
همكارى براى گسترش كتابخوانى 
بزرگترين كتابخانه فارسى زبانان در لندن در حدود 3000 عضو فعال دارد. اين رقم يعنى چيزى در حدود 
5 درصد ايرانيانى كه در لندن زندگى مى كنند. اين رقم در مقايسه با تعداد اعضاى كتابخانه ها در ايران تا 
حدى اميدوار كننده است. در ايران بر اساس آمار رسمى در حدود يك ميليون نفر در سراسر كشور عضو 

كتابخانه هاى عمومى هستند كه تقريبا برابر با كمتر از يك درصد جمعيت ايران است.
شايد كسانى كه از رايج نبودن كتاب خوانى در ميان ايرانيان گاليه دارند چندان  خوششان نيايد اما به 
هر حال اين آمار اميدوار كننده است. البته در مقايسه با وضعيت كتابخوانى در ايران. آمار اميدوار كننده 
ديگرى هم هست و آن اين كه اگر سرانه تعداد كتاب موجود در كتابخانه ها را در نظر بگيريم در حالى كه 
در تهران تقريبا براى هر 12 نفر يك كتاب در كتابخانه هاى عمومى موجود است در لندن تقريبا به ازاى هر 

يك نفر يك كتاب وجود دارد.
اين آمار ها نشان دهنده امكانات و شرايط فرهنگى براى ايرانيان لندن است. امكاناتى كه مى تواند فرصتى 
براى گسترش كتابخوانى در لندن باشد. اما سوى ديگر ماجرا نشانه هاى نگران كننده اى است كه نشان 
مى دهد ايرانيان در لندن هم مثل هموطنان درون ايران چندان رغبتى به كتاب خواندن نشان نمى دهند. 
بزرگترين كتاب فروشى لندن كه در يك منطقه ايرانى نشين هم قرار دارد در چند سال گذشته آب رفته و 
سال به سال الغرتر شده است. پاى صحبت نويسندگان ساكن لندن هم كه مى نشينيم مى گويند كه رغبتى 

به كتابخوانى در ميان بسيارى از ايرانيان  ساكن لندن نمى بينند.
با همه اين بيم ها و اميد ها ترديدى  نيست كه برداشتن گامى در راه افزايش كتاب خوانى در ميان ايرانيان 

مى تواند به بهتر شدن شرايط زندگى  فرهنگى ايرانيان كمك كند. 
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پيشرفت تكنولوژى ارتباطات، دنيا را بسيار كوچك و قابل دسترس كرده است اما هنوز بسيارند 
همه  كه  اخبارى  ترين  جنجالى  از  كه  افرادى  آن  از  بيشتر  و  شوند  نمى  منتشر  هرگز  كه  اخبارى 
جهان را مى لرزاند نيز خبردار نمى شوند. از سوى ديگر سياست و مالحظه كاريهاى خبرگزاريها و 
مطبوعات مبناى انتخاب اخبار و مقاالت است. بنابراين سليقه هاى متفاوت و رويكردهاى گوناگون 
چون هر نشريه نيز نوع مخاطب خاص  الزم است تا تنوع مطالب خبرى را پوشش دهد و طبيعتاً 
خود را دارد، حضور نشريات متفاوت در سطوح كمى و كيفى متفاوت نشان پويايى يك جامعه و 

تعامل افكار و عقايد گوناگون در آن است. 

در جامعه كوچك ما ايرانيان مقيم انگلستان، اگرچه تنوع نشريات وجود داشته است اما متأسفانه 
حيطه فعاليتهاى خبرى و نوع نگرش آنها چندان متنوع نبود. خوشبختانه اخيراً با انتشار نشرياتى 
و  اخبار  و  فرسايشى  ركود  يك  از  ما  مطبوعاتى  جامعه  رسد  مى  نظر  به  متفاوت،  رويكردهاى  با 
مطالب كليشه اى كه انگيزه روزنامه خوانى را تضعيف كرده بود، خارج شده است. از سوى ديگر 
مى توان لمس كرد كه صنعت مطبوعات كمى ساده انگاشته شده است و چندان كه بايد جدى گرفته 
نمى شود. انتشار نشرياتى كه پس از چند شماره، به هر دليل از ادامه راه باز ايستادند، شاهدان 

ادعاى ما هستند.

به هر حال حضور نشريات متفاوت و رنگارنگ موجب افتخار ماست و كاهش آن باعث دلشكستگى 
مان و همين تأسف از دست دادن همكاران و رقيبان گذشته و نگرانى از تداوم آن ايجاب مى كند كه 
از صاحبان  براى حمايت از نشريات نوپا چاره انديشى كرد. حمايتهاى مالى و تجارى كه طبيعتاً 
ساير  عهده  بر  انتشارات قطعاً  سرمايه ساخته است اما حمايتهاى تكنيكى و تخصصى در عرصه 
همكاران مطبوعاتى، به خصوص با تجربه ترهاست. شايد زمان آن فرارسيده باشد كه به تشكيل 
بخشيم.  بيشترى  انسجام  فعاليتهاى مطبوعاتى خود را  تا  بينديشيم  خبرنگارى  ايرانى  يك صنف 
قطعاً با دست به دست هم دادن و سازمان يافته عمل كردن، موفقيتهاى بيشتر و بهترى مى توان به 

دست آورد.  
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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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
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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 



جمعه 15 مهر ماه 1390 -  شماره 218هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk 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

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.

هاليوودي ها به ايران مي روند؟

خبرهاي متناقض درباره حضور آنجلينا جولي در پروژه اي ايراني
«على سرتيپى» تهيه كننده سينما در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
براى  هاليوودى  سرشناس  بازيگر  جولى»  «آنجلينا  با  مذاكره  از 
ايفاى نقش در فيلمى ايرانى خبر داد و گفت: «حدود 10 روز است 
«آنجلينا  برنامه هاى  مدير  كاسينسكى  كى ير  و  آفر  رابرت  با  كه 
جولى» وارد مذاكره شديم.» وى افزود: «طى صحبت هايى كه انجام 
داديم، مشخص شده كه خانم «آنجلينا جولى» تمايل دارد به ايران 
بيايد و در فيلمى ايرانى ايفاى نقش كند، منتها بايد اقدامات الزم در 
اين زمينه صورت بگيرد.» سرتيپى در ادامه در پاسخ به اين سوال 
ايرانى  فيلمى  در  جولى»  «آنجلينا  بازى  با  ارشاد  وزارت  آيا  كه 
ابتدا  در  داريم  بنا  «ما  داشت:  بيان  خير،  يا  كرد  خواهد  موافقت 
موافقت «آنجلينا جولى» را براى بازى در اين فيلم بگيريم و بعد از 
آن، وارد مذاكره با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى مى شويم.» اين 
تهيه كننده سينما ادامه داد: «در حال حاضر مشغول ترجمه فيلمنامه 
هستيم تا براى ايشان بفرستيم كه در صورت تاييد وارد مراحل 
درخصوص  جزئيات  ارائه  از  وى  مى شويم.»  دستمزد  مثل  بعدى 
نام فيلم و كارگردان آن خوددارى كرد. «سيدعليرضا سجادپور» 
رئيس اداره ارزشيابى و نظارت معاونت سينمايى در پى اين خبر 
منطقى  رسانه ها  در  شده  منتشر  خبر  درباره  «اظهارنظر  گفت: 
نيست و من ترجيح مى دهم تنها درباره نامه هاى رسمى اظهارنظر 
مطرح  بازيگران  بازي  به  كه  مدت هاست  ايران  سينماي  كنم.» 
هرازچندگاهي  و  مي دهد  نشان  تمايل  ايراني  فيلم هاي  در  خارجي 
نام بازيگران مشهور بين المللي به گوش مي خورد كه قرار است در 
پروژه «موالنا»  سر  نمونه اش  آخرين  كنند.  بازي  ايراني  فيلم هاي 
بود كه سرمايه گذاران خارجي اين پروژه از جاني دپ براي بازي 
در فيلم شان نام بردند. پروژه اي كه البته فعال مسكوت مانده است. 
پوران درخشنده تنها كارگردان ايراني است كه موفق شده از يك 
بازيگر آمريكايي در فيلمش استفاده كند. قهرمان فيلم «عشق بدون 
مرز» او كه در سال 1377 ساخته شد، دني كوئين، پسر آنتوني 
كوئين بازيگر بزرگ سينما بود. البته فيلم درخشنده اثر ضعيفي 
موفقيت  باعث  نتوانست  هم  كوئين  آنتوني  پسر  نام  حتي  كه  بود 
امروز  تا  كيارستمي  عباس  شود.  منتقدان  بين  يا  گيشه  در  آن 
تنها كارگردان ايراني به حساب مي آيد كه توانسته از يك بازيگر 
مشهور بين المللي مانند ژوليت بينوش در فيلمش استفاده كند. البته 
«كپي برابر اصل» فقط كارگردان ايراني دارد وگرنه نمي توان آن را 

محصولي از سينماي ايران به شمار آورد. 
جديد سرتيپي و مطرح شدن نام آنجلينا  به هرحال اين اظهارنظر 
هم  نتيجه  به  اگر  حتي  ايراني،  پروژه  يك  در  بازي  براي  جولي 
نرسد، مي تواند فتح البابي براي بررسي هاي معاونت سينمايي و 
كنند  تدوين  زمينه  اين  در  جديدي  قانون  كه  باشد  ارشاد  وزارت 
مي توانند  باالخره  كه  بدانند  را  تكليف شان  ايراني  سينماگران  و 
مذاكره  ايراني  فيلم هاي  در  بازي  براي  دنيا  مهم  بازيگران  با 
كنند يا خير. بايد به اين نكته توجه شود كه ورود ايران به بازار 
جهاني سينما، قطعا نيازمند چهره هاي جهاني هم هست. سينماي 
جشنواره هاي  در  كارگرداني  حتي  و  ايده  و  محتوا  نظر  از  كه  ما 
جهاني مطرح شده، به دليل نداشتن بازيگراني در حد و اندازه هاي 
بين المللي نمي تواند در جلب مخاطبان خارج از كشور موفق باشد. 
علي سرتيپي كه اين روزها به خاطر فروش فوق العاده فيلم «ورود 
آقايان ممنوع» خوشحال است، اگر موفق به جلب رضايت جولي 
البته وزارت ارشاد و معاونت سينمايي شود،  مي تواند احتماال  و 
پرخبر ترين فيلم سينماي ايران را بسازد . البته اگر اين خبر هم در 
حد شايعه حضور اليور استون در ايران و بازي ليال اوتادي در 

كنار جود ال نباشد.

افزايش خانواده هاي كم درآمد در بريتانيا
از  درخواست  ميزان  كه  مي دهد  نشان  بريتانيا  در  خيريه  سازمان  يك  آمارهاي 
است. داشته  چشمگيري  افزايش  كشور  اين  در  غذايي  مواد  براي  خيريه  سازمان هاي 

سازمان «فرشر» كه سازماني مردم نهاد است و مازاد درآمد شركت هاي غذايي را در 
قرار  نفر  هزار  اختيار 35  در  روزانه  كمك ها  اين  مي گويد  مي گذارد،  نيازمندان  اختيار 
مي گيرد كه نسبت به 29 هزار نفر سال پيش، افزايش چشمگيري يافته است.اين سازمان 
اعالم كرده است كه ميزان درخواست سازمان هاي خيريه براي در اختيار گرفتن مواد 
علت  به  درآمد  كم  خانواده هاي  مي گويد  «فرشر»  است.  يافته  شديدي  افزايش  غذايي، 
افزايش هزينه مواد غذايي، با مشكل رو به رو هستند و از هر سه نهاد خيريه كه اين سازمان آن را 
مورد مطالعه قرار داده، بودجه يك نهاد در حال قطع شدن از سوي دولت است.اين سازمان خيريه 
اختيار  در  را  كشور  اين  غذايي  صنعت  درآمد  مازاد  و  بريتانياست  سراسر  در  مركز  داراي 17 
سازمان هاي خيريه كه بي خانمان ها، آوارگان و پناهندگان، زنان و كودكان را پوشش مي دهند، 
قرار مي دهد.اين سازمان مي گويد امسال نزديك به 700 نهاد و سازمان خيريه درخواست كمك 
و  مي كند  همكاري  بريتانيا  نوشيدني  و  غذايي  صنعت  شركت   100 از  بيش  با  كرده اند.«فرشر» 
مي گويد 42 درصد سازمان هاي خيريه اي كه مورد مطالعه قرار گرفته اند، از افزايش درخواست ها 
براي مواد غذايي در سال گذشته خبر داده اند. «ليندسي بازول»، مديرعامل «فرشر» مي گويد در 
چنين زماني ما از صنعت غذايي و مردم مي خواهيم كه كمك هاي خود را زياد كنند.او مي گويد طي 
ماه هاي اخير مردم بيشتري از اين سازمان خيريه درخواست كمك كرده اند. برخي از كارشناسان 
بحران هاي ناشي از وضعيت بد اقتصادي در بسياري از كشورهاي اروپايي و آمريكايي را دليل 
اين افزايش درخواست كمك هاي مردمي مي دانند. برخي از كارشناسان مي گويند در صورتي كه 

وضعيت اقتصادي به نقطه اي تثبيت شده نرسد بر ميزان اين افراد نيازمند افزوده خواهد شد.

5 اكتبر روز جهانى معلم
سيزدهم مهرماه برابر با پنجم اكتبر ، از سوى 
است.  شده  ناميده  معلم  جهانى  روز  يونسكو 
يونسكو  كه  پردازيم  مى  موضوع  اين  به  ابتدا 
دنبال  را  اهدافى  چه  و  است  سازمانى  چگونه 
اگر  و  است  يونسكو  عضو  ايران  آيا  كند؟  مى 
پاسخ مثبت است آيا كشور ما در تصميم گيرى 
عضويت  آيا  دارد؟  دخالت  سازمان  اين  هاى 
هاى  توصيه  اجراى  سازمان،  اين  در  كشورها 
يونسكو را براى آنها الزام آور مى سازد؟ و.... 
«سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد» 
را به اختصار يونسكو مى نامند. كلمه يونسكو 
التين  از 6حرف  مركب  و  ندارد  معناى خاصى 
است (U.N.E.S.C.O) كه هر حرف نشانه يكى 
از كلمات تشكيل دهنده نام اين سازمان است. 
اين سازمان در سال 1945 ميالدى، درست پس 
از پايان جنگ جهانى دوم و با اين استدالل پا 
شكل  بشر  ذهن  در  نخست  ها  جنگ  كه  گرفت 
ذهن  از  بايد  نيز  صلح  از  دفاع  پس  گيرد،  مى 

بشر شروع شود.
 1325) ميالدى   1946 سال  در  ايران  نماينده 
دو  كرد.  امضا  را  يونسكو  اساسنامه  شمسى) 
سال بعد، در تيرماه 1327، مجلس شوراى ملى 
و  رساند  تصويب  به  را  ايران  قطعى  عضويت 
سرانجام اساسنامه كميسيون ملى يونسكو در 
سال 1328 ه.ش. توسط هيات وزيران تصويب 
شد. بعد از پيروزى انقالب اين اساسنامه مورد 
وزارت  تاييد  از  پس  و  گرفت  قرار  بازنگرى 
 29 مورخ  جلسه  در  عالى  آموزش  و  فرهنگ 
به  وزيران  درهيات   1366 سال  شهريورماه 
اوليه  اعضاى  از  يكى  ايران  رسيد.  تصويب 
مركز  است.  ملل  سازمان  به  وابسته  نهاد  اين 
عمل و معرف هر كشور در يونسكو كميته ملى 
يونسكو است. اين كميته كه در راس آن يك مقام 
دولتى قرار دارد برقرارى ارتباط بين يونسكو 
داخل  فرهنگى  و  آموزشى  علمى،  نهادهاى  و 
كشور را برعهده دارد. در شوراى عالى كميته 
كميسيون  رئيس   ) علوم  وزراى  يونسكو  ملى 
پرورش  و  آموزش  اسالمى،  ارشاد  خارجه،   ،(
و  زيست  محيط  از  حفاظت  سازمان  رئيس  و 
صدا و سيما و هفت تن از شخصيت هاى علمى 
اعضاى  و  مدرسان  ميان  از  كشور.  فرهنگى  و 
هنرمندانى  و  محققان  و  دانشگاه ها  علمى  هيئت 
و  ارتباطى،  فرهنگى،  علمى،  زمينه هاى  در  كه 
باشندحضور  تجربه  داراى  تربيت  و  تعليم 
ابالغ  با  هم  يونسكو  ملى  كميته  دبيركل  دارند. 
وزير علوم منصوب مى شود و در حال حاضر 
دبير كل سازمان ملى يونسكو دكتر محمدرضا 
سعيدآبادى است كه در سال 86 با حكم محمد 

دكتر  جانشين  علوم  وقت  وزير  زاهدى  مهدى 
محمد توكل شد.

يونسكو  سوى  از   (  2014-2005) كنونى  دهه 
متحد  ملل  پايدار  توسعه  براى  آموزش  دهه 
نامگذارى شده است و كميسيون ملى يونسكو 
در ايران تالش مى كند تا برنامه ها و فعاليتهاى 
مربوط به آموزش براى همه ، تقويت آموزش 
در  كيفيت  تضمين  معيارهاى  ترويج  و  كيفى 
كادر  توانمندسازى   ، كشور  آموزشى  نظام 
نوين  فناوريهاى  كاربرد  با  مطابق  آموزشى 
(ICT ) ، ايجاد فرصتهاى برابر آموزشى براى 
دختران و پسران ، آموزش فنى و حرفه اى و 
آموزشهاى   ، اقليم  تغيير  آموزش   ، كارآفرينى 
 ،  ( مخدر  مواد  و  ايدز   ) بهداشتى  پيشگيرانه 
آموزش ارزشهاى شهروندى مانند بردبارى و 
ترويج گفتگو براى صلح و همزيستى مسالمت 
آموزش  دهه  هاى  اولويت  با  مطابق  را  آميز 
 ( متحد (2014-2005  ملل  پايدار  توسعه  براى 
و اهداف توسعه هزاره مورد تحليل و بررسى 
قرار دهد و با توجه به نيازها و شرايط كشور 
طريق  از  همچنين  كميته  اين   . نمايد  اجرا 
 ، ها  نوآورى  نيز  و  آموزشى  نيازهاى  انتقال 
دستاوردها و پيشرفت هاى ملى در زمينه ها ى 
آموزش جهت انعكاس به يونسكو عمل مى كند .

مجمع  در  يونسكو  تصميمات  و  ها  برنامه 
مى  تشكيل  بار  يك  سالى  كه  نهاد  اين  عمومى 
شود، اتخاذ مى گردد. در مجمع همه كشور ها 
اعم فقير و غنى، كوچك وبزرگ ، توسعه يافته و 
در حال توسعه از داراى حقوق مساوى هستند 
حق  كشورى  هيچ  دارند.  راى  يك  كدام  هر  و 
وتو ندارد. مديركل يونسكو هم توسط كنفرانس 
مى  انتخاب  سال  شش  مدت  براى  و  عمومى 
از  بوكووا  ايرينا  خانم  كنونى  مديركل  شود. 
سپتامبر   22 در  كه  است  بلغارستان  كشور 
مديركل  شد.  انتخاب  مقام  مقام  اين  به   2009
قرن  آخر  ربع  در  بود.  ژاپن  كشور  از  قبلى 
ميالدى گذشته، به خصوص در دوره مديركلى 
نفوذ  زير  يونسكو   ، اسپانيائى  مايور  فدريكو 
سومى  جهان  روشنفكران  و  غيرمتعهدها  افكار 
در  امريكا  كه  رسيد  جايى  به  كار  داشت.  قرار 
سال 1984 و انگلستان در سال 1985 يونسكو 
را به حالت اعتراض و قهر ترك كردند. انگلستان 
در سال 1997 و اياالت متحده در سال 2003 
به اين سازمان بازگشتند. توصيه هاى يونسكو 
جنبه پيشنهادى دارد و الزم االجرا نيست. حفظ 
ميراث فرهنگى و آثار باستانى ، آموزش براى 
همه يا تاكيد بر آموزش مهارت هاى زندگى و 
آموزش هاى فنى - حرفه يى از جمله توصيه 

هاى يونسكو به كشورهاى عضو است. 
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هفته نامه پرشين  پيشنهاد مى كند

همكارى براى 
گسترش كتابخوانى  

ايرانيان
ادامه از صفحه اول

فرهنگى   نهاد  يك  عنوان  به  پرشين   نامه  هفته 
هدف  با  عمومى  برنامه  يك  كه  كند  مى  پيشنهاد 
در  خوانى  كتاب  گسترش  براى  همكارى  افزايش 
با  ما  را  درخواست  اين  شود.  داده  سازمان  لندن 
همه خوانندگان در ميان مى گذاريم. همين طور با 
همه ايرانيانى كه ممكن است  از پيشنهاد ما با خبر 
متوجه  پيشنهاد  اين  همه  از  بيش  شايد  اما  شوند. 
كتابخوانان و نويسندگان و دست اندركاران نشر 
و فرهنگ باشد. ما از همه اهل فرهنگ مى خواهيم 
كه در اين راه به هر ميزان كه مى توانند مشاركت 

و همكارى كنند.

صفحات  از  هايى  بخش  خود  سهم  به  پرشين  
از  را  پرشين  نامه  هفته  سايت   وب  و  نامه  هفته 
اين شماره به گفت و گو در باره « همكارى براى 
مى  اختصاص  لندن»  در  خوانى  كتاب  گسترش 

دهد. گزارشگران ما به سراغ آنهايى مى روند 

كه كتاب مى خوانند و آنهايى كه كتاب نمى خوانند 
از  همچنين  شنيد.  خواهند  را  آنها  هاى  حرف  و 
امور  اندركاران  دست  و  ناشران  و  نويسندگان 
براى  پيشنهادى  چه  كه  پرسيد  خواهيم  فرهنگى 

گسترش كتاب خوانى دارند.

صحبت  پاى  گام  نخستين  در  و  شماره  اين  در 
ايرانى  مطالعات  مركز  كتابخانه  اندركاران  دست 
نشسته ايم و از جزييات فعاليت آنها پرسيده ايم.  
معاون  كه  بقايى  دكتر  با  گو  و  گفت  نخستين  در 
در  است  ايرانى  مطالعات  مركز  كتابخانه  فرهنگى 
باره  وضعيت بزرگترين كتابخانه عمومى فارسى 
زبانان در خارج از ايران پرسيده ايم كه مى خوانيد.

كتابخانه  هاى  هزينه  بقايى  اقاى    - 
چگونه تامين مى شود؟

تمام خرج هاى كتابخانه از محل كمك هاى مردمى 
تامين مى شود. اما ميزان اين كمك ها در سالهاى 
ديگر  موضوع  است.  يافته  كاهش  بسيار  اخير 
در  شما  ببينيد  هاست  كمك  اين  استمرار  عدم  هم 

به صورت  هدايا  بينيد كه  جامعه ى انگلستان مى 
دائمى و مرتب پرداخت مى شود. حتى اگر بسيار 
پنج  ماهى  پوند.  دو  ماهى  مثًال  باشد.  ناچيز  و  كم 
ايرانى  جامعه  در  فرهنگ  اين  متاسفانه  ولى  پوند. 
ايرانى  متموالن  با  ما  وقتى  مثًال  ندارد.  وجود 
صحبت مى كنيم، آنها مى گويند، چه قدر كمك مى 
خواهى؟ من يك بار اين كمك را مى كنم و بعد آن 
هم ديگر دست از از سر من بردار و سراغم نيا. 
اما به هر حال ايرانى هايى بوده اند كه طى سالهاى 

طوالنى به صورت مستمر به ما كمك كرده اند. 

 - آيا شما خبرنامه اى هم داريد كه مسائل 
دوستداران  با  را  كتابخانه  مشكالت  و 

كتاب در ميان بگذاريد؟
نه متاسفانه كتابخانه ى ما خبرنامه ى اختصاصى 
وبسايت  از  بتوانيم  كه  اميدوارم  ولى  ندارد. 
حاال  مخصوصًا  كنيم.  استفاده  بيشتر  كتابخانه 
دوست  من  ايم.  كرده  بيشتر  را  ها  سخنرانى  كه 
دارم نوار صوتى اين سخنرانى ها را الكترونيكى 
بكنيم و روى وب سايت قرار دهيم. در اين سالها 
انجام  اينجا  خوبى  و  مفيد  بسيار  هاى  سخنرانى 
بنا  و  داريم  را  آنها  تمام  نوار  من  كه  است  شده 

داريم در آينده اى نزديك آنها را روى سايت قرار 
دهيم.

كتاب  انتقال  براى  هم  اى  برنامه  آيا 
امكانات  روى  بر  كتابخانه  اسناد  و  ها 

الكترونيك داريد؟
ما اين فكر را داريم. دنبال مى كنيم  ولى اين كار 
امكانات  و  كارى  نيروى  ما  و  خواهد  مى  سرمايه 
بتوانيم  كه  اميدواريم  اما  نداريم.  را  كار  اين  مالى 

الاقل اسناد و مدارك موجود را ديجيتال كنيم.

 -  ميزان مراجعه به كتابخانه چقدر است؟
در طول ماه چيزى حدود سيصد يا چهارصد نفر 
مى  يك  هر  و  كنند  مى  مراجعه  ما  به  كه  هستند 
و  كند.  قرض  هفته  چهار  براى  كتاب  چهار  توانند 
به  هفته  دو  براى  را  مدت  اين  توانند  مى  هم  بعد 
صورت تلفنى تمديد كنند و بعد از شش هفته هم 

كه بايد بيايند و كتاب را پس بدهند.

چه  در  كتابخانه  هاى  كتاب  ذخيره    - 
حدى است؟

و  سالن  داخل  كتابهاى  تمام  بخواهيم  اگر  اينجا 
بياوريم،  حساب  به  را  ها  كپى  ديگر  و  زيرزمين 
شايد حدود چهل هزار كتاب داشته باشيم. كه از 

كتابها  اين  از  جلد  هزار  بيست  حدود  ميزان  اين 
است  مدتى  هم  االن  است.  موجود  ها  قفسه  در 
از  فهرست  تهيه  مشغول  همكارانمان  از  يكى  كه 
روى  بتوانيم  را  كتابها  اين  تمام  تا  كتابهاست  اين 
طريق  بدين  يعنى  بگذاريم.  كتابخانه  سايت  وب 
متقاضيان كتاب مى توانند با مراجعه به وبسايت 
كتابخانه، از عنواين كتاب هاى موجود مطلع شوند.

در حال حاضر افرادى كه اينجا كار مى كنند بدليل 
عناوين  با  كتابخانه  اين  در  دراز  ساليان  حضور 
دفترچه  روى  از  فوقش  يا  هستند  آشنا  كتابها 
هنوز  ما  ى  كتابخانه  اما  كنند  مى  نگاه  راهنما  ى 
كه  ندارد  كامپيوترى  منظم  و  مرتب  سيستم  يك 

اميدواريم به زودى در آينده درست شود.

ـ معموال كتابخانه هاى عمومى همكارى 
هايى هم با ساير كتابخانه ها دارند. آيا 

شما در اين جهت كارى كرده ايد؟
اضافه  هاى  كتاب  ايم  توانسته  ما  سالها  اين  طى 
هاى  كتابخانه  به  را  مان  تكرارى  هاى  نسخه  و 
كوچكتر در ديگر شهر ها اهدا كنيم. يعنى در برخى 
از شهر ها مثل كارديف و بريستول و منچستر و 
هاى  كتابخانه  و  ايرانى  هاى  انجمن  سرى  يك   ...

كوچك فارسى وجود دارد كه ما توانسته ايم در 
كتاب  و  باشيم  داشته  همكارى  آنها  با  سالها  اين 
نمونه  كنيم.  اهدا  آنها  به  را  خودمان  اضافى  هاى 
ى  محله  همين  در  كوچكتر  ى  كتابخانه  يك  اش 
گلدرز گرين لندن، چند سال پيش ما دو – سه هزار 
جلد از كتابهايمان را به كتابخانه ى فارسان كه در 

انجا فعاليت مى كند، داديم.

چه  به  لندن  ايرانيان  حاضر  حال  در    - 
ميزان از كتابخانه استفاده مى كنند؟

عضو فعال حدود سه هزار تا هستند كه هر ساله 
غير  اعضاى  اما  كنند  مى  تمديد  را  عضويتشان 
مستمر را هم اگر بخواهيم به حساب بياوريم شايد 
اين آمار از پنج – شش هزار نفر هم تجاوز كند. در 
ماه هم به طور ميانگين چهارصد – پانصد نفر از 

اين كتابخانه استفاده مى كنند. 

است.  شده  زياد  سالها  اين  در  ما  اعضاى  تعداد 
به  است.  شده  زياد  ها  ايرانى  تعداد  خب  البته 
تعداد  كه  اخير  سال  بيست  پانزده  طى  خصوص 
پناهجويان ايرانى زياد شده است. خب يك پناه جو 
كه به اينجا مى آيد بايد بداند كه موضوع پناهندگى 
اش را چطور به وزارت كشور ارائه دهد. بنابر اين 
را  ايرانى  جزاى  كتاب  نشيند  مى  و  اينجا  آيد  مى 
مطالعه مى كند و از همان آغاز اقامت در انگلستان 

با اين كتابخانه آشنا مى شود.

عكسها از محمود احمدى

ايرانيان انگلستان

بزرگترين كتابخانه فارسى زبانان در لندن در حدود 3000 عضو فعال دارد. اين 
رقم يعنى چيزى در حدود 5 درصد ايرانيانى هستند كه در لندن زندگى مى كنند.

نويسندگان در لندن
لندن  در  كه  نويسندگانى  از  پرشين  نامه  هفته 
زندگى مى كنند  خواسته است تا در همراهى با 
برنامه گسترش كتاب خوانى براى ايرانيان لندن 
حرف هاى خود در باره كتاب را براى ما بفرستند 
تا با خوانندگان در ميان بگذاريم. نويسندگان قرار 
است هر نكته اى را كه مى پندارند بايد در باره 
ما  براى  كوتاه  يادداشتى  در  شود  گفته  كتاب 
ربيحاوى   قاضى  را  يادداشت  نخستين  بفرستند. 
قاضى  است.  فرستاده  پرشين  نامه  هفته  براى 
ربيحاوى از سال 1374 در لندن زندگى مى كند 
و به تازگى رمان لبخند مريم او توسط انتشارات 
آمازون  سايت  در  و  رسيده   چاپ  به  مردمك 

عرضه شده است.
چند نمايشنامه نوشته آقاى ربيحاوى نيز در لندن 

و ديگر شهرهاى اروپا به صحنه رفته است

هيچ مكانى جذاب تر از 
كتابخانه نيست

قاضى ربيحاوى

با  را  ما  زندگى،  در  كه  چيزهايى  اولين  از  يكى 
سرزمين ها، مردم و فرهنگ هاى ديگر آشنا مى 
كند كتاب است. والدينى كه به آينده فرزندان خود 
همان  از  را  آنان  كنند  مى  سعى  دهند  مى  اهميت 
سالهاى نخست با كتاب آشنا كنند. وقتى كه مادر 
خواند  مى  قصه  كتاب  خود  فرزند  براى  پدرى  يا 
در واقع او را با اهميت كتاب آشنا مى كند و به او 
مى آموزد كه چقدر چيزهاى ديدنى و دانستى و 
حتى شگفت انگيز مى تواند در كتابى وجود داشته 
ترين  ارزش  با  و  بهترين  از  يكى  همچنين  باشد. 
توانند  مى  خود  مرگ  از  پس  والدينى  كه  چيزى 
كتابخانه  يك  بگذارند  جا  به  خود  فرزند  براى 
از  تر  انگيز  حيرت  و  تر  جذاب  مكانى  هيچ  است. 
كتابخانه نيست. كتابخانه در ظاهر فقط يك اتاق يا 
سالنى ست اما در واقع پهناورترين جهانى است 
كه انسان مى تواند سالهاى سال در آن بگردد و 
هر روز با مردمان جديد و دانش و فرهنگ تازه 

يافته اى مواجه شود.

ى  پديده  خلق  با  كه  كنند  مى  خيال  ها  بعضى 
زندگى  در  كتابخوانى  و  كتاب  اهميت  اينترنت 
اتفاقى  چنين  واقعيت  در  شايد  شده،  كمتر  انسان 
افتاده باشد اما در حقيقت اينترنت با همه شگفتى 
هايش نمى تواند جايگزين موجوديت كتابى بشود 
كه تركيبى است ساده از مقدارى كاغذ و جوهر 
كه هردو از دل طبيعت درآمده، يعنى موجوديتى 
و  است  انسان  به  طبيعت  جانب  از  شده  اهدا 
هميشه هم براى خدمت به انسان در طبيعت مى 
ماند تا مردم آينده از چند و چون زندگى و تفكر 
گذشتگان آگاه شوند و حتى از آنان بياموزند. به 
تاريخى  ارزشهاى  هرچه  ما  ايرانى  انسان  عنوان 
مى  آنان  به  همچنان  امروز  و  داريم  كه  فرهنگى 
توسط  شده  مكتوب  هستند  حروفى  همه  باليم 
جوهر بر كاغذ. يك لحظه فكر كن اگر انسان كتاب 
چون  بزرگانى  اكنون  آيا  ما  بود  نكرده  خلق  را 
مى  را  ديگران  بسيار  و  فردوسى  رازى،  حافظ، 

شناختيم؟
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هند و افغانستان 
توافق نامه هم پيماني 
استراتژيك امضا كردند

حامد كرزى به هند رفت تا پاكستانى ها حساب كار دستشان باشد
حامد  سفر  انداخت.  راه  به  منطقه  در  را  جديدى  ياركشى  افغانستان 
سفر  كه  شرايطى  در  هند  به  كشور  اين  جمهورى  رئيس  كرزى 
نخست وزير پاكستان به كابل به درخوسات افغانستان لغو مى شود 
معناهاى تلويحى بسيارى را در خود جاى داده است. پاكستانى ها 
سالهسات چشم ديدن هندى ها را ندارند. نه در تعامالت فى مابين 
و نه در صحنه منطقه اى ، اسالم آباد و دهلى نو نمى توانند حضور 

هم را تاب بياورند. 
پاكستان و افغانستان روزهاى بحرانى را در رابطه فى مابين تجربه 
مى كنند. كابل به راحتى اسالم آباد را متهم به دست داشتن در ترور 
كنند.  مى  رد  را  ادعا  اين  نيز  ها  پاكى  و  كند  مى  ربانى  الدين  برهان 
همزمان كاخ سفيد هم شمشير را براى پاكى ها از رو بسته و تاكيد 
حقانى  تروريستى  شبكه  با  آى  اس  آى  اطالعاتى  سرويس  كه  دارد 
در  خود  توان  دهد  مى  ترجيح  كرزى  فضا  اين  در  است.  ارتباط  در 
همسايه  رخ  به  هند  به  سفر  با  را  جديد  يابى  دوست  و  ديپلماسى 

جنوبى خود بكشد.

به گزارش آسوشييتدپرس، رئيس جمهور افغانستان به منظور تقويت 
امضا  هند  با  را  فراگيري  توافق نامه  كابل  و  نو  دهلي  ميان  روابط 
كرد. اين توافقنامه شامل طيف گسترده اي از مسائل از جمله كمك به 

آموزش نيروهاي امنيتي افغان است.

به  كمك  كننده  اعطا  كشورهاي  بزرگ ترين  از  يكي  عنوان  به  هند 
افغانستان از زمان حمله آمريكا به اين كشور وعده داده تا نزديك 
ايجاد  و  بزرگراه  ساخت وساز  پروژه هاي  براي  دالر  ميليارد  دو  به 
پارلمان افغانستان اختصاص دهد. حامد كرزاي، در سفري دو روزه 
به پايتخت هند، با مانموهان سينگ، نخست وزير اين كشور توافق نامه 
هم پيماني استراتژيك امضا كرد كه روابط سياسي دو كشور را براي 
رسمي  تقويت  توافقنامه  اين  مي كند.  تقويت  تروريسم  با  مبارزه 
را  پاكستان  نگراني  كه  دارد  پي  در  كابل  و  هند  ميان  را  روابطي 
افزايش خواهد داد. هند هرچه بيشتر براي كسب نفوذ در افغانستان 

با پاكستان درحال رقابت است. 
منظور  به  كابل  كه  است  توافقنامه اي  چندين  از  يكي  توافقنامه  اين 
تقويت امنيت پس از خروج سربازان خارجي از افغانستان به مذاكره 
هند  با  استراتژيك  معاهده  اين  وجود  با  است.  پرداخته  آن  سر  بر 

به  جهان  در  كشور  يك  با  افغانستان  استراتژيك  معاهده  نخستين 
مشترك  خبري  كنفرانس  يك  در  سينگ  مانموهان  مي آيد.  حساب 
اظهار داشت: هند در كنار مردم افغانستان همچنان كه آنها خود را 
خروج  از  پس  كشورشان  مديريت  و  امنيت  مسئوليت  پذيرش  براي 
نيروهاي خارجي از اين كشور در سال 2014 آماده مي كند، ايستاده 

است. 
منجر  افغانستان  از  آمريكايي  سربازان  خروج  تا  دارد  تمايل  هند 
پي  در  افغانستان  در  را  افراط گري  گسترش  كه  داخلي  جنگ  به 
پيش  ماه  چندين  از  هند  به  كرزاي  حامد  سفر  نشود.  باشد،  داشته 
افغانستان  بيشتر  هرچه  شدن  دلسرد  با  اما  بود،  شده  برنامه ريزي 
از پاكستان همزمان شده است.حامد كرزاي و مانموهان سينگ پس 
از نشست مشترك بر لزوم صلح در منطقه تاكيد كرده و گفتند كه 
كشورهاي آنها ديدگاه مشتركي را نسبت به آينده عاري از خشونت 

و افراط گري در منطقه دارند. 
رئيس جمهور افغانستان به خبرنگاران گفت: افغانستان قبول دارد كه 
منطقه با تروريسم و افراط گري روبه روست كه به عنوان ابزارهاي 
استفاده  كشورمان  بيگناه  شهروندان  و  غيرنظاميان  عليه  سياسي 

مي شود. 
با اين حال كرزاي بر لزوم همكاري گسترده منطقه اي تاكيد كرد و 
گفت كه كشور وي خواهان يك زندگي عاري از خشونت و همكاري 

و تفاهم با كشورهاي منطقه از جمله همسايگان خود است. 
 

نخست وزير هند بر روابط فرهنگي و تاريخي ميان كابل و دهلي نو 
تاكيد كرد و گفت كه رهبران دو كشور مساله تروريسم را با دقت 
مورد مذاكره قرار داده اند. مانموهان سينگ خاطرنشان ساخت: مردم 
افغانستان به اندازه كافي رنج كشيده اند، آنها شايسته اين هستند كه 
در صلح زندگي كنند و آينده خود را بدون دخالت خارجي، فشار و 
ارعاب رقم بزنند. توافقنامه استراتژيك ميان كابل و اسالم آباد كه بر 
پايه اعتماد بلند مدت و تفاهم دوجانبه امضا شده است، دربرگيرنده 
اقتصاد،  گسترش  تجارت،  نظير  كشور  دو  ميان  مشترك  حوزه هاي 
آموزش، امنيت و سياست مي شود. دو كشور همچنين توافقنامه اي 
را به منظور همكاري در زمينه معدنكاري، نفت و گاز امضا كردند. 
اقتصادي  كمك هاي  خاطر  به  هند  كشور  از  تشكر  با  كرزاي  حامد 
چندين ساله به اين كشور گفت: افغانستان از تخصص هندي ها سود 

خواهد برد.
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پوتين درراه بازگشت به كرملين
رقيبي در انتخابات ندارد و تبليغات انتخاباتي خود را از هم اكنون 
آغاز كرده؛ مي خواهد كشورهاي حوزه قفقاز را به هم پيوند دهد، 
در برابر اتحاديه اروپا قد علم كند و به طبقه متوسط جامعه روسيه 
بالمنازع  پيروز  و  فعلي  وزير  نخست  پوتين،  والديمير  بزند.  پل 
اخير  روزهاي  طي  روسيه  سال 2012  رياست جمهوري  انتخابات 
از برنامه هاي آتي خود پس از بازگشت به كرملين سخن مي گويد. 
روسيه،  گمركي  اتحاديه  گسترش  از  جاري  هفته  اوايل  كه  وي 
بالروس و قزاقستان و تشكيل اتحاديه اوراسيا در برابر اتحاديه 
اروپا خبر داده بود، حال تالش دارد حمايت طبقه متوسط را نيز 
جلب كند. ديميتري پسكوف، سخنگوي پوتين طي يك هفته دو بار 
در ايستگاه هاي تلويزيوني ظاهر شده كه مخاطبانش روشنفكران 
از  قشر  اين  به  تا  هستند  روسيه  رشد  به  رو  متوسط  طبقه  و 
جامعه روسيه نشان دهد اگر در انتخابات ماه مارس پيروز شود، 
غيرممكن  اين  گفت:  پوتين  سخنگوي  شنيد.  خواهد  را  نظراتشان 
است كه نظرات و عقايد طبقه متوسط به حساب نيايد. اين يك امر 

نامعقول خواهد بود و ما بايد براي آن توضيح دهيم.
طبقه متوسط نوظهور روسيه چندان شيفته حكومت پوتين نيست 
دوره  مشابه  را  كرملين  در  پوتين  حضور  دوم  دور  دورنماي  و 
ركود شوروي تحت حاكميت لئونيد برژنف مي داند كه در نهايت 
مدودف،  كه  زماني  شد.  شوروي  جماهير  اتحاد  سقوط  به  منجر 
رييس جمهور روسيه كه با دستور كار مدرن سازي اقتصاد، مبارزه 
كرملين  در  دفترش  به  پا  سياسي  زندگي  آزادسازي  و  فساد  با 
رياست جمهوري  انتخابات  از  كناره گيري  به  تصميم  بود،  گذاشته 
سال 2012 گرفت، بسياري از مردم طبقه متوسط جامعه روسيه 

احساس كردند كه وي به آنها خيانت كرده است.
پوتين با آگاهي از اينكه طبقه متوسط ناراضي يك جامعه هميشه 
پتانسيل به راه انداختن جنبش هاي اعتراضي عليه رهبران را دارد، 
سخنگوي خود را راهي ايستگاه هاي تلويزيوني مي كند تا سوابق 
وي درباره احياي اقتصاد و مقابله با بدترين بحران اقتصادي در 
طول يك دهه گذشته در روسيه را به مردم گوشزد كند. پسكوف 
ضمن بيان اين امر، متذكر مي شود كه پوتين تاكنون موارد اصلي 

برنامه انتخاباتي خود را اعالم نكرده است.

هشدار وزير دفاع انگليس: 

سركوب ها بحرين را به نقطه انفجار 
بهار عربي تبديل مي كند 

در  كشور  اين  كار  محافظه  حزب  كنفرانس  در  انگليس  دفاع  وزير 
اقدام  و  بحرين  شيعيان  اعتراضات  كه  كرد  تاكيد  منچستر  شهر 
يك  به  را  بحرين  كشور  آنها،  سركوب  در  كشور  اين  سني  دولت 

نقطه انفجار خطرناك خواهد رساند. 
حاشيه  در  نشستي  در  فاكس  ليام  گاردين،  روزنامه  از  نقل  به   
اختالفات  كه  گفت  توري  به  موسوم  كار  محافظه  حزب  كنفرانس 
مذهبي در بحرين بدين معني است كه اين كشور در خطر تبديل 
شدن به برلين خاورميانه قرار دارد. به گفته وي سركوب شيعيان 
است  معني  بدين  كشور  اين  مذهب  سني  دولت  توسط  بحرين  در 
در  بالقوه  انفجار  نقطه  يك  به  شدن  تبديل  حال  در  كشور  اين  كه 
بهار عربي است. وي افزود: نگراني من اين است كه اگر در بحرين 
به يك راه حل دست پيدا نكنيم شما مي توانيد ببينيد كه بحرين در 
جبهه تقابل شيعه و سني تقريبا تبديل به برلين خاورميانه خواهد 
شد. وي تاكيد كرد: ما تالش كرده ايم تا پادشاه و وليعهد بحرين را 
تحت تاثير قرار دهيم تا پذيراي اصالحات باشند. اگر كسي بشكند 

به خاطر عدم انعطاف خود اوست! 
وجود  اقتصادي  اصالحات  و  بشر  حقوق  رعايت  بحرين  در  بايد 
توسط  بايد  بحرين  مذهب  شيعه  اكثريت  حقوق  و  باشد  داشته 
طبقه حاكم سني كه در اقليت قرار دارند مورد احترام قرار گيرد. 
وزير دفاع انگليس تاكيد كرد كه زمان زيادي صرف كرده تا ديگر 

كشورهاي منطقه را وادار كند بحرين را 
اگر  افزود:  وي  كنند.  تشويق  كشور  اين  در  اصالحات  انجام  به 
بتوانيم اين كار را انجام دهيم، اين موضوع كليد حل برخي ديگر 
تنش ها در منطقه خواهد شد. وزير دفاع انگليس همچنين با اشاره 
به عربستان سعودي گفت: ما مدت ها با عربستان همپيمان بوده ايم. 
ما در حال تشويق آنها براي انجام اصالحات بوده ايم. اقدامات به 
است.  بوده  مناسب  اما  كم  عربستان  در  اصالحات  انجام  منظور 
بهترين راه، گفت وگو با دوستانمان است تا اينكه بخواهيم از يك 
منبر آنها را موعظه كنيم؛ كاري كه متاسفانه خيلي رايج شده است! 
ليام فاكس درخصوص سوال خبرنگاري مبني بر اينكه عربستان 
اوايل سال جاري به بحرين حمله كرده است، مدعي شد: آنها به 
خليج  همكاري  شوراي  از  مشتركي  هيات  نكردند.  حمله  بحرين 

فارس به دعوت دولت بحرين به اين كشور رفت.

روزهاى سخت 
ناتو در ليبى  

جاستينا پاوالك

ونيز  ناتو  ائتالف  از  بشرى  حقوق  هاى  سازمان   
شوراى انتقالى ملى خواسته اند تا توجه بيشترى 
به حفظ جان شهروندان كه بيم آن مى رود بيشتر 

ازگذشته در اين آتش گرفتار شوند داشته باشند.

بنى  و  سرت  شهرهاى  تصرف  براى  خونين  درنبرد  ناتو  فرماندهان 
براى  سخت  اقدام  يك  با  معمرقذافى  دژهاى  آخرين  عنوان  به  وليد 
تعادل  زيادى  موضوعات  خصوص  در  هستند.   مواجه  تعادل  ايجاد 
انتقالى  ملى  شوراى  دهند  اجازه  مايلند  ناتو  متحدان  آورند.  بوجود 
ليبى افتخار پيروزى در اين نبرد را از آن خود كند. اين موضوع سبب 
مى شود تا مشروعيت شوراى ملى انتقالى به عنوان حاكم جديد ليبى 
پس از چهار دهه در قدرت بودن قذافى افزايش يابد. همچنين به اين 
شكل بخت اينكه دموكراسى پايدار در ليبى شكل بگيرد افزايش مى 
هوايى  عمليات  هدايت  كه  اروپايى  هاى  دولت  ديگر  سوى  از  يابد.اما 
و  بمانند  ليبى  در  كافى  مدت  بايد  داشتند  عهده  بر  را  ليبى  در  ناتو 
هايى  موفقيت  يابند  اطمينان  تا  باشند  داشته  مشاركت  كافى  مدت  به 
تضعيف  نامنظم  نشينى  عقب  سبب  به  اند  آورده  بدست  تاكنون  كه 
نشود. اگر ناتو بى سر و صدا خود را كنار بكشد ولى درگيرى ها از 
سر گرفته شود ، وجهه اروپا در ليبى تضعيف مى شود و عملياتى 
دار  خدشه  كنند  مى  تلقى  خود  براى  موفقيتى  را  آن  ها  اروپايى  كه 
خواهد شد.كارشناسان مى گويند نيروهاى ناتو براى دستيابى به اين 
هدف مايلند عمليات بمبارانى را كه در برترى يافتن نظامى شوراى 
ملى انتقالى نقش مهمى داشت كاهش دهند. در عوض ، ناتو احتماال 
عمليات ديگر مانند حمايت هوايى و شناسايى را تشديد خواهد كرد 
تا هر گونه تسليحاتى كه انتقالى صلح آميز را تهديد مى كند از بين 
ببرد. ناتو درباره عملياتى كه در آينده قصد انجام آنها را دارد اظهار 

نظر نكرده است.
تيم ريپلى كارشناس مسائل نظامى مستقر در لندن كه در هفته نامه 
جينز ديفنس مطلب مى نويسد گفت : در حالى كه ما به پايان عمليات 
 ، حمالت  از  ناتو  نقش  شود  مى  مشخص   ، شويم  مى  نزديك  ليبى 
بيشتر به صورت تامين اطالعات براى شوراى ملى انتقالى ليبى در 

مى آيد.
مرحله بعدى در ناتو بيشتر به صورت پاكسازى كشور خواهد بود 
در زمانى كه اين شورا براى تثبيت تسلط و حضور خود اقدام مى 
كند.يكى از مشكالت اين است كه افراد باقيمانده طرفدار قذافى در بنى 

وليد و سرت حضور دارند كه بسيار هم پر جمعيت هستند.

دشوار  را  آنها  بمباران  براى  تالش   ، شهرها  اين  بودن  پرجميعت 
نظاميان  غير  از  زيادى  تعداد  كه  دارد  وجود  خطر  اين  زيرا  كند  مى 
يونايتد  موسسهرويال  در  تحليلگر  جاشى  شاشانك  شوند.  كشته 
سرويسمستقر در لندن اعتقاد دارد ناتو فاقد اطالعات الزم است تا 
بتواند بدون اينكه غير نظاميان را به خطر بيندازد ، اهداف را در سرت 
و بنى وليد بمباران كند. وى افزود : وضع را مى توان به اين شكل 

توصيف كرد كه قلعه اى در يك شهر محاصره شده وجود دارد.
اگر شما ندانيد از ساختمانى مشخص به عنوان يك مسجد يا مدرسه 
استفاده مى شود حتى بهترين اطالعات نيز جزئيات را در اختيار شما 

قرار نخواهد داد.
در طرابلس نيروهاى انقالبى ، نيروهاى ويژه ( غربى ) و شبكه هاى 
مقاومت مستقر هستند.ما درباره سرت و بنى وليد اين نوع از اطالعات 

را در اختيار نداريم بنابراين بمباران اهداف بسيار دشوار است.
ريپلى از جينز ديفنس افزود : شرايط جنگ با افراد باقيمانده وفادار به 
قذافى ايجاب مى كند رويكرد عملياتى به سبب محدوديت هاى قدرت 

آتش جنگنده هاى ناتو كه استفاده از آنها خطرناك است تغيير كند .
قرار  هدف  و  شناسايى  كه  توپخانه  و  تانك  از  ديگر  قذافى  نيروهاى 

دادن آنها آسانتر بود استفاده نمى كنند.
به  قذافى  نيروهاى  راندن  بيرون  براى  ليبى  مقاومت  ملى  شوراى 

صورت ساختمان به ساختمان ، از نيروهاى پياده استفاده مى كند.
هر دو طرف چنان نزديك به هم در حال عمليات هستند كه تشخيص 
طرف ها دشوار است.اين وضع استفاده از حمالت هوايى را دشوار 
اجراى  نحوه  درباره  ناتو  نظامى  فرماندهان  كه  حالى  كند.در  مى 
در  نظاميان  غير  از  محافظت  براى  ليبى  در  ملل  سازمان  ماموريت 
گويند  مى  .كارشناسان  كنند  مى  ريزى  برنامه  داخلى  جنگ  زمان 
محدوديت هاى ديگرى عمليات ناتو را در سرت و بنى وليد دشوار 

مى كند.
تاكنون آندرس فوگ راسموسن دبيركل ناتو گفته است موارد تاييد 
شده اى وجود ندارد كه در آن غير نظاميان به سبب آتش ناتو كشته 
شده باشند هر چند مقامات ناتو مى گويند تعدادى از اين موارد را 
منتفى نمى دانند. در حالى كه نگرانى ها در خصوص افرادى كه در 
شهر سرت گرفتار شده اند افزايش يافته است ، سازمان هاى مدافع 
حقوق بشر خواستار آن شده اند كه ناتو براى محافظت بيشتر از غير 
نظاميان به انقالبيون شوراى ملى انتقالى تكيه كند. در حالى كه غير 
نظاميان تالش دارند از درگيرى ها فرار كنند ، نااميدى در شهر سرت 
رو به افزايش است و دو طرف يكديگر را متهم مى كنند كه جان غير 
بان  ديده  سازمان  از  بوكارت  پيتر  اندازند.  مى  خطر  به  را  نظاميان 
حقوق بشر گفت : ناتو بر اقدامات نيروهاى شوراى ملى انتقالى ليبى 

نفوذ زيادى دارد.
كه  كند  استفاده  موضوع  اين  از  اطمينان  براى  نفوذ  اين  از  بايد  ناتو 
شوراى ملى انتقالى به تعهد قانونى اعالم شده در قوانين بين المللى ( 

مانع شدن از كشته شدن غير نظاميان ) عمل مى كند.
نيروهاى  اقدام  از  مانع  كه  است  اين  ناتو  ديگر  چالش  افزود  وى 
شوراى ملى انتقالى بر ضد افرادى شود كه مظنون به جانبدارى از 
افراد وفادار به قذافى هستند. بوكارت خاطر نشان كرد : الزم است 
كه افراد غير نظامى حتى اگر طرفدار قذافى هستند از اقدامات تالفى 

جويانه آسيب نبينند.
مشكالتى  با  قذافى  سنگر  آخرين  در  كه  دارند  اذعان  ناتو  مقامات 
روبرو هستند.در عين حال اين مقامات درباره ميزان قدرت آتشى كه 
رهبر سرنگون شده ليبى در اختيار دارد شواهدى اندك ارائه داده اند.

مقامات ناتو درباره اين قدرت آتش فقط بهتوانايى هاى جابجايى و 
ناتو  سخنگوى  الوى  رونالد  سرهنگ  اند.  كرده  اندكاشاره  پشتيبانى 
گفت: اقدامات طرفدارات قذافى محدود به ابتكارات تاكتيكى است كه 

عده اى افراد به صورت جداگانه صورت مى دهند.
دارد. اندكى  گستردگى   ، ليبى  خاك  و  جمعيت  نسبت  به  اقدام  اين 

بسيارى از راههاى مواصالتى از كنترل طرفداران قذافى خارج شده 
شده  نزديك  خود  پايان  به  ولى  نيافته  پايان  ليبى  در  است.ماموريت 
دسترسى  مسيرهاى  بر  تمركز  معتقدند  نظامى  است.كارشناسان 
وفاداران به قذافى به تجهيزات و راه خروج از سنگرهاى آنها ممكن 
است در آينده اى نزديك بخش مهمى از تاكتيك هاى ناتو را تشكيل 

دهد.

پيچيدگى ها و تغييرات تاكتيكى
در همين حال سازمان هاى حقوق بشرى از ائتالف ناتو ونيز شوراى 
شهروندان  جان  حفظ  به  بيشترى  توجه  تا  اند  خواسته  ملى  انتقالى 
كه بيم آن مى رود بيشتر ازگذشته در اين آتش گرفتار شوند داشته 
كه  شده  محاصره  شهرهاى  در  مردم  عجز  و  باشند.سرخوردگى 
مى  بيشتر  روز  به  روز  بگريزند  معركه  از  كنند  مى  سعى  آن  مردم 
را  شهروندان  جان  كه  كنند  مى  متهم  را  يكديگر  طرف  هردو  شود، 
به خطر مى اندازند و آژانس هاى كمك رسان مى گويند يك فاجعه 
انسانى در راه است چرا كه منابع آب و غذا و برق درخطر نابودى و 

ازبين رفتن هستند.
رويترز اول اكتبر
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اقتصاد در زندگى واقعى

«نگاهي به اعماق 
تاريك اقتصاد بازار»

اوالف اشتوربك و نوربرت هرينگ
مترجم: جعفر خيرخواهان

قسمت دوم
اجتماعي  نظام هاي  انواع  براي  ظاهرا  آمده  دست  به  بينش 
چگونه  كه  جذابى  و  جالب  مثال  است.  معتبر  اندازه  يك  به 
برقرارى روابط سياسي براي شركت ها پاداش به همراه دارد 
در يك بررسي با عنوان گيراي «شرط بندي روي هيتلر» در 
تاريخ نگاران  شد.  منتشر  اكونوميكس  آو  ژورنال  كوارترلي 
ماساچوست،  دانشگاه  (از  فرگوسن  توماس  اقتصادي 
فابرا،  پمپيو  دانشگاه  (از  وت  يواخيم  هانس  و  بوستون) 
بارسلونا) نشان دادند آن دسته از كسب و كارها كه روابط 
نزديكي با حزب نازي قبل از 1933 داشتند پس از به قدرت 

رسيدن هيتلر در جايگاه برتري نسبت به رقبا ايستادند.
اين دو پژوهشگر در شروع كار متوجه شدند كه رابطه واقعا 
تنگاتنگي بين جامعه تجارى آلمان و نازي ها در پيش از 1933 
اخيري  نسبتا  فرضيه  با  تناقض  در  اين  است.  داشته  وجود 
است كه هنري ترنر دانشمند آمريكايي داده است و بر اساس 
صاحبان  از  زيادي  بخش هاي  كه  ندارد  واقعيت  وي،  نظر 
سوق  مقام  ارتقاى  سمت  به  را  هيتلر  ابتدا  از  آلمان  صنايع 
دادند و در به قدرت رسيدن او نقش داشتند. فرگوس و وت 
مخالف هستند: يكي از هر هفت شركتى كه در بورس برلين 
حضور داشت، روابط صميمانه اي با حزب سوسياليسم ملي 
در پيش از به قدرت رسيدن آن برقرار كرده بود- اعضاي 
مالي  كمك  نازى  حزب  به  نظارتي  هيات  يا  اجرايي  كميته 
مشورت  هيتلر  به  اقتصادي  سياست  قضاياي  در  مي كردند، 
مي كردند.  اقدام  وي  جانب  از  صحنه  پشت  در  يا  مي دادند، 
در شركت هاي بزرگ، پشتيباني از هيتلر به ويژه قوي بود: 
مي دهيم،  وزن  آنها  سرمايه  كل  بازارى  ارزش  به  «وقتي 
از  بيش  در  داشتند  نازي  حزب  با  روابطى  كه  عالي  مديران 
نصف همه شركت هاي فهرست شده در بورس برلين حضور 

داشتند.»
سهام  قيمت  چگونه  كردند،  كنترل  پژوهشگران  سپس 
شركت ها  ساير  با  مقايسه  در  نازي ها  با  مرتبط  شركت هاي 
تغيير كرده است. «بنگاه هايي كه روي هيتلر شرط بندي كرده 
بودند منافع چشمگيري عايدشان شد.» در دو ماه پس از به 
 8 تا   5 بين  شركت ها  اين  سهام  قيمت  هيتلر،  رسيدن  قدرت 
نازي ها  با  ارتباطات  بدون  شركت هاي  قيمت  از  بيش  درصد 
مثل  بنيادي  عوامل  با  نمي توان  را  يافته ها  اين  يافت.  افزايش 
خاص  صنعت  يك  گرفتن  رونق  يا  سودآوري،  توان  اندازه، 

تبيين كرد.
را  دموكراتيك  احزاب  به  مالي  كمك هاي  اخالقي،  جنبه  از 
جنايتكار  ديكتاتوري هاي  از  پشتيباني  با  هم رديف  نمي توان 
معامالتي  چنين  كمك كنندگان،  براي  حال  عين  در  دانست- 
بدون توجه به نوع رژيم منفعت دارد. اين نتيجه گيري از يك 
دست  به  واندربيلت  دانشگاه  از  فاكيو  مارا  توسط  بررسي 
اين  شد.  منتشر  رويو  اكونوميك  امريكن  نشريه  در  و  آمد 
كامال  كشورهايي  در  خصوصا  روابط  مي گويد  پژوهشگر 
احتمال  و  مي برند  رنج  سراسرى  فساد  از  كه  است  محكم 
زيادي دارد سرمايه گذاران خارجي از روابط رسمي فاصله 
شركت هاي  درصد  از 85  بيش  امروزى،  روسيه  در  بگيرند. 
با  صميمانه  روابط  داراي  سهام   بورس  در  شده  پذيرفته 
درصد   1 فقط  آلمان  در  هستند؛  كشور  سياستمداران  طبقه 
اينگونه هستند، اما اينكه يك بنگاه چقدر سود خواهد برد نيز 
بستگي به نوع رابطه دارد. اين دانشمند آمريكايي متوجه شد 
به صرف اينكه اعضاي هيات مديره تصميم بگيرند نقش هاي 
سياسي برعهده گيرند ارزش بازار شركت هاي آنها افزايش 

خواهد يافت.
كه  دارند  پرسش  اين  براى  پاسخ  يك  همچنين  اقتصاددانان 
شركت ها دقيقا چگونه و از طريق چه كانال هايي از مهرورزي 
روابط  كه  صورتى  در  بنگاه ها  برد:  خواهند  نفع  سياسي 
سياسي داشته باشند اگر دچار مشكالتي بشوند، دولت خيلي 
داده هايي  اساس  بر  شتافت.  خواهد  آن ها  كمك  به  سريع تر 
مارا  كشور،   35 از  سياسي  نزديك  روابط  با  بنگاه   450 از 
فاكيو (همراه با دو نويسنده همكار) در ژورنال آو فاينانس 
نشان داد كه بين سال هاي 1997 و 2002، حدود 11 درصد 
دريافت  دولت هايشان  از  مالي  منابع  شركت ها  نوع  اين  از 
كه  ناخوش احوالى  شركت هاي  گروه  با  مقايسه  در  كردند 
توانستند  درصدشان  فقط 5/4  و  نداشتند  سياسي  ارتباطات 

كمك بگيرند. ادامه دارد...
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اتحاديه اروپا هر روز 
بحراني تر از ديروز

كه   بود  خبري  آخرين  اين  يافت.  كاهش  پله  سه  اروپا  اعتباري  رتبه 
چهارشنبه خبرگزاري ها از آخرين رخدادهاي بحران مالي اروپا مخابره 
كردند. اگرچه اعتصاب سراسري در يونان نيز چاشني اين خبر بود اما 
خبرها نشان مي دهد كه حال اروپا اين روزها خوب نيست و شايد قرار 
هم نيست به اين زودي ها خوب شود. ترديدي نيست در چنين شرايطي 
در  نوين  اصالحات  پدر  كه  مالزي  پيشين  نخست وزير  محمد  ماهاتير 
دنبال  به  بايد  مالزي  مي دهد،  هشدار  كشور  اين  دولت  به  است،  مالزي 

بازارهاي جديد از جمله تركيه براي خود باشد.
اين بدان معناست كه آسيا از وضع نابسامان اروپا هراس دارد. اگر بنا 
بماند،  باقي  بحراني  هم  ميالدي  آينده  سال  براي  اروپا  وضع  كه  باشد 
اين  از  تا  گرفته  قرار  نوظهور  اقتصاد هاي  روي  پيش  مضاعفي  فرصت 

نابساماني ها بيشترين سود را به دست آورند.
دنبال  به  مالزي  كه  كرده  توصيه  محمد  ماهاتير  كه  است  رو  همين  از 
و  غربي  آسياي  جغرافيايي،  لحاظ  به  كه  باشد  تركيه  مثل  بازار هايي 
اين  كه  مي كند  متصل  يكديگر  به  را  عربي  كشورهاي  و  شرقي  اروپاي 

ارزش تجاري اين كشور را بسيار باال مي برد.
ماهاتير گفته است 20 درصد تجارت مالزي با امريكا است و قرار هم 
كنوني  شرايط  وجود  با  اما  برسد  صفر  به  درصد   20 اين  كه  نيست 
اقتصادي در امريكا عاقالنه است كه به دنبال جايگزين هايي براي مالزي 
مي كند  خشنودي  اظهار  چين  با  تجارت  افزايش  از  او  كه  اگرچه  بود. 
اما باز هم توصيه مي كند كه به بازارهاي نوظهوري چون تركيه چشم 
داشته باشد. بنابراين بحران بدهي در اروپا بازارهاي اين كشور را نيز 
تحت الشعاع قرار داده است. اين موضوع تنها به آسيا و مالزي محدود 
منطقه يي  اتحاديه  عضو  كشورهاي  برخي  كه  مدت هاست  نمي شود، 
يورو كه كمتر درگير بحران بدهي ها هستند، تهديد به خروج از اتحاديه 

پولي يورو كرده اند. اگرچه «ريش سفيدي» برخي اعضاي يورو تاكنون 
مانع ازاين اقدام شده است اما روز گذشته نخست وزير چك و همتاي 
بلغاري اش اعالم كردند كه اين دو كشور قصد ندارند به اتحاديه پولي 

يورو بپيوندند.

نخست وزير چك حتي پا را از اين سخن فراتر گذاشت و عنوان كرد اين 
اتحاديه «اتحاديه بدهي» است. بيوك بوريسوف نخست وزير بلغارستان 
گفته است ما زماني به منطقه يورو خواهيم پيوست كه قوانين مشخصي 
را در آنجا وجود داشته باشد. اين اتحاديه در حال تبديل شدن از يك 
داراي  كشورهاي  از  حمايت  و  پول  دادن  براي  مكاني  به  باثبات  ستون 
مشكل است و در حقيقت هدف آن بطور كامل چيز ديگري است. پيتر 
نكاس نخست وزير چك نيز گفته است هيچ كس نمي داند كه اين چقدر پيش 
خواهد رفت. جمهوري چك از خواسته بلغارستان كامال براي پيوستن به 
پيمان شينگن حمايت مي كند و مخالفت از جانب برخي كشورها ناعادالنه 
است. به گفته بوريسوف اگر كشورهاي عضو يورو خواستار نجات خود 
از بحران بدهي هستند، بايد حقوق هاي دولتي و حقوق هاي بازنشستگي 
را پيش از دريافت كمك مالي از ديگر كشورهاي اروپايي كاهش دهند. 
مختلف  بخش هاي  اعتصاب  كه  است  حاكي  خبرها  آخرين  كه  حالي  در 
خدمات عمومي يونان را فرا گرفته است، اخبار تكميلي حكايت از آن دارد 
كه تمامي مدارس روز گذشته در يونان تعطيل بودند و حتي بخش هاي 
حمل ونقل دريايي و هوايي دست از كار كشيده و بيمارستان ها در حال 
حاضر با كمتر از نيمي از كاركنان خود خدمات درماني و دارويي ارايه 

مي دهند.
گزارش هاي  اساس  بر  نيست.  خوشايند  چندان  وضع  نيز  اسپانيا  در 
افزايش  سپتامبر  ماه  در  نفر  هزار   95 اسپانيايي  بيكاران  تعداد  رسيده 
سال 1996  از  سپتامبر  ماه  براي  افزايش  بيشترين  ميزان  اين  كه  يافت 
پولي  منطقه  عضو  كشورهاي  دارايي  وزراي  رييس  حال  اين  با  است. 
يورو اطمينان مي دهد كه دولت يونان بدهي هاي خود را در موعد مقرر 

پرداخت كرده و از پول واحد اروپايي كناره گيري نخواهد كرد.
به گفته ژان كلود يانكر بازرسان بين المللي مي خواهند مطمئن شوند كه 
يونان براي استفاده مناسب از وام جديد 8 ميليارد يورويي اصالحات 
از  بسياري  باشد.  آورده  عمل  به  را  خود  اقتصاد  در  الزم  پيشرفت  و 
اظهارات يانكر زماني بيان مي شود كه موسسات مالي بين المللي نگران 
وضع پولي و توانايي اقتصادي يونان در پرداخت بدهي هاي سنگين 350 
ميليارد يورويي خود هستند. دولت يونان اعالم كرده است بدون كمك 
تعهدات  پرداخت  به  قادر  پول،  بين المللي  صندوق  و  جهاني  بانك  مالي 
خود نيست. چشم انداز بحران بدهي ها در اروپا براي كشورهاي آسيايي 
بسيار حياتي است، به اين دليل كه هر اتفاقي براي قاره سبز به صورت 

مستقيم بر بازارهاي مالي و صادراتي شرق تاثير خواهد گذاشت.
بطوري كه جان آزومي وزير دارايي جديد ژاپن ضمن ابراز نگراني از 
تشديد بحران مالي منطقه يورو خواستار اعالم هر چه سريعتر و شفاف 
آزومي  است.  شده  يونان  مالي  بحران  حل  براي  اروپا  اتحاديه  برنامه 
گفته است مقام هاي اتحاديه اروپا بايد هرچه سريعتر براي متوقف كردن 
روند صعودي ارزش ين در برابر يورو برنامه هاي خود را براي نجات 
اقتصاد يونان به صورت شفاف براي همه اعالم كنند. چه آنكه ارزش 
يورو در برابر ين به پايين ترين حد خود از ژوئن 2001 رسيده است. 
پيش از اين رييس بانك مركزي چين نيز با اشاره به سقوط شاخص هاي 
سهام در اين كشور به دليل نابساماني مالي و اقتصادي در اروپا و رشد 
نرخ تورم گفته بود كه اروپا تعامالت اقتصادي گسترده يي با چين دارد 
و  مي كند  زياد  را  اروپا  بحران  از  ما  اقتصاد  اثر پذيري  مساله  همين  و 
خطر وقوع ركودي دوباره را افزايش مي دهد و اگر اين روند بيمارگونه 
حجم  كردن  محدودتر  جز  چاره يي  ما  نشود  اصالح  اروپا  اقتصاد  در 
تجارت خود با اروپا نداريم البته پيامد اصلي اين مساله كاهش نرخ رشد 

اقتصادي در چين خواهد بود.

يونان اسير اعتصاب
دولت يونان در ادامه طرح هاي رياضت اقتصادي، تصميم به حذف 30 
هزار پست كاري در بخش خدمات عمومي اين كشور گرفته است. اين 
امر به اعتصاب گسترده و دوباره كاركنان دولت و لغو برنامه حركت 
قطارها و پرواز هواپيماها منجر شده است. اعتصاب در بخش خدمات 
خود  تاثير  نخستين  و  شده  آغاز  شنبه  سه  نيمه شب  از  يونان  عمومي 
گسترده  مشاركت  دليل  به  است.  گذاشته  هواپيماها  سفر  برنامه  در  را 
فرودگاه هاي  همگاني،  اعتصاب  اين  در  يونان  هوايي  خدمات  كاركنان 
يونان در روز چهارشنبه شاهد صحنه اوج و فرود هيچ پروازي نبودند. 
هم اكنون در بسياري فرودگاه هاي اروپا، مسافران مقصد آتن سرگردان 
شده اند. با وجودي  كه قرار نيست كاركنان متروي آتن با اين اعتصاب 
آتن  زيرزميني  قطار  آمد  و  رفت  كه  مي رود  انتظار  اما  كنند،  همراهي 
جمله  از  عمومي  نقليه  وسايل  متصديان  شود.  مواجه  مشكالتي  با  نيز 
قطارها و اتوبوس ها از صبح دست از كار كشيده اند. در بيمارستان ها 
شده اند.  تعطيل  بخش ها  ساير  پزشكي  فوريت هاي  بخش  به جز  نيز 
سنديكاهاي يونان، اين اعتصاب را در اعتراض به اخراج هزاران نفر از 
كاركنان دولتي خدمات عمومي به راه انداخته اند. كليه مدارس، اداره ها 
و دفاتر كاري در روز چهارشنبه بسته بودند و هيچ دانش آموزي در 

سر كالس ها حاضر نشد. با اين حال كاركنان بخش خصوصي همچنان 
به كار خود ادامه مي دهند. «الكساندروس كومينيس»، رئيس سنديكاي 
اتوبوسرانان يونان مي گويد كه اعتصاب تنها سالح كاركنان در مقابله 
كساني  به  اعتراض  راه  تنها  او،  عقيده  به  است.  كارفرمايان  فشار  با 
هفته  است.  مدني  نافرماني  مي شناسند،  را  خود  سياسي  منافع  فقط  كه 
سرويس  از  را  پست  هزاران  كه  كرد  اعالم  رسما  يونان  دولت  گذشته 
خدمات عمومي حذف خواهد كرد. نظرسنجي از گروه هاي مختلف نشان 
مي دهد كه تلقي اكثريت مردم يونان از اين تصميم مثبت است. بسياري 
از شهروندان با ابراز اميدواري به آينده بهتر اقتصادي يونان گفته اند كه 
مقاومت صاحبان مشاغل حذف شده و دفاع آنان از حقوق خود، طبيعي 
است اما اين اعتراض ها چندان به درازا نخواهد انجاميد و آنها شرايط 
جديد را به زودي خواهند پذيرفت. يك دانشجوي يوناني از جمله كساني 
است كه تاكيد كرده تدابير اخير دولت با وجود مشكالتي كه در كوتاه 
مدت ايجاد مي كند، منطقي است. با اين حال دانش آموزان و دانشجويان 
همزمان در صف نخست تظاهراتي هستند كه اين روزها در آتن عليه 
بحران مالي يونان برگزار مي شوند. با اين همه موج اعتراض و اعتصاب 
در يونان موجب عقب نشيني دولت اين كشور نشده است. وزير دارايي 
يونان گفته كه نشست آتي وزراي دارايي اتحاديه اروپا براي بررسي 

كاهش رتبه اعتباري اين كشور در ماه اكتبر، اهميت چنداني ندارد.
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«اتحاديه بدهي» در اروپا 
بلغاري اش  همتاي  و  چك  نخست وزير 
به  ندارند  قصد  كشور   2 اين  كه  كردند  اعالم 
نخست وزير  و  بپيوندند  يورو  پولي  اتحاديه 
به  ناميد.  بدهي»  «اتحاديه  را  اتحاديه  اين  چك 
نخست وزير  بوريسوف  بيوك  فارس،  گزارش 
بلغارستان و پيتر نكاس همتاي چكي وي اعالم 
ندارند  نظر  در  ديگر  كشورهايشان  كه  كردند 
گزارش  به  بپيوندند.  يورو  پولي  منطقه  به 
بلومبرگ، نخست وزير چك اتحاديه پولي يورو 
در  نخست وزير   2 ناميد.  بدهي»  «اتحاديه  را 
پراگ  در  چك  و  بلغارستان  تجارت  كنفراس 
با يكديگر مالقات كردند و در كنفرانس خبري 
يورو  پولي  واحد  به  كه  كردند  اعالم  مشترك 
نخواهند پيوست.بيوك بوريسوف نخست وزير 
يورو  منطقه  به  زماني  ما  گفت:  بلغارستان 
در  را  مشخصي  قوانين  كه  پيوست  خواهيم 
حال  در  اتحاديه  اين  باشد.  داشته  وجود  آنجا 
تبديل از يك ستون باثبات به مكاني براي دادن 
پول و حمايت از كشورهاي داراي مشكل است 
و در حقيقت هدف آن به طور كامل چيز ديگري 
است. پيتر نكاس نخست وزير چك اظهار داشت: 
خواهد  پيش  چقدر  اين  كه  نمي داند  هيچ كس 
بلغارستان  خواسته  از  چك  جمهوري  رفت. 
حمايت  شينگن  پيمان  به  پيوستن  براي  كامال 
كشورها  برخي  جانب  از  مخالفت  و  مي كند 
اگر  كرد:  تصريح  است.بوريسوف  ناعادالنه 
خود  نجات  خواستار  يورو  عضو  كشورهاي 
از بحران بدهي هستند، بايد حقوق هاي دولتي 
دريافت  از  پيش  را  بازنشستگي  حقوق هاي  و 
كمك مالي از ديگر كشورهاي اروپايي كاهش 
قصد  بلغارستان  كرد:  خاطرنشان  وي  دهند. 

ندارد به انجمن بدهي بدهي وارد شود.

بازار نوظهور 22 
ميليارد دالري

تركيه رشد بسيار سريعي را در سال هاي اخير تجربه مي كند و تا 
جهان  در  خودرو  سازندگان  بزرگ ترين  از  يكي  به  ديگر  سال  چند 
تقريبا  تركيه  در  خودروسازي  آنكه  به  توجه  با  شد.  خواهد  تبديل 

شرايط  اوقات  بسياري  است،  كرده  كار  به  آغاز  ايران  با  همزمان 
بخش  اين  در  مي گيرد.  قرار  مقايسه  مورد  نيز  كشور  حاضر  حال 
و  بپردازيم  تركيه  در  خودروسازي  سابقه  بررسي  به  داريم  قصد 
دهيم.  قرار  بررسي  مورد  اخير  سال  چند  در  را  صنعت  اين  وضع 
اقتصاد تركيه تركيبي از صنايع مدرن، كشاورزي سنتي و خدمات 
حدود 30درصد  انساني  مشاغل  لحاظ  از  بخش  هر  سهم  كه  است 
است و منسوجات و كشاورزي در صنعت تركيه مهم هستند و در 
كنار اين دو، خودروسازي و قطعه سازي در جايگاه سوم قرار دارد. 
اقتصاد تركيه در سال 2004 رشد 9درصدي را تجربه كرد اما اين 
رقم در حال حاضر در حدود 5درصد در سال است. نرخ تورم در 
تركيه با اندكي افزايش نسبت به سال قبل به 5/8درصد رسيده است. 

سنگين  بدهي  تركيه  اقتصاد  مشكل  بزرگ ترين 

خارجي اين كشور است كه به نظر مي رسد تا چند سال آينده نيز 
تركيه در سال 2007 بيش  نخواهد كرد.  رها  اقتصاد اين كشور را 
از 115 ميليارد دالر صادرات داشته كه عمده ترين اقالم صادراتي 
اين كشور را لباس، خودرو، مواد غذايي، پارچه و مصنوعات فلزي 
حدود  با  آلمان  تركيه،  صادراتي  شريك  مهم ترين  مي داد.  تشكيل 
ميليارد   162 حدود  در  تركيه  واردات  مقابل  در  است.  11درصد 
مهم ترين  داراست.  ميان  اين  در  را  اول  رتبه  روسيه  كه  بوده  دالر 
اقالم وارداتي تركيه ماشين آالت، مواد شيميايي، مواد نيمه ساخته و 
سوخت است. تركيه روابط نزديكي با اتحاديه اروپا دارد و در آينده 
نزديك اميدوار است بطور كامل به اين اتحاديه ملحق شود كه اين 

امر مي تواند تحولي اساسي در اقتصاد اين كشور ايجاد كند.

كار مونتاژ خودرو در تركيه از اواسط دهه 50 ميالدي آغاز شد. البته 
از مدت ها قبل خودروهاي اروپايي و امريكايي به بازار تركيه راه پيدا 
كرده بودند اما پس از جنگ جهاني دوم جنبشي در جهت پيشرفت 
صنعت تركيه پديد آمد كه حاصل آن توسعه صنايع مختلف از جمله 
خودرو بوده و در سال 1954 نخستين كارخانه مونتاژ خودرو جهت 
مونتاژ محصوالت جيپ امريكا آغاز به كار كرده است. در ادامه سه 
شركت توفاژ، اوياك و اتوسان جهت مونتاژ محصوالت فيات، رنو 
و فورد تاسيس شد. صنعت خودروي تركيه از همان ابتداي كار بر 
پايه مونتاژ محصول بنا شده بود (هر چند در سال 1966 كارخانه 
اتوسان مدلي با نام ANADOL را با برند خود روانه بازار كرده، 
اما اين روند ادامه پيدا نكرد و اين مدل نيز به خاطره ها پيوست) و در 
ادامه اين روش با جذب گسترده سرمايه  خارجي بويژه بسياري از 
برندهاي معتبر در بخش خودروهاي سواري و خودروهاي تجاري 
وارد بازار تركيه شدند. در حال حاضر 18 شركت سازنده وسايل 
اين  از  كه  هستند  فعال  تركيه  در  تراكتور)  سازندگان  (شامل  نقليه 
آسان،  هيونداي  تركيه،  هونداي  اتوسان،  فورد،  شركت  شش  ميان 
اوياك رنو، توفاژ (فيات) و تويوتا سازنده خودروي سواري هستند. 
در  مي شود،  فكر  خودروسازي  قطب  عنوان  به  كمتر  تركيه  درباره 
جمهوري  گذاردن  سر  پشت  با  سال 2010  در  كشور  اين  كه  حالي 
را  نوظهور  و  شرقي  اروپاي  خودروسازان  بزرگ ترين  عنوان  چك 
جدا از روسيه از آن خود كرده است. سال 2008 حجم توليد وسايل 
نقليه موتوري در اين كشور بالغ بر 1147110 دستگاه بود كه به اين 
ترتيب تركيه در رتبه ششم بزرگ ترين خودروسازان اروپا و رتبه 

پانزدهم بزرگ ترين خودروسازان جهان جاي گرفته است.

 رونق صنعت خودروسازي تركيه رشد اعتماد به نفس اين كشور در 
عرصه هاي بين المللي را به خوبي نشان مي دهد. با رشد خيره كننده 

دنبال  به  ترك  تجار  و  سياستمداران  دوم 2010  نيمه  در  اقتصادي 
بسط روابط تجاري خود با اكثر نقاط دنيا بويژه خاورميانه و افريقا 
هستند. حتي اگر اين روابط گاهي منجر به ايجاد تنش ميان آنكارا با 
واشنگتن و اتحاديه اروپا شود. كارشناسان معتقدند جايگاه تركيه 
به عنوان يكي از قطب هاي صنعت خودرو به سرعت در حال رشد 
است و بازار داخلي و سياست هاي دولت براي جذب سرمايه گذاري 
تشديد  را  رشد  اين  قدرت  كشور،  اقتصاد  كردن  بازتر  و  خارجي 
مالي  بحران  دنبال  به  ركود  دوره  يك  از  بعد   2010 سال  مي كند. 
كشور  اين  در  سبك  نقل  و  حمل  وسايل  خودرو  فروش  جهان، 
31درصد رشد داشت در حالي كه به گفته توليدكنندگان تقاضا از 

اين نيز سريع?تر رشد كرده است. 

صادرات خودرو رونق زيادي در تركيه دارد، از هر 10 خودرويي 
بويژه  صادراتي  بازارهاي  راه  آن  دستگاه  هفت  مي شود  توليد  كه 
باعث  اين  و  مي گيرد  پيش  در  را  شمالي  آفريقاي  و  خاورميانه 
ها  اروپايي  مصرف  توان  ركود،  و  بحران  كه  زماني  حتي  مي شود 
حجم  است.  نمانده  باز  حركت  از  تركيه  صنعت  كرده  تضعيف  را 
صنعت خودروسازي تركيه اكنون حدود 22 ميليارد دالر است، 230 
هزار نفر در آن شاغل هستند و 20درصد مجموع ارزش صادرات 
تركيه از اين محل تامين مي شود. حاال خودروسازان بسياري به فكر 

تقويت زنجيره توزيع خود در تركيه افتاده اند.

اين  در  قبل  از  كه  رنو  و  فورد  و  چين  چري  كارخانه  بر  عالوه   
كشور فعال شده بودند حاال شركت قطعه ساز آلماني «مان اند هامل» 
در  آينده  سال  دو  ظرف  را  توليدش  خطوط  كه  است  كرده  اعالم 
اين كشور راه اندازي مي كند و استانبول مركز صادراتي اين كشور 
كارشناسان  شد.  خواهد  شرقي  اروپاي  و  خاورميانه  حوزه  براي 
رونق  نشود،  كالن  ماليات هاي  اين  حال  به  فكري  اگر  كه  معتقدند 
 FORD نياورد.  دوام  چندان  است  ممكن  تركيه  خودروي  صنعت 
دستگاه  ميليون  ربع  از  بيش  توليد  با   oyak Renault و   ostosan
هر  هستند  كشور  اين  خودروسازان  بزرگ ترين  زيادي  اختالف  با 
چند كه چندين شركت ديگر نيز در تركيه فعاليت هاي خوبي دارند. از 
ميان آنها مي توان به تويوتا، هيونداي و فيات اشاره كرد. تركيه در 
حوزه توليد اتوبوس، بزرگ ترين سهم را در بازار اروپا دارد اما به 
لحاظ رشد توليد خودروهاي كوچك مسافري در اين كشور سرعت 

رشد بسيار بيشتري داشته اند.
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به بهانه انتشار كتاب شناخت نامه صادق هدايت

مساله هدايت
پيام حيدرقزويني

كه  داد  خواهد  نشان  سرسري  خيلي  نگاه  يك 
حجم آثار و مقاله ها و سخنراني ها و حرف هايي 
كه به هدايت و آثارش پرداخته اند، آنچنان زياد 
وجود  به  را  پرسش  اين  بالفاصله  كه  است 
مي آورد كه چرا هدايت با گذشت اين همه سال 
از مرگش، هنوز در مركز توجه است؟ پاسخ هاي 
شده  داده  پرسش  اين  به  متناقضي  گاه  و  زياد 
است كه جمع بندي آنها و ارايه يك پاسخ روشن 
بسيار دشوار است. (هرچند مي توان گفت اساسا 
روشن  پاسخ  ارايه  يا  جمع بندي  به  نيازي  چه 
است  قطعي  چيز  يك  ميان  اين  در  اما  هست؟) 
است،  «مساله»  يك  ما  براي  هدايت  اينكه  آن  و 
مساله يي كه با گذشت ساليان بسيار هنوز هم با 
آن درگيريم. «مساله هدايت» هنوز هم مساله ما 
است و به اين اعتبار او در عين حال كه بهترين 
داستان نويس جامعه ما است، به چيزي بيش از 
يك داستان نويس بدل شده است. و دقيقا پرسش 
اصلي در اين نقطه به وجود مي آيد كه چه چيزي 
هدايت را به چيزي بيش از يك نويسنده بدل كرده 
به  معاصري  داستاني  كتاب  هيچ  شايد  است؟ 
اندازه بوف كور مورد نقد و بازخواني و روايت 
نگرفته  قرار  تاريخي  و  اجتماعي  يا  روانكاوانه 
باشد، روايت هايي كه گاه فراموش مي كنند بوف 

كور يك كنش زيباشناختي هم هست.
يا  شكاف  يك  مي كوشد  كه  زيباشناختي  كنش 
دارد  قرار  آن  در  كه  وضعيتي  درون  در  منفذ 
براي  تازه يي  راه هاي  آن  پي  در  و  كند  ايجاد 
حال  هر  به  اما  آورد.  وجود  به  تفكر  و  تنفس 
از  و  مي ايستد  شكاف  اين  فراز  بر  خود  هدايت 
آنجا به حفره ايجاد شده مي نگرد، به عبارتي او 
و  مي كند  نگاه  وضعيت  درون  به  شكاف  لبه  از 
وضعيت  يك  در  خود  از  شناختي  به  مي كوشد 
فردا  كه  مي ترسم  «فقط  يابد:  دست  انضمامي 
بميرم و هنوز خود را نشناخته باشم؛ زيرا طي 
چه  كه  برخوردم  مطلب  اين  به  زندگي  تجربيات 
دارد  وجود  ديگران  و  من  ميان  هولناكي  ورطه 
را  خودم  افكار  بايد  است  ممكن  تا  كه  فهميدم  و 
گرفتم  تصميم  حاال  اگر  و  دارم  نگه  خودم  براي 
كه بنويسم، فقط براي اين است كه خودم را به 
ديوار  روي  كه  سايه يي  بكنم؛  معرفي  سايه ام 
با  مي نويسم،  هرچه  كه  است  اين  مثل  خميده. 
كه  اوست  براي  مي بلعد.  تمام تر  هرچه  اشتهاي 
بتوانيم  شايد  ببينم  بكنم،  آزمايشي  مي خواهم 
يكديگر را بهتر بشناسيم.» (بوف كور) هدايت به 

دنبال بازنمايي يك رنج يا شكست فردي نيست، 
بل به دنبال بيان و رسوا ساختن شكست تجربه 
به  است،  انضمامي  وضعيتي  درون  در  شناخت 
مثابه  به  خويش  شناخت  در  شكست  عبارتي 

آن  در  فرد  كه  است  وضعيتي  آن  كليت  شكست 
بسر مي برد. ستايش رنج يا شكست مي تواند به 
چيزي دم دستي و مبتذل تبديل شود و بوف كور 
فردي  شكست  و  رنج  ستايش  در  هيچ وجه  به 
نوشته نشده است. بوف كور روايت يك تجربه 
است، تجربه يي كه دقيقا حين رخ دادنش شكست 
مي خورد و هدايت بر اين شكست آگاه است. او نه 
از اين شكست مي گريزد و نه سويه يي ماورايي 
آن  وجود  تمام  با  او  مي بخشد،  آن  به  قدسي  و 
را تجربه مي كند و در اثرش به ديگران نشانش 
مي دهد. به بيان بكت «هنرمند بودن يعني شكست 
خوردن، آن هم شكستي كه هيچ كس ديگر جرات 
تجربه آن را ندارد، اين شكست جهان اوست و 
يعني  جبهه،  از  فرار  يعني  آن  از  كشيدن  پس  پا 
هنرنمايي و خانه داري به سبك اعال، يعني زندگي 
و  كرد  خودكشي  پيش  سال   60 هدايت  كردن.» 
حتي  يا  نويسنده  مهم ترين  را  او  مي توان  هنوز 
اين  در  آورد،  شمار  به  جامعه مان  روشنفكر 
براي  كه  محدوديت هايي  تمام  وجود  با  سال ها 
توجه  مورد  هميشه  است،  داشته  وجود  آثارش 
اتفاقا  و  است  بوده  مخالفانش  حتي  و  موافقان 
براي  را  او  چهره  محدوديت ها  همين  شايد 
بسياري جذاب تر هم كرده باشد. كتاب «شناخت 
شده،  منتشر  تازگي  به  كه  هدايت»  صادق  نامه 
و  بازمانده»  «آثار  بخش  دو  در  است  كوشيده 
«آثار مربوط» به هدايت، اطالعات مربوط به او را 
گردآوري كند. جهانگير هدايت اين كتاب را نتيجه 
مندرج  اطالعات  كه  است  دانسته  جمعي  كار  يك 

در آن تا اول آبان 1386 را در بر مي گيرد.
برگرفته از روزنامه اعتماد
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آكادمى فيلم اروپا از فيلمساز 
بريتانيايى تقدير مى كند  

جوايز  دوره  چهارمين  و  بيست  در  فريرز  استفن   
آكادمى فيلم اروپا كه به آن معادل اروپايى جوايز 
را  دستاورد  عمر  يك  جايزه  مى گويند،  اسكار 

دريافت خواهد كرد.
«روابط  فيلم هاى  كارگردان  خبرآنالين،  گزارش  به 
خود  جايزه  «ملكه»  و  عالى»  «كيفيت  خطرناك»، 
كه  اروپا  فيلم  جوايز  ساالنه  مراسم  جريان  در  را 
برگزار  برلين  در  آذر)   12) دسامبر  سوم  امسال 

مى شود، دريافت مى كند.

تلويزيون  در  را  خود  هنرى  فعاليت  فريرز  استفن 
سينمايى  فيلم  با   1985 سال  و  كرد  آغاز  بريتانيا 
دست  زيادى  موفقيت  به  من»  زيباى  «لباس شويى 

پيدا كرد.
تيز  را  خود  «گوش هاى  فيلم هاى  با  موفقيت  اين 
كنيد»، «سامى و رزى كارشان ساخته مى شود» و 
آخر  فيلم  كه  كرد  پيدا  ادامه  خطرناك»  «رابطه هاى 
برنده سه جايزه اسكار، دو جايزه بفتا و يك جايزه 

سزار شد.

«واقعا  گفت:  بيانيه اى  در  ساله   70 فيلمساز 
مى شوم  تجليل  اروپا  سوى  از  اينكه  سپاسگذارم. 
اينكه  درمورد  وقت  هيچ  است.  خوشايند  خيلى 
ما  نبوده ام.  مطمئن  اروپاست  از  بخشى  انگلستان 
آنچه  اما  داريم،  نظر  اختالف  مسئله  اين  درباره 
من  و  اروپاست  سينماى  حركت  ادامه  دارد  اهميت 
خودم را نسبت به اين موضوع متعهد مى دانم. باقى 
چيزها اهميت ندارد. اگر فيلم ها خوب باشند، مردم 

آن ها را مى بينند.»

پرده  روى  را  درو»   «تامارا  فيلم  پارسال  فريرز 
سينماها داشت و اين روزها روى درام با موضوع 
هال،  ربكا  بازى  با   «Lay the Favorite» قمار 

بروس ويليس و جاشوا جكسن كار مى كند. 

«شيادان»، «خانم هندرسن تقديم مى كند» و «شرى» 
فيلم هاى  براى  فريرز  اوست.  فيلم هاى  ديگر  از 
«شيادان» و «ملكه» نامزد اسكار بهترين كارگردان 

شد.
ورايتى / 4 اكتبر

تن تن و رفقا در دادگاه 

از  بلژيك،  در  تبار  كنگويي  دانشجوي  يك 
خاطر  به  كه  خواسته  كشور  اين  در  دادگاهي 
در  تن  «تن  داستان  نگاه  بودن  نژادپرستانه 
كنگو» به سياه پوستان، چاپ و توزيع اين كتاب 
ممنوع شود. «امبوتو موندوندو»، چندي پيش و 
همزمان با برگزاري نخستين جلسه رسيدگي به 
بيست  قرن  در  كه  است  گفت: «بديهي  شكايتش 
نيست.  پذيرفتني  عقايدي  چنين  ديگر  يكم  و 
آنچه من به دنبالش هستم اين است كه ما ديگر 
را  نژادپرستانه اي  ديدگاه هاي  چنين  نمي توانيم 
تحمل كنيم و بايد در برابر آن بايستيم تا جامعه 
داستان هاي  كند.»  آرامش  احساس  بابت  اين  از 
«تن تن و ميلو» يكي از معروف ترين داستان هاي 
مصور تاريخ است كه هنوز هم در قالب كتاب، 
مي شود. توليد  باز  كامپيوتري  بازي  و  فيلم 

است  اتفاقاتي  درباره  ميلو،  و  تن تن  ماجراهاي 
دوستانش  و  ماجراجو  خبرنگار  يك  براي  كه 

تاكنون  مجموعه  اين  مصور  كتاب هاي  مي افتد. 
به بيش از 150 زبان دنيا، از جمله زبان فارسي 
نسخه  ميليون   100 از  بيش  و  شده  ترجمه 
دنيا  سراسر  در  آن  ماجراهاي  سري  از  كتاب 
تحت  هم  تازه هاليوود  رفته  است.اثر  فروش  به 
عنوان «ماجراجويي هاي تن تن» ساخته استيون 
اسپيلبرگ با اقتباس از اين اثر ادبي، در روزهاي 
پاياني ماه دسامبر -دي ماه- امسال روي پرده 
خواهد رفت. نخستين بخش از رشته ماجراهاي 
تن تن در سال 1929 در روزنامه اي در بروكسل 
تن تن،  ماجراهاي  نويسنده  شد.  چاپ  بلژيك 
ژرژ رمي، نويسنده بلژيكي بود كه با نام هنري 
«هرژه» آثارش را منتشر مي كرد. در همان اوايل 
دهه 30 ميالدي هم «هرژه» با انتقادات تندي در 
ارتباط با تظاهرات نژاد پرستانه و نگاه جنسيتي 
به مرد و زن در داستان هايش مواجه شد. موج 
انتقادها از اين نويسنده بلژيكي، موجب شد كه 
مجموعه هاي بعدي تن تن حامل پيام هاي انسان 
وكيل  اكنون  شود.  مخاطبانش  براي  دوستانه 
هرگونه  كه  است  معتقد  تن  تن  كتاب هاي  ناشر 
حذف يا توقف اين اثر مي تواند مصداق بارزي 
وكيل  برنبوم»،  «آليان  شود.  تلقي  سانسور  از 
اثر  حاال  اگر  مي گويد  تن  تن  كتاب هاي  ناشر 
چارلز  نوبت  فردا  كنيم،  الچاپ  ممنوع  را  تن  تن 
مقدس  انجيل،كتاب  حتي  و  تواين  مارك  ديكنز، 

مسيحيان هم فرا خواهد رسيد. 

آقاي امبوتو، طرح اوليه شكايت خود از داستان 
سال  در  را براي نخستين بار  در كنگو»  «تن تن 
2007 به دادگاه برد اما تنها پس از گذشت چهار 
سال نوبت رسيدگي به اين پرونده در يك دادگاه 
بلژيكي فراهم شد. شايد هم اين تاخير كه خواسته 
يا ناخواسته همزمان با آغاز تبليغات براي فيلم 
تن  تن  داستان هاي  از  اسپيلبرگ  استيون  جديد 
شده، به نفع يا ضرر سينماي هاليوود تمام شود.
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دويستمين  جشن هاي  تدارك  در  ادب دوستان 
سالگرد تولد چارلز ديكنز 

اليور توئيست 
پولدار مي شود!

نازلي نصرالهي 

سال آينده ميالدي، دويستمين سالگرد تولد نويسنده 
بزرگ «چارلز ديكنز» در انگليس جشن گرفته خواهد 
است  شده  داده  دستور  سلطنتي  ضرابخانه  به  شد. 
كه به اين مناسبت سكه اي با تصوير او ضرب كند. 
با  را  نوجوانيش  و  كودكي  دوران  ديكنز»  «چارلز 
محروم  تحصيل  از  سالگي   12 در  كرد.  سپري  فقر 
پدرش،  زيرا  شد  كارخانه  يك  در  كار  به  ناچار  و 
بود.  افتاده  زندان  به  بدهي هايش  دليل  به  «جان»، 
بنابراين دلمشغولي و تالش او براي تامين مخارجش 
اخير  مطالب  دانستن  است.  توجيه  قابل  كودكي  از 
اين سوال را در ذهن ايجاد مي كند كه اگر اين رمان 
نويس بزرگ در حال حاضر زنده بود و خبر ضرب 
سكه اي به نام خودش را مي شنيد چه فكري مي كرد؟ 
پس  جنجالي  و  جار  هرگونه  مخالف  ديكنز»  «چارلز 
«از  است:  نوشته  در اين باره  وي  بود.  مرگش  از 
دوستانم تقاضا مي كنم كه براي من مقبره اي نسازند 
ندهند.  قرار  سخنراني ها  و  يادبودها  موضوع  مرا  و 
مي خواهم به شكلي آبرومندانه اما به دور از تظاهر 
باشد  و مراسمم خصوصي  شوم  دفن  و خودنمايي 
تا در زمان يا مكان دفنم هيچ اعالميه عمومي درباره 
مرگم منتشر نشود. كساني كه هنگام تدفينم حاضر 
سياه،  پاپيون  يا  شنل  توري،  پوشيدن  از  مي شوند 
ديگر  خودنمايانه  زايد  چيز  هر  و  زينتي  كاله  نوار 

پرهيز كنند.» 
با وجود همه اين سفارش ها، مجسمه اي براي يادبود 
ديكنز»  «ايان  وي،  نوه  نوه  و  است  شده  ساخته  او 
مي گويد مطمئن است اگر جد بزرگش زنده بود اين 
 2011 سال  آگوست  در  او  مي كرد.  تاييد  را  عمل 
مغرور  آنقدر  ديكنز  «چارلز  داشت:  اظهار  ميالدي 
كند.  مخالفت  مجسمه اش  ساخت  با  بخواهد  كه  نبود 
مطمئنم اين مطلب حتي به ذهنش هم خطور نمي كرد. 
چون  بگوييم  كه  است  آن  مانند  برداشتي  چنين 
مشكي  پاپيون  از  كسي  مراسمش  در  نمي خواست 
استفاده كند، پس از نظر او هيچ كس نبايد لباس سياه 
بپوشد. او فقط نمي خواست خودنمايي كند و مراسمي 
آثارش  مي فهميد  اگر  اما  باشد.  داشته  ويكتوريايي 
است  متداول  و  محبوب  اينهمه  هنوز  بعد  سال   200
به عنوان  و ساخت مجسمه اش را  خوشحال مي شد 

بزرگداشتي از سوي مردم با افتخار مي پذيرفت.» 
جزئيات  درباره  سلطنتي  ضرابخانه  از  خبرنگاران 
بيشتر سكه ديكنز پرسيده اند اما مسئوالن ضرابخانه 
اطالعات  و  كرده  تاييد  را  خبر  اين  فقط  سلطنتي 

امر  اين  نداده اند.  قرار  خبرنگاران  اختيار  در  ديگري 
و  سكه  شكل  مورد  در  هركسي  كه  مي شود  موجب 
پشت  به راستي  كند.  خيال پردازي  آن  نوشته هاي 
سكه چه نوشته خواهد شد؟ شايد يكي از جمله هاي 
«ديويد  رمان  معروف  شخصيت  ميكابر»  «آقاي 
و  باشد  ليره  بيست  ساالنه ات  عوايد  كاپرفيلد»: «اگر 
شش  و  شيلينگ  نوزده  و  ليره   19 ساالنه ات  هزينه 
پني، خوشبختي واال اگر درآمد ساالنه ات بيست ليره 
باشد و خرجت بيست ليره و يك چيزي هم بيشتر، 
بدبختي. غنچه حياتت پژمرده و برگ زندگيت خشك 
مي شود و آفتاب بختت غروب مي كند. خالصه اينكه 

تا عمر داري مثل من روي خوش نمي بيني.» 
سكه  ضرب  به  «ديكنز»  بزرگداشت  و  يادبود  اما 
زندگينامه  تازگي  به  تاملين»  «كلير  نمي شود.  ختم 
او  آورده است.  در  تحرير  رشته  به  را  نويسنده  اين 
كودكي  دوران  سخت  زندگي  به  كتابش  ابتداي  در 
را  ازدواجش  ماجراي  بعد  و  است  پرداخته  «ديكنز» 
سال  در  مراسم  اين  مي دهد.  شرح  سالگي   24 در 
شد.  برگزار  چلسي»  لوك  «سنت  كليساي  در   1836
تا آن زمان ديكنز به زندگي مستقل عادت كرده بود 
به  بر مي آمد.  مخارجش  تامين  پس  از  خوبي  به  و 
خود  نوشته هاي  مجموعه  اولين  تازگي  به  او  عالوه 
به نام «طرح هاي باز» را به چاپ رسانده بود. «باز» 
نام مستعاري بود كه او براي خودش انتخاب كرده 
مالي  مشكل  با  هرگز  زندگيش  مابقي  در  ديكنز  بود. 
جدي مواجه نشد. البته در سال هاي 1840 زندگيش 
از  خارج  زندگي  براي  بايد  زيرا  شد  دشوار  كمي 
 1840 سال هاي  از  بعد  مي كرد.  قرض  پول  كشور 
نسبتا  زندگي  او   ،1870 سال  در  مرگش  هنگام  تا 
مرفهي داشت زيرا با چاپ هر يك از آثار مشهورش 
به  كتاب هايش  و  مي شد  پرداخت  او  به  زيادي  پول 
سرعت به چاپ هاي متعدد مي رسيد. تقريبا در تمام 
شخصيتش  و  زندگي  از  نشانه هايي  ديكنز،  تاليفات 

ديده مي شود. 
هرچند در كتاب «تاملين» به جزئياتي اشاره شده كه 
نبوده است،  باخبر  آن ها  از  كسي  اين  از  پيش  شايد 
اما آنچه در مورد اين كتاب اهميت دارد، شرح كامل 

انساني  شخصيت  دادن  نشان  بلكه  نيست  وقايع 
اخالقي  خصوصيات  تمام  «تاملين»  است.  ديكنز 
و ابعاد شخصيتي ديكنز را به روشني توصيف 
را  كتابش  مطالب  مي توان  كه  به طوري  كرده 
اين  مي گويند  منتقدان  نمود.  مجسم  به سادگي 
درباره  المان»  «ريچارد  اثر  با  مي توان  را  كتاب 
و  «چخوف»  درباره  ريفيلد»  «دانلد  «جويس»، 
همسنگ  «پروست»،  درباره  تاديه»  ايو  «ژان 
هم  «گاردين»  روزنامه  اين ها،  بر  عالوه  دانست. 
در يك نظرسنجي از مردم خواسته است از بين 
به  را  يكي  ديكنز»  «چارلز  مشهور  رمان  چند 
عنوان محبوب ترين كتاب او انتخاب كنند. هرچند 
«ديويد كاپرفيلد» رمان مورد عالقه خود «ديكنز» 
خوانندگان  شد  معلوم  نظرسنجي  اين  با  اما  بود 
«ديكنز» «آرزوهاي بزرگ» را به ديگر رمان هاي 

او ترجيح مي دهند. 
در اين نظرسنجي ماجراهاي «پيپ» 9/ 24 درصد 
آرا را به خود اختصاص داده است. رمان «خانه 
دوم  جايگاه  در  آرا  درصد  با 9/ 16  قانون زده» 
كودك  كاپرفيلد»،  «ديويد  و  است  گرفته  قرار 

محبوب «چارلز ديكنز»، با 
2/ 9 درصد آرا مقام سوم را كسب كرده است. 
اين  درباره  دهندگان  راي  از  يكي  «گوينسكات»، 
بزرگ»  «آرزوهاي  كه  «هنگامي  مي گويد:  رمان 
وقتي  داستان  آغاز  همان  مي كنيم-از  بررسي  را 
«پيپ» براي اولين بار در گورستان با «مگويچ» 
خالفكار مواجه مي شود و او را مردي با لباس هاي 
پا  بر  بزرگي  آهني  زنجير  و  خاكستري  زمخت 
مي يابد تا مالقاتش با «خانم هاويشام» بداخالق و 
«استال»ي سرد و بي تفاوت و بعد از آن پيشرفت 
و  ناشناس  حامي  يك  كمك  به  «پيپ»  اجتماعي 
خير-اين رمان را يكي از مبتكرانه ترين رمان هاي 
«ديكنز» مي يابيم. شايد خشم دروني نويسنده در 
يافته  بازتاب  كتاب هايش  همه   از  بيش  كتاب  اين 

باشد.» 
عالقه مندي  و  نيت  حسن  راي دهندگان  همه  البته 
تحت  او  اندازه  به  و  نداشته اند  را  «گوينسكات» 
ويمزي»  «وين  نگرفته اند.  قرار  رمان  اين  تاثير 
بزرگ»  «آرزوهاي  «شايد  مي گويد:  اين باره  در 

تنها رماني از آثار «ديكنز» باشد كه شركت كنندگان 
دروس  جزو  رمان  اين  چون  كرده اند،  مطالعه 
باريك  كتاب  اين  بوده است.  مدرسه  در  اجباريشان 
بيش از حد كش داده شده و «استال» هم رفتار غير 
چه  او  در  «پيپ»  نمي فهمم  من  دارد.  تحملي  قابل 
مي تواند ببيند. ممكن است «استال» بتواند در نگاه اول 
اما  كند  جذب  خود  به  را  كسي  سرديش  و  غرور  با 
شخص  زندگي  تمام  عشق  آدمي  چنين  ندارد  امكان 

ديگري باشد.» 
اما به نظر نمي رسد اجباري بودن مطالعه «آرزوهاي 
بزرگ» در مدارس تنها دليل محبوبيت آن باشد. زيرا 
تدريس  مدارس  در  آن  از  پيش  كه  توئيست»  «اليور 
مي شده و هنوز هم جزو دروس مدرسه  است، تنها 
داده.  اختصاص  خودش  به  را  راي ها  درصد   4  /6
رمان،  بر  عالوه  مردم  اذهان  در  «پيپ»  محبوبيت 
تلويزيوني  مجموعه هاي  و  فيلم ها  از  گرفته  نشات 
دو  شده اند.  اقتباس  كتاب  اين  از  كه  است  بسياري 
است.  راه  در  هم  بزرگ»  از «آرزوهاي  جديد  نسخه 
پخش  آماده  كريسمس  براي  كه  آنها  از  يكي  در 
خواهد شد «ديويد ساچت» در نقش «جاگرز»، «ري 
وينستون» در نقش «مگويچ» و «گيليان اندرسون» در 
ديگر  فيلم  شد.  خواهند  ظاهر  «خانم هاويشام»  نقش 
اقتباسي است توسط «ديويد نيكولز»، نويسنده رمان 
فيلمبرداريش  زودي  به  كه  فيلم  اين  در  روز».  «يك 
عنوان  به  كارتر»  بونهام  «هلنا  شد،  خواهد  آغاز 
«خانم هاويشام» و «رالف فينس» به عنوان «مگويچ» 

ايفاي نقش خواهند كرد. 
نوشته  «گاردين»  در  فرهرست»  داگالس  «رابرت 
است: «من تصور مي كنم يكي از داليلي كه «آرزوهاي 
كه  است  اين  كرده  كسب  محبوبيتي  چنين  بزرگ» 
مسئله  همين  شده اند.  بزرگ  آن  با  خوانندگانش 
راوي  صداي  است.  «پيپ»  با  مردم  همدردي  دليل 
با  بچه اي  تصوير  «پيپ»،  كودكي  هنگام  در  داستان 
با  و  مي سازد  مجسم  ذهن  در  را  درشت  چشمان 
بزرگ تر شدن او اين تصوير به مردي بالغ با ظاهري 
كودكي  در  مردم  مي يابد.  تغيير  غمگين تر  و  عاقل تر 
داستان «پيپ» را مي خوانند و «پيپ» كوچك را درك 

كتاب  اين  دوباره  شدند  بزرگ  وقتي  بعدها  مي كنند. 
هم  بالغ  «پيپ»  عواطف  اينبار  و  مي كنند  مطالعه  را 
برايشان ملموس است. به عالوه اينكه خواندن دوباره 
اما  مي كند  زنده  را  كودكيشان  خاطره هاي  كتاب، 
تنها خوانندگان با «آرزوهاي بزرگ» رشد نمي كنند، 
يكبار  «ديكنز»  يافته است.  ارتقا  آن  با  هم  ما  فرهنگ 
اظهار داشت كه «ديويد كاپرفيلد» كودك مورد عالقه 
دوست  را  بزرگ»  «آرزوهاي  آن  از  پس  و  اوست 

مي دارد كه نسخه دوم «ديويد كاپرفيلد» است. 
كه  مي پردازند  موضوع  اين  به  رمان ها  اين  دو  هر 
شوند  منحرف  راحتي  به  مي توانند  كودكان  چگونه 
دو،  اين  بين  از  اما  گردد  تخريب  شخصيتشان  و 
تندتري  لحن  و  است  كوتاه تر  كه  بزرگ»  «آرزوهاي 
كاپرفيلد»  «ديويد  از  بهتر  سال ها  گذشت  با  دارد 
اسمايلي»،  «جين  است.»  افتاده  جا  مردم  ميان  در 
نويسنده آمريكايي برنده جايزه «پوليتزر»، در ميان 
رمان هاي «ديكنز»، «دوست مشتركمان» را به عنوان 
بهترين گزينه انتخاب كرده  و از آن به عنوان «يكي از 
دو يا سه رمان مورد عالقه من در جهان» ياد مي كند. 
او لحن «جادويي» و «تركيب عالي داستان و سبك» 
را مي ستايد اما با وجود همه حرف هاي «اسمايلي»، 
اين رمان تنها 5/ 6 درصد آرا را كسب كرده است. 
«وين ويمزي» مي گويد: «پس عشق و عالقه مردم به 

«دوست مشتركمان» كجاست؟» 

توصيف  اينگونه  را  «ديكنز»  كامل  رمان  آخرين  او 
مي كند: «شاهكار بزرگ دوران بلوغ و كمال ديكنز.» 

گزينه ها  بقيه  ميان  در  درود»  ادوين  «راز  رمان 
كمترين طرفداران و تنها 8/ 0 درصد آرا را به دست 
آورده است. البته با توجه به اينكه اين رمان ناتمام 
مانده است اين نتيجه چندان هم دور از انتظار نبود. 

باالي  آرا  درصد  يك  با  چازلويت»  «مارتين  رمان 
«راز ادوين درود» قرار گرفت. رمان هاي «دكان كهنه 
شگفت» و «نيكالس نيكلبي» هم به ترتيب 2/ 1 و 8/ 1 

درصد آرا را به دست آوردند. 
برگرفته از: تهران امروز 
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بدترين فيلم هاى پرفروش 
تاريخ سينما  

 
  مترجم: پرستو مسگريان 

متن پيش رو فهرستى از بدترين فيلم هاى تاريخ سينما نيست. هرچند 
بعضى از اين فيلم ها قابليت حضور در آن ليست را هم دارند ولى ما 
اينجا بيشتر با فيلم هاى به درد نخور و ماليخوليايى سر و كار داريم 
كه نازلترين سطح سليقه عمومى را به خودشان جذب مى كنند. البته 

نمى خواهم بگويم كه اگر بعضى از فيلم هاى اين فهرست جزو فيلم 
هاى محبوب شما هستند بايد خجالت بكشيد. در اين فهرست تعداد 
زيادى از فيلم هاى ژان دو بون، روالند امريس و مايك بى را خواهيد 
يافت. چون آنها افتضاح هستند ولى يك چيزى را مى دانيد؟ من هنوز 
«ترنسفورمرز:  كنم  مى  فكر  روم.  مى  هايشان  فيلم  تماشاى  به  هم 

انتقام فالرت»، يكى از بدترين فيلم هايى بود كه به عمرم ديدم ولى 
آيا اين باعث مى شود كه از ديدن «ترنسفورمرز: تاريكى ماه» دست 

بكشم؟ معلوم است كه نه. 

� آرماگدون (1998) 

خب بيلى باب تورنتون مثال رئيس ناسا يا يك چنين چيزى است و 
مدام مى گويد:«ما بايد آن شهاب سنگ را نابود كنيم» و يكى ديگر مى 
گويد:« ما بايد با اسلحه هاى شيميايى مان بهش شليك كنيم» دست 
آخر آنها با هم به اين نتيجه مى رسند كه تنها راه نجات زمين و از 
بين بردن شهاب سنگ اين است كه با بروس ويليس، بهترين حفار 
نفتى، صحبت كنند. همين موقع، نزديك تجهيزات نفتى، بروس ويليس 
تو قايق صلح سبز توپ هاى گلف را پرتاب مى كند. بنابراين ناسا 
گروهى از فضانوردان را مامور مى كند تا روى شهاب سنگ فرود 
بيايند و حفره اى را در آنجا حفر كنند و بعد حفره را با مواد منفجره 
پر كنند اما بروس ويليس مى گويد: «اين كار شما اشتباه محض است 
و تنها را نجات زمين اين است كه من را به آن شهاب سنگ بفرستيد.» 
چند لحظه ديگر ماجرا جالب تر هم مى شود، وقتى كه بروس ويليس 
ادامه مى دهد: «و مى خواهم كه حتما تيم مخصوص خودم همراهى 
يك  روى  تا  فضا؟  به  سفر  در  مخصوص؟  تيم  همراهى  كنند».  ام 
شهاب سنگ فرود بياييد؟ بعد يك حفره توى شهاب سنگ بكنيد و با 
مواد منفجره شيميايى پرش كنيد؟ پس بروس ويليس همه رفقايش را 
جمع مى كند كه همگى گيج و حواس پرت و غير قابل كنترل هستند! 
يك چيز خيلى جالب تر: بن افلك هم اين گروه را همراهى مى كند با 

وجودى كه چند دقيقه پيش از آن اخراج شده بود.
 24 ولى  دارد  را  خودش  نفتى  كارخانه  افلك  بن  فهميم  مى  ما  و   
اين  با  طور  چه  كند!  مى  كار  ويليس  بروس  براى  كه  است  ساعت 
سرعت صاحب يك كارخانه نفتى مى شود؟ اگر آن شهاب سنگ با 
اين سرعت به طرفمان نمى آمد ما سوال هاى زيادى براى پرسيدن 
داشتيم! خيلى سخت است كه تصور كنيم اين گروه در هم و برهم 
بتواند كارى براى زمين انجام بدهد ولى خب اين تنها شانس ماست. 
سال ها طول مى كشد تا فضانوردان بتوانند سفرى فضايى داشته 
فرصت  روز  دوازده  فقط  ما  كارى  مردان  از  گروه  اين  ولى  باشند 
دارند. 45 دقيقه براى تمرين و بعد آنها آماده سفرند. اولين توقف در 
ايستگاه فضايى بين المللى است جايى كه يك كيهان نورد عجيب و 
غريب روسى زندگى مى كند. بعد 45 دقيقة ديگر هم براى درگيرى با 
گدازه هاى فضايى، اوه نه اينجا بن افلك دارد مى ميرد ولى با وجود 
آستانة  در  دوباره  بعد  دقيقة  چند  ولى  ميرد  نمى  هايش  زخم  همة 
مردن قرار مى گيرد و نه باز هم نمى ميرد. اما يكسرى ديگر از افراد 
مى ميرند. براى اينكه يكى از دو تا سفينه هايش به يك شهاب سنگ 

برخورد و سقوط كرد. 

� دنيا زير آب (1995) 

كارگردانى،  بدترين  فيلم،  بدترين  براى  را  طاليى  تمشك   4 فيلم  اين 
مكمل  نقش  مرد  بازيگر  بدترين  و  كاستنر)  (كوين  بازيگر  بدترين 
(دنيس هوپر) از آن خودش كرد. فيلم در اواسط دهه 90، نزديك به 

200 ميليون دالر را به سازندگانش برگرداند كه با احتساب تورم مى 
شود چيزى حدود 45 بيليون دالر امروز. كوين كاستنر آن روزها 
با بازى در فيلم «رقصنده با گرگ ها» به موقعيت تجارى و تبليغاتى 
خيلى خوبى رسيده بود و استوديو خيال مى كرد مى تواند با ايده 
هاى عجيب و غريبش مثل «مكس ديوانه» و «جت اسكى ها» موفقيت 

قبلى او را زنده كند. 

� پرل هاربر (2002) 
فيلم  خود  به  ربطى  اصال  ولى  داد  مى  را  خوب  فيلم  يك  نويد  تريلر 
سينما  تاريخ  در  كه  اصلى  فيلم  با  فيلم  تريلر  ترين  ربط  بى  نداشت. 
ساخته شده. «پرل هاربر» در 8 رشته نامزد دريافت تمشك طاليى 
براى  كارگردانى  بدترين  و  بازيگر  بدترين  فيلم،  بدترين  شامل  شد 
مايكل بى، كسى كه تصميم گرفته بود يك تراژدى ملى را به يكى از 

اكشن هاى اسلوموشن خودش تبديل كند. 

� غرب وحشى وحشى (1999) 

انگار  است.  هاليوود  هاى  بازسازى  موردترين  بى  از  يكى  اين 
سازندگان فيلم برنامه ريزى كرده بودند تا دو تا از بازيگرهاى خوب 
(كوين كلين و ويل اسميت) را به خدمت بگيرند و در طول 2 ساعت 
هر چه استعداد در وجودشان بود را نابود كنند. حتى موقع تماشاى 
بعضى از صحنه ها مى توانيم حس كنيم اين دو نفر هيچ عالقه اى به 
بازى تو فيلم نداشتند، اصال در صحنه هايى از فيلم انگار ويل اسميت 
مى گويد: «واقعا من اينجا چه كار مى كنم؟» فيلم سال 1999 نامزد 
دريافت 9 تمشك طاليى شد و 5 تايشان را برد كه حتى بدترين آواز 

هم جزوشان بود. 

 (2009) 2012 �

«ماشينى كه در عظيم ترين زلزلة تاريخ زمين گرفتار شده با سرعت 
راهش را از ميان آوارها باز مى كند و ديوانه وار به حركتش ادامه 
مى دهد و مستقيم از بين ساختمانى كه در حال مچاله شدن است 
است.  فيلم  شكل كلى  اين  بيند.  اى نمى  صدمه  هيچ  و  مى كند  عبور 
در طول فيلم مى فهميم كه الزم نيست نگران شخصيت هاى داستان 
آنقدر  نكردنى  باور  هاى  اتفاق  اين  است.  امن  جايشان  آنها  باشيم 
ادامه پيدا مى كنند تا ما نسبت به همه ادعاهاى جديد علمى بى حس 
يك  در  رفت.  يادم  اصلى  نكته  كه  بود  مسخره  اينقدر  فيلم  بشويم.» 
قسمتى از فيلم كوه ها حركت مى كنند تا برسند به نقطه اى كه دقيقا 
از  يكى  اين  كنند.  برخورد  بهش  سقوط  از  قبل  تا  دارند  نياز  ها  آن 
توانست  مى   2012 ديدم.  عمرم  به  كه  بود  چيزهايى  ترين  احمقانه 

كمدى خيلى خوبى باشد. 

� بتمن و رابين (1997) 
تنها فيلمى كه توانست در 11 رشته نامزد جايزه تمشك طاليى بشود. 
اينقدر بد بود كه اگر كسى بخواهد يكسره تا آخر نگاهش كند سردرد 
مى گيرد. مجله امپاير لقب بدترين فيلم تاريخ را بهش داده كه خيلى 
فقط  گفت  موردش  در  شود  نمى  زيادى  چيز  ديگر  نگفته.  بيراه  هم 

كافى است تا بخش هايى از آن را ببينيد و خودتان قضاوت كنيد.
 

نمايش «جدايي نادر از سيمين» 
در جشنواره نيويورك

فيلم «جدايي نادر از سيمين» ساخته اصغر فرهادي امروز (شنبه 
نمايش  به  نيويورك  فيلم  جشنواره  نهمين  چهل و  در  ماه)  مهر   9
بود  قرار  كه   2012 اسكار  جوايز  در  ايران  نماينده  درمي آيد. 
محمدرضا  گفته  اساس  بر  شود  خانگي  سينماي  وارد  هفته  اين 
سمعي  غيرمجاز  محصوالت  با  مبارزه  ستاد  دبيركل  عباسيان، 
در  حتي  باال  بسيار  كيفيت  با  گذشته  هفته  پنجشنبه  از  بصري  و 
بسته بندي قاب شده با نام شركت توزيع كننده و هولوگرام جعلي 
را  آنها  از  زيادي  تعداد  گفت:  او  گرفت.  قرار  مردم  دسترس  در 
جمع آوري كرديم اما به هر حال اميدوارم هر چه سريع تر نسخه 

اورجينال فيلم وارد بازار شود.
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کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

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

انيميشن هاى قديمى 
«ديزنى» 

سه بعدى مى شوند
هاى  انيميشن  ديزنى»  «والت  فيلمسازى  شركت 
جستجوى  «در  دلبر»،  و  «ديو  نام  به  خود  قديمى 

نمو»، «شركت هيوالها» و «پرى دريايى» را دوباره 
و به صورت سه بعدى اكران مى كند. 

سه  و  دوباره  اكران  در  فروش  موفقيت  از  پس   
 ،(The Lion King) شاه»  «شير  انيميشن  بعدى 
كردند  اعالم  گذشته  روز  ديزينى»  «والت  مسئوالن 
فيلمسازى  شركت  اين  انيميشن  آثار  از  برخى  كه 
 ،(Beauty and the Beast) دلبر»  و  «ديو  مانند 
«شركت   ،(Finding Nemo) نمو»  جستجوى  «در 
 Little) «و «پرى دريايى (Monsters Inc) «هيوالها
Mermaid) را دوباره و به صورت سه بعدى روى 
پرده سينماهاى آمريكاى شمالى و ساير كشورهاى 

جهان مى برند. 

بنابر گزارش پايگاه اطالع رسانى هاليوود ريپورتر، 
«والت  كالسيك  انيميشن  نخستين  دلبر»  و  «ديو 
تاريخ  در  و  بعدى  سه  صورت  به  كه  است  ديزنى» 
13 ژانويه 2012 (23 دى) زمستان سال جارى روى 

پرده سينماها مى رود. 
كرك  و  تراسدل  گرى  كارگردانى  به  دلبر»  و  «ديو 
ميالدى   1991 تاريخ  در  بار  نخستين  براى  وايز 
روى پرده سينماها رفته بود و در آن زمان مجموع 
خود  براى  را  دالر  ميليون  با 4/377  برابر  فروشى 

رقم زده است. 
«در جستجوى نمو» دومين انيميشنى است كه «والت 

پرده  روى  بعدى  سه  صورت  به  دوباره  ديزنى» 
نخستين  براى  كه  انيميشن  اين  برد.  مى  سينماها 
سينماهاى  پرده  روى  ميالدى   2003 سال  در  بار 
رفته  جهان  كشورهاى  ساير  و  شمالى  آمريكاى 
به  ميالدى   2012 سپتامبر   14 تاريخ  در  است، 

صورت سه بعدى اكران مى شود. 
اكران  زمان  در  نمو»  جستجوى  «در  انيميشن 
خود  براى  را  دالر  ميليون   686 با  برابر  فروشى 
رقم زده است. «شركت هيوالها» كه براى اولين بار 
و  دوباره  بود،  شده  اكران  ميالدى  سال 2001  در 
 2013 ژانويه   18 تاريخ  در  بعدى  سه  صورت  به 
و  شمالى  آمريكاى  سينماهاى  پرده  روى  ميالدى 

ساير كشورهاى جهان مى رود. 
انيميشن «شركت هيوالها» با اكران در سال 2001 
ميالدى توانسته فروشى برابر با 5/524 ميليون دالر 
اختصاص  خود  به  جهان  سراسر  سينماهاى  در  را 
و  دوباره  ديزنى»  «والت  كه  انيميشنى  آخرين  دهد. 
به صورت سه بعدى اكران مى كند «پرى دريايى» 

نام دارد. 
«پرى دريايى» كه براى نخستين بار در سال 1989 
به  اينبار  بود،  رفته  سينماها  پرده  روى  ميالدى 
 2013 سپتامبر   13 تاريخ  در  و  بعدى  سه  صورت 
كشورهاى  ساير  و  شمالى  آمريكاى  در  ميالدى 

جهان اكران مى شود. 
 1989 سال  در  اكران  با  دريايى»  «پرى  انيميشن 
ميالدى توانسته بود فروشى برابر با 3/211 ميليون 

دالر را در سراسر جهان از آن خود كند. 
ديزنى»  «والت  هاى  استوديو  نماينده  برگمن؛  آالن 
هاى  انيميشن  بعدى  سه  و  دوباره  اكران  درباره 
و  ها  داستان  گفت:  فيلمسازى  شركت  اين  كالسيك 
شخصيت هاى بزرگ و به ياد ماندنى، تاريخ مصرف 
ندارند و ما بسيار خوشبخت هستيم كه در شركت 
فيلمسازى «والت ديزنى» از اينگونه شخصيت ها و 

داستان ها بسيار زياد وجود دارد. 
سال  از 17  پس  تازگى  به  كه  شاه»  انيميشن «شير 
هاى  پرده  روى  بعدى  سه  صورت  به  و  دوباره 
كشورهاى  ساير  و  شمالى  آمريكاى  سينماهاى 
 80 با  برابر  فروشى  امروز  به  تا  است  رفته  جهان 
ميليون  و 100  شمالى  آمريكاى  در  را  دالر  ميليون 
رقم  خود  براى  جهان  كشورهاى  ساير  در  را  دالر 
و  آلرز  راجر  را  شاه»  «شير  كارگردانى  است.  زده 
اين  و  دارند  برعهده  مشترك  طور  به  راب مينكوف 
ميالدى  سال 1994  در  بار  نخستين  براى  انيميشن 
ساير  و  شمالى  آمريكاى  سينماهاى  پرده  روى 
آن  در  كه  طورى  به  بود،  رفته  جهان  كشورهاى 
براى  را  دالر  ميليون   825 با  برابر  فروشى  زمان 

خود رقم زده است.

«شير شاه» در ميان 10 فيلم 
پرفروش تاريخ سينماى آمريكا

انيميشن معروف «شير شاه» يكى از 10 فيلم 
تمام  در  آمريكا  داخلى  سينماهاى  پرفروش 

دوران ها لقب گرفت. 
نسخه ى سه بعدى انيميشن معروف «شير 
شاه» با فروش 98/7 ميليون دالرى در سطح 
آمريكاى  در  دالرى  ميليون   79/7 و  جهان 
تاريخ  داخلى  پرفروش  فيلم  دهمين  شمالى، 

سينماى آمريكا نام گرفت. 
در  «ديزنى»  كمپانى  محبوب  محصول  اين 
ميليون   408 فروشى  به  داخلى  سينماهاى 
و «مرد  كرد  پيدا  دست  دالرى  هزار  و 200 
عنكبوتى» را با فروشى 402 ميليون و 700 
هزار دالرى اش شكست داد. «شير شاه» كه 
اكران آن روز يكشنبه به پايان رسيد، آخر 
هفته ى گذشته دهمين فيلم پرفروش تاريخ 
گرفت.  لقب  شمالى  آمريكاى  سينماهاى 
بيشتر اين درآمد از سينماهايى به دست آمد 
بر  را  انيميشن  اين  بعدى  سه  ى  نسخه  كه 
روى پرده برده بودند. به غير از «شير شاه» 
دو فيلم انيميشنى ديگر، «شرك 2» (با 441/2 
ميليون دالر فروش) و «داستان اسباب بازى 
در  نيز  دالرى)،  ميليون   415 فروش  (با   «3

اين فهرست 10 عنوانى قرار گرفتند. 
رتبه ى اول در اين فهرست را فيلم «آواتار» 
با فروشى 760/5 ميليون دالرى كسب كرد. 
آن  از  پس  ريپورتر،  هاليوود  گزارش  به 
«شواليه  «تايتانيك»،  هاى  فيلم  ترتيب  به 
 ،«2 «شرك  ستارگان»،  «جنگ  تاريكى»،  ى 
«جنگ ستارگان، اپيزود 1»، «دزدان دريايى 
و   «3 بازى  اسباب  «داستان  كارائيب»، 
تاريخ  «شير شاه» پرفروش ترين فيلم هاى 

سينماى آمريكا شناخته شدند. 
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نوبل براي مردگان!
نوبل پزشكي امسال جنجال ساز شده است

كميته اهداكننده جايزه نوبل اعالم كرده است كه آنها تصميم قبلى 
پروفسور  به  نوبل  پزشكى  جايزه  اعطاى  درخصوص  را  خود 
جايزه  كه  است  حالي  در  اين  دهند.  نمى  تغيير  استاينمن  رالف 
نوبل معموال به افراد درگذشته تعلق نمى گيرد. بنياد نوبل اعالم 
جايزه  اهداى  درباره  آمده  پيش  سوال  وجود  با  كه  است  كرده 
به پروفسور استاينمن، كميته اهدا كننده همچنان بر سر تصميم 
خود است زيرا بدون اطالع از بيمارى اين محقق كانادايى و بر 
در  اين  است.  داده  اختصاص  او  به  را  جايزه  نيت  حسن  اساس 
حالي است كه پيش از اين گردانندگان بنياد نوبل همواره تاكيد 
در  مثال  بگيرد.  تعلق  زنده  فرد  به  بايد  جايزه  اين  كه  مي كردند 
به  نوبل  جايزه  اعطاي  عدم  به  نسبت  كه  اعتراض هايي  به  پاسخ 
كه  سالي  همان  در  كه  كرد  اعالم  نوبل  بنياد  مي شد،  بورخس 
اما  بدهد  را  ادبيات  نوبل  او  به  داشته  قصد  درگذشت  بورخس 
استاينمن،  پروفسور  است.  كرده  فوت  سال  همان  در  متاسفانه 
يكى از سه نفرى كه برنده جايزه نوبل پزشكى شده است، چهار 

روز پيش بر اثر ابتال به بيمارى سرطان درگذشته است.

 مقامات كميته اهدا كننده نوبل گفته اند كه آنها از بيمارى پروفسور 
استاينمن آگاه بوده اند اما در عين حال اميد داشتند كه اين جايزه 
را پيش از مرگش به او اعطا كنند. پروفسور استاينمن به همراه 
بروس باتلر و ژول هوفمان، جايزه نوبل پزشكى سال 2011 را 
دريافت  انسان  بدن  ايمنى  سيستم  مفهوم  كردن  متحول  دليل  به 
كردند. رالف استاينمن كشف كرده است كه كدام بخش از سيستم 

ايمنى، خود را با نحوه مقابله با خطرهاي جديد انطباق مى دهد. 
به  استاينمن  رالف  كه  دادند  تشخيص  پزشكان  پيش  سال  چهار 
رئيس  الوين،  تسير  مارك  است.  شده  مبتال  لوزالمعده  سرطان 
دانشگاه راكفلر، محل كار پروفسور استاينمن مى  گويد: «دانشگاه 
راكفلر بسيار خشنود است كه بنياد نوبل، كشفيات رالف استاينمن 
درباره واكنش هاى سيستم ايمنى بدن را مورد توجه قرار داده 
است اما اين خبر هم تلخ بود، هم شيرين چراكه ما از خانواده 
با  طوالنى  نزاعى  از  بعد  پيش  روز  چند  او  كه  شنيديم  رالف 
بيمارى سرطان درگذشته است.» درمان سرطان آقاى استاينمن 

به شيوه اى برگرفته از نتايج تحقيقات خودش انجام مى شد. 

جايزه نوبل پزشكى امسال به طور مشترك به سه نفر به خاطر 
تحقيقاتشان درباره سيستم ايمنى بدن اهدا شده است. عالوه بر 
خود  تحقيقات  در  هوفمان  ژول  و  باتلر  بروس  استاينمن،  رالف 
دست  زنده  سازواره هاى  در  سيستم ايمنى  شدن  فعال  نحوه  به 
زيست شناسى،  رشته هاى  در  نوبل  جوايز  برندگان  يافته اند. 
و  مى شود  اعالم  جارى  هفته  طول  در  ادبيات  و  فيزيك  شيمى، 
برنده جايزه صلح نوبل نيز روز جمعه معرفى خواهد شد. مبناي 

راه اندازي جايزه نوبل وصيت نامه آلفرد نوبل بوده است. 

به  را  خود  ثروت  از  درصد   96 نوبل  آلفرد  وصيت،  براساس 
پايه گذارى مراسم اهداى پنج جايزه اختصاص داد: «سود حاصل 
از سرمايه من بايد به پنج قسمت مساوى تقسيم شده و به پنج 
مورد زير اختصاص يابد: يك قسمت به شخصى كه به مهم ترين 
كشف يا اختراع در زمينه فيزيك دست زده باشد؛ يك قسمت به 
شخصى كه به مهم ترين كشف يا پيشرفت در زمينه شيمى دست 
زده باشد؛ يك قسمت به شخصى كه به مهم ترين كشف در زمينه 
فيزيولوژى يا پزشكى دست زده باشد؛ يك قسمت به شخصى كه 
در عرصه ادبيات بارزترين اثر را با گرايشى آرمان گرايانه خلق 
كرده باشد و يك قسمت به شخصى كه براى ايجاد برادرى در 
يا  برگزارى  يا  نظامى  نيروهاى  كاهش  يا  انحالل  و  ملت ها  ميان 
را  كار  بهترين  و  بزرگ ترين  صلح طلبانه  همايش هاى  از  حمايت 
انجام مى دهد.» معروف است كه نوبل به علت خصومتى كه با يك 

دانشمند رياضى داشت جايزه رياضى تعيين نكرد.

تمشك طاليي دانشمندان
مقاله هاي بهترين راه بيدار كردن يك ناشنوا، روش 
ادب كردن رانندگان متخلف و علت آه كشيدن، نوبل 

مضحك گرفتند

جايزه  از  طنزگونه  تقليدى  واقع  در  نوبل»  «ايگ  علمى  جايزه 
از  است  مسخره اى  تقليد  و  هجو  نوبل»  جوايز «ايگ  است.  نوبل 
جايزه  نوبل كه هر سال اوايل اكتبر و تقريبا همزمان با اعالم نام 

برندگان نوبل واقعى در 10 رشته داده مى شود. 
هر سال از ميان 5000 مقاله در ماه اكتبر هيات رئيسه اين جايزه 
ابتدا  كه «  تحقيقاتى  و  دستاوردها  به  مختلف  علمى  در 10گروه 
شما را به خنده بيندازند و بعد به فكر وادارند » جايزه مى دهند. 

امسال هم به روال سال هاي گذشته جايزه برندگان بيست ويكمين 
همه  شد.  اهدا  آنها  به  هاروارد  دانشگاه  در  نوبل»  «ايگ  دوره 
پژوهش هايي كه برنده جايزه «ايگ نوبل» مي شوند واقعي هستند 
رسيده اند.  چاپ  به  معتبر  اغلب  پزشكي  يا  علمي  نشريات  در  و 
برندگان ايگ  نوبل نه پولي دريافت مي كنند، نه شهرتي به دست 
علم  در  تحولي  باعث  كه  ندارند  اميدي  هيچ  تقريبا  و  مي آورند 
يا پزشكي شوند.آنها حتى هزينه سفرشان را نيز خودشان مى 

پردازند . 
در  اتفاقا  كه  را  ناشنوا  انسان  يك  است  قرار  كه  كنيد  فكر  حاال 
است.  گرفته  آتش  خانه  چراكه  كنيد  بيدار  است  عميق  خواب 
بهترين راه حل از نظر دانشمندان ژاپني برنده «ايگ نوبل» بهترين 
(نوعي  «واسابى»  دالري   400 عصاره  كمى  كه  است  اين  كار 
سبزي ژاپني از گونه كلم ها كه مزه اي شبيه خردل و طعم تندي 

دارد) را به صورت فرد مذكور اسپري كنيد. 
مورد  در  تحقيقات،  پرهزينه ترين  البته  و  جالب ترين  از  يكي  اما 
قضاي حاجت است. تحقيقات نورولوژيست هاي دانشگاه آمريكا 
و هلند در اصل بر پايه اين مسئله بوده كه تصميمات انسان در 
شرايط استرس آور يا دردناك تا چه اندازه درست خواهد بود. 
را  مثانه اش  بايد  شخص  كه  است  زماني  شرايط  همين  از  يكي 
در  ادرار  دفع  لزوم  شگفت انگيز  تاثير  دانشمندان  اين  كند.  تخليه 
كار  اين  تاثيرات  به ويژه  دادند  نشان  را  تصميمات  گرفتن  زمان 

روى افزايش كارايي حافظه عملى ثابت شده است. 
بخش  تيگن،  هالور  كارل  نام  به  اسلو  دانشگاه  اساتيد  از  يكي 
در  افراد  آه كشيدن  علت  كشف  به  را  خود  زندگي  از  مهمي 
درخشان  هم  چندان  البته  نتيجه  است.  داده  اختصاص  زندگي 
اوقات  بيشتر  كشيدن  آه  اصلي  دليل  شده  معلوم  چراكه  نيست 

بي حوصلگي است نه غم و اندوه. 
جايزه «ايگ نوبل» صلح به شهردار شهر «ويلنيوس» رسيد كه در 
يك حركت كامال انتحاري براي ادب كردن راننده هايي كه دوبله 
لوكس شان  خودروهاي  روي  از  نظامي  تانك  با  مي كردند  پارك 
رد شد و همه چيز را له كرد. البته در اين عمليات چند فيلمبردار 
هم جناب شهردار را همراهي كردند و همين موضوع باعث شد 
مواجه  خوبي  استقبال  با  اجتماعي  شبكه هاي  در  ماجرا  اين  فيلم 

بشود. 
نوبل هاروارد در بخش ايمنى عمومى به دانشمند كانادايي رسيد 
ايمني  براي  رانندگي،  زمان  در  آفتابگير  كاله  يك  كرد  ثابت  كه 
راننده بسيار خطرناك است چراكه اگر دائما روي صورت راننده 

بيفتد مزاحم ديد او مي شود.

اخبارفرهنگى

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى

07904235833

نوبل ادبيات به چه كسي خواهد رسيد؟ 
مي گويند نوبتي هم كه باشد، نوبل ادبي 2011 يا به يك شاعر اهدا خواهد 
مانند  نوبل،  كميته   كه  است  ممكن  البته  آمريكا.  از  نويسنده اي  به  يا  شد 
انتخاب هرتا مولر در سال 2009، همگان را با گزينه اي دور از انتظار كامال 

غافلگير كند. 

در آستانه  اهداي جايزه نوبل ادبيات كه قرار است مراسم آن روز پنج شنبه 
6 اكتبر صورت گيرد، بازار گمانه زني ها سخت داغ است. در جمع بخت هاي 
اصلي امسال، نام «توماس پينچين» از آمريكا و «توماس ترانسترومر» از 
است  ممكن  امسال  ادبي  نوبل  جايزه   اينكه  مي خورد.  چشم  به  نيز  سوئد، 
كه نصيب يك شاعر شود، شايد به اين برمي گردد كه كميته نوبل آخرين 
بار 15 سال پيش يعني در سال 1996 بود كه چهره اي از دنياي شعر را 
به عنوان برنده اين جايزه برگزيد: ويسالوا شيمبورسكا، شاعره لهستاني. 
شاعر  ترانسترومر،  توماس  همچنين  سوريو  81ساله  شاعر  آدونيس، 
شماري  مي شوند.  محسوب  امسال  بخت هاي  از  نيز  سوئدي،  صاحب نام 
اياالت  از  چهره اي  نوبت  باشد،  نوبتي  هم  اگر  كه  باورند  اين  بر  نيز  ديگر 
كه  است  آمريكايي  نويسنده   آخرين  موريسن  توني  آمريكاست.  متحده 

توانست نوبل ادبي را از آن خود كند.

 اكنون از آخرين موفقيت ادبيات آمريكا در كسب نوبل 18 سال مي گذرد. 
در بين چهره هاي آمريكايي كه از بيشترين بخت براي دريافت نوبل ادبي 
امسال برخوردارند، بايد از توماس پينچن، نويسنده  74ساله، نام برد. البته 
در  مي كند.  غافلگير  را  همگان  خود  انتخاب هاي  با  نيز  گاهي  نوبل  كميته 
به  پرويي،  نويسنده   يوسا،  وارگاس  ماريو  انتخاب  گذشته  سال  كه  حالي 
عنوان برنده  نوبل ادبيات چندان هم دور از انتظار نبود، اهداي اين جايزه 
بسياري  آلماني،  رومانيايي تبار  نويسنده   مولر،  هرتا  به   2009 سال  در 
فرهنگي  سرويس هاي  از  بسياري  حتي  زمان  آن  در  كرد.  شگفت زده  را 

رسانه هاي آمريكايي پس از شنيدن اين خبر پرسيده بودند: «هرتا چي ؟!»

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.

نقاشي سهراب گران ترين 
اثر ساتبيز لندن

حراج ساتبيز لندن ويژه آثار هنري ايران 
در  جاري  مهرماه   12 سه شنبه  عرب،  و 
لندن برپا مي شود. در اين حراج 124 اثر 
هنري اعم از نقاشي، عكس و مجسمه به 
حراج گذاشته مي شود كه 56 عدد از آنها، 

آثاري از 47 هنرمند ايراني است.
حراجي  اين  در  كه  اثري  گران ترين 
از  عنوان  بدون  نقاشي  دارد  حضور 
رنگ  تكنيك  با  كه  است  سپهري  سهراب 
اندازه اش  و  شده  خلق  بوم  روي  روغن 
از  تابلو  اين  است.  سانتي متر   100×150
قيمت پايه 325 هزار دالر چكش مي خورد.

به  حراج  دوره  اين  كاتالوگ  جلد  روي 
اختصاص  فرمانفرمايان  منير  از  اثري 

 115 كاتالوگ  اين  در  است.  يافته 
دو  صفحه  هر  در  تقريبا  كه  صفحه يي 
هنرمند  سه  به  شده اند  معرفي  اثر  سه  تا 
بهمن  سپهري،  سهراب  ايراني  شاخص 
دو  يك،  هر  مشيري  فرهاد  و  محصص 
شامل  كه  شده  داده  اختصاص  صفحه 
و  هنرمند  درباره  مبسوطي  توضيحات 

تاثيرات هنري آثار اوست.
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كنسرت  تور  آغاز  با  همزمان 
محمدرضا  اروپايى  هاى 
استانبول  شهر  از  شجريان 
اجراى  ى  باره  در  او  تركيه، 
كنسرت ها و صدور مجوز براى 
به  يورونيوز  با  هايش  آلبوم 
آنچه  است،  نشسته  وگو  گفت 
از  هايى  بخش  آيد  مى  زير  در 

اين گفتگو است. 
كنسرتى  ايران  در  كه  است  سال  چند  شجريان 
نداشته، با اين حال طى سه سال اخير دو بار در 
اروپا كنسرت برگزار كرده است، او در باره داليل 

اين امر چنين مى گويد: 
كنسرت هايى كه من در ايران مى گذارم بى سر و 
دولتى  و  دارد  زيادى  و صداى  و سر  صدا نيست 
ها از اين موضوع خشنود نيستند، مخصوصا اين 
من  مملكت  در  اتفاقاتى  كه  سال  دو  اين  در  اواخر 
افتاده، بيشتر از همه فضاهاى كنسرت صدمه ديده 
اند، چون مى ترسند در فضاى كنسرت كسى حرفى 
دليل  همين  به  بيفتد.  اتفاقى  و  بكند  كارى  يا  بزند 
شرايط   88 سال  از  بويژه  و  سال  سه  دو  اين  در 
بايد  چون  نيست  كنسرت  برگزارى  براى  مناسبى 
مجوز بدهند ولى نمى دهند، به همين دليل كنسرت 

هايم را در خارج از كشور برگزار مى كنم. 
او درباره چرايى تاخير مجوز آلبوم جديدش ادامه 
داد: بله، پانزده، شانزده ماه بود كه مى خواستيم 
مجوز بگيريم ولى نمى دادند، ما هم ساكت بوديم و 
چيزى نمى گفتيم، مى گفتيم ما هم نوارهايمان را در 
خارج از ايران تكثير مى كنيم. ولى اخيرا مجوز يكى 
از اين نوارها را دادند. ما برنامه هاى زيادى داريم 
فقط  فعال  ولى  هستند  گرفتن  مجوز  نوبت  در  كه 
يكى از آنها مجوز گرفته است. چند وقتى هست كه 
صداى شجريان از صدا و سيما پخش نمى شود و 
به نوعى او جايگاه ارتباطى خود را با عموم مردم 
از دست داده است، خود او در اين باره چنين خاطر 
رسانه  فراگيرترين  تلويزيون  و  راديو  كرد:  نشان 
با  ارتباط  نشود  پخش  آنها  از  صدا  وقتى  و  است 
سى  اين  طول  در  من  و  شود  مى  قطع  هم  مردم 
ام.  نداشته  تلويزيون  با  ارتباطى  سال  سه  دو  و 

هم  من  و  كردند  مى  پخش  را  من  صداى  اوايل، 
اعتراضاتى كردم. تصاويرى روى صداى من مى 
گذاشتند كه اصال ارتباطى با موضوع نداشت. من 
هم اعتراض كردم و گفتم ديگر به شما اجازه نمى 
هيچ  آنها  چون  كنيد،  پخش  را  من  صداى  كه  دهم 
نقشى در تهيه اين برنامه ها نداشتند و قاعدتا بايد 
داشته  نقشى  كه  بزنند  كار  اين  به  دست  موقعى 
باشند يا تهيه كننده راضى باشد. من راضى نبودم 
نيست.  هماهنگ  آنها  با  ام  اجتماعى  ديدگاههاى  و 
اين است كه من هيچوقت دوست ندارم صدايم از 
آن رسانه پخش شود؛ تا اينكه در اين يكى دو سال 
آنها  از  و  گرفتم  را  كار  دنبال  جديت  با  من  اخير 

شكايت كردم كه ديگر صداى من را پخش نكنند. 
فقط من «ربنا» را اجازه دادم، كه آن ربنا را براى 
مردم خوانده بودم، در اين يكى دو سال، ديگر آن 
را هم پخش نمى كنند، خوب نكنيد، به خودتان لطمه 
مى زنيد. چون ربنا براى مردم بوده و آنرا دوست 
فعال  كنند.  مى  گوش  و  دارند  خودشان  و  دارند 
اينطور است. چون من همراه نيستم با سياست و 
حكومت و اين چيزها، به همين دليل خيلى دوست 

ندارند كه من در صحنه باشم. 

شجريان پنجاه سال است كه تجربه موسيقى سنتى 
ايران  و اساس موسيقى سنتى  درتعريف  او  دارد، 
از  يكى  كه  داريم  موسيقى  نوع  چند  ما  گويد:  مى 
اصيل  كالسيك  موسيقى  يك  و  است  سنتى  آنها 
ما  به  كه  ماست  رديفى  موسيقى  همان  كه  داريم 
شود  ارايه  سنت  صورت  به  تواند  مى  كه  رسيده 
يا به صورت آزاد. من بخش آزاد را انتخاب كردم. 
در سنت روش ها و نوع ارايه كار خودم را گرفتار 
نكردم و دستم را باز گذاشتم و هميشه هم معتقد 
بودم كه اصالت را نگه مى داريم و سنت هايمان را 
كه متعلق به پدرانمان و اجدادمان است را احترام 
مى گذاريم. ولى مى گذاريم براى خوشان باشد و 
ما سنت هاى خودمان را مى سازيم و من به نسل 
بعد هم گفته ام كه شما هم اگر دوست داشتيد مى 
توانيد سنت هاى ما را بهم بريزيد و سنت خودتان 
نياز  به  توجه  با  بايد  بشر  چون  باشيد.  داشته  را 
زندگى و نياز روحى اش موسيقى را انتخاب كند. 
چون نيازها در طول اين فراز و نشيب هاى زندگى 
خواهد  فرق  هم  موسيقى  است،  متفاوت  تاريخ  و 

كرد. اين از نظر اصالت و سنت. 
ها  موسيقى  ساير  با  مقايسه  در  ايران  موسيقى 
مانند زبان است. مثل زبان فارسى، وقتى به شعر 
حافظ نگاه كنيد مى بينيد كه از همان كلمات استفاده 
كرده ولى دو واژه را كنار هم مى گذارد و با معناى 

هم  به  را  زمان  و  زمين  كند  مى  ايجاد  كه  خاصى 
مى دوزد. 

زبان.  يك  مانند  است،  همينطور  هم  ما  موسيقى 
يعنى  كنيم،  نمى  استفاده  ها  نت  با  بازى  از  صرفا 
اگر كسى با نت ها بازى كند، مى گوييم بازى مى 
زبان  يك  عين  ولى  گويد.  مى  چه  داند  نمى  و  كند 
كار  به  درست  بندى  جمله  و  ها  واژه  آن  در  بايد 
گرفته شود و كسانى كه با اين زبان آشنا مى شوند 
ما  رديف  در  زبان  اين  بخش  بهترين  كه  دانند  مى 
خالصه  صورت  به  رديف  اين  اما  شده،  خالصه 
و  حافظ  شعر  مانند  نيست،  ما  موسيقى  كل  است، 
مى  فراوان  ولى  اند  بهترين  هاى  نمونه  كه  سعدى 
شود مانند آن شعر گفت و كتاب نوشت. موسيقى 
ما هم به همين شكل است. موسيقى رديفى ما نمونه 
اى بسيار خوب است و زمانى كه آنرا شناختيد مى 
بداهه  و  نوازى  بداهه  سازى،  آهنگ  فراوان  توانيد 

خوانى كنيد و خالقيت خود را نشان دهيد. 
معروف است كه صدا و آواز شجريان حتى براى 
غير ايرانى ها هم جذابيت دارد و آنها را به كنسرت 
هاى او مى كشاند خود او در باره چنين استقبالى 
چنين عنوان مى كند: موسيقى يك زبان بين المللى 
زبان  اين  باشيد  قادر  اگر  و  ادبيات  از  فارغ  است، 
برقرار  ارتباط  آن  با  هركسى  كنيد،  بيان  خوب  را 
مى  را  موسيقى  بيشتر  كه  كسانى  بويژه  كند،  مى 
شناسند وقتى به موسيقى ايرانى مى رسند شيفته 

مى شوند. 

وزن  و  محتوا  پتانسيل،  نظر  از  ما  موسيقى 
مخصوص، خيلى باالست، ولى در طول اين تاريخ 
چهار  سيصد،  و  هزار  اين  طول  در  داشتيم،  ما  كه 
هنرهاى  و  ما  ايرانيت  با  اينكه  دليل  به  سال،  صد 
شده،  مبارزه  ما  موسيقى  با  شد،  مى  ضديت  ما 
ولى مردم در شكل هاى مختلف موسيقى را حفظ 
كرده اند، از تعزيه تا روضه خوانى. ولى در صد 
بيشتر در شكل  سال اخير موسيقى ما خودش را 
اگر  دهد.  مى  نشان  ساز  با  خودش،  موسيقيايى 
به  موسيقى  اين  شد،  نمى  مبارزه  موسيقى  اين  با 
عنوان يك موسيقى جهانى شناخته شده بود. ولى 
دهند،  انجام  درست  را  خود  كار  ما  هنرمندان  اگر 
موسيقى ما اين پتانسيل را خواهد داشت كه نظرات 

را جلب كند و شنوندگان را راضى نگه دارد. 
وى در باره ارتباط موسيقى ايرانى و جنبش هاى 
اجتماعى خاطر نشان كرد كه: بهترين اين موسيقى 
شعر  هم  خود  عارف،  و  شده  ارايه  عارف  توسط 
مى گفت و هم موسيقى را مى ساخت و مى توان 
به عنوان بهترين نمونه آهنگسازى ما، آهنگ هاى 
عارف را معرفى كرد. مثل شعر حافظ و سعدى و 
چون  و  ماست.  آهنگسازى  شكل  زيباترين  موالنا، 
در زمان مشروطيت بود و فضاى آن زمان فضاى 
همراه  چون  هم  او  بود،  خواهى  آزادى  و  سياسى 
و  ساخت  مى  مردم  دل  از  را  ها  آهنگ  بود،  مردم 
خواننده ها و نوازنده ها آنها را ارايه مى كردند و 
تاثير مهمى در روحيه مردم داشت. چون موسيقى 
از  برخاسته  موسيقى  است،  جامعه  درون  بازتاب 
فضاى  يك  در  است.  منطقه  يك  جغرافيايى  فضاى 
جغرافيايى، مردم داراى يك فرهنگ خاصى هستند 
از  برخاسته  موسيقى  دارند،  خاصى  نيازهاى  و 
خواسته  دليل  همين  به  و  است  ملتى  هر  درون 
هاى خود را از طريق موسيقى بيان مى كند. وقتى 
خوشحال است، موسيقى، موسيقى شاد خواهد بود 
و وقتى ناراحت، موسيقى غمگين. وقتى شكست مى 
شود  مى  پيروز  وقتى  و  دارد  موسيقى  يك  خورد 

يك موسيقى ديگر. 
مى  شكل  تغيير  جامعه  روحى  شرايط  با  موسيقى 
دهد. در تمام دنيا اين موسيقى هست كه در شرايط 
مختلف و مطابق با نيازها خودش را ظاهر مى كند. 
استاد آواز ايران در داليل ابداع سازهاى تازه چنين 
مى گويد: در نقاشى هرچه رنگ هاى بيشترى در 
دسترس داشته باشيم به واقعيت بيشتر نزديك مى 
شويم. چهار رنگ اصلى بيشتر نداريم، اما هزاران 
موسيقى،  مانند  دارند.  وجود  اينها  البالى  در  رنگ 
باشيم،  داشته  بيشتر  را  صدا  هاى  رنگ  هرچه 

سليقه هاى بيشترى را مى توانيم راضى كنيم. 
در گروه نوازى ها و تجربه هايم متوجه شدم كه 
اصيل  سازهاى  البالى  در  چيزهايى  ما  موسيقى 
كم دارد و هيچ سازسازى، دست به اين كار نمى 

كار  به  دست  بايد  خودم  كه  كردم  احساس  و  زند 
سازسازى  به  شروع  و  كردم  تحقيق  سالها  شوم. 
كردم و بيشتر سازهاى بم يعنى باس و دورباس 
را ساختم. چون سالها در موسيقى ما نبود و رنگ 
هايى از صدا در البالى موسيقى آورده ام. من دو 
كه  ام  كرده  درست  پوستى  كششى  ساز  خانواده 
مى  پوست  از  بيايد  چوب  از  اينكه  جاى  به  صدا 
و  آشوب  شهر  خانواده  ويولون.  خانواده  مثل  آيد 
خانواده صراحى كه اينها در گروه شهناز استفاده 
مى شود. سازها را در اختيار هنرمندان جوان قرار 

مى دهم. 

اين كارها ذوق هنرمندان ما را شكوفا مى كند. دست 
به اين كار شدم كه فضاى صدا را در موسيقى باز 
كنم و بگويم كه سنت گرايى نكنيد، حرمت سنت را 
نگه داريد ولى خودتان كارى بكنيد، چه از نظر ساز 
و چه از لحاظ نوع موسيقى. و اغلب هم خوششان 
از  قبل  شب  دو  و  ساختم  كه  سازى  آخرين  آمده. 
بين  صدايى  و  است  دل  و  دل  آمد،  بيرون  كارگاه 

كمانچه و ويولون دارد. 
وى در پاسخ به اين سوال كه آيا قصد ندارد يك 
بار  گفت:چند  چنين  كند  تاسيس  موسيقى  آكادمى 
براى  شرايط  ولى  كرده  خطور  ذهنم  به  فكر  اين 
گيرندگان  تصميم  چون  نيست  مهيا  آكادمى  ايجاد 
مملكت اين فضا را دوست ندارند. حتى در دانشگاه 
كه رشته هنر دنبال مى شود خيلى دوست ندارند 
كه اين مساله خودش را در جامعه نشان دهد و مى 
ترسند كار دست كسى دهد، ترس بى جهت. از اين 
جهت اين فكر را نمى توانيم عملى كنيم ولى دلمان 

مى خواهد اين كار را بكنيم. 

در  كه  دارم  هنرجو  چند  خصوصى  خيلى  طور  به 
چند  و  سى  كنند.  مى  كار  اى  حرفه  خيلى  سطح 
خانم و سى و چند آقا. خانم ها خوب ظاهر شده 
اند. سالها كار كرده بودند و ديدم كه راه به جايى 
هنر  و  كنم  راهنمايى  را  آنها  بايد  من  و  برند  نمى 
استفاده  چطور  صدا  از  كه  دهم  ياد  را  خوانندگى 
خوشبختانه  كنم.  طرف  بر  را  اشكاالت  و  كنند 
استعداد دارند. آنها به دفتر من مى آيند و به همه 
به صورت افتخارى آموزش داده ام و هيچوقت از 
اين راه درآمدى براى خودم قائل نبودم، براى اينكه 
زنده  غزل  و  آواز  مخصوصا  بماند،  باقى  هنر  اين 
بمانند. چون اگر آواز ما فراموش شود، غزل ما هم 
در كتابخانه هاست و در جامعه نخواهد آمد. غزل 
موسيقى  با  كه  آيد  مى  جامعه  در  موقعى  شعر  و 
آواز  است.  آواز  موسيقى،  بهترين  و  باشد  همراه 
تصنيف  در  كند.  مى  بيان  خوب  را  شعرى  مفاهيم 

سازى مفاهيم شعرى دستكارى مى شوند. 
محبوبيتش  داليل  تشريح  در  پايان  در  شجريان 
علت  تنها  اما  است،  آشنايى  باعث  موسيقى  گفت: 
نيست. توسط موسيقى با مردم ارتباط برقرار مى 
شود و مردم آدم را مى شناسند، بعد رفتار و گفتار 

و كردار هم در اينجا خواهد آمد. 

و  داشت  خوبى  صداى  كه  ما  هنرمندان  از  يكى 
يك  داشت،  خوبى  شهرت  و  خواند  مى  خوب 
سادگى  سر  از  نظرم  به  كه  كرد  اجتماعى  اشتباه 
را كنار  او  مردم  دفعه  يك  بود،  اش  و ندانم كارى 
و  رفتار  اين  نيست.  موسيقى  اين  پس  گذاشتند. 
در  هنرمندان  دليل  همين  به  است.  گفتار  و  كردار 
رفتار و كردار و گفتار بايد خيلى دقت كنند. جامعه 
مو  جامعه  است،  بيدار  جامعه  وجدان  است،  آگاه 
زير  اشتباهى  كوچكترين  كشد.  مى  ماست  از  را 
پروژكتور جامعه قرار مى گيرد. نمى توانيد اشتباه 
كنيد. جامعه كوچكترين اشتباه و رياكارى را بزرگ 
مى كند و دروغ گويى و اشتباه را نشان مى دهد. 
من سعى كردم اشتباه نكنم و با مردم باشم، چون 
موسيقى را براى مردم ارايه مى كنم، نه براى وزير 
اگر  هم  آنها  جمهور،  رييس  براى  و  وكيل  براى  و 
موسيقى  ولى  كنند.  مى  گوش  باشند  مردم  جزء 
براى مردم است، براى انسانها. بايد انسانها را در 
اولويت قرار داد و موسيقى را براى آنها ارايه كرد. 

موسيقى براى انسانيت است.

برگرفته از : پايگاه خبرى تحليلى فرارو

موسيقى
به بهانه اجراى كنسرت شجريان در لندن 

شجريان: 

دوست ندارند كه من در 
صحنه باشم!
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دور دنيا با هواپيماي دست ساز!
هواپيماى  يك  توانستند  تالش  16سال  از  پس  بريتانيايى  زوج  يك 
و  اليوت»  «پاتريك  كنند.  سفر  دنيا  دور  آن  با  و  بسازند  اختصاصى 
همسرش ليندا، 99 پرواز به 23 كشور دنيا با هواپيماى دست ساز خود 
انجام داده اند تا به عنوان اولين زوجى شناخته شوند كه با هواپيماى 
كامال اختصاصى و ويژه دور دنيا پرواز مي كنند. سفر اين دو زوج يك 
به  سوخت  گالن  مدت 1320  اين  طى  و  است  كشيده  طول  نيم  و  سال 
قيمت 12 هزار يورو مصرف كرده اند. قيمت سوختى كه پاتريك و ليندا 
مصرف كرده اند كمتر از دو بليت پرواز درجه يك برآورد شده است. 
اين در حالى است كه آنها با كل اين مقدار پول، هزينه بنزين 99 پرواز 
خود را پرداخت كرده اند. آنها به جاهاى مختلفى از جمله اهرام مصر، 
تاج محل در هند و كشورهاى ديگرى چون اندونزى و فيليپين و... سفر 
كردند. پاتريك پس از بازگشت به بريتانيا مي گويد: «پرواز با هواپيما 
بسيار راحت بود، ما بدون مشكل به مقصد رسيديم. البته سفر ما با 
جزيره  در  كرد  مجبور  را  ما  باد  شدت  بار  يك  بود.  همراه  مخاطراتي 
خواهد  سقوط  هواپيما  كردم  احساس  لحظه  آن  بياييم.  فرود  «كرت» 
كرد. به شدت دچار استرس و نگراني شده بودم، اما صحيح و سالم 
فرود آمديم.» اين دو زوج تاكيد مي كنند كه مى خواهند به سفرهاي خود 
ادامه دهند. برنامه اي كه آنها براي خود درنظر گرفته اند اين است كه به 
سفر از قطب شمال تا قطب جنوب بروند. آنها پس از بازگشت مي گويند 
هنوز هم باور نمي كنند كه دست به چه كار جسورانه اى زده اند. پاتريك 
نمي كردم  فكر  بسازم  را  هواپيما  گرفتم  تصميم  كه  «هنگامى  مي گويد: 
فكر  ابتدا  «در  مي دهد:  ادامه  او  بكشد.»  طول  سال   16 آن  ساختن 
اما  كشيد.  نخواهد  طول  بيشتر  ماه   18 هواپيما  اين  ساختن  مي كردم 
دارم.»  نياز  بيشتري  زمان  به  مي كردم  احساس  مي رفتم  پيش  هرچه 
پاتريك و ليندا مي گويند اين سفرها باعث شده است كه روحيه بسيار 

قوي و شادي داشته باشند.

حراج جزيره خصوصي، فقط 160هزار دالر!
بازار  نگذاشته،  سر  پشت  كامل  طور  به  را  بحران  و  ركورد  هنوز  جهان  اقتصاد   
بورس اروپا شرايط مناسبي ندارد و وال استريت هم روزهاي سخت و پر التهابي 
را مي گذراند اما هنوز هم مي شود در اين برهه زماني يك جزيره خريد. كمبود آب 
آشاميدني، برق ضعيف و اسمي عجيب باعث نشد كه خريدارها براي تصاحب مالكيت 
«جزيره موش» در نيويورك، در حراج شركت نكنند. تنها راه دسترسي به «جزيره 
موش» از طريق قايق است و جالب اين كه دهه هاي طوالني است كه بالاستفاده به 
حال خود رها شده. اما همين تكه زمين پر از صخره در نزديكي آب هاي نيويورك كه 
265 هزار دالر قيمت گذاري شده بود، به 160 هزار دالر به مردي ناشناش فروخته 

شد. 
«جزيره موش» نه تنها اسم ناخوشايندي دارد كه تاريخچه اش هم به همان اندازه ناخوشايند 
است. از اين جزيره در قرن هفدهم به عنوان بيمارستان و قرنطينه بيماران مبتال به حصبه 

استفاده مي شد. 
در اوايل قرن بيست، جزيره موش به محل اجتماعي نويسندگان و هنرمندان تبديل شد و 

بعدها در سال 1972 از آن به عنوان انبار اسلحه و مهمات استفاده مي كردند. 
با اين حال يكي از مهم ترين نكات منفي در مورد «جزيره موش» اين است كه زمان جزر 
و مد، ارتفاع آب سه متر باال و پايين مي رود. بنابراين شب ها اندازه اين جزيره به شكل 
قابل توجهي كوچك مي شود اما هرچه باشد قيمت اين جزيره آنقدر وسوسه كننده است 
كه مي شود خيلي ساده از كنار معايبش عبور كرد و راه رابينسون كروزوئه را در پيش 
جزيره  قرص  پا  و  پر  مشتريان  از  هميشه  سرشناس،  افراد  و  هاليوود  ستاره هاي  گرفت. 
هاي خصوصي بوده و هستند. نيكالس كيج بعد از بازي در فيلم كورلي ماندولين به زندگي 
در جزيره عالقه مند شد و در نهايت در باهاماس براي خودش يك جزيره خريد. ريچارد 
برانسون ديگر بازيگر هاليوود هم از سال 1979 يك جزيره در درياي كارائيب دارد. اكثر 
جزاير خصوصي در مناطق حاره اي قرار دارند مثل جزيره مل گيبسون كه در فيجي واقع 
است اما در اين ميان استثناهايي هم وجود دارد. براي مثال بابا رامدف مربي برجسته يوگا 

براي شاگردانش يك جزيره كوچك در سواحل اسكاتلند خريداري كرده است. 
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 سازمان بازنشستگان شاهين
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در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى
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گوناگون
آسيب ديدگي اليه ازن به 
باالترين حد خود رسيد

را  ضايعه  اين  مي گويند  هم اكنون  محققان  و  دانشمندان 
مي توان «يك حفره ازن» ناميد

گزارش ها حاكي است آسيب ديدگي و سوراخ اليه ازن 
است.  رسيده  خود  حد  باالترين  به  شمال  قطب  برفراز 
كردند  اعالم  خود  گزارش  در  محققان  و  دانشمندان 
ناميد  ازن»  حفره  «يك  مي توان  را  ضايعه  اين   هم اكنون 
گفته  است.  ديده  آسيب  ازن  اليه  جدي  شكل  به  كه  چرا 
سطح  از  باالتر  كيلومتري  فاصله 20  حدود  در  مي شود 
زمين حدود 80 درصد از اليه ازن از بين رفته است. به 
ضايع  كلرين،  شيميايي  مواد  وجود  و  سرد  هواي  دليل 
سرد،  شرايط  در  است.  داشته  تسريع  ازن  اليه  شدن 
زمان  هر  از  فعال تر  است  ازن  كننده  نابود  كه  كلرين 
ديگر است. در ماه آوريل، گزارشي از روند تخريب قطب 
كه  است  باري  نخستين  اين  اما  بود  شده  منتشر  شمال 
تحليل  و  كارشناسي  مورد  تحقيق  اين  داده هاي  تمامي 

قرار گرفته است. 

ناسا  جوي  بررسي  كارشناسان  از  سانتي»،  «ميشل 
مي گويد: «اصوال فصل زمستان وقتي است كه موقعيت 
مي دهد  روي  شمال  قطب  در  متنوعي  و  متفاوت  جوي 
سرد  برخي  و  گرم  هوايي  جريان هاي  اين  از  برخي  كه 
جريان هاي  با  اكثريت  اخير،  دهه  چند  در  اما  هستند. 
سرد بود و اين جريان هاي سرد هم بيشتر و هم سردتر 

شده اند.» 
وي مي افزايد: «با توجه به حضور اين همه جريان سرد 
اين  فعلي  پيش بيني  و  مي رود  انتظار  كلرين،  حضور  و 
است كه روند تخريب اليه ازن بدتر از اين هم بشود. با 
توجه به اين روند و تغييرات شديد، ما پيش بيني مي كنيم 
كه زمستان هاي سرد ديگري خواهيم داشت و پيش بيني 
خواهيم  را  ازن  اليه  شديد  نابودي  كه  است  اين  ما 
داشت.» ميشل سانتي مي گويد از ماه آوريل به بعد مدام 
و  داشته  جريان  شمال  قطب  برفراز  سرد  جريان هاي 
گردبادهاي قطبي هم اين روند را تشديد كرده است. مواد 
«كلروفلوروكربن»  تركيبات  از  بيشتر  ازن  اليه  مخرب 
درون  مواد  ساخت  در  گذشته  سال  در 100  كه  هاست 
كار  به  آتش نشاني  كپسول هاي  و  فريزرها  و  يخچال ها 
گرفته شده است. اين گزارش حاكي است نخستين تحقيق 
مواد  مخربترين   جزو  مواد  اين  كه  داد  نشان  ازن  اليه 
روي اليه ازن هستند و با فرا رسيدن موج هواي سرد بر 

فراز قطب شمال، اين تخريب شدت مي گيرد. 

تصويب  پي  در  و   1987 سال  در  مواد  اين  از  استفاده 
باعث  ازن  اليه  شد.  محدود  و  ممنوع  مونترال،  پروتكل 
مي شود.  خورشيدي  تشعشعات  فرابنفش  اشعه  جذب 
پوست  سرطان  جمله  از  پوستي  ضايعات  اشعه  اين 
از  ديگري  محققان  و  دانشمندان  مي آورد.  همراه  به  را 
خود  تحقيق  در  قطبي»  هواي  و  آب  «تحقيقات  موسسه 
مي گويند سوراخ اليه ازن در 10 سال آينده به تدريج رو 
به ترميم خواهد رفت و اثرات پروتكل مونترال مشخص 
درصد  ساالنه  ازن،  اليه  آسيب  زمان  از  شد.  خواهد 
قطب  در  خورشيد  اشعه هاي  فرابنفش  تشعشع  بروز 
شمالي  اروپاي  در  تحقيقاتي  ايستگاه هاي  توسط  شمال 
و روسيه اندازه گيري مي شود. گزارش هاي اخير حاكي 
بيشتر  قبل  سال هاي  به  نسبت  اشعه  اين  وضعيت  است 
شده ولي مشخص نيست كه تاثير مخرب آن بر انسان 

چقدر است. 

سال   100 در  كلورين  تركيبات  مي گويد  گزارش  اين 
گذشته در طبقات جوي نفوذ كرده و هنوز باعث خسارت 
اثرات  تدريج  به  جاري،  قرن  نيمه  در  شايد  و  مي شود 

ترميمي اليه ازن قابل رصد باشد. 

تركيب هاي كلرين براي دهه ها در بخش فوقاني اتمسفر 
دوام مي آورد و در نتيجه بازگشت اليه ازن به سالمت 
كامل يعني پيش از دوره صنعتي احتماال تا اواسط قرن 

ممكن نخواهد بود. 
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اتوبوس گوگل در مصر
طرح  گوگل  هفته،  همين  دوشنبه  روز  از 
و  راه اندازى  به  كمك  براى  را  جديدى 
عرصه  در  فعال  هاى  شركت  از  حمايت 
فن آورى هاى جديد در مصر آغاز كرده 
است كه در زبان عربى «ابداء» نام دارد. 
كاركنان  از  گروهى  برنامه  اين  آغاز  با  همزمان 
كه  اتوبوسى  بر  سوار  مصر  در  گوگل  شركت 
كلمه  و  شده  آميز  رنگ  گوگل  تجارى  نشانه  با 
«ابداء» بر آن نوشته شده است سفر خود به نقاط 

مختلف كشور را آغاز كردند. 

كسانى  تشويق  و  شناسايى  برنامه  اين  از  هدف 
طرح  يك  مدرن  آورى  فن  زمينه  در  كه  است 
شركت  سوى  از  ها  طرح  اين  دارند.  اقتصادى 
عنوان  به  طرح  بهترين  به  و  شده  بررسى  گوگل 
يك  آينده  سال  مي  ماه  در  رقابت  اين  برنده 
جايزه دويست هزار دالرى اعطا خواهد شد. يك 
اين  هدف  كه  مي گويد  گوگل  شركت  سخنگوى 
طرح در حقيقت يافتن ايده اى است مشابه با آنچه 
كه سال ها پيش كل موسسه گوگل بر آن اساس 
پايه گذارى شد. در آن زمان دو نوآورى جديد با 
هزينه اى نزديك به 100هزار دالر توانستند طرح 

خود را كامل كرده و گوگل را پايه گذارى كنند. 

مصرى  نوآوران  و  گوگل  شركت  كارشناسان 

تا  آينده  چندماه  در  جديد  هاى  رسانه  عرصه 
زمان انتخاب طرح برتر به همه شركت كنندگان 
ارائه  مشاوره  و  فنى  هاى  كمك  مسابقه  دراين 

خواهند داد. 

نظارت  و  برگزارى  مسئول  مستقل  موسسه  دو 
بر اين مسابقه هستند. شركت كنندگان مى توانند 
تمام  از  خود  محصول  ساخت  يا  طرح  تنظيم  در 
موجود  كامپيوترى  هاى  برنامه  و  افزارها  نرم 
يا  مايكروسافت  گوگل،  مثل  شبكه هايى  روى  كه 

فيس بوك در دسترس هستند، استفاده كنند. 

اين  طرح  كه  مى گويند  مصر  در  گوگل  مسئوالن 
شركت براى سرمايه گذارى در عرصه فن آورى 
شده  آغاز  پيش  سال ها  از  مصر  در  جديد  هاى 
است و اين مسابقه و هزينه آن نيز بخشى از آن 

سياست است. 

 10 حدود  مصر  دولت  ميالدى   2009 سال  در 
آگهى هاى  تا  كرد  پرداخت  گوگل  به  دالر  ميليون 
را  كشور  اين  جهانگردى  فعاليت هاى  به  مربوط 
روى شبكه اينترنت در موقعيت بهترى قرار دهد. 
طبق همين قرارداد شركت گوگل در مقابل تعهد 
در  دالر  هزار   600 و  دوميليون  حدود  كه  كرد 
سرمايه  مصر  در  مدرن  هاى  آورى  فن  عرصه 

گذارى كنند. 
4 سپتامبر2011 

ضريب هوشي بسياري از فالسفه مشهور جهان از آلبرت اينشتين باالتر بوده است 

نابغه هاي فيلسوف، فيلسوف هاي نابغه

آلبرت اينشتين را به عنوان باهوش ترين فرد جهان مي شناسند اما ضريب هوشي كه همان IQ است 
با اين هوش فرق مي كند. ضريب نوابغ باالي 120 است و طبيعتا هر چه اين عدد بيشتر باشد، فرد 
باهوش تر مي شود. اندازه گيري ضريب هوشي تست هاي ويژه اي دارد اما براي آنهايي كه دست 
شان از دنيا كوتاه است روش هاي خاصي مثل فرنولوژي اختراع شده. در فرنولوژي بر اساس 
آبزور،  مجله  بندي هاي  رده  آخرين  از  يكي  در  مي شود.  زده  تخمين  او  هوش  فرد  جمجه  اندازه 
باهوش ترين فالسفه جهان معرفي شده اند. ضريب هوشي اينشتين 183 بوده كه بهتر است آن را 

با ضريب هوشي گروهي از مشهورترين فيلسوف هاي جهان مقايسه كنيد: 

امانوئل سودنبرگ 
ضريب هوشي اين فيسلوف و دانشمند الهيات سوئدي 205 تخمين زده شده. اين مبتكر مسيحي براي اولين 
بار تمثيل قرباني كردن اسماعيل و ابراهيم را مطرح كرد و به دليل عقايدش به شهرتي چشمگير رسيد. بعد 

از مرگ سودنبرگ گروهي از پيروانش فلسفه سودنبرگ را بنيان گذاشتند. 

گوتفريد فون اليبنيتس 
ضريب هوشي اين چهارمين نابغه جهان هم 205 بوده. شايد كمي عجيب باشد اما اين فيلسوف آلماني كه 
در رشته فلسفه و حقوق فارغ التحصيل شد يكي از تاثيرگذارترين افراد در رياضيات است. او همان كسي 
است كه عالمت انتگرال را ابداع كرد و البته بعدها نيوتن مدعي شد كه اليبنيتس تحقيقات او را دزديده و 

انتگرال بايد به نام او ثبت بشود. 

جان استوارت ميل 
او با ضريب هوشي 200 يكي از موفق ترين فالسفه، اقتصادانان و مبلغان مكتب سودمندگرايي و اصالت 
فايده انگليس بود. مثل بيشتر فيلسوف هاي بريتانيايي، استوارت ميل در روزنامه نگاري هم دستي داشت و 

يكي از برجسته ترين ژورناليست هاي دوره اصالحات قرن نوزدهم بود و حتي در پارلمان كرسي داشت. 

بليز پاسكال 
قانون هيدروديناميك و فشار مشهور پاسكال در فيزيك براي همه آشناست. ضريب هوشي اين رياضي دان، 
فيزيكدان، فيلسوف و استاد ادبيات فرانسوي 195 تخمين زده شده. پاسكال كه بيشتر عمرش را به تحقيق 
در علوم مشغول بود آخرين سال هاي زندگي اش را به تعليمات مذهبي اختصاص داد و كتابي در باب معجزه 

نوشت كه با هيچ دليل علمي قابل توضيح نيست. 

لودويگ ويتگنشتاين 
اين انگليس االصل اتريشي محبوب ترين فيلسوف هنرمندان است. ضريب هوشي ويتگنشتاين كه بزرگ ترين 
كتاب  دو  كوتاهش  زندگي  تمام  در  او  بوده.  مي شود 190  محسوب  بيستم  قرن  فيسلوف  تاثيرگذارترين  و 
نوشت كه اولي (رنگ ها) را خودش چاپ كرد و دومي (تامالت) را بعد از مرگ در دست نوشته هايش پيدا 

كردند. جالب اينكه اين نابغه قرن در تامالت تمام گفته هايش در كتبا رنگ ها را نقض كرده بود. 

گاليلئو گاليله 
ضريب هوشي دانشمندي را كه 150 سال جلوتر از زمان خودش حركت مي كرد، 185 تخمين زده اند. اين 
فيلسوف علوم طبيعي و منجم و رياضيدان ايتاليايي مقابل كليسا ايستاد تا ثابت كند زمين گرد است اما در 
نهايت و به داليل خاص خودش در مقابل دادگاه نجوم ارسطويي را پذيرفت با اينكه تا آخرين روز زندگي 
مي دانست زمين هنوز مي چرخد. بيش از يك قرن بعد، ثابت شد نظريه گاليله مبني بر كروي بودن زمين 

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

توليد واكسن مقابله
 با ايدز

اسپانيايي  پزشكان  از  جالبي  خبرهاي  روزها  اين 
آنهاست:  بهترين  مطمئنا  يكي  اين  اما  مي شنويم، 
اين  ايدز.  با  مقابله  براي  واكسني  توليد  احتمال 
 90 خود  انساني  تحقيقات  اول  فاز  در  واكسن 
ميان  در  را  زيادي  اميد  و  بوده  موفق  درصد 
پژوهشگران براي ساخت نهايي يك واكسن عليه 

ايدز به وجود آورده است. 
استباندر  ماريانو  دكتر  سرپرستي  به  گروهي 
(زيرمجموعه  اسپانيا  بيوتكنولوژي  ملي  مركز 
انجمن ملي پژوهش اسپانيا ) از سال 1999 روي 
يك  از  آنها  كرده اند.  كار  واكسن  اين  ساخت  اين 
ويروس ضعيف شده به نام MVA-B كه نوعي 
ساخت  براي  آنكاراست  شده  اصالح  واكسن  از 
اصالح  واكسن  كرده اند.  استفاده  واكسن  اين 
شده آنكارا تاكنون مبناي ساخت انواع زيادي از 
بوده  آبله  واكسن  مانند  ويروس  ضد  واكسنهاي 
از  ژن  چهار  همكارانش  و  استفان  دكتر  است. 
توالي  داخل  به  را  ايدز  ويروس  ژنهاي  مجموعه 
را  آن  سال 2008  در  و  كردند  وارد   MVA ژني 
فاز  كه  كردند  آزمايش  موش ها  و  يمون ها  روي 
بود.  همراه  كامل  موفقيت  با  آن  حيواني  تحقيقات 
در مرحله بعدي (فاز نخست انساني) آنها تحقيق 
را روي 30 نفر داوطلب كه تاكنون مواجهه اي با 
واكسن  و  كردند  شروع  نداشته اند  ايدز  ويروس 
را به 24 نفر از آنها تزريق كردند. شش نفر ديگر 
دارونماهايي دريافت كردند و طبيعتا هيچ واكنشي 
هم در بدن آنها بر انگيخته نشد اما در 24 نفري 
كه واكسن را دريافت كرده بودند، 90 درصد آنها 
واكنش ايمني خوبي در برابر ويروس ايدز از خود 
نشان دادند و 85 درصد نيز اين توانايي را حداقل 

تا يك سال بعد از تلقيح واكسن حفظ كردند. 

هرچند اين بررسي تنها روي 30 نفر انجام شده 
و قبل از توليد تجاري واكسن بايد فازهاي 2 و 3 
سنجيده  ايمني  واكنش  تنها  آنها  در  كه  (مراحلي 
حقيقي  ايدز  ويروس  با  داوطلبان  و  نمي شود 
با  نيز  انساني  تحقيقات  شد)  خواهند  مواجه 

موفقيت به اتمام برسند.

درخت الكتريكي هم به 
بازار آمد!

زيبايي  الكتريكي  درخت  درباره  قبال  حتما 
شنيده  است  كرده  طراحي  مولر  ويوين  كه 
او  چشم نواز  طرح  اكنون  اما  خوانده ايد  يا 
بنساي  درخت  كرد!  خريد  پيش  مي توان  را 
جاي  ميزي  هر  روي  كه  است  اندازه يي  به 
مي گيرد و مي تواند به عنوان شارژر وسايل 
برقي شما نيز به كار رود. اين درخت با 27 
پنل يا همان برگ در حدود 400 دالر عرضه 

مي شود.
طرح  تا  كرد  صرف  زمان  سال  سه  مولر 
پايه  كند.  تكميل  را  الكتريكي  درخت  زيباي 
اما  بود  نقره  ابتدااز  در  بنساي  درخت  اين 
اكنون از گل و به رنگ سفيد است كه آن را 
بيش از پيش شبيه يك مجسمه چيني مي كند. 
از شاخه هاي آن 27 پنل خورشيدي از جنس 
سيليكون مانند برگ آويخته شده اند. درخت 
كه  دارد  قرار  صاف  كامال  سيني  يك  روي 
وسايل  كردن  شارژ  هنگام  در  مي توان 

مختلف، آنها را روي همين سيني قرار داد.

به  مي توان  را  الكتريكي  درخت  شاخه هاي 
شارژر  قسمت  درآورد.  مختلف  اشكال 
است  بصري  زيبايي  داراي  نه تنها  درخت 
فتوسنتز  فرآيند  نشان دهنده  خوبي  به  بلكه 
درخت  يك  مانند  خورشيدي  بنساي  است. 
واقعي اشعه هاي خورشيد را به انرژي تبديل 
برقي  وسايل  به  را  انرژي  اين بار  و  مي كند 

شما منتقل مي كند.

پايه  اين  مي توانند  درخواست كنندگان 
 Misterسايت وب  در  را  شارژ كننده 
 Ecologie and One Development &
Consulting سفارش دهند. اگر 400 درخت 
شود،  داده  سفارش  اكتبر  پانزدهم  از  پيش 
كه  رفت  خواهد  پيش  طوري  توليد  فرايند 
بنساي  درختان  مي توانند  سفارش دهندگان 
دريافت  زمستاني  تعطيالت  براي  را  خود 

كنند.
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نورون ها بطور 
مجزا در تشخيص 
چهره شركت دارند

وقتي  كه  دريافتند  امريكايي  نورولوژيست هاي 
مي بيند  كامل  صورت  به  را  چهره  يك  فرد 
نشان  واكنش  منفرد  و  مجزا  بطور  نورون ها 

مي دهند و مي توانند آن چهره را درك كنند.
مهم  ابزار  يك  چهره ها  تشخيص  و  پاسخگويي 
در تعامالت اجتماعي انسان است. بدون توانايي 
سختي  به  آنها  حاالت  و  چهره ها  بازخواني 
تنها  كه  غريبه يي  افراد  از  را  دوستان  مي توانيم 
يك نگاه كوتاه به آنها داشته ايم يا يك فرد غمگين 
اكنون  دهيم.  تمايز  خوشحال  فرد  يك  از  را 
گروهي از نورولوژيست هاي موسسه تكنولوژي 

كاليفرنيا يك پاسخ جديد را به چهره هاي انسان 
كشف كردند. اين نخستين بار است كه اين رفتار 
نوروني بررسي مي شود. زماني كه فرد به چهره 
اين  مي كند  نگاه  كامل  بطور  خود  مقابل  شخص 
نورون ها با قدرت شروع به پاسخگويي مي كنند 
اما زماني كه فرد يك نگاه خيلي كوتاه به چهره 
مي شود  كم  نورون ها  اين  فعاليت  بيندازد  مقابل 
اين  مي شود.  دشوار  چهره  تشخيص  بنابراين  و 
«اين  دادند:  توضيح  خصوص  اين  در  محققان 
اينجا  در  ما  كرد.  شگفت زده  را  ما  واقعا  كشف 
از  عكس هايي  ديدن  با  كه  داريم  را  نورون هايي 
وقتي  اما  مي دهند  پاسخ  خوبي  به  صورت  كل 
شما تنها بخش هايي از چهره فرد را مي بينيد آنها 

پاسخ كمتري مي دهند.»
پاسخ هاي  نتايج،  اين  كسب  براي  دانشمندان  اين 
انتظار  در  كه  بيماراني  در  را  مغزي  سلول هاي 
بودند  دارو  به  مقاوم  صرع  نوعي  جراحي  عمل 
بخشي  عنوان  به  دادند.  قرار  بررسي  مورد 
در  جراحي،  عمل  براي  آماده سازي  فرآيند  از 
بادامه  آن  در  كه  بيماران  اين  مغز  از  ناحيه يي 

قرار گرفته است الكترودهايي وارد شد.
به  شركت كنندگان  كه  زماني  ترتيب  اين  به 
آن  از  بخش هايي  تنها  يا  چهره  كل  تصاوير 
فعاليت  توانستند  دانشمندان  اين  مي كردند  نگاه 
كنند.  ثبت  مجزا  و  منفرد  بطور  را  نورون ها 
درحقيقت، اين شركت كنندگان يك فرصت بسيار 
مجزا  بطور  نورون ها  اندازه گيري  براي  را  نادر 

در اختيار دانشمندان قرار دادند.

استيو جابز در گذشت
 

از  پس  روز   1 اپل  سابق  عامل  مدير  جابز  استيو 
ارائه iphone 4s در گذشت.

 شركت اپل خبر در گذشت استيو جابز را منتشر 
كرد اين در حالى است كه روز چهارشنبه آخرين 

محصول اپل به نام iphone 4s رونمايى شد.
 اين خبر شوك بزرگى به دنيا وارد كرد.آقاى جابز 
آيفون,  مانند  محصوالتى  خود  مديريت  زمان  در 

آيپد و... را به دنياى تكنولوژى عرضه كرد.
  استيو جابز كه خالقيت او سبب شده بود كه اپل 
بدل  دنيا  هاى  شركت  ترين  پرفروش  از  يكى  به 
شود روز چهاشنبه در 56 سالگى به دليل بيمارى 
سرطان لوزالمعده در گذشت.او چندى پيش در اثر 
اعالم  رسما  را  اپل  از  خود  استفاى  بيمارى  همين 
اجرايى  ارشد  مدير  جابز  پل  استيون  بود.   كرده 
چهره هاى  از  يكى  و  اپل  شركت  رايانه اى  شركت 
پيشرو در صنعت رايانه است. او به همراه استيو 
وزنياك با بنيان گذاشتن شركت اپل در سال 1976 
قرار  عام  پسند  مورد  به   ،II اپل  رايانه  ارائه  و 
گرفتن مفهوم رايانه خانگى كمك بسيار كرده است. 

بعده ها، او يكى از اولين افرادى بود كه به ارزش 
تجارى بالقوه واسط گرافيكى كاربر و موشواره اى 
كه در مركز تحقيقات شركت زيراكس در پالوآلتو 
ساخته شده بود، آگاه گشت و بر افزوده شدن اين 
نظارت  مكينتاش  اپل  رايانه   به  نوين  فناورى هاى 
كرد. امروزه، به عنوان مدير ارشد عملياتى شركت 
اپل، جابز به نجات دهنده اصلى اين شركت معروف 
رسيدن  نتيجه  به  از  پس  خصوصًا  شده است. 
آن  به  شخصى  عالقه اى  و  اصرار  وى  كه  ايده اى 
داشته است؛ آى پاد. همچنين او نائب رئيس و مدير 
عامل استوديوى پويانمايى پيكسار نيز بوده است 
. اين شركت يكى از شركت هاى پيشرو در زمينه � 
توليد محصوالت سينمايى اى است كه از پويانمايى 

رايانه اى استفاده مى كنند.
  

10فرمان استيو جابز براى موفقيت
استيو جابز مانند هر مدير ديگرى اصول كار خود 
را دارد كه توسط اين اصول و اعتقادات شركت اپل 

را به اين جايگاه در دنيا برسان.
 در عكس زير 10 فرمان استيو جابز به كاركنان 
شركت اپل را به صورت گرافيكى مشاهده مى كنيد:

 در اين عكس استيو جابز به نكات زير اشاره كرده 
است:

 1.به سمت تكامل برو
 2.تخصصى و ماهرانه عمل كن

 3.بى باك باش
 4.از تمركز دسته جمعى بپرهيز
 5.هرگز از مطالعه دست نكش

 6.به همه چيز به شكل ساده نگاه كن
 7.راز نگه دار باش

 8.گروهى كوچك تشكيل بده
 9.از سياست چماغ و هويج استفاده كن

 10.از ابتدا شروع كن و به اوج برس

آيا انيشتين اشتباه كرده بود؟

ذراتي كه سريع تر از نور 
حركت مي كنند

نسبيت  درباره  انيشتين  محدود  نظريه  براساس 
سفر  خأل  در  نور  از  سريع تر  نمي تواند  چيز  هيچ 
كند. تا به امروز به نظر مي رسيد اين امر صحيح 
روي  كه  محققاني  اواخر  اين  درهرحال  است. 
فعاليت  سويس)  ژنو  شهر  (در   OPERA پروژه 
مي كنند اعالم كرده اند نتايج آزمايشات اخيرشان 
نشان مي دهد كه يون هاي خنثي مي توانند سريع تر 

از ذرات نور سفر كنند.
كه  هستند  اتم  هسته  از  بخشي  نوترون  ذرات 
پروژه  ندارند.  حجمي  هيچ  تقريبا  و  هستند  خنثي 
نوترينو  اشعه هاي  خواص  بررسي  به   OPERA
در   CERN دستگاه هاي  وسيله  به  كه  مي پردازد 
ژنو توليد مي شوند و هنگامي كه به 730 كيلومتري 
ايتاليا  ساسو  گران  در  زيرزميني  آزمايشگاه  يك 

مي رسند مي توان آنها را رديابي كرد.
بتوانند  فوتون ها  تا  مي كشد  طول  ثانيه  ميلي   4/2
اين مسافت را طي كنند. اما هنگامي كه نوترون ها 
به  زودتر  نانوثانيه   60 توانستند  شدند  آزمايش 
 20 مي توانند  آنها  ترتيب  اين  به  برسند.  مقصد 

مرتبه سريع تر از نور سفر كنند.
شگفت زده  آمده  دست  به  نتايج  از  دانشمندان 
در   CERN سخنگوي  ارديتاتو  آنتونيو  شده اند. 
شگفت انگيز  بسيار  نتايج  اين  مي گويد:  باره  اين 
براي  تفحص  و  تحقيق  ماه ها  بود.  منتظره  غير  و 
آزمايشات  نتيجه  بتواند  كه  ابزاري  تاثير  شناخت 

ما را توضيح دهد هنوز هم كافي نيست.
يافته هاي  اين  باشند  صحيح  مشاهدات  چنانچه 
دنياي فيزيك را دگرگون خواهند كرد و به همين 
دليل OPERA داده ها و اطالعات خود را به يك 
مجمع علمي ارايه كرده است تا ارزيابي شوند و 
عالوه برآن ديگر گروه هاي تحقيقاتي را به انجام 

دوباره آزمايشات تشويق كند.

ابداع صفحه پالستيكي با 
قابليت پرواز

شدند  موفق  پرينستون  دانشگاه  محققان 
كرده  تبديل  واقعيت  به  را  پرنده  قاليچه  افسانه 
پرواز  به  را  پالستيكي  و  كوچك  قاليچه يي  و 
هوشمند  10سانتيمتري  قاليچه  اين  درآورند. 
حركت  به  موج»  «انرژي  كمك  با  شفاف  و 
درمي آيد، امواجي از انرژي الكتريكي بسته هاي 
عقب  به  جلو  از  را  قاليچه  زير  در  نهفته  هواي 
نمونه  اين  مي بردند.  پيش  به  و  داده  حركت 
ثانيه  بر  سانتيمتر  يك  برابر  سرعتي  ابتدايي 
اين  بهبود  با  اميدوارند  دانشمندان  البته  دارد، 
بر  متر  يك  به  را  آن  سرعت  بتوانند  تكنولوژي 
ژافريس»  «نوا  ابزار  اين  خالق  برسانند.  ثانيه 
مي گويد براي ساخت اين قاليچه از مقاله رياضي 
كه پس از آغاز دوران تحصيل در مقطع دكترا 
مطالعه كرده الهام گرفته است وي براي ساخت 
اين قاليچه مدارهاي الكترونيكي را با استفاده از 
نانوجوهر روي صفحه يي پالستيكي چاپ كرده 
است. به گفته محققان كنترل كردن حركات دقيق 
اين صفحه پالستيكي كه در فركانس هاي باالي 
الكتريكي دچار از شكل افتادگي مي شد، يكي از 
زيرا  است  بوده  تجربه  اين  مراحل  دشوارترين 
بدون توانايي پيش بيني مسير دقيقي كه قاليچه 
در آن خميده مي شد، امكان اعمال ميزان درست 
جريان الكتريكي وجود نداشت. محققان به دليل 
زياد  چندان  قاليچه  اين  پرواز  ارتفاع  اينكه 
عبارت  از  استفاده  براي  خود  مقاله  در  نيست، 
به  زيرا  داده اند  خرج  به  زيادي  احتياط  پرنده 
يك  به  بيشتري  شباهت  ابداع  اين  آنها  اعتقاد 
«هاوركرفت» دارد تا يك هواپيما يا شيء پرنده. 
به گفته محققان اين شيء بايد نزديك به زمين 
پرواز كند زيرا هوا به اين شكل در ميان صفحه 
و سطح زمين به دام مي افتد، در اين صورت با 
حركت كردن امواج در سرتاسر صفحه هوا به 
سمت عقب رانده شده و قاليچه حركت مي كند. 
بر اساس گزارش بي بي سي، يكي از مزيتهاي 
متحرك  قطعات  وجود  عدم  پرنده  ابداع  اين 
وجود  هواپيماها  در  كه  است  قطعاتي  مشابه 
دارند، زيرا حركت اين قطعات ايجاد فرسايش و 
از كار افتادگي مي كند. محققان مي گويند وسعت 
بتواند  كه  پرنده يي  قاليچه  ساخت  براي  صفحه 
با استفاده از اين تكنولوژي وزن يك انسان را 

تحمل كند، بايد 50 متر باشد.
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فناورى

توليد هيدروژن از 
منبعي بيكران

و  اروپا  باالخص  جهان  اقتصاد  حاضر  حال  در 
امريكابه سوختهاي فسيلي نيازمند است. اكنون مدتي 

است كه مي دانيم اتكاي آنان 
زمين  محدود  منابع  اين  به 
دراز  در  و  مي كند  آلوده  را 
مدت براي انسان ها خطرناك 
تحقيقاتي  به  امر  اين  است. 
سوخت هاي  يافتن  براي 
جايگزين و هيدروژني منجر 
مشكالت  از  يكي  است.  شده 
كه  است  آن  زمينه  اين  در 
حامالن  از  يكي  هيدروژن 
انرژي ونه منبع انرژي است. 
بطور  خالص  هيدروژن 

طبيعي وجود ندارد و براي توليد آن به انرژي نياز 
است كه اين انرژي معموال سوخت هاي فسيلي است. 
تا  يافته اند  پنسيلوانياراهي  دانشگاه  محققان  اكنون 
هيدروژني توليد كنند كه ازالكتريسيته براي توليد آن 
در  كه  است  خنثي  كربن  وداراي  نمي شود  استفاده 
هر مكاني كه آب دورريز وجود داشته باشد، امكان 
توليد آن نيز وجود دارد. تحقيقات دانشمندان درباره 
الكتروليز سلولي ميكروبي (نوعي فناوري مرتبط با 
استفاده  با  است.  جالب  فسيلي)  سلولي  سوخت هاي 
از اين روش جرياني الكتريكي از تجزيه مواد طبيعي 
اين  ميكروبي  سلولهاي  الكتروليز  مي شود.  توليد 
فرايند را وارونه كرده و هيدروژن را از مواد طبيعي 
انرژي  منبع  نوعي  نيازمند  آنها  اما  مي كند  توليد 

الكتريكي هستند تا بتوانند اين كار را انجام دهند.
الكتريسيته  تهيه  براي  آنكه  جاي  به  دانشمندان 

روش  شوند  متوسل  معمول  روش هاي  به 
آزمايش  اين  كردند.  انتخاب  را  الكترودياليزوارونه 
طبيعي  منابع  مهندسي  پروفسور  لوگان  بروس  را 
گذشته  در  كرده اند.  اجرا  و  طراحي  كيم  يوانگي  و 
اين  با  الكتريسيته  توليد  براي  تالش هايي  شاهد  هم 
و  شمال  درياي  آب  نمك  از  آن  در  كه  بوديم  روش 
آب رودخانه رين استفاده شد تا انرژي مورد نياز را 
از تفاضل يون ها ميان نمك دريا 
و آب تازه به دست بياورند. اين 
شامل  دارد  REDنام  كه  روش 
و  مثبت  يون هاي  اعضاي  تبادل 
يونهاي  دسته  هر  است.  منفي 
RED به ميزان الكتريسيته توليد 
معتقد  لوگان  مي افزايند.  شده 
دسته هاي  از  استفاده  كه  است 
پيشنهاد  هم  قبال   REDيون
دارند  سعي  آنها  اما  است  شده 
تا با فرايند و نوعي عكس العمل 
را  كار  اين  يون ها  ميان  خاص 
انجام دهند. براي تجزيه آب به هيدروژن و اكسيژن 
در روش فناوريRED به 8/1 ولت الكتريسيته نياز 
استفاده  يون  جفت   25 از  آن  توليد  براي  كه  است 
بيشتري  قدرت  داراي  شده  توليد  جريان  و  مي شود 
 RED فناوري  تركيب  با  دانشمندان  اما  هست.  نيز 
از  كه  (باكتري اي  اكسوالكترونيك  باكتري هاي  با 
مواد طبيعي استفاده كرده و جريان الكتريكي توليد 
REDرا  يون  دسته هاي  تعداد  توانستند  مي كند) 
در  شركت كننده  محققان  كنند.  فراهم  جفت   5 براي 
در  (كه  آن  از  حاصل  نتايج  مي كنند  ادعا  تحقيق  اين 
 Proceedings of the National سپتامبر  شماره 
نشان  است)  منتشرشده   Academy of Sciences
اندازه  به  مي توان  را  خالص  هيدروژن  گاز  مي دهد 
و  درياها  آب  بي پايان  و  عظيم  ذخاير  از  دلخواه 

رودخانه ها توليد كرد.

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. 
 موبايل : 07951598670

Hotmail با امكانات جديد مى آيد 
مايكروسافت اعالم كرد طى هفته هاى آتى تغييرات جديدى در سرويس ايميل رايگان خود انجام 
خواهد داد تا بتواند همچنان در رقابت با ياهو و گوگل حرفى براى گفتن داشته باشد. كريس جونز، 
معاون مايكروسافت در Windows Live، در جلسه اى با حضور خبرنگاران در سانفرانسيسكو 
تغييرات جديد در Hotmail را معرفى كرد. به گفته جونز، مايكروسافت به اين نتيجه رسيده است 
كه برند Hotmail اعتبار پيشين خود را از دست داده و مشكالت موجود در استفاده كاربران از 
اين سرويس ايميل، باعث شده رقباى آن ها، يعنى ياهو و گوگل، طى سال هاى اخير رشد خوبى در 
جذب كاربران جديد پيدا كنند. جونز مشكالت اصلى Hotmail را اسپم، ظرفيت حجمى پايين و نحوه 
عملكرد آن دانست. به گفته او، مايكروسافت از سال 2006 در حال بررسى اين مسائل بوده و اكنون 
راه حل هاى خود براى رفع اين مشكالت را در اختيار كاربران قرار مى دهد. مهم ترين تغيير اعالم 
شده امكان «حذف برنامه ريزى شده» ايميل هاست (Scheduled Inbox Cleanup). با استفاده از 
اين امكان، كاربر مى تواند تعيين كند كه ايميل هاى يك فرستنده، چه مدت زمان در صندوق ورودى 
(inbox) باقى بماند. كاربر با اعمال تنظيمات تعريف مى كند كه ايميل هاى يك فرستنده خاص بعد 
از 3 ، 10، 30 يا 60 روز به صورت خودكار پاك شوند. تغيير ديگر در Hotmail مربوط به ابزار 
«پاك سازى» (Sweep) آن است. اين ابزار پيش از اين اضافه شده بود اما اكنون با تغييرات جديد، 
بهينه سازى شده است. اين تغييرات به كاربر اين امكان را مى دهد كه با ايجاد پوشه هايى برخى 
ايميل هاى خاص، مانند خبرنامه ها را دسته بندى كند و به صورت اتوماتيك به آن پوشه ها بفرستد. 
همچنين كاربر مى تواند تعريف كند كه بعد از دريافت اين ايميل ها سيستم به صورت اتوماتيك 
آن ها را پاك كند.مايكروسافت تغيير ديگر Hotmail را «اعمال فورى» (Instant Actions) ناميده 
 mouse دارد (حالت  نگه  ها  آن  از  يكى  روى  را  موس  ها،  ايميل  ليست  در  كاربر  كه  زمانى  است. 
over)، به صورت پيش فرض، 3 دكمه نمايش داده مى شود: delete، flag و sweep. كاربر مى 
تواند تعداد اين كليدها را تا 5 كليد نيز افزايش دهد و به طور دلخواه، عملكرد آن ها را نيز تنظيم كند. 
با Flag كردن يك ايميل، عالمت يك پرچم روى آن قرار مى گيرد و اين ايميل تا زمانى كه اين عالمت 
را داشته باشد در باالى ليست ايميل هاى صندوق ورودى نمايش داده مى شود. طبق آمار ارائه 
سرويس  بزرگترين  كاربر  ميليون  با 350   Hotmail حاضر  حال  در   ،ComScore سوى  از  شده 
ارائه دهنده ايميل در جهان است. بعد از آن Yahoo Mail با 310 ميليون و Gmail با 260 ميليون 

كاربر در جايگاه هاى دوم و سوم قرار گرفته اند.

نرم افزاري براي 
عينكي نشدن

مي تواند  آيفون  هوشمند  تلفن  جديد  افزار  نرم 
شيوه يي  به  را  كاربرانش  شدن  عينكي  به  نياز 
به  جانبي  برنامه  اين  بيندازد،  تاخير  به  جالب 
مغز كاربران آموزش مي دهد تا تصاوير كدر را 
پردازش كنند. اين برنامه با نام «بدون عينك» كه 
قرار است از سال آينده ارايه شود مي تواند به 
نياز  بدون  سن  باالرفتن  با  دهد  امكان  كاربران 
به عينك به مطالعه روزانه خود ادامه دهند. اين 
برنامه مغز كاربران را آموزش مي دهد تا بتواند 
تصاوير مبهم و كدر را به تصاويري واضح و 
فرسايش  از  شكل  اين  به  كنند،  ترجمه  شفاف 
در  افراد  ناتواني  به  منجر  كه  چشم  ديد  قدرت 
متمركز شدن و دقيق ديدن اجسام خواهد شد، 
اين  در  محققان،  گفته  به  كرد.  خواهد  جلوگيري 
استفاده  مطالعه  عينك  عنوان  به  مغز  از  برنامه 
سالگي   50 سن  به  افراد  كه  زماني  مي شود. 
از  را  خود  انعطاف  چشم ها  عدسي  مي رسند 
روي  كردن  تمركز  رو  اين  از  و  مي دهد  دست 
براي  دارند  قرار  سر  نزديكي  در  كه  اجسامي 
جديد  برنامه  در  شد.  خواهد  دشوارتر  چشم ها 
سرتاسر  در  مبهم  و  تار  خطوط  از  گروهي 
مي شوند  ديده  مختلف  نقطه  چند  در  نمايشگر 
مركز  در  گروه ها  اين  كه  زماني  بايد  كاربر  و 

نمايشگر آشكار مي شوند را تشخيص بدهد.
******

مايكروسافت تا سال 2015

بزرگ ترين توليدكننده 
نرم افزارهاي سازماني

نتايج حاصل از بررسي هاي جديد نشان مي دهد 
به  رو  بسيار  سازماني  ابزارهاي  محبوبيت  كه 
اين  جهاني  بازار  آن  دنبال  به  و  است  افزايش 
مركز  است.  يافته  زيادي  گسترش  ابزار ها 
تحقيقاتي Ovum بر اساس پيش بيني هاي جديد 
ابزار ها  جهاني  بازار  است  كرده  اعالم  خود 
جاري  سال  پايان  تا  تجاري  نرم افزارهاي  و 
خواهد  پيش رو  را  8.2درصدي  رشد  ميالدي 
داشت و ارزش آن به 267 ميليارد دالر خواهد 
بعد  كه  است  كرده  پيش بيني  مركز  اين  رسيد. 
و  تجاري  نرم افزارهاي  درصدي  رشد8.2  از 
جهاني،  سطح  سال2011در  پايان  تا  سازماني 
تا  درصدي  ساالنه 7.7  ثابت  رشد  با  بازار  اين 
سال2015ميالدي با ارزشي بالغ بر 358ميليارد 
اين  در  داد.  خواهد  ادامه  خود  فعاليت  به  دالر 
فرآيند شركت مايكروسافت همچنان بزرگ ترين 
به  و  بود  خواهد  جهان  در  نرم افزار  توليدكننده 
گفته مركز تحقيقاتي Ovum، بيش از20درصد 
بود.  خواهد  مايكروسافت  اختيار  در  بازار  اين 
شركت هاي  ترتيب  به  نيز  مايكروسافت  از  بعد 

اوراكل، IBM و SAP قرار دارند.

سال هاي  طول  در  مايكروسافت  وجود  اين  با 
آتي نوآوري خاصي ارايه نخواهد داد تا بتواند 
بر سهم خود در اين بازار بيفزايد. كار شناسان 
نخست  فصل  در  اوراكل  اگر  كه  كرده اند  اعالم 
كسب  قبولي  قابل  درآمد  خود  جديد  مالي  سال 
اين  در  بسياري  موفقيت هاي  به  مي تواند  كند، 
اوراكل  مديرعامل  اليسون،  لَري  برسد.  زمينه 
دالر  40ميليارد  از  بيش  سال2005تاكنون  از 
و  نرم افزاري  كوچك تر  شركت هاي  خريد  براي 
سخت افزاري هزينه كرده است و هم اكنون طيف 
گسترده يي از محصوالت و خدمات IT را ارايه 

مي دهد.
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نگاهي به خريد و فروش اعضاي بدن در گوشه 
و كنار جهان

كليه، كبد، ريه 
و قلب شما را 

خريداريم!
ترجمه: حسين صرافي

كليه  نارسايي  به  كنيد  تصور 
مرگ  خطر  و  هستيد  مبتال 
زياد  احتمال  به  مي كند؛  تهديدتان 
صبر  آنكه  جاي  به  بتوانيد  اگر 
كنيد تا كليه مناسبي براي پيوند 
مي كنيد  سفر  چين  به  شود،  پيدا 
عمل  دالر،  10هزار  پرداخت  با  و 
به  و  مي دهيد  انجام  پيوندكليه 

خانه بازمي گرديد...

فروش اعضاي بدن، مشكلي است كه كشورهاي 
نرم  دست و پنجه  آن  با  و...  هند  چين،  برزيل، 
انسان  اندام هاي  فروش  و  خريد  صنعت  مي كنند. 
تا زماني كه جنگ، فقر، سيستم بهداشت عمومي 
جهان  كشورهاي  در  پايين  فرهنگ  و   ناكارآمد 
قيمت  داد.  خواهد  ادامه  حياتش  به  دارد  وجود 
است،  متفاوت  جهان  كشورهاي  در  بدن  اعضاي 
قتل  به  درباره  اخباري  روز  هر  اين،  وجود  با 
رسيدن مردم و به سرقت رفتن اعضاي بدن آنها 
نگاهي  مطلب  اين  مي شود.  منتشر  رسانه ها  در 
آنها  در  تجارت  اين  كه  كشوري   8 به  مي اندازد 

رواج دارد.

1.مولداوي
شرق اروپا ميعادگاه باندهاي قاچاق اعضاي بدن، 
موادمخدر، زنان و... است. يكي از كشورهايي كه 
آسيب ديده،  بدن  اعضاي  قاچاق  و  فحشا  فقر،  از 
 3 كشور  اين  جمعيت  اينكه  با  است.  مولداوي 
خريد،  كنترل  توان  دولت  اما  است،  نفر  ميليون 

فروش و قاچاق اعضاي بدن را ندارد.

زيادي  تعداد  ساالنه  معتقدند  بين المللي  نهاد هاي 
از شهروندان اين كشور به قتل مي رسند و كبد، 
از  خارج  به  قاچاقچيان  را  كليه شان  و  قلب  ريه، 
مولداوي قاچاق مي كنند. سازمان بهداشت جهاني 
اعالم كرده 10 درصد كليه موردنياز جهان براي 
تامين  مولداويايي  شهروندان  به وسيله  پيوند 
وجود  به دليل  بدن  اعضاي  قاچاق  مي شود. 
روسيه،  مانند  كشورهايي  در  فقر  گسترش  و 
اين  در  مي شود.  انجام  تركيه  و  كلمبيا  فيليپين، 
ميان تبهكاران ساالنه 50 ميليون دالر از اين راه 

سود مي كنند.

2.چين
جمهوري خلق چين، كشور عجيبي است. اگر به 
نارسايي كليه مبتال باشيد و خطر مرگ تهديدتان 
چين  بيمارستان هاي  در  مي توانيد  به راحتي  كند، 
كليه مناسبي خريداري و مقدمات جراحي و... را 

فراهم كنيد.
براي سفر به اين كشور، خريد و پيوند كليه، بايد 
چين  دولت  كرد.  هزينه  دالر  هزار  تا 65  بين 10 
براي  تازه اي  قوانين   1984 سال  در  كمونيست 
خريد و فروش اعضاي بدن تصويب و اجرا كرد.

يا  پيوند  متقاضي  افراد  قانون،  اين  موجب  به 
پزشك  معتبر  گواهي  بايد  بدن  اعضاي  فروش 
و  تصويب  باوجود  دهند.  ارائه  را  دولت  معتمد 
به  پول  پرداخت  با  مي توان  قانون،  اين  اجراي 
را  بدن  اعضاي  بيمارستان ها  مديران  و  پزشكان 

خريد و فروش كرد.

به  يورش  با  چين  پليس   ،2007 سال  در 
را  آن  مديران  و  پزشكان  پكن،  در  بيمارستاني 
سخنگوي  عمليات،  پايان  از  پس  كرد.  بازداشت 
بدن  اعضاي  بيمارستان  اين  كرد  اعالم  پليس 
به  را  پكن  حومه  زندان هاي  از  يكي  زندانيان 
قيمت ناچيزي خريداري و به متقاضيان خارجي 

مي فروخته است.

3.مصر
از  جلوگيري  براي  قوانيني  فراعنه،  سرزمين  در 
اجرا  و  تصويب  اندام  غيرقانوني  خريدوفروش 
سازمان هاي  مسووالن  گفته  به  است.  نشده 
كشور  اين  در  كليه   500 ساالنه  بهداشتي، 
ديگر  با  مقايسه  در  كه  مي شود  خريد و فروش 
و  قابل توجه  رقم  آفريقا،  قاره  كشورهاي 
نگران كننده اي است. دالالن و قاچاقچيان، اعضاي 
بدن شهروندان فقير اين كشور را مي خرند و به 

قاره اروپا ارسال مي كنند. 

4.پاكستان
است.  كرده  زمين?گير  را  پاكستان  مردم  فقر، 
حداقل  روزانه  بايد  كشور،  اين  شهروندان 
از  اندكي  بتوانند  تا  كنند  كار  ساعت   16 14تا 
پرداخت كنند. يك راه حل آسان،  قرض هايشان را 
است.  دالر  هزار   3000 دريافت  و  كليه  فروش 
با  مبارزه  قانون   1994 سال  در  پاكستان  دولت 
خريد و فروش غيرقانوني اعضاي بدن را تصويب 
كرد. با وجود اين، اعضاي بدن غيرقانوني خريد 
و  بهداشتي  ارگان هاي  اما  مي شوند،  فروش  و 

نظارتي واكنشي نشان نمي دهند.

5.هندوستان
بدن  اعضاي  قاچاق  ميزان  گذشته،  سال   12 در 
فزاينده اي  رشد  ملت،  هفتادودو  سرزمين  در 
آف   «تايمز  روزنامه   2004 سال  داشته است. 
سيستم  تحقيقي،  گزارشي  انتشار  با  اينديا» 
كرد.  شرمسار  را  هندوستان  عمومي   بهداشت 
مسووالن  بردند  پي  روزنامه  اين  گزارشگران 
كميته جلوگيري از فروش اعضاي بدن، با دالالن 
خريد و فروش اعضا همكاري مي كنند. مسووالن 
نجات  بر  عالوه  كار  اين  با  داشتند  باور  انجمن 
بهبود  را  دالالن  كاري  شرايط  انسان ها،  جان 
مي بخشند. پس از انتشار اين گزارش، بسياري از 
دالالن، پزشكان و مديران بيمارستان ها دستگير 
شدند اما كليه هنوز هم در اين كشور به راحتي 

خريدوفروش مي شود. 

6.فلسطين
اسالم،  دين   3 تالقي  محل  فلسطين،  سرزمين 

مسيحيت و يهوديت است. اين سرزمين مقدس به 
فقر  در  اسرائيلي،  ايجادشده  محدوديت هاي  دليل 
فعاليت  مهم  مراكز  از  يكي  به  و  مي خورد  غوطه 
باندهاي قاچاق اعضاي بدن در جهان تبديل شده 

است.

اعضاي  قاچاق  با  مبارزه  قانون  اسرائيل  دولت 

اجرانشدن  به دليل  اما  كرده  تصويب  را  بدن 
اين  در  بدن  اعضاي  خريد و فروش  آن،   دقيق 
بهداشتي  مسووالن  است.  يافته  رواج  كشور 
اندام هاي  مي كنند  ترغيب  را  شهروندان  اسرائيل، 
موردنيازشان را سفارش بدهند و در اوكراين كه 
است،  مجاز  بدن  اعضاي  فروش  و  خريد  قوانين 
گروه هاي  موارد،  از  بسياري  در  كنند.  دريافت 
فروشندگان  از  را  بدن  اعضاي  اسرائيلي  تبهكار 
(فلسطيني ها) مي خرند و آنها را به قتل مي رسانند. 
دكتر زكي شاپيرا، متخصص پيوند اعضا در مركز 
«شهروندان  گفت:  فلسطين،  در  بليسيا  پزشكي 
فلسطيني اندام هايشان را در ازاي دريافت 2 هزار 
اين  واقعي  قيمت  كه  حالي  در  مي فروشند،  دالر 

اندام ها 10 تا 12 برابر بيشتر است.»

7.موزامبيك
شده،  واقع  آفريقا  قاره  جنوب  در  كه  كشور  اين 
يكي از مهم ترين مراكز قاچاق اعضاي بدن (كليه) 
در جهان است. دولت موزامبيك قانون ممنوعيت 
تصويب   1983 سال  در  را  بدن  اعضاي  فروش 
در  فقط  قانون  اين  تاكنون  زمان  آن  از  اما  كرد 
مي شود.  اجرا  درماني  مراكز  و  بيمارستان ها 
اجازه  قاچاقچيان  به  بيمارستان ها  در  قانون  اين 
و  بي سرپرست  كودكان  اندام  از  تا  مي دهد 

بزرگساالن استفاده كنند.

8.كوزوو
اعضاي  فروش  و  انسان  قاچاق  با  «كوزوو»  نام 
بدن عجين شده است. سال 1999، پس از پايان 
نشان  كه  شد  منتشر  اسنادي  كوزوو،  جنگ 
 400 اعضاي  كوزوو  بخش  آزادي  ارتش  مي داد 
از  شوند،  كشته  آنكه  از  پيش  را  صرب  سرباز 
مبناي  اتهام ها،  اين  است.  كرده  خارج  بدنشان 
كيفرخواستي بود كه «كارال دي پونت»، دادستان 
دادگاه كيفري بين المللي، عليه رييس جمهور سابق 
دادگاه،  اين  دادستان  كرد.  صادر  يوگوسالوي 
صدها مورد مشابه با اين حادثه را به دليل فقدان 

اسناد و مدارك كنار گذاشت. 
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در دنيا فقط 300 
نفر به اين بيماري 

مبتال هستند
غربي  جنوب  در  وال»  شهر «كورون  در 
بريتانيا، چارلي ورد، به آينده فرزندش 
كه به بيماري ژنتيكي نادري مبتال شده 
خوشبين است. سامسون ورد 16 ماهه، 
به  كه  است  جهان  در  نفري  از 300  يكي 

«نشانگان كاستلو» مبتالست...
 اين بيماري، سالمت فرد مبتال را به خطر مي اندازد 
و مشكالت جسمي و روحي متعددي ايجاد مي كند 

كه درماني ندارند. 

اول اكتبر هر سال، در شهرهاي مختلف بريتانيا، 
مردم به بازارهاي خيريه اي كه انجمن بيماري هاي 
خريد  با  تا  مي روند  ايجادكرده  بريتانيا  ژنتيك 
تحقيقاتي  برنامه هاي  گسترش  به  جين  شلوارهاي 
با  سامسون،  مادر  چارلي،  كنند.  كمك  انجمن  اين 
حضور در اين بازارچه گفت: «وقتي سامسون به 
بيمارستان  نوزادان  بخش  در  بالفاصله  آمد،  دنيا 
بستري شد و پزشكان آزمايش هاي مختلفي روي 
او انجام دادند. آنها پس از چند روز كه به ديدن 
را  او  نمي توانند  كردند،  اعالم  رفتيم  فرزندمان 
گفت  بيمارستان  اطفال  متخصص  كنند.  مرخص 
سامسون بايد چند روز ديگر در بيمارستان بماند 
شود.»  انجام  او  روي  بيشتري  آزمايش هاي  تا 
بردن  براي  و  بودم  نگران  «خيلي  داد:  ادامه  او 
سامسون به خانه لحظه شماري مي كردم. دو روز 
نفره مان  زندگي 2  و  بردم  خانه  به  را  پسرم  بعد، 
عجيب تر  رفتارهايش  روز  هر  اما  شد  شروع 
مي شد. هيچ حركت فيزيكي خاصي انجام نمي داد 
و دقيقا هر 20 دقيقه يك بار از خواب بيدار مي شد 
و بي قراري مي كرد.» پزشكان، پشت كالسكه پمپي 
به  بتواند  آن  وسيله  به  سامسون  تا  كردند  نصب 
بود،  شيك  ميلك  شبيه  كه  خاصي  غذاي  راحتي 
چهره  اينكه  به  اشاره  با  سامسون  مادر  بخورد. 
گرفته  ياد  «سامسون  افزود:  كرده،  تغيير  پسرش 
مي شود  بيدار  خواب  از  اينكه  از  پس  بالفاصله 

خودش را در آغوش من بيندازد. 

مي كنم  فكر  مي كند.  اميدوارم  سامسون  كار  اين 
دانشمندان  مي شود.»  درمان  زودي  به  پسرم 
بدهد  نتيجه  ساله شان  چند  تحقيقات  اميدوارند 
نشانگان  براي  درماني  آينده  سال   2 تا  بتوانند  و 
كاستلو بيابند. نشانگان كاستلو را اين بار در سال 
1977 متخصصان اطفال زالندنويي پس از بررسي 
ويژگي ها و معلوليت هاي خفيف يادگيري، مشكالت 
رفتاري و اختالل در الگوي رشد شناسايي كردند. 
كودكان مبتال به نشانگان كاستلو هنگام تولد وزن 
دوران  در  مادر  موارد،  برخي  در  دارند.  طبيعي 
اندك  بسيار  جنين  حركت  مي كند  اعالم  بارداري 
بود كه دليلش افزايش بيش از حد مايع درون رحم 
به نشانگان كاستلو  است. ويژگي ها و عاليم ابتال 

در نوزادان عبارتند از:

1 - كوتاهي قد،
2 - تاخير در رشد استخوان ها،

3 - شل و چسبناك شدن پوست گردن، انگشتان، 
كف دست ها و پاها،

4 - فرفري شدن موها، 
5 -رشد توده هاي گوشتي در اطراف دهان و بيني، 
و  افسردگي  بيني،  سوراخ هاي  بزرگ شدن   -  6

كاهش حس شنوايي،
7 - دهان پهن و لب هاي كلفت،

8 - تغيير رنگ پوست،
9 - افتادگي پلك هاي فوقاني،

10 - لوچي چشم ها. 
منبع: بي.بي.سي
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9 نشانه شادي
ترجمه: ندا احمدلو

نظر شما راجع به خودتان چيست؟ آيا انسان شادي 
هستيد يا اينكه فكر مي كنيد شادي به اندازه كافي در 
زندگي تان وجود ندارد؟ مطالعه ها نشان مي دهند كه 
شاد بودن آدم ها ارثي نيست و اين محيط زندگي و 
شرايط آنهاست كه مي تواند در روحيه شان تاثيرگذار 

باشد...
 از طرفي، گاهي شادي و خوشي به اندازه كافي در 
زندگي مان وجود دارد و ما نمي توانيم يا نمي خواهيم 
آنها را ببينيم. يك ضرب المثل اسپانيولي مي گويد كه 

خوشي پنهان، شمع خاموش شده است. 
اراده  فرد  خود  اينكه  محض  به  يعني 

كند، مي تواند از گرماي آن بهره ببرد 
به شرط آنكه بخواهد! ما در اينجا 9 

عالمت را كه نشان دهنده 

معرفي  شما  به  است  افراد  زندگي  در  شادي  وجود 
وجود  شما  زندگي  در  نشانه ها  اين  اگر  و  مي كنيم 
داشته باشند يعني اينكه زندگي خوب و شادي داريد 

و بيخود داريد به عالم و آدم غر مي زنيد.

ا1.گر دانش آموز خنداني بوده ايد...
همين االن بلند شويد و به سراغ آلبوم هايتان برويد 
پيدا  را  دبيرستان  دوران  عكس هاي  از  تا  دو  يكي  و 
و  خوشحال  است؟  چگونه  چهره تان  حالت  كنيد. 
كرده اند  ثابت  تحقيق ها  اخمو؟!  و  بداخالق  يا  خندان 
يا  دبيرستان  دوران  عكس هاي  در  كه  افرادي  كه 
برابر   5 دارند،  لب  به  لبخند  دانشجويي?شان،  حتي 
طالق  بي تفاوت شان  يا  اخمو  همكالسي هاي  از  كمتر 
مي گيرند و زندگي شادتر و پايدارتري نسبت به آنها 
دارند. ضمن اينكه افراد خنده رو، بيشتر مورد توجه 
سايرين هستند و انرژي مثبت آنها باعث مي شود كه 

همسراني خوش خنده و مهربان داشته باشند.
2.اگر خواهر داريد...

دارند،  خواهر  يك  حداقل  كه  افرادي 
از  و  خوش بين اند  هستند،  اجتماعي تر 
توانايي هايشان آگاه ترند و بيشتر از 
نظر  يك  اين  مي كنند.  استفاده  آنها 

فمينيستي نيست، بلكه 

به  كه  است  انگليسي  محققان  تحقيق  سال ها  نتايج 
هم  خودتان  اگر  اصال  است.  شده  منتشر  تازگي 
دختر  وجود  كه  مي رسيد  نتيجه  اين  به  كنيد  دقت 
و  مي شود  زندگي  محيط  تلطيف  باعث  خانواده،  در 
خانواده هايي كه چند پسر دارند، معموال روابط خشك 
و سردي بينشان حاكم است و شايد اين موضوع به 

خاطر طبع خشن تر پسرها نسبت به دخترها باشد.

3.اگر به تلويزيون نمي چسبيد...
طي  را  آمريكايي  هزار   45 مريلند،  دانشگاه  محققان 
نتيجه  اين  به  و  دادند  قرار  بررسي  مورد  سال   35
رسيدند كه افراد شاد، كمتر از 30 درصد از وقتشان 
را در روز به تماشاي تلويزيون اختصاص مي دهند، 
مي كنند،  ورزش  بيشتر  شادترها،  كه  مي گويند  آنها 
مطالعه  مي گذرانند،  خانواده شان  با  را  وقت شان 
اين  همه  و  هستند  خود  سالمت  فكر  به  و  مي كنند 
تماشا  تلويزيون  كمتر  آنها  كه  مي شود  باعث  كارها 

كنند. 

4.اگر سوغاتي هايتان را جلوي چشم مي گذاريد...
روان شناسي  استاد  بوميرسكي،  سوبخاليو  دكتر 
دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: «افراد شاد، سوغاتي ها و 
عكس هاي يادگاريشان را بيشتر در معرض ديد قرار 
مي دهند تا خاطره روزهاي خوش، هر روز برايشان 
آن  دوباره  فرصت،  اولين  در  بتوانند  و  شود  تكرار 
دارند،  دوستشان  كه  كساني  با  را  خوش  روزهاي 

تكرار كنند.»

5.اگر ورزش مي كنيد...
محققان دانماركي مي گويند كه كساني كه زياد ورزش 
از  بيشتر  و  مي شوند  استرس  دچار  كمتر  مي كنند، 
بي حال  افراد  عوض،  در  مي برند.  لذت  زندگيشان 
نيستند،  كردن  ورزش  اهل  كه  آنهايي  و  حوصله  و 
و  مي گيرند  استرس  سايرين  از  بيشتر  درصد   70
اضافه  براي  نيستند.  راضي  هم  خودشان  زندگي  از 
كردن مقدار بيشتري شادي به زندگي تان، كافي است 

كه روزانه 17 تا 34 دقيقه ورزش كنيد.
6.اگر عاشق هستيد...

پژوهشگران انگليسي معتقدند كه اسير بودن در دام 
كند.  افراد  نصيب  را  بيشتري  شادي  مي تواند  عشق 
آنها مي گويند كه يك زوج عاشق، 30 درصد شادتر 
دليل  به  تنها  امر  اين  و  هستند  جامعه  افراد  ساير  از 
اين است كه آنها هر كاري را براي جلب رضايت و به 
دست آوردن آرامش طرف مقابل شان انجام مي دهند.

7.اگر وقت تان را با آدم هاي شاد مي گذرانيد...
خوش بين،  همسايه اي  با  رابطه  يك  كردن  برقرار 
تاثير  مي تواند  خنده رو  همكاري  يا  اميدوار  دوستي 
بسيار مثبتي روي روحيه شما داشته باشد. حاال هر 
افراد  اين گونه  با  شما  آمد  و  رفت  و  صميميت  چقدر 
بيشتر باشد، اوقات شادتري را هم در زندگي سپري 
خواهيد كرد. مثال اگر نصف روزتان را با افراد شاد 
بگذرانيد، 42 درصد و اگر يك سوم از وقت تان را با 
آنها باشيد، 22 درصد شادتر از روزهاي قبل خواهيد 

بود.

8.اگر اهل قهوه يا چاي گرميد...
محققان آمريكايي مي گويند كه آرامش رواني، شادي 
فيزيكي را به دنبال دارد. آنها رفع خستگي با نوشيدن 
براي  راهي  را  گرم  چاي  يا  قهوه  شكالت،  ليوان  يك 
كاري  روز  يك  از  پس  شادي  و  آرامش  به  رسيدن 

سخت مي دانند.

9.اگر 2 دوست صميمي داريد...
بسيار  دارند،  صميمي  دوست   2 حداقل  كه  كساني 
زندگي  زناشويي  و  هستند  افراد  ساير  از  شادتر 
هم  ادعا  اين  دليل  مي كنند.  تجربه  هم  را  موفق تري 
از  بيش  روي  انگليسي ها  كه  است  تحقيق هايي  نتايج 
اين  به  تحقيق ها  اين  طي  و  داده اند  انجام  زوج   654
نتيجه رسيدند كه درددل و مشورت كردن با دوستان 
صميمي باعث آرامش رواني افراد مي شود و به آنها 
در تصميم گيري درست كمك مي كند. شايد به همين 
خاطر باشد كه چيني ها مي گويند: «دوستان مهربان از 

برادران نامهربان بهترند!» 

Prevention :منبع   

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
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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
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روانشناسى

بازگشـت بـه 
زنـدگـي بـعـد 

از خيـانـت 
هـمسـر

ترجمه: سميه مقصودعلي

برخي زخم ها به راحتي التيام پيدا نمي كند و احتماال 
زخمي كه شخصي از خيانت همسرش مي خورد از 
از  برخي  گاهي  حال  اين  با  زخم هاست.  اين  جمله 
زو ج ها ترجيح مي دهند به جاي جداشدن از هم بعد 
حتي  و  بسازند  مجددا  را  خود  زندگي  خيانت  از 

روابطشان را قوي تر از قبل كنند...
در  شما  به  همسر  خيانت  مي كنيد  حس  اگر  پس 
حال از هم پاشيدن زندگي تان است ولي همسرتان 
از كارش پشيمان است و دوست داريد زندگي تان 

را ادامه دهيد، به اين نكات توجه كنيد:

1. آيا هر دو مايليد به زندگي مشترك ادامه دهيد؟ 
تحقيقات نشان داده است معموال مردها نمي توانند 
«خيانت جنسي» زن را ببخشند در حالي كه از نظر 
بخشش  غيرقابل  همسر  احساسي»  «خيانت  زنان 
است به عبارت ديگر مساله اي بي اهميت براي يك 
ديگر  طرف  براي  ويژه اي  اهميت  مي تواند  طرف 
بسيار  موضوعي  خيانت  هميشه  باشد.  داشته 
دردناك است. براي يك زوج ساده نيست كه بعد 
در  و  بنشينند  بايد  آنها  بمانند.  هم  كنار  خيانت  از 
مورد احساسساتشان صادقانه صحبت كنند و تا 

جاي ممكن از خشونت بپرهيزند.

2. با يكديگر صحبت كنيد: به حرف هاي هم خوب 
هم  به  نپريد.  ديگري  حرف  ميان  و  دهيد  گوش 
احترام بگذاريد و اجازه دهيد مسايل كامال روشن  
شود. فهميدن به معني پذيرفتن نيست. احساساتي 

مانند عصبانيت، شرم، ترس و گريه طبيعي بوده 
و جزو روندي است كه بايد طي شود. سعي كنيد 
احساساتتان را بدون بي احترامي به هم و خشونت 
لفظي يا جسمي يا تهديد به ترك طرف مقابل بيان 
كنيد. اگر قادر نيستيد اين كار را به تنهايي انجام 

دهيد از يك روان شناس كمك بگيريد.

3. دلتان را صاف كنيد: اگر توانستيد از اتفاقي كه 
افتاده بگذريد و همسرتان را ببخشيد قلب خود را 
از خاطرات بد پاك كنيد. به هيچ عنوان عجله نكنيد. 
زندگي  هم  با  مي خواهيد  بگيريد  تصميم  بايد  ابتدا 
كنيد يا نه ؟ دانستن دليل خيانت همسر در اين ميان 
قلبي  و  مهرباني  با  يا  مي كند.  بازي  اساسي  نقش 
پاك از هم جدا شويد يا با آگاهي و دانايي همديگر 

را ببخشيد و زندگي جديدي را آغاز كنيد.

از  برخي  دهيد:  ادامه  زناشويي  رابطه  به   .4
برقراري  از  طرف  يك  خيانت  از  بعد  زوج ها 
قصد  اگر  مي كنند.  خودداري  زناشويي  رابطه 
هرچه  بدانيد  است  بهتر  داريد  را  هم  كنار  ماندن 
بيندازيد،  تعويق  به  را  زناشويي  رابطه  برقراري 
پذيرفت  بايد  البته  مي شود.  سخت تر  دوباره  آغاز 
همسر  به  كه  شخصي  با  روابط  سرگيري  از  كه 
قبول  بايد  نيست.  ساده اي  كار  كرده  خيانت  خود 
پا  زير  را  حرمتي  خيانت  كرده،  كه  فردي  كه  كرد 
نيز  شده  خيانت  او  به  كه  فردي  و  است  گذاشته 
احساس عصبانيت و مقاومت دارد و گمان مي كند 
حال  اين  با  است،  نبوده  خود  همسر  عالقه  مورد 
برقراري رابطه زناشويي مي تواند به مرور زمان 

التيام بخش زخم ها باشد.

را  خيانت  مي توان  آيا  ببخشيد:  را  همديگر   .5
بخشيد و آن را فراموش كرد؟ بخشيدن شايد اما 
اين موضوع فراموش كردني نيست. اگر پذيرفتيد با 
عقل و قلب تان به زندگي مشترك ادامه دهيد، سعي 
كنيد طرف مقابل را ببخشيد و فرصتي دوباره به 

او بدهيد.

Plaisire Sante :منبع
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شما كدام يك از اين خطاهاي بهداشتي را مرتكب مي?شويد؟

هشت عادت موجب 
مرض است

شما چقدر مراقب سالمتتان هستيد؟ 
واقعيت اين است كه خطاها و 

اشتباه هاي بهداشتي كه ما انجام 
مي دهيم در طوالني مدت مي تواند 

بر بدن ما تاثير بگذارد...
ترجمه: فرزانه فوالدبند

 شايد اين اشتباه ها آنقدر ساده و پيش پاافتاده به نظر بيايد كه حتي متوجه 
انجام آن نشويم اما بررسي ها نشان داده است كه براي حفظ سالمت بايد 
خطاهاي  از  روزمره  و  عادي  كارهاي  انجام  هنگام  و  بود  مراقب  بيشتر 
رايج بهداشتي پرهيز كرد. چند نمونه از اين خطاها را با هم مرور مي كنيم.

عادت اول: استفاده طوالني مدت از يك مسواك
وقت  هرچند  اصال  كرديد؟  عوض  را  مسواك تان  زماني  چه  آخرين بار 
يك بار مسواك نو مي خريد؟ بسياري افراد تا وقتي پرزهاي مسواكشان 
نريخته و شكل بدي پيدا نكرده، مسواك نو نمي خرند. الزم است مسواك 
شود.  تعويض  بيايد  الزم  نظر  به  اينكه  از  قبل  حتي  يك بار  ماه   3 هر 
پرزهاي آسيب ديده لثه را خوب ماساژ نمي دهد و ممكن است به ميناي 
دندان آسيب برساند. بهتر است مسواك با پرز نرم را انتخاب كنيد مگر 

اينكه دندانپزشك نوع ديگري را به شما توصيه كرده باشد.

عادت دوم: انداختن پاها روي هم
اگر عادت داريد هنگام نشستن پاهايتان را روي هم بيندازيد، بايد بدانيد با 
اين كار گردش خون در پاها دچار اشكال مي شود. اگر مي خواهيد دچار 
رگ هاي واريسي دردناك نشويد هر وقت متوجه شديد يك زانو را روي 
حالت  بهترين  برداريد.  هم  روي  از  را  پاهايتان  گذاشته ايد  ديگر  زانوي 
نشستن اين است كه هر دو پايتان روي زمين قرار بگيرد و پاها به طور 
يكسان وزن را تحمل كنند. هنگام تغيير حالت هر دو پايتان را به آرامي 
 به سمت ديگري ببريد. همچنين مي توانيد پاها را از ناحيه قوزك روي هم 
بيندازيد. اين حالت نسبت به حالتي كه زانوها را روي هم انداخته ايد خيلي 

براي سالمت پاها بهتر است.

عادت سوم: صبحانه نخوردن
بعد از 7 تا 8 ساعت خواب، درست نيست كه روزتان را با معده خالي 
با  را  بدن  ماشين  كه  است  معني  اين  به  صبحانه  نخوردن  كنيد.  شروع 

هر  از  بيشتر  صبح  شما  بدن  بيندازيد.  راه  سوخت  بدون  يا  كم  سوخت 
زمان ديگري به غذا نياز دارد. صبحانه بايد وعده اصلي روز باشد. اگر 
روز  در  كالري  چون  نگذاريد  كم  صبحانه  از  كنيد  كم  وزن  مي خواهيد 
سبك  را  شام  است  بهتر  داريد  رژيم  اگر  مي شود.  سوزانده  سرعت  به 

بخوريد.

عادت چهارم: استفاده از بالش نرم
بالش شما بايد ضخامت و سفتي مناسب داشته باشد. استفاده از بالش 
نرم در طوالني مدت مي تواند باعث گردن درد شود. الزم نيست چند بالش 
زير سرتان بگذاريد، يك بالش كافي است. بالش هاي كهنه را كنار بگذاريد. 
هرچند سال يك بار بالش ها را عوض كنيد. اگر روي شكم مي خوابيد از 
بالش  از  بخوابيد  پشت  به  داريد  عادت  اگر  و  كنيد  استفاده  نازك  بالش 

ضخيم تر استفاده كنيد.

عادت پنجم: استفاده از تشك نرم
خوابيدن روي زمين براي كمر شما بهتر است و تشك تخت هم بايد سفت 
راحتي  احساس  بيشتر  نرم  تشك  روي  خوابيدن  هنگام  چند  هر  باشد. 
مي كنيد اما تشك نرم براي كمر خوب نيست. تشك هاي قديمي  كه سطح 
خود  فقرات  ستون  به  كار  اين  با  و  بگذاريد  كنار  را  گلوله گلوله شده  آن 
لطف كنيد. اين موضوع را در مورد كاناپه هم رعايت كنيد. براي افرادي 
كه ساعت ها روي كاناپه مي نشينند استفاده از كاناپه سفت به جاي كاناپه 

نرم و راحت انتخاب بهتري است.

عادت ششم: ورزش نكردن

ورزش براي سالمت الزم است و بدن غيرفعال و بي تحرك سالم نيست. 
ورزش از آن كارهايي است كه انجام ندادنش به بدن آسيب مي رساند. 
منتظر نمانيد تا بدنتان به شما هشدار بدهد. از همين امروز شروع كنيد. 
الزم نيست ورزش سنگين انجام دهيد. 30 دقيقه پياده روي تند 4 يا 5 روز 
در هفته به سالم ماندن شما كمك مي كند. كم كم سرعتتان را بيشتر كنيد و 

نتيجه مثبت اين كار را مشاهده كنيد.

عادت هفتم: بيرون غذا خوردن
بيشتر  افراد  است  شده  باعث   شلوغ  شهرهاي  در  امروز  زندگي  سبك 
از آنكه دلشان بخواهد بيرون غذا بخورند. غذاهاي آماده چرب است و 
روغن هايي با كلسترول باال دارد. حتي اگر سعي كنيد غذاهاي سبك تر را 
انتخاب كنيد باز هم لطف چنداني به خودتان نكرده ايد. خوب نيست زياد 
غذاي بيرون بخوريد. غذا خوردن در خانه را به يك عادت تبديل كنيد و 

غذاهاي سرخ كرده و آماده بيرون را نخوريد.

عادت هشتم: پوشيدن كفش پاشنه بلند
آن  پوشيدن  و  بيايد  نظر  به  خوب  ظاهر  در  است  ممكن  پاشنه بلند  كفش 
هر چند وقت يك بار مشكلي ايجاد نكند اما استفاده زياد و دايم آن شما 
را به دردسر مي اندازد. كمردرد و پينه پا از مشكل هاي شايع زناني است 
كه زياد كفش پاشنه بلند و نوك تيز مي پوشند. كمي  به فكر ستون فقراتتان 
كه بايد تقاص عالقه شما به مد را بدهد باشيد. وقتي مي دانيد بايد زمان 
طوالني راه برويد هرگز كفش پاشنه بلند نپوشيد. كفش هاي بدون پاشنه و 

كفش هايي كه پاشنه كوتاهي هم دارند زيبا هستند.
منبع: تايم

چطور بر غذا خوردن احساسي?مان غلبه كنيم؟

حسي غذا نخوريد
عصبانيت،  مانند  احساساتي  از  كردن  فرار  براي  هم  شما  آيا 
مي بريد؟  پناه  خوردن  به  افسردگي  و  كسالت  تنهايي،  ناراحتي، 
خوردن  در  اما  نكنيد  هوس  خاصي  غذاي  شايد  شرايط  اين  در 

احساسي غرق شويد و حسابي هله هوله بخوريد...
 نتيجه تكرار اين پرخوري ها اضافه وزن و چاقي خواهد بود و در 

اين حالت شما به پرخوري احساسي مبتال هستيد. 
غذا خوردن احساسي، مصرف بي دليل و بيش از اندازه غذاهاي 
مي تواند  اعتيادها  بيشتر  است.  گرسنگي  احساس  بدون  پركالري 
علت احساسي داشته باشد و خوردن هم از اين موضوع مستثني 
نيست. در اين حالت شما به دليل اينكه از چيزي ناراحت هستيد، 
خودتان  از  پرخوري  به خاطر  است  ممكن  حتي  مي خوريد.  غذا 
متنفر شويد و در يك چرخه معيوب براي رهايي از حس نفرت از 
خود، دوباره و دوباره غذا بخوريد. در اين حالت علت غذا خوردن، 
فيزيولوژيك نيست و بدن واقعا به غذا نياز ندارد. هيپوتاالموس 
پيام نياز به غذا را نمي فرستد اما فرد در پاسخ به مركز احساسش، 

غرق در خوردن مي شود.

علت چيست؟
هر ناراحتي رواني اي مي تواند باعث ايجاد اين مشكل شود. علت 
نشدن  قبول  شغل،  دادن  دست  از  مانند  شغلي  يا  فردي  مي تواند 
هر  يا  والدين  از  يكي  با  مشاجره  ورشكستگي،  امتحان،  يك  در 
ترشح  داده اند  نشان  بررسي ها  باشد.  ديگر  پراسترس  موقعيت 
آزاد  پراسترس  موقعيت هاي  در  كه  (هورموني  كورتيزول  زياد 
مي شود) مركز اشتها در مغز را كنترل مي كند و باعث ميل و ولع 
مي شود.  مضطرب  افراد  در  شيرين  و  شور  غذاهاي  خوردن  به 
نوع،  انتخاب  در  مهمي  نقش  مي تواند  نيز  انسان  عصبي  سيستم 
مقدار و زمان غذا خوردن داشته باشد. سيستم عصبي به 2 بخش 
عصبي  سيستم  مي شود.  تقسيم  «پاراسمپاتيك»  و  «سمپاتيك» 
كه  حالي  در  مي كند  آماده  فرار  يا  مقابله  براي  را  بدن  سمپاتيك 
و  شود  آرام  مي دهد  اجازه  بدن  به  پاراسمپاتيك  عصبي  سيستم 
عصبي  سيستم  هستيم،  ناراحت  وقتي  برسد.  آرامش  حالت  به 
سمپاتيك فعال مي شود. اين موضوع مي تواند تغييرات جسمي در 
سيستم  وقتي  كنيم.  پيشگيري  آن  از  است  الزم  كه  كند  ما  ايجاد 
عصبي پاراسمپاتيك كه سيستم لذت هم ناميده مي شود به راحتي 
با خوردن، داشتن رابطه زناشويي يا خريد تحريك مي شود، افراد 
براي كاهش احساس نارضايتي شان اين كارها را انجام مي دهند، 
نقش  گرسنگي،  رفع  از  بيش  خوردن  حالتي  چنين  در  بنابراين 

پيشگيري از ناراحتي هاي احساسي را دارد.

چطور اين عادت را ترك كنيم؟ 
يك  نشانه هاي  درمان  مانند  غذايي،  رژيم  با  مشكل  اين  درمان 
بيماري بدون توجه به علت آن است. اين مشكل به علت نداشتن 
شما  ناراحتي  آن  علت  بلكه  نيست  خوردن  غذا  درست  توانايي 
و  ورزش  جاي  به  آن  چاره  درنتيجه  و  است  بودنتان  چاق  از 
و  مساله  حل  مهارت هاي  است.  احساسات  مديريت  غذايي،  رژيم 
روش هاي مقابله با مشكالت را بياموزيد و بدانيد همه چيز مي تواند 
تحت كنترل باشد. تغيير نگرش، راه درستي براي درمان اين مشكل 
است. وقتي خودباوري وجود داشته باشد، مبارزه با سختي هاي 
فلسفه هاي  و  قوي  را  دروني تان  اعتقادات  مي شود.  آسان  زندگي 
زندگي  در  چرا  بپرسيد  خودتان  از  كنيد.  بازنگري  را  ضعيف 
احساس ضعف و ناكامي مي كنيد. يادتان باشد كه تغيير نگرش، 

راه حل اين مشكل است.

بهترين راه حل ها كدامند؟ 
• يك دفترچه يادداشت مخصوص خوردن تهيه كنيد و رويدادها، 
آن  در  مي كنند،  تحريك  را  اشتهايتان  كه  احساساتي  و  مكان ها 

يادداشت كنيد.
بدن  مي شود  باعث  ورزش  برويد.  استرس  جنگ  به  ورزش  با   •
است)  لذت  احساس  مسوول  كه  (هورموني  بيشتري  اندروفين 

توليد كند.
• براي كاهش اضطراب و نااميدي، احساساتتان را با فرد عزيز و 

نزديكي در ميان بگذاريد.
و  علت  نتوانيد  است  ممكن  چون  نخوريد  غذا  تلويزيون  جلوي   •

زمان رفع گرسنگي را تشخيص دهيد.
• آرام غذا بخوريد و غذا را خوب بجويد. بدن براي دريافتن پاسخ 

سيري حداقل 20 دقيقه زمان نياز دارد.
• دوستان و افراد خانواده تان را از برنامه كاهش وزن تان باخبر 
كنيد. اين كار به شما كمك مي كند روي تصميمتان پابرجا بمانيد.

باعث  و  نرسيده اند  اهدافشان  به  كه  اطرافياني  و  دوستان  با   •
دلسردي تان مي شوند، كمتر مراوده داشته باشيد.

منبع: تايم ترجمه: فرزانه فوالدبند
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دليل بوي بد 
دهان چيست؟
زهرا عزيزمحمدي

بوي بد دهان يا تنفس بدبو مي تواند باعث خجالت 
وقتي  ندارد  تعجبي  بشود.  افراد  اضطراب  يا 
مي بينيم قفسه هاي هر فروشگاهي هميشه از انواع 

و اقسام آدامس ها، خوشبوكننده ها و دهان شويه ها 
يا هر محصول ديگري كه براي مقابله با اين وضع 
طراحي شده، پر شده است. درحالي كه بسياري از 
بطور  را  مشكل  اين  فقط مي توانند  اين محصوالت 
موقت حل كنند. مصرف برخي موادغذايي مشخص 
بهداشت  رعايت  زمينه  در  نادرست  عادت هاي  يا 
دهان  بد  بوي  آمدن  وجود  به  باعث  مي توانند 
مشكالت  آسيب ديده،  دندان هاي  همچنين  بشوند. 
نيز  كشيدن  سيگار  و  دهان  خشكي  گلو،  و  بيني 
از جمله علت هاي آن به شمار مي آيند. گاهي ممكن 
بيماري هاي  براي  باشد  عالمتي  بدبو  تنفس  است 

بوي  مي توانيد  شما  موارد  اين  اغلب  در  جدي تر. 
بد دهان خود را با رعايت بهداشت دهان و دندان  
بهبود بخشيد. اما اگر اين روش هاي ساده مشكل 
دندانپزشك  يا  پزشك  به  است  بهتر  نكرد  حل  را 
مراجعه كنيد تا مطمئن شويد بوي بد دهانتان دليل 

جدي تري ندارد.

دهان  بوي  درباره  ازحد  بيش  مردم  از  بسياري 
يا  باشد  كم  خيلي  بو  اين  اگر  حتي  نگرانند؛  خود 
برخي  درعوض  نباشد.  كار  در  بدي  بوي  اصال 
تنفس بدبويي دارند و اين را نمي دانند. از آنجايي 
توسط  شما  دهان  بوي  چگونگي  تشخيص  كه 

خودتان دشوار است مي توانيد از يكي از دوستان 
نزديك يا خويشاوندان خود بپرسيد تا درباره بوي 

دهانتان به جواب واقعي برسيد.

حال اگر به شما گفته شده كه دهانتان بو مي دهد يا 
خودتان به اين قضيه پي برده ايد، بايد در بهداشت 
ساده يي  كارهاي  با  كنيد.  تجديدنظر  خود  دهان 
هر  از  بعد  زبان  و  دندان ها  زدن  مسواك  مثل 
وعده غذايي، استفاده از نخ دندان، خوردن آب به 
مقدار كافي و تنظيم رژيم غذايي تان سعي در رفع 
تغييراتي  چنين  ازاعمال  بعد  اگر  كنيد.  مشكل  اين 

سماجت  همچنان  بد  بوي  روزمره،  درعادت هاي 
دارد  امكان  كنيد.  مراجعه  دندانپزشك  به  كرد، 
دندانپزشك به اينكه بيماري جدي تري باعث بروز 
اين مشكل شده  باشد مشكوك شود و شما را به 

يك پزشك براي يافتن علت آن، ارجاع دهد.
مناسب تري  وقت  را  صبح ها  اصوال  دندانپزشكان 
ساعت  سه  از  مي دانند.  دهان  بد  بوي  تست  براي 
آدامس  ننوشيد،  و  نخوريد  چيزي  مراجعه  از  قبل 
نجويد، سيگار نكشيد و مسواك هم نزنيد. همچنين 
استفاده  لب  برق  يا  معطر  لوسيون هاي  ازعطر، 
بد  بوي  مي توانند  محصوالت  اين  كه  چرا  نكنيد؛ 
گذشته  ماه  يك  طي  اگر  بپوشانند.  را  شما  دهان 
خود  دندانپزشك  مي كنيد،  مصرف  بيوتيك  آنتي 
را  وقتتان  نياز  درصورت  تا  بگذاريد  درجريان  را 

جابه جا كند.

داشته  دندانپزشك  از  انتظاري  چه 
باشيد؟

احتماال آزمايش ها با بررسي سابقه هاي پزشكي و 
دارويي شما شروع مي شود. دندانپزشك به احتمال 
زياد تنفس شما از دهان و از بيني را بطور جداگانه 
 ? تا  صفر  بين  مقياسي  را  بو  و  مي كند،  بررسي 
منزله  به  صفر  كه  طوري  كرد.  خواهد  طبقه بندي 
بدون بو بودن دهان باشد، در مقياس يك به سختي 
غيرقابل  براي  شاخصي   ? و  باشد  تشخيص  قابل 
تحمل بودن آن در نظرگرفته شود. از آنجايي كه، 
اغلب منبع بوي دهان، پشت زبان است، دندانپزشك 
مورد  و  مي تراشد  را  آن  پالستيكي  قاشق  يك  با 
قدرتمندي  آشكارسازهاي  قرارمي دهد.  ارزيابي 
وجود دارد كه مي تواند مواد شيميايي را كه عامل 
به  آنان  اغلب  اما  كند  شناسايي  هستند،  بو  اين 
علت هزينه زيادشان توسط دندانپزشكان استفاده 
مقرون  دستگاه هاي  حاضر  حال  در  نمي شوند. 

به صرفه تري در حال گسترش هستند.

سالمت

ژن هايي براي درمان 
چاقي توسط يك محقق 

ايراني كشف شد
گو  ديه  سن  كاليفرنيا  دانشگاه  ايراني  محقق 
موفق به كشف چند ژن در نوعي كرم شده 
است كه مي توان با كمك اين ژن ها در آينده 
دارويي براي مبارزه با چاقي توليد كرد. چاقي 
در ميان بسياري از جانوران، مانند كرم هايي 
كه غذاي خود را از باكتري ها تامين مي كنند 
به عنوان يك پديده همه گير شناخته نمي شود، 
قديمي  مبارزه  وجود  با  مي آيد  نظر  به  اما 
انسان با چاقي و اشتهاي پايان ناپذيري كه در 
انسان نهفته است، تحقيق روي اين موجودات 
مي تواند منجر به يافتن راهكارهايي سودمند 
اشرفي  كاوه  شود.  وزن  كردن  كم  براي 
محقق ايراني دانشگاه كاليفرنيا سن ديه گو، با 
مطالعه روي نوعي كرم به نام C. elegan كه 
داد  نشان  است،  خاك  ميان  در  زيستگاهش 
كه اين جانداران مي توانند براي از بين بردن 

اضافه وزن به انسان ها كمك كنند. 

دارد،  سلول  هزار  از  كمتر  كرم  اين  بدن 
اين  بدن  ساختار  بودن  ساده  برخالف  اما 
از  بيش   C. elegan بدن  در  اشرفي  جاندار، 
300 ژن كشف كرده است كه روي رفتارهاي 
چربي  ذخيره  و  متابوليسم  جاندار،  تغذيه يي 
كه  است  اينجا  توجه  جالب  نكته  تاثيرگذارند. 
اشرفي  توسط  شده  كشف  ژن هاي  بيشتر 
دارند.  مشابه  نمونه هايي  انسان  بدن  در 
از  ژن ها  اين  عملكرد  شناسايي  براي  اشرفي 
استفاده  رنگ  سرخ  فلورسنت  رنگدانه هاي 
چربي  قطرات  انباشتگي  ميزان  بتواند  تا  كرد 

را محاسبه كند.
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آنچلوتي عالقه مند به 
مربيگري در آرسنال

كارلو آنچلوتي سرمربي فصل گذشته چلسي 
از  تيم  اين  با  ضعيف  نتايج  كسب  از  پس  كه 
بواس  وياس  به  را  جايش  و  شد  بركنار  كار 
فوتبال  به  دارد  قصد  ديگر  بار  داد،  پرتغالي 
جزيره برگردد، اما اين بار نه به چلسي: «فقط 
همچون  بزرگي  باشگاه هاي  در  مي خواهم 
ليورپول و تاتنهام مربيگري كنم اما با شتاب 

عمل نمي كنم. 
تمايل زيادي به بازگشت به ليگ برتر انگليس 
فضاي  انگليس  فوتبال  فضاي  كه  چرا  دارم 
را  پا  البته  او  است.»  مربيان  براي  ايده آلي 
فراتر گذاشت و در مصاحبه با سان از احتمال 
است  «مشخص  گفت:  آرسنال  در  حضورش 
كه ونگر روزهاى خوبى را در آرسنال پشت 

سر نمى گذارد. 

در  مربى  يك  عنوان  به  دارم  دوست  من 
به  هم  نگاهي  نيم  كارلتو  بمانم.»  انگلستان 
آينده  روزهاي  «در  دارد:  تاتنهام  نيمكت 
كه  انگليسي  يك  به  انگليس  ملي  تيم  هدايت 
مي كند،  مربيگري  بزرگ  باشگاه  يك  در 
او  جاي  صورت  اين  در  مي شود.  سپرده 
خالي مي شود و به احتمال زياد من به عنوان 

جايگزين او انتخاب مي شوم.»

همكاري تاتنهام و آرسنال براي 
شناسايي تماشاگران هتاك

كردند،  اعالم  بيانيه اي  صدور  با  آرسنال  و  تاتنهام  باشگاه هاي 
توهين  شعارهاي  كه  خاطي  تماشاگران  هويت  شناسايي  براي 
تنگاتنگي  همكاري  سردادند،  بازيكنان  برخي  و  مربيان  عليه  آميز 
خواهند داشت.به گزارش فوتبال نيوز، هدف بخش عمده شعارهاي 
هواداران آرسنال «امانوئل آدبايور» بود و آرزو مي شد كه او هم 
همراه با تيم ملي توگو در سانحه هوايي ژانويه 2010 كشته مي شد. 
ردنپ و ونگر هم هدف دشنام ها و شعارهاي توهين آميز جماعتي 
تماشاگر  چندين  كرد،  اعالم  تاتنهام  باشگاه  بودند.  تماشاگران  از 
طول  در  ورزشگاه  سوي  دو  هر  در  تيم  دو  هر  هواداران  شامل 
بازي از ورزشگاه وايت هارت لين اخراج شدند. سخنگوي باشگاه 
را  خاطي  تماشاگران  كه  است  باشگاه  سياست  گفت:«اين  تاتنهام 
كند.»  محروم  آميز  توهين  و  خشن  شعارهاي  سردادن  دليل  به 
تاتنهام و آرسنال هم در بيانيه هاي مشتركي اعالم كردند «به شدت 
از شنيدن چنين شعارهايي از سوي هواداران نااميد شده اند و به 
هيچ وجه تحمل بدزباني، شعارهاي نژاد پرستانه و هر گونه رفتار 
ضد اجتماعي را هرچند از سوي هواداران خود نخواهند داشت». 
دو باشگاه تاكيد كردند كه براي شناسايي هويت تماشاگران خاطي 

با يكديگر همكاري تنگاتنگي خواهند داشت. 

محكوم  را  شعارها  اين  هم  تاتنهام  و  آرسنال  تيم هاي  سرمربيان 
كردند. ردنپ در اين باره گفت:«شعارهايي كه عليه امانوئل ( آدبايور) 
هم  منزجركننده اي  شعارهاي  بود.  كننده  منزجر  مي شد  سرداده 
عليه من سرداده مي شد ولي من اين را مي پذيرم و مي گويم زندگي 
همين است. اما چه طور مي توانيد چنين شعارهايي را عليه فردي 

ديگر سردهيد؟ ذهن شما بيمار است و نياز به كمك داريد.» 

بخشي از شعارها را هواداران آرسنال درباره شورش هاي اخير 
شهر تاتنهام سر دادند. ردنپ در اين باره گفت: «اينجا جاي زندگي 
نيست. امانوئل هرگز درباره شعارهايي كه عليه او سردادند با من 
حرفي نزد. فكر مي كنم از كاري كه در فصلي ديگر انجام داد و گلي 
كه براي منچسترسيتي به ثمر رساند و به سمت هواداران آرسنال 
رفت، پشيمان است. حتي اگر چنين كاري هم كرده، مگر چه گناهي 
مرتكب شده كه مستحق چنان شعارهاي خشني باشد؟ او فقط به 
اما 80  زدم».  «گل  گفت  و  زد  زانو  رفت،  آرسنال  هواداران  سمت 

دقيقه در طول بازي بدترين شعارها عليه او سرداده شد.» 

«آرسن ونگر» سرمربي آرسنال هم كه از «باخت دردناك» تيمش 
هواداران  شعارهاي  از  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  بود  آزرده 
نااميد نشده، گفت: «بله. ما به همه احترام مي گذاريم و دوست داريم 

ديگران هم همين كار را بكنند.»

ثروتمندترين باشگاه ها و ورزشكاران معرفي شدند 

وودز همچنان در صدر
فهرست  فوربس  مجله 
ورزش  ارزشمندترين هاي 
اعالم  را  گذشته  سال  در 
كرد كه بر اساس آن باشگاه 
يانكيز»  «نيويورك  بيسبال 
باشگاه  از  گرفتن  پيشي  با 
منچستريونايتد،  فوتبال 
قرار  صدر  در  توانست 
مجله،  اين  گزارش  بگيرد.به 
نيويورك  فهرست  اين  در 
معادل  ارزشي  با  يانكيز 
صدر  در  دالر  ميليون   340
افزايش  مبلغ  اين  دارد.  قرار 

مقام  تنزل  مي دهد.  نشان  كنون  تا  سال 2007  از  را  درصدي   57
منچستريونايتد به دليل كاهش نرخ برابري پوند انگليس مقابل دالر 
اول  همچنان  سرخ  شياطين  نمي شد  چنين  اگر  است.  بوده  آمريكا 
بودند. ارزش باشگاه منچستريونايتد 269 ميليون دالر است و پس 

از آن باشگاه  رئال مادريد با 264 ميليون قرار دارد. 
ارزشمندترين  همچنان  وودز»  «تايگر  نيز  ورزشكاران  بين  در 
ورزشكار جهان شناخته مي شود. اين در حالي است كه او براي 
اولين بار در 15 سال اخير از ليست 50 گلف باز برتر جهان حذف 
شده است.ارزش تايگر وودز در سال گذشته 82 ميليون دالر بود 
اما امسال به 55 ميليون دالر كاهش يافته با وجود اين 29 ميليون 
دالر باالتر از نفر دوم فهرست يعني «راجر فدرر» است. يكي ديگر 
«نيو  راگبي  باشگاه  شدن  اضافه  امسال،  فهرست  در  تغييرات  از 
بين  در  است.  دالر  ميليون  معادل 146  ارزشي  با  پتريوتز»  انگلند 
راگبي  رقابت هاي  گذشته،  دوره  دو  همانند  نيز  ورزشي  مسابقات 
اين  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  نخست  مكان  باول»  «سوپر 
رقابت ها در يك سال گذشته 425 ميليون يورو درآمد داشته است. 
فهرست ثروتمندترين هاي دنياي ورزش به روايت فوربس به شرح 

زير است: 
ثروتمندترين ورزشكاران 

1) تايگر وودز - 55 ميليون دالر، 2) روژه فدرر - 26 ميليون دالر، 
ميليون  بكام - 20  ديويد  دالر، 4)  ميليون  ميكلسون - 24  فيل   (3

دالر، 5) لبرون جيمز - 20 ميليون دالر 

ثروتمندترين تيم ها 
1) نيويورك يانكيز - 340 ميليون دالر ، 2) منچستريونايتد - 269 
ميليون دالر، 3) رئال مادريد - 264 ميليون دالر، 4) داالس كابويز 

- 193 ميليون دالر، 5) بايرن مونيخ - 179 ميليون دالر

بازي با ليورپول بازي قرن است
سرمربي شياطين سرخ بر اين باور است كه شاگردانش براي نتيجه  

گرفتن مقابل ليورپول در آنفيلد 
چندان  دو  را  تالش شان  بايد 
آينده  هفته  دو  شنبه  كنند. 
صدرنشين  منچستريونايتد 
ديداري  در  انگليس  برتر  ليگ 
ليورپول  مصاف  به  حساس 
رفت.  خواهد  جدول  پنجم  تيم 
سرمربي  فرگوسن  سرآلكس 
اين  درباره  منچستريونايتد 
آنفليد  ورزشگاه  در  كه  ديدار 
انجام  ليورپول  ميزباني  به  و 
شاگردانش  كه  گفت  مي شود 
ديدار  اين  در  پيروزي  براي 
بايد بسيار خوب كار كنند چرا 

نسبت  و  شده  تبديل  سخت  سر  رقيبي  به  فصل  اين  در  ليورپول  كه 
ليورپول  در  اخير  بازي هاي  است:«در  شده  قوي تر  اخير  فصل هاي  به 
ضعيف ظاهر شده ايم. آنها در هر دو ديدار اخيري كه در ليورپول با 
هم داشته ايم پيروز شده اند و اين نااميد كننده است. فضاي ورزشگاه 
آنفليد نقش تعيين كننده اي در اين ديدار دارد. هر بار كه به اين ورزشگاه 
براي  بنابراين  كنيم.  برگزار  را  قرن  بازي  مي خواهيم  انگار  مي رويم 
پيروز شدن در اين ديدار بازيكنان بايد تالش شان را دو چندان كنند 
و بسيار خوب ظاهر شوند.» فرگوسن همچنين درباره ديدار حساس 
شاگردانش با تيم متحول شده منچسترسيتي در داربي شهر منچستر 
كه بعد از بازي با ليورپول برگزار مي شود هم گفت: «اين ديدار فراتر از 
يك بازي فوتبال است. منچسترسيتي تيم خوبي است و براي قهرماني 
رقابت  مي كند. آگرو با پيوستن به اين تيم نمايش خوبي از خود به خود 

به جا گذاشته است. او در محوطه جريمه بازيكن خطرناكي است. 

داويد سيلوا اسپانيايي هم بازيكن بسيار خوبي است و در اين فصل 
انتظارات را برآورده كرده است. بايد براي مقابله با همشهري ها آماده 
باشيم.» سر الكس فرگوسن، همچنين معتقد است وين روني مي تواند 
عنوان  و  بشكند  را  باشگاه  اين  در  چارلتون  بابي  سر  گلزني  ركورد 
بهترين گلزن تاريخ باشگاه منچستريونايتد را به دست بياورد.روني در 
حال حاضر 156 گل براي يونايتدها به ثمر رسانده و با ركورد 249 گل 
بابي چارلتون فاصله زيادي دارد اما سرمربي اسكاتلندي معتقد است 
اين مهاجم 25 ساله مي تواند اين ركورد را پشت سر بگذارد: «او تنها 25 
سال دارد و فكر مي كنم حداقل براي 5 سال ديگر مي تواند در باالترين 
سطح بازي كند. اگر او مانند رايان گيگز مراقب خود باشد، مي تواند تا 
پايان دهه چهارم عمرش هم بازي كند. اين يك فرصت براي او و البته 
تيمش خواهد بود. او در اين فصل هم مي تواند ركوردها را بشكند و 
بيشتر از 30 گل به ثمر برساند.»روني رقابت هاي اين فصل را بسيار 

خوب آغاز كرد و تاكنون 9 بار براي تيمش گلزني كرده است.
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اريكسون:
 ونگربهترين مربي براي 

انگليس است
با  گفت وگو  در  انگلستان  پيشين  سرمربي 
كامل ترين  عنوان  به  ونگر  آرسن  از  «سان» 
«اسون  كرد.  ياد  تيم  اين  هدايت  براي  مربي 
خود  حضور  زمان  در  كه  اريكسون»  گوران 
به  را  تيم  اين  بار  سه  انگلستان  ملي  تيم  در 
و  يورو  رقابت هاي  نهايي  يكچهارم  مرحله 
حال  سرمربي  از  است  رسانده  جهاني  جام 
حاضر آرسنال به عنوان بهترين گزينه براي 
جانشيني «فابيو كاپلو» نام برد.مدير ورزشي 
خصوص «هري  در  گفت: «مردم  لسترسيتي 
مي كنم  فكر  من  اما  مي كنند  صحبت  ردنپ» 
عنوان  به  را  ونگر  انگلستان  فوتبال  اتحاديه 
البته  كند.  انتخاب  تيم  اين  آينده  سرمربي 
انگليسي  يك  بايد  بعدي  مربي  مي گويند  همه 
سال  همه  اين  با  ونگر  نمي دانم  من  اما  باشد 
حضور در اين كشور آيا انگليسي به حساب 
نمي آيد؟ به نظر من ونگر مي تواند خودش را 
براي  مربي  اين  دهد.  تطابق  شرايطي  هر  با 
شما  مي كند.  زندگي  خانواده اش  و  فوتبال 
گره  مربي  اين  زندگي  با  چقدر  فوتبال  ببينيد 
خورده كه وقتي رقابت هاي باشگاهي تعطيل 
است براي تلويزيون فرانسه رقابت هاي يورو 
او  بنابراين  مي كند.  تفسير  را  جهاني  جام  و 
در  حتي  نمي دهد  دست  از  را  چيزي  هيچ 
تعطيالت.»از اريكسون پرسيدند آيا سرمربي 
را  خود  تيم  زيباي  فوتبال  مي تواند  آرسنال 
اين  بگيرد.  كار  به  هم  ملي  رقابت هاي  در 
شك  خصوص  اين  «در  گفت:  سوئدي  مربي 
آيد  برمي  كار  اين  انجام  پس  از  ونگر  ندارم. 
البته ردنپ و سرآلكس فرگوسن هم مي توانند 

چنين كنند.»
*****

مشت زني در لندن بي نماينده نيست

روزبهاني نخستين 
المپيكي بوكس ايران

احسان روزبهاني، بوكسور وزن 81 كيلوگرم 
ايران موفق به دريافت سهميه المپيك شد. او 
و  ارمنستان  نمايندگان  مقابل  برد  دو  از  بعد 
ايرلند  از  جهان  دوم  نفر  مصاف  به  لهستان 
رفت و درحالي كه در 4 راند 15 - 15 مساوي 
شد با مشت شماري عنوان برتري را به خود 
كيلوگرم   81 وزن  بوكسور  داد.  اختصاص 
به  نهايي  هشتم  يك  مرحله  در  امروز  ايران 

مصاف رسول اوف از ازبكستان مي رود.
روزبهاني  گوانگجو  آسيايي  بازي هاي  در 
در  باخت.  بوكسور  اين  به   2 بر   3 نتيجه  با 
مسابقات آسيايي نيز رسول اوف موفق شده 
بود محمد ستارپور را در وزن 75 كيلوگرم 
شكست دهد.در وزن 64 كيلو، مهدي طلوتي 
كه پيش از اين نمايندگان فيليپين و پاكستان 
را برده بود براي صعود به جمع هشت نفر با 
نفر دوم جهان از مغولستان ديدار كرد و با 
نتيجه 24 بر 9 شكست خورد. از آنجا كه 10 
نفر برتر هر وزن سهميه المپيك مي گيرند با 
راهيابي مغولستان به فينال طلوتي نيز شانس 

كسب سهميه دارد.
حال با توجه به اين موضوع بايد منتظر ماند 
نيز  طلوتي  ايران  نمايندگان  ديگر  كه  ديد  و 
حضور  سهميه  روزبهاني  همچون  مي توانند 

در المپيك لندن را كسب كنند يا....

تاريخ ورزش

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

ارزان ترين و گران ترين 
مرد تاريخ فوتبال  

 
 � بررسى رقم قرارداد دهدارى در تيم ملى 

ناصر ابراهيمى مى گويد در سال 1370 كه دستيار على پروين بودم، مربيان تيم 
ملى به زحمت 20 هزار تومان در ماه مى گرفتند كه با توجه به قيمت سكه ى 
طالى آزادى در آن سال، مى شد با اين پول 7 سكه بهار آزادى خريد. اگر اين 7 
سكه را امروز در ماه به سرمربى يا يكى از مربيان تيم ملى بدهند، رقمى حدود 
2 ميليون و 200 هزار تومان مى شود كه در سال رقمى حدود 25 يا 269 ميليون 
تومان است. به عبارتى رقم دستمزد مربيان، امروز حدود 10 تا 15 برابر بيشتر 
از آن دوران شده است، البته در نظر بگيريدكه سكه طالى بهار آزادى شاخص 
اقتصاد ما نيست و قيمتش به صورت غير طبيعى باال رفته است و در اوج گيرى 
قيمت آن مسائل ديگرى دخالت دارد. به هر حال اين كه در تاريخ فوتبال ايران 
تنها يك نفر بوده كه براى هدايت تيم ملى فوتبال ايران دستمزدى را طلب نكرده. 

آن يك نفر هم استاد پرويز دهدارى است. 

� هدايت تيم در 2 مقطع 
پرويز دهدارى 2 بار در 2 مقطع مختلف هدايت تيم ملى فوتبال را بر عهده گرفت. 
ابتدا سال 1350 و در 38 سالگى بود كه سرمربى تيم ملى شد. بار دوم در سال 
1365 بود كه هدايت تيم ملى فوتبال را بر عهده گرفت. او در اين مقطع تا سال 
1367 سر مربى تيم ملى فوتبال كشورمان بود و در هر مقطع در فوتبال ايران 

2 اتفاق بسيار مهم رخ داد كه در ادامه با هم مرور مى كنيم. 

� دوران فوتبال استاد 
تيم  به  سال 1334  در  او  كرد.  شروع  آبادان  شاهين  تيم  از  را  فوتبال  دهدارى 
شاهين تهران رفت، البته بعد از آن كه چشمان مسئوالن تيم ملى او را با پيراهن 
از  بعد  و  شد  دعوت  ملى  تيم  به  ديد،  كشور  قهرمانى  مسابقات  در  آبادان  تيم 
دعوت به تيم ملى فوتبال بود كه به تيم شاهين تهران رفت. رفتار نجيبانه، موقر 
و متين او باعث شد كه خيلى زود در دل اهالى فوتبال جاى گيرد و همزمان به 
عنوان يك ستاره فنى و يك اسطوره اخالق معرفى شود. نام دهدارى در فوتبال 

ما همواره با احترام و ادب توام بوده است. 

� اولين قهرمان كشور 
در دهه هاى 30 و 40 هر شهر صاحب يك شاهين و يك تاج بود! اين تيم ها با هم 
تشريك مساعى داشتند و يك عنوان واحد را يدك مى كشيدند. هر بازيكن، راحت 
مى توانست بدون رضايت نامه و فقط با اطالع مديريت مركزى تيم هاى شاهين 
و تاج در شهرهاى مختلف تردد كند. به همين دليل بودكه ستارگان تيم شاهين 
در سال 1339 همگى به تيم شاهين آبادان پيوستند. شاهين تهران در مسابقات 
قهرمانى كشور در سال 39 شركت نكرد. در آن سال براى اولين بار مسابقات 
به  شد.  برگزار  شهرها  منتخب  هاى  باشگاه  شركت  با  شهرها  جاى  به  كشور 
مسابقات  در  تيم «سپه»  تهران  از  كيان،  و  دارايى  تاج،  شاهين،  انصراف  دنبال 
قهرمانى كشور شركت كرد. از شهرهاى ديگر هم تيم هايى مثل فرهنگ قزوين و 
شاهين آبادان در مسابقات حضور يافتند. مسئوالن تيم شاهين آبادان ستارگان 
شاهين را از ساير شهرها جذب كرد. البته ستارگانى كه اصالتًا آبادانى بودند. 
منوچهر  جاسميان،  حميد  شاهوردى،  حضور  با  را  آبادان  شاهين  تيم  ها  آن 
ساليا، پرويز دهدارى، حميد برمكى، على پورجانكى و ... تشكيل داده و قهرمان 

كشور شدند. پرويز دهدارى، كاپيتان آن تيم تاريخى بود. 

� دكترين تشكيل پرسپوليس 
انحالل  مقدمات  دهدارى،  پرويز  و  اكرامى  دكتر  بين  اختالف  با   ،1346 سال 
باشگاه شاهين فراهم شد. شاهين منحل شد و ستارگانش در آستانه پيوستن به 
تيم هاى ديگر بودند كه آن اتفاق تاريخى رخ داد. دهدارى ارتباط نزديكى با رجب 
فرامرزى داشت كه هدايت باشگاه گمنامى به اسم پرسپوليس را در دسته سوم 
مسابقات تهران عهده دار بود. دهدارى از فرامرزى خواست تا با حاج رضايى 
گفت و گو كند. حاج رضايى معاون و قائم مقام رئيس باشگاه پرسپوليس يعنى 
و  دهدارى  ديدار  و  آشنايى  مقدمات  فرامرزى  و  رضايى  حاج  بود.  عبده  على 
به  شاهين  ستارگان  تا  شد  حاصل  توافق  ديدار،  اين  در  كردند.  فراهم  را  عبده 

پرسپوليس بروند. اين بود دكترين دهدارى در تشكيل پرسپوليس. 

� ستارگانى كه به فوتبال معرفى شدند 
دهدارى تا سال 48 سرمربى پرسپوليس بود. در اواسط اين سال بر اساس يك 
قرارداد همكارى بين عبده مالك پرسپوليس و محمود خيامى رئيس پيكان، تمام 
دهدارى  رفتند.  پيكان  فوتبال  تيم  به  اصلى  عزيز  منهاى  پرسپوليس  ستارگان 
بود.  راجرز  آلن  مقطع  آن  در  پيكان  سرمربى  رفت.  پيكان  به  تيم  ستارگان  با 
دهدارى تيم بسيار جوان گارد را در اختيار گرفته و با ستارگان جوان اين تيم 
ساختند.  را  هما  تيم  سال 52  در  گارد  ستارگان  درخشيد.  تهران  مسابقات  در 
حسن  خبيرى،  برادران  خورشيدى،  عليرضا  ميرفخرايى،  سهام  چون  مردانى 
نايب آقا، جواد رمزى، سجاد صادقى و ...از اين تيم، به تيم ملى فوتبال رسيدند. 

استاد براى نجات تيم ملى اميد 
در سال 1349 تيم ملى در بازيهاى آسيايى 1970حذف شد. دهدارى براى نجات 
تيم ملى آمد و در سال 1350 تيم ملى را قهرمان جام بين المللى كوروش كرد. 
ايران  تيم  او  اقدامات  با  كرد.  اساسى  تغييرات  دستخوش  را  ملى  تيم  سپس  او 

قهرمان جام ملت هاى 1972 آسيا شد و به المپيك 1972 مونيخ صعودكرد. 
� روزهاى بيمارى و دورى 

در سال 1352 در حالى كه استاد دهدارى 40 ساله بود، دوران بيمارى قلب او 
شروع شد و براى مدتى مربيگرى را كنار گذاشت. او در مقطعى سرپرست تيم 
صنعت نفت آبادان و در برهه اى نيز سرپرست تيم ملى اميد شد. همچنين در 
سال هاى بعد از انقالب اسالمى در حالى كه تاج سابق به شدت روى جذب او 
نظر داشت، به شاهين رفت و سرپرست اين تيم شد. در سال 60 از شاهين جدا 
و خانه نشين شد. در سال 65، نصرا... سجادى از او درخواست كرد تا از خانه 

بيرون آمده و مديريت تيم هاى ملى فوتبال را بر عهده بگيرد. 

� جوانگرايى رويايى 
در زمانى كه 14 بازيكن تيم ملى فوتبال در سئول 1986 از تيم ملى استعفا دادند، 
ديدارى  در  شد.  سوم  آسيا  هاى 1988  ملت  جام  در  جوان،  عده  يك  با  او  اما 
كردند  پرتاب  يخ  و  برف  و  سنگ  او  سوى  به  تماشاگران  ژاپن،  برابر  دوستانه 
و باعث ناراحتى و اندوه شديد استاد شدند. به اين ترتيب او از تيم ملى كناره 
گرفت، در مقطعى كوتاه سرپرست تيم بنياد شهيد تهران شد و در آذرماه سال 

71 در حالى كه 59 ساله بود، درگذشت. 

دهدارى در ميان تمام سرمربيانى كه در ادوار مختلف هدايت تيم ملى فوتبال را 
بر عهده گرفته اند، تنها كسى بودكه از هدايت تيم ملى انتظار دريافت پول نداشت. 
شيدا دهدارى دختر استاد مى گويد: «روزى مهدى خبيرى از طرف فدراسيون 
يك دستگاه اتومبيل رنو 5 آورد تا به پدر بدهد تا او مسافت منزل تا فدراسيون 
يك  برگرداند.  را  اتومبيل  استاد  اما  كند.  طى  اتومبيل  با  را  ملى  تيم  تمرينات  و 
بار ديگر زمانى كه كودك بودم، باشگاه پرسپوليس در سال 54 و 55 يك تخته 
فرش دستباف را براى پيشكش به خانه ما فرستاد تا پدر را براى بازگشت به 

پرسپوليس ترغيب كند، اما پدر قبول نكرد و هديه را پس فرستاد.» 

دهدارى در حالى براى تيم ملى در سال هاى 65 تا 67 بدون دريافت دستمزد 
و  پرسپوليس 120  به  پيوستن  براى  باوى  كريم  زمان،  همان  كه  كرد  مى  كار 
با  بعد  سال  گرفتند. 2  تومان  هزار  استقالل 150  به  رفتن  براى  مرفاوى  صمد 
وجود  به  فوتبال  در  تومانى  ميليون   6 دستمزدهاى  كشاورز،  باشگاه  تشكيل 
آمد، اما استاد همچنان دستمزدى را از فوتبال نمى گرفت. از ديدگاه او، فوتبال 
حرفه نبود، بلكه عشق بود. ناصر ابراهيمى مى گويد، طى 18 سال دستمزد من 
سال 86  در  تومان  ميليون  به 50  سال 71  در  تومان  هزار  از 20  ملى  تيم  در 
رسيد، اما امروز افشين قطبى براى پيوستن به تيم ملى ايران، در حالى كه تجربه 
سرمربيگرى را تنها در يك تيم داشته است (پرسپوليس) 800 ميليون تومان پول 
مى گيرد. البته تاريخ هيچ گاه با حسرت از مردى نمى نويسد كه به رغم بزرگى، 
شكوه و عظمتى كه در كارش داشت، در قبال هدايت تيم ملى فوتبال كشورش 

دستمزدى دريافت نكرد.
    نمى نويسد كه به رغم بزرگى، شكوه و عظمتى كه در كارش داشت، در قبال 

هدايت تيم ملى فوتبال كشورش دستمزدى دريافت نكرد.
منبع: تماشاگر ، شماره 33 



جمعه 15 مهر ماه 1390 -  شماره 218هفته نامه پرشين2626
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

 
 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: 

تصميم  برايش  ديگران  ندارد  دوست  كس  هيچ 
بگيرند، شما هم همين طور و به طور معمول الزم 
اما  كرد  برخورد  جدى  طور  به  افراد  اين  با  است 
در شرايط كنونى مجبور هستيد پيشنهاد آن ها را 

بپذيريد.
اين هفته براى شما خوب است و اقدام به انجام هر 
كارى كه بكنيد به نفع تان خواهد بود ، پس با خوش 

بينى تصميم بگيريد.
� ارديبهشت ماه: 

اين هفته به طور جالبى همه مشكالت حل مى شوند 
و چيزهاى زيادى را متوجه مى شويد ، بعضى از 
افراد طرز فكرشان را تغيير داده اند و همين طور 
نقشه هايشان و اين موضوع براى شما جالب است.
بهتر است به اتفاقاتى كه مى افتد توجه كنيد چون 
احتماًال در زندگى خصوصى شما تاثيرگذار است 
توجه  شما  به  اطرافيان  باشيد  نگران  نيست  الزم  ؛ 

زيادى دارند و از شما حمايت ميكنند.
� خرداد ماه: 

تاكيد  ؛  داريد  رو  پيش  را  خوبى  لحظات  هفته  اين 
را  خودتان  تا  داريد  دارد و فرصتى  وجود  زيادى 

نشان دهيد. 
در اين هفته ستارگان استعداد هنرى شما را افزايش 
مى دهند. ؛ فرصتى داريد تا اوقات فراغتتان را به 
عجيب  هاى  ايده  با  نفر  يك  ؛  بپردازيد  مفيدى  كار 

خود براى شما شانس مى آورد.

� تير ماه: 
اين هفته هيچ كس به اندازه شما به خانواده اهميت 
نمى دهد وشايد اكنون تصميم بگيريد همه را دور 

هم جمع كنيد.
شايد نياز به برنامه ريزى داشته باشد اما هيچ چيز 
شما را مايوس نميكند مخصوصًا كار بيش از حد ؛ 

پس با انرژى مثبت اين هفته را اغاز كنيد.
� مرداد ماه: 

انرژى  از  پر  هميشه  شما  قانون،  يك  عنوان  به 
توانيد  مى  سختى  به  حاضر  حال  در  ولى  هستيد، 

با شور واشتياق كارى را انجام دهيد. 
كه  كارى  هر  مورد  در  باشد،شما  كه  دليل  هر  به 
از  را  تان  روحيه  و  انگيزه  ميكنيد  احساس  ميكنيد 
دست داده ايد و يا نگران ميشويد كه نكند آن چيزى 
نباشد كه ديگران از شما خواسته بودند در غير اين 

صورت صد در صد حالتان خوب است. 
و  كنيد  استراحت  ميتوانيد  كه  جا  آن  تا  هفته  اين 
انرژى  ميزان  با  ميتوانيد  كه  است  صورت  اين  در 

هميشگى خود ادامه دهيد.
� شهريور ماه: 

اين هفته دوست داريد همه كارها بر اساس برنامه 
پيش بروند اما اين طور نيست.

سعى كنيد در همه چيز موفق باشيد ؛ اگر احساس 
بى حوصلگى مى كنيد طورى رفتار نكنيد كه انگار 
تا  كنيد  استراحت  كمى  ؛  است  نيفتاده  اتفاقى  هيچ 

انرژى دوباره بگيريد.
� مهر ماه: 

در اين هفته گر چه بايد پرانرژى باشيد ولى چنين 
سى  حسا ا

كوچكترين  نداريد  احساسى  چنين  اگر  و  نداريد 
فرصتى كه پيدا كنيد ميخواهيد استراحت كنيد.

احساس  ميكند  اذيت  را  شما  چيزى  اگر  چنين  هم 
رخوت و بى حالى خواهيد كرد و اين طور به نظر 
مى رسد كه شما نسبت به شخص مورد عالقه تان 

و يا وضعيت مالى تان بسيار نگرانيد.
ببخشيد؟  بهبود  را  وضع  اين  خواهيد  مى  چگونه 
يقين  و  بيابيد  مناسبى  حل  راه  تا  كنيد  تفكر  كمى 

داشته باشيد كه خواستن توانستن است.
� آبان ماه: 

به  را  تان  محبوب  نيازهاى  ميتوانيد  هفته  اين  در 
خوبى شناسايى و انها را برطرف كنيد.

الزم نيست زياد تالش كنيد كوچك ترين كارى هم 
كه انجام دهيد موفق ميشويد چون اين هفته براى 
شما به خوبى خواهد گذشت پس زياد خودتان را 

خسته نكنيد.
� آذر ماه: 

شما  از  بيشمارى  هاى  خواسته  نفر  يك  هفته  اين 
دارد ؛ گرچه شما بايد خيلى خشنود باشيد از اين 
تحت  اما  بينند  مى  توانا  را  شما  اينقدر  ديگران  كه 
فشار زيادى بخاطر اين مسئله قرار خواهيد گرفت. 
تحت هيچ شرايطى نبايد بگذاريد مشكالت بر شما 
خسته  كه  اين  بعالوه  وقت  آن  چون  شوند  چيره 
از  نيز  را  خود  نفس  به  اعتماد  ؛  نمايد  مى  تان 
دست خواهيد داد ، سعى كنيد در اين هفته بيشتر 
انجام  انگيزى  هيجان  كار  هيچ  و  كنيد  استراحت 

ندهيد.
� دى ماه: 

بسيار  كارها  در  كردن  برقرار  تناسب  هفته  اين 
مهم است ؛ اگر الزم بود تمام وقت كار كنيد، حتمُا 
به  شما  كردن  كار  اين  كه  بگوييد  همسرتان  به 

سودخود او هم هست. 
؛  نشويد  عصبانى  سريع  كنيد  سعى  هفته  اين  در 
در  توانيد  مى  كنيد  ريزى  برنامه  وقتتان  براى  اگر 
كارهايتان پيشرفت كنيد و هم چنين به افراد منزل 

هم رسيدگى كنيد.
� بهمن ماه: 

و  باشند  مى  تان  زندگى  بخش  مهمترين  دوستان 
اين هفته مى توانيد از معاشرت با آنها لذت زيادى 

ببريد.
بايد دور هم جمع شويد و كارى انرژى زا سرگرم 
كننده يا غير معمول انجام دهيد ؛ همچنان بايد به 
توجه  ايد  سپرده  آنها  به  تعهدى  اخيراً  كه  كسانى 

كنيد. 
شايد وقت آن رسيده كه بعضى از آنها را رها كنيد 
الزم  كه  را  انرژى  كه  دانيد  مى  اگر  خصوص  به  ؛ 

دارند به آنها نمى دهيد.
� اسفند ماه: 

يك  رفتار  پشت  كه  را  اى  انگيزه  شما  هفته  اين 
اما  كنيد  درك  كامًال  توانيد  نمى  دارد  قرار  شخص 
اجازه ندهيد مانع شود كه با دستور كار خودتان 

جلو برويد.

دوست  كس  هيچ  كه  است  ناخوشايند  حقيقتى  اين 
ندارد ببيند آشنايانش پيشرفت كنند! 

جدول و سرگرمى






