع  نقطه  يك  است 
آخرين  در  فرانسه،  «نيم»  شهر  در  مثال،  براي  كنيم. 
جشن سپتامبر، آن ها به يك مجسمه در مقابل در اصلي 
ميدان گاوبازي، حمله كردند. مجسمه گاو نري كه توسط 
گاوباز كشته شده بود.» مدافعان گاوبازي مي گويند كه 
اين يك هنر است. آن ها معتقدند كه ممنوعيت گاو بازي 

باعث از بين رفتن گاو نر «ليديا» خواهد شد.
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عجيب ترين هتل جهان
سوئيت هاي لوكس و پنت هاوس هاي اجاره اي را 
به فراموشي بسپاريد. بايد به اعماق زمين برويد 

تا يك خواب راحت را تجربه كنيد. 

هتل «ساال سيلورماين» در سوئد، يك اتاق در 155 
متري زير زمين است. اين هتل تنها جايي است كه 
مهمانانش را به معدني در دل زمين مي فرستد تا 
از اقامت شان لذت ببرند. هزينه يك شب ماندن در 
اين اتاق كه يك تخت دو نفره مجلل، مبلمان نقره 
است  پوند  دارد، 380  فوق العاده  غذايي  منوي  و 
نمي توانند  همراهشان  تلفن  بدون  كه  آنهايي  اما 
را  هتل  اين  در  اقامت  قيد  بايد  بگذرانند  روزگار 
بزنند چرا كه تنها راه ارتباطي بازديدكنندگان با 
دنياي خارج تلفن داخلي است كه آن هم فقط به 
بخش پذيرش وصل مي شود. البته مهمانان بايد 

لباس گرم داشته باشند چراكه دماي اتاق در اين 
صفر  زير  درجه  چند  تا  است  ممكن  نقره  معدن 

هم برسد. 
گفته مي شود ساخت اين هتل يك اتاقه، به لطف 
از  بيش  خود  زمان  مدرن  چندان  نه  وسايل 
10سال طول كشيده است و در آن دوره هم محل 
بعد  فعلي  صاحب  اما  بوده  معدنچي ها  استراحت 
از مدت ها مخروبه ماندن معدن به اين فكر افتاد 
كه از آن به درستي استفاده كند. به همين دليل 
كاربري اين معدن نقره را به هتل تغيير داد. اين 
معدن براي دست كم 400 سال بزرگ ترين معدن 
با  فلز  اين  توليدكننده  مهم ترين  و  سوئد  نقره 
ارزش بوده و امروز به محل استقرار انسان هاي 
در  اخيرا  هتل  اين  است.  شده  تبديل  ماجراجو 
هتل  عجيب ترين  عنوان  گينس  ركوردهاي  كتاب 

جهان را به خود اختصاص داده است. 
28 سپتامبر 2011

به زودي ديگر نه در مسابقات دو سرعت و نه در وزنه برداري ركوردي براي جابه جا كردن وجود نخواهد 
داشت 

حد و مرزهاي بدن انسان

شاهد  نمي توانيم  ديگر  كه  است  دليلي  تنها  روزها  اين  انسان  بدن  محدوديت هاي  مي دهد  نشان  تحقيقات 
شكستن ركوردهاي بيشتري باشيم. به زودي بايد مسابقات دو سرعت، وزنه برداري و حتي مسابقه حافظه 

را هم فراموش كنيم چرا كه بشر به نهايت محدوديتش نزديك شده است. 

سريع ترين سرعت ثبت شده براي انسان 

شايد تا چند سال ديگر، فدراسيون جهاني دو و ميداني مجبور شود مسابقات دوي سرعت را براي هميشه 
در  انسان  يك  دارند.  فاصله  انسان  سرعت  نهايت  حد  با  ثانيه  دهم  يك  تنها  ورزشكاران  چراكه  كند  لغو 
دو  مسابقات  جهاني  ركورد  حاضر،  حال  در  كند.  طي  ثانيه   9 در  را  متر  نمي تواند 100  حالت  سريع ترين 
سرعت در اختيار يوسين بولت است كه يكصد متر را در 9/58 ثانيه طي كرده و كافي است كمي بيشتر 
تالش كند تا سريع ترين مرد تمام تاريخ لقب بگيرد.سرعت يك دونده به نسبت قدرت و وزن او بستگي دارد. 
كوچك تر  پاهايش  و  دست  اما  مي گيرد  شتاب  سريع تر  و  دارد  كمتري  وزن  باشد،  ريزنقش  ورزشكار  اگر 
است و اين به نفع سرعت نيست. اگر بدن حجيم تري داشته باشد، دست و پاهايش بلندتر است و سرعتش 
هم بالطبع بيشتر مي شود؛ اما به انرژي و قدرت بيشتري نياز خواهد داشت. در عين حال نقطه اي بينابين 
وجود دارد كه همه اين عوامل به بهترين يكنواختي با يكديگر مي رسند و در همين حالت است كه حد نهايي 

سرعت به دست مي آيد. 

بيشترين گنجايش مغز انسان 
فكر مي كنيد مغز انسان چه حجمي از اطالعات را مي تواند در خود جاي دهد؟ ركورد حافظه در دست يك 

فرد چيني است كه پنج سال پيش توانست 
67890 رقم عدد پي را به ترتيب و از حفظ بنويسد اما دانشمندان معتقدند ظرفيت مغز ما بي انتهاست. در دهه 
80 ، توماس لندور در تحقيقي به اين نتيجه رسيد كه يك انسان بزرگسال در طول عمر خود 125 مگابايت 

اطالعات متني و تصويري را در ذهنش ذخيره مي كند كه معادل 100 جلد كتاب قطور است. 

طوالني ترين مدت كم خوابي 
از  زودتر  بي خوابي  اما  است  ضروري  ماندن  زنده  براي  كه  است  خواب  بدن  نيازهاي  مهم ترين  از  يكي 
رندي  كرده،   منتشر  نيوساينتيست  كه  چنان  ماندن  بيدار  ركورددار  مي شود.  انسان  مرگ  باعث  بي غذايي 
گاردنر، پسر 17ساله اهل سن ديه گو، در روز 28 دسامبر 1963 ساعت 6 صبح از خواب بيدار شده و تا 

صبح روز 8 ژانويه 1964 نخوابيده است، يعني 11 روز كامل بيداري. 
264 ساعت بيداري گاردنر هنوز هم ركورد علمي نخوابيدن حساب مي شود. 

سنگين ترين وزني كه انسان مي تواند تحمل كند 
وزنه  توانست  كه  است  بولتون  اندي  انگليسي  بردار  وزنه  به  متعلق  وزنه  كردن  بلند  جهاني  ركورد 
457/5كيلوگرمي را از زمين بلند كند و تا ران خود باال بياورد. ركورد جهاني باال بردن وزنه تا باالي سر 
هم متعلق به حسين رضازاده است كه در حركت دوضرب، وزنه 263/5 كيلوگرم را به باالي سر برده است. 
البته اين وزنه برداران سنگين وزن، پنج تا شش بار قوي تر از يك آدم معمولي هستند. يك انسان معمولي 
به زحمت مي تواند وزنه 45 كيلوگرمي را به باالي سر ببرد اما براي يك انسان قوي ركورد فوق العاده اي 
براي شكستن وجود ندارد. بررسي روند ركوردزني مسابقات وزنه برداري نشان مي دهد ورزشكاران به حد 
نهايي نزديك شده اند و بعيد است كسي بتواند وزنه 500 كيلوگرمي را از زمين بلند كند، حتي اگر از داروهاي 
نيروزا استفاده كند. برخالف باور عموم كه اسكلت بندي بدن را عامل اين موضوع مي دانند، اين محدوديت 

به ماهيچه هاي بدن ما بر مي گردد.
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گوناگون
كوچولوهاي ثروتمند

 درست است كه وال استريت و بازار هاي بورس 
اروپا شرايط مناسبي ندارند اما اوضاع اقتصادي 
سكه  حسابي  فارس  خليج  نشين هاي  شيخ  در 

است. 
توليد  پول  بين المللي  صندوق  گزارش  براساس 
دالر   466 و  هزار   81 به  قطر  ملي  ناخالص 
رسيده و رشد اقتصادي اين كشور با افزايش 20 
درصدي نسبت به سال گذشته باالتر از آمريكا، 
صندوق  است.  ايستاده  چين  و  بريتانيا  ژاپن، 
بين المللي پول بر اساس شاخص قدرت خريد، در 
آمد سرانه كشورهاي جهان را محاسبه كرده كه 
بر همين مبنا 10 كشور ثروتمند جهان به ترتيب 

از اين قرار هستند: 

1 - قطر: در آمد سرانه: 91،379 دالر 
 1.69 جمعيت  با  جهان  كشور  ثروتمندترين 
دارد.  را  سرانه  درآمد  شاخص  باالترين  ميليوني 
مثل بسياري ديگر از كشورهاي خليج فارس نفت 
بازي  كشور  اين  صنعت  در  را  نقش  مهم ترين 

مي كند. 

2 - لوكزامبورگ: درآمد سرانه:89,562 دالر 
مخصوص  زبان  اروپايي،  كوچك  كشور  اين 
ميليوني   0.51 جمعيت  اما  دارد  را  خودش  به 
و  آلماني  فرانسوي،  زبان  سه  به  لوكزامبورگ 
صنايع  مهم ترين  مي كنند.  صحبت  لوكزامبورگي 
آهن  مالي،  خدمات  بانكداري،  كوچك  كشور  اين 

و فوالد است. 

 57,774 سرانه:  درآمد  عربي:  متحده  -امارات   3
دالر 

اين سومين كشور ثروتمند جهان محل بزرگ ترين 
اين  است.  مال»  «دبي  يعني  جهان  خريد  مركز 
كشور از هفت امير نشين كوچك تشكيل شده و 
صنايع  مهم ترين  دارد.  جمعيت  نفر  ميليون   8.26
و  آلومينيوم  پتروشيمي،  خام،  نفت  در  امارات 

سيمان است. 

4 - نروژ: درآمد سرانه: 57,774دالر 
پادشاهي نروژ يكي از معدود كشورهاي دنياست 
كه هنوز با حكومت پادشاهي اداره مي شود. اين 
و  است  نفر  ميليون  ميزبان 4.97  اروپايي  كشور 
مناطق اقتصادي استراتژيك آن به دليل نفت خام 

و گاز طبيعي اينچنين پا گرفته اند. 

5 - سنگاپور: درآمد سرانه: 56,797 دالر 
سنگاپور كشوري متشكل از 63 جزيره است كه 
مهم ترين  دارد.  جمعيت  ميليون   5.07 مجموع  در 
صنايع اين كشور آسياي جنوب شرقي الكترونيك، 

شيميايي و خدمات مالي است. 

سرانه: 47,084  درآمد  عربي:  متحده  اياالت   -  6
دالر 

يكي  نفر،  ميليون  بر 310  بالغ  جمعيتي  با  آمريكا 

نفت  است.  جهان  كشورهاي  پرجمعيت ترين  از 
بخش هاي  مهم ترين  اتومبيل سازي  و  فوالد  خام، 

صنعتي اين كشور را تشكيل مي دهند. 

7 - سوئيس: درآمد سرانه: 46,424 دالر 
ارتشي  چاقوهاي  به  را  سوئيس  جهان  اينكه  با 
اين  اما  مي شناسد  شكالت هايش  و  سوئيسي 
كشور يكي از بهشت هاي سرمايه داران دنياست. 
بر  جمعيت  نفر  ميليون   7.86 با  سوئيس  اقتصاد 
شيميايي  صنايع  و  ماشين آالت  توريسم،  پايه 

است. 

8 - هلند: درآمد سرانه: 42,447 دالر 
وآمد  رفت  زيادي  توريست هاي  كشور  اين  در 
دارند و درآمد سرانه هم نزديك به 42 هزار و نيم 
دالر تخمين زده شده. كشور گل ها 16.68 ميليون 
كشاورزي،  مهمش  صنايع  و  دارد  جمعيت  نفر 

فوالد و وسايل مهندسي است. 

9 - ايرلند: درآمد سرانه: 39,999 دالر 
خونين  جنگ هاي  صحنه  متمادي  سال هاي  ايرلند 
بحراني  روزهاي  از  خوبي  به  اما  بود  استقالل 
جمعيت  دارد.  قدرتمندي  اقتصاد  و  گرفته  فاصله 
ايرلند بالغ بر 4.58 ميليون نفر تخمين زده شده و 
مهم ترين صنايع آن فوالد، غذا و منسوجات است. 

نعنايي  قرص هاي  سازنده  اتريش  اتريش:   -  10
مشهور «پِز» است اما مهم ترين صنايع آن ساخت 
و ساز، غذا و فوالد است. جمعيت 8.41 ميليوني 

اتريش بيشتر به زبان آلماني صحبت مي كنند. 

27 سپتامبر2011
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فيس بوك 182 هزار شغل 
در امريكا ايجاد كرده است

مي دهد  نشان  مريلند  دانشگاه  جديد  بررسي هاي 
شبكه اجتماعي فيس بوك باعث ايجاد 182 هزار 
شغل در امريكا شده و سود كالني به اقتصاد اين 
كشور تزريق كرده است. محققان دانشگاه مريلند 
فيس بوك  گذشته  سال  در  تنها  كه  كردند  اعالم 
نزديك به 16 ميليارد دالر به اقتصاد امريكا كمك 
كرده است و اين شبكه اجتماعي باعث ايجاد 182 
هزار شغل در امريكا شده است. يكي از اساتيد 
تاييد  ما  تحقيقات  كرد،  اظهار  مريلند  دانشگاه 
به  تبديل  اجتماعي  شبكه هاي  پالت فــرم  مي كند 
يك صنعت جديد شده و رشد اين شبكه ها باعث 

درحال  فيس بوك  مي شود.  اشتغال زايي  رشد 
مختلف  نقاط  در  دفتر  بسياري  تعداد  حاضر 

جهان دارد.

غول هاي متحرك دوست داشتني
زهرا عزيزمحمدي

كه  كرده اند  تبديل  ماشين هايي  به  معروفند  جاده ها  هيوالي  به  كه  را  كاميون هايي  انگيسي  متخصصان 
مي توانند روي برف حركت كنند. هشتم فوريه سال 2009 ميالدي، وقتي سرماي شديد سرتاسر انگلستان 
را فلج كرد، كاركنان سانتا پاد راك وي (Santa Pod Raceway) در نورث همشاير تصميم گرفتند براي 
مقابله با اين دردسر بزرگ «پادزيال» (Podzilla) را به استخدام خود درآورند. پادزيال، در حقيقت كاميون 
غول پيكر 1200 اسب بخاري بود، كه براي حركت روي 180هكتار زمين صعب العبور طراحي شده  بود، 
آن  هم فقط با مصرف سوخت 15 گالن در هر مايل! (تعجب نكنيد اين يك غلط چاپي نيست). پادزيال، دقيقا 
يك وسيله حمل و نقل زمستاني نيست؛ اما به خاطر چرخ هاي 6 فوتي بلندش كه كشندگي فراواني دارند، 
سرگرمي هاي زيادي را در برف ايجاد كرده  است. پادزيال، خيلي زود تبديل به وسيله يي وسوسه انگيز براي 
كودكان محلي شد تا سورتمه هايشان را به آن قالب كرده و روي برف سر بخورند. اين كاربري عالوه بر 
سبك مفيدي بود كه پادزيال براي حمل و نقل در زمين هاي وسيع ارايه مي كرد. امروز اين هيوالي غول پيكر 
1200 اسب بخاري يكي از وسايل محبوب زمستاني به شمار مي آيد كه خيلي از انگليسي ها از حضور آن 

در جاده ها احساس آرامش و اطمينان خاطر مي كنند.
هيوال در برابر هيوال

اگر از بسياري از مردم بپرسيد چرا با دوچرخه  به محل كار مي روند، به شما مي گويند چون از ورزش و 
تحرك لذت مي برند. از نظر آنها ركاب زدن، نرمش و ورزش صبحگاهي خوشايندي است كه باعث مي شود 
اوصافي  چنين  با  بياورد.  سرحال  صبح  ساعت 9  كاري  جلسه  براي  را  آنها  و  برود  چشمشان  از  خواب 
آيا حاضريد براي دوچرخه يي كه ركاب زدن را آسان تر و از شدت خستگي تان كم مي كند 10 هزار دالر 
بپردازيد؟ دوچرخه يي كه به نسبت مسافتي كه طي مي كند انرژي كمتري از شما مي گيرد؟ با فرض اينكه 
ساخته  امروزي  انگليسي)  خرد (پني  پول  يك  او  باشد؛  قبول  قابل  شخص  اين  دوچرخه  اين  سازنده  ايده 
است به نام «Monsterbike» كه در طراحي و ساخت آن به  جاي چرخ جلويي دوچرخه از يك تاير بزرگ 
كاميون استفاده شده  است. به نظر مي رسد كه سرعت گام برداشتن چرخ جلويي، چرخ عقبي را مجبور به 
تالش بيشتري براي راندن دوچرخه مي كند. اگر از مفيد بودن اين دوچرخه به عنوان يك وسيله ورزشي 
شما  كه  است  اين  غول پيكر،  دوچرخه  اين  روي  شدن  سوار  مزاياي  جالب ترين  از  يكي  كنيم،  نظر  صرف 
هيچگاه در برابر وسايل نقليه ديگر احساس مرعوب شدن نخواهيد داشت و هرگز فرياد راننده هاي تاكسي 

را كه قبل از اين مسير عبور دوچرخه سوارها را قطع مي كردند، نخواهيد شنيد.

انقالبي در دنياي پرينترهاي رنگارنگ

غذا هم پرينت مي شود
جهت  آن  از  بعدي  سه  پرينترهاي  معمول  بطور   
مورد توجه هستند كه پيوندي ميان هنر و صنعت 
مي زنند. اما به نظر مي رسد آنها بزودي به كمك 
كه  كنند  خلق  غذاهايي  تا  آمد  خواهند  سرآشپزها 
با دست تهيه نمي شوند و تهيه كننده آن البراتوار 
ماشينهاي كريتيو كرنل يا ديگر بزرگان اين صنعت 
در  اكنون  غذا  بعدي  سه  پرينتر  جديد ترين  است. 
شبيه  ناگتهايي  مي تواند  و  دارد  CCMLقرار 
كه  كند  تهيه  كلوچه هايي  و  كيك  بپزديا  فضاپيما 
وقتي آنها را تكه مي كنيد پيامي را كه درآن نهفته 
است، مي بينيد مانند پيشنهاد ازدواج، حروف اول 
اسم يا آرم يك شركت. آنها مي توانند همبرگرجامد 
را با اليه هايي از سس كچاپ و خردل مايع تهيه 
كنند يا همبرگري بپزند كه از مواد گياهي و خام 

تهيه شده است.

جوهرهاي  از   CCML غذاي  پرينت  شركت 
 FabApp خوردني و بلوپرينتهاي الكترونيكي كه
ناميده مي شود استفاده مي كند. اين دستگاه غذا را 
با استفاده ا زچند كارتريج پرينت كرده و دستورات 
داده شده را موبه مو اجرا مي كند تا شكل مورد 
آزمايشگاه  مدير  ليپسون  هاد  شود.  ساخته  نظر 
الكترونيكي  بلوپرينت هاي  مي گويد:  باره  اين  در 
براي مواد مخصوصي كه در اين پرينترها به كار 
مي رود، تهيه شده اند. ديگر پرينترهاي غذا از جمله 
نمونه هايي كه در مرحله هاي طراحي و نمونه سازي 
قرار  ماساچوست  دانشگاه  البراتوارهاي  در 
اسكن  را  غذا  دستور   QP كدهاي  مي تواند  دارند 
غذا  بعدي  سه  پرينت  كانسپت هاي  اغلب  در  كنند. 
جوهرها مايع هستند، مانند شكالت مذاب، پنير يا 
را  آنها  نمي توان  كه  غذاهايي  و  بيسكويت  خمير 
سبزيجات  و  گوشت  مانند  كرد  تهيه  آماده  بطور 
تا  مي شوند  مخلوط  مايعات  ديگر  با  و  شده  خرد 
از  پرينت  قابل  مواد  هرم  شوند.  غذا  جوهر  مانند 
برهم  و  درهم  كمي  گوشت  انواع  يا  شيرينيجات 
به نظر مي رسد اما با اين وجود پرينت غذا چيزي 
بيش از تزيينات روي يك غذاي زيباست و راهي 
براي خلق طعم هاي جديد و اشكالي از غذا با تغيير 
دادن خواص شيميايي آنهاست. ليپسون مي گويد: 
و  مي رود  شمار  به  عظيم  فضايي  طراحي  اين يك 
تركيب طعم ها و مزه ها با مواد، هندسه و رنگ ها 

مي تواند محصوالت بي شماري توليد كند.

آيفون 5 بسيار متفاوت  از 
نسخه هاي قبلي است

شايعات و تصاويري كه به تازگي در وب منتشر 
شده اند حكايت از آن دارند كه اپل تصميم گرفته 
اساسي  بطور  را   5 آيفون  ظاهري  شكل  است 
اپل  هوشمند  همراه  تلفن  پنجم  نسل  دهد.  تغيير 
از نخستين هفته هاي ماه اكتبر عرضه مي شود، 
درحالي كه از ماه ها قبل گمانه زني ها و شايعاتي 
درباره ويژگي هاي فني و ظاهري اين محصول 
در شبكه منتشر شده اند. در تازه ترين اخبار غير 
و  كيس ها  طراح   Case-Mate شركت  رسمي، 
منتشر  را  تصاويري  اپل  محصوالت  قاب هاي 
كامال  شكل   5 آيفون  مي دهند  نشان  كه  كرد 

متفاوتي از نسل هاي قبلي خود دارد.

 اين تصاوير تاييد مي كنند كه اپل براي ساخت 
آلومينيوم  از  جديد  آيفون  اين  جلويي  بخش 
استفاده كرده و بنابراين شيشه آلومينوسيليكات 
در  شيشه يي  قاب  نوع  اين  مي گذارد.  كنار  را 
اپل  براي  آيفون  عرضه  ماه هاي  نخستين 
مشكالت زيادي ايجاد كرد و منجر به آنتن گيت 

(مشكل آنتن دهي) شد.

 5 آيفون  لبه هاي  كه  مي رسد  نظر  به  همچنين   
باريك  زيادي  تاحد  قبلي  مدل هاي  به  نسبت 
شده اند. از ديدگاه فني، شايعات نشان مي دهد كه 
آيفون 5 از پردازشگر A5 dual-core استفاده 
خواهد كرد. اين سي پي يو عملكردهاي دستگاه را 
مي دهد.  كاهش  را  انرژي  مصرف  و  كرده  بهتر 
روي   Case-Mate شركت  كه  توضيحاتي  در 
سايت خود براي اين تصاوير منتشر كرده آمده 
كيس ها  اين  كه  دارد  وجود  احتمال  اين  است: 
براي آيفون 5 يا حتي آيفون 4S استفاده شوند.

باهوش ترين دوچرخه جهان
لوكس  نقليه  وسايل  رده  در  معموال  دوچرخه ها 
بعضي  است.  اشتباه  باور  اين  اما  نمي گيرند  قرار 
جهان  خودروسازي  مشهور  كارخانه هاي  از 
توليد  دوچرخه هايي  فراري  و  المبورگيني  مثل 
از  بعد  دارد.  قيمت  دالر  هزار  چند 10  كه  مي كنند 
فورد  به  نوبت  بار  اين  مشهور  كمپاني هاي  اين 
رسيده كه وارد دنياي دوچرخه ها بشود. برخالف 
فورد  شركت  فراري،  شركت  متعارف  دوچرخه 
خاص  آوري هاي  فن  از  جديد  دوچرخه  اين  در 
بيشتر  در  است.  برده  بهره  اتومبيل هايش  ساخت 
دوچرخه هاي الكتريكي شما مجاز به انتخاب ميان 
پاهاي  پدال  قدرت  يا  الكتريكي  انرژي  از  استفاده 
در  اما  آنها  دوي  هر  از  تركيبي  يا  هستيد  خود 
حسگرهاي  از  استفاده  با  فورد  شركت  دوچرخه 
مغناطيسي، چرخ جلو مي تواند حس كند كه شما به 
چه ميزان فشار را براي پدال زدن تحمل مي كنيد 
و به صورت اتوماتيك از انرژي الكتريكي ذخيره 
نشود.  وارد  فشار  فرد  به  تا  كند  استفاده  شده 
را  زدن  دور  مي تواند  هوشمند  دوچرخه  اين  البته 
اين  كه  است  اين  جالب  نكته  دهد.  تشخيص  هم 

اختراع  يك  فرمول  ماشين هاي  براي  سنسورها 
در  انحراف  تشخيص  با  و  شده اند  داده  توسعه  و 
مي كنند.  كار  سنسورها  اطراف  مغناطيسي  ميدان 
چرا  است  ميان  در  گوگل  اندرويد  پاي  هم  اينجا 
همراه  تلفن  از  اندرويد  اپليكيشن  يا  برنامه  يك  كه 
فرمان  دسته  روي  كه  دوچرخه سوار  هوشمند 
به  دسترسي  اجازه  او  به  شده  نصب  دوچرخه 

تنظيمات دوچرخه را مي دهد. 

دوگانه  طراحي  از  كه  دوچرخه  اين  بدنه  جنس 
هيبريد  و  كربن  فيبر  از  است  برخوردار  جنسي 
آلومينيوم است و از سيستم تعويض دنده شيمانو 
آلفاين با تسمه كربني بهره مي برد و با يك شارژ 
كند.  طي  را  مسافت  كيلومتر   85 مي تواند  كامل 
قيمت  و  عرضه  زمان  خصوص  در  فورد  شركت 
انتخاب  آن  براي  هم  نامي  هنوز  كه  دوچرخه  اين 
نكرده، سكوت اختيار كرده اما برخي گمانه زني ها 
حاكي از آن است كه اين شركت به دنبال توسعه 
يك برنامه آيفون براي اين دوچرخه است تا نظر 
خريد  براي  نيز  را  آيفون دار  دوچرخه سوار  اقليت 
اين دوچرخه جلب كند و بعد خطوط توليد انبوه آن 

را راه اندازي كند.



1919 هفته نامه پرشين جمعه 8 مهر ماه 1390 - شماره 217
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

فناورى
آغاز پروازهاى 

هواپيماى جديد بوئينگ  
 سرانجام و با گذشت نزديك به 11 سال، هواپيماى 
به  موسوم   787 بوئينگ،  شركت  جديد  رويايى 
دريم الينر (به معنى روياپيما) از ماه آينده پروازهاى 

خود را در ناوگان هوايى جهان آغاز خواهد كرد.
با  همراه  بود،  طوالنى  بسيار  راه  حاج زمان:  محمود 
تاخيرات فراوان و مشكالت زياد همچون آتش سوزى 
در مراحل تست اوليه. اما سرانجام هواپيماى عظيم، 
به  موسوم   787 بوئينگ  آينده  نسل  و  سبك وزن 
 ،(Dreamliner روياپيما-  معنى  دريم الينر(به 
آمريكا  هوايى  سازمان  رسمى  تاييديه  توانست 
آينده،  ترتيب و از ماه  به اين  (FAA) را كسب كند. 
اين هواپيما وارد ناوگان ترابرى هوايى جهان خواهد 

شد.
وساخت  طراحى  فرايند  پاپ ساينس،  گزارش  به 
بوئينگ 787 چندين سال طول كشيد تا به اين نقطه 
برسد. اين هواپيما قرار است هواپيمايى سبك تر (با 
با  و  راحت تر  كربن)،  فيبر  از  بدنه  ساخت  به  توجه 

مصرف سوخت بهينه تر باشد.
و  شده  ساخته  تيتانيوم  و  كربن  از  هواپيما  بدنه 
يك  نگهدارى،  و  تعمير  هزينه هاى  كاهش  بر  عالوه 
يك  مى كند.  تامين  را  سوخت  بازدهى  افزايش  سوم 
به  مربوط  سوخت  بازدهى  افزايش  از  ديگر  سوم 
دو  بوئينگ  كه  بود  خواهد  هواپيما  اين  موتورهاى 
مدل GEnx جنرال موتورز و Trent رولزرويس را 
بهبود  آخر  سوم  يك  است.  گرفته  نظر  در  آن  براى 
تغييرات  به  مربوط  نيز  سوخت  مصرف  بازدهى 
آيروديناميك هواپيما است كه با كاهش مقاومت در 
الزم  پرواز  براى  كمترى  پيشرانه  نيروى  هوا،  برابر 

خواهد داشت.

كردن  فراهم  براى  تا  كرده  تالش  همچنين  بوئينگ 
بخش هاى  تمام  مسافران،  براى  راحت تر  پرواز 
چيدمان  تا  گرفته  كابين  هواى  كيفيت  از  هواپيما 
صندلى ها را بهبود ببخشد. افزايش رطوبت و فشار 
از  استفاده  به  توجه  با  كابين  هواى  داخل  هواى 

خوشايندترى  مسافرت  هواپيما،  بدنه  در  كامپوزيت 
را براى مسافران فراهم مى كند. نورپردازى مناسب 
درون كابين، پنجره هاى بزرگ تر، و سيستم تسهيل 
شرايط پرواز براى عبور از چاله هاى هوايى، از ديگر 
پروازى  ويژگى هاى  بهبود  براى  بوئينگ  تمهيدات 

روياپيما براى مسافران است.
با  جديد  هواپيماى  تولد  اوصاف،  اين  تمام  با 
دشوارى هاى زيادى همراه بود. مشكالت فراوانى از 
هواپيما  كابين  در  كشيدن  سيگار  به  مربوط  مسائل 
آتش سوزى هاى  به  مربوط  مشكالت  تا  گرفته 
سيستم برق هواپيما بايد رفع مى شد تا تاييديه پرواز 
جمعه  سرانجام   FAA اما  شود.  صادر  هواپيما  اين 
هواپيما  اين  تا  كرد  صادر  را  رسمى  تاييديه  گذشته 
پروازهاى  مهرماه   4  / سپتامبر   26 تاريخ  از  بتواند 

خود را در خطوط هوايى جهان آغاز كند.

مدرسه فارسى صمد بهرنگى
مدرسه زبان فارسى صمد بهرنگى ترم پائيزى خود را از روز شنبه 10 سپتامبر 2011 

در محل جديد خود آغازخواهد كرد.

آموزش زبان فارسى براى فارسى زبانان از سطح آمادگى
. A Level و   GCSE   تا   

 .  GCSE آموزش رياضى در سطح
برنامه هاى متنوع  فرهنگى و ورزشى .

 A و ( GCSE) مدرسه صمد بهرنگى مركز رسمى امتحانات جى سى اس اى
level  فارسى ميباشد و اين امتحانات زير نظر سازمان OCR  توسط مدرسه 

بهرنگى و در مدرسه بهرنگى  بر گزار مى گردد.
مدرسه صمد بهرنگى داراى يك كادر آموزشى ماهر و با تجربه مى باشد ( 

آموزگارانى با بيش از 15 سال تجربه آموزگارى در ايران و در انگلستان). در 
اين مدرسه از شيوه هاى پيشرفته آموزشى استفاده ميشود.

آدرس جديد مدرسه:
Bounds green School
Bounds Green Road, London N11 2QG

نزديكترين ايستگاه آندرگراند: 
Bounds Green Station

مدرسه در 100 مترى آندرگراند واقع شده و داراى پاركينگ مى باشد.
اتوبوسهاى: 184,299,102,221

تلفن كانون: 02077000477               
جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر با شماره تلفن 

02077000477  با كانون ايرانيان لندن تماس بگيريد. 
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جديدترين زيردريايي به عمق 1200 متري مي رود

درست است كه پيوسته ناسا فضاپيما مي سازدو به مريخ مي فرستد اما هنوز هم نكات بسياري در 
كره خاكي ما اتفاق مي افتد كه از آن بي خبريم. بويژه اگر اين اتفاقات در پس امواج عميق اقيانوس 
از  بسياري  براي  اكتشافاتشان  كه  شدند  ساخته  زيردريايي  چند  اخير  سال  چند  در  باشد.  نهفته 
دوستداران دريا جالب بود مانند زيردريايي هاي سي كوئستر و سي اكسپلورر از شركت يوبوت 
وركس و قايق نيمه زيردرياييEGO. آخرين طرح چشمگير زيردريايي ICTINEU 3 است، يك زير 
دريايي سه نفره (هدايتگر همراه دو مسافر) كه مي تواند تا عمق 1200 متري دريا پايين برود و به 

اين ترتيب عنوان نهمين زيردريايي عميق دنيا را به خود اختصاص داده است.
صنعتي،  فعاليت هاي  و  زمين شناسي  اقيانوس شناسي،  مقاصد  براي  مي توان  را  دريايي  زير  اين 
با  مي تواند  كه  است  يي  گونه  به   ICTINEU 3 طراحي برد.  كار  به  تفريح  و  عكاسي  فيلمسازي، 
توجه به وظيفه پيش رويش خود را با شرايط وفق دهد و ابزارها و وسايل و حسگرهاي الزم در 
اين زمينه درآن فراهم شده است. همچنين در آن دو بازوي روباتيك تعبيه شده اند كه مي توانند در 
7 درجه مختلف آزادانه فعاليت كنند. طول هر بازو 5/1 متراست. براي اينكه اين زيردريايي بتواند 
در بازار قايق ها و زيردريايي هاي تفريحي هم مشترياني بيابد درهاي آن طوري ساخته شده اند كه 
مسافران مي توانند از روي سطح آن يا به كمك قايقي كوچك وارد زيردريايي شده و از آن خارج 
شوند. يك پنجره آكريليك به قطر 5/1 متري براي تماشاي مناظر در زيردريايي وجود دارد البته 
يكي ديگر از وظايف آن ثابت نگه داشتن فشار اتمسفر داخل زيردريايي است تا مسافران با مشكالت 

تنفسي مواجه نشوند.
زيردريايي  اين  مي كنند.  تامين  كيلوواتي   42 ليتيومي  باتري هاي  را   ICTINEU 3 محركه نيروي 
مي تواند مسافت 32 كيلومتر زير آب را با سرعت 5/1 گره (8/3 كيلومتر در ساعت) طي كند. همچنين 
اغلب  آن  سازندگان  گفته  وبه  كند  فعاليت  خودكار  بطور  ساعت  بمدت 10  مي تواند   ICTINEU 3

كشتي هاي تحقيقاتي مي توانند آن را كنترل كنند و عالوه برآن حمل و نقل آن بسيار آسان است.
تا پايان 2011 ساخت ICTINEU 3 تمام شده و اين وسيله حتي آزمايشات دريايي را انجام داده و 
گواهينامه فعاليت خود را نيز دريافت كرده است. شركت سازنده اعالم كرده است هرگونه سفارش 
ساخت زيردريايي در عرض دوسال تحويل داده خواهد شد و عالوه برآن ICTINEU 3 خدمات 

غواصي را كه از ابتداي 2012 در درياي مديترانه انجام مي شوند، برعهده خواهند گرفت.

حراج قديمي ترين 
خودروي جهان

به  مخصوص  بسيار  خودروي  يك  آينده  ماه 
مزايده گذاشته مي شود. اين خودرو قديمي ترين 
اتومبيل موتوردار دنياست كه هنوز هم قادر به 
فعاليت است و در سال 1884 ساخته شده است. 

نمونه اول ساخته ديون بوتو است و نمونه دوم 
آن را كنت دو ديو ساخته است كه در نخستين 
داشت.  شركت  نيز  جهان  اتومبيلراني  مسابقه 
عمومي  رابطور  اتومبيلراني  مسابقه  نخستين 
قلمداد   1895 سال  در  رون  پاريس  آزمايش 
مي كنند اما در حقيقت نخستين مسابقه در سال 
1887 برگزار شد و نخستين مسابقه اتومبيلراني 

اروپا لقب گرفت.

حضوريافت!  اتومبيل  يك  فقط  مسابقه  اين  در   
سردبير  آن  راننده  كه  اتومبيل  همين  يعني 
فرانسه  در  دوچرخه  مجله  پرفروش ترين 
بطور  را  مسير  اتومبيل  اين  بود.  (لوولوسيپد) 
ساعت  در  مايل  سرعت 37  با  و  كرد  طي  كامل 
برنده مسابقه اعالم شد. البته بسيار جالب است 
كه اين نمونه هنوزهم قابليت عملكرد دارد. براي 
از  بيش  بايد  كند  حركت  نفره   4 خودروي  آنكه 
و  آن كرده  آماده سازي  زمان صرف  دقيقه   30
سيستم  به  آب  بايد  مايل   20 هر  حركت  هنگام 
داخلي خودرو وارد كرد. با اين وجود نمي توان 
مهم ترين  از  خودرويكي  اين  كه  كرد  فراموش 
انتظار  است.  خودروسازي  تاريخ  اتومبيلهاي 
مي رود اين خودرو به بهايي باالتر از 20 ميليون 

دالر امريكا فروخته شود.
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باورها و 
پندارها

رايج  پندارهاى  آنگونه  به  باورها 
اطالق مي شود كه هيچگونه پايه و 
بلكه  ندارد  تجربى  و  علمى  اساس 
به عنوان قسمتى از دبيات شفاهى 
فردى  از  گاه  و  نسلى  به  نسلى  از 
و  است  يافته  انتقال  جمعى  به 
بخصوص  اشارت  و  عالمات  مردم 
باورها  اين  نشانه  زندگى  در  را 
از  هريك  شدن  ظاهر  و  داده  قرار 
عناصر قراردادى را نقطه آغاز اين 
شگون  گاهى  و  مي دانند  پندارها 
اشارات  اين  با  را  زندگى  ميمنت  و 
آشكار و تعبير و تفسير مي نمايند 
يا با بد شگون دانستن بعضى ديگر 
نحوست  رفع  و  بال  دفع  صدد  در 
آنها  از  تعدادى  به  كه  برمي آيند 

اشاره خواهد شد:

آب آئينه قرآن را بايد پشت سر مسافر به زمين 
ريخت تا زود برگردد آتش را در شب نبايد به 
بسم ا  حتمًا  بايد  آمد  الزم  اگر  كرد  پرت  جايى 
آن  كردن  صدا  و  خانه  بام  به  كالغ  آمدن  گفت: 
خوش  مي گويند  است  آورده  خبر  مسافر  از 

خبرباشى.
اگر استكان چاى رديف شود نشانه آمدن مهمان 

است.
پاى  روى  را  خود  پاى  يك  شيرخوار  بچه  اگر 
ديگر قرار دهد جفت مي آورد و نشانه آن است 

كه بچه بعدى مانند خودش دختر يا پسر است.
به  آنرا  بايد  بشكند  خانه  لوازم  از  چيزى  اگر 
بوده  باليى  كرد  پيدا  اعتقاد  و  گرفت  نيك  فال 
شكسته  با  و  است  آورده  رو  ظرف  آن  به  كه 
شدنش رفع بال شده و به خير گذشته است. اگر 
كسى در ماه محرم از زينت آالت طال جز آنچه 
از  كند  استفاده  داشته  خود  با  آن  از  پيش  كه 

طالهايش كم مي شود.
اگر در حاليكه آفتاب است باران ببارد مي گويند 

گرگ دارد مي زايد.
پيش  برخيزد  خواب  از  چپ  دنده  از  كسى  اگر 

آمدها برخالف مقصودش روى خواهد نمود.
گوشتى   ميخ  بريزد  آب  گربه  روى  كسى  اگر 

(زگيل) در مي آورد.
اگر كفش انسان موقع در آوردن از پا روى هم 

قرار گيرد مسافرتى برايش پيش مي آيد.
اژدهايى  بگيرد  ماه  اگر  داشتند،  عقيده  قديمي ها 
به او حمله ور شده و مي خواهد او را ببلعد بايد 
طشت يا ظرف مسى ديگرى را به صدا در آورد 

تا اژدها بترسد و ماه را رها كند.
اگر مرغى مانند خروس بخواند بايد آنرا كشت.

اگر ناخن شصت دو دست را به هم بزنند جنگ 
و دعوا راه مي افتد.

شادمانى  و  خوشحالى  نشانه  چشم  پلك  تكان 
شخص در آينده خواهد بود.

خارش كف دست نشانه رسيدن به پول است و 
خاريدن كف پا احتمال كتك خوردن.

بايد  بياشامد  آب  بخواهد  كسى  اگر  حمام  در 
دست ديگرش را روى سر بگذارد.

انسان  نشست  نبايد  اطاق  درب  چارچوب  روى 
مورد تهمت قرار مي گيرد.

زائو را در منزل تنها نبايد گذاشت، آل1 جگر او 
را بيرون مي آورد و با خود مي برد.

شب نبايد اطاق را جارو كرد.
همسايه  به  (سفيدى)  ماست   و  شير  هنگام  شب 
خانه  از  بركت  داشتند  اعتقاد  زيرا  نمي دادند، 
كوچك  چيز  يك  مي شد  الزم  اگر  و  مي رود 
قرار  آن  در  دامه  سياه  دانه  مانند  سياهى 

مي دادند.
بازى  آهنى  ميله  و  سالح  با  تاريكى  در  شب 

دراز  آهن  شب  در  كه  مي گفتند  و  نمي كردند 
مي شود و بدين طريق از خطرات آن جلوگيرى 

مي كردند.
ديدن  به  نبايد  چهارشنبه  شب  و  يك شنبه  شب 

بيمار رفت.
شلوار رو به قبله پوشيدن بدشگون است.

عطسه عالمت توقف در ابتداى كار و دو عطسه 
پياپى نشانه جهد و جديت در كار است.

موقع ورود به مكان تاريك بايد بسم اله گفت تا 
جنيان دور شوند.

بر  گاو  و  دارد  قرار  گاو  شاخ  روى  زمين  كره 
بزرگ  دريائى  در  ماهى  و  ايستاده  ماهى  پشت 
شناور است هنگام تحويل سال گاو زمين را از 
مي كند  منتقل  ديگر  شاخ  بروى  شاخ  اين  روى 
وقتى كه پشه اى روى بدن گاو بنشيند گاو خود 

را تكان مي دهد زلزله روى خواهد داد.
اگر تخم مرغى را هنگام تحويل سال روى سينى 

قرار دهند حركت مي كند.
مي گفتند  پندار  به  يا  مثال  عنوان  به  قديمي ها 
مي چرخد،  برعكس  مرتبه  يك  آسيا  سنگ  كه 
اصطالح گاو و ماهى از هم در كردن هنوز گاهى 

بكار مي برند.
ناخنهاى چيده شده را نبايد در دست و پا ريخت 

نكبت مي آورد.
دمل   نشيمنگاهش  در  بنشيند  هاون  در  هركس 

(ماده چركى) بيرون مي آيد.
نمك را هم نبايد در دست و پا ريخت.

هنگام روشن كردن چراغ به آن سالم مي كردند 
و به روشنايى چراغ قسم مي خوردند و مي گفتند: 

به اين سوز »سوء« سلمان.
وقتى كه شغالها دسته جمعى صدا كنند و سگها 
هواى  خوبى  دليل  دهند  جواب  جمعى  دسته 

فرداست.
نقل  شغالها  و  سگها  درباره  هم  افسانه اى 
زندگى  آبادي ها  در  شغالها  سابقًا  است:  شده 
روز  يك  صحراها  در  سگ ها  و  مي كرده اند 
بيمارى  ما  گفت  آمده  سگها  طرف  از  نماينده اى 
داريم كه خوب شدنش موقوف به آمدن در شهر 
تا  بياوريم  آباديش  داخل  به  بدهيد  اجازه  است 
برگرديم  صحرا  به  شد  خوب  حالش  وقت  هر 
رئيس شغالها كه بي تجربه بود اجازه داد سگها 
به آبادى آمدند، چون ديدند به آنها بد نمي گذارد 
زير  و  نمودند  امتناع  صحراها  به  مراجعت  از 
كه  وقت  چند  هر  به  اكنون  و  زدند  قولشان 
شغالها تا نزديكيهاى آبادي ها آمده دسته جمعى 
(خوب  آرا   ناخوشتان  آيا  اُهوى  مي زنند:  فرياد 
و سالم) شده؟ سگها جواب مي دهند؛  (هف هف 

هف) يعنى تا هفت روز ديگر صبر كنيد.

آيا زبان مادرى 
وجود دارد؟

ناصر فكوهى

شايد اين پرسش در نگاه نخست به نظر بيش از اندازه 
ظاهر  به  گزاره  اين  آن  برابر  در  زيرا  بيايد،  معنا»  «بى 
از  انسانى  هر  كه  آنجا  از  كه  شود  مى  مطرح  بديهى 

مادرى زاده شده و اين مادر نيز زبانى دارد، بنابراين 
هر انسانى داراى يك زبان مادرى و فرهنگى است كه به 
اين زبان مادرى تعلق دارد. اما مسئله همانگونه كه در 
اين يادداشت قصد بيانش را داريم برخالف ظاهر ساده 

آن، از لحاظ فرهنگى بسيار پيچيده تر است. 
و  كننده  تعيين  در  البته  بحث  اين  در  ما  فرض  پيش 
اساسى بودن زبان به مثابه نه فقط ابزار اصلى ارتباط 
معانى،  دريافت  اساسى  ظرف  بلكه   ، ها  انسان  ميان 
پردازش آنها و انديشيدن و تحليل در انسان ها است. 
اين امر بنا بر تحقيقات زبان شناسان و جامعه شناسان 
و انسان شناسان زبان شناخت، مى تواند به تعداد زبان 
هاى  نظام  گويد  مى  سخن  آنها  به  فرد  يك  كه  هايى 
موازى شناختى، كنشى به وجود بياورد. بدين معنى كه 
يك فرد دو يا چند زبانه با سخن گفتن به هر يك از زبان 

هايش وارد جهان شناختى و كنشى متفاوتى بشود. 
اما پيش از آنكه اين بحث را از لحاظ نظرى دنبال كنيم، 
ابتدا چند مثال بياوريم تا از خالل مصداق ها مسئله را 
مگر  ندارد،  مادر  «يك»  لزوما  انسانى  هر  شود:  بازتر 
آنكه مفهوم مادر را صرفا در معناى بيولوژيك آن (و 
حتى آن هم در بيولوژى كالسيك و نه استفاده از فنون 
مى  انسانى  هر  برعكس  كنيم.  خالصه  جديد)  بارورى 
تواند حتى از نخستين سال هاى زندگى خود رابطه اى 
عاطفى و مادرگونه با چندين زن برقرار كند. براى مثال 
با پرستار يا دايه خود يا با يكى از زنان خويشاوند كه 
از وى مراقبت مى كند و غيره. افزون بر اين با كاهش 
سن شروع آموزش رسمى، اين رابطه باز هم مى تواند 
يا  دو  از  امروز  كودكان  يابد.  افزايش  نهادها،  اين  در 
آموزكاران  با  و  روند  مى  كودكستان  به  سالگى  سه 
همان  حتى  اما  شوند.  مى  روبرو  جديدى  پرستاران  و 
دوره  فرهنگ،  بر  بنا  نيز  بيولوژيك  مادر  با  رابطه 
تاريخى، شخصيت روانى و اجتماعى كودك و مادر و 
طرف ديگر اين رابطه يعنى پدر، يكسان نيست. بنابراين 
زبان به هيچ رو به شكل يكسان و هم وزن، هم سطح و 
با عميقى مشابه به افراد منتقل نمى شد. افراد بستگى به 
اينكه در چه روابطى ، در چه موقعيتى و با چه افرادى 
هاى  صورت  به  را  خود  مادرى  زبان  گيرند  مى  قرار 
بگوئيم  است  بهتر  يا  كنند  مى  درونى  متفاوتى  بسيار 

قابليت هاى نسبتا ذاتى را به فعل در مى آورند. 
از اين گذشته، بسيارى از كودكان ( و در شرايط جهانى 
شدن اين موقعيت دائما افزايش مى يابد) ممكن است در 
شرايط چند زبانگى قرار بگيرند و استراتژى هاى زبانى 
متفاوت،  زبان  دو  با  زندگى  كنند:  تجربه  را  متفاوتى 
ملى  زبان  كنار  در  قومى  يا  محلى  هاى  زبان  وجود 
مثال  براى  متفاوت  زبانى  با  محيطى  وجود  رسمى،  و 
در مهاجرت. در اين حالت كودك به صورت «طبيعى» 
چندين زبان را با يكديگر آموخته و همه آنها به نوعى به 
زبان «مادرى» او تبديل مى شوند، زيرا در آنها گويشى 
آنها  كنشى  و  ذهنى  شناختى،  جهان  در  و  دارد  طبيعى 

احساس امنيت زبانى مى كند. 
مى  رسمى  تربيت  محيط  وارد  كودك  كه  هنگامى  از 
شود و هر اندازه در اين محيط به پيش مى رود، دخالت 
در  و  شود  مى  بيشتر  شناختى  زبان  نظام  در  جامعه 
قابل  غير  تاثير  توانند  مى  فردى  هاى  سرگذشت  اينجا 
چه  بگذارند:  فرد  زبانى  هاى  سرگذشت  در  انكارى 
بسيار نويسندگانى كه هرگز به زبان مادرى خود متنى 
ننوشتند، يا در دوره اى به صورت موقت يا مقطعى و 
يا براى هميشه آن را به سود زبان ديگرى ترك كردند 
( كوندرا و بكت مثال هاى بسيار شناخته شده اى در 

اين زمينه هستند). 
ر  د

اين حال نبايد فراموش كرد كه فرد از دوران كودكى تا 
دورانى پيشرفته در سن خويش، روابط خود را با نظام 
خويشاوندى حفظ مى كند، و در اين نظام مادر، پدر و 
ساير عناصر تشكيل دهنده ، همگى خود نه فقط ممكن 
باشند،  داشته  زبان  در  متكثرى  ابتدايى  شرايط  است 
بلكه اين نيز ممكن است كه به صورتهاى متكثرى زبان 
خود را رشد داده باشند و يا از استراتژى هاى زبانى 
مختلفى استفاده كنند (بٍحث گسترده رابطه بين شفاهى 
بودن و كتبى بودن در حوزه زبان و رابطه بين زبان 
گذاريم).  مى  كنار  اينجا  در  را  كالبدى  زبان  و  گفتارى 
بر  همواره  تواند  مى  نظام  اين  با  فرد  رابطه  بنابراين 
موقعيت اوليه تاثير گذار باشد. به اين امر اضافه كنيم 
كه خانواده بيولوژيك اوليه، نه فقط در طول حيات فرد 
با خانوده بيولوژيك ثانويه اى تكميل مى شود ( ازدواج 
و فرزندى) و يا با آن دچار تنش و تقابل مى گردد، بلكه 
خانواده هاى اجتماعى و فرهنگى ديگرى نيز به روابط 
ثانويه،  و  اوليه  خانواده  تحول  چگونگى  اساس  بر  او 
نقشى  زبان  آنها،  از  يك  هر  در  كه  شوند  مى  افزوده 

كليدى دارد. 

از اين رو، سخن گفتن از فرهنگ زبان مادرى به صورت 
مطلق و قطعى، هر چند كامال نادرست نيست، ما بنا بر 
اجتماعى،  گوناگون  هاى  ظرف  در  همواره  بايد  مورد 
تحليل  بيشترى  تامل  با  و  شده  تعديل  غيره  و  فرهنگى 
براى  باشد  اى  مقدمه  تواند  مى  خود  بحث  اين  گردد. 
همچون  كشورى  در  خصوص  به  كه  ترى  مهم  بحث 
محلى  و  ومى  هاى  زبان  آ«  و  است  مطرح  ما  كشور 
هستند: بسيارى از استدالل هايى كه درباره اين زبان ها 
مطرح مى شود، بحث «زبان مادرى» را مبناى استدالل 
از  يك  هيج  در  آنكه  از  غافل  دهند  مى  قرار  خود  هاى 
قوميت ها و گويش هاى ايرانى ( و در كشورهاى ديگر 
نيز همين امر صادق است) ما با ميزان يكسان و شكل 
يكسانى از رابطه فرد يا افراد و گروه ها با زبان مزبور 
روبرو نيستيم و لزوما به اين دليل كه كسى درون يك 
زبان به دنيا آمده است نبايد او را واداشت كه در آن 
دهد.  تداوم  و  بازسازى  جهان  با  را  خود  رابطه  زبان 
«زبان  از  برخوردارى  حق  كه  اندازه  همان  ما  نظر  به 
«زبان  حتى  و  محلى»  «زبان   ، قومى»  «زبان   ، مادرى» 
ملى»، حقى قابل دفاع براى همه افراد است، حق ترك و 
كنار گذاشتن اين زبان ها نيز بايد براى آنها به رسميت 
شناخته شودف زبان بخشى از وجود درونى انسان ها 
است كه هر چند هر كس را به يك محيط فرهنگى بزرگ 
پيوند مى دهد اما اين پيوند بايد به صورت داوطلبانه و 
ازاد انجام بگيرد و فرد خود را را بخواهد و در راهش 
كوشش كند و نه از خالل اجبار و با هدف هايى فراتر از 

زندگى انسان و شخصيت انسان ها.

برگرفته از: خانه انسان شناسى ايران
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هستيد،  افسردگي  دچار  شما  اگر 
ممكن  حد  چه  تا  كه  مي كنيد  درك 
داشته  نااميدي  احساس  است 
بايد  افسردگي  درمان  در  باشيد. 
اما  گرفت.  كمك  متخصص  يك  از 
اقداماتي وجود دارد كه با انجام دادن 
آنها مي توانيد عاليم افسردگي را از 
خود دور كنيد؛ ورزش كردن، تغيير 
عادت هاي غذايي و حتي بازي كردن 
باعث  مي توانند  خانگي  حيوانات  با 
در  شوند.  شما  روحي  وضع  بهبود 
ادامه اين متن به شما نشان خواهيم 
داد كه چگونه مي توان كنترل زندگي 

را به دست گرفت.

را  خود  بدن  و  ذهن  تا  بخوريد  غذا  هوشمندانه 
بازساري كنيد

بين بدن و ذهن شما نوعي ارتباط وجود دارد؛ اگرچه 
مختص  كه  ندارد  وجود  خاصي  غذايي  رژيم  هيچ 
مي تواند  سالم  غذايي  رژيم  يك  باشد،  افسردگي 
باشد.  شما  افسردگي  درمان  كلي  برنامه  از  بخشي 
سبزيجات  ميوه،  زيادي  مقدار  خود  غذايي  رژيم  در 
خود  جسمي  و  روحي  سالمت  تا  بگنجانيد  غالت  و 

را تامين كنيد.

غذاهايي را انتخاب كنيد كه خلق و خوي شما را تغيير 
دهد

و   3 امگا  چرب  اسيد  كه  است  داده  نشان  مطالعات 
شما  خيال  آسودگي  باعث  مي تواند   B  12 ويتامين 
شده و تغييراتي در خلق و خو ايجاد كند. ماهي هاي 
چرب مثل ماهي آزاد و ماهي تن حاوي اسيد چرب 
دانه  و  آجيل ها  كتان،  تخم  همينطور  هستند.   3 امگا 
اين  حاوي  تيره  سبز  رنگ  داراي  سبزيجات  و  سويا 
مواد هستند. غذاهاي دريايي و لبنيات كم چربي منبع 
ويتامين B 12 هستند. افراد گياهخوار كه گوشت يا 
ماهي نمي خورند مي توانندB 12 را از طريق مصرف 
غالت غني شده (كورن فلكس) و محصوالت لبني در 

وعده صبحانه و مكمل ها تامين كنند.

از كربوهيدرات هاي كم چربي استفاده كنيد

سروتونين يك ماده شيميايي موجود در مغز است كه 
حس بهتر شدن را در شما باال مي برد. كربوهيدراتهاي 
تنوري،  سيب زميني  كورن،  پاپ  مانند  كم چربي 
سروتونين  ميزان  ماكاروني  و  سبوس دار  بيسكويت 
مغز شما را باال مي برند. غيراز اينها سبزي ها، ميوه ها 
اينكه  ضمن  هستند  مناسبي  گزينه هاي  هم  غالت  و 

تامين كننده فيبر هم هستند.

از نوشيدني هاي كافئين دار كمتر استفاده كنيد

قهوه  فنجان  سومين  كه  داريد  احتياج  واقعا  شما  آيا 
اثر  در  مي تواند  نگراني  و  استرس  بنوشيد؟  نيز  را 
نيز  كافئين  باالي  مقادير  و  بيايد  وجود  به  افسردگي 
مي تواند باعث احساس عصبي شدن، وحشت زدگي 
سودا،  مصرف  ميزان  كردن  كم  شود.  استرس  يا 
تغييرات  ايجاد  باعث  مي تواند  شكالت  و  چاي  قهوه، 
در روحيه شما شود و كمك كند تا شب ها راحت تر 

بخوابيد.

دردها و ناراحتي هاي خود را درمان كنيد

دردهاي  وجود  علت  به  مي تواند  افسردگي  احساس 

تيم  با  بگيرد.  شكل  فرد  يك  در  مزمن،  و  جسمي 
دردهاي  و  افسردگي  تا  كنيد  همكاري  خود  پزشكي 

جسماني خود را درمان كنيد.

ورزش كنيد تا احساسات خود را تغيير دهيد

براي برخي از افراد، ورزش كردن درست به اندازه 
موثر  آنها  از  بيشتر  حتي  يا  ضدافسردگي  داروهاي 
است. شما مجبور نيستيد مثل يك ورزشكار حرفه يي 

خود  دوستان  با  فقط  مي توانيد  بلكه  كنيد،  ورزش 
فعاليت  ميزان  زمان،  مرور  به  برويد.  روي  پياده  به 
خود را افزايش دهيد، هنگامي كه به جايي برسيد كه 
اكثر روزهاي هفته را ورزش كنيد، از لحاظ جسماني 
احساس بهتري خواهيد داشت، شب ها بهتر مي خوابيد 

و روحيه تان بهتر مي شود.

ورزشي را انتخاب كنيد كه از آن لذت مي بريد

نيستيد  مجبور  بدويد،  كه  نداريد  دوست  شما  اگر 
اما  شويد؛  ماراتن  دوي  دونده  تا  كنيد  ورزش  آنقدر 
مي توانيد در حد متوسطي ورزش كنيد، در حدي كه 
سواري  دوچرخه  مثال:  عنوان  به  ببريد؛  لذت  آن  از 
كنيد، در باغ يا باغچه خود كار كنيد، تنيس بازي كنيد 
دوست  كه  را  كاري  كه  است  اين  مهم  كنيد.  شنا  يا 
مشغول  اشتياق  با  شما  سپس  دهيد.  انجام  داريد 
احساس  فعاليتها  اين  انجام  هنگام  و  شد  خواهيد 

بهتري خواهيد داشت.

با ديگران ورزش كنيد تا از حمايت بهره مند شويد

بر  تا  مي كند  كمك  شما  به  سايرين  با  بودن  مرتبط 
غلبه  افسردگي  از  ناشي  تنهايي  و  خستگي  رخوت، 
كنيد. از ورزشهاي گروهي لذت ببريد و با دوستان 
خود ورزش كنيد. با اين كار شما با دوستان خود در 
به  كمك  براي  آنان  حمايت  از  و  بود  خواهيد  ارتباط 
خود براي بازيابي سالمت خود بهره مند خواهيد شد.

نور  معرض  در  كافي  اندازه  به  كه  شويد  مطمئن 
خورشيد قرار مي گيريد

آيا در ماه هاي سرد سال و روزهاي ابري احساس 
دچار  است  ممكن  شما  مي كنيد؟  بيشتري  افسردگي 
فصل  در  اختالل  اين  باشيد.  فصلي  خلقي  اختالل 
زمستان و وقتيكه نور آفتاب كمتر است شايعتر است. 
اختالل خلقي فصلي مي تواند به وسيله نوردرماني و 
قرار گرفتن در معرض نور آفتاب مصنوعي به همراه 
داروهاي ضدافسردگي و روان درماني درمان شود.

خالقيت هاي خود را كشف كنيد

نوشتن  يا  بافندگي  موسيقي،  عكاسي،  كردن،  نقاشي 
مطالب براي روزنامه ها: اينها همگي راه هايي هستند 
را  خود  احساسات  تا  مي كنند  كمك  افراد  به  كه 
بشناسند و چيزي را كه در ذهن خود دارند بيان كنند. 
بهتري  احساس  تا  مي كنند  كمك  شما  به  خالقيت ها 
نيست،  شاهكار  يك  خلق  شما  هدف  باشيد.  داشته 
كاري را انجام دهيد كه به شما احساس لذت مي دهد.

زماني را به تفكر آرام بخش اختصاص دهيد

و  افسردگي  تشديد  باعث  مي تواند  دلهره  و  استرس 
كه  شود  باعث  همچنين  و  شود  شما  در  آن  عاليم 
روش هاي  يادگيري  برگرديد.  عادي  حالت  به  ديرتر 
حس  بازيابي  در  شما  به  مي تواند  اعصاب  تمدد 
در  مي توانيد  شما  كند.  كمك  ذهن  كنترل  و  آرامش 
به  اينكه  يا  كنيد  شركت  مديتيشن  يا  يوگا  كالسهاي 

يك موسيقي آرامش بخش گوش دهيد.

روابط عمومي خود را تقويت كنيد

حس  بازيابي  در  مي تواند  ديگران  با  رابطه  داشت 
نياز  آن  شروع  براي  و  باشد  موثر  شما  هدفمندي 
يك  در  عضويت  با  مي توانيد  ندارد.  زيادي  وقت  به 
موسسه خيريه شروع كنيد؛ يا در يك گروه فرهنگي 
در كتابخانه يا مراكز مذهبي عضو شويد. مالقات با 
افراد جديد و انجام دادن كارهاي جديد به شما كمك 
مي كند تا حس بهتري نسبت به خودتان داشته باشيد.

از الكل و مواد مخدر اجتناب كنيد

كه  مي شود  باعث  مخدر  مواد  و  الكل  از  استفاده 
همچنين  كنيد.  درمان  را  خود  افسردگي  نتوانيد  شما 
باعث مي شوند كه افسردگي شما شديدتر شده و با 
مي كنيد،  مصرف  خود  افسردگي  براي  كه  داروهايي 
تداخل كنند. اگر فردي مشكل استفاده از مواد مخدر 
دارد، بايد هرچه زودتر درمان شود. با اين كار شانس 

بيشتري براي در مان افسردگي خواهد داشت.

درمان خود را قطع نكنيد

نكاتي كه در اين متن به آن اشاره كرديم ممكن است 
باعث شود كه شما احساس بهتري نسبت به زندگي 
پيدا كنيد. اما اينها به تنهايي كافي نيستند. اين موارد 
مشاوره هاي  و  دارويي  درمان هاي  براي  جايگزيني 
تا  مي كنند  كمك  شما  به  ولي  نيستند  درماني 

درمانهايتان موثرتر و اثر آنها ماندگارتر باشد.

به ميزان كافي بخوابيد

باعث  و  مي شود  خواب  در  اختالل  باعث  افسردگي 
برخي  البته  بخوابيد.  الزم  ميزان  به  نتوانيد  مي شود 
حد  از  بيش  هستند  افسردگي  دچار  كه  افراد  از 
نمي توانند  افسرده  افراد  از  ديگر  بعضي  مي خوابند. 
شما  افسردگي  كه  هنگامي  روند.  خواب  به  براحتي 
را  خود  خواب  ساعت هاي  تا  كنيد  سعي  شد  درمان 
دوباره تنظيم كنيد. اين كار را با رفتن به رختخواب 
در سر ساعت معين و بيدار شدن از خواب در سر 
باعث  كافي  خواب  داشتن  كنيد.  آغاز  معين  ساعت 
مي شود كه شما هم از لحاظ جسمي و هم از لحاظ 

روحي احساس بهتري داشته باشيد.

رابطه خود را با دوستان و اقوام حفظ كنيد

از  مي خواهند  دارند،  دوست  را  شما  كه  افرادي 
آنها  كنيد،  دوري  آنها  از  شما  اگر  كنند.  حمايت  شما 
نمي توانند به حمايت خود از شما ادامه دهند؛ و اگر به 
آنها اجازه رفت و آمد بدهيد، احساس بهتري خواهيد 
به  آنها  با  و  بگيريد  تماس  خود  دوستان  با  داشت. 
گردش برويد. با همسر خود يك فنجان قهوه بخوريد 
آنها  با  اگر  كه  دريابيد  را  نكته  اين  است  ممكن  و 
درباره افسردگي خود صحبت كنيد احساس بهتري 
خواهيد داشت. اينكه كسي را داشته باشيد تا به حرف 
شما گوش دهد، احساس خوبي را در شما به وجود 

خواهد آورد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى
راهكارهايي براي كمك به درمان افسردگي

با افسردگي بجنگيد
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ايـن 8 جـمـلـه را بـه 
هـمـسـرتـان نـگـويـيـد

ترجمه: فرشته انصاري

شما خيلي راحت مي توانيد هر آنچه مي  خواهيد به شوهرتان بگوييد 
صحبت هاي  او  است  ممكن  نباشيد،  خود  صحبت كردن  مراقب  اگر  اما 
شما را به شكلي ناخوشايند درك كند. شايد شما نگراني هاي معقولي 
در  كه  كنيد  اشاره  موضوع هايي  به  مي خواهيد  يا  باشيد  داشته 
زندگيتان نقشي اساسي دارد اما بيان اين مسايل با روشي نادرست، 
در مدت زماني طوالني، احساسات شوهرتان را جريحه دار و رابطه بين 
شما را متشنج مي كند. به قول «جودي فورد»، روان درمانگر آمريكايي 
را  مهرآميز  گفتن  سخن  مهارت  عشق»،  با  روز  كتاب «هر  نويسنده  و 

تمام زوج ها بايد بياموزند...

از نظر او 8 جمله كليشه اي وجود دارند كه هرگز نبايد به مهم ترين فرد 
زندگي تان بگوييد: 

1.تو دقيقا مثل پدرت هستي!
هرگز اين جمله را به كار نبريد. اين عبارت بسيار ناخوشايند و تحقيرآميز 
است چرا كه شوهرتان را نگران مي كند شايد بدترين خصلت فاميلي اش 
كنيد  صبر  كمي  رسيد،  ذهن تان  به  جمله  اين  هرگاه  است.  داده  بروز  را 
او  است  ممكن  كنيد.  دقت  است،  موضوع  اين  پشت  كه  تفكري  درباره  و 
اين رفتار را نوعي تحقير بداند. شما بايد موضع خود را از تحقير كردن 
تغيير دهيد و به طور مستقيم درخواست منطقي و عاقالنه تان را بيان كنيد. 
مثال بگوييد: «عزيزم! وقتي كه ساندويچت را تمام كردي لطفا ظرفت رو 
روي سينك بذار». با اين روش شما به خواسته خودتان، بدون رنجاندن 

همسرتان رسيده ايد.

2.چه زماني مي  خواهي دنبال يك كار جديد بگردي؟
ابتدا بهتر است ببينيد چرا مايليد همسرتان يك شغل جديد پيدا كند! آيا 
زمان زيادي را كه خارج از خانه مي گذراند، دوست نداريد؟ آيا فكر مي كنيد 
حقوق اش  آيا  باشد؟  داشته  قرار  باالتري  مراحل  در  بايد  شغلي  نظر  از 
كافي نيست؟ قبل از اينكه مطالبي را بيان كنيد كه براي همسرتان رنج آور 
شما  آزار  باعث  موضوعي  چه  ببينيد  و  كنيد  قاضي  را  كالهتان  باشد، 
شده. با چنين جمله هايي توانايي هاي او را در حمايت از خود و فرزندتان 
مورد انتقاد قرار ندهيد چرا كه بخشي از ارزيابي يك مرد از خودش، به 
اينكه تا چه حد مي تواند از خانواده اش حمايت كند، مربوط مي شود پس 
تحقير او در اين محدوده حساس مي تواند يك ضربه خطرناك باشد. براي 
نفرتان،  دو  هر  كار  درباره  پيوسته  گفت وگوهايي  مساله،  اين  از  اجتناب 
مشكلي  شما  اگر  باشيد.  داشته  مالي  نگراني هاي  و  شغلي  جاه طلبي هاي 
كه  است  فرصتي  گفت وگوها  اين  داريد،  همسرتان  درآمد  با  رابطه  در 
مي توانيد در مورد سطح زندگي تان با او صحبت كنيد. هيچ گاه شوهرتان 

را در موضع تدافعي قرار ندهيد.

3.مادرم درباره اينكه اين كار را انجام خواهي داد به من هشدار داده بود
متوجه  او  چون  مي كند  عصباني  به شدت  را  شوهرتان  گاهي  مساله  اين 
مي شود ديگران از آنچه در خانه شما مي گذرد، مطلع اند. خانم ها معموال 
در جريان مشاجره ها سعي مي كنند حرف خودشان را به كرسي بنشانند 
مثل  رفتار  اين  مي كنند.  استفاده  برهاني  و  دليل  هر  از  كار  اين  براي  و 
اين است كه شما يك قشون را در جبهه اي خودي، آماده رزم  كنيد. اين 
انديشه صحيح نيست چرا كه به همسرتان نشان مي دهيد همسو با او و 
پيوندتان نيستيد. شما نبايد اجازه دهيد عقايد ديگران به رابطه شما تحميل 
شود. اگر چه در واقعيت نگراني هايي وجود دارد و و مادرتان آنها را به 
شايد  كنيد.  فكر  نگراني ها  اين  بيان  طرز  درمورد  اما  كرده  گوشزد  شما 
مادر شما گفته همسرتان خيلي خسيس است. اگر اين گفته واقعا صحت 
دارد به او بگوييد: «چرا گاهي در رابطه با خرج كردن براي چيزهايي كه 
با  خالقانه  شكلي  به  حالت  اين  در  هستي؟»  بي ميل  است،  نيازمان  مورد 
مشكالت كنار مي آييد. در اختالف هايي كه برايتان پيش مي آيد، دقيقا به 
ريشه مساله اي كه شما را برآشفته كرده است، توجه كنيد. پيدا كردن يك 
راه حل معقول احساس بهتري در مقايسه با بيان برخي كلمات ناشايست 

به وجود خواهد آورد.

4.كمك نمي خواهم؛ خودم انجام مي دهم!
شوهر  بنيادين  نقش  اينكه  اول  است؛  آزاردهنده  جنبه  دو  از  عبارت  اين 
را به عنوان يك پشتيبان و فردي اليق در خانه زير سوال مي برد. ثانيا 
بديهي است كه وقتي يك فرد بالغ متوجه شود سعي و تالشش بي ارزش 
مي شود  باعث  دفعات،  به  جمله  اين  بيان  مي شود.  آشفتگي  دچار  است، 
يا  دهد  انجام  درست  را  كاري  نمي تواند  هرگز  او  كند  فكر  همسرتان 
در  شوهرتان  اگر  نمي شود.  شما  خوشحالي  باعث  به هيچ وجه  اعمالش 
حال انجام كاري است كه شما فكر مي كنيد اشتباه است، سعي كنيد اول 
اهميت آن كار را پيش خودتان بسنجيد. فراموش نكنيد كه فقط به خاطر 
اينكه انجام كاري متفاوت با نحوه عمل و تفكر شماست، غلط نيست. به 
ياد داشته باشيد كه او هم مثل شما فردي بالغ است. بهتر است اگر او 
كاري را به شكلي نامناسب انجام مي دهد و شما از انجام اين كار عصباني 

مي شويد، آن محيط را ترك كنيد. 

5.تو هميشه .... تو هيچ وقت...
زوج ها نبايد هرگز از اين جمله ها استفاده كنند. اين دو عبارت جوي منفي  
ناقص  را  شما  ارتباط  برخوردهايي  چنين  مي آورد.  وجود  به  خانه  در 
مشكالتي  اگر  مي دهد.  قرار  تدافعي  حالتي  در  را  مقابل  طرف  و  مي كند 

منطقي  وجود دارد مثل اينكه «آيا او عمدا تمام ابزارش را در گاراژ پراكنده 
كند»  پر  استفاده  از  بعد  را  بنزين  باك  مي كند  فراموش  «غالبا  يا  كرده» 
باعث  كه  موضوعي  نزديك ترين  روي  كنيد  سعي  و  پرهيز  كلي گويي  از 
ناراحتي شما شده تمركز كنيد. در خصوص رفتارهاي او داوري نكنيد. 
ممكن  ولي  شده  توهين  شما  به  رفتارها  اين  با  كه  كنيد  احساس  شايد 
است او چنين قصدي نداشته باشد. بيشتر مردها دوست دارند كاري كه 
همسرشان را خوشحال مي كند، انجام بدهند و اين مساله كامال به نحوه 

درخواست شما مربوط مي شود.

6.فكر مي  كني با اين شلوار يا كت بهتر به نظر مي رسي؟!
شما با پرسيدن اين سوال تالش مي كنيد به اضافه  وزن او اشاره كنيد؟ 
اگر جواب شما مثبت است بدانيد كه شوهرتان از اين جمله هيچ چيز قابل 
لمسي دريافت نمي كند. شايد فكر كنيد خيلي زيركانه و غيرمستقيم پيغام 
خود را مي رسانيد اما در حقيقت به قيافه او توهين مي كنيد بدون اينكه 
نگراني واقعي خود را در رابطه با سالمتي اش نشان دهيد. به جاي جمله 
كنيد؛  شروع  داريد،  دوست  او  ظاهر  در  شما  كه  چيزي  با  مي توانيد  باال 
چشم هاي  از  بيشتر  خيلي  من  مي پوشي،  آبي  پيراهن  تو  كه  مثل: «وقتي 
آبي ات خوشم مي آيد.» بعد نگراني خود را در رابطه با اضافه وزن او در 
چارچوب سالمت مطرح كنيد. وقتي كه درخواست خود را ماليم تر مطرح 

كنيد، موقعيت هاي بيشتري براي بيان پيشنهادهاي مفيد خواهيد داشت.

7.وقتي با دوستانت هستيم تنها وقتمان را تلف مي كنيم! 
اينكه همسرتان دوستي دارد كه شما هم صحبتي و رفت و آمد با او را 
دوست نداريد، ايرادي ندارد. هيچ متخصصي توصيه نكرده زوج ها بايد 
دوستان يكديگر را به شكلي كامل بپذيرند اما مشكل وقتي حادتر مي شود 
كه شوهرتان را به خاطر انتخاب دوستانش تحقير كنيد. او از رفتار شما 
را  شوهرتان  دوستان  مي دهيد  ترجيح  شما  كه  مي كند  برداشت  چنين 
براي او گزينش كنيد. هيچ كس چنين رفتاري را نمي پذيرد. چنين جمله اي، 
جايگزين مناسبي است: «عزيزم! تو مي دوني كه عاليق من با كارهايي كه 
تو و دوستت انجام مي دهيد يكي نيست، پس چرا يك ميهماني دوستانه دو 
نفره برپا نمي كني؟»  به خاطر داشته باشيد كه هيچ يك از قوانين ازدواج، 
چنين  در  دهيد.  انجام  هم  با  را  كاري  هر  نفر  دو  شما  كه  نمي كند  حكم 
رفت و آمدهايي شوهر شما مي خواهد زمان كوتاهي را با دوستش تجربه 
كند و اصال اين مساله كه شما از اين زمان لذت مي  بريد يا از طنزهاي 
فرد  يك  اگر  نمي كند.  نگراني  درگير  را  او  هستيد،  آزرده خاطر  دوستش 
واقعا دوست مناسبي نيست به احتمال زياد شوهر شما به مرور زمان 
اين مساله را درك خواهد كرد درحالي كه اگر شما بخواهيد كه او را رها 

كند، ممكن است هرگز اين اتفاق نيفتد.

8.تو نميتواني از فرزندمان مراقبت كني!
سهيم  شما  با  فرزندتان  كارهاي  انجام  در  شوهرتان  اينكه  از  شايد 
نمي شود، دلخور هستيد اما آيا هيچ وقت فضاي مناسبي را براي همكاري 
مردي  هيچ  پردردسر،  كاري  روز  يك  پايان  در  آورده ايد؟  وجود  به  او 
اگر  به خصوص  ندارد  فعال  و  خوب  پدري  به  شدن  تبديل  براي  تمايلي 
تمام تالش هايش ناديده گرفته شود. اگر مردي هميشه احساس كند كه 
رفتارهاي پدرانه اش غلط است به تدريج ارتباط عاطفي اش با كودك كمتر 
مي شود. اجازه بدهيد پدر، پدر باشد با تمام كاستي ها. به هر حال اين مرد 
با تمامي ويژگي هايي كه دارد براي يك عمر پدر فرزند شماست. مطمئن 
باشيد او مي داند چطور به خوبي شما بچه را تميز كند يا به او غذا دهد. 
فقط ممكن است جزييات انجام اين كارها كمي با شما متفاوت باشد. اگر 
مواردي مثل نحوه استفاده از كالسكه يا شماره تلفن متخصص اطفال را 

بايد بداند، آنها را به طور خالصه به او بگوييد يا جايي يادداشت كنيد.
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با 10 ماده غذايي براي 
تقويت هوش آشنا شويد

10 ماده غذايي وجود دارد كه مي تواند براي تقويت هوش شما و 
فرزندانتان بسيار مفيد باشد. 

اسفناج: به دليل برخورداري از بافت هاي گياهي از بروز بسياري 
كه  زناني  مي دهد  نشان  تحقيقات  مي كند.  پيشگيري  بيماري ها  از 
شدن  پير  مي كنند،  استفاده  ديگر  سبز  سبزي هاي  و  اسفناج  از 
آنزيم هاي  دليل  به  اسفناج  مي اندازند.  تاخير  به  را  سلول هايشان 
موجود در برگ هايش، سيناپس بين سلول ها را تسهيل مي بخشد 
فوليك  نام  به  دارويي  ماده  از  اسفناج  مي كند.  تقويت  را  هوش  و 
است.  موثر  حافظه  تقويت  جهت  در  كه  است  برخوردار  اسيد 
اسفناج همچنين براي مبتاليان به عارضه قلبي بسيار مفيد است. 

اسفناج حاوي مواد آنتي اكسيدان نيز است. 

و  ويتامين  آمينواسيد،  اكسيدان ها،  آنتي  مانند  موادي  از  قهوه: 
و  كنيد  دم  را  قهوه  دانه هاي  اگر  به ويژه  است؛  برخوردار  مينرال 
بخوريد در جهت تقويت حافظه بسيار مفيد است. كافئين قهوه در 
جهت تقويت حافظه مفيد است. قهوه همچنين ضد آلزايمر است و 

با مصرف مداوم آن دچار آلزايمر نخواهيد شد. 

روغن  از  عدس  و  فرنگي  نخود  لوبيا،  سويا،  مانند  غالتي  غالت: 
بسيار مفيدي برخوردارند كه در جهت تقويت حافظه الزم است. 

ميوه و سبزيجات: داراي آنتي اكسيدان هاي بسيار مفيدي هستند. 
ميوه و سبزيجات بسيار براي تقويت حافظه مفيدند. 

تخم مرغ: ماده بسيار مفيدي در جهت تقويت حافظه است؛ به ويژه 
اينكه مادران باردار هنگام بارداري و زماني كه جنيني را در رحم 
موثر  بسيار  فرزندشان  هوش  در  كنند  مصرف  مرغ  تخم  دارند، 

است. 

ماست: آيا مي دانيد يك پياله ماست داراي امگا 3 و دي اچ اي است. 
امگا 3 و دي اچ اي مواد بسيار مفيدي در جهت تقويت حافظه است. 
اگر فرزندتان در زمان رشدش هر روز ماست مصرف كند، تاثير 

بسياري بر روي رشد او دارد. 

انبه: اين ميوه ماده ديگري است كه در تقويت حافظه بسيار مفيد 
است. با اينكه ميوه چرب است و داراي بافت هاي چربي است اما 
گردش  كه  هنگامي  يابد.  تسريع  خون  گردش  كه  مي شود  باعث 
خون سريع تر شود باعث مي شود خون بيشتري به مغز برسد و 

همچنين اين ميوه در حافظه نيز موثر است. 

سيب زميني: محققان استراليايي به تازگي دريافته اند موادي مانند 
كربوهيدرات هايي كه به وفور در سيب زميني يافت مي شود، باعث 

تقويت حافظه مي شوند. 

رشد  و  تقويت  باعث  كه  است  غذايي  مواد  از  ديگر  يكي  ماهي: 
سريع تر سلول هاي مغز و در نتيجه باعث تقويت حافظه مي شود. 

ماهي براي عارضه قلبي نيز مفيد است. 

تقويت  باعث  كه  است  موادي  از  ديگر  يكي  نيز  شكالت  شكالت: 
حافظه مي شود. البته بهتر است شكالت هايي را مصرف كنيد كه يا 

تلخ هستند يا حاوي شير باشند. 
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بـازار داغ فـروش 
تـخـمـك در اروپـا و 

آمـريـكـا
به  بگيرد  تصميم  بريتانيا  دولت  شده  باعث  تخمك  كمبود  روزها  اين 
درمانگاه ها و پژوهشگاه ها اجازه دهد به زنان اهدا كننده تخمك، 250 
پوند (معادل 500 دالر) به عالوه هزينه اياب و ذهاب و خدمات پزشكي 

بپردازند...
تخمك هاي  از  ندارند  اجازه  بريتانيا  در  درمانگاه ها  حاضر  حال  در 
محصول  تخمك  آنكه  مگر  كنند،  استفاده  علمي  تحقيقات  براي  اهدايي 

جانبي باروري خارج از رحم يا نازايي باشد.

قاچاق تخمك
خود  تحقيقات  پيشبرد  براي  مي گويند  بنيادي  سلول هاي  پژوهشگران 
پاسخگوي  عرضه،  كنوني  شبكه  ولي  دارند  نياز  زيادي  تخمك هاي  به 
اين نياز نيست. سلول هاي پايه، سلول هايي هستند كه مي توان به كمك 
آنها هر نوع بافت و اندام بدن را ساخت يا ترميم كرد. اين كمبود باعث 
كمك  به  و  بروند  حيوانات  تخمك  سراغ  به  بريتانيايي  دانشمندان  شد 
آن، سلول هاي جنيني بنيادي توليد كنند. اين تحول بدون جنجال نبود. 
براي توليد سلول هاي پايه، دانشمندان تخمك زني را مي گيرند و هسته 
محتواي  و  برمي دارند  را  بيماري  سلول  سپس  مي كنند.  خالي  را  آن 
بدون  تخمك  درون  را  سلول  اين  و  مي كشند  بيرون  را  آن  دي.ان.اي 
هسته مي گذارند. آنها اجازه مي دهند جنين حاصل تا 14 روز رشد كند 
و بعد سلول هاي بنيادي آن را جدا مي كنند. طرفداران ترغيب زنان به 
فروش تخمك مي گويند با بهره برداري از مازاد تخمك ها، مي توان براي 
عارضه هاي قلبي، ناباروري، ديابت، آلزايمر و پاركينسون درمان يافت. 
اما مخالفان بيم دارند اين طرح موج تازه اي از قاچاق زنان به راه افتد 
كه برخالف فحشا، به عملي شرافتمندانه بدل شود. به گفته آنها 250 
پوند انگيزه اي قوي و كافي است تا زنان و دختران اروپاي شرقي به 
سمت بريتانيا سرازير شوند. گروهي از دانشمندان ايتاليايي مي گويند 
اهدا  تخمك  كه  زناني  و  نيست  اسپرم  اهداي  آساني  به  تخمك  اهداي 
مواجه  بزرگي  خطرهاي  با  قوي،  داروهاي  مصرف  دليل  به  مي كنند، 
هستند. مثال ممكن است به نشانگان تحريك مفرط تخمدان دچار شوند 

يا  نازايي  به  مي تواند  و  مي آيد  پديد  تخمك  كشاندن  بيرون  هنگام  كه 
معتقدند  تخمك  نيازمند  پژوهشگران  ولي  شود.  منجر  نيز  مرگ  حتي 
اين خطرها نبايد زنان را از كمك به يافتن درمان بيماري هاي جانكاه 

دلسرد كند.

پول در برابر تخمك
بيشتر تقاضا براي دريافت تخمك از سوي زناني است كه نمي توانند 
بچه دار شوند. تقاضاي فزاينده پژوهشگران و زنان نيازمند باعث شده 

در اسپانيا، بلژيك و يونان در اروپا و آمريكا بازار سياه تخمك رونق 
مي گيرند  تصميم  بيشتري  ميانسال  مادران  كه  آمريكا  در  مثال  بگيرد. 
بچه دار شوند ولي بدنشان توانايي توليد تخمك را از دست داده است، 

به زنان فروشنده تخمك بين 5 تا 10هزار دالر پرداخت مي شود. 

وزارت بهداشت اياالت متحده آمريكا اعالم كرده است در سال 1996 
فدرال  دولت  نظارت  تحت  برنامه هاي  راستاي  در  تخمك  هزار  فقط 3 
رسيد.  تخمك  هزار   10 از  بيش  به   2004 سال  در  رقم  اين  شد.  اهدا 
زنان آمريكايي براي تهيه تخمك به اروپا مي  روند زيرا با وجود هزينه 
پرواز، اقامت و درمان، باز يك دهم هزينه خريد تخمك در وطن خود 

را مي پردازند.
Independent،guardian :منبع

سالمت

مغز خود را 
با خميازه 
خنك كنيد!

امروز  به  تا  خميازه  چه  اگر 
به عنوان نشانه يي از خستگي 
به  مي شد،  محسوب  ماللت  و 
است  ممكن  دانشمندان  گفته 
نشانه يي از داغ  شدن سر هم 
شده  انجام  پژوهش  باشد. 
دستيار  گالوپ،  اندرو  توسط 
تحقيق فوق دكتراي دپارتمان 
زيست شناسي  و  بوم شناسي 
پرينستون  دانشگاه  تكاملي 
براي نخستين بار از انسان ها 
در  تغييرات  نمايش  براي 
كشيدن  خميازه  بسامد 
مختلف  فصل هاي  بر  مبني 
همچنين  است.  كرده  استفاده 
در  افراد  تحقيقات،  اين  طبق 
از  محيط  دماي  كه  زماني 
مي شود،  بيشتر  بدن  دماي 
مي كشند.  خميازه  كمتر 
محققان  همراه  به  گاالپ 
دانشگاه  حشرات  علوم  مركز 
 Frontiers آريزونا در مجله
 in Evolutionary
گزارش   Neuroscience
اختالف  اين  كه  كرده اند 
مطلب  اين  نشان دهنده  فصلي 
خميازه  است  ممكن  كه  است 
براي  شيوه يي  عنوان  به 
كاربرد  مغز  حرارت  تنظيم 

محققان  اين  باشد.  داشته 
بررسي  به  خود  پژوهش  در 
داوطلب   160 خميازه  بسامد 
تابستان  و  زمستان  در 
آنها  پرداختند.  آريزونا  ايالت 
در  افراد  اين  كه  دريافتند 
خميازه  بيشتر  زمستان ها 
در  كه  حالي  در  كشيده اند 
مساوي  حرارت  با  تابستان، 
دماي  از  محيط  بيشتر  يا 
عكس  كامال  مساله  اين  بدن، 
نتيجه  آنها  رو  اين  از  بود. 
دماهاي  در  مغز  كه  گرفتند 
باالتر چاره يي براي دفع گرما 
نظريه  مبناي  بر  و  نداشته 
آن  از  خميازه،  حرارت  تنظيم 
براي خنك شدن با ورود هوا 
به  مي كند.  استفاده  مغز  به 
نظر مي رسد تاثير خنك كننده 
خميازه در پي افزايش جريان 
آمده  وجود  به  مغز  در  خون 
كه در اثر كشيده شدن آرواره 
حرارتي  تبادل  همچنين  و 
در  محيط  هواي  با  مخالف 
اثر نفس عميق ايجاد مي شود. 
اين  محققان،  اين  ادعاي  به 
كه  است  پژوهشي  نخستين 
در  خميازه  بسامد  نمايش  به 
فصول مختلف پرداخته است. 

تنها  نه  مطالعه  اين  كاربرد 
بلكه  فيزيولوژيكي  دانش  در 
و  بيماري ها  بهتر  درك  براي 
شرايطي مانند ام اس و صرع 

بسيار جالب توجه است.

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

استفاده نمائيد

چرا بعضي ها داغند؟
او  بدن  متابوليسم  به  شخص  هر  بدن  گرماي 
خواب  حالت  در  حتي  فردي  هر  بدن  دارد.  بستگي 
در حال توليد گرماست. اين گرما انرژي اي است كه 

از واكنش هاي شيميايي بدن، آزاد مي شود...
حتي وقتي در خواب هستيم سلول هاي قلب، معده 
و ساير اعضا مرتب در حال فعاليت  هستند و عمل 

آنها گرما توليد مي كند. 
اندك  سلول  يك  سطح  در  توليد شده  گرماي 
گرماي  فعال اند  سلو ل  ميلياردها  وقتي  اما  است 
قابل مالحظه اي ايجاد مي شود. وقتي ما مي دويم يا 
ورزش مي كنيم يا وزنه اي را از زمين بلند مي كنيم 
انرژي مصرف و گرماي بيشتري در بدنمان توليد 
و  مي گويند  پايه  متابوليسم  آن  به  كه  مي شود 
حداقل انرژي است. در برخي افراد متابوليسم پايه 
از ديگران باالتر و در حالت استراحت، فعاليت هايي 
كه در بدنشان انجام مي شود، بيشتر است. دليل اين 
بر  حاكم  عصبي  و  هورموني  ساختارهاي  تفاوت، 
بدن است. مثال هورمون تيروييد متابوليسم پايه را 
تحت  كنترل دارد. متابوليسم پايه در افرادي كه غده 
تيروييدشان پركار است، بيشتر و بدنشان گرم تر 
است. برعكس، بدن افرادي كه فعاليت غده تيروييد 

در آنها كمتر است، سردتر است. 
مساله  اين  باعث  هم  ديگر  بيماري هاي  برخي 
مي شوند اما در انسان هاي طبيعي هم، توليد انرژي 
از يك فرد تا فرد ديگر تا حدي متفاوت است و اين 

موضوع باعث گرم تر يا سردتر بودن بدن مي شود. 
غير از اين مسايل، سيستم ديگري نيز وجود دارد 
كه به تنظيم دماي بدن كمك مي كند و آن اعصاب 
سيستم سمپاتيك و پاراسمپاتيك است. اين اعصاب 
در 2 جهت مخالف هم عروق سطح پوست را تنگ و 
گشاد مي كنند. هرگاه بدن بخواهد دماي بيشتري از 
دست بدهد، عروق ريز  سطح پوست گشاد مي شوند 
و خون هنگام گردش از سطح پوست مي گذرد و به 
قلب بازمي گردد و در اين ميان مقداري حرارت از 

دست مي دهد. 

احساس  مي زنيم  دست  افراد  اين  پوست  به  وقتي 
دست  از  به  تمايلي  بدن  وقتي  ولي  مي كنيم  گرما 
تنگ  را  پوست  سطح  عروق  ندارد،  حرارت  دادن 
عمق  در  و  نيايد  پوست  سطح  به  خون  تا  مي كند 
احساس  پوست  در  دليل  همين  به  كند  حركت  بدن 

سرما مي كنيم. 

افراد  در   پاراسمپاتيك  و  سمپاتيك  سيستم  فعاليت 
مختلف تفاوت دارد. به داليل نامعلوم، خلقت برخي 
افراد به صورت ژنتيكي و سرشتي به گونه اي است 
كه معموال عروق سطح بدنشان گشاد است و بدن 
سردبودن  و  گرم  برعكس.  و  است  گرم   هميشه 
سطح بدن اگر شديد باشد، عالمت بيماري است و 
بايد فرد يك آزمايش تيروييد انجام دهد اما افزايش 
يك  و  نيست  مهم  خيلي  درجه اي  چند  كاهش  يا 

تفاوت ساختاري بين انسان ها وجود دارد.
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قوانين عجيب و غريب 
در فوتبال ايران

على رضايى

تصميم هاى شگفت آور فدراسيون فوتبال ايران در هيچ كجاى دنيا 
نمونه مشابه ندارد.

بازگشت ميروسالو بالژويچ به فوتبال ايران ناخواسته باافشاى يك 
قانون عجيب از فدراسيون كشورمان همراه بود؛ قانونى كه بر اساس 
عنوان  به  توانند  نمى  باشند،  داشته  سال  باالى 65  كه  مربيانى  آن، 

سرمربى تيم هاى ليگ برترى فعاليت داشته باشند. 
اين تصميمى است كه كميته آموزش فدراسيون فوتبال اتخاذ و آن را 
به سازمان ليگ ارائه كرده است تا عزيز محمدى، رئيس اين سازمان 
كنند.  تاكيد  اجرايش  بر  و  گذاشته  صحه  آن  روى  نيز  همكارانش  و 
تصميمى كه البته به هيات رئيسه فدراسيون ارجاع داده نشده بود تا 
با تصويب نهايى آن، رسانه ها و حتى باشگاه ها از آن با خبر شوند. 
اين بى خبرى شايد بى ربط با بيكار شدن محمود ياورى 72 ساله 
نبوده باشد، چرا كه تنها مربى كه باالى 65 سال داشت و در ليگ 

برتر هم فعاليت مى كرد، وى بود. 
قانون  كه  هم  ليگ  سازمان  و  نخواست  تيمى  هيچ  امسال  را  ياورى 
مى  مناسبى  فرصت  دنبال  بود،  پذيرفته  را  مربيان  سنى  محدوديت 
گشت تا در سكوت كامل، آن را به تصويب هيات رئيسه فدراسيون 
برساند كه در ميانه هاى راه، ناگهان بالژويچ سر از ايران در آورد 
مسى  تيم  ديگر  همزمان  گرفت.  قرار  كرمان  مس  تيم  توجه  مورد  و 
اش  سرمربى  سنجرى  احمد  كه  سرچشمه  نماينده  يعنى  برتر،  ليگ 
اين  با  تا  رفت  شرفى  اصغر  دنبال  به  بود،  كرده  كنار  بر  كار  از  را 
مربى قديمى فوتبال كشورمان خود را از قعر جدول نجات بدهد.سن 
شرفى هم باالى 65 است و اين مربى صريح اللهجه فوتبال ايران نيز 
هاى  واكنش  شد.  گرفتار  ها  فدراسيونى  آور  شگفت  قانون  دام  در 
تند اين مربى و اظهارات بسيارى ديگر از كارشناسان و مربيان در 
رسانه ها با عقب نشينى فدراسيونى ها همراه شد تاجايى كه جبارى، 
دبير كميته آموزش فدراسيون عنوان كرد اين قانون در فصل جارى 
اعمال نخواهد شد، اما از فصل آينده براى حمايت از مربيان جوان 
تر آن را به اجرا در خواهند آورد. وى در توجيه اين قانون مدعى 
شد كه در حمايت از مربيان جوان تر به دنبال وضع آن بوده است. 
جبارى عنوان كرد كه 250 مربى در ايران داراى مدرك A مربيگرى 

آسيا شده اند ولى بيكارند! 
توجيه  فوتبال،  فدراسيون  آموزش  كميته  دبير  اظهارنظر  اين  البته 
خوبى براى رد مربيانى كه باالى 65 سال دارند، نبوده و كارشناسان 

و مربيان انتقادهاى بسيارى به اين قضيه وارد كردند. 
اين فشارها سرانجام كار خود را كرد و هر دو مربى ياد شده در 
تيم هاى مس مشغول به كار شدند. اين گونه شد تا قانون ياد شده 

دست كم تا پايان فصل جارى به بايگانى سپرده شود. با اين حال به 
نظر نمى رسد اين آخرين پرده از وضع قوانين شگفت آور در فوتبال 
كشورمان باشد. در سال هاى اخير هر از گاهى شاهد تصميم گيرى 
وجود  فدراسيونى  هيچ  در  كه  ايم  بوده  ايران  فدراسيون  در  هايى 
نداشته و شايد روح قانونگذاران فيفا هم از آن بى خبر بوده است؛ 
با اين حال، مسووالن فدراسيون كشورمان بر عقايد خود پافشارى 
به  را  آنها  گرفته،  صورت  هاى  مقاومت  تمام  وجود  با  و  اند  كرده 

مرحله اجرا در آورده اند. 

� قوانين عجيب 
فوتبال ايران مثل سرزمينى است كه در آن قوانين عجيب و غريب 
به چشم مى آيد؛ قوانينى كه در هيچ فدراسيونى در دنيا وجود ندارد 
يا دست كم مغاير با آن چيزى است كه در دنياى حرفه اى شاهدش 

هستيم. 
بوده  قوانين  اين  از  يكى  بازيكن  يا  مربى  كردن  المصاحبه  ممنوع 
انضباطى  كميته  ايم.  بوده  آن  شاهد  بكرات  اخير  هاى  سال  در  كه 
فدراسيون كشورمان در حالى با اين قانون خود، بسيارى از مربيان 
را ممنوع المصاحبه كرده است كه در آيين نامه انضباطى فيفا هرگز 
شاهد چنين قانونى نبوده ايم. از طرف ديگر در قانون اساسى چنين 
اجتماعى  حقوق  از  محروميت  نوعى  به  و  نداشته  وجود  موضوعى 
تلقى مى شود، اما فدارسيون فوتبال بى توجه به اين موارد، مربيان 

و بازيكنان را محروم مى كند. 
و  نقل  روزهاى  در  بخصوص  كه  فوتبال  در  ها  قراداد  سقف  بحث 
جمله  از  هم  بود  كرده  پيدا  ها  رسانه  در  زيادى  سروصداى  انتقال 
سوى  از  اى  گسترده  هاى  مخالفت  با  كه  است  شده  وضع  قوانين 
اين  معتقدند  همگان  و  شده  همراه  كارشناسان  و  مربيان  بازيكنان، 
قانون پول هاى زير ميزى و قراردادهاى پنهانى را رواج داده است، 
ولى سازمان ليگ و فدارسيون فوتبال هرگز به اين توصيه ها توجهى 
نشان نداده اند. در فوتبال حرفه اى دنيا عقد قراداد با يك بازيكن يا 
مربى بر اساس توافق دوطرفه صورت مى گيرد، اما فدراسيون ايران 

با تعيين سقف، در صدد شنا برخالف جهت آب است. 
دام  در  نيز  ايران  فوتبال  اللهجه  صريح  مربى  شرفى،  اصغر  نكته: 

قانون شگفت آور فدراسيونى ها گرفتار شد ولى واكنش هاى تند اين 
مربى و اظهارات بسيارى ديگر از كارشناسان و مربيان در رسانه 

ها به عقب نشينى فدراسيونى ها انجاميد 
ممنوعيت به كار گرفتن دروازه بان خارجى در ليگ برتر هم از جمله 
آن  به  اى  حرفه  عالم  در  كه  است  ايران  فوتبال  عجيب  قوانين  اين 
توجهى نمى شود و فقط در برخى كشورهاى عربى مثل امارات به 
هاى  گذارى  سرمايه  از  بعد  امارات  ليگ  كيفيت  است.  آمده  در  اجرا 
فراوان سال هاى گذشته هم كامال نمايان بوده و اين كه از چنين ليگى 
الگوبردارى مى كنيم در نوع خود شگفت آور است. عجيب تر اين كه 
قانون ياد شده را سازمان ليگ كه خود برگزاركننده مسابقات است، 
وضع مى كند و به اجرا مى گذارد، اين در حالى است كه چنين قانونى 

به طور معمول بايد به تصويب كميته فنى برسد. 
قوانين مربوط به سحر و جادو هم يكى ديگر از شگفتى هايى است 
كه در فوتبال ايران وجود دارد. اين ماده انضباطى در شرايطى مورد 

توجه قرار مى گيرد كه چنين موضوعى قابل اثبات نيست. 
بازنده كردن تيم ميزبان به خاطر نبود آمبوالنس هم قانونى است كه 
در ليگ يك فوتبال باشگاهى ايران به اجرا در مى آيد. اين در حالى 
است كه بر اساس قوانين فيفا، فدراسيون ها اجازه دخل و تصرف 
در امتيازات يك بازى را ندارند.سپرى كردن زمانى دو هفته اى براى 
تا  كند  مى  منعقد  رسمى  قرارداد  برتر  ليگ  در  تيمى  با  كه  بازيكنى 
است،  ايران  فوتبال  عجايب  از  هم  شود  صادر  او  براى  بازى  كارت 
چرا كه در تمام دنيا هر بازيكنى كه قراردادى امضا مى كند بالفاصله 
مى تواند براى آن تيم به ميدان برود، اما در ليگ برتر ايران بازيكنان 

جديد دست كم دو هفته بايد براى بازى كردن صبر كنند! 
ليگ  سازمان  سوى  از  فيفا  كارگزاران  يكشبه  شدن  الفعاليت  ممنوع 
اتفاقات  از  هم  آيد  مى  حساب  به  مسابقات  برگزاركننده  كه  برتر 
وضع  هم  آن  مشابه  ديگرى  كشور  در  كه  است  اى  تازه  قوانين  و 
نشده است.اين را هم بايد اضافه كرد كه فدراسيون يك كشور فقط 
مجوز  خصوص  در  تواند  مى  رئيسه  هيات  در  تصويب  صورت  در 

كارگزاران فيفا تصميم گيرى كند نه برگزاركنندگان مسابقات! 
نهايى كردن صدور راى دوپينگ در كميته پزشكى فدراسيون فوتبال 
هم قانونى است كه در دنيا مرسوم نيست و كميته انضباطى بايد در 
مورد بازيكن خاطى تصميم گيرى كند، اما در فدراسيون ايران چنين 

موضوعى صدق نمى كند. 

درآمدهاى حاصله  قانون بليت فروشى باشگاه ها و واريز مستقيم 
به حساب سازمان ليگ هم ايراد ديگرى است كه مى توان به فوتبال 
ايران وارد كرد؛ در حالى كه در تمام دنيا اين باشگاه ها هستند كه 
قوانين  كنند.  مى  واريز  خود  خزانه  به  را  فروشى  بليت  درآمدهاى 
اينچنينى در فوتبال ايران زياد است كه مى توان به دريافت 20 درصد 
به  ها  تيم  امتياز  فروش  يا  ليگ  سازمان  سوى  از  قرارداد  مبلغ  از 
كرد.  قرار  اشاره  فوتبال  فدراسيون  يا  سازمان  اين  در  ديگر  برخى 
فوتبال پرحاشيه ايران با وضع اين قوانين، پرحاشيه تر از قبل شده 
و از قرار معلوم هشدارها به مسووالن فدراسيون نيز اهميت آنچنانى 

ندارد.

وقتى همسر وين رونى 
تركيب منچستر را لو مى دهد  
اجتماعى  سايتهاى  وجود  رسد  مى  نظر  به 
براى تيمى چون منچستر يونايتد دائما دردسر 

ساز باشد.
ريو  هاى  درافشانى  از  زيادى  مدت  هنوز 
شخصى  اكانتهاى  در  رونى  وين  و  فرديناند 
باشگاه  واكنش  و  توييتر  سايت  در  شان 
نگذشته كه حاال بايد  چند نفر هم مراقب اكانت 

همسران ستاره هاى تيم هم باشند.
رونى  وين  كه  شد  شروع  جا  اين  از  ماجرا 
ناحيه  از  تمرين  حين  در  شنبه  پنج  روز  در 
اما  شود  مى  مصدوميت  دچار  همسترينگ 
باشگاه اين موضوع را ازديد خبرنگاران پنهان 
زمينه  اين  در  خبرى  ها  رسانه  در  و  كند  مى 
همسر  رونى  كالين  اينكه  شودتا  نمى  چاپ 
وين رونى شب قبل ازبازى با استوك سيتى 
توييترمى  سايت  در  اش  شخصى  اكانت  در 
تلويزيون  روبروى  ووين   من  نويسد:«حاال 
مى  تماشا  را  بيانسه  كنسرت  و  ايم  نشسته 
بازيكنان  باقى  كه  بود  حالى  در  اين  كنيم.» 

يونايتد آن زمان در هتل بودند!
باشگاه منچستر يونايتد با انتقاد شديد از اين 
باشد  مراقب  داده  هشدار  رونى  به  موضوع 

همسرش ديگر تركيب تيم را لو ندهد !
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آفريقاي جنوبي رسما 
ميزبان جام ملت هاي 

2013 شد
را  جنوبي  آفريقاي  آفريقا،  فوتبال  كنفدراسيون 
قاره  اين  ملت هاي  جام  رقابت هاي  ميزباني  براي 
مدتي  كه  كرد.ليبي  ليبي  جايگزين   2013 سال  در 
است صحنه جنگ و درگيري بين نيروهاي مخالف 
شده  كشور  اين  رهبر  قذافي»  «معمر  طرفدار  و 
مسابقات  جنوبي  آفريقاي  جاي  به  شد  است،قرار 
پيش  جنوبي  آفريقاي  كند.  برگزار  را   2017 سال 
مسابقات  ليبي  جاي  به  نيز  آوريل  در  و  اين  از 
بود.  كرده  برگزار  را  آفريقا  جوانان  قهرماني 
كه  بودند  ديگري  كشورهاي  نيجريه  و  الجزاير 
آفريقا  ملت هاي 2013  جام  ميزباني  داشتند  سعي 
را بگيرند. اين كشورها پنج سال پيش كه ميزباني 
در  احتمالي  جانشين  عنوان  به  رسيد،  ليبي  به 
بودند.كميته  شده  انتخاب  ليبي  انصراف  صورت 
نشست  در  آفريقا  فوتبال  كنفدراسيون  اجرايي 
هاياتو»  «عيسي  رياست  به  كه  خود  روزه  دو 
تغيير  «اين  كرد:  اعالم  است،  جريان  در  كامروني 
ضروري  ليبي  سياسي  كنوني  وضعيت  دليل  به 
از  پس   1996 سال  در  جنوبي  آفريقاي  بود.» 
انصراف كنيا، ميزباني جام ملت هاي آفريقا را بر 
رسيد.  قهرماني  به  دوره  همان  در  و  گرفت  عهده 
جهاني  جام  موفق  برگزاري  از  پس  كشور  اين 
2010، به عنوان بهترين گزينه برگزاري مسابقات 
در نظر گرفته شد. مسابقات جام ملت هاي آفريقا 
همواره در چهار ورزشگاه برگزار شده است اما 
آفريقاي جنوبي بعد از جام جهاني، 10 ورزشگاه 
رقابت هاي  دارد.  مسابقات  برگزاري  براي  آماده 
2012 قرار است به ميزباني مشترك گابون و گينه 
استوايي برگزار شود اما كنفدراسيون آفريقا براي 
رقابت هاي  فرد،  سال هاي  در  مسابقات  برگزاري 

دوره بعد را به سال 2013 انتقال داده است.

حدادي: به حريف 
پلي استيشني باختيم

از  پس  آسيا  پنج  پست  بسكتبال  بازيكن  بهترين 
ازدست دادن جام قهرماني خود را شرمنده مردم 
دست  زيادي  داليل  است  معتقد  و  مي داند  ايران 
شكست  اردن  برابر  ايران  تا  دادند  هم  دست  به 
سوي  از  حتي  رقابت ها  اين  پاپان  از  پس  بخورد. 
سعي  و  گرفت  قرار  انتقاد  مورد  تيمي هايش  هم 
اردن  «تيم  بيايد:  كنار  اتفاق  اين  با  نوعي  به  دارد 
از گذشته هميشه براي ايران مشكل ايجاد مي كرد. 
به نظر من اگر قرار بود ايران در جام ملت ها برابر 
كه  بود  اردن  همين  برابر  بخورد  شكست  تيم  يك 
در  مسابقه  اين  از  پيش  افتاد.  اتفاق  اين  متاسفانه 
بايد  مسابقه  اين  در  مي گفتيم  يكديگر  به  رختكن 
قدر توپ ها و موقعيت ها را بدانيم اما متاسفانه در 
نهايت بازي را واگذار كرديم. در اين مسابقه فشار 
اما  جنگيدم  توان  تمام  با  و  بود  من  روي  زيادي 
در حال حاضر فقط شرمنده مردم هستم.» سنتر 
تيم ملي بسكتبال ايران و باشگاه ممفيس آمريكا با 
رد صحبت هاي كارشناسان مبني بر خستگي حامد 
حدادي در دقايق پاياني مسابقه مي گويد: «تيم ملي 
ايران به عنوان مدافع عنوان قهرماني حتي در بين 
باعث  مسئله  همين  و  نبود  نيز  نخست  تيم  چهار 
اين  اما  باشند  مقصر  دنبال  به  همه  امروز  تا  شد 
درست نيست. خيلي ها گفتند كه بايد حدادي كمي 
پاياني  دقايق  در  تا  مي نشست  نيمكت  روي  بر 
عملكرد بهتري داشته باشد اما بايد بدانند كه بازده 
اصلي من در همان كوارتر پاياني بود. به نظر من 
ايران نتوانست همانند هميشه با دفاع خوب حريف 
را كنترل كند. از سويي اردني ها هم تا 100 سال 
واقعا  كنند.  بازي  بسكتبالي  چنين  نمي توانند  ديگر 
عملكرد اين تيم باور نكردني بود. 3 متر پشت خط 
3 امتيازي پرتاب مي كردند و توپ هايشان مثل پلي 
استيشن وارد سبد مي شد. تمام اين شرايط دست 
برابر  حريف  شانس  شب  در  تا  داد  هم  دست  به 

اردن شكست بخوريم.»

ورزش

ته وس راست 
مي گويد يا مانچو؟!

قهرمانان  ليگ  شب  شنبه  سه  ديدار  مهم ترين  در 
ميزبان  آره نا  آليانز  ورزشگاه  در  مونيخ  بايرن 
كه  گومز  ماريو  گل هاي  با  و  بود  سيتي  منچستر 
قدرتمند  حريف  رسيد  ثمر  به   45 و   38 دقايق  در 
قابل  حاشيه  يك  بازي  داد.اين  شكست  را  خود 
ايتاليايي  مربي  مانچيني،  داشت.روبرتو  توجه 
منچسترسيتي عنوان كرد در حالي كه سيتي با دو 
از  ته وس  كارلوس  بود،  عقب  مونيخ  بايرن  از  گل 
كرد  اعالم  و  زد  سرباز  سيتي  براي  كردن  بازي 
بازي  تيمش  براي  ديگر  آرژانتيني  ستاره  اين  كه 
از  يكي  در  تنها  فصل  اين  كرد.ته وس  نخواهد 
ديدارهاي تيمش در ليگ برتر به ميدان رفت و از 
اينكه در ديدارتيمش در ليگ قهرمانان اروپا هم در 
تركيب ثابت تيمش در ديدار آليانس آره نا حضور 
تيمش  كه  زماني  و  شد  عصباني  شدت  به  نداشت 
2 بر صفر از بايرن عقب بود، از ورود به تركيب 
سيتي به عنوان بازيكن ذخيره سر باز زد.درپايان 
اين ديدار، روبرتو مانچيني، مربي سيتي در تشريح 
روانه  ژكو  جاي  به  را  يونگ  دي  گفت: «من  ماجرا 
ميدان كردم چون مي خواستم همه چيز را براي 5 
دقيقه آرام كنم تا گل سوم را نخوريم و بعد از آن 
كارلوس ته وس را به ميدان بفرستم.بعد از آن بود 
زد.  باز  سر  مسابقه  زمين  به  ورود  از  ته وس  كه 
اين براي من شرايط خيلي بدي بود.چون غيرممكن 
است كه يك بازيكن از بازي كردن و كمك كردن 
به تيم سرباز بزند. ته وس نااميد شده بود كه چرا 
بازي نكرده ولي تيم ما با 11 بازيكن بازي مي كند 
و حضور او در تركيب اصلي تيم غير ممكن بود.» 

شب  شنبه  «سه  داد:  ادامه  سيتي  ايتاليايي  مربي 
از  قبل  داشتيم.  مشكل  ما  بايرن  با  بازي  در  و 
خيلي  را  فصل  و  نداشتيم  مشكل  وقت  هيچ  ما  اين 
براي  بازيكنان  تمام  بوديم.  كرده  شروع  خوب 

بپذيرم  نمي توانم  اصال  من  و  مي كردند  بازي  تيم 
سر  تيم  تركيب  در  كردن  بازي  از  بازيكن  يك  كه 
تصور  مي توانيد  بپذيرم.  نمي توانم  اصال  بزند.  باز 
يا  ميالن  مونيخ،  بايرن  بازيكنان  از  يكي  كه  كنيد 

منچستريونايتد چنين رفتاري داشته باشد؟ ته وس 
براي من تمام شده است. اگر دست من بود او از 

تيم اخراج مي شد.» 

كرد.  رد  را  مانچو  صحبتهاي  ته وس  آن سو  در 
ته وس با انتشار بيانيه اي تاكيد كرد از حضور در 
ميدان سرباز نزده است:«من خودم را گرم كردم و 
آماده بازي بودم. اكنون زمان مناسبي براي گفتن 
مي خواهد  دلم  اما  نيست  اتفاق  اين  دليل  جزئيات 
نكردم.»  امتناع  زمين  به  رفتن  از  هرگز  كه  بگويم 
سيتي  داشت.مربي  هم  ديگر  حاشيه  يك  بازي  اين 
درمورد ناراحتي ژكو از تعويضش گفت: «ژكو از 
بود  ناراحت  مي آمد  بيرون  مسابقه  زمين  از  اينكه 
هر  كه  دارد  را  حق  اين  مربي  كه  مي كنم  فكر  ولي 
كاري كه به نظرش صحيح است را انجام دهد. فكر 
كردم كه انجام اين كار درست است. ما هر سه روز 
يكبار بازي مي كنيم و يك بازيكن نمي تواند درهمه 
به  تصميم  خاطر  همين  به  باشد؛  خوب  بازي ها 
تعويض او گرفتم. در مورد ژكو، بايد با او صحبت 
كنم. او در بازي با بايرن ضعيف بود و اگر قرار 
باشد كسي ناراحت باشد اين من هستم، نه او. اين 
آخرين باري است كه يك بازيكن چنين رفتاري را 

با من دارد.» 

به هر ترتيب منچستر سيتي در ديدار با بايرن با 
در  پيروزي  حسرت  در  همچنان  تا  باخت  گل  دو 
ليگ قهرمانان باقي بماند.مانچيني پس از پايان اين 
ديدار به ستايش از بازيكنان بايرن مونيخ پرداخت: 
«بايرن مونيخ در اين بازي در بهترين حالت خود 
قرار داشت، اما بازيكنان ما نمايش ضعيفي داشتند 
در  ما  بعدي  ديدار  بودند.  شكست  اين  مستحق  و 
چيز  همه  كه  مطمئنم  و  است  «االتحاد»  ورزشگاه 
پيروز  و  بود  خواهد  ما  روال  طبق  ديدار  آن  در 

مي شويم.»

سوپراستارها در 
دنياي سياست

ديديه دروگبا آخرين فرد مشهوري است كه تصميم گرفته بعد از بازنشستگي 
شانس خود را در سياست امتحان كند

ساحل عاج از فروردين ماه در بحران است و شش ماه تمام مردم اين كشور 
بعد از سال ها جنگ داخلي، بحراني ترين شرايط را تجربه كردند. اين كشور براي 

شش ماه تنها سرزمين جهان بود كه دو رئيس جمهور داشت. بحران از زماني 
شروع شد كه بعد از مدت ها كشمكش لوران گباگبو، رئيس جمهور ساحل عاج 
اجازه برگزاري انتخاب آزاد را داد و الحسن اواتارا به عنوان اصلي ترين رقيب 
او وارد ميدان شد. از آنجا كه آرا در دور اول انتخابات به حد نصاب نرسيد، 
همه چيز به دور دوم كشيده شد اما گباگبو خود را دوباره خود را در همان 
عنوان  به  را  او  بهانه  همين  به  او   هواداران  تا  كرد  ابقا  رياست جمهوري  پست 
رئيس جمهور خود معرفي كنند و به اين ترتيب ساحل عاج به تنها كشور جهان 

و  ابيجان  بعد  به  روز  همان  از  مي شد.  اداره  رئيس جمهور  دو  با  كه  شد  تبديل 
عاج  ساحل  و  نماند  آرام  هم  لحظه  يك  بعد  ماه  شش  تا  كشور  شهرهاي  ساير 
به بحراني وارد شد كه تا در طول 20 سال جنگ داخلي به خود نديده بود. هر 
درگيري  صحنه  به  پايتخت  و  داشتند  ارتشي  خودشان  براي  رئيس جمهور  دو 
اين دو تبديل شده بود و در اين بين طبق معمول اين مردم بودند كه بيشتر از 
هميشه متضرر مي شدند. با اين وجود چند هفته اي است كه آتش بس اعالم شده 
و اوضاع به نسبت آرام است. در همين روزهاي آرامش كميته صلح و آشتي 
در خارج از آفريقا تشكيل شده تا با كمك شاخص ترين چهره هاي اين كشور، 
مي رسيم.  ماجرا  اصل  به  كه  اينجاست  برگردانند.  عادي  روال  به  را  اوضاع 
يكي  دروگبا،  ديديه  است.  داشته  مهمي  نقش  سياست  در  هميشه  فوتبال  اينكه 
از مشهورترين بازيكنان تيم فوتبال چلسي انگليس است:«من عمه ها و عموهاي 
زيادي را از دست دادم. خيلي وحشتناك بود. به روستاي پدري ام حمله كرده 
بودند و خانه هاي زيادي چند ساعت مي سوختند. فكر نمي كنم به خاطر من بوده 

باشد اما اين دهكده در منطقه اي حساس واقع شده بود. 

بين  تنش  بنابراين  مي كرديم  زندگي  ما  كه  است  منطقه اي  همان  اهل  گباگبو 
فكر  كه  بود  سخت  واقعا  بود.  آمده  پيش  اواتارا  رئيس جمهور  و  او  طرفداران 
كنم چه باليي سرشان آمده و چه طور با اين مشكالت دست و پنجه نرم كرده 
من  فقط  و  مي كشيدند  رنج  همه  البته  نبود.  خوب  حالم  اصال  زمان  آن  بودند. 
نبودم.» در ساحل عاج رسيدن به جايگاه دروگبا آرزوي هر بچه اي است كه پا 
به توپ مي شود و پوستر او روي ديوار اتاق هر نوجواني هست... دروگبا تنها 
پنج سال اول عمرش را در ساحل عاج گذرانده و تمام خانواده اش در انگليس 
زندگي مي كنند اما اين فاصله هرگز باعث نشد او از كشور و مردمش دور باشد. 
دليل  همين  به  و  دارد  را  ملي  قهرمان  يك  حكم  كشورش  در  ساله  مرد 33  اين 
يكي از اولين گزينه هايي بود كه براي حضور در اين كميسيون انتخاب شد. به 
هر حال هر چه باشد 33 سالگي براي حضور در ورزش حرفه اي سن بااليي 
است و خيلي دور از ذهن نيست كه دروگبا از حاال به دنبال كاري براي روزهاي 
از  ورزش،  و  هنر  دنياي  مشاهير  از  خيلي  مثل  هم  او  باشد.  بازنشستگي اش 

شهرتش براي پيشرفت در دنياي سياست كمك مي گيرد: 
عضو  فوتبال  از  كناره گيري  از  بعد  برزيل  ملي  تيم  مشهور  بازيكن  روماريو، 
اخيرا  و  آورد  راي  پارلمان  انتخابات  براي  شد،  ريودوژانيرو  شهر  شوراي 

مي خواهد براي شهردار شدن كانديدا بشود. 
كسب  با  و  كرد  شركت  كاليفرنيا  فرمانداري  انتخابات  در  شوارتزنگر  آرنولد 
هاليوود  به  دوباره  روزها  اين  اما  آورد  دست  به  را  مهمش  پست  آرا،  اكثريت 

برگشته است. 
ايالت  در  كارمل  شهردار  دوره  يك  اسكار  برنده  كارگردان  ايستوود  كلينت 
كاليفرنيا بود اما جايگاه سينمايي او شكوفا شد و جاه طلبي سياسي اش كمرنگ 

شد. 
نانا موسكوري خواننده يوناني پنج سال در پارلمان اروپا بود، اما در نهايت با 

طاقتفرسا توصيف كردن كار يك سياستمدار صندلي خود را رها كرد.
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 افقي:

ــت –  ــمان اس ــغلش در آس ١- ش
پرنده اي كوچك، زيبا و دلنشين

ــير – پيمان ناقال  ٢- رنگ دودي س
– داد باخته

ــت –  ــي – تندرس ٣- پارچه روپوش
ايستاده و قائم

ــذري – پيروز –  ــه – غذاي ن ٤- گل
اسب چاپار

ــدر جعلي – قريه –  ٥- عالمت مص
جمع رمز

 – زاري  و  ــه  گري  – ــتاده  ايس  -٦
بيماري

ــهرهاي  ــز و ارجمند – از ش ٧- عزي
ــمال استان  ــياحتي ش فرهنگي و س

فارس – آقا، مهتر
٨- به صورت جدي و برابر با مقررات 

– دانش ها – آجر نصفه 
٩- درياچه حمام – مشاور – پله پله 

باال رفتن
ــران و  ــرزن – هج ــدا – ب ١٠- ناپي

فراق
١١- مترسك – تاج – سطح داخلي 

دست يا پا
١٢- پدر عرب – پرنده خوش خوراك – 

ساز موالنا – مي خزد و گاهي مي گزد
ــار – بازرگانان –  ــه به ١٣- گل هميش

پول كانادا
ــالح عكس –  ــد – اص ــرض قن ١٤- م

ناطق
ــج و نازك  ــت – زودرن ــد و زش ١٥- ب

نارنجي
 عمودي:

ــاطت  ــزرگ – كنايه از وس ــره ب ١-خم
كردن

٢- ناگوار بودن – چهره پرداز – الزم
٣- مواد زائد خون – پناهگاه – اراذل

ــب مخرب –  ــوار – بم ــاف، هم ٤- ص
مطابق روز – مرض كشنده

ــفقت و  ــران – ش ٥- گاوچ
مهرباني – نوعي خط كش

ــوي – سخت  ٦- تيم فرانس
– چيزي را در تصرف خود 

داشتن
ــته يا  ــزار درو – نوش ٧- اب
ــراي حمايت  گفتاري كه ب
ــا رد ادعاي مدعي  از ادعا ي
ــي رود – مهاجرت  به كار م
ــالم(ص) از مكه  پيامبر اس

به مدينه
٨- نوعي شيريني كه بيشتر 
مصرف  ــالت  تنق عنوان  به 
 – ــه  مرتب دو   – ــود  مي ش

ظرف مركب
ــب  ــت و لق ــرور اس ٩- س

حضرت علي(ع) – از رنگ ها – امتحان
ــان خودماني –  ــم رديف – ده ١٠- ه

مخفف شاد
ــوند –  ــد و ناراحت مي ش ١١- مي خورن
ــتن  ــب دانس ــت يا مناس يورش – درس

سخني يا كاري
ــگفتي –  ــه ش ــتدار – كلم ١٢- دوس

همنشين – ظرف شستن لباس
ــر هم –  ــت س ــي و پش ــي در پ ١٣- پ

ضدگرسنگي – جايگاه
ــاده – كار  ــازه راه افت ــودك ت ١٤- ك

نسنجيده – قنات
ــتان  ــي و زيارتي اس ــار ديدن ١٥- از آث
ــده در بروجرد – حرف  لرستان واقع ش

ندا

 افقي:
ــهورترين آثار اميل زوال كه  ١- از مش
ــي كتاب اعتصاب كارگران  موضوع كل

است – خوش فطرت
ــزان بر آتش –  ــك ري ٢- بريان و اش
ــم رئال مادريد كه  بازيكن محبوب تي
اين روزها خبرهايي مبني بر پيوستن 
ــد –  ــه گوش مي رس ــي ب او به چلس

حصير
٣- زمان بي آغاز – جنبش – معمولي

ــز و درهم  ــف – چين هاي ري ٤- وص
موي سر – اثر بيدل – پرنده اي خوش 

آواز
ــز – خداي هندوان – عدد دو  ٥- چي

رقمي

ــيرين! –  ٦- ميل و رغبت – گياه ش
حرف هجدهم الفباي ابجد

٧- شهري در استان اصفهان – نوعي 
ــوپ در بازي هاي  ــردن ت ــرازير ك س

واليبال و تنيس – جرب
٨- وسيع و پهن – نامي براي خانم ها 

– بانو
ــول خرد هندي – حومه تهران  ٩- پ

– شتافتن
ــهري در  ــت – اطراف – ش ١٠- طاق

استان لرستان 
ــتن براي شكار – عدل و  ١١- نشس

داد كردن – مذكر
١٢- ايزد – ٢٨ گرم – قاعده و روش 

انجام دادن كاري – سخن بي عمل
١٣- كهن ترين بخش ادبياتي اوستا – 

پست – همسر حضرت ابراهيم(ع)
١٤- بيان – دهمين ماه سال قمري 

– دستيازي
١٥- اثري از ماري لوگال(٢٠١٠) – 

پياز حضرتي
 عمودي:

ــم – نوعي  ــخن زير لب از خش ١-س
آرتريت غيرچركي حاد بر اثر عفونت 
ــت كه  ــري از بدن اس ــه ديگ در نقط
ــم خارج مفصلي  ــت با عالئ ممكن اس

همراه گردد
ــعر – غريبه نيست  ٢- صنعتي در ش

– زبان عرب
ــتني –  ــا – رس ــوري در  اروپ ٣- كش

شهري در استان كرمان
٤- خشك شدن – قاصد – از حروف 
مقطعه قرآن كريم – اشاره به نزديك

آرزوي   – ــياب  افراس ــرزمين  س  -٥
خيالي – عناد

٦- عيب و نقص – خوشا – سوره ٢٣
 – ــردن  ك ــگاه  ن  – ــان  بي زب  -٧

توزيع كننده
٨- شيپور بزرگ جنگي – توشه سفر 
ــان  ــهري در آذربايج – ش

شرقي
ــوس  ــر – جل ــم قط ٩- ك

دادن – حشره خونخوار
 – ــكاري  ش ــده  پرن  -١٠

ستودن – نوعي حلوا
١١- دهان – بازرگانان – 

دوبيتي
١٢- گونه، صنف – دختر 
ــاه گرفتگي –  ــري – م ل

مركز يونان
١٣- مترسك – پزيسيون 

– يكدنده
١٤- نام دخترانه – ميرا – 

غيربليغ
١٥- فرهنگنامه – هرگز نه
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما بايد در اجتماع بدرخشيد ؛ فراموش نكنيد كه اگر گرفته و 
تودار باشيد، از همه چيز عقب خواهيد ماند ، روزهايى كه پيش 
رو داريد، فرصت بسيار خوبى براى صميمى شدن با دوستان 

و همكاران جديد شماست.
همسر  انتخاب  براى  مساعدى  زمان  اكنون  هستيد،  مجرد  اگر 
در  مثبت  ديد  و  اميدوارى  با  و  كنيد  اجرا  را  تان  تان  دلخواه 
مورد عملى شدن آنها بينديشى ، يكنواختى در محيط اطرافتان، 
تغييراتى  هفته  اين  كنيد  سعى  ؛  است  شده  شما  كسالت  باعث 

در پيرامون تان به وجود بياوريد تا روحيه تان هم تغيير كند.
� ارديبهشت ماه: 

در اين هفته سعى كنيد دلتنگى هاى خود را كنار بگذاريد و از 
جريان زندگى تان لذت ببريد و اجازه ندهيد كه غم و اندوه و 

افسردگى بر شما غلبه كند. 
يك پيشنهاد بسيار ايده آل براى كار يا معامله اى به شما ميشود 
؛ با مشورت ديگران و سنگين و سبك كردن شرايط تان و البته 
توكل به خدا پيشنهاد را قبول كنيد كه سود چشمگيرى برايتان 
خواهد داشت. در اين هفته يك درگيرى عاطفى پيدا ميكنيد ؛ صبر 
خود را از دست ندهيد كه انشاءاهللا... همه چيز درست خواهد شد 
خود  نزديك  دوستان  از  يكى  طرف  از  مساعد  جوابى  منتظر   ،
هستيد ؛ در ضمن اگر ميخواهيد در اين ماه مشكالت شما مرتفع 

شود حتما با خانواده تان مشورت داشته باشيد. 
� خرداد ماه: 

خوشحال باشيد كه به زودى پول مرده تان، زنده خواهد شد ؛ 
سعى كنيد كمى بيش از پيش رازدار باشيد تا روابط خانوادگى 

و دوستانه تان به خطر نيفتد. 
در اين هفته يك مهمانى در پيش خواهيد داشت ؛ خودتان را زياد 
اذيت نكنيد زيرا تجمالت و اسراف، موجب گرمى و نزديكى دل 
ها نميشود ، بيشتر مواظب سالمت تان باشيد ؛ كار بيش از حد، 
استراحت ناكافى و تالش بى وقفه براى به دست آوردن پول، 

ميتواند سالمتى شما را به مخاطره بيندازد.
احساس  خود  در  شديدى  رقابت  شما  كه  ميگويند  ستارگان 

ميكنيد ؛ احساس رقابت با همكاران، همسن و سال ها و ... اگر 
در حد متعادل به اين احساس بها دهيد، موجبات پيشرفت شما 

را فراهم مى آورد. 
� تير ماه: 

مدتى است كه نگران بيمارى يكى از نزديكان تان هستيد ؛ در اين 
هفته به عيادت او برويد و براى سالمت او دعا كنيد ، در نهان 
خود به فردى غبطه ميخوريد ؛ البته دوست نداريد اين موضوع 

را باور كنيد اما حقيقت اين است كه اين قضيه، واقعيت دارد.
گاهى اوقات تمام وقت و انرژى خود را صرف خانواده ميكنيد 
اما بد نيست كمى هم به خودتان برسيد و جورى زندگى نكنيد 
كه در آينده افسوس بخوريد، افسوس بى توجهى كردن بيش از 

حد به خود يا خوشگذرانى خارج از اندازه!
سوژه  ميتواند  جديد  چيزهاى  كردن  امتحان  ها  وقت  بعضى 

هيجان انگيزى براى چند وقت باشد.
� مرداد ماه: 

در اين هفته خبرهاى خوشى در راه داريد ؛ سعى كنيد شادى 
هايتان را با ديگران قسمت كنيد. 

سعى كنيد اين روزها را براى كسى كه دوستش داريد، تبديل 
براى  بيشترى  وقت  و  كنيد  ماندنى  ياد  به  روزهاى  از  يكى  به 
شما  سراغ  به  كسالت  كه  است  وقتى  چند   ، بگذاريد  معاشرت 

آمده است و آدم بهانه گيرى شده ايد. 
را  پرتان  و  بال  زير  اطرافيان،  كه  نكنيد  نگاه  فردا  و  امروز  به 
گرفته اند و نميگذارند تنها بمانيد ؛ اگر در رفتارتان تغيير رويه 
ندهيد و همچنان به غرغر كردن و بهانه گرفتن ادامه بدهيد، تمام 

اطرافيان از گردتان پراكنده خواهند شد.
� شهريور ماه: 

فال  به  را  آنها  حضور  ؛  ميشوند  زندگيتان  وارد  جديدى  افراد 
نيك گرفته و سعى كنيد خصوصيات مثبت را از آنها ياد بگيريد. 
گذشته  در  كه  شود  يادآورى  شما  به  نميخواهيد  شك  بدون 
تان  پول  مراقب  ؛  ايد  بوده  مالى  مسائل  در  اشتباهاتى  داراى 

باشيد و آن را بيهوده خرج نكنيد. 
كه  مهمى  مسئله  مورد  در  را  سكوت  كه  رسيده  آن  وقت  ديگر 
اين روزها فكرتان را بدجورى به خودش مشغول كرده، بشكنيد 
اوقات  گاهى  حد  از  بيش  رازدارى  ؛  كنيـد  فاش  را  حقـايق  و 
سوال  زير  را  شمـا  حيثيت  و  شخصيت  و  شماست  ضرر  به 

خواهد برد. 
� مهر ماه: 

درگيرى  ؛  باشيد  خونسرد  خود  زندگى  لحظات  تمام  در  بايد 
شغلى شما زياد است، شايد هم خود را به شدت درگير مسائل 
كه  نزديكان  از  يكى  با  شما  هاى  صحبت   ، ايد  كرده  تحصيلى 

مدتى است دچار مشكالت مالى شده، ميتواند به او كمك كند. 
در روزهاى گذشته در جمعى قرار گرفته ايد كه گفته هاى كسى 
از اعضاى اين جمع شما را ناراحت كرده و در پس پاسخ دادن 
به او هستيد ولى اين امر نميتواند شما را راضى كند پس بهتر 

است اين كار را به گذشت زمان واگذار كنيد. 
از يك دوست قديمى نشانى به دست آورده ايد كه اين امر بسيار 
شما را خوشحال كرده ، او را پيدا كنيد و تالفى اين سال هاى 

جدايى را درآوريد، او نيز در پى شماست. 
� آبان ماه: 

مال و اموال براى شما شخصيت به همراه نخواهد داشت پس 
با داشتن آنها احساس غرور نكنيد كه اين احساس ميتواند به 
شما  زندگى  در  مسائل  بعضى   ، شود  سركوب  شما  در  شدت 
وجود دارد كه نسبت به آنها بى اهميت هستيد ؛ رويه خود را 
توجه  است،  آفرين  نقش  زندگيتان  در  آنچه  به  و  كنيد  عوض 
داشته باشيد. فكر انجام معامله اى ذهن شما را مشغول كرده، 

بيگدار به آب نزنيد و به اطراف خود به دقت نظر كنيد.
شايد قدمى برداريد كه شما را به بيراهه بكشاند و جبران آن هم 
براى شما مشكل باشد ؛ براى حركت در مسيرى پيچيده خود را 
آماده كنيد و مطمئن باشيد كه قدم برداشتن در اين راه، شما را 

به سرمنزل سعادت خواهد رساند. 
� آذر ماه: 

به  و  دارد  وجود  تان  درون  در  گنگى  احساس  كه  است  مدتى 
دنبال چيز يا كسى هستيد و مدام به فكر پيدا كردن آنيد. 

در هفته قبل با دوستى قديمى مالقات كرده ايد كه در طى اين 
عملى  به  قادر  شما  ولى  كرده  درخواستى  شما  از  او  مالقات 
كردن آن درخواست نيستيد ؛ اين مطلب را با خود او در ميان 

بگذاريد و از گفتن اين حرف هيچ نگران نباشيد.
فرصت  ولى  هستيد  عاطفى  رابطه  يك  منتظر  كه  است  مدتى 
آن پيش نيامده ؛ بايد قدم اول را خودتان برداريد در غير اين 
صورت راه به جايى نخواهيد برد ؛ البته بايد توجه داشته باشيد 
تالش  بايد  است  انتظارش  در  آنچه  به  رسيدن  براى  انسان  كه 

كند پس از هيچ تالشى دريغ نكنيد. 
� دى ماه: 

؛  كند  ناراحت  را  ديگران  است  ممكن  شما  صريح  هاى  صحبت 
بعضى مواقع رك گويى كار دست انسان ميدهد ، در ميان جمع 
خانوادگى خود بسيار دوست داشتنى هستيد ولى همين صحبت 
به  مشكالتى  شما  خانواده  براى  است  ممكن  شما  صريح  هاى 
پيشنهادى  نزديكان،  و  دوستان  طرف  از  باشد.  داشته  همراه 
؛  است  كرده  خود  مشغول  بسيار  را  شما  كه  ايد  كرده  دريافت 
چرا دست دست ميكنيد؟ در اين مورد با افرادى كه قبال چنين 

پيشنهاداتى داشته اند مشورت كنيد و از آنان كمك بخواهيد. 
را  راه  بنابراين  نيستيد  كارى  هيچ  انجام  به  مجبور  راه  اين  در 
براى خود سخت و دشوار نكنيد ؛ از دست كسى ناراحت هستيد 

اما اين ناراحتى را بروز ندهيد. 
� بهمن ماه: 

آن كار  نتيجه  بسيار نگران  ايد كه  داده  قبل كارى انجام  مدتى 
هستيد ؛ سعى كنيد نگرانى را از خود دور كنيد چون به هر حال 

شما بايد نتيجه كار خود را دريافت كنيد. 
هاى  فعاليت  به  را  شما  پاداش  اين  كه  ميكنيد  دريافت  پاداشى 
بعدى خود اميدوار ميكند ؛ در مورد مسائل كارى خود با عده 
اى دچار اختالف هستيد ؛ با آنها قرارى بگذاريد و صحبت هاى 
آنها را هم بشنويد و افكار خودتان را نيز براى آنها بازگو كنيد. 
مطمئن باشيد كه به اين صورت بيشتر به نتيجه خواهيد رسيد 
؛ بيش از حد تحت تاثير گفته هاى ديگران قرار ميگيريد ؛ تجربه 
هم  زياد  ديگران  هاى  گفته  كه  كرده  ثابت  شما  به  گذشته  هاى 

نميتواند در روند زندگى شما تاثير داشته باشد . 
� اسفند ماه: 

كسى براى كمك نزد شما مى آيد، بايد دست او را بگيريد و او را 
كمك كنيد ؛ اين كار ميتواند مشكل او را حل كرده و خوشحالى 
به همراه داشته باشد. براى يكى از كارهاى عقب افتاده خود بايد 
سريع تصميم بگيريد ؛ با يك سبك سنگين كردن ساده ميتوانيد 
لحظات  تمام  از  و  ندهيد  هدر  را  وقت  پس  برسيد  نتيجه  به 
استفاده كنيد. به مهمانى دعوت ميشويد كه در آن افراد جديدى 
را مالقات ميكنيد و در اين بين صحبت هايى رد و بدل ميشود 
كه ميتواند شما را به آينده اميدوارتر كند ، در اين هفته مسير 
زندگى عاطفى خود را كه مدتى از ادامه آن بازمانده بوديد، ادامه 

دهيد كه روزهاى روشنى در پيش است. 

جدول و سرگرمى






