
تنش هاى سياسى باال گرفت
روز چهارشنبه اريك هولدر، وزير دادگسترى اياالت متحده، اعالم كرد كه يك ايرانى با تابعيت آمريكا به 

اتهام تالش براى ترور عادل الجبير، سفير عربستان سعودى در واشنگتن، دستگير شده است.
به گزارش پرشين به نقل از خبرگزاريها، پس از سخنان وى، وزارت خارجه اين كشور با صدور يك هشدار 
امنيتى در مورد سفر آمريكاييان به خارج، اعالم كرد كه طرحى كه خنثى شده "ممكن است نشانه تمركز 
تهاجمى تر برنامه هاى حكومت ايران بر عمليات تروريستى، به خصوص عليه ديپلمات هاى كشورهاى منتقد 
ايران باشد."  اين سخنان با پوشش رسانه اى وسيعى در داخل و خارج آمريكا همراه بود و رسانه هايى 

خارجى موجى از اخبار و تحليل ها را درباره اين موضوع مخابره كردند.
پيامدهاي  درباره  مطلب  اين  بيان  با  ملل  سازمان  امنيت  شوراي  در  ايران  دايم  نماينده  خزاعي،  محمد 
دادگستري  وزير  كه  چهارشنبه  روز  داد.  هشدار  كشور  اين  مقامات  به  امريكا  جديد  سناريوي  وحشتناك 
عادل  ترور  به اتهام توطئه براي  سيار»  ارباب  به نام «منصور  امريكا اعالم كرد يك امريكايي ايراني تبار 
الجبير، سفير عربستان در اياالت متحده، بازداشت شده است.اين مقام امريكايي مدعي شد كه «ارباب سيار» 
با نيروي قدس، بازوي برون مرزي سپاه پاسداران جمهوري اسالمي در ارتباط بوده و عالوه بر طرح ترور 
ديپلمات سعودي، درصدد اجراي برنامه هاي ديگري براي بمبگذاري در سفارتخانه هاي اسراييل و عربستان 
نيز بوده است و افزود كه فرد ديگري به نام «غالم شكوري»، مقيم ايران و از اعضاي نيروي قدس نيز به 
دست داشتن در اين توطئه متهم است. با انتشار ادعاي خبري مقامات امريكايي نسبت به دست داشتن دو 
ايراني در ترور سفير سعودي در واشنگتن و انفجار سفارتخانه هاي عربستان و اسراييل در اياالت متحده 

اين جريان ابعاد جدي تري به خود گرفت....
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زيان اختالس 
از جيب 

بخش خصوصي
دكتر آرش فهيم 
استاد رياضي مالي دانشگاه ميشيگان 

صحبت  مي شود،  ناميده  بزرگ»  «اختالس  آنچه  مورد  در  جا  همه 
از  خالى  خبرگزارى  يا  روزنامه  هيچ  اقتصادى  صفحه  و  مى شود 
مطلبى در آن مورد ديده نمى شود. با اين وجود به زحمت مى توان 
كسى را يافت كه بداند دقيقا چه اتفاقى افتاده است. من نيز به عنوان 
يك غيرمتخصص در زمينه بانكدارى، با خواندن اخبار جارى دچار 
ابهامات زيادى شده ام. برخى از اين ابهامات مى تواند براى هر كسى 
پيش بيايد. براى همين بر آن شدم تا برخى از ابهامات را بيان كنم 
شيوه هاى  اختالس  اصوال  دهم.  ارائه  يافتم  آن ها  براى  كه  جوابى  و 
پيچيده اى دارد و اگر چنين نبود، انجام آن غيرممكن بود و كشف آن 
زبان  به  هم  آن  اختالس  شرح  پيچيدگى،  بنابراين  نمى شد.  خبرساز 

ساده نبايد كار چندان ساده اى باشد. 
من به عنوان يك ناظر بيرونى، سعى كردم از ميان اخبار درج شده 
به اصل ماجرا پى ببرم. اما ابهامات فراوانى برايم ايجاد شد. اولين 
آن، «اختالس» ناميدن سوءاستفاده انجام شده بود. بعدا جايى شنيدم 
پيش  تا  اختالس  اصطالح  كاربردن  به  بر  هم  قضائيه  قوه  رئيس  كه 
خودشان  آن،  از  بعد  گرچه  دارد؛  تاكيد  موضوع  شدن  روشن  از 
يا  اختالس  تعريف  بردند.  كار  به  را  اصطالح  اين  مصاحبه  چند  در 
است؛  روشن  بسيار   (Embezzlement) آن  انگليسى  معادل  حداقل 
كه  شخصى  توسط  كه  مال  تصاحب  يا  سازى  پنهان  صداقت،  عدم 
شركتى  مدير  كنيد  فرض  مثال  گيرد.  مى  انجام  شده  اعتماد  او  به 
خود  شخصى  حساب  به  كرده  مخفى  را  شركت  درآمد  از  بخشى 
واريز مى كند. بايد ديد كه آيا با اين تعريف، اتهام مذكور يك اختالس 

است يا خير. در ماجراى اخير، شعبه اى از بانك صادرات به عنوان 
بانك خريدار مقدارى ال سى صادر كرده بود. از طرف ديگر طرف 
فروشنده با بانك ديگرى در ارتباط نبود. بانك طرف ديگر هم همان 
به  را  ال سى ها  مبالغ  بايستى  صادرات  بانك  بود.  صادرات  بانك 
طرف فروشنده پرداخت مى كرد اما ظاهرا مشكلى داشت و نتوانست 
پرداخت كند. با توجه به توضيحات داده شده، اين وضعيت تنها وقتى 
رخ مى دهد كه خريدار نتواند بدهى خود را به بانك صادرات پرداخت 
را  بدهى  اين  نتوانسته  خريدار  چرا  كه  است  اين  اول  سوال  كند. 
پرداخت كند؟ ظاهرا خريدار و فروشنده هر دو يك شخص بوده اند. 
يعنى دارنده يك مجموعه اقتصادى بزرگ، شركت هاى زيرمجموعه 
خود را طرف معامله ال سى قرار داده است. بدين شكل به جاى اين 
كه براى گسترش فعاليت هاى اقتصادى خود از بانك وام بگيرد، از 

طريق ال سى ها مقدارى نقدينگى دريافت كرده است. 
سوال دوم اين است كه به هر حال سررسيد پرداخت ال سى ها خواهد 
بايد  چرا  بنابراين،  آمد.  خواهد  خود  بدهى  دنبال  به  بانك  و  رسيد 
كسى اين همه ال سى از بانك بگيرد. در حالى كه نتواند بدهى خود 
را برگرداند. پاسخ آن را بايد در بازار آشفته بدهى در ايران جست. 
كه  شخصى  بنابراين،  است.  فروش  و  خريد  قابل  راحتى  به  ال سى 
100ميليارد ال سى دارد، مى تواند مثال آن را به 90ميليارد به شخص 
ديگرى بفروشد. در اين ميان بدهى او به بانك كمتر غيرقابل پرداخت 
 مى شود. به عالوه، مى تواند با بانك توافق كند كه 100 ميليارد را در 
چند قسط و به همراه سود بانكى پس دهد. از آنجا كه سود بانكى 
در ايران بسيار پايين است، خريدار باور دارد كه مى تواند از طريق 
اين 90 ميليارد سرمايه، بيش از 100ميليارد نقدينگى ايجاد كند. در 
اين ميان نقش پايين بودن سود بانكى بسيار برجسته است. دارنده 
ال سى ها به جاى اين كه ال سى خود را نزد بانك صادرات نقد كند، 
آن را به بانك هاى ديگر مثل بانك ملى و سامان فروخته است. حاال 
هستند.  صادرات  بانك  حساب  طرف  كه  هستند  ديگر  بانك هاى  اين 
سوال ديگر اين است كه چرا بانك صادرات از پرداخت بدهى اش به 
ساير بانك ها شانه خالى كرده است. بانك صادرات يا توان پرداخت 
اين بدهى ها را ندارد كه احتماال ناشى از عدم پرداخت بدهى طرف 
خريدار به آن بانك است، يا در كل چون صدور اين ال سى ها توسط 
شعبه مذكور را غيرقانونى مى داند، مى خواهد تا حكم نهايى دستگاه 
قضا صبر كند. هنوز در هيچ يك از خبرها ذكر نشده كه آيا دريافت 
صادرات  بانك  به  خود  بدهى  پرداخت  از  ال سى  مبالغ  اصلى  كننده 
شانه خالى كرده است يا خير. اما مى توان حدس زد كه او نتوانسته 
اين بدهى ها را بپردازد. در خبرها آمده است كه جلو تاسيس بانك 

خصوصى آريا توسط او گرفته شده است. تاسيس بانك دو مزيت 
مهم براى موسس آن دارد. اول اين كه از تسهيالتى كه بانك مركزى 
با  دوم  مى كند،  استفاده  مى دهد  ارائه  تاسيس  تازه  بانك هاى  به 
بدين سان  مى دهد.  افزايش  را  خود  نقدينگى  مردم،  از  سپرده گيرى 
او مى تواند تنزيل ناشى از فروش ال سى ها را جبران كند. بنابراين، 
دست  مى شد،  داده  مذكور  شخص  به  آريا  بانك  تاسيس  اجازه  اگر 
پرترى براى پرداخت بدهى هاى خود داشت و شما در حال خواندن 
كه  است  اين  مى آيد  پيش  كه  سوالى  نبوديد!اساسى ترين  متن  اين 
چرا شخصى كه يك مجموعه اقتصادى فعال و سودده دارد، به اين 
اين  به  مى توان  كه  جواب هايى  مى آورد.  روى  سوءاستفاده اى  نوع 
بانكى  نظام  ناكارآمدى  به  همگى  و  است  تاسف آور  كمى  داد  سوال 
بانك دارى  بهانه  به  بانكى  بهره  نرخ  داشتن  نگه  پايين  مى گردد.  باز 
اسالمى يكى از اين داليل است. وقتى نرخ بهره آن قدر پايين باشد 
كه شما با سپرده گذارى وام در همان بانكى كه وام را از آن دريافت 
كرديد بتوانيد سود كنيد، چرا نبايد انتظار داشت كه فعالين اقتصادى 
غيرقانونى،  نمى گويم  بياورند.  روى  اقتصادى  مضر  روش هاى  به 
چون قانون دان نيستم تا قضاوت كنم. خودتان قضاوت كنيد كسى كه 
4700 ميليارد تومان دارايى دارد و توانسته يك هزار ميليارد تومان 
وثيقه فراهم بياورد، چرا نبايد از راه هاى قانونى 1800ميليارد تومان 

وام بانكى براى توسعه فعاليت اقتصادى خود طلب كند.
تامين  تا  مى رود  ال سى  تاريك  بازار  سراغ  به  كه  مى شود  همين   
شد،  باز  كه  راه  دهد.  انجام  طريق  اين  از  را  خود  فعاليت هاى  مالى 
كسى  مثل  ناگزير.  احتماال  و  است  انگيز  وسوسه  هم  سوءاستفاده 
وقتى  حتى  بعد  اما  مى كند  دزدى  گرسنگى  رفع  براى  كه  مى ماند 
گرسنه نيست، به اين كار ادامه مى دهد. اين طور مى شود كه با شعبه 
تبانى مى كند و 2800 ميليارد تومان ال سى صادر مى شود. در اين 
ميان الزم است بدانيم قضاوت در مورد اين سوء استفاده بر اساس 
عدد و رقم باالى آن كار چندان درستى نيست. تنها ضرر آن هم اين 
نيست كه بانك ملى و چند بانك ديگر طلب خود را از بانك صادرات 
واحدهاى  هستند. ضرر اصلى اين ماجرا  مالباخته  نگرفته اند و فعال 
توليدى بخش خصوصى هستند كه با شروع اين پرونده، تامين مالى 
و حتى شايد حيات آن ها به خطر افتاده باشد. بر مسئوالن است كه 
روشن  را  ماجرا  اين  از  بيشترى  جنبه هاى  دقيق تر  اطالع رسانى  با 
ناكارآمدى هاى  زمينه   در  جامعى  تحقيق  است  الزم  عالوه،  به  كنند. 
نظام بانكى كشور صورت گيرد و دولتمردان موظف شوند، نتايج اين 

تحقيقات را در اصالح نظام بانكى كشور به كار گيرند. 
برگرفته از تهران امروز
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براى يك فرهنگ خسارت بزرگى است كه مردم آن با كتاب و كتاب خوانى ارتباط نداشته و براى يك فرد موفقيت 
بزرگى ست كه با كتاب خوانى مانوس و آموختن را سرلوحه زندگى خود قرار داده است.

در حال حاضر كتاب و كتاب خوانى از ملزومات زندگى امروز شهرى بوده و تقريبا مكانى را نمى توان يافت كه 
در آن اثرى از كتاب نباشد. اما سوال اين است كه چقدر كتاب خريده و مطالعه مى كنيم؟ با اندكى تامل و البته با 
تلخى بايد اعتراف كنيم كه رواج كتاب و كتاب خوانى در جوامع امروز ايرانيان داخل و خارج از كشور، نه تنها 
روند صعودى نداشته، بلكه حتى كمتر از آن چيزى ست كه انتظار مى رود. درد بزرگى كه هنوز در بين عوام شكل 
نگرفته اين است كه كتابى بخرند و در حين كار روزانه، در زمان استراحت و يا حتى در وسايط نقليه عمومى و 

... آن كتاب را بخوانند.
 البته ايجاد انگيزه براى اين كار محال نبوده و امكان پذير است چرا كه در كشورهاى مدرن امروزى اين مهم به 
شكل يك فرهنگ اجتماعى نمود پيدا كرده است. شكى نيست كه ترويج اين فرهنگ در جامعه ى ما نيز، چه از سوى 

خوانندگان و چه از سوى دست اندركاران و سياستگزاران فرهنگى توجه بيشترى نياز دارد. 
ارزيابى شرايط و امكانات حال حاضر فرهنگى نشانگر اين است كه امروزه كتاب و مطالعه كردن به عنوان يك 
گسترش  به  توجه  با  كه  اينجاست  سوال  اما  گيرد.  مى  قرار  استفاده  مورد  فرهنگى  بسترسازى  جهت  در  ابزار، 
روزافزون اينترنت و كتاب هاى گوياى اينترنتى در جوامع پيشرفته امروزى، آيا كتاب خوانى رو به افول نهاده 
است؟ با اندكى مطالعه پيرامون زندگى خود در اين جوامع مى توان به اين نتيجه رسيد كه نه تنها اين موضوع 

اهميت خود را در اين فرهنگ ها از دست نداده بلكه ابعاد گسترده ترى از لحاظ كمى و كيفى پيدا نموده است. 

و اما ما ايرانيان نيز با توجه به قدمت ديرين خود در تمامى عرصه هاى فرهنگى و علمى، نياز داريم تا كتاب را در 
واالترين جايگاه خود در جامعه و فرهنگ خويش قرار دهيم. به همين منظور نشريه پرشين هفته گذشته با تهيه 
گزارش از كتاب و كتابخوانى  ايرانيان در لندن سعى در برقرارى ارتباط مخاطبين با  فرهنگ كتاب و كتابخوانى 

نموده تا بتوانيم با همكارى شما هموطنان آموختن و يادگيرى را سرلوحه خود قرار دهيم .

اميدواريم كه بتوانيم در راهى كه قدم گذاشتيم با نظرات و پيشنهادات شما فرهنگ دوستان و هموطنان، كتاب و 
كتابخوانى را در جامعه اى كه در آن مهاجريم رواج داده تا به ارزش هاى واالى فرهنگى ميهنمان ارج نهيم.

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. 

اين شناسنامه همه ماست
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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 22 مهر ماه 1390 -  شماره 219هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گزارش

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.

گزارشي از سازمان بهداشت جهاني در 16 دسامبر 
روز جهاني سالمند 

سالمندي جمعيت، 
پديده اي جهاني است

امروزه افزايش اميد به زندگي وكاهش سطح باروري 
و زاد ولد، باعث باالرفتن شمار سالمندان نسبت به 
جمعيت كل شده است و اين رشد فزاينده افراد مسن 

همچنان ادامه دارد؛ به طوري كه بر اساس پيش بيني 
كارشناسان، در آينده نه چندان دور، در جهان از هر 

5 نفر، 1 نفر سالمند خواهند بود...

با افزايش تعداد سالمندان، مساله بهداشت، سالمت 
روز  هر  جامعه  در  آنها  رفاه  و  آسايش  تامين  و 
دليل  همين  به  مي كند.  پيدا  گسترده اي  و  تازه  ابعاد 
يكي  به  اخير  سال هاي  در  سالمندان  زندگي  ارتقاي 
از دغدغه هاي جهاني تبديل شده است. در اين راستا 
سازمان ملل روز 14 دسامبر سال 1990 در مجمع 
عمومي ساالنه خود بر اساس قطعنامه 106/45 روز 
اول اكتبر برابر با 9 مهرماه را به عنوان روز جهاني 
مجمع  آن،  از  پس  سال  يك  كرد.  انتخاب  سالمندان 
اصول   91/46 قطعنامه  طي  ملل  سازمان  عمومي 
در  كرد.  تصويب  را  سالمندان  براي  ملل  سازمان 
در  سالمندان  جهاني  مجمع  دومين  در  سال 2002، 
اسپانيا، طرحي جهاني درمورد سالمندي به تصويب 
نقاط  در  جوامع  تمام  توسعه  بر  واقع  در  كه  رسيد 
مقابله  و  فرصت ها  از  استفاده  براي  جهان  مختلف 
 21 قرن  در  سالمندان  روي  پيش  چالش هاي  با 
متمركز بود. بيستمين سالگرد روز جهاني سالمندان 
اهداف  دستاوردهاي  به  برگزارشد  گذشته  سال  كه 
يافت.  اختصاص  سالمندان  براي  هزاره  توسعه اي 
در سال جاري نيز موضوع اصلي نشست هاي اين 
و  فرصت ها  و  مادريد  طرح  ملل،  سازمان  در  روز 
بهداشت  سازمان  بود.  خواهد  سالمندي  چالش هاي 
جهاني (WHO) كه در واقع مسوول اجرا و پيگيري 
امور بهداشت و سالمت در جهان از سوي سازمان 
ملل است، اطالع رساني عمومي پيرامون روز جهاني 
سالمندان را بر عهده دارد و مباحثي با موضوعات 
كافي  بهداشتي  «مراقبت هاي  سالمندان»،  «جمعيت 
را   ... و  اجتماعي»  «مراقبت هاي  و  سالمندان»  براي 
در اين خصوص پيگيري مي كند. سازمان ملل اداره 
اطالعات عمومي (DPI) خود را نيز به عنوان «حامي 

روز جهاني سالمندان» معرفي كرده است.
در گزارش سازمان بهداشت جهاني، 10 واقعيت زير 

به عنوان 10 واقعيت سالمندي بيان شده است:
 60 تعداد  است.  جهاني  پديده اي  جمعيت،  سالمندي 
سال  تا  و  است  افزايش  حال  در  جهان  ساله هاي 
در  دنيا  سالمند  جمعيت  درصد   80 حدود   ،2050

كشورهاي در حال توسعه زندگي خواهند كرد. 
از  و  مدرن  جامعه  دستاورد  جمعيت  سالمندشدن 
بهداشت  توسعه  و  پزشكي  علم  پيشرفت  آن،  داليل 
است. در سال 2005 اميد به زندگي در كشورهايي 
در  و  بود  سال   80 از  بيش  ژاپن  و  فرانسه  مثل 
است.  روبه افزايش  نيز  توسعه  حال  در  كشورهاي 

بچه هايي كه امروزه در شيلي، كاستاريكا، جامائيكا، 
لبنان، سريالنكا و تايلند به دنيا مي آيند، حداقل تا 70 

سال عمر خواهند كرد.

دنيا،  مختلف  نقاط  در  سالمت  وضعيت  در  تبعيض 
زندگي  به  اميد  ميزان  در  بارز  تفاوتي  ايجاد  باعث 
در جوامع بشري شده است. مثال در ژاپن بيشترين 
ميزان اميد به زندگي در جهان (83 سال) وجود دارد 
در حالي كه در بسياري از كشورهاي آفريقايي، اميد 

به زندگي به 40 سال كاهش يافته است.

جوامع  ميان  در  بهداشتي  خدمات  توزيع  نابرابري 
آزاردهنده است. مرفهان و ثروتمندان آمريكايي 20 
عمر  كشور  اين  كم بضاعتان  و  فقرا  از  بيشتر  سال 

مي كنند.
مرگ وميرها  درصد   80 نزديك   ،2050 سال  تا 
داد.  خواهد  رخ  باالتر  و  سال   60 سني  گروه  در 
باال  سن  افزايش  با  درماني  خدمات  هزينه هاي 
پيشگيرانه  و  مناسب  برنامه هاي  اجراي  با  مي رود. 
بهداشتي و درماني و باالبردن سن مرگ، مي توان از 

هدررفتن هزينه ها جلوگيري كرد.
سالمند سالم، گوهري گرانبها براي خانواده، جامعه 
حوزه  در  سرمايه گذاري  بنابراين  است  اقتصاد  و 
خواهد  سودمند  جهان  جوامع  تمام  براي  سالمت 
استراليا،  اروپا،  اتحاديه  كشورهاي  بيشتر  بود. 
آمريكا و كانادا در اين زمينه سرمايه گذاري هنگفتي 
كرده اند. اگر سيگاري هاي 60 تا 75 ساله دخانيات 
را كنار بگذارند، ريسك مرگ ومير زودرس ناشي از 

مصرف دخانيات تا 50 درصد كاهش مي يابد.

برنامه  در  آسيب پذير  افراد  و  سالمندان  قراردادن 
بسيار  نقش   (PHC) اوليه  بهداشتي  مراقبت هاي  و 
پيشگيري  و  سالمت  ارتقاي  در  مثبتي  و  سازنده 
گروه  اين  در  معلوليت ها  و  مزمن  بيماري هاي  از 
بهداشت  زمينه  در  كه  آموزش هايي  متاسفانه  دارد. 
بسيار  مي شود،  داده  بهداشتي  كادر  به  سالمندان 

اندك است. 
(مانند  آسيب پذير  گروه هاي  در  باليا  و  حوادث 
سالمندان) بسيار شديد بروز مي كند. باالترين آمار 
 2004 سال  در  اندونزي  سونامي  در  مرگ ومير 
با  بود.  باالتر  و  سال   60 سني  گروه  به  مربوط 
ارائه  مختلف،  حوادث  در  مرگ ومير  آمار  به  توجه 
در  سالمندان  از  حفاظت  براي  راهكار  و  مشي  خط 

حوادث و باليا ضروري است.
و  صدمه ها  و  سقوط  ريسك  سالمند،  افراد  در 
هزينه هاي ناشي از آن بسيار شديدتر و باالتر است. 
ناشي  صدمه هاي  تعرفه هاي  هزينه  استراليا  در 
سال هاي  در  باالتر  و  ساله   65 افراد  در  سقوط  از 

2001-2002 ، 3611 دالر براي هر فرد بوده است.

شده،  ايجاد  مختلف  جوامع  در  كه  تغييراتي  با 
افزايش  به  رو  جهان  در  سالمندان  از  سوءاستفاده 
است  تخمين زده  جهاني  بهداشت  سازمان  است. 
از  دنيا  سالمند  جمعيت  درصد   6 تا   4 حدود 
سوءاستفاده هاي فيزيكي، مالي، روحي و رواني رنج 

مي برند.
WHO :منبع

كنسرت شجريان در لندن

موسيقى  مرد  ميزبان  دوباره  لندن  رو،  پيش  ى  هفته  در 
سنتى ايران خواهد شد. ”محمدرضا شجريان“ خواننده ى 
نسل ديروز و امروز، در روز سه شنبه هجدهم اكتبر در 
سالن ”رويال فستيوال آرت“ لندن بار ديگر براى هموطنان 
كنسرت اجرا خواهد نمود تا ايرانيان دور از وطن، بار ديگر 
استاد  بشنوند.  را  كشورشان  مهر  و  محبت  صداى  طنين 
شجريان با گروه شهناز به روى صحنه  خواهد رفت كه 
رهبرى اين گروه را مجيد درخشانى بر عهده گرفته است. 
در  شجريان  آقاى  اروپايى  تورهاى  ادامه  در  اين كنسرت 

سال 2011 مى باشد.
______________________________________

نمايشگاه آثار هنرى و خطاطى 
استاد "حميد عجمى" در لندن 
در  ماه،  اين  پايان  تا  اكتبر  هجدهم  شنبه  سه  روز  از 
گالرى ميكا لندن برگزار خواهد شد. ساعت بازديد از اين 
حميد  بود.  خواهد  ظهر  از  بعد  تا 8:30  از 6:30  نمايشگاه 
خوشنويس  گرافيك،  طراح  تهران،   1341 متولد  عجمى 
پانزده  از  وى  است.  معلى  خط  كننده  ايجاد  و  نستعليق 
نزد  را  نستعليق  سال  مدت 12  و  پرداخت  خط  به  سالگى 
استاد غالمحسين اميرخانى و4 سال نزد كيخسرو خروش 
مندان  عالقه  است.  آموخته  ايران  خوشنويسان  انجمن  در 
توانند  مى  بيشتر،  اطالعات  كسب  جهت  نمايشگاه  اين  به 
Persian weekly به صفحه اين هفته نامه در فيس بوك

مراجعه نمايند.

____________________

اجراى گروه دنگ شو  در لندن 
محسن غفارى : گروه "دنگ شو" در روز يكشنبه نهم اكتبر 
سالن  در  حاضر  جمعيت  داشت.  كنسرت  اجراى  لندن  در 
تقريبا تمامى صندلى ها را پر نموده بودند و اكثر شركت 
كنندگان در اين برنامه ى جاز ايرانى، از نسل جوان بودند.  
نيز  عجيبى  اتفاقاتى  كنسرت،  اين  برگزارى  حاشيه  در  اما 
افتاد كه هفته نامه پرشين، مجبور به عدم درج گزارش و 
عزيز  خوانندگان  شما  براى  مراسم  اين  هاى  عكس  چاپ 

شد. 
"كدوگان  در  كنسرت،  محل  در  پرشين  نامه  خبرنگارهفته 
هال لندن" حضور يافت ، اما متاسفانه با توجه به حضور 
برگزارى  محل  در  فارسى"  سى  بى  "بى  پرسنل  و  عوامل 
اين مراسم و ممانعت به عمل آوردن برگزار كننده ى اين 
مراسم  اين  از  مصاحبه  و  عكس  خبر،  چاپ  از  كنسرت 
برنامه  اين  رايت  كپى  اينكه  توجيح  با  نشريه،  اين  توسط 
به مدت 5 سال به بى بى سى فارسى واگذار شده است، 
ما معذور از درج گزارش اين مراسم براى شما خوانندگان 

عزيز شديم.

گروه  اين  و  موسيقى  مندان  عالقه  همه  از  جا  همين  در   
كشور  اين  در  اميدواريم  طلبيم.  مى  پوزش  جوان  ايرانى 
اى  جامعه  يكديگر،   از  حمايت  با  ايرانيان  تمامى  آزاد، 

كوچك اما قوى و حامى همديگر بسازيم.
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روشنفكرى و مفهوم آن
 گزارش از : محسن غفارى

آشورى"  "داريوش  كه  بود  موضوعى  آن"  مفهوم  و  "روشنفكرى 
در  كه  اى  جلسه  در  ايران  بزرگ  شناس  زبان  و  مترجم  نويسنده، 
آن  درباره  شد،  برگزار  اكتبر   7 تاريخ  در  كنزينگتون  ى  كتابخانه 
برعهده  لندن  ايران  كانون  را  جلسه  اين  ميزبانى  نمود.  سخنرانى 
داشت كه در ادامه ى سلسله نشست هاى ماهانه خود و به بهانه ى 
بزرگداشت بيست و نهمين سالگرد تاسيس اين كانون تشكيل داده 
عنوان كتابى به قلم "شاداب  بود. در ضمن "ترانه هاى دوردست" 
وجدى" شاعر آزاد انديش ايرانى بود كه در ادامه ى اين مراسم آز 

آن رونمايى شد.
داريوش آشورى در اين جلسه از معنا و مفهوم اين كلمه و سابقه 
استفاده از آن و خواستگاه هاى تاريخى و اجتماعى آن سخن گفت.  
او همچنين به تاثيرات روشنفكرى و روشنفكران در ادوار مختلف 
رشد  با  غربى  كشورهاى  و  غرب  چگونه  اينكه  و  پرداخت  تاريخى 
ايده  توليد  مادر  و  روشنفكرى  پيشتاز  خود،  در  تكنولوژى  و  علم 

هاى روشنفكرانه شدند. 
در ادامه اين جلسه "لعبت واال" شاعر ايرانى مقيم لندن، در معرفى 
در  بهبهانى"  "سيمين  پيام  خواندن  به  وجدى"  "شاداب  جديد  كتاب 
كه از ايران به بهانه  مدح نويسنده ى كتاب "ترانه هاى دوردست" 
"اسماعيل  پرداخت.  بود،  فرستاده  مراسم  اين  در  حضورش  عدم 
خويى" ديگر شاعرى بود كه به دليل بيمارى اش نتوانسته بود در 
جلسه حضور پيدا كند، پيامى را براى شاداب وجدى فرستاده بود 

كه توسط "خانم واال" قرائت گرديد. 
اين  در  آشورى"  "داريوش  سخنان  ارزشمندى  به  توجه  با  ضمنا 
موضوع، متن كامل سخنرانى ايشان از اين هفته در همين ستون از 
اين نشريه و در چند شماره درج خواهد شد. عالقه مندان به اينگونه 

مباحث مى توانند ستون مربوط به اين سخنرانى را دنبال نمايند. 

بخش اول سخنرانى آقاى داريوش 
آشورى در كتابخانه  كنزينگتون لندن

روشنفكرى  عنوان  كردم  انتخاب  امشب  گفتار  براى  كه  موضوعى 
ميان  در  كه  است  مفهوم  اين  به  تحليلى  نگاه  يك  مقصودم  و  دارد 
ما مشهور مى باشد و مثل بسيارى از مفاهيم ديگر از جهت اينكه 

نگاه تحليلى به آنها بشود. لغت روشنفكرى 
و  رسد  مى  نظر  به  روشن  و  ساده  خيلى 
مى  وقتى  اما  است.  ذاتى  بداهت  يك  داراى 
خواهيم اين مفهوم را بشكافيم و به شرايط 
كنيم،  نظر  آن   پيدايش  تاريخ  و  اجتماعى 
معنا  چندان  كه  شود  مى  مشخص  وقت  آن 
ى  سايه  چقدر  و  نيست  اى  ساده  مفهوم  و 
تاريخ بر روى اين لغت قرار دارد. اما به حال 
روشنفكرى يكى از موارد مهم دنياى مدرن 

است كه به جهان ما نيز آمده است. خود كلمه ى روشنفكر، كلمه ى 
به عالوه ى  ساده اى است و تركيب شده از دو كلمه ى "روشن" 
"فكر" مى باشد و معنى آن اين است كه صفتى براى بعضى كسان 
و يا براى گروه هاى اجتماعى است. و از آن برمى آيد كه آنها داراى 
انديشه ى روشنى هستند و بعد هم وقتى اين " ى" اسم ساز به آن 
ى  نشاندهنده  كه  شود  مى  ساخته  اسمى  آن  از  گردد  مى  اضافه 
وضعيت داراى فكر روشن بودن و يا به معناى اشاره اى به گروه 
اجتماعى كه با آن شناخته مى شوند و به آن برچسب مى خورند. و 
خود  بنده نيز از متهمانى هستم كه اين عنوان به من اطالق مى شود 

كه من روشنفكرهستم.

 پرسش از اينكه روشنفكر كيست و روشنفكرى چيست؟ ناگزير ما 
را به جايى مى برد كه كسانى كه روشنفكر و روشن انديش هستند، 
اينها اين روشنى فكر را از كجا بدست آورده اند؟ و به چه عنوان 
و به چه اعتبارى انديشه ى آنها روشن است و طبيعتا" انديشه ى 
روشن، انديشه ى تاريك را تداعى مى كند. و آنهائيكه در اين مقوله 
نيستند چرا انديشه شان تاريك است؟ و چرا چنين كسانى، انديشه 

شان تاريك ناميده مى شود؟
اگر بخواهيم وضعيت اجتماعى روشنفكران را بررسى نمائيم، آنها 
باشند.  مى  رفته  دانشگاه  و  تحصيلكرده  قشرهاى  و  افراد  از  غالبا 
و در داخل همان قشرهاى دانشگاه ديده و تحصيلكرده نيز تقسيم 
بندى هايى مى شود. مثال بيشتر كسانى كه اهل ادبيات، علوم انسانى 
و فلسفه هستند، بيشتر به اين عنوان شناخته مى شوند تا كسانى 
كه مثال به مهندسى و پزشكى و يا زمينه هاى ديگر از اين قبيل مى 
به  مند  عالقه  كه  پزشكى  باشد.  تواند  مى  هم  تركيب  البته  پردازند. 

مسائل اجتماعى و سياسى باشد هم روشنفكر شناخته مى شود.  

ادامه دارد...

كاهش تعداد كتابفروشان در بريتانيا

سال گذشته 50 كتابفروشي تازه در بريتانيا آغاز به كار كرد اما از سوي ديگر 72 كتابفروشي تعطيل شد بر اساس آمار انجمن كتابفروشان، 
تعداد كتابفروشي ها در بريتانيا بطور مرتب رو به كاهش است. طي شش سال گذشته، تعداد اعضاي اين انجمن كه نماينده 92 درصد از 
كتابفروشان بريتانيا و ايرلند به شمار مي رود، همچنان رو به كاهش بوده است. از سال 2006  تعداد كل اعضا 20 درصد كم شده است. 
اين آمار شامل بخش فروش كتاب در سوپرماركت ها نمي شود. در همين مدت، تعداد اعضاي كتابفروش هاي مستقل نيز به ميزان يك چهارم 
كاهش يافته است. تيم گادفري، مدير اجرايي انجمن كتابفروشان از دولت و ناشران درخواست كرده است كه براي متوقف كردن اين روند 
كاهش، كاري كنند. او گفت: «در زمانه يي كه «سواد»، بحث روز است و كتابخانه ها به دليل كاهش بودجه هاي دولتي در معرض تهديد قرار 
گرفته اند، ناشران، دولت و مشتريان كتاب بايد با هم متحد شوند تا مديران خالق و باانگيزه يي كه كتابفروشي ها را اداره مي كنند، فرصت 
شكوفاكردن اين حرفه را داشته باشند.» در سال 2006 تعداد 4495 كتابفروشي عضو انجمن كتابفروشان بودند، كه از آن ميان، 1483 
كتابفروشي مستقل بودند. در ماه ژوئن امسال مجموع كتابفروشي ها به 3683 كاهش يافت كه از آن ميان، تعداد كتابفروشان مستقل به 
1099 عدد كاهش داشته است. سال گذشته50 كتابفروشي تازه در بريتانيا آغاز به كار كرد اما از سوي ديگر 72 كتابفروشي تعطيل شد. 
به اين ترتيب، براي سومين سال پياپي تعداد كتابفروشي ها در بريتانيا كم شد. يكي از شاخص ترين فروشگاه هايي كه در سال جاري تعطيل 
شد، كتابفروشي هاربر در دارتموت بود كه آن را فرزند اي اي ميلن، خالق ويني د پو (Winnie The Pooh)، در سال 1951 تاسيس كرده 
بود. بر اساس تحقيق تازه انجمن كتابفروشان، دولت مي تواند در چند زمينه به صاحبان كتابفروشي ها كمك كند كه اصلي ترين آنها كاهش 

عوارض مختلف و هزينه پاركينگ است.

نقش  اي بوك ها (كتاب هاي الكترونيكي) را در كاهش تعداد كتابفروشي نمي توان ناديده گرفت، كه در اين زمينه دولت كار چنداني از دولت 
دست كم 50  كه  مي كنند  بيني  پيش  بسياري  و  يافت  افزايش  درصد  الكترونيكي 318  كتاب هاي  فروش  سال 2010  در  نمي آيد.  بر  بريتانيا 
درصد از كتاب هايي كه در طول 10 سال آينده به فروش مي رسد، به صورت ديجيتالي دانلود خواهد شد. كتابفروش ها همچنين با رقابتي 
روزافزون از سوي كتابفروشان آنالين كه در بسياري موارد قيمت هاي پايين تري پيشنهاد مي دهند، روبرو هستند. بر اساس آمار موسسه 
تحليل اطالعات «نيلسن بوك اسكن»، فروش كتاب هاي چاپ شده در آگوست امسال با 4 درصد كاهش روبرو شد، و فروش ماهانه آن به 
پايين ترين ميزان در هفت سال گذشته رسيد. با اين حال، فروش كتاب چاپي در حوزه غير داستاني در همين مدت، در سال گذشته 3 درصد 

افزايش يافت و موضوعاتي نظير آشپزي و تناسب اندام سود زيادي عايد كتابفروشان و ناشران كرد.
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عينك خوش بينى
 را برداريد 

حضور  اهداف  و  كنيم  باز  را  خود  چشمهاى  كه  رسيده  فرا  آن  زمان 
ما  حضور  سال  هشت  دهيم.  قرار  بازنگرى  مورد  را  عراق  در  آمريكا 
دالر  ميليارد   800 از  بيش  و  زخمى  هزار   33 كشته،   4470 عراق  در 
هزينه روى دست ما گذاشت. با اين اوصاف زمان آن فرارسيده كه در 
خصوص اهداف واشنگتن در عراق بازتعريف جديدى بيابيم. طبق برنامه 
ريزى هاى انجام گرفته و البته اعالم شده دوازده ماه در عراق فرصت 
عمل  جامه  مدت  اين  در  را  خود  روياهاى  برخى  بتوانيم  شايد  و  داريم 
بپوشانيم.  پايان سال جارى زمانى كه نيروهاى امريكايى از افغانستان 
خارج شوند، جيمز جفرى سفير امريكا در عراق مى ماند و مسئوليت 11 
هزار ديپلمات، مددكار و نيروهاى آموزشى نظامى و مسئوالن خدمات 
اجتماعى. به اين تعداد نيروى رسمى 5 هزار نيروى امنيتى را هم اضافه 
كنيد. حقوق اين افراد و ديگر خرج هاى جانبى هم 5 ميليارد دالر خرج 

روى دست امريكايى ها مى گذارد. 
 پيش از پرداختن به آينده بهتر است نيم نگاهى به گذشته بيندازيم. نوعى 
مرور تاريخى: فرض كنيد كه بيست و هفتمين روز از ماه فوريه سال 

برخوردارى  خصوص  در  همگان  كه  روزهاست  است.  ميالدى   2003
رژيم صدام حسين از تسليحات كشتار جمعى سخن مى گويند. بيش از 
100 هزار سرباز امريكايى خود را براى حمله به عراق مهيا مى كنند. در 
همين اثنا است كه يكى از مشاوران وزير دفاع امريكا در حوزه آمادگى 
براى حمله به عراق ، بهانه ديگرى براى حمله را در اختيار كميته بودجه 
كنگره قرار مى دهد. عراق 23 ميليون جمعيت تحصيلكرده به نسبت ساير 
كشورهاى عربى در خود جاى داده است كه در صورت حمله ما به اين 
نقش  افراد  اين  براى  ما  خواند.  خواهند  خود  آزادكنندگان  را  ما  كشور 

ميانجى را بازى خواهيم كرد. 
ميالدى   2003 سال  مارس  ماه  از  روز  هفتمين  و  بيست  به  رسيم  مى 
مقابل  مجددا  مشاور  همان   . است  عراق  به  حمله  از  پس  روز  هشت   .
اعضاى كنگره حاضر شده و تاكيد مى كند كه عراق با چاه هاى نفتى كه 
در اختيار دارد كه در حمالت هم از آسيب مصون مانده اند مى تواند از 

پس هزينه هاى بازسازى و برقرارى دموكراسى برآيد.
دالر  ميليارد   61 امريكا  كه  كنم  يادآورى  نيست  نيازى  اينجا  احتماال 
صرف بازسازى و برنامه هاى امداد در عراق كرده است . در همين بازه 

زمانى البته عراقى ها از پس 107 ميليارد دالر از هزينه خود برآمدند. 
برنامه امريكا براى سال 2012 ميالدى هم قرار است از مرز 325 ميليون 
دالر فراتر نرود. 200 ميليون از اين مبلغ هم قرار است صرف ارتقاى 
دموكراسى و مسائل حقوق بشر در عراق شود. البته مشكل اينجاست كه 
نهادهاى قانونى كه مسئوليت عملى كردن اين برنامه ها و دريافت وجه 

را بر عهده دارند با تهديدهاى امنيتى روبه رو هستند.
هشت سال از روزى مى گذرد كه صدام حسين قدرت را واگذار كرد با 
منطقه  ها  امريكايى  براى  هم  بغداد  حتى  و  عراق  سرتاسر  هنوز  اينهمه 
قرار  كه  قراردادى  نيروى  هزار   5 بر  عالوه  شود.  مى  محسوب  جنگى 
است در سال هاى آتى عمليات هاى زمينى را در عراق عهده دار باشند، 
وزارت كشور امريكا به انعقاد قراردادى با يك پيمانكار مستقل مى انديشد 
كه بتواند از پس مسئوليت نظارت هوايى بر مناطق حساس عراق برآيد. 
تسليحات  فروش  مسئول  گروه  يك  كه  بود  گذشته  چهارشنبه  همزمان 
سوئدى اعالم كرد كه امريكا سفارش خريد رادارهاى موشكى به ارزش 
اين  كه  رسد  مى  نظر  به   . است  داده  گروه  اين  به  را  دالر  ميليون   23
تجهيزات براى تامين امنيت سفارتخانه امريكا در بغداد و سركنسولگرى 
ها در ساير شهرهاى بزرگ عراق سفارش داده شده است. وزارت امور 
خارجه امريكا در توجيه خريد اين تجهيزات به چندبار حمله اى استناد 
سفارش  تجهيزات  است.  شده  بغداد  در  امريكا  سفارتخانه  به  كه  كرده 
داده شده به اين شركت سوئدى از حدى از ظرافت برخوردار است كه 

مى تواند حمالت موشكى و خمپاره اى به محل نصب شده را در فاصله 
زمانى مناسب اعالم كرده و براى مهار آن دستور العمل الزم را صادر 
: آيا  كند. اكنون يك سوال بى پاسخ باقى مانده و آن هم اين است كه 
سرمايه گذارى با خون و دالر در عراق توانست دموكراسى را كه جورج 
بوش در سخنرانى ماه فوريه سال 2003 خود وعده آن را داد ، در اين 

كشور برقرار كند؟ 
عراق  كنيم.  عمل  تر  بينانه  واقع  كمى  عراق  خصوص  در  است  بهتر 
كشورى ست كه سابقه درگيرى هاى طايفه اى و سياست داخلى آن به 
نوعى گوياى سياست داخلى و خارجى اين كشور فارغ از دموكرات يا 

ديكتاتور بودن حاكمان آن بوده است . 
اين تاريخ را به خوبى مى توانيم در هياهوى ناشى از ترك عراق توسط 
بخشى از نيروهاى امريكايى در تاريخ 31 دسامبر آتى ببينيم. در بغداد 
گرفتن  برعهده  خصوص  در  امنيتى  مختلف  هاى  بخش  ميان  هياهويى 
مسئوليت پس از وداع امريكايى ها از قدرت به راه افتاده است . عالوه 
بر اين يك طرف داستان هم در اختيار طرفداران مقتدى صدر است كه 

هرگونه حضور نظامى هاى امريكايى در عراق را تاب نمى آورند. 
وزارت دفاع امريكا اكنون بر سر دو راهى قرار گرفته است. وزير دفاع 
بقاى  مجوز  زمانى  تنها  كه  است  كرده  اعالم  صراحت  به  تا  پانه  لئون 
قضايى  مصونيت  كه  كند  مى  صادر  را  عراق  در  امريكايى  نيروهاى 
در  امريكايى  سربازان  باشد.  داشته  دست  در  را  امريكايى  سربازان 
قضايى  مصونيت  از  امريكا  فشارهاى  اعمال  دليل  به  جهان  سرتاسر 

برخوردار هستند. 
سوال ديگر : متحد واشنگتن در بغداد كيست؟ نورى مالكى سالهاى تبعيد 
شماره  در  پست  واشنگتن  روزنامه  كه  همانگونه  گذراند.  سوريه  در  را 
سى سپتامبر خود نوشت نورى مالكى به صراحت و برخالف ميل امريكا 
فلسطين  الحاق  خصوص  در  است.  كرده  حمايت  اسد  بشار  حكومت  از 
به سازمان ملل و اعالم يكجانبه استقالل هم ؛ عراقى ها كنار تشكيالت 

خودگردان فلسطين ايستادند. 
اكنون مساله اى مقابل واشنگتن علم شده است كه شايد پاسخ دهى به 
آن آسان هم نباشد: عراق 12 ميليارد دالر هزينه صرف خريد تسليحات 
همسايه  كشور  كدام  كه  اينجاست  سوال  است.  كرده  امريكا  از  سنگين 
رژيم  مانند  همسايه  كشورهاى  اكثر  است؟  عراق  براى  تهديدى  دقيقا 
صهيونيستى هم تسليحات خود را با يا بى واسطه از امريكا خريدارى 
كرده اند! آيا وقت آن فرانرسيده است كه اهداف واقع بينانه خود را در 

عراق تعريف كنيم؟ 
واشنگتن پست يازدهم اكتبر/ ترجمه: سارا معصومى /
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قدس،  نيروي  با  سيار»  «ارباب  كه  شد  مدعي  امريكايي  مقام  اين 
بازوي برون مرزي سپاه پاسداران جمهوري اسالمي در ارتباط 
اجراي  درصدد  سعودي،  ديپلمات  ترور  طرح  بر  عالوه  و  بوده 
اسراييل  سفارتخانه هاي  در  بمبگذاري  براي  ديگري  برنامه هاي 
نام «غالم  به  ديگري  فرد  كه  افزود  و  است  بوده  نيز  عربستان  و 
دست  به  نيز  قدس  نيروي  اعضاي  از  و  ايران  مقيم  شكوري»، 
مقامات  خبري  ادعاي  انتشار  با  است.  متهم  توطئه  اين  در  داشتن 
امريكايي نسبت به دست داشتن دو ايراني در ترور سفير سعودي 
در  اسراييل  و  عربستان  سفارتخانه هاي  انفجار  و  واشنگتن  در 

اياالت متحده اين جريان ابعاد جدي تري به خود گرفت....
تقابل افكار ايران و امريكا در تحوالت سوريه و بحرين امكان بروز 
تنشي جديد در روابط دو كشور را دوچندان كرده بود اما به نظر 
نمي رسيد كه مقامات واشنگتن كشور ثالثي چون عربستان را كه 
در ماه هاي اخير در كشمكش جديدي با تهران قرار گرفته بود وارد 

اين مناقشه كنند.

امنيتي  هشدار  يك  صدور  با  راستا  همين  در  واشنگتن  مقامات 
خنثي  كه  كردند؛ «طرحي  اعالم  خارج،  به  خود  اتباع  سفر  درباره 
شده ممكن است نشانه تمركز تهاجمي تر برنامه هاي حكومت ايران 
منتقد  كشورهاي  ديپلمات هاي  عليه  بويژه  تروريستي،  عمليات  بر 
ايران باشد. » در اين اطالعيه همچنين آمده است كه همان گونه كه 
طرح ترور سفير عربستان سعودي نشان مي دهد، «حمالت تحت 
حمايت ايران» ممكن است شامل عملياتي در خاك اياالت متحده هم 
باشد. البته پيش از آن نيز هيالري كلينتون، وزير خارجه امريكا، 
درصدد  توطئه،  اين  به  واكنش  در  او  كشور  كه  بود  كرده  اعالم 

وضع تنبيه هاي شديدتري عليه ايران است. 
آن  از  حاكي  كلينتون  موضع گيري  كارشناسان  ارزيابي  براساس 
براي  جديد  نقشه يي  طراحي  درصدد  سفيد  كاخ  مقامات  كه  است 
مي رود  احتمال  كه  بوده اند  ايران  عليه  بيشتر  تحريم هاي  اعمال 
انتشار اين خبر راه را براي آنها هموارتر كرده باشد، آنچنان كه 
جو بايدن، معاون رييس جمهور امريكا تاكيد مي كند: «پرونده ايران 
سازمان  امنيت  شوراي  راهي  بايد  تحريم ها  از  جديدي  دور  براي 
ملل شود. » به گزارش رويترز، باراك اوباما نيز با تكرار اتهامات 
ديگر مقامات امريكايي مدعي شده است كه اقدام اخير ايران نقض 

قوانين حاكم برنظام بين الملل است.
اين خبرگزاري همچنين آورده است كه ديپلمات هاي غربي حاضر 
ديگر  و  عربستان  ارشد  مقامات  با  رايزني  سرگرم  رياض  در 
امنيت  شوراي  در  ايران  پرونده  طرح  به  نسبت  خود  همپيمانان 
سازمان ملل هستند. البته دفتر نخست وزير انگليس نيز  با صدور 
كردن  خنثي  در  امريكا  دولت  موفقيت آميز  «عمليات  از  اطالعيه يي 
توطئه حمله به ديپلمات ها در امريكا» ابراز خرسندي كرد و گفت 
كه چنين حمله يي مغاير قوانين شناخته شده بين المللي است. بدون 
شك كشورهاي غربي در راستاي موج جديد ايران ستيزي خود از 
به كار بردن هيچ ابزار و اهرم تبليغاتي دريغ نمي كنند اما به نظر 
مي رسد كه سياست انفعالي دستگاه ديپلماسي ايران نيز در تحقق 

اين هدف بي تاثير نبوده است.

نام سه وزير ايراني در فهرست 
جديد تحريم هاي اتحاديه اروپا

نام  كه  داد  گزارش  ديپلماتيك  منابع  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزاري 
اتهام  به  كه  دارد  قرار  ايراني  مقام   29 ميان  در  دولت  وزير  سه 
اروپا  اتحاديه  تحريم هاي  جديد  دور  مشمول  بشر  حقوق  نقض 
شده اند. منابع ياد شده افزودند كه حيدر مصلحي وزير اطالعات، 
وزير  حسيني  محمد  دادگستري،  وزير  بختياري  سيدمرتضي 
فرهنگ و ارشاد اسالمي به همراه صادق محصولي وزير كشور 
سابق، همچنين شماري از فرمانداران منطقه يي، دادستان ها و نيز 
مديران زندان ها از جمله افرادي هستند كه هدف تحريم هاي جديد 
قرار دارند. وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا دوشنبه گذشته در 
لوكزامبورگ ممنوعيت سفر و مسدود شدن سرمايه هاي مقامات 

ايراني را تصويب كردند. 
اتحاديه اروپا در ماه مارس (فروردين) گذشته نيز 32مقام ايراني 
را تحريم كرده بود. در همين حال سخنگوي وزارت خارجه ايران 
تحريم  اخير اتحاديه اروپا برضد برخي مقامات ايراني را نادرست 
خواند. به گزارش ايسنا، رامين مهمانپرست كه در راس هياتي در 
كه  «تحريم هايي  كرد:  اظهار  باره  اين  در  مي برد،  سر  به  روسيه 
فعاليت هاي  و  بشر  حقوق  نقض  بهانه  به  اروپا  اتحاديه  سوي  از 
صلح آميز هسته يي كشورمان صورت مي گيرد، متاسفانه يك اقدام 
نادرست با هدف وارد كردن فشار به ملت ما براي دست كشيدن 
از حقوق اساسي خودشان است.» وي خاطرنشان كرد: «ما بارها 
توصيه كرده ايم كه كشورهاي غربي بهتر است با احترام به حقوق 
ملت ها و مداخله نكردن در مسائل داخلي آنها، زمينه همكاري هاي 

مثبت و سازنده را فراهم كنند.»

اوباما مى رود يا مى ماند؟  
آمريكا - تنها 41 درصد از امريكايى ها خواهان رياست جمهورى 

مجدد باراك اوباما هستند
رئيس  عنوان  به  بار  دومين  براى  و  دوباره  اوباما  باراك  آيا 
رئيس  چهارمين  و  چهل  خورد؟  خواهد  سوگند  آمريكا  جمهورى 
جمهورى آمريكا و نخستين سيه چرده اى كه در تاريخ اين كشور 
به كاخ سفيد راه يافت اين روزها در صدر اخبار نظرسنجى ها قرار 
انتخابات  در  او  وضعيت  بينى  پيش  دنبال  به  همگان  است.  گرفته 
سال آتى ميالدى هستند. آيا او به سرنوشت كارتر دچار مى شود 
و تنها يك دوره رئيس جمهورى را به دموكرات ها هديه مى كند و 
يا مانند بيل كلينتون پس از دو دوره متوالى حضور در كاخ سفيد 

سكان را به جمهورى خواهان تحويل خواهد داد؟

تيغ  به  البته  و  اوباما  با  مقابله  آماده  كه  خواهانى  جمهورى  آتش 
ايالت  تمام  در  روزها  اين  است.  تيز  بسيار  هستند  وى  گرفتن  نقد 
هاى امريكايى كمپين جمهورى خواهان براى جلب نظر مثبت راى 
دهندگان به راه افتاده است و البته كه به شكل سنتى همه پيروزى 

روزنامه  فضا  اين  در  بينند.  مى  جمهورى  رئيس  نقد  در  را  خود 
ديلى ميل نتيجه نظرسنجى خود را به رخ امريكايى ها مى كشاند.

مردم  از  درصد  تنها  41  كه  داد  نشان  جديد  نظرسنجي  يك  نتايج 
جمهور  رئيس  بار  دومين  براي  اوباما  باراك  دارند  تمايل  آمريكا 

آمريكا شود.

مركز  توسط  كه  نظرسنجي  جديدترين  در  ميل،  ديلي  گزارش  به 
از  درصد  كه  51  است  شده  مشخص  شد،  انجام   IBD/TIPP
شركت كنندگان اين نظرسنجي معتقدند فردي جديد شايسته رسيدن 
به رياست جمهوري امريكا است و فقط  41 درصد بر اين باورند كه 
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا شايستگي دارد تا براي دومين 

بار رئيس جمهور امريكا شود.

شد  909  انجام  اكتبر  پنجم  تا  يكم  تاريخ  از  كه  نظرسنجي  اين  در 
فرد بزرگسال در آن شركت كردند. اين نتايج نمايانگر نگراني هاي 
كشورشان  اقتصادي  وضعيت  خصوص  در  امريكا  مردم  مداوم 

است.
فكر  به  آنكه  از  بيشتر  كه  است  شده  متهم  موضوع  اين  به  اوباما 
در  خود  شغل  ايجاد  طرح  تصويب  بر  تاكيد  با  باشد،  دولت  اداره 

كنگره امريكا به فكر اهداف انتخاباتي است

بوفه از ساعت 12/30 تا 5/30 بعد از ظهر سه شنبه تا يكشنبه
فقط 6/5 پوند
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اقتصاد در زندگى واقعى

«نگاهي به اعماق 
تاريك اقتصاد بازار»

اوالف اشتوربك و نوربرت هرينگ
مترجم: جعفر خيرخواهان

قسمت سوم
سياسي  قوي  روابط  داراي  بنگاه هاي  بيشتر  كه  است  جالب 
و  كسب  هم  آن  از  پس  كردند  پيدا  نجات  دولتي  كمك  با  كه 
كار خود را با سوء مديريت اداره كردند. به نظر نويسندگان 
«نجات بنگاه هايي كه روابط دارند حتي اتالف آميزتر از نجات 

كل بنگاه ها است.»
سياستمداران عالوه بر معافيت هاي مالياتي، اعتبارات ارزاني 
نيز به بنگاه هاي مدنظر خود مي دهند. كريستين ليوز (دانشگاه 
از  استفاده  با  (هاروارد)  اوبرهولزر گي  فليكس  و  شيكاگو) 
نمونه آمار كشور اندونزي نشان دادند شركت هايى كه روابط 
دنبال  به  كمتري  ميزان  به  داشتند  سوهارتو  رژيم  با  خوب 
ظاهرا  بودند:  خارجي  بازارهاي  از  اعتبار  يا  سرمايه  جذب 
اين بنگاه هاي داراى روابط خوب سياسي، دسترسي كافي به 
داشته اند  خود  كشور  داخلي  بازارهاي  در  ارزان  مالي  منابع 
بين المللي  سرمايه  بازارهاي  از  بهره برداري  به  نيازي  كه 

نبوده است.
در عين حال پشتيباني و حمايت سياسي مي تواند خطرناك نيز 
باشد. با تغيير ناگهاني رژيم، آنچه كه يك موهبت خدادادي 
تصور مي شود يك شبه به بال و نفرين تبديل مي گردد. ليوز 
روابط  كه  شركت هايي  گرفتند:  نتيجه  اين گونه  اوبرهولز  و 
نزديك با سوهارتو را حفظ كردند پس از سرنگوني وي به 
در  شدند  مجبور  و  شدند  روبه رو  جدي  مشكالت  با  ناگهان 

جست وجوي سرمايه بيشتر در بازارهاي خارجي باشند.

سرمايه گذارها، صفحات آگهي درگذشت را نگاه كنيد
از  واندربيلت  دانشگاه  از  پارسلي  ديويد  و  فاكيو  ماريو 
رويكرد خاص نوآورانه اي استفاده كردند تا ارزش اقتصادي 
پشتيباني سياسي را نشان دهند. آنها تحقيق كردند كه چگونه 
در  واقع  شركت هاي  بر  سياستمدار  يك  غيرمنتظره  مرگ 

منطقه محل تولد وي تاثير مي گذارد.
فقط  نه  آنها  كردند.  پهن  گسترده اي  تور  پژوهشگر  دو  اين 
مواردي را كنترل كردند كه در آنها روابط نزديك سياسي به 
ثبت رسيده بود، بلكه هر كسب و كاري را كه دفتر مركزي آن 
در منطقه سياستمدار فوت شده بود به عنوان گيرنده بالقوه 
الطاف و امتيازات از جانب سياستمدار در نظر گرفتند- چه 
به شكل معافيت مالياتي يا برنامه هاي نجات عمومي در مورد 
مشكالت مالي، خوش برخوردي ارگان هاي دولتي با آنها، يا 
قوانين سفارشي. پژوهشگران در مجموع توانستند 123 مورد 
درگذشت و بيش از 7000 قيمت سهام شركت را ارزيابي كنند. 
مالحظه  مورد  ناگهاني  و  غيرمنتظره  درگذشت  موارد  فقط 
قرار گرفت؛ ساير موارد تصويري قابل اطمينان از تاثير آنها 
تقريبا 60  سياستمدار  هر  برابر  در  نمي دهد.  سهام  قيمت  بر 
وجود  با  شدند.  صف  به  بالقوه  امتيازات  دورنماى  با  بنگاه 
طرح بندي گسترده اي كه نويسندگان در بررسي خود داشتند 
غيرمنتظره  مرگ  كردند:  پيدا  قوي  معنادارى  همبستگي  آنها 
يك سياستمدار، قيمت سهام شركتي را كه دفتر مركزي آن 
در منطقه سياستمدار بود پايين مي آورد. سهام بنگاه هايى كه 
تحت تاثير قرار مى گرفتند به ميزان تقريبا 2 درصد از مسير 
كلي بازار عقب مي افتد و اين يك تخمين تقريبا محافظه كارانه 
از ارزش كل ارتباطات سياسي است، چرا كه هر سياستمداري 
اقدام به مساعدت و پارتي بازي به نفع همه بنگاه ها در منطقه 
محل اقامت خويش نمي كرد. به عالوه، هرگونه پيوند سياسي 

بي ارتباط با جغرافيا حذف شده بود.
سرمايه گذاران  مصلحت  به  بدهيم،  كلي  هشدار  بخواهيم  اگر 
مي شود  علني  سياستمدار  يك  مرگ  خبر  وقتي  كه  است 
بي درنگ واكنش نشان دهند. واكنش بازار سهام به كندي و 
طي ده روز پس از آن رويداد متراكم شده و به نهايت خود 

مي رسد.
نمونه،  براي  دارد.  وجود  هم  فردي  تفاوت هاي  چه  اگر 
شركت هاي با مالكيت مسلط خانوادگي، از ارتباطات سياسي 
بيشتر منتفع مي شوند- سهام آنها پس از مرگ ناگهاني يك 
سياستمدار بيشتر سقوط خواهد كرد. اين باوركردني به نظر 
مي آيد چونكه تغذيه از روابط سياسي طي يك دوره طوالني 
براي كسب و كار خانوادگي آسان تر از روابط با پايه مالكيتي 

گسترده و مديريت غالبا در حال تغيير است.

ادامه دارد...

اقتصاد
فائو اعالم كرد: 

رشد قيمت موادغذايي 
معكوس شده است

پيش بيني  خود  جديد  گزارش  در  متحد  ملل  كشاورزي  سازمان  فائو، 
ماه  در  كشاورزي  محصوالت  و  غذايي  مواد  قيمت  كاهش  از  پس  كرد 
سپتامبر در ماه جاري نيز اين روند ادامه پيدا كند. رشد عرضه و كاهش 
سرعت رشد تقاضا از علل اصلي اين كاهش قيمت محسوب مي شوند. 
تقاضا  متعادل  رشد  و  عرضه  محدوديت  دليل  به  گذشته  ماه هاي  طي 
قيمت مواد غذايي و محصوالت كشاورزي روندي صعودي داشت اما از 
ماه گذشته ميالدي اين روند معكوس شده است. در گزارش هاي پيشين 
سازمان كشاورزي ملل متحد، نسبت به رشد قيمت ها و افزايش فقر در 
جهان هشدار داده شده بود. بيشترين رشد تقاضا از سوي اقتصادهاي 
هند،  چين،  در  است.  شده  مشاهده  آسيايي  توسعه  حال  در  و  نوظهور 
اندونزي و تعداد ديگري از اقتصادهاي آسيايي، افزايش توان مالي طبقه 
تقاضا  رشد  سبب  فقر  از  نفر  ميليون  صدها  خروج  و  جامعه  متوسط 

شده است. 
در گزارش جديد سازمان كشاورزي ملل متحد آمده است، ابهام هايي كه 
درباره وضعيت اقتصادي جهان وجود دارد و نيز وضعيت ذخيره غالت 
محصوالت  قيمت  در  مالحظه اي  قابل  افت وخيزهاي  شد  خواهد  سبب 
قيمت  شاخص  سپتامبر  ماه  در  آيد.  به وجود  غذايي  مواد  و  كشاورزي 
مواد غذايي در جهان دو درصد كاهش يافت زيرا پيش بيني شده است 
بازار  جهان،  بازارهاي  ديگر  همچون  يافت.  خواهد  افزايش  عرضه 
داشت.  خواهد  و  داشته  شديدي  نوسان هاي  نيز  كشاورزي  محصوالت 
شاخص قيمت مواد غذايي فائو كه تغييرات ماهانه قيمت سبدي از مواد 
شامل  را  شكر  و  گوشت  لبنيات،  غالت،  خوراكي،  روغن  شامل  غذايي 
ماه  به  نسبت  واحد   4.5 كه  بود  واحد   225 سپتامبر  ماه  در  مي شود، 

به  سپتامبر 13 واحد نسبت  به ماه  پايين تر است. رقم مربوط  آگوست 
238 واحد يعني اوج آن در ماه فوريه پايين تر است. در ماه فوريه امسال، 
هراس شديدي از تكرار بحران غذايي سال 2008 به وجود آمده بود و 
ميزان تقاضا براي انواع مواد غذايي و محصوالت كشاورزي به شدت 
باال رفت. در آن دوران نرخ رشد اقتصاد جهان مناسب و اميدواركننده 
باال  حجم هاي  خريد  به  تقاضا  افزايش  پيش بيني  با  معامله گران  و  بود 
گندم  صادرات  آغاز  با  اخير  ماه هاي  در  مي كردند.  اقدام  كاالها  اين  از 
روسيه، قيمت محصوالت كشاورزي كاهش يافته است. در ماه گذشته 
ميالدي قيمت پايه ذرت آمريكا براي تحويل سه ماه بعد 23 سنت كاهش 

يافت كه باالترين ميزان كاهش ماهانه طي 15 سال اخير بود. 

در بازار محصوالت كشاورزي چشم انداز عرضه نقش بسيار مهمي در 
تعيين قيمت ها دارد. در سه ماه اخير پيش بيني رشد عرضه و نيز كند 
شدن رشد تقاضا به كاهش قيمت ها كمك كرده است. فائو در گزارش 
در  غالت  توليد  ميزان  از  خود  تخمين  غذا،  وضعيت  و  غالت  چشم انداز 
سال جاري را به 2.31 ميليارد تن رسانده كه 3 ميليون تن باالتر از رقمي 
است كه پيش تر اعالم كرده بود. يكي از داليل اين امر رشد 4.6 درصدي 
توليد گندم جهان و رسيدن آن به 685.2 ميليون تن در سال جاري است. 
بهبود محصول گندم در اروپا و آسيا به رشد توليد منجر شده است. 
توليد غالت در روسيه كه چند ماه پيش به دليل خشكسالي و آتش سوزي 
به شدت كاهش يافته بود، امسال با 46 درصد افزايش به 87.6 ميليون تن 
خواهد رسيد. والديمير پوتين، نخست وزير روسيه اعالم كرده امسال 
اين كشور 95 ميليون تن محصوالت كشاورزي توليد خواهد كرد. فائو 
مطلوب  را  كشاورزي  محصوالت  توليد  شرايط  خود  اخير  گزارش  در 
انتظار  كنوني،  مناسب  قيمت  به  توجه  با  است  آورده  و  كرده  توصيف 
مي رود كشاورزان يا سطح زير كشت محصوالت خود را حفظ كنند يا 
آن را افزايش دهند. پيش بيني مي شود امسال ميزان توليد برنج در جهان 
سال  و  امسال  جهان  غالت  بازار  مجموع  در  البته  كند.  رشد  درصد   3
تقاضا  زيرا  شد  نخواهد  مواجه  تقاضا  به  نسبت  عرضه  مازاد  با  آينده 
اما  كرد  خواهد  كمك  تقاضا  ماندن  باقي  باال  به  جمعيت  رشد  باالست. 
پيش بيني كاهش رشد اقتصاد جهان سبب مي شود تقاضا آنقدر باال نرود 
كه قيمت ها به شدت افزايش يابد. بد شدن وضعيت اقتصاد جهان به رشد 
بيكاري و كاهش درآمدها منجر مي شود. پيش بيني مي شود ذخيره غالت 
جهان در پايان فصل برداشت در سال 2012 به 494 ميليون تن برسد 
افزايش  حاصل  رشد  اين  است.  پيشين  رقم  از  باالتر  تن  ميليون   7 كه 
قابل مالحظه اي  رشد  گندم  ذخيره  است.  برنج  ذخيره  تني  ميليون   10
و  كشت  قابل  اراضي  محدوديت  دليل  به  مدت  بلند  در  داشت.  نخواهد 
رشد تقاضا قيمت محصوالت كشاورزي و مواد غذايي روندي صعودي 
كشاورزي  محصوالت  برخي  از  استفاده  ديگر  سوي  از  داشت.  خواهد 
نظير ذرت براي توليد سوخت نيز به افزايش قيمت ها كمك خواهد كرد. 
در سال جاري رشد اقتصاد اياالت متحده و اروپا بسيار اندك است اما 
در آسيا وضعيت مطلوب است. به باور تحليلگران به سبب رشد 3.5 تا 
4 درصدي اقتصاد جهان در سال جاري تقاضا براي مواد خام از جمله 

محصوالت كشاورزي رشد خواهد كرد.

اعالم نتايج دومين ماه از نظرسنجي بانك مركزي براي پول ملي

مخالفت با تومان، موافقت با پارسي
با مشخص شدن وضع نظرسنجي از مردم براي اصالح پول ملي، عالوه 
بر پارسي، دريك، ريال و تومان؛ 28 نام جديد نيز از سوي مردم براي 

پول ملي پس از حذف صفرها پيشنهاد شده است.
بانك مركزي نتايج دومين ماه «پرسشنامه بررسي اثرات حذف صفر از 
پول ملي» را اعالم كرد. تا پايان شهريور 90 حدود 47028 نفر در اين 

نظرسنجي شركت كرده اند.
بر پايه اين گزارش، نتايج نظرسنجي طرح اصالح پول ملي طي دو ماه از 
آغاز نظرسنجي اصالح پول ملي نشان مي دهد 80درصد پاسخ دهندگان 
را مردان و 20درصد بقيه را زنان تشكيل مي دهند. اين آمار در مقايسه 
با بررسي نتايج ماه اول بيانگر كاهش دودرصدي سهم مردان از كل 

پاسخ دهندگان و افزايش مشاركت زنان به همين نسبت است.
مي دهد  نشان  نظرسنجي  در  شركت كننده  استان هاي  مقايسه يي  آمار 
 ،5/12 شرقي  آذربايجان  7/29درصدي،  سهم  با  تهران  استان هاي 
اصفهان 5/5، فارس 6/4، خراسان رضوي 2/4 و آذربايجان غربي نيز 

با 1/4درصد بيشترين مشاركت را در نظر سنجي داشته اند.
همچنين خراسان جنوبي، كردستان، سيستان و بلوچستان و چهارمحال 
در  را  مشاركت  كمترين  ايالم  و  بويراحمد  و  كهگيلويه  بختياري،  و 
نظرسنجي داشته اند. به نظر مي رسد مشكالت دسترسي به اينترنت از 

داليل مشاركت پايين مناطق با سهم كم باشد.
84درصد از شركت كنندگان در نظرسنجي داراي تحصيالت دانشگاهي 
و  ليسانس  فوق  دوره  دانشجويان  را  ميان 28درصد  اين  در  كه  بوده 
در  شركت كنندگان  64درصد  اولويت  نخستين  داده اند.  تشكيل  باالتر 

نظرسنجي استفاده از ابزارهاي پرداخت الكترونيك بوده است.
مبادالت  از 30درصد  بيش  نظرسنجي  در  شركت كننده  افراد  54درصد 
كمتر  افراد  30درصد  و  الكترونيك  بانكداري  طريق  از  را  خود  پولي 

انجام  شخصي  چك  از  استفاده  با  را  خود  پولي  مبادالت  از10درصد 
فاقد  آماري  جامعه  افراد  از  41درصد  آنكه  ذكر  شايان  نكته  داده اند. 
با  نظرسنجي  در  شركت كننده  افراد  هستند.79درصد  چك  دسته 
10درصد  بوده اند.  موافق  ملي)  پول  از  صفر  (حذف  ملي  پول  اصالح 
از شركت كنندگان معتقدند حذف صفر از پول ملي، نرخ تورم را كاهش 
مي دهد. بيش از48درصد افراد بر اين باورند كه حذف صفر تاثيري بر 
تورم نداشته يا تاثير آن بسيار اندك است، در مقابل28درصد اصالح 
افراد  51درصد  حدود  مي دانند.  تورم  نرخ  افزايش  عامل  را  ملي  پول 
و 64درصد  ملي  پول  از  صفر   4 حذف  با  نظرسنجي  در  شركت كننده 
با گردش موقتي همزمان دو پول جديد و قديم موافق بوده اند. همچنين 
53درصد افراد يك تا دو سال را براي همزيستي اين دو پول مناسب 
اسكناس  پشت  طراحي  براي  بررسي،  مورد  آماري  دانسته اند.جامعه 
سهم  (با  ايراني»  شعراي  و  نويسندگان  دانشمندان،  «چهره  ترتيب  به 
تاريخي،  «اماكن  و  24درصد)  سهم  (با  ملي»  «سمبل هاي  35درصد)، 

باستاني و مذهبي» (22درصد) را انتخاب كرده اند.
از جامعه آماري مورد بررسي،59درصد با مشابه بودن طرح، رنگ و 
اندازه اسكناس هاي جديد با مبلغ مشابه اسكناس هاي قديم و58درصد با 
نام هاي «تومان» و «ريال» براي واحد اصلي و فرعي پول مخالف هستند.
نظر موافق شركت كنندگان در نظرسنجي براي نام اصلي اسكناس براي 
«پارسي» و «تومان» به ترتيب 45 و 43درصد بوده است. براي سكه 
و21درصد  «دريك»  با  شركت كنندگان  39درصد  نيز  فرعي)  (واحد 
نامگذاري  براي  ديگر  پيشنهادات  بوده اند.بيشترين  موافق  «ريال»  با 
واحدهاي اصلي (اسكناس) در (مرواريد)، زر، آريا، دارا، عباسي، ايران، 
ايراني، مهر، اشرفي، كيان، فجر، نور، تات، پارسه، كوروش و جم پس 
از پارسي، تومان، ريال و دريك پيشنهاد شده است. همچنين براي واحد 
فرعي پول (سكه) نيز بهار، سيم، نيك، خليج فارس، امامي، دانا، سينا، 
را  پيشنهادات  بيشترين  پرديس  و  كوروش  كوشا،  خاتم،  رجا،  قران، 

داشته است.
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توليد نفت ليبي تا 15 
ماه آينده عادي مي شود 
دبير كل سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 
نفت  صادرات  و  توليد  ميزان  كرد  تاكيد  اوپك 
به  شد.  خواهد  عادي  آينده  ماه   15 طي  ليبي 
گزارش فارس عبداهللا سالم البدري تصريح كرد 
به  را  خود  نفت  صادرات  حجم  مي تواند  ليبي 
بازارهاي جهاني به طور كامل حداكثر طي 15 
ماه به حالت طبيعي و عادي باز گرداند. اما اين 
توليد  سهميه هاي  بر  محسوسي  تاثير  مسئله 
كنفرانس  حاشيه  در  وي  ندارد.  اوپك  در  نفت 
خبرنگاران  سوال  به  پاسخ  در  نفت  و  پول 
و  ليبي  نفت  صادرات  افزايش  برمهلت  مبني 
سهميه هاي  يا  نفت  قيمت  بر  مسئله  اين  اينكه 
اوپك تاثير داشته يا خير گفت فكر مي كنم كه 
از االن حداكثر طي 15 ماه اين اتفاق رخ دهد. 
نفت ليبي كيفيت بااليي دارد و مصرف كنندگان 
دارد.  اختيار  در  نفت  جهاني  بازار  در  معيني 
ميزان توليد نفت ليبي از 1.6 ميليون بشكه در 
كمتر  به  داخلي  درگيريهاي  آغاز  از  پيش  روز 
از 100 هزار بشكه در ماه گذشته رسيده است. 
ليبي بزرگ ترين ذخاير نفت آفريقا را در اختيار 
دارد. سبك بودن نفت ليبي موجب شده است تا 
كاهش توليد و صادرات نفت اين كشور موجب 
افزايش چشمگير قيمت نفت برنت درياي شمال 
شود. برخي كارشناسان اقتصادي و انرژي بر 
اين باورند كه با افزايش توليد نفت ليبي قيمت 
هر بشكه نفت برنت درياي شمال طي ماههاي 
آينده به كمتر از 90 دالر خواهد رسيد. نشست 
دسامبر  است 14  قرار  اوپك  نفت  وزراي  آتي 

در شهر وين برگزار شود. 

رشد چشمگير 
مبادالت تجاري 

آسيا تا سال 2025
و  اروپا  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  بحبوحه  در 
مشكالتي كه در حوزه كسري بودجه در اياالت متحده 
وجود دارد، بانك اچ اس بي سي در گزارش جديد خود 
قابل  رشد  به  جهان  در  تجاري  مبادالت  وضعيت  از 
مالحظه اين مبادالت در آسيا طي 15 سال آينده اشاره 
آورده  خود  جديد  گزارش  در  بانك  اين  است.  كرده 
است، حجم مبادالت تجاري در آسيا تا سال 2025 بيش 
از 96 درصد رشد خواهد كرد كه افزايشي دو برابري 

را نشان مي دهد. 

مي رسد.  دالر  ميليارد  هزار   14 به  سال  آن  تا  مبادالت  اين  ارزش 
در  بود  خواهد  درصد   4.8 ساالنه  آسيا  در  مبادالت  رشد  سرعت 
به  آسيا  ترتيب  بدين  است.  درصد   3.8 رقم  اين  جهان  در  حالي كه 
سال  تا  مي شود.  تبديل  جهان  تجارت  براي  بزرگ  قطبي  به  تدريج 
به  نسبت  درصدي  رشدي 73  جهان  تجاري  مبادالت  ميزان   2025
امسال دارد. عامل اصلي اين رشد فعاليت هاي تجاري در هند، چين، 

ويتنام و اندونزي خواهد بود. 

افق  به  نسبت  آسيا  در  واردكنندگان  و  صادركنندگان  اطمينان  البته 
وضعيت تجاري جهان طي شش ماه آينده بسيار كاهش يافته است 
و 41 درصد پاسخ دهندگان به نظرسنجي معتقدند رشد اقتصادي 
شرايط  به  توجه  با  يافت.  خواهد  كاهش  آينده  ماه  چند  در  جهان 
تجارت  ساختار  مدت  كوتاه  در  ريسك هايي  جهان  اقتصاد  كنوني 
جهان را تهديد مي كنند. بيشترين كاهش در اعتماد به آينده، در بين 

فعاالن حوزه تجاري در سنگاپور، چين و هند مشاهده شده است. 

چين،  در  كاال  صادركنندگان  حاضر  حال  در 

سنگاپور و ويتنام در باره ناتواني خريداران كاال در پرداخت پول 
براي  دارند  قصد  دليل  همين  به  و  هستند  نگران  شدت  به  اجناس 
صادرات كاال از خريداران پيش پرداخت بگيرند يا شرايط پرداخت 
اين  ديگر  نگراني  شوند.  متحمل  كمتري  زيان  تا  كنند  سخت تر  را 
صادركنندگان كاهش تقاضا از سوي كشورهاي توسعه يافته است. 
كاالهاي  براي  آنها  تقاضاي  از  كشورها  اين  نابسامان  وضعيت 

صادراتي كاسته است. 

چين در سال 2025 نيز همچنان بزرگ ترين كشور آسيايي از لحاظ 
مبادالت تجاري خواهد بود و حجم مبادالت آن از 1100 ميليارد دالر 

سال گذشته به 2 هزار ميليارد دالر خواهد رسيد تا سال 2025 سهم 
چين در مبادالت تجاري جهان به سيزده درصد افزايش خواهد يافت. 
در آن زمان اين كشور آمريكا را به عنوان بزرگ ترين كشور فعال 
در حوزه تجارت پشت سر مي گذارد. طي پانزده سال آينده مبادالت 
تجاري بين كشورهاي در حال توسعه و نوظهور روندي صعودي 
خواهد داشت زيرا اين كشورها براي توسعه زيرساخت هاي خود به 

انواع مواد خام نيازمند هستند. 

دارد.  وجود  جهان  تجارت  ساختار  باره  در  زيادي  بحث هاي 

بخشيدن  رونق  براي  متحده  اياالت  بويژه  يافته  توسعه  كشورهاي 
به اقتصاد خود به افزايش صادرات نياز دارند و اين در حالي است 
كه ميزان صادرات آنها رشد مناسب نداشته است. رشد اقتصادي 
در اياالت متحده و اروپا در سه ماهه اول و دوم سال جاري كاهش 
يافته زيرا مصرف افول كرده است. در سه ماهه اول و دوم امسال 
اقتصاد آمريكا به ترتيب 0.4 و 1.3 درصد رشد كرده است. در مورد 
بلوك يورو نيز كه اكنون با بحران بدهي هاي دولتي برخي اعضاء 
رو به روست، نرخ رشد به كمتر از 0.5 درصد كاهش يافته است. 
بروز  به  كنوني  وضعيت  ادامه  كه  كرده اند  اعالم  تحليلگر  نهادهاي 
ركود در اقتصاد اين بلوك منجر خواهد شد. اما آمريكا ادعا مي كند 
چين با پايين نگه داشتن مصنوعي ارزش يوان سبب كاهش مزيت 
رقابتي كاالهاي خارجي و افول صادرات به چين مي شود. وضعيت 
در  بدهي ها  بحران  اخير  هفته هاي  در  است.  وخيم  بسيار  اروپا  در 
يونان و نگراني از زيان بانك هاي ايتاليا، فرانسه و آلمان در صورت 
ورشكستگي يونان، سبب افول شديد ارزش يورو شده و مهمترين 
بوده  جهان  در  خام  مواد  قيمت  و  مالي  شاخص هاي  كاهش  دليل 

است. 

در حال حاضر بدهي دولت اين كشور 150 درصد توليد ناخالص 
خواهد  افزوده  آن  بر  درصد  جاري 10  سال  در  و  است  آن  داخلي 
شد. كاهش 7 درصدي توليد ناخالص داخلي به رشد نرخ بيكاري به 
16 درصد منجر شده است و نرخ بهره اوراق قرضه سه سال دولتي 
از 100 درصد باالتر رفته است. نرخ بهره اوراق 10 ساله نيز به 22 
درصدافزايش يافته است. وضعيت در ديگر كشورهاي بدهكار عضو 
بلوك يورو نيز مطلوب نيست. سرمايه گذاران كه اعتمادي به آينده 
ندارند اوراق قرضه دولتي را خريداري نمي كنند و اين امر بر شدت 

بحران مي افزايد. 

بر  ساركوزي  نيكوال  و  آلمان  صدراعظم  مركل  آنگال  يك شنبه  روز 
سر كمك به بانكها براي افزايش نقدينگي به توافق رسيدند و اين امر 

اميدهايي را در سرمايه گذاران پديد آورده است. 

و  مالي  شرايط  بهبود  عوامل  مهمترين  از  يكي  كارشناسان  ديد  از 
سبب  امر  اين  كشورهاست.  اين  صادرات  رشد  اروپا  در  اقتصادي 
بازگشت اميد به سرمايه گذاران خواهد شد زيرا آنها مشاهده خواهند 
بانك  اخير  ماه هاي  در  مي يابد.  افزايش  دولت ها  مالي  توان  كه  كرد 
مركزي چين اجازه داده ارزش يوان با سرعت باالتري افزايش يابد 

اما اين سرعت اندك است.
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جايزه شجاعت به 
نويسنده تحت تعقيب مافيا 
 2011 سال  پينتر  پن  جوايز  شجاعت  جايزه 
رمان  ايتاليايى  نويسنده  ساويانو  روبرتو  به 

«گومورا» رسيد.
 اين نويسنده از زمان نوشتن «گومورا» زندگى 
او  دنبال  به  مافيا  اعضاى  كه  چرا  دارد،  پنهانى 
مافياى  درمورد  رمان  اين  در  ساويانو  هستند. 

ناپل افشاگرى كرده است.

آن  در  و  شد  منتشر   2006 سال  در  رمان  اين 
شيوه درآمدزايى و فساد مافياى كامورا بررسى 

شده است. ساويانو 32 ساله است.
پس از انتشار اين رمان اعضاى مافيا در همان 
سال او را تهديد به مرگ كردند و اين نويسنده از 
آن زمان تحت حفاظت شديد پليس زندگى مى كند.

به  مشترك  بطور  پن/پينتر  شجاعت  جايزه 
ساويانو و ديويد ِهر نمايشنامه نويس بريتانيايى 

رسيد.
پينتر،  خيريه  موسسه  را  پن/يپنتر  جايزه 
 2009 سال  در  بريتانيايى  فقيد  نمايشنامه نويس 

به ياد و خاطره اين نويسنده بزرگ برپا كرد.
با  ديگر  نويسنده  يك  و  بريتانيايى  يك  سال  هر 
هر مليتى جايزه شجاعت را دريافت مى كند. اين 
جايزه به نويسندگانى تعلق مى گيرد كه به دليل 
بيان اعتقادات خود مورد سرزنش و تهديد قرار 
گرفته اند. نام «نويسنده شجاع» در جريان مراسم 

اهداى جايزه اعالم مى شود.
مراسم  اين  جريان  در  ساله   64 هر  ديويد  سر 
نام برنده جايزه شجاعت را اعالم كرد: «روبرتو 
در  بعد  و  «گومورا»  رمان  در  ابتدا  ساويانو 
پرداخته  ناپل  مافياى  به  آن  سينمايى  اقتباس 

است.»
هرچند  داد  انجام  را  كار  اين  «او  افزود:  او 
اين  اميدوارم  مى افتد.  خطر  به  جانش  مى دانست 
حداقل  بتواند  پن/پينتر  سوى  از  مشترك  جايزه 

كمى زندگى او را بهتر كند.»
اين نويسنده جوان كه خود در ناپل به دنيا آمده 
گروه  دخالت  از  جزئيات  با  «گومورا»  كتاب  در 
امور  در  به «كامورا»  موسوم  شهر  اين  مافيايى 
مواد  و  اسلحه  فروش  و  خريد  ساختمان سازى، 
مخدر و بسيارى از ديگر فعاليت هاى غيرقانونى 

اين  از  هولناك  تصويرى  و  برداشته  پرده  آن 
گروه ترسيم كرده است.

موفقيت  بخصوص  و  ساويانو  افشاگرى هاى 
ساخته  كتاب  اين  روى  از  كه  فيلمى  و  او  كتاب 
شد خشم رهبران كامورا را برانگيخته و زندگى 
وى هر لحظه در تهديد است. «گومورا» از زمان 
نسخه  ميليون  دو  حدود  حدود  تاكنون  انتشار 
فروش داشته و به بيش از 40 زبان ترجمه شده 

است.
به  نام  همين  به  فيلمى  مضمون  ساويانو  كتاب 
كارگردانى ماتيو گارونه شد كه اولين بار سال 
2008 در بخش مسابقه جشنواره كن به نمايش 

درآمد و جايزه بزرگ هيئت داوران را برد. اين 
فيلم در عين حال نماينده ايتاليا در بخش بهترين 
دوره  يكمين  و  هشتاد  غيرانگليسى زبان  فيلم 
نهايى  فهرست  به  هرچند  بود،  اسكار  جوايز 

نامزدها راه باز نكرد.
طايفه مافيايى كاسالسى در ناپل چند سال است 
كرده  «عملياتى»  فاز  وارد  را  ساويانو  قتل  طرح 

است.
ايتاليايى ها  جديد  نسل  براى  اكنون  ساويانو 
نمادى از مبارزه عليه جنايت سازمان يافته شده 
است. او در گفت وگويى زندگى تحت حفاظت را 

«هولناك» توصيف كرد.
ساويانو در حال حاضر تحت حفاظت 24 ساعته 
به  نامش  اعالم  از  پس  او  مى كند،  زندگى  پليس 
دوست  طريق  از  تشكرى  پيغام  برنده  عنوان 
حاضران  براى  پيراس  آناليسا  روزنامه نگارش 

در مراسم لندن ارسال كرد.
مى بينى  «وقتى  است:  آمده  ساويانو  بيانيه  در 
دادن،  نشان  گفتن،  براى  بسيارى  چيزهاى 
چيزهايى  فقط  نه  و  است  دادن  تغيير  و  فهميدن 
وقت  آن  دادن،  لذت  و  سرگرم سازى  براى 

مى دانى ارزش دارد نوشتن را ادامه دهى.»
به  گذشته  سال  در 30  آثارش  در  كه  هر  ديويد 
كرده  نقد  را  بريتانيا  روز  سياست هاى  شدت 
درمورد  «فراوان»  چون  آثارى  نويسنده  است 
بريتانياى پس از جنگ و «فقدان جنگ» درمورد 

حزب كارگر بريتانيا است.
او دو بار براى نوشتن فيلمنامه هاى «ساعت ها» و 

«كتابخوان» نامزد اسكار شده است.
داوران اين دوره جايزه پن/پينتر آنتونيا فريزر، 
مطرح  نويسنده  قريشى،  حنيف  و  پينتر  بيوه 

بريتانيايى بودند.
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موالنا در غرب

نزديك  خاور  دانشگاه  در  رومي  موسسه 
مركز  به  وابسته  موالنا  مطالعات  گروه  قبرس، 
پژوهش هاي فارسي و ايران، موسسه مطالعات 
بريتانيا،  اگزيتر  دانشگاه  در  اسالمي  و  عربي 
منتشر  را  ويو»  ري  رومي  ساالنه«موالنا  مجله 
مي كنند. نخستين شماره اين مجله كه سردبيري 
دانشگاه  استاد  لويسون  لئونارد  دكتر  را  آن 
از  گروهي  و  است  عهده دار  بريتانيا  اگزيتر 
همكاري  او  با  غرب  و  شرق  شناسان  مولوي 
به   (2010)  89 سال  صفحه،   184 در  مي كنند، 
را  جالل الدين  موالنا  از  تصويري  و  آمد  بازار 
بر پشت جلد داشت. در سرآغاز اين مجله به قلم 
دانشگاه  رومي  موسسه  موسس  كامل  گوكاپ 
خاور نزديك قبرس؛ او توضيح مي دهد كه فكر 
تاسيس اين مجله از كجا پيدا شد و انگشت اشاره 
را به سوي دكتر فرانكلين لوئيس، مولف شهير 

غرب،  تا  شرق  امروز،  تا  ديروز  موالنا  كتاب 
نشانه مي رود و تاريخ آن را به پايان كنفرانس 
شانزدهم  در  كه  مي گرداند  باز  روزه يي  دو 
سپتامبر سال 2007 در محل تربيت موالنا، در 
دانشگاه  از  لويسون  لئونارد  شد.  برگزار  قونيه 
اگزيتر در يادداشت سردبير مجله، پس از اشاره 
به سرگذشت مختصري از موالنا جالل الدين و 
در  مولوي پژوهي  فعاليت  از  كوتاهي  تاريخچه 
سخن  مجله يي  انتشار  ضرورت  درباره  غرب، 
مي گويد كه بتواند پژوهش ها و آراء دانشمندان 
و  شرق  از  را  مولوي شناسي  حوزه  محققان  و 

غرب گيتي گرد آورد و در خود منعكس سازد.

ديوان   1735 شماره  غزل  انگليسي  ترجمه 
مديترانه...  تا  بلخ  از  لوئيس،  فرانكلين  اثر  كبير 
آر. اي.  رومي  جالل الدين  موالنا  نوذري)،  (جليل 
نيكلسون (مارتا سيميد چيوا)، رابطه دل با عالم 
ترجمه  رستم)،  محمد  (نوشته  موالنا  نزد  باال 
پال  اثر  كبير  ديوان   312 شماره  غزل  انگليسي 
است  درويش  جان  در  خدا  ِحصن  لوزنسكي، 
بشري  معشوق  آمبروسيو،  فابيو  البرتو  قلم  به 
جالل الدين  موالنا  شعر  در  الهي  معشوق  و 
(عبدالغفور روان فرهادي)، يك غزل و دو رباعي، 
ترجمه انگليسي لئونارد لويسون، آوازه موالنا و 
نسل:  آخرين  و  گمارد)  (ابراهيم  مولويه  طريقت 
ديگر  دده،  رمزي  احمد  اثر  مطرف  تخميس 
بخش هاي شماره اول اين مجله هستند. پنجاه و 
دو صفحه ديگر مجله «موالنا رومي ري ويو» به 
بررسي چند كتاب و معرفي مختصر نويسندگان 
مقاالت آن اختصاص يافته كه از آن جمله طرح 
رباعيات  تبريز،  شمس  مقاالت  مولوي،  عارفانه 
موالنا جالل الدين بلخي، آلبوم عكس هاي مولوي 
ممنوع،  موالناي  خدا،  مالقات  تا  پله  پله  خانه ها، 
ترجمه انگليسي مناقب العارفين افالكي، كتاب در 

آب و عارفانه هاي موالناست.

تئوري ادبي
انتشارات دانشگاه آكسفورد مجموعه كتاب هايي را 
در حوزه هاي گوناگون منتشر ساخته است كه اين 
كتاب ها غالبا با حجمي اندك مي كوشند تا موضوع 
مورد بحث را به مخاطب خويش بشناسانند. كتاب 
تئوري ادبي يكي از اين كتاب هاست كه نشر افق به 

تازگي منتشر ساخته است.
توسط  و  است  كالر  جاناتان  نوشته  ادبي  تئوري 

شده  برگردانده  فارسي  به  شيخ االسالمي  حسين 
است. نشر افق تعدادي از كتاب هاي اين مجموعه را 
تحت عنوان جان كالم منتشر ساخته است. تئوري 
چيستي  و  تئوري  پيرامون  توضيحي  از  پس  ادبي 
مطالعات  و  «ادبيات  چون  موضوعاتي  به  ادبيات، 
بالغت،  «فن  تاويل»،  و  معنا  «زبان،  فرهنگي»، 
در  همچنين  و  است  پرداخته  و...  شعر»  و  بوطيقا 
بخش ضميمه كتاب به مكاتب و جنبش هاي تئوريك 

پرداخته شده است.

معادله آفريقايي اثر تازه ياسمينا رضا
سه گانه  همچون  آفريقايي»  «معادله  در  الجزايري-فرانسوي  نويسنده  رضا  ياسمينا  ديگر  بار 
مشهورش، سوءتفاهم بزرگ شرق و غرب را در محور اصلي روايت داستاني خود گنجانده است. 
است.  تازه اش  اثر  در  رضا  ياسمينا  آفريقايي-اروپايي  پيچيده  معادله  راوي  كراوسمن  كورت  دكتر 
كراوسمن پزشك آلماني ساكن فرانكفورت و عاشق خانواده و همسرش جسيكاست. تا آنكه شبي در 
بازگشت به خانه، جسيكا را مرده و بي جان مي يابد. جسيكا بر اثر خوردن دو شيشه قرص خواب آور 
اقدام به خودكشي كرده است. دوست نزديك كراوسمن، هانس مكانروث تاجري ثروتمند است كه پس 
از فقدان همسرش به مشاركت هاي انسان دوستانه با موسسات خيريه روي آورده است. هانس در 
صدد كمك به كورت براي بازيابي شرايط روحي ، به او پيشنهاد مي كند براي انجام سفري در قالب 
يك برنامه انسان دوستانه با كشتي شخصي  اش به جزاير كومور نزديك سواحل سومالي سفر كنند. 
اما اتفاقي ناگوار و در عين حال محتمل به وقوع مي پيوندد و كشتي آنها از سوي دزدان دريايي اهل 
سومالي به تصرف درمي آيد و هانس و كورت به كمپي نامعلوم و ناشناخته برده شده و در آنجا در 
قالب گروگان نگهداري مي شوند. شرايط نفرت آور كمپ در گوشه يي نامعلوم از صحراي سومالي 
زندگي هانس و كورت را در دستان مزدوراني بي رحم به جهنمي زنده بدل مي كند... ياسمينا رضا 
نويسنده  الجزايري سرشناس ساكن فرانسه و صاحب چندين اثر خواندني كه با سه گانه «پرستوهاي 
كابل» (2002)، «ترور» (2005) و «آژيرهاي بغداد» (2006) راوي سوءتفاهم بزرگ شرق و غرب لقب 
گرفت، در «معادله آفريقايي» به بازگويي فاجعه جاري در قاره وسيع آفريقا و دگرگوني شخصيت و 
باورهاي يك اروپايي درباره آن مي پردازد. برخي منتقدان «معادله آفريقايي»، داستان را بازپرداختي 
هوشمندانه  از اخبار و اتفاق هاي جسته و گريخته روزمره در اروپا و آفريقا قلمداد مي كنند. اين عده 
نابهنگام بودن برخي استعاره ها و گفته هاي رضا در شرايط روز را به باد انتقاد مي گيرند. برونو يكي 
از منتقدان رضا با يادآوري شعري از بودلر كه مي گويد: «از آنجا كه زيباست، نقص آن سبب جذابيت 
آن مي شود» در «معادله آفريقايي» چه مي توان ديد؟ آنچه رضا در اثرش راوي آن است: خودكشي 
به داليل پيچيده يي چون مرگ خودخواسته جسيكا همسر دكتر كراوسمن، سفري به مقصد آفريقا با 
اغراض انساني و چون مرهمي براي كاهش آالم از دست دادن همسر، دغدغه هاي انساني مشترك 
هانس و كورت براي ابراز محبت و نوع دوستي به مردماني در گوشه يي ديگر از دنيا، نفرتي كه در 
آتش معادالت و استنتاج هاي بي معنا و احمقانه شرق و غرب هيزم مي ريزد و عشقي دوست داشتني 
كه كراوسمن در خياالت و تصوراتش نسبت به آفريقا احساس مي كرد... حرفه نويسنده شكل دادن 
دقيق به تك تك همين عناصر برگزيده او از فرهنگ لغت زندگي بر اساس تفكر و ايده يي جهان شمول 
در باور خود نويسنده و بيان جزيي نگر آنهاست. بر اين اساس مرگ ناگهاني و جانكاه جسيكا، تالش 
هانس براي كاهش بار سنگين روحي دوستش و اتفاق ناگوار گروگانگيري توسط دزدان دريايي در 
سومالي با پرداخت داستاني هنرمندانه رضا در خدمت ارايه معنايي واحد از داستاني چنداليه است. 
اين مسير مقدر و محتوم دكتر كورت كراوسمن بود كه بر اثر چاشني مرگ دردناك جسيكا  بايد طي 
مي شد تا از عشقي دروغين به آفريقا، عشق انساني واقعي در دلش جوانه زند. خالصه مي توان گفت 
روايت داستاني «معادله آفريقايي» حركتي از يك وجود و تجسد محض به سوي يك زندگي حقيقي 
است كه در كورت كراوسمن تجلي مي يابد. ژوئيارد ناشر هميشگي آثار ياسمينا رضا رمان «معادله 
آفريقايي» را در 372 صفحه به قيمت 19 يورو از ماه آگوست 2011 (مرداد) در فرانسه منتشر كرده 

است.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

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

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

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

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

جايزه نوبل ادبيات جنجال آفريد  

جايزه نوبل ادبيات سال 2011 درحالى به توماس ترانسترومر سوئدى رسيد كه برخى 
منتقدان او را شايسته اين جايزه نمى دانند.

شاعرى ناشناس يا نويسنده اى برجسته؟ عنوان شدن نام توماس ترانسترومر به عنوان  
كرده  سردرگم  را  عالقه مندان  و  شد  موجب  را  متفاوتى  واكنش هاى  ادبيات  نوبل  برنده 

است.

واكنش صاحب نظران به برنده امسال نوبل ادبيات از شادى و شگفتى شروع شده و به 
خشم و ناراحتى رسيد. شايد براى درك اين مسئله بهتر است با خود توماس ترانسترومر 

آشنا شويم.
اين شاعر از سال 1990 و از تجربه سكته نيمى از بدنش فلج شده و تقريا قدرت تكلم را از دست 
گرفت،  صورت  ترانسترومر  با  نوبل  جايزه  بردن  از  پس  كه  مصاحبه اى  جريان  در  است.  داده 

همسرش مونيكا جاى او پاسخ خبرنگاران را داد. 

او گفت جناب شاعر از بردن جايزه شگفت زده است و بعدا انتشارات سوئدى بونير به نقل از او 
گفت: «اين موفقيت را با ماهى خوردن براى شام جشن مى گيريم و باقى همه غافلگيرى است.»

پل مولدون در نشريه نيويوركر برنده شدن ترانسترومر را «دلگرم كننده» خواند و گفت: «سوئدى ها 
بايد افتخار كنند جايزه به مردى رسيده كه براى ما در ديگر نقاط دنيا اهميت بسيار دارد، او شاعرى 
است كه نشان مى دهد شعر فقط سياست نيست و مى تواند دنياى درونى زندگى را و سادگى آن 

را توصيف كند.»

تخو كول در وبالگ نيويوركر نوشت: «ترانسترومر يك پناهگاه است.» 

او گفت اشعار ترانسترومر را «زمانى مى خوانم كه مى خواهم به آنچه گفتنى نيست نزديك شوم.»

زيگريد راسينگ در گرانتا هم از انتخاب ترانسترومر ابراز خوشحالى كرد و نوشت: «هيچ شاعرى 
بهتر از ترانسترومر مرز بين اكنون، فردا و ابديت را توصيف نكرده است. 

راسينگ او را «توصيف گر غم در دل نوستالژى» خواند و در ادامه نوشت: «هيچ شاعرى بهتر از او 
نتوانسته رابطه انسان و دنياى طبيعى پيرامونش را توصيف كند. درياهاى سياه و غم زده، مرغ هاى 
دريايى در حال فرود، درختان بيد و سدر، توفان ها، ماه و ستارگان و حتى نمك و گرگ عناصر 

اصلى اشعار او هستند و نه پس زمينه شعرهايش. اين ها دنيا هستند.»
پيتر انگلوند، دبير دائمى بخش ادبيات آكادمى نوبل در سوئد اميدوار است مليت شاعر امرى غيرمهم 
تصور شود، چرا كه ترانسترومر «بخشى از ادبيات جهان» است. اين درحالى است كه در چند سال 

گذشته آكادمى نوبل متهم به ناديده گرفتن آمريكايى ها، آسيايى ها و آفريقايى ها شده است.

از سوى ديگر، واشنگتن  پست كه از اعالم نام برنده برافروخته شده، نوشت: «كى؟ هان؟» فيليپ 
هنشر در تلگراف نيز نوشت: «زمان نشان داده است هر برنده سوئدى پديده اى زودگذر و بدون 

جذابيت براى غيرسوئدى ها بوده است.»
تيم پاركس در نيويورك ريويو آو بوكس هم خيلى از اين انتخاب راضى نيست و نوشت: «هجده 
(شانزده) داور سوئدى نشسته اند و كار يك سوئدى را خوانده اند، اما اين گروه چطور مى تواند درك 

درستى از ديگر سنت هاى ادبى داشته باشد.»
بسيارى از مخالفان نوشته اند با اين كه اشعار ترانسترومر به بيش از 50 زبان ترجمه شده اند، اما 
او شاعرى ناشناس است و آكادمى گزينه هاى بهترى داشته است، اما اين منتقدان فراموش كرده اند 
برنده شدن يك فرد ناشناس كمك مى كند عالقه مندان به ادبيات با آثار نويسنده يا شاعرى مهجورتر 

آشنا شوند و اين خدمت بزرگى است.

گاردين / 7 اكتبر

كتاب هاي شنيداري با صداي بازيگران سرشناس
عرصه  در  جهان  پيشرو  تهيه كنندگان  از  يكي  كام»  «آديبل. 
از  مجموعه يي  تهيه  درصدد  ديجيتالي،  شنيداري  سرگرمي هاي 
ادبيات جهان، با اجراي بازيگران سرشناس هاليوودي است. به 
گزارش ايبنا به نقل از رويترز، اين كمپاني قصد دارد با شركت 
بازيگران سرشناس و با كمك آنها در انتخاب اثر، روخواني و 
اجراي اين آثار را در قالب كتاب شنيداري منتشر كند. نخستين 
بازار  به   2012 سال  اوايل  تا  است  قرار  پروژه  اين  مجموعه 
تثبيت  تاكنون  پروژه  اين  در  آنها  همكاري  كه  بازيگراني  بيايد. 
شده شامل: كيم بسينگر براي روخواني كتاب «بيداري» نوشته 
نوشته  داالوي»  كتاب «خانم  روخواني  بنينگ  آنت  شاپين،  كيت 
ويرجينيا وولف، جنيفر كانلي روخواني كتاب «پناهگاه آسمان» 
نوشته پل بولز، كالين فرث روخواني كتاب «پايان امور» نوشته 
گراهام گرين، آن هاتاوي روخواني كتاب «جادوگر شگفت انگير 
شهر اوز» نوشته ال. فرانك باوم، داستين هافمن روخواني كتاب 

«آنجا بودن» نوشته جرزي كاسينسكي، ساموئل. ال. جكسون روخواني كتاب «خشم در هارلم» نوشته چستر 
كتاب  روخواني  رايان  مك  وولف،  ويرجينيا  دريايي»  فانوس  سوي  كتاب «به  روخواني  كيدمن  نيكول  هايمز، 
«كمدي انساني» نوشته ويليام سارويان، سوزان ساراندون روخواني كتاب «عضو عروسي» نوشته كارسوين 
مك كالرز، نائومي واتس روخواني كتاب «تابستان» نوشته اديت وارتون، كيت وينسلت روخواني كتاب «ترز 

ركويين» نوشته اميل زوال.
يك  چون  گفت:  كرده  انتخاب  را  زوال  اميل  نوشته  راكويين»  كتاب «ترز  چرا  اينكه  توضيح  در  وينسلت  كيت 
قسمت ديگر از مغزت را بايد به كار بگيري و همين كمك مي كند تا خالقيت را به كار بگيري... اين يك چالش 
است، و مي تواند خيلي جالب باشد. به عنوان يك شنونده، مي تواني وارد يك جهان ديگر شوي، يك فضاي 
ديگر، محيطي ديگر كه با صداي يك نفر ديگر براي تو خلق مي شود و واقعا شگفت انگيز هم هست، اين يك 

چيز سحرآميز است.
كاتز  دونالد  بگيرد.  كار  به  ادبي  بزرگ  آثار  روخواني  براي  را  بيشتري  بازيگران  دارد  قصد  كمپاني  اين 
مديرعامل اين شركت با تاكيد بر اين مساله گفت اجراي كتاب هاي بزرگ مي تواند تاثير عميق تري بر مخاطب 
بگذارد و فراتر از سرگرمي، به ارتباط با كتاب منجر شود. وي ابراز اميدواري كرد كه با اجراي اين پروژه 
مخاطباني جديد و بسيار فراتر از گذشته جذب اين كمپاني توليد كتاب شنيداري شوند. در حالي كه نخستين 
كتاب شنيداري در سال 1997 توليد شده، اكنون با امكان دانلود كردن كتاب هاي شنيداري از طريق اينترنت، 
اين كاالي فرهنگي بازاري وسيع يافته و براحتي در دسترس مخاطبان خود قرار دارد. با رواج بازار موبايل 
كتاب هاي شنيداري اقبال بسياري در ميان عامه مردم پيدا كردند و امسال شمار دانلود اين كتاب ها بيش از 
40 درصد افزايش داشت. كاربران اين كتاب ها بطور متوسط هر سال 18 كتاب شنيداري را خريداري و دانلود 

مي كنند كه به نسبت خريداران كتاب هاي شنيداري غيرقابل دانلود، 50 درصد افزايش يافته است.
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نگاهى به نقش هاى ماندگار 
"آل پاچينو" و "دنيرو"

هر سينمادوست پر و پا قرص يا فيلم بين نسبتا حرفه يى، همواره در 
ذهن خود بازيگر محبوبى را به عنوان يكى از بهترين هاى سينما برگزيده 
است و در بحث هاى سينمايى با دوستانش يا در محافل فرهنگى، تالش 

مى كند او را نفر اول صف بازيگرى جلوه دهد.
رابرت دنيرو و آل پاچينو از بازيگرانى هستند كه عموم مخاطبان هنر 
هفتم بر تاثيرگذارى فراوا ن آنها در حوزه سينما اتفاق نظر دارند و به 
عبارتى اين سوپراستارها با ايفاى نقش هاى خاص و به يادماندنى در 
فيلم هايى چون «راننده تاكسى»، «گاو خشمگين»، «پدرخوانده»، «بعد از 
ظهر سگى» و ... دنياى سينما را تكان داده و لقب «غول هاى سينما» را 

به دست آورد ه اند.
اين گزارش نگاهى خواهد داشت به نقش هاى منحصر بفردى كه اين دو 
هنرپيشه ى مطرح سينما چنان توانمند از پس ايفاى آن ها برآمدند كه 
همچنان به عنوان نمونه ها و يادگارهاى سينما در اذهان باقى مانده اند.

نقش هايى كه آل پاچينو با آنها سينما را به چالش كشيد:
«لى  بازيگرى  بزرگ  استاد  نظر  زير  را  بازيگرى  پاچينو  بدانيم  وقتى 
استراسبرگ» فرا گرفته است، ديگر از هشت بار نامزد شدن براى جايزه 
اسكار تعجب نمى كنيم؛ البته وى در اوج ناباورى تنها يك بار اين جايزه 
را به خانه برده است.پاچينو كه پرده سينما را مانند كوسه ى فيلم «آواره 
ها» به دندان مى كشد، يكى از تاثيرگذارترين بازيگران در 40 سال اخير 
محسوب مى شود كه شايد به ياد ماندنى ترين تك گويى تاريخ سينما را 

هم به زبان آورده باشد.

يكى از ويژگى هاى پاچينو كه اهميت وى در عالم بازيگرى را مضاعف 
گروهى  كار  به  ايمان  و  فرعى  هاى  نقش  ايفاى  به  وى  اشتياق  كند،  مى 

است.

ـ «مايكل كورلئونه» در «پدر خوانده» يك و دو
نام  دار  دنباله  و  اصيل  هاى  فيلم  بهترين  از  باشد  قرار  وقتى  ترديد  بى 
ببريم اولين گزينه هايى كه به ذهنمان مى رسند قسمت اول و دوم از 
سه گانه «پدر خوانده» هستند كه اعتبار خود را از بازى بى عيب و نقص 

پاچينو در نقش مايكل كورلئونه و سركرده گروه گنگسترى مى گيرند.
سير تكامل مايكل كورلئونه در اين دو فيلم بى نظير و بى همتاست كه 
با زدودن اليه معصوميت مايكل آغاز مى شود و به بى رحمى و فوران 
نيروى جوانى منتهى مى شود. بسيارى از منتقدان، مايكل كورلئونه را 
به  البته  كه  دانند  مى  سينما  تاريخ  تمام  در  «شخصيت»  نمونه  بهترين 
سختى مى توان در رد اين ادعا قد علم كرد.در اين فيلم ها شاهد اجرا 
هاى درخشان ديگرى از جانب مارلون براندو، رابرت دنيرو و ديگران 

هستيم اما پاچينو قلب تپنده سه گانه «پدر خوانده» است.

«Scent of a Woman» ـ «سرهنگ دوم فرانك اسليد» در فيلم
به  بايد  باشد،  درخشان  محور  شخصيت  بازى  يك  دنبال  به  كسى  اگر 
سراغ نقش پاچينو در اين فيلم در قالب يك نظامى افسرده و نابينا برود. 
بخش  از  آورد،  ارمغان  به  برايش  را  پاچينو  اسكار  اولين  كه  فيلم  اين 

لطيف شخصيت وى به عنوان يك بازيگر پرده برمى دارد.

ـ «فرانك سرپيكو»ى «سرپيكو»
براى  حرفى  «سرپيكو»  برابر  در  توانند  مى  معدودى  جنايى  هاى  فيلم 

گفتن داشته باشند.
پاچينو در اين فيلم به راحتى آب خوردن پليسى كه گرفتار فساد ريشه 
كتاب  «سرپيكو»  در  وى  نقش  كشد.  مى  تصوير  به  را  است  شده  دار 
سر  در  را  چيزى  چه  آرزوى  باشد  حواستان  اينكه  براى  است  درسى 
به  قانونى  نظام  تفاوتى  بى  خوبى  به  فيلم  اين  در  وى  عالوه  به  داريد؛ 
پشت  وى  به  نظام  همين  نهايت  در  كه  دهد  مى  نشان  را  جامعه  مسائل 
نويسندگان  گوييد  مى  خودتان  با  «سرپيكو»،  تماشاى  از  بعد  كند.  مى 

«رفتگان» بايد از روى اين فيلم مشق مى نوشتند.

ـ «سانى ورتزيك» در «بعدازظهر سگى»
گاهى اوقات مجبوريد براى اينكه خرج عمل دوستتان را در بياوريد، به 
دزد  نقش  پاچينو  وقتى  اما  نيست،  خوبى  كار  بزنيد.  دستبرد  بانك  يك 
گرفتار  آن  در  وى  كه  موقعيتى  با  توانيد  نمى  ديگر  كند،  مى  بازى  را 
شده است همزاد پندارى نكنيد. پاچينو در عين اينكه از عقايد يك كهنه 
سرباز جنگ ويتنام درباره حقوق ديگران دفاع مى كند، خصوصيات آدم 

معمولى آن دوره زمانى را هم بازتاب مى دهد.

ـ «تونى مونتانا» در فيلم «صورت زخمى»
پاچينو در اين فيلم حكايت تمام عيار يك گنگستر را به نمايش مى گذارد. 
«صورت زخمى» فيلمى است كه احتماال در آرشيو دى وى دى هاى هر 
سينمادوستى پيدا مى شود. پاچينو در فيلمى كه همواره به دليل خشونت 
شخصيت  احساسى  هاى  خيز  و  افت  از  است،  شده  تقبيح  اش  گرافيكى 

خود غافل نمى شود.
مونتانا در اين فيلم يك مهاجر كوبايى است كه گرفتار يك تراژدى يونانى 
بازى  باورپذير  را  شخصيت  اين  قدرى  به  پاچينو  و  شود  مى  امروزى 
مى كند كه در پايان فيلم وقتى در مقابل آن مجسمه اى كه عبارت «دنيا 
متعلق به من است» روى آن نقش بسته است، جان مى دهد. از صميم 
قلب باور مى كنيد تا قبل از مرگ مونتانا جهان واقعا متعلق به او بوده 
سكانس  رنگ  طاليى  مجسمه  روى  نئونى  حروف  با  كه  (عبارتى  است 

پايانى نقش بسته چنين جمله اى است: «دنيا متعلق به تو است»).

***

رابرت دنيرو چگونه هم وزن پاچينو در رينگ مسابقه شد:
هر كس كه بچه طاليى مارتين اسكورسيزى باشد چاره اى جز ماندگار 
شدن ندارد. ظاهرا رابرت دنيرو به عنوان يك بازيگر «متد» مى تواند هر 

نقشى را كه جلويش بگذاريد برايتان بازى كند.
مى خواهيد نقش يك ورزشكار و تاريك و روشن زندگى او را به تصوير 
در  خواهيد  مى  است.  كرده  را  كار  اين  بزن»  طبل  «آهسته  در  بكشد؟ 
يك حكايت پر سوز و گداز درباره يك فرد بيمار بازى كند؟ در «بيدار 
شدگان» از عهده اش بر آمده است. نقش گنگستر؟ دنيرو در خواب هم 
مى تواند انجامش دهد! اگر جرات كرديد و شك به دلتان راه داديد، فقط 
«پدرخوانده»  دوم  قسمت  و  «كازينو»  «تسخيرناپذيران»،  به  است  كافى 
نگاهى بيندازيد.دوران اوج دنيرو با تاثيرگذارترين نقش هايى همراه است 
كه تاكنون به چشممان ديده ايم. ترديد درباره ى بازيگرى كه تا به حال 

شش بار نامزد جايزه اسكار بوده اصال كار عاقالنه اى نيست.

ـ «جيك الموتا»ى «گاو خشمگين»
دنيرو در اين فيلم شخصيت جيك را به يك مبارز خودويران گر تبديل 
مى كند و همين نكته است كه هميشه باعث حيرت مى شود؛ درست مانند 
اينكه شخصيتى را تصور كنيد كه با درون خودش مبارزه مى كند و در 

نهايت تمام ارتباط و وابستگى هاى اطراف خود را هم از بين مى برد.
 60 كردن  (اضافه  فيلم  انتهاى  تا  ابتدا  از  دنيرو  فيزيكى  تحول  و  تغيير 
پوند به وزن حقيقى خود) را هم حساب كنيد تا به اوج توانايى اش پى 
ببريد و البته در اين فيلم با يكى از بهترين نمونه هاى بازى منطبق بر متد 
بازيگرى مواجه هستيد. دنيرو همچنين نقطه اتكايى براى اسكورسيزى 
بود تا بتواند براى تمام كردن «گاو خشمگين» اعتيادش به كوكائين را 

كنار بگذارد.

ـ «تراويس بيكل» در «راننده تاكسى»
بى ترديد دنيرو بهترين بازى عمرش را در نقش تراويس بيكل ايفا كرده 
است. بيكل يك كهنه سرباز جنگ ويتنام است كه تالش مى كند در جانب 

پوچ و بى معنى هستى معنايى پيدا كند.
دنيرو در لباس يك ضدقهرمان تمام عيار از همان ابتدا شخصيت مردى 
كه به طور خطرناكى به لبه هاى زندگى نزديك شده است را رونمايى مى 
كند و مى تواند يكى از 10 بازى برتر تمام دوران سينما محسوب شود.

و  تنها  شخصيت  هاى  نمونه  ترين  عالى  از  يكى  فيلم  اين  در  بيكل 
افسرده است كه مى خواهد انتقام تنهايى و افسردگى خود را از جامعه 
غيرمسؤول و بى تفاوت بگيرد. صحنه اى كه بيكل روى كاناپه مى نشيند 
و با دست سه بار به سرش شليك مى كند، فريبندگى غيرقابل انكارى 
دارد. دنيرو جايزه اسكار اين فيلم را به پيتر فينچ بازيگر فيلم «شبكه» 

واگذار كرد.

ـ «مايكل ورونسكى» در فيلم «شكارچى گوزن»
تراژيك تنها واژه اى است كه مى توان با كمك آن بالهايى كه بر سر 
كرد.  توصيف  را  شود  مى  وارد  نازل  فيلم  اين  در  دنيرو  شخصيت 
گذراند.  مى  روزگار  كالسيك  حكايت  يك  بستر  در  دنيرو  شخصيت 
فراموش  زندگى  كند  مى  سعى  دنيرو  آن  در  كه  روسى  رولت  صحنه 
شده دوستش را نجات دهد يكى از تاثيرگذارترين صحنه هايى است كه 
تا به حال بر پرده سينما نقش بسته است. اين فيلم همچنين از حضور 
بازيگران جوان و توانايى همچون مريل استريپ و كريستوفر واكن سود 
مى برد كه دنيرو از ابتدا تا انتها شانه به شانه همگى آنها باقى مى ماند.

ـ «مكس كيدى» در «تنگه وحشت»
دنيرو در اين فيلم نقش يك مجرم فرارى بى رحم كه هدفى جز ترساندن 
باعث و بانى به زندان افتادنش يعنى يك وكيل تسخيرى ندارد، ايفا مى 
ترين  انگيز  هراس  از  يكى  نقش  اين  با  و  شد  اسكار  نامزد  آن  با  و  كند 
شخصيت هاى تمام دوران ها را خلق كرد. شيوه بازيگرى وى در اين 
فيلم در سال هاى بعد به استاندارد فيلم هاى تعليق محور از جنس «هفت» 

تبديل شد.

ـ «جيمى كانوى» در فيلم «رفقاى خوب»
كانوى از همان شخصيت هايى است كه واقعا شما را ترغيب مى كند از 
شخصيت هاى منفى جانبدارى كنيد. همان قدر كه كانوى در ابتداى اين 
فيلم يك گنگستر تازه كار است، در عوض دنيرو با كمك فيلمنامه نيكالس 
پيله جى، اوج توانايى هاى خود را به نمايش مى گذارد. نقش دنيرو به 
اندازه كورلئونه جوان در پدرخوانده تاثير گذار است اما دنيرو استفاده 

بهترى از سر تكان دادن مى كند.



1313 هفته نامه پرشين جمعه 22 مهر ماه 1390 - شماره 219
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk سينما

 
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

امير كوستوريتسا
 رئيس داوران جشنواره

 مراكش شد  
داوران  هيئت  رياست  صرب  فيلمساز 
به  را  مراكش  فيلم  جشنواره  دوره  يازدهمين 

عهده خواهد داشت.
با  كوستوريتسا  امير  خبرآنالين،  گزارش  به 
پا  مراكش  جشنواره  داورى  رياست  پذيرش 
جاى پاى سينماگرانى چون رومن پوالنسكى، 
ميلوش فورمن، برى لوينسن و جان مالكوويچ 

مى گذارد.
به  مراكش  جشنواره  مسابقه  رسمى  بخش 
اين  در  دارد.  اختصاص  دوم  و  اول  فيلم هاى 
ستاره  مى شود:  اعطاء  جايزه  چهار  بخش 
بازيگر  بهترين  داوران،  هيئت  جايزه  طاليى، 
سال  زن.كوستوريتسا  بازيگر  بهترين  و  مرد 
2009 در جشنواره مراكش مورد تقدير قرار 
كالس  يك  جشنواره  دوره  اين  در  او  گرفت. 
ويور  مى كند.سيگورنى  برگزار  هم  پيشرفته 
بازيگر آمريكايى رياست هيئت داوران بخش 
مسابقه فيلم كوتاه سينه كولز را به عهده دارد 

كه در آن فيلم هاى مراكشى رقابت مى كنند.
به  بخش  يك  مراكش  جشنواره  دوره  اين  در 

سينماى مكزيك اختصاص دارد.
يازدهمين دوره جشنواره فيلم مراكش دوم تا 
10 دسامبر (11 تا 19 آذر) برگزار مى شود. 

كوستوريتسا براى فيلم هاى «وقتى بابا به سفر 
تجارى رفته بود» 1985 و «زيرزمين» 1995 
دو بار برنده جايزه نخل طالى جشنواره كن 
شده است. «زندگى يك معجزه است» و «اين 
اين  ساخته هاى  ديگر  از  بده»  قول  من  به  را 

فيلمساز 57 ساله است.
ورايتى / 11 اكتبر

كلونى كانديداى رياست 
جمهورى آمريكا

فيلم نيمه ماه مارس چهارمين تجربه جورج كلونى، 
روايتى است از مبارزات انتخاباتى سال 2004 در 

آمريكا.
مايك  نقش  بركارگردانى،  عالوه  كه  كلونى  جورج 
موريس نامزد دمكرات ها را دراين فيلم بازى مى 
كند، قصد دارد قدرت را دركاخ سفيد دردست گيرد، 
انتخاباتى  حوزه  مانع  از  بايد  ابتدا  اينكار  براى  اما 

اش سربلند بيرون آيد.
جورج كلونى درباره ساخت اين فيلم مى گويد :"من 
از ساخت اين فيلم لذت بردم. گروه فوق العاده اى با 
من كار مى كرد كه كار توليد را خيلى آسانتر كرد."

او با مشكل دانستن كارگردانى يك اثر درعين ايفاى 
نقش در آن، اضافه كرد:" شما به هر حال كارخود 
را انجام مى دهيد، سرخود را پايين مى گيريد و به 

جلو پيش مى رويد."
نگاه  در  شايد  كه  است  جالبى  اتفاقات  آبستن  فيلم 
اول كليشه اى بنظر آيند... رسوايى و جنجال رسانه 
آقاى  با  كند  مى  ادعا  كه  زيبارويى  دختر  و  اى 
كانديدا، روابط جنسى داشته است...اما فيلم در واقع 
حربه اى است براى انتقاد از دنياى كثيف سياست 

و عوامفريبى سياستمداران و وعده وعيدهاى پوچ 
آنها در آستانه انتخابات.

وعده  دادن  در  شايد  من   : گويد  مى  كلونى  جورج 
انتخابات  يك  در  شدن  انتخاب  براى  كه  وعيدهايى 
بايد داد، خوب نباشم. پدرم يكبار براى وارد شدن 
به سياست نامزد شد و به ياد دارم كه چه اتفاقاتى 
برايش روى داد كه اصال براى من لذت بخش نبود.

نقش  در  گوسلينگ  ريان  يورونيوز،  گزارش  به 

استفان ميرز جوان، سخنگوى مطبوعاتى و مشاور 
ارزنده اى براى استفان محسوب مى شود و تاثير 
هاى  برنامه  مدير  با  او  مالقات  دارد.  او  بر  زيادى 

رقيب، جنجالى رسانه اى را رقم مى زند.
جورج كلونى درمورد شخصيت او مى گويد: اجازه 
دهيد مطلبى به شما بگويم. من اصال شخصيت او 
را دوست ندارم. بلند قد، خوش تيپ و جوان، ولى 
من از او خوشم نمى آيد. درست است كه او خوب 
شما  بعد  و  است  اينجورى  ابتدا  در  فقط  ولى  است 
از او بدتان مى آيد. ولى وقتى به ياد كارهايى مى 
افتم كه وقتى در سن او بودم انجام دادم، او بنظرم 

بهتر مى آيد.
عمومى  روزنمايش  دو  عرض  در  تنها  كه  فيلم  اين 
در آمريكا بيش از ده ميليون دالر فروخته، پس از 
اواخر  از  تورنتو،  و  ونيز  جشنواره  در  درخشش 
نمايش  به  اروپا  سينماهاى  در  بتدريج  جارى  ماه 

درخواهد آمد.

«جدايى نادر از سيمين» در 
چهار بخش نامزد دريافت 

جايزه شد
هاى  بخش  در  فرهادى  اصغر  ساخته  جديدترين 

بهترين فيلم بلند داستانى، دستاورد كارگردانى، فيلم 
نامه و همچنين بازيگر مرد براى پيمان معادى، نامزد 

دريافت جايزه آسياپاسفيك شد.
اسكرين ديلى به نقل از نانسان شى، تهيه كننده هنگ 
آسياپاسفيك  جايزه  الملل  بين  بخش  رييس  و  كنگى 
در جريان برگزارى جشنواره بين المللى فيلم پوسان، 
آسيا  ساالنه  جوايز  دوره  اين  نامزدهاى  اسامى 

پاسيفيك را اعالم كرد.
در  ايران  سينماى  ديگر  نماينده  گزارش،  اين  بنابر 
كارگردانى  به  ديدار»  اميد  «به  آسياپاسفيك،  جوايز 
سه  در  نامزدى  با  كه  است  اف  رسول  محمد 
دستاورد  بهترين  داستانى،  بلند  فيلم  بهترين  بخش 
زن  بازيگر  بهترين  عنوان  به  زارع  ليال  و  كارگردانى 

نامزد جايزه آسياپاسفيك شده است.
هاى  «آيينه  فيلم  بازيگر  ايرانى  شايسته  چنين  هم 
جايزه  زن  بازيگر  بهترين  نامزد  ديگر  روبرو» 

آسياپاسفيك است.
اسكرين  ساالنه  جوايز  دوره  پنجمين  مراسم 
استراليا  در  آذر)  (سوم  نوامبر   24 آسياپاسيفيك 

برگزار مى شود.
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گفتگو با  خانم آرميتيس شفيعى به بهانه برگزارى
 نمايشگاه نقاشى ايشان با نام "Form and Figures" در لندن

هرگز به دنبال تكرار 
خودم يا 

تجربيات قديم نيستم
 عباس نجفى زرافشان

وپاريس، اولين  نقاشى موفق در تهران  نمايشگاه   پس از چندين 
تجربه در لندن در نمايشگاهى تحت عنوان "شكل و بدن" برگزار 
هنرهمراه  دوستداران   و  هموطنان،عالقمندان  استقبال  با  كه  شد. 
بود . آرميتيس  شفيعى اكثر دوران زندگى خود را صرف تحصيل 
كرده  فرهنگى  و  ،علمى،هنرى  مختلف   هاى  رشته  در  فراگيرى  و 
به  مقاله  چندين  علمى،  هاى  زمينه  در  او  تالش  حاصل  است.   
و  المللى  بين  نشريات  در  فارسى  و  فرانسه  انگليسى،  زبانهاى 
جامعه  رشته   در  التحصيلى  فارغ  از  پس  اخيرا  وى  است.  ايرانى 
شناسى سياسى در مقطع دكترا ،از فرانسه، ساكن لندن شده است 
كتابى وى  تحت عنوان " جامعه شناسى سياسى يك نهاد نوين در 

ايران " به زبان فرانسه به تازگى به چاپ رسيده است . 

 به طور خالصه از فعاليت هنرى خود بگوييد. 
آخرين فرد يك خانواده 4 فرزندى هستم. پدرم فرهنگ بود و مادرم 
مهر. پدر، مرد سياسى شجاعى است كه هرگز منافع ملى كشورش را 
با هيچ چيز برابر نكرد و مادر نقاش عميق و پر تفكرى كه تابلوهاى 
يا  خانه،  گفتگوى  بود.  خانه  بخش  زينت  تكنيكش،  وخوش  كيفيت  پر 
سياست، وضع كشور و جهان بود يا نقاشى و مكاتب مختلف، نور و 
سايه و كالم اساتيد نقاشى ايرانى و خارجى. پدر با وجود پست مهمى 
كه در هيئت دولت داشت، شك نكرد براى مخالفت با كاپيتوالسيون 
كه آن را قانونى تحقير كننده براى ملت و كشورش مى دانست. از 
كار بركنار شد و ممنوع از كار در تهران. به ناچار براى گذر زندگى، 
به دهات اطراف تهران كه ملك مادر بزرگ پدرى بود رفتيم. من در 
تبعيد پدر به دنيا آمدم. در خانه ما، اهميت به علم، تحصيل وادب در 
افراد  تك  تك  زندگى  در  را  جايگاه  بيشترين  كتاب  بود.  اول   درجه 
خانواده داشت. صرفه نظر از كتابخانه تك تك اعضا خانواده كه بنا 
به سليقه و تخصص هر كس شكل گرفته بود،  يك كتابخانه عمومى 
جهان  مكتوب  آثار  مشهورترين  و  مهمترين  به  مهمانخانه  در  هم 
اختصاص داشت؛ بازمانده از خوانده هاى همه. قبل از ديپلم، از اين 
ذخيره بزرگ بار بستم و با ادبيات جهان پيوندى نزديك پيدا كردم. 
براى يافتن جواب به سواالتى كه از كودكى و بچگى مانده بود و با 
انقالب و جنگ به اوج رسيده بود، وارد رشته علوم سياسى شدم و 
كالس  به  همزمان  كشاند.  فارسى  ادبيات  رشته  به  مرا  ادبيات  شور 
نقاشى رفتم تا اين نياز مانده راهم سيراب كنم. فوق ليسانس فيلمنامه 
نويسى، كار نوشتن را كه از12، 13 سالگى با جديت آغاز كرده بودم 
را جهت دار كرد وبعد از آن، دوره فيلمسازى و كارگردانى سينما، 
على  آقاى  نقاشيم،  استاد  اولين  گشود.  من  بر  را  هنر  از  ديگرى  در 
قدرت  به  كارى  داشتن  سوداى  به  بود.  هم  ساز  مجسمه  فرامرزى، 
و  نقاشى  ترتيب  اين  به  كردم.  سازى  مجسمه  به  شروع  او،  قوت  و 
مجسمه سازى، نويسندگى و فيلمسازى در كنار فوق ليسانس روابط 
بين الملل و فلسفه ادامه داشت. در ايران افتخار شاگردى آقاى عمامه 
كار  سنگين  فضاى  تلطيف  براى  داشتم.  را  كسرايى  مرحوم  و  پيچ 
سانسور  وبى  وسيع  جهان  از  بردن  بهره  حال  عين  در  و  تحقيقاتى 
نقاشى وهنر، طى اقامت ده ساله در پاريس به منظور گرفتن دكترا، 
به كالسهاى نقاشى، مجسمه سازى، پيكر تراشى وتاريخ هنر رفتم. 
در اين دوره، امكان نقاشى از مدل زنده مهيا شد كه اقبال بلندى بود 
و به نهايت از آن بهره بردم. چندين نمايشگاه نقاشى و دو نمايشگاه 
جمعى مجسمه و پيكر تراشى حاصل اين فعاليت فوق برنامه بود. در 
نهايت مى شود گفت حدود 24 سال است كه ضمن تحصيل، مطالعات 
مجسمه  نقاشى،  نويسندگى،  همزمان  كارتحقيقاتى،  و  دانشگاهى 

سازى، فيلمسازى را هم دنبال مى كنم.

  كمي از محتوا، فرم و ساختار آثارتان بگوييد؟  
وذهنم  دل  بر  چه  آن  انسان.  و  طبيعت  زندگيست،  كارم  محتواى 
مى  منقلبم  و  خوشحال  متاثر،  آشفته،  زده،  هيجان  آزرده،  ميگذرد، 
كند. فرمش را،حال خودمم، زمان و موضوع معين مى كند. ساخت آن 
را به دل مى سپارم. اميد دارم تكنيك و اين وسايل آنچنان در خدمت 
موضوع باشد كه وقت اجرا، خود را به رخ نكشد و بگذارد كه حس، 
يكته تاز ميدان باشد و بگذارد كه بر دل نشيند. خود را مقيد تكنيك 

نمى كنم، تكنيك را به خدمت موضوع مى گيرم. هر بار كه صفحه اى 
جديد جلوى روى خود دارم، يك تجربه جديد است. هرگز به دنبال 
از  است،  نو  تجربه  يك  هربار  نيستم.  قديم  تجربيات  يا  خودم  تكرار 
اول هنرجو مى شوم و آرزو مى كنم كه همواره هنرجو وجستجوگر 

بمانم. 

منابعى  يا  منبع  چه  از  اثرتان  به  پرداختن  براي  شما 
الهام مي پذيريد؟ 

همه چيز! شايد بهتر بود مى پرسيديد چه چيزى منبع الهام نيست؟ 
در آن صورت به راحتى ميشد در يك كلمه جواب داد؛ هيچ! هرچيزى 
بهانه ايست براى نوشتن و نقش زدن؛ يك نور خوب كه از الى پرده 
نيم باز سر مى زند و در پيچ و خم پرده كم و زياد مى شود، رنگ 
يك غنچه نورسته در مقابل گل پژمرده كنارش. نگاه خواب آلود يك 
مادر كه روى بچه اش چنبره زده، چين و چروك عميق صورت يك 
پير مرد، چرت زدن مسافر روبرويى صندلى مترو، نگرانى براى يك 
بيمار كه مى تواند در يك تصوير ذهنى بروز كند، سايه هاى تند و بى 

شكل برگهاى درخت روى سطح ناهموار برگهاى خشكيده...همه چيز 
بهانه است. همه چيز. ديده اگر بينا بود، هر روز، روز محشر است!

تلقي شما از هنر و به طور خاص، «نقاشي» چيست؟ و 
چه اهميتى براى ما دارد؟

اگر اين تعريف هنر را بپذيريم كه "هنر،واقعيت است بعالوه انسان"، 
جلوه  هر  صورت،  اين  در  گوياست-  ولى  نيست  كامل  كه  -تعريفى 
(مديدم)  وسيله  با  كه  اطرافش  واقعيت  از  است  هنرمند  روايت  هنر، 
بشر  كه  اين  شود.  مى  بيان  ودريافتش  توان  به  توجه  وبا  متفاوت 
هست!  كه  داده  بشرنشان  تاريخ  نه،  يا  است  هنر  ايجاد  به  "مجبور" 
حاال ممكن است نياز به جاودانگى باشد و يا نياز به تقسيم تجربه و 
ديده ها با ديگران. به هر حال ما هنر ايجاد ميكنيم و يا آرزوى ايجاد 
آن را داريم؛ اثرى كه مرز زمان و مكان را درنوردد و ما و ناممان 
را با خود ببرد و زنده نگه دارد. با توجه به اين كه نقاشى، شايد بعد 
از نمايش (كه به جاى زبان وبعد در جايگاه اجرا مراسم جاى بسيار 
مهمى داشته است) جزو هنرهاى اول و بسيار قديمى محسوب مى 
شود چرا كه امكان ثبت و ماندن را داشته است. نقاشى در مراحل 
اوليه پيدايشش نقش ارتباط داشت و انتقال اطالعات مثل نشان دادن 
شكار و شكارگاه، بعدها  به بهانه و به سفارش مذهب ويا حكومت، 
ثروتمندان، متمولين و صاحبان سليقه،  به ثبت صورت و مكان، جالل 
و جبروت و فتوحات و درنهايت به تزيين رسيد. مى توان گفت كه 
تا كنون،  ضمن ادامه تمامى نقش هاى برشمرده، به لطف هنرمندان 
مدرن بخصوص بعد از قرن بيستم، قدم از ظاهر فراتر گذاشته است 
و به تصوير و كارگرفتن اليحه هاى بسيار پيچيده روانى هم دست 

زده است. 

از آنجائيكه شما دانش آموخته روابط بين الملل هستيد 
رابطه ى سياست با هنر را چگونه تعريف مى كنيد؟ 

اگر منظور از سياست، "قدرت حاكم" باشد، قطعا ارتباطى بين اين دو 

مقوله هست. سياست گذارى ها مى تواند در جهت دادن به هنر، شكل 
و نوع بيان ويا صراحت و صداقت آن نقش بسيار جدى و مستقيمى 
اروپا  با  آن  فرمايشى  هنر  و  شوروى  در  هنر  تفاوت  باشد.  داشته 
غربى كه محدوديت تصويرى نداشته و ندارد، بهترين نمونه است. در 
واقع مى توان گفت هر عامل اجتماعى، مى تواند تاثير جدى بر هنر 
بگذارد. تفاوت هنر در مشرق زمين و مغرب زمين كه تابعى از متغير 
مذهب و جايگاه آن در جامعه است باعث مى شود كه درغرب فرم 
و بدن انسان، تمام و كمال بررسى، ترسيم ،مطالعه و تحسين شود 
و در اشكال مجسمه و نقاشى جايگاه جدى و غيرقابل انكار داشته 
باشد. حال آن كه در شرق، مثل مصر و يا ايران، كنده كارى و نقش 
ديوارى غالب باشد كه بعد ندارد و ارزش بيشتر به رنگ داده شود تا 
حجم. و در نهايت نيز با تحريم مذهبى، مقوله نگارگرى اصوال كنار 
گذاشته شود، مجسمه سازى به بت سازى تعبير شود. هنر يك نهاد 
فرهنگى است كه از اجتماع و سياست و هر آنچه بر آن حاكم است 
تاثير و تاثر مى پذيرد. تاكيد مى كنم كه اين تاثير يك سويه نيست، 
هنر نيز بارها بر سياست تاثير جدى داشته است و دارد. فراموش 
نكنيم كه سينماى ايران، در بسيارى از سالها تنها سفير ما در روابط 
بين الملل بود و چه خوش درخشيد. تاثير بر زبان افتادن نام ايران 
و فيلمهاى ايران، به طور مستقيم وغير مستقيم بر تصوير ايران در 
جامعه جهانى و جهت گيرى هاى سياسى موثر بود ولو اين كه خيلى 
به نظر نمى رسيد. پس هنر وخوش نامى ان، بى شك در جنبه هاى 

داخلى و خارجى موثر است.

اگر  و  دارد؟  وجود  دموكراتيك  هنر  شما  نظر  به  آيا   
وجود دارد چه چيزى هنر دموكراتيك را مى سازد؟

است؟  (عوام)  مردم  هنربراى  منظور  معنى؟  چه  دمكراتيك...به  هنر 
يا هنر برآمده از مردم و يا هنر در يك حكومت دمكراتيك؟ منظور 
كدام يك از اينهاست؟ خب از اول شروع كنيم؛ از معلم مرحومم نادر 
اثرى  يا  نداريم!  شرطى  و  نيمه  و  نسبى  هنر  كه  آموختم  ابراهيمى 
چيزى  ما  ترتيب  اين  به  موافقم.  تعريف  اين  با  نيست.  يا  هست  هنر 
نداريم!  مكتبى  هنر  و  خيابانى  هنر  مردمى،  هنر  دربارى،  هنر  نام  به 
باشد،  داشته  هنرى  اثر  يك  مشخصات  بايد  شود  مى  خلق  چه  آن 
توان  مى  گيرد،   قرارمى  خاصى  سن  يا  طبقه  توجه  مورد  اگر  حال 
شناسايى كرد و تحقيق كرد كه چرا چنين شد ولى يك اثر هنرى-هر 
قشر  براى  نه  شود،  مى  خلق  بخصوصى  جاى  براى  نه  باشد-  چه 
بمباران،  تصوير  گفت  توان  مى  آيا  خاصى.  سال  براى  نه  خاصى، 
اثر پيكاسو تنها متعلق به اسپانياست و سالهاى جنگ داخلى؟ آيا مى 
توان از كنار تابلوى نيلوفر آبى مونه بى تفاوت گذشت؟ لذت غربيان 
چطور  شعر  دانستن  و  فهميدن  بدون  ناظرى،  يا  شجريان  صداى  از 
توجيه مى شود؟ اهل هرجا باشيد، هر سن و فرهنگى كه داشته باشيد 
در مقابل يك اثر هنرى خوب، با اندك شناخت و صداقت، بى تفاوت 
نمى مانيد. ...هنر برآمده از مردم،  به نظر مى رسد اين نيز جوابش 
در باال گفته شد. هنر مى تواند از هر جايى برآيد، اين كه منبع مهمتر 
به  شخصا  نيست.  جايش  اينجا  كه  جذاب  بحثيست  مقصد،  يا  است 
فضاى  در  اى  ستاره  همچون  كه  كنم  مى  فكر  هنرى  اثر  يك  خود 
اليتناهى مى درخشد و در هر كجاى اين آسمان باشد، به هر بهانه 
اى كه ايجاد شود، آسمان را زينت مى بخشد تا هميشه. در مورد هنر 
در يك حكومت دمكراتيك هم در سوال باال به گونه اى عرض كردم، 
هر چقدر امكان پرواز خالقيت و ذهن افراد بيشتر باشد ومحدويتها 
كمتر، زمينه براى ايجاد يك اثر هنرى و نمايش ان بيشترمى شود ولى 
همچنان معتقدم، ذهن خالق وهنر ساز در هر شرايطى راه بروز مى 

يابد و خود را فرياد مى زند. 

 آيا رابطه اى بين تكنولوژى  امروزين و هنر در حال 
شكل گيرى است؟ 

در  چه  باشد  انسان  خدمت  در  بايد  و  تواند  مى  تكنولوژى  شك  بى 
زندگى روزمره چه به عنوان ابزارى در خدمت ذهنياتش. تكنولوژى 
بر بعضى جنبه هاى فنى توليد هنرى اثر مستقيم و جدى دارد ولى 
دارد.  قرار  اهميت  اول  رديف  در  انسان  ذهن  و  خالقيت  همچنان 
نويسنده اى كه زير نور چراغ با پر و روى كاغذ مينوشت، حاال مى 
تواند دراز بكشد، حرف بزند و گفته هاى او روى كامپيوتر تميز و 
خوانا ثبت شود و به فاصله يك دقيقه چاپ. مسلم است كه شرايط 
و  پيشرفته  وسايل  نباشد،  موجود  اگر  خالقيت  ولى  شده  تسهيل 

تكنولوژى تنها ابزارى بالقوه است نه خالق اثر هنرى بالفعل. 

تاريخى  چه  در  را  ايران  مدرن  هنر  جنبش  آغاز  نقطة   
مى دانيد؟

به طور سنتى، از زمانى كه كمال الملك به پاريس رفت و در لوور 
به كپى كارهاى اساتيد نقاشى پرداخت، هنر ايران وارد زمان مدرنش 
شد...ولى آيا به معناى واقعى ما وارد هنر مدرن شديم، بسيار جاى 
بحث دارد. ببينيد، نقاش خيلى جدا مانده از فضايش تعريف نمى شود، 
ايران،  جامعه  در  هنوز  شود.  مى  معنى  مخاطبش  با  نوعى  به  يعنى 
ميل به آثار كالسيك، رئاليست و ناتوراليست بسيار زياد است. يعنى 
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تصوير قرن هيجده اى هنوز پرطرفدارترين نقش هاست. بسامد تعداد 
افرادى كه در جامعه ايران هنر انتزاعى را ميفهمند، مى شناسند و لذت 
مى برند و حاضر به پرداخت براى آن هستند چندان باال نيست. با اين 
وضع، نمى توان متوقع بود كه نقاش ايرانى كه ممر درآمدش را در 
جامعه و مخاطب ايرانى مى جويد چندان موفق باشد. ولى با اين حال، 

كارهاى  شاهد  گاه  شخصا  و  نشدند  جبر  اين  اسير  ايرانى  هنرمندان 
بسيار عميق و پر مغز با ساختار بسيار خوب از هنرمندان سرزمينم 
خاورميانه،  در  كريستين  حراج  در  ميكند.  سرافرازم  عميقا  كه  هستم 
هيچ رغيب  درصدر جدولند بى  نقاشان ايرانى ركورددار فروشند و 
جدى. اين خود نشان از ان دارد كه هنر نقاشى ما، قطعا از هنر مدرن 
بى بهره نيست و از قافله زمان عقب نمانده است. اين يك وجه قضيه 
است، از طرف ديگر معتقدم كه برش سنتى و مدرن و يا كالسيك و 
مدرن، خيلى بستگى به زمان ندارد. بيشتر بستگى به نقاش دارد. من 
نه تنها در  تصور مى كنم يكى از مدرنترين نقاشى هاى كه ديدم – 
شاه  شاهنامه  از  صفحه  يك  ايرانى-  نقاشان  يا  ايران  نقاشى  حوزه 
 Institut du) طهماسبى بود كه در نمايشگاهى در موزه جهان عرب
monde arabe) با عنوان "هنر در جهان اسالم"  به نمايش درآمده 
بود. ياد ندارم كارى با اين طراوت، جذابيت با اجزا، اجرا و تعريف 
به  متعلق  كه  كارى  باشم!  ديده  جهان  مدرن  نقاشى  در  گذارى  رنگ 
200سال قبل بود، آنچنان امروزى، جسور و در عين حال جذاب بود 
كه به راحتى مى توانست تمامى تئورى هاى زمانى را در تاريخ هنر 
بر هم زند. از اين موارد كم نيستند؛ نقش بز كوهى بر روى يك گلدان 
كه در تپه سيلك كشف شده و متعلق به بيش از 2400سال قبل است، 

يكى از موفق ترين و مدرنترين كارهاى گرافيكى موجود است. 

حاال كه به اينجا رسيديم تصور مى كنم بد نباشد به يك 
سوال فكر كنيم؛ نقاش ايرانى بودن يعنى چى؟ آيا نقش 
خاص  فرهنگ  و  منطقه  در  ريشه  هنر  كال  يا  و  ونقاش 

دارد يا نه؟
فكر مى كنم آيا كشيدن تخت جمشيد و سربازانش، هنرمند را ايرانى 
مى كند يا كشيدن سفره هفت سين وترمه؟  اين مظاهر فرهنگى واين 
اين  ظهور  تنها  نيست،  منفى  تظاهرات  از  فرهنگى-منظور  تظاهرات 
اين  باشد.  اين  نبايد  كه  رسيد  مى  نظرم  به  و  است-.  نظر  مد  اشكال 
شعر؛  كردن  تصوير  براى  كه  است  آن  مثل  نگريست.  سطحى  خيلى 
يك  بكشيم،  گوش  يك  ترا...  قدمهاى  زند  مى  فرياد  جاده  كن!  گوش 
جاده كه روى آن چند جاى پا هست و در انتها يك دهن باز! به همان 
اندازه ابتداى و ناشيانه. وقتى در كالسهاى نقاشى در پاريس شركت 
نيستيد،  خودتان  تنها  آنجا،  در  شد.  ديگرى  جور  داستان  كردم،  مى 
در آنجا ايرانى نقاش هستيد، نه تنها نقاش. نقاش بودن و نقش زدن 
از  اول  كنى،  چه  هر  واقع  در  گيرد.  مى  قرار  شما  از  بعد  مرحله  در 
ديدگاه ايرانى بودن ديده مى شود بعد نقاش بودن. حاال تصور كنيد 
موضوعى كه هرگز در تاريخ هنر ايران كار نشده( بدن لخت انسان)، 
پس بنابر اين سابقه تاريخى و تصويرى ندارد، چطور ايرانى بودن 
هنرجويان  و  ها  همكالسى  تفريح،  ساعت  در  كشد؟  مى  دوش  به  را 
مى آمدند و دور مى زدند و كارهاى همديگر را نگاه مى كردند. بعد 
جزو ملزومات اين  از مدتى،  سر زدن به كارهاى "آن خانم ايرانى" 
ساعت شد. نكته مورد توجه همه رنگ بود و به قول خودشان شجاعت 
گذاشتن رنگ! چيزى كه به نظر من عادى بود. ولى موضوع اينجاست 

ديگر  هاى  بچه  برابر   8 ايرانى،  هاى  بچه  كه  خواندم  تحقيقى  در  كه 
رنگ مى بينند. علت؟ رنگ چيدن از گل قالى! تمام دوران چهار دست 
و پاى ما روى فرش است و در اين زمان فاصله چشم تا فرش زير 
10 سانتى متر است. در واقع ما رنگ را مى بلعيم. به همين دليل رنگ 
را خوب مى فهميم. همه ما! بعد از مدتى در كالس، مفتخر به گرفتن 

را  رنگهاى  گذاشتن  جرعت  من  چون  فقط  شدم!  رنگها"  "ملكه  عنوان 
نمايشگاههايم،  از  يكى  در  ديدند!  نمى  هم  را  خوابش  آنها  كه  داشتم 
استاد تاريخ هنر شرق كه بخش اسالم و ايران را با دقت و وسواس 
درس مى داد، خريدار يكى از كارهايم شد. عشق اورا به هنر ايران 
مردى  تابلو،  شناختم.  مى  هنر  از  را  بااليش  ادراك  حال  عين  در  و 
در حال رفتن بود، چند تاش رنگ در فضاى سفيد. پرسيدم چرا اين 
امده!  اشارتى  به  كار  اين  در  اصفهان  كاشيكارى  تمام  گفت؛  تابلو؟ 
وقتى دقت كردم، ديدم كه چه راست مى گويد و چه دقيق ديده بود 
كه من هرگز نديده بودم. بعدها در كارهايم باز نگاه كردم و ديدم كه 
نقش ارسى هاى شيراز، گذر نور از پس شيشه،  گل كاريهاى كنار 
حوض و خالصه جا به جا اثرى از ايرانى بود و حافظه تصويرى من 
هست. آنچه در ناخود آگاه من جاريست. من هرگز به دنبال ساختن 
گنبد اصفهان يا كاشى كارى شيراز و بناهاى دامغان و كرمان نبودم 
و نيستم ولى گويا در كارم جاريست. جلوه هاى تصويرى و هنرى 
ما مطلقا كم نيست و هر كسى كه دستى به هنر دارد، بخشى از آن را 
مى گيرد و در كارش جلوه مى كند. گاه بسيار پوشيده و پنهان است، 
نيست،  ظاهر  صورت  نقش  صحبت،  تنها  اين  بنابر  هست.  حتما  ولى 
هر چه عميق تر وجذب شده تر، جذابتر وزيباتر است. ايرانى بودن 
منابع بى نظيرى از تصوير در اختيارمان مى گذارد. براى فيلمسازى 
كه غوغاست... ولى آنچه در مورد نقش گفتم، تنها نقش زير ساخت 
است، در موضوع و تاثير و تاثر از محيط و وقايع،  بسيارى از قوانين 
بهم مى ريزد و بايد هم بريزد. اصوال در مرحله شيفتگى، هيچ آداب 

و ترتيبى نبايد جست.  

 در پايان رسالت يك هنرمند را در چه مي دانيد؟ و آيا 
اصوال هنر رسالتى دارد يا نه؟

رسالت! به چه معنا؟ سياسى؟ اجتماعى؟ فرهنگى و يا شخصى؟ آيا 
اصوال هنر رسالت دارد يا نه؟ هنرمند رسالت دارد يا نه، هنر براى هنر 
است يا براى جامعه... بحثهاى مفصل و عميق از ارسطو تا ويكتور 
هوگو از پيش از تاريخ تا آينده!   بحث بسيار طوالنى است...گوشه 
معتقد  شعرش  فن  در  ارسطو  ولى...!  بود  هوسم  سالمت  و  نشينى 
است كه هنر( نمايش) بايد نقش كاتارسيسم را داشته باشد و در طى 
و پايان يك اثر هنرى، فرد با همزاد پندارى با بازيگر بايد به تطهير 
تعريف،  اين  با  شود.  متحول  و  بگيرد  عبرت  بياموزد،  برسد،  درون 
خواهم  مى  زيبايى.  و  سرگرمى  نه  دارد  تحول  و  تطهير  رسالت  هنر 
كمى به عقب بازگردم؛ گفتم هنر واقعيت است بعالوه انسان. واقعيت 
و جهان بر همه ما جاريست، هيچ كس نيست كه از آن خارج باشد- 
اگر  صورت،  دراين  ايهامى-،  نه  كنم  مى  عرض  را  آن  حقيقى  معنا 
قرار باشد يك فرد روايتى از واقعيت بكند كه يگانه باشد و ماندگار، 
بايد نگاهش كيفيت بخصوصى داشته باشد. يعنى بايد داراى تعمق و 
ژرف نگرى باشد كه از تامل و انديشه حاصل مى شود. پس به نوعى 
هنرمند بودن، يك جور مراقبه و مكاشفه است؛ در خود فرو رفتن و 
به  نيست،  مذهبى  عمل  يك  منظور  كردن-  تعمق  درون  و  بيرون  در 

عمق رفتن لزوما براى نزديكى به خدا نيست-. گرفتن و دريافتى عميق 
از محيط و خود. در اين حالت آيا مى توان گفت كه هنرمند رسالتى در 
مقابل خود و توليدش دارد؟ اين تعمق و تفكر در احوال خود، محيط، 
طبيعت و اجتماع او را نسبت به وقايع بى تفاوت نمى گذارد و آنچه  
اين  آيا  است.  زندگى  و  واقعيت  از  برگرفته  الجرم  كند،  مى  توليد  او 
معنى "رسالت" است؟ نمى دانم. واقعا نمى فهمم ارتباط رسالت و هنر 
چگونه معنى مى شود و يا اصوال بايد رسالت داشت تا هنرمند بود 
و ياهنرمند بودن خود نشان از رسالت داشتن است؟ نمى دانم، نمى 
توانم مطمئن چيزى باشم. فقط مى دانم كه تنها قلمو بركاغذ و بوم 
كشيدن، كار هنرى توليد نمى كند و چيزى وراى آن الزم است ولى 

نام آن چيست...نمى دانم.    

از  يك  كدام  ببريد.  نام  را  خود  عالقه  مورد  هنرمندان   
ويژگى هاى آنها شما را تحت تاثير قرار مى دهند؟ 

نقاشى،  در  بياورم...  ياد  به  را  همه  دانم  نمى  بسيار.  زيادند،  بسيار 
و  عمق  لطافتش،  و  حس  شكى.  هيچ  بى  است  داوينچى  اول  استاد 
را  دالى  است.  نمودار  كارهايش  تمام  در  بودن  وجويا  وطلب  پويايى 
براى شكستن فضا و فرم و مفاهيم تصويرى بسيار تحسين مى كنم، 
به  ومسلط  انديشه  از  پر  عميقيست،  بسيار  نقاش  هم  درودى  خانم 
تكنيك. شيلر، ملويل، الفيت، فرويد ....بسيارند، بسيار...كسانى كه در 
هر پرده، يك بار ديگر جهان را براى ما معنى مى كنند....خالقيت، نگاه 
متفاوت، زاويه ديد، انتخاب موضوع و نوع بيان...هم اينهاست كه انها 
را از هر ديگرى متفاوت ميكند. دنياى غريبيست هنر، كرانه ندارد و مى 
توان در آن تا بى نهايت جارى شد، گرفت و آموخت و ستد و داد و 
ستاند. يك خوان گسترده كه هرگز تمام نمى شود و هميشه جا براى 

همه هست...تنها بايد جويا بود و همواره جوينده....

شما  از  كرديد  شركت  مصاحبه  اين  در  اينكه  از  مجددا   
ممنونم. لطفا اگر حرفى به عنوان صحبت پايانى داريد 

براى ما و خوانندگان هفته نامه پرشين بگوييد؟
به  هايم  پحرفى  و  ها  سرگشتگى  ميان  در  اميدوارم  ندارم.  عرضى 
سواالت شما پاسخ داده باشم و باعث سر درد خوانندگان شما نشده 

باشم. ازشما وسردبير محترم بسيار سپاسگزارم. 

تدريس خصوصى
كمانچه و ويولون

توسط كارشناس موسيقى

07904235833

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

بعدى اين هفته نامه باشيد.
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ستاره هاي «سيليكون ولي» فيلم مي شوند
و  فن آوري  كمپاني هاي  اتفاق هاي  محور  با  تلويزيوني  مجموعه   است  قرار  اولين بار  براي 
اين  بازيگران  از  بعضي  شود.  ساخته  وب  تاثيرگذار  چهره هاي  و  ولي»  در «سيليكون  وب 
سريال از ميان كاربران وب انتخاب خواهند شد.شبكه  تلويزيون كابلي «براوو» در اياالت 
متحده  آمريكا اعالم كرده است كه مي خواهد سريال تلويزيوني درباره كمپاني ها، چهره  هاي 
و  فرانسيسكو  سان  در  ولي»  «سيليكون  بسازد.  سيليكون  دره  رويدادهاي  و  تاثيرگذار 
مهد نوآوري در آمريكاست. بهشت موعود همه آنهايي كه در يكي از رشته هاي مهندسي 
مقر  هستند.  شان  رويايي  شغل  كردن  پيدا  اميد  به  و  دارند  دستي  كامپيوتر  بخصوص  و 

غول هاي فن آوري و ديجيتال جهان. اپل، مايكروسافت،گوگل، آمازون، سيسكو، ياهو و هر 
نام ديگري كه در دنياي اي تي به ذهن مي رسد در «سيليكون ولي» مقر مخصوص به خود را 
دارد. شبكه  تلويزيوني «براوو» كه زير نظر شبكه  بزرگ «ان بي سي» آمريكا فعاليت مي كند، 
به دليل درام هاي تلويزيوني پربيننده اش شهرت دارد. بيش از 88 ميليون شهروند آمريكا، 

مشترك برنامه هاي تلويزيوني «براوو» هستند. 
زندگي  مي خواهند  سريال  اين  در  كه  كرده  اعالم  بيانيه اي  در  كابلي  تلويزيون  شبكه   اين 
كاري همه چهره هاي مشهور و خبرساز «سيليكون ولي» از جمله مارك زاكربرگ، يكي از 
بنيان گذاران اصلي «فيس بوك» را در فيلمنامه بگنجانند. اقدام جالب شبكه تلويزيوني«براوو» 
مي زنند،  رقم  را  جهان  در  فن آوري  تحوالت  ولي»كه  «سيليكون  اهالي  سريال  ساخت  در 
مصرف كنندگان  كاربران،  اين  است.  اجتماعي  شبكه هاي  كاربران  ميان  از  بازيگر  انتخاب 
دست اندركاران  و  ولي»هستند. «براوو»  اهالي «سيليكون  خالقيت هاي  و  شركت ها  توليدات 
ساخت اين سريال در بيانيه خود از همه كاربران 20 تا 40 و چند ساله كه انگليسي را خوب 
بلد باشند و فكر مي كنند استعداد بازيگري دارند، خواسته اند در صورت تمايل براي تست 
بازيگري در اين سريال ثبت نام كنند تا شايد نقش يكي از چهره هاي تاثيرگذار دره سيليكون، 
وكيل  «اگر  مي گويد:  تلويزيزني  مجموعه   اين  براي  بازيگر  جذب  آگهي  شود.  آن ها  نصيب 
هستيد يا تاجر، در حوزه فن آوري كار مي كنيد يا هنرمند هستيد، اگر پزشك هستيد يا معلم 
و  بشنويم  را  شما  نظرات  مي خواهيم  ما  نيست.  مهم  داريد،  ديگري  شغل  هر  يا  دانشجو  و 

گروهمان را با شما تكميل كنيم.»

نقاشي غارنشين ها در معرض نابودي
انسان  نقاشي هاي  مجموعه  مهم ترين  كه  مي گويند  باستان شناسان 
باستان روي ديوار غارها به دليل رويش نوعي قارچ در معرض خطر 
نابودي قرار دارد. پس از آنكه يك سيستم تهويه هوا براي حفاظت از 
اين مجموعه با ارزش تاريخي - كه بزرگ ترين مجموعه نقاشي هاي قبل 
از تاريخ شمرده مي شوند- نصب شد اين نوع قارچ در غار رشد كرد. 
دوران  «كليساي  به  كه  غار  اين  ديوارهاي  روي  نقاشي هاي  مجموعه 
قبل از تاريخ» شهرت دارند قدمتي هفده هزار ساله دارند، در غارهاي 
رشد  با  هستند.  واقع  فرانسه  جنوب  در  دوردون  منطقه  در  السكو 
قارچ ها كه دانه هاي سياهي تشكيل داده اند برخي از نقاط اين نقاشي ها 
پس  شده اند.  ريزش  دچار  هم  نقاط  برخي  و  كرده اند  پيدا  رنگ  تغيير 
از آنكه باستان شناسان فرانسوي در مورد احتمال نابودي اين مكان 
هشدار دادند يونسكو گروهي متخصص را به اين منطقه فرستاد تا در 
مورد اين اتفاق و راه هاي حفظ اين نقاشي هاي بسيار با ارزش چاره اي 
بينديشند. اين نقاشي ها در سال 1940 توسط چهار نوجوان كه به دنبال 
سگ گمشده خود مي گشتند، كشف شد. اين نوجوانان سگ خود را در 
داخل حفره اي كنار يك درخت عظيم پيدا كردند و با وارد شدن به اين 
حفره با مجموعه اي از غارهاي تودرتو و نقاشي هاي عظيم روي آنها 
اسب ها  و  خرس ها  گاوها،  از  عظيم  نقاشي هاي  اين  شدند.   رو  روبه 
متعلق به دوران قبل از آخرين يخبندان است و در تمام اين سال ها از 
انواع و اقسام مسائل طبيعي جان به در برده اند اما ممكن است اسير 

دخالت انسان در محيط طبيعي شوند و از بين بروند. 
در مجموع در كل اين غارها كه حاال براساس تقسيم بندي هاي باستان 
شناسي به دو گالري (سالن بزرگ گاوها و گالري نقاشي ها) تقسيم 
شده اند، حدود هزار و پانصد طرح و پانصد نقاشي وجود دارد. در اين 
را  ديوارها  روي  سياه  و  زرد  قرمز،  رنگ هاي  باستان  انسان  نقاشي 

شكل داده است. 

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

گوناگون
جنجال بر سر اسب ترواي 

جاسوس در آلمان
انتشار گزارش هايي مبني بر استفاده  از نرم افزاري جهت 
پي  در  را  تندي  واكنش هاي  آنالين،  تحقيقات  و  شنود 

داشته است
انتشار گزارش هايي مبني بر استفاده  
نرم افزاري  از  آلماني  بازرسان 
با  آنالين،  تحقيقات  و  شنود  جهت 
واكنش تند سياستمداران اين كشور 
روبه رو شده است. مقامات حفاظت 
خواهان  اطالعاتي،  داده هاي  از 
موضوع  اين  به  فوري  رسيدگي 
شنارن  لويت هويزر  شده اند. «زابينه 
آلمان،  دادگستري  وزير  برگر»، 
مطرح شده  اتهامات  به  توجه  با 
از  دولتي  مقامات  استفاده   بر  مبني 
نرم افزارهايي براي نظارت رايانه اي 

در آلمان، اعالم كرده كه بايد اين مسئله با شفافيت كامل 
صورت  كاري  چنين  اگر  كه  افزوده  وي  شود.  روشن 
يك شنبه  است.روز  نبوده  منطبق  قوانين  با  باشد،  گرفته 
باشگاه  قول  از  آلگماينه»  «فرانكفورتر  آلماني  روزنامه  
باشگاه  اين  هكرهاي  كه  داد  گزارش   CCC كامپيوتري 
موفق شده اند به نرم افزاري دولتي دست يابند كه مقامات 
مي كنند.  استفاده  رايانه اي  نظارت  براي  آن  از  امنيتي 
كه  شده  ياد  نرم افزار  كامپيوتري،  باشگاه  اين  گفته   به 
محافل  سوي  از  است،  رايانه اي  تروا»ي  «اسب  گونه اي 
تحقيقاتي و بازرسان آلماني براي شنود مكالمات تلفني 
اينترنتي به كار مي رود. اين باشگاه همچنين خاطرنشان 
براي  ظاهرا  نرم افزار  اين  كار  چه  اگر  كه  است  ساخته 
به  مي تواند  همچنين  ولي  است،  تلفني  مكالمات  شنود 
دست  نيز  كامپيوتر  صفحه كليد  و  دوربين  ميكروفن، 
در  آلمان،  اساسي  قانون  دادگاه  كه  است  گفتني  يابد. 
حكمي كه در سال 2008 صادر كرد، براي چنين اشكال 
تحقيقاتي آنالين، محدوديت هاي متعددي را تعيين كرده 
كامپيوتري  باشگاه  هكرهاي  اكنون  حال  اين  با  بود. 
براي  مي تواند  نرم افزار  اين  كه  كرده اند  اعالم  شده  ياد 
تحقيقات  نتايج  كاري  دست  نيز  و  گسترده»  «شنودي 
اين  برنامه ريز  آنها،  گفته   به  گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
تخيلي  ـ  علمي  فيلم هاي  سري  دوستداران  از  نرم افزار، 
«جنگ ستاره ها» بوده است، چراكه نام روبات معروفي 
عنوان  به  دارد،  انسان  شبيه  ظاهري  فيلم  اين  در  كه  را 
ديگر  موضوع  اكنون  اما  است.  كرده  رمزعبورانتخاب 
واقعيت  صورت  و  شده  خارج  تخيلي  ـ  علمي  حالت  از 

كامپيوتري  كارشناسان  گفته   به  است.  گرفته  خود  به 
قانوني  مرزهاي  آشكارا  نرم افزار  اين  يادشده،  باشگاه 
اساسي  قانون  دادگاه  توسط  كه  را  آنالين  تحقيقات 
آلمان ترسيم شده خدشه دار مي كند. باشگاه كامپيوتري 
ياد شده در آلمان اعالم كرده است كه اين نرم افزار از 
سوي مقامات دولتي آلمان براي تحقيقات كيفري مورد 
آن،  پي  در  مي گيرد.  قرار  استفاده 
سكيور»  «اف.  كامپيوتري  شركت 
ضدويروس هاي  كارشناس  كه  نيز 
كه  كرد  اعالم  است  كامپيوتري 
داليلي براي ترديد در اين اظهارات 
وجود   CCC كامپيوتري  باشگاه 
شار»،  «پيتر  آن،  پي  در  ندارد. 
داده هاي  از  حفاظت  كل  مسئول 
روز  نيز  آلمان  در  اطالعاتي 
مقامات  از  بخشي  گفت،  دوشنبه 
خاكستري»  در «حوزه هايي  امنيتي 
فعاليت مي كنند كه در مرز قانون و 
«اين  گفت:  وي  است.  آن  از  فراتر 
امر مجاز نيست كه براي رمزگشايي ارتباطات اينترنتي، 
دري هم بر روي بازرسي آناليني كل كامپيوتر گشوده 

شود.» 
چند روز قبل و پيش از افشاگري هاي باشگاه كامپيوتري 
برابر  در  آلمان  كشور  وزارت  سخنگوي  يك  يادشده، 
پرسشي اعالم كرد كه مقامات دولتي از برنامه هايي براي 
نظارت و تحقيقات كامپيوتري استفاده مي كنند، ولي اين 
كل  اداره   قوانين  كه  است  چارچوبي  در  همگي  تحقيقات 
آگاهي آلمان و قوانين ايالتي تصريح كرده اند. وي افزود 
كه نخست يك قاضي بايد مجوز چنين اقداماتي را صادر 
كند. وزير دادگستري آلمان روز دوشنبه تاكيد كرد كه 
خصوصي  حريم  به  مربوط  حوزه   دارد  وظيفه  دولت 
وي  كند.  محافظت  بهتر  را  آنان  شخصيت  و  شهروندان 
افزود، اگر معلوم شود كه در اين زمينه برخالف قوانين 
رفتار شده است، بايد راه هايي مناسب براي جلوگيري از 
آن يافت شود. «گرهارد باوم»، سياستمدار ليبرال آلماني 
خواهان  نيز  بود  آلمان  كشور  وزير  زماني  خود  كه 
پارلمان  از  وي  است.  شده  موضوع  اين  به  رسيدگي 
آلمان خواسته است كه بررسي اين مسئله را در دستور 
ندارد  وجود  ترديدي  باوم،  به گفته   دهد.  قرار  خود  كار 
كامپيوتري  باشگاه  و  است  گرفته  انجام  مسئله  اين  كه 
CCC ظاهرا مدارك روشني در اختيار گذاشته است. اين 
كسي  چه  دانست،  بايد  «اكنون  گفت  آلماني  سياستمدار 
در  و  امنيتي  مقام  يا  پليس  كدام  است،  كرده  را  كار  اين 

چه مواردي؟»
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حراج گيتارهاي 
ريچارد گير

هنر  به  همه  از  بيشتر  گير  ريچارد  شايد 
هنر  به  تا  شود  شناخته  بازيگري اش 
نوازندگي. اما اين هنرپيشه به نام سينماي 
شخصي  مجموعه  به  دارد  قصد  هاليوود 
گيتارهايش در نيويورك چوب حراج بزند. 
خواهد  خيريه  نفع  به  حراجي  اين  درآمد 
هنرپيشه  گير،  ريچارد  از  صحبت  بود. 
سرشناس سينماي آمريكاست كه در نظر 
دارد مجموعه اي از گيتارهايش را روز سه شنبه 
برساند  فروش  به  نيويورك  كريستي  حراج  در 
خيريه  فعاليت هاي  به  را  آن  از  حاصل  سود  و 
اختصاص دهد. در مقدمه اي كه در كاتالوگ اين 
«رابطه  از  گير  ريچارد  رسيده،  چاپ  به  حراج 
سال هايي  تمام  در  گيتارهايش  با  عاشقانه اش» 
مي گويد كه آنها را در مالكيت خود داشته است. 
عرضه  حراج  براي  كه  گيتارهايي  از  شماري 
سرشناس  چهره هاي  به  متعلق  زماني  شده اند، 
موسيقي از جمله آلبرت كينگ، نوازنده سبك بلوز 
و برادر بي بي كينگ و همچنين پيتر تاش، نوازنده 

جامائيكايي بوده اند. 

شده  ساخته  آفريقايي  چوب هاي  از  كينگ  گيتار 
گرفته  نظر  در  آن  براي  كه  پايه اي  قيمت  و 
در  مي شود.  دالر  هزار   90 تا   60 بر  بالغ  شده 
به  مجموع  در  و  گيتار  به 110  نزديك  حراج  اين 
يكي  مي شوند.  عرضه  دالر  يك ميليون  ارزش 
مجموعه  اين  فرد  به  منحصر  گيتارهاي  از  ديگر 

مدل «سي اف مارتين دي 28» است كه در سال 
1931 ساخته شده و با قيمت پايه 50 تا 70 هزار 
كودكي  در  گير  ريچارد  مي شود.  عرضه  دالر 

شروع  سپس  و  گرفت  فرا  را  ترومپت  نواختن 
به خودآموزي نواختن گيتار و پيانو كرد. او در 
مي گويد:  گذاشته  حراج  به  كه  گيتارهايي  مورد 
و  خوب  دوران  در  من  واقعي  دوستان  «اين ها 
كه  نداشتم  قصد  هيچ وقت  بوده اند.  زندگيم  بد 
را  گيتارهايي  فقط  و  كنم  جمع  گيتار  كلكسيون 
خريدم كه دوست داشتم، صداي خوبي داشتند و 
خوب نواخته مي شدند.»پيش تر نيز اريك كلپتون، 
خواننده و نوازنده معروف بريتانيايي مجموعه اي 
و  گذاشت  حراج  به  را  شخصي اش  گيتارهاي  از 
ترك  درمانگاه  نفع  به  را  آن  از  حاصل  درآمد 
اعتيادش هزينه كرد. سود حاصل از اين حراجي 

در مجموع 5 ميليون دالر بود.

ازدواج به سبك ژاپني
كليساهاي پاريس به مقصد مورد عالقه زوج هاي ژاپني براي برگزاري مراسم عروسي تبديل شده است

چشم بادامي ها هم عادت به چشم و همچشمي دارند و اين موضوع در مسئله پيچيده اي مثل مراسم 
عروسي هم مصداق دارد. براي خيلي از ژاپني ها عروسي رويايي يعني برگزاري مراسمي در اروپا. 
با  آشنايي  هيچ  اما  هستند  آشنا  بودايي  سنتي  مراسم  با  ژاپني  دامادهاي  و  عروس  تمامي  تقريبا 
كليسا و مراسم ازدواج سنتي مسيحيان ندارند و حتي متوجه جمله معروف «من حاال شما را زن 
و شوهر اعالم مي كنم» نيستند اما آنها به پاريس و ساير شهرهاي بزرگ اروپايي سفر مي كنند تا 
مراسم عروسي خود را در اين شهرها و طبق سنت مسيحيان برگزار كنند. ژاپني ها براي مراسم 
عروسي هم مثل خيلي چيزهاي ديگر آداب و رسوم سنتي و كيمونوهاي ويژه دارند اما چند سالي 
است كه كليسا، كت و شلوار و لباس هاي عروس سفيد و تجملي محبوبيت زيادي بين زوج هاي آينده 
سرزمين آفتاب پيدا كرده اند. براساس آمار مسئوالن كليساي آمريكايي پاريس، اكثريت زوج هايي 
كه در تابستان و پاييز جاري قصد برگزاري مراسم عروسي در اين كليسا را دارند ژاپني هستند. براساس 
گفته هاي آنها كليساي آونيست ها در حومه شهر پاريس كه يك كليساي زيبا با معماري برجسته است براي 

برگزاري 300 عروسي ژاپني ها در اين ماه ها رزرو شده است در حالي كه اين كليسا هم برگزاركننده 80 
مراسم اينگونه خواهد بود.زاخاري فليت وود كشيش ارشد اين كليسا مي گويد: «به نظر من اين يك فرصت 
عالي براي تبادل فرهنگي است. به نظر ما همه زوج هاي ژاپني كه به اينجا مي آيند شديدا تحت تاثير مراسم و 
فضا قرار مي گيرند و البته ما هم از برخورد با آنها تاثير زيادي مي گيريم.»اين عروسي هاي رويايي كه بين 
(دوهزار تا 4500 يورو )2800 تا 6000 دالر هزينه در بر دارد به نوعي تنها يك حالت تشريفاتي دارند چرا 
كه تقريبا هيچ زوجي نمي تواند مدت 40 روزه انتظار براي ثبت ازدواج رسمي در كشور فرانسه را طي سفر 

كوتاه خود به پاريس تحمل كنند. 
تا پيش از اين زوج هاي ژاپني براي ماه عسل به بسياري از نقاط جهان مي رفتند كه جزاير هاوايي محبوب ترين 
مكان براي آنها بود اما حاالبرگزاري مراسم عروسي در كليساي شهرهاي اروپايي محبوبيت بيشتري از 
رفتن به ماه عسل پيدا كرده است. در ژاپن بنگاه هاي ازدواج بسياري هستند كه از طريق اينترنت يا مراجعه 
بازار  كارشناسان  از  يكي  هايانسي  مي دهند.آكيرو  قرار  متقاضيان  اختيار  در  را  الزم  اطالعات  حضوري 
برگزاري مراسم ازدواج در توكيو كه پژوهش هايي را در مورد عاليق جوانان ژاپني به مراسم ازدواج انجام 
داده است، مي گويد: «به نظر من مسئله اقتصادي هم در گرايش به برگزاري مراسم عروسي در پايتخت هاي 
اروپايي نقش دارد. يك زوج جوان براي برگزاري مراسم ازدواج سنتي ژاپن بايد تمام اعضاي خانواده و 
دوستان خود را دعوت و يك مهماني مجلل برگزار كنند كه بين 20 تا 30 هزار دالر هزينه دربرخواهد داشت، 
اين در حالي است كه آنها با ثبت ازدواج در ژاپن، يك مراسم را در پاريس يا لندن يا بروكسل با حداكثر 

10هزار دالر برگزار مي كنند و يك سفر خوب و خاطره انگيز را هم تجربه مي كنند.» 
در واقع اين نوع عروسي ها فقط يك جور مد هستند. تقريبا تمامي اين زوج هاي ژاپني قبال در ژاپن عروسي 
آنجا  در  هم  را  نمادين  عروسي  مراسم  يك  تا  مي روند  پاريس  به  سپس  و  مي كنند  ثبت  و  برگزار  را  خود 
برگزار كنند. مواد الزم هم يك كليسا، يك عاقد، يك مترجم، يك فيلمبردار، يك عكاس، دو شاهد و تعدادي 

مهمان به ميزان دلخواه است. 
12 اكتبر2011

گوناگون

تدفين رايگان براي اهدا كنندگان اعضاي بدن در بريتانيا 
مقامات پزشكي بريتانيا طرحي را در دست بررسي دارند كه در صورت تصويب، براي كساني كه با 
اهداي اعضاي بدن خود پس از مرگ موافقت كنند مراسم تدفين رايگان برگزار خواهد شد. بريتانيا با 
كمبود جدي اعضاي بدن جهت پيوند به بيماران مواجه است و در حال حاضر، تنها يك سوم از جمعيت 
اين كشور براي اهداي اندام هاي خود پس از مرگ ثبت نام كرده اند. به گفته رئيس «شوراي نافيلد براي 
پرداخت  است،  پزشكي  مباحث  اخالقي  جنبه هاي  ارزيابي  براي  مستقل  نهاد  يك  كه  حياتي»  اخالقيات 
هزينه تدفين كساني كه اعضاي بدن آنها قابل استفاده است مي تواند نشانه قدرداني جامعه از تصميم 

آنان محسوب شود.

ساعت بيگ بن، برج پيزا مي شود
شايد طي چند سال آينده، برج كج پيزا جاذبه گردشگري اش را از دست بدهد و توريست ها براي ديدن 

انگليس  پايتخت  راهي  بار  اين  ديگر،  مشهور  كج  برج  يك 
بشوند. تحقيقات نشان مي دهد برج ساعت بيگ بن لندن، به 
زده  حال خميده شدن است و آنطور كه تخمين  در  تدريج 
اند، تا چهار سال آينده به اندازه برج پيزا كج مي شود. نوك 
خارج  اش  عمودي  حالت  از  متر  نيم  حدود  در  بيگ بن  اين 
شده و ديگر با چشم غيرمسلح هم به خوبي قابل تشخيص 
خطر  نشود،  اصالح  شكلي  هر  به  انحراف  اين  اگر  است. 
كاخ  برج  از  حال  هر  به  بود.  حتمي خواهد  بن  بيگ  سقوط 
وست مينيستر سن وسالي گذشته و ساخت وسازهاي زير 

زميني لندن، مهم ترين دليل خميدگي بيگ بن است. 
حفر فاضالب در دهه 1860، توسعه مترو در دهه 1920 و 
ساخت پاركينگ زيرزميني در دهه 1970 از داليلي است كه 

خيلي زود كمر اين ساعت مشهور را مي شكنند. 

انحراف برج پيزا از خط عمود بر افق در حدود چهار درجه 
درجه   0.26 به  سختي  به  بيگ بن  انحراف  اينكه  با  و  است 

شمال شرق مي رسد اما روند خم شدگي آن سرعت پيدا كرده و به 0.9 ميلي متر در سال رسيده است. 
به هر حال اگر همين روند ادامه پيدا كند، بيگ بن باالخره روزي سقوط خواهد كرد. اين اتفاق هنوز 
نيفتاده اما همين حركت هاي كوچك، ديوارهاي ساختمان مجلس عوام را پر از ترك كرده است. يك 
شبيه سازي كامپيوتري از سقوط بيگ بن نشان مي دهد، اين برج روي خيابان «پورتكوليس هاوس» 
فرود مي آيد و با توجه به اينكه اين خيابان(در حال حاضر) بسيار پررفت وآمد است به احتمال زياد 
از  هم  خيلي  انگليسي ها  مي دهد  غيررسمي نشان  گزارش هاي  مي آيد.  به بار  زيادي  خسارت  و  تلفات 
شنيدن اين خبر ناراحت نيستند چراكه مي توانند يك برج كج را هم به فهرست نقاط ديدني پايتخت شان 

اضافه كنند. به عالوه مهم ترين تفاوت اين برج انگليس كج با پيزا ساعت بزرگ آن است. 
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براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  
آگهى دهندگان معرفى نمائيد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى 
دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود .
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كوكاكوال و پپسي در 
بطري هاي گياهي

كساني كه به اكثر نقاط دنيا سفر كرده اند مي دانند 
در هر نقطه يي از زمين به احتمال زياد مي توان 
به نوشابه هاي كوك يا پپسي دسترسي داشت و 

به همين دليل است كه توسعه و توليد بطري هاي 
پالستيكي كه حداقل بخشي از آن را مواد گياهي 
دوستداران  براي  خبرخوبي  مي دهند  تشكيل 
هفته  در  كوكاكوال  شركت  است.  زيست  محيط 
جاري در انگليس خبر ساز شد. اين شركت اعالم 
كرد بطري هاي پالستيكي اش حداقل از 30 درصد 
مواد طبيعي ساخته مي شوند. بطري نمونه كامال 
(گونه يي  است   PET ترفتاالت  اتيلن  پلي  مشابه 
دنيا  سراسر  در  كه  بازيافت  قابل  پالستيك  از 
استفاده مي شود.) اين بطري ها كه پلنت باتل نيز 
بازارهاي  در  مي توان  اكنون  را  مي شوند  ناميده 
سوئد  تا  گرفته  برزيل  از  مختلف،  كشورهاي 
مشاهده كرد. توليد اين بطري ها سبب مي شود تا 
پايان 2011 شركت توليد كننده آن (كوكاكوال) به 
هدف خود دست يافته و بيش از 5 ميليارد بطري 
اين  در  بفرستد.  دنيا  سراسر  به  را  پالستيكي 
ميان شركت رقيب كوكاكوال يعني پپسي نيز در 
نخستين  كه  داد  گزارش  جاري  سال  مارس  ماه 
كه  است  كرده  توليد  را   PET پالستيكي  بطري 
بطور كلي از گياه و مواد قابل تجديد تهيه شده 

را  خود  محصول  دارد  قصد  شركت  اين  است. 
طبق  همه چيز  اگر  و  بيازمايد   2012 سال  در 
برنامه پيش رود، توليد تجاري و وسيع بطري ها 
از  محصوالت  اين  هردو  كرد.  آغازخواهد  را 
بطري هاي معمول PET بسيار فاصله گرفته اند. 
محصوالت  از  طيفي  از  قديمي  بطري هاي 
داراي  كوكاكوال  بطري  مي شدند.  تهيه  پتروليوم 
فرمولي است كه يكي ازمواد آن يعني مونو اتيلن 
 MEG 30 .از گياهان تهيه مي شود MEGگاليكل

 70 مي دهد.  تشكيل  را   PET بطري  يك  درصد 
تصفيه  اسيدترفالتاليك  از  بطري  ديگر  درصد 
شده تهيه مي شود. از سوي ديگر شركت پپسي 
بطري اي  و  بازكند  مشكل  اين  از  گره  توانسته 
 PET توليد كند كه بطور صددرصد ازپالستيك
تهيه شده است. دربي هوور يكي از متخصصان 
طبيعي  منابع  از  دفاع  هيات  با  كه  مواد  و  منابع 
باره  اين  در  مي كند  فعاليت  سانفراسيسكو  در 
سبب  بطري ها  اين  مولكولي  توسعه  مي گويد: 
مي شود آنها هم مانند سوخت هاي فسيلي معمول 
قابل بازيافت باشند. توليد ماده PET موجود در 
موفقيت هاي  بزرگ ترين  از  يكي  فسيلي  سوخت 
است.  پالستيكي  مواد  بازيافت  صنعت  در  بشر 
مشغول  اكنون  كه  است  كرده  اعالم  كوكاكوال 
گياهان  از   PTA پالستيك  توسعه  روي  فعاليت 
آن  توليد  تا  است  نياز  زمان  سال  چند  اما  است 
اشاره  هوور  شود.  آغاز  تجاري  صورت  به 
افزايش  به  توجه  با  بطري ها  در  نوآوري  مي كند 
شركت  توسعه  و  تحقيق  بخش  بودجه هاي 
مي تواند روي ديگر صنعت ها نيز تاثيرگذار باشد.

ابداع سيستم سرگرمي 
درون خودرو

بزودي  اميدوارند  آلماني  و  استراليايي  محققان 
قابل  و  كاربردي  سرگرمي  سيستم  بتوانند 
شخصي  خودروهاي  داخل  براي  را  استفاده يي 
كه  اجتماعي  و  آموزشي  سيستمي  كنند،  ارايه 

تركيبي از فناوري حسي و هولوگراف خواهد بود. 
در  ملبورن  سلطنتي  تكنولوژي  موسسه  محققان 
سرگرمي  سيستم  توليد  حال  در  آلمان  و  استراليا 
درون خودرويي هستند كه مي تواند با استفاده از 
كنترل هاي حركتي و نمايشگرهاي هولوگرافيك، يكي 
از بزرگ ترين مشكالت افرادي كه هدايت خودرو را 
دادن  پاسخ  دارند،  عهده  بر  طوالني  سفرهاي  در 
به سوال عذاب آور «رسيديم؟» را برطرف كند. اين 
پروژه با هدف تركيب نمايشگرهاي هولوگرافيك و 
سيستم هاي  با  مشابه  حركتي  حسگرهاي  فناوري 
قصد  نينتندو   Wii و  مايكروسافت  بازي «كينكت» 
سرنشينان  براي  را  اجرايي  قابل  برنامه هاي  دارد 
صندلي عقب خودروها ويژه سفرهاي طوالني مدت 

براي بزرگساالن و كودكان ارايه كند.

احساس خوشايند «در ترافيك ماندن»
رانندگي  از  كس  هيچ  اينكه  به  اشاره  با  محققان 
مي گويند  ندارد  خوشايندي  حس  ترافيك  ميان  در 
براي  راهي  يافتن  دارد  دست  در  پروژه  اين  آنچه 
سفرهاي  طي  خودرو  سرنشينان  كردن  سرگرم 
از  است،  شلوغ  خيابان هاي  در  يا  طوالني مدت 
و  مقصد  به  رسيدن  روي  كمتر  افراد  رو  اين 
سريع تر رسيدن به مقصد تمركز كرده و بيشتر از 
حضور خود در خودرو لذت مي برند. فناوري كه 
فناوري  هستند،  آن  روي  مطالعه  حال  در  محققان 
در  مي تواند  كه  است  هولوگرافيك  نمايشگرهاي 
خوبي  عملكرد  خودرو  پيله مانند  و  محدود  فضاي 
تركيبي  از  سيستم  اين  بگذارد.  نمايش  به  خود  از 
از حسگرهايي كه درون صندلي هاي عقبي خودرو 
روي  كه  نمايشگرهايي  و  شده اند  گذاشته  كار 
پشتي هاي صندلي جلويي قرار گرفته اند ايجاد شده 
و تصاويري سه بعدي كه تحت كنترل اشاره هاي 
كرد.  خواهد  ارايه  را  دارند  قرار  سرنشين  بدن 

را  جانبي  برنامه هاي  از  گسترده يي  طيف  محققان 
بازي هاي  از  شده اند،  متصور  سيستم  اين  براي 
به  كه  اداري  برنامه هاي  تا  گرفته  حركتي  كنترل 
سرنشينان امكان كنترل كردن ايميل ها و برقراري 
يا  كليد  صفحه  به  نياز  بدون  ويديويي  تماس هاي 
هر نوع ديگري از كنترل از راه دور را خواهد داد. 
همچنين در مقياس گسترده تر اين سيستم مي تواند 
عنوان  به  باشد،  داشته  اجتماعي  كاربردهاي 
برنامه هاي آموزشي كه به كودكان درباره محيط 

اطرافشان آموزش مي دهد و حتي به عنوان برنامه 
كه  خودروهايي  شناسايي  و  اسكن  براي  انطباقي 
قرار  استفاده  مورد  مي كنند  عبور  خودرو  كنار  از 

گيرند.

آموزش به كودكان در سفر
محققان آلماني ماموريت ساخت اين سيستم را براي 
عهده  بر  پروژه،  مالي  پشتيبان  «آئودي»،  شركت 
دارند. اين محققان در حال حاضر آزمايش اوليه يي 
اين  در  كرده اند.  آغاز  كاغذ  و  خودكار  نام  با  را 
آزمايش محققان از گروهي از كودكان درخواست 
كه  آموزشي  كارهاي  و  وسايل  تمامي  كردند 
مي توانند آنها را با كمك انگشتان و دست ها كنترل 
شامل  آزمايش  اين  بيشتر  شوند.  متصور  كنند 
در  كه  بود  فيزيكي  بازي هايي  و  كالمي  بازي هايي 
آن كودكان بايد جسمي را از جهان واقعي انتخاب 
كرده و به پرسش هايي كه درباره آن جسم از آنها 
مي شد پاسخ مي دادند. محققان بر اين باورند چنين 
برنامه هايي مي تواند براي كودكان فوايد اجتماعي 
براي  همه  اين  با  باشد.  دربرداشته  آموزشي  و 
برنامه هاي  اين  در  مادرها  و  پدر  مشاركت  ايجاد 
آموزشي، برنامه ها به گونه يي طراحي خواهند شد 
كه والدين بتوانند براي كودكان سوال هايي تركيبي 
حين  در  و  كنند  ايجاد  مجازي  و  واقعي  جهان  از 
محققان  باشند.  داشته  تعامل  كودكان  با  پازل  حل 
حركت  از  ناشي  بيماري  براي  تالشند  در  همچنين 
راه حلي  دارد  رواج  كودكان  ميان  در  كه  خودرو 
بينديشند. بر اساس گزارش گاردين، با وجود اينكه 
سيستم  اين  تجاري  عرضه  براي  برنامه يي  هنوز 
سيستم  اين  اميدوارند  محققان  اما  ندارد،  وجود 
مورد  شخصي  خودروهاي  در  آينده  سال  پنج  تا 

استفاده قرار گيرند.

تعيين دقيق زمان مرگ با مژك هاي بيني!
محققان ايتاليايي موفق شدند از بيني براي تعيين زمان دقيق مرگ استفاده كنند. طرح هاي ريز انگشت 
اين  نبض  كه  آنجايي  از  و  برخوردارند  نبض  از  نيز  مرگ  از  پس  تا  داده اند  پوشش  را  بيني  كه  مانند 
مژك ها با سرعت قابل پيش بيني كاسته مي شود، دانشمندان پزشكي قانوني خواهند توانست به تعيين 
زمان دقيق تر مرگ بپردازند. آنها با توجه به دماي بدن يا سرعت تجزيه مي توانند زماني را برآورد 
كنند، اما اين نشانگرها ممكن است در اثر دما يا درگير بودن فرد در يك مشاجره كمي پيش از مرگ 
وي منجر به سردرگمي محققان بشوند. سرعت نبض مژك ها مي تواند ابزار بيشتري را براي كمك به 
تعيين زمان دقيقتر مرگ بويژه در 24 ساعت پيش از مرگ فرد در اختيار دانشمندان و محققان قرار 
دهد. مژك هاي بيني به طرح هاي ريزي گفته مي شود كه مخاط، غبار و باكتري ها را از بيني خارج كرده 
و به سوي گلو مي رانند. محققان دانشگاه «باري» در ايتاليا اين پژوهش را با برداشتن 100 نمونه از 

اجساد انجام داده اند.
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فناورى
آتشفشان دست ساز 

براي تغييرات آب و هوا

دانشمندان  از  گروهي  جاري  ميالدي  سال  اوايل  در 
خارج  هال،  چيچلي  در  دنيا  سراسر  در  فكر  خوش 
براي  راه حلي  درباره  تا  شدند  جمع  گردهم  لندن  از 
متوقف كردن تغييرات آب و هوا چاره انديشي كنند. 
نتيجه اين گردهمايي به كارگيري روش هاي مهندسي 
در  محققان  از  گروهي  اكنون  بود.  زمين شناسي 
دانشگاه بريستول انگليس آزمايشي را ترتيب داده اند 
كه در نوع خود يگانه است و آن هم خلق آتشفشاني 
آسمان  به  خورشيد  اشعه  مي كند  كمك  كه  است 

منعكس شود و از اتمسفر زمين دور بماند. 

در  بزرگ  آتشفشان هاي  زمين شناسي  تاريخچه  در 
بي شماري  اختالالت  زمين  هوايي  و  آب  الگوهاي 
ايجاد كرده اند. پس از آتشفشان قله پيناتوبو فيليپين 

در سال 1991 دماي هواي جهان كاهش يافت يعني 
در  شد.  كمتر  سانتيگراد  درجه  نيم  دما  متوسط  حد 
دوران بنجامين فرانكلين نيز چنين اتفاقي افتاد. پس 
از آتشفشان در الكي در سال 1783 او متوجه شد 
كه مهي غليظ و مداوم تمام اروپا و بخش بزرگي از 
سال  همان  در  و  است  پوشانده  را  شمالي  امريكاي 
زودتر  نيز  يخبندان  وفصل  بوده  سردتر  تابستان 
دانشگاه  در  دانشمندان  فرارسيد.  خود  موعد  از 
آكسفوردهمراه  و  ادينبورگ  كمبريج،  بريستول، 
راانجام  آزمايشي  آئرواسپيس  مارشال  موسسه 
خواهند داد تا دريابند آيا انسان مي تواند اين پديده را 

مهندسي كند يا خير. 

از  هانت  هيو  دكتر  رهبري  به  فناوري  آزمايش 
دانشگاه كمبريج انجام مي شود كه شامل آبرساني از 
طريق لوله يي به طول 2/1 مايل به اتمسفر زمين است 
كه اين مرحله به كمك بالني هليومي در بازه زماني 
دراين  كه  دانشمنداني  شد.  خواهد  انجام  خاصي 
شده  گفته  مرحله  از  پس  مي كنند  شركت  آزمايش 
الگوهاي آب وهوايي و مدت زمان تاثيرگذاري روش 
آبرساني با بالن را مشاهده كرده و نتيجه مي گيرند 
ذرات  ارسال  سيستم  روي  چگونه  تغييرات  اين  كه 
به استراتوسفر در ارتفاع 20 كيلومتري موثر خواهد 
بود. در ديدگاه عموم مهندسي زمين شناسي چندان 
اين  نيز  دانشمندان  از  برخي  حتي  و  نيست  مقبول 
تاثيرات  است  ممكن  زيرا  نمي دانند  مناسب  را  روش 

جانبي ناشناخته يي همراه داشته باشد. 

استراتوسفر  ذرات  تزريف  موضوع،  همين  دليل  به 
براي مهندسي آب و هوا (SPICE) داراي گروهي از 
كارشناسان خبره است كه بر تمام آزمايش نظارت 
داشته و تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم آن را بررسي 

مي كنند.

انسان ها همان ماهي هاي اصالح شده هستند!
محققان استراليايي در پژوهش هاي اخير خود درباره رشد ماهيچه هاي ماهي هاي مختلف توانسته اند 
پرده از يك جهش ژنتيكي تكاملي بردارند كه در نهايت منجر به ايجاد اجداد دور انسان در ميليون ها 
دانشگاه  در  احياكننده  پزشكي  موسسه  استراليايي  دانشمندان  از  تيمي  است.  شده  پيش  سال 
«موناش» و دانشگاه «سيدني» طي پژوهشي كه در مجله «پلوس بيولوژي» منتشر شده، به بررسي 
جهش ژنتيكي در ماهي هاي ريه دار پرداخته اند كه زمينه را براي تكامل پاهاي عقبي موجودات روي 
زمين و سپس موجودات چهار عضو حركتي (چهار پا) و در نهايت اجداد اوليه انسان در 400 ميليون 
سال پيش آماده كرده است. دانشمندان از مدت ها پيش مي دانستند كه گونه هاي ماهي  ريه دار اوليه 
در حقيقت اجداد گونه هاي چهار عضوي بوده اند. اين ماهي ها از قابليت حيات روي زمين، تنفس هوا 
و استفاده از باله هاي لگني براي حركت روي زمين برخوردار بودند. استراليا خانه سه گونه چند 
ماهي  ريه دار باقيمانده است كه دو گونه آن دريايي و يك گونه ساكن در حوزه رودخانه «مري» 
در كوئينزلند هستند. در اين ميان شكاف بزرگي در درك دانشمندان از تكامل وجود داشت، چراكه 
ماهيچه هاي حياتي براي حركت در فسيل ها حفظ نمي شوند. محققان استراليايي از ماهي هاي زنده 
امروزي براي پيگيري تكامل ماهيچه هاي باله لگني براي شناسايي چگونگي تكامل اندامگان عقبي 
حامل بار گونه هاي چهار عضوي استفاده كردند. آنها به مقايسه جنين هاي نوادگان گونه ها به عنوان 
يك نقطه عطف كليدي در تكامل مهره داران براي مشاهده امكان وجود تفاوت در شكل گيري ماهيچه 
باله لگني پرداختند. اين محققان در پژوهش خود به بررسي ماهي هاي غضروفي اوليه مانند «كوسه 
«پوزه  و  «گورخري»  «ريه دار»،  به  موسوم  استراليايي  استخوان دار  ماهي  سه  همچنين  و  بامبو» 
با  مرتبط  زنده  موجود  نزديك ترين  ريه دار،  ماهي  بويژه  و  استخوان دار  ماهي  پرداختند.  پارويي» 

اجداد مشترك اخير ماهي ها با چهارانداميان محسوب مي شوند.

ابداع اسكلتي 
با حس المسه

كه  روباتيكي  اسكلت  ايجاد  راستاي  در  محققان 
بتواند به افراد معلول در حركت كمك كند، موفق 
المسه  حس  از  كه  شده اند  اسكلتي  ساخت  به 
توانسته اند  تاكنون  ميمون ها  و  است  برخوردار 

با قدرت فكر خود آن را به حركت درآورند.
دانشمندان براي نخستين بار توانستند با كاشت 
دهند  امكان  آنها  به  ميمون ها  مغز  در  تراشه يي 
قدرت  با  مجازي  جهاني  در  را  خارجي  اسكلت 
ذهن خود حركت داده و با استفاده از آن اجسام 

را لمس كنند.
اسكلت  كنترل  براي  آزمايش  اين  در  ميمون ها 
و  كرده  استفاده  خود  فكر  از  تنها  خارجي 
توانستند بافت اجسامي كه آنها را لمس مي كنند 
به  مستقيما  كه  الكتريكي  سيگنال هاي  طريق  از 
محققان  كنند.  احساس  مي شد،  ارسال  آنها  مغز 
اين سيستم را در پي تالش گسترده يي كه براي 
بازوها  بازتواني  براي  معلول  افراد  به  كمك 
مي دهند،  انجام  آنها  كارافتاده  از  پاهاي  يا 
بتوانند  افراد  اين  شكل  اين  به  تا  كرده اند  ابداع 
راه  براحتي  يا  كرده  لمس  را  اجسام  دوباره 
يا  زدن  آسيب  المسه  حس  وجود  بدون  بروند. 
انداختن اجسامي كه افراد معلول در تالشند آنها 
همچنين  است،  زياد  بسيار  بگيرند،  دست  به  را 
كه  زميني  افراد  اين  كه  دارد  وجود  احتمال  اين 
احساس  واسطه  به  را  مي گذارند  قدم  آن  روي 
نكردن به درستي درك نكرده و به خود آسيب 
در  داك  دانشگاه  محققان  رو  اين  از  كنند.  وارد 
تكنولوژي  باورند  اين  بر  شمالي  كاروليناي 
گروهي  تالش  در  كرده اند  ابداع  كه  جديدي 
بزرگ  دستاوردي  معلوالن  به  كمك  براي  آنها 

كنترل  و  طبيعي  حركات  بازيابي  زمينه  در 
محققان  اين  اكنون  مي رود.  شمار  به  اندام ها 
اسكلتي  مونيخ  دانشگاه  همكاري  با  تالشند  در 
بتواند  تا  كنند  ابداع  بدن  كل  براي  سرتاسري 
افراد  بدن  ماهيچه هاي  و  اندام ها  حركات  تمامي 
شده  دريافت  سيگنال هاي  با  متناسب  را  معلول 
از مغز آنها كنترل كند. به اين شكل بيماران قادر 
خواهند بود از مغز خود براي كنترل حركاتشان 
المسه  حس  بايد  حال  عين  در  اما  كنند  استفاده 
دستها و پاهايشان را نيز به دست بياورند. قرار 
است اين ابزار در جام جهاني سال 2014 مورد 
آزمايش قرار گيرد. در اين آزمايش دو نوجوان 
كامال معلول به همراه تيم ملي برزيل به ميدان 
خواهند آمد و با استفاده از اين اسكلت خارجي 
ضرباتي  توپ  به  و  رفته  راه  چمن  زمين  روي 
وارد خواهند آورد. اين اسكلت از موادي كامال 
سبك ساخته خواهد شد و ظاهري خواهد داشت 
اسكلت  اين  از  استفاده  به  نسبت  آن  كاربر  كه 
آزمايش  تاكنون  باشد.  داشته  راحتي  احساس 
نشان  ميمون ها  روي  اسكلت  اين  ابتدايي  نمونه 
پاداشي  مقابل  در  مي توانند  جانداران  اين  داده 
از  استفاده  با  را  حركاتي  مي كنند  دريافت  كه 
اول  دور  در  دهند.  انجام  خارجي  اسكلت  اين 
فرمان  دسته  يك  از  ميمون ها  آزمايش ها،  اين 
براي حركت دادن بازويي روي نمايشگر رايانه 
استفاده كردند، در نمايشگر سه شكل مشخص 
ديده مي شد كه هر يك دايره يي بودند كه درون 
آنها دايره يي ديگر وجود داشت. با حركت كردن 
فرمان  دسته  دايره ها  اين  روي  مجازي  بازوي 
اين  بافت  بتوانند  ميمون ها  تا  مي شد  مرتعش 
طي  كنند.  احساس  نمايشگر  درون  را  اشكال 
دريافتند  ميمون ها  خطا  و  آزمون  از  دوره يي 
دايره ها  روي مركز  را  مجازي  دست  كه  زماني 
قرار دهند، پاداش دريافت خواهند كرد. در دور 
ميمون ها  مغز  در  تراشه يي  آزمايش ها  دوم 
مجازي  دست  بايد  اين بار  و  شد  گذاشته  كار 
مي دادند.  حركت  خود  ذهن  از  استفاده  با  را 
ميمون ها توانستند با كمك فعاليت الكتريكي 20 
تا 200 سلول مغزي حركات بازو را تحت كنترل 
درآورند. زماني كه ميمون ها بازوي مجازي را 
روي دايره ها حركت مي دادند با كمك پالس هاي 
از  بخشي  نورون هاي  به  مستقيما  كه  الكتريكي 
بافت  مي شد  ارسال  المسه  غشاي  نام  به  مغز 
هرچه  ميمون ها  مي كردند.  احساس  را  دايره ها 
كنترل  خود  مغز  كمك  با  را  بازو  اين  بيشتر 
بازوي  كه  مي كردند  احساس  بيشتر  مي كردند، 

مجازي بخشي طبيعي از بدن آنها است.

بر اساس گزارش بي بي سي، محققان اين ابداع را 
سطح رابط مغز-به- مغز ناميده اند زيرا مي تواند 
و  كرده  تفسير  حركت  به  را  مغزي  فعاليت هاي 

اطالعاتي از بافت اجسام را به مغز ارسال كند.

هكرهاى وال 
استريت موفق نشدند

بورس  بازار  سايت  وب  به  ناشناس  هكرهاى  حمله 
اقدام  اين  اما  شد  انجام  مقرر  زمان  در  نيويورك 

كامال موفقيت آميز نبود.
وقت  به  بعدازظهر  ساعت 3.30  اكتبر،  دهم  دوشنبه 
شرق امريكا زمانى بود كه هكرهاى ناشناس براى 
nyse.) نيويورك  بورس  بازار  سايت  وب  به  حمله 

com) مشخص كرده بودند. اين حمله كه در حمايت 
سازماندهى  نيويورك  در  خيابانى  هاى  اعتراض  از 
توانست  تنها  اما  شد  انجام  برنامه  طبق  بود  شده 
براى مدت كوتاهى اين سايت را از دسترس خارج 

كند.
ساعت 3.35  از  نيويورك  بورس  بازار  سايت  وب   
دقيقه ابتدا كند و سپس به مدت دو دقيقه از دسترس 
حالت  به  بالفاصله  سايت  اين  فعاليت  شد.  خارج 
و  اينترنت  مانيتورينگ  شركت  بازگشت.  عادى 
موبايل KeyNote تاييد كرد كه سايت بازار بورس 
طى اين مدت بسيار كند شده بود. بر اساس اعالم 
اختالالت  نيز   5.55 و   5.30 ساعت  بين  شركت  اين 
رسيده  ثبت  به  سايت  وب  اين  عملكرد  در  زيادى 

است. 
كرد  اعالم  نيز   AlertSite مانيتورينگ  شركت 

بازار  سايت  به  شده  ارسال  هاى  درخواست 
بسيار  بعدازظهر   4 و   3.45 بين  نيويورك  بورس 
به  سايت  مدت  اين  از  بعد  و  است  بوده  باال 
سايت  وب  است.  بازگشته  خود  معمول  وضعيت 
طى  نيز   downforeveryoneorjustme.com
ثبت  به  بورس  بازار  سايت  در  اختالالتى  مدت  اين 

رسانده است.
آدامونيس،  ريچ  نيويورك،  بورس  بازار  سخنگوى   
هاى  شركت  سوى  از  شده  ارائه  آمار  رد  ضمن 
هيچ  ما  شده  اعالم  مدت  «طى  گفت:  مانيتورينگ 
مشاهده  سازمان  سايت  به  دسترسى  در  اختاللى 

نكرديم.»
 

حدود يك هفته پيش (دوشنبه سوم اكتبر11- مهر) 
قرار  با  (ناشناس)   Anonymous هكرهاى  گروه 
استريت»  وال  به  «حمله  عنوان  با  ويدئويى  دادن 
خواستند  اينترنت  كاربران  از  يوتيوب،  سايت  روى 
 Low Orbit Ion Cannon با استفاده از اپليكيشن
كه حمله DDOS را مديريت مى كند به سايت بازار 
بورس نيويورك حمله كنند. آن ها اعالم كردند در 
فضاى  از  را  نيويورك  بورس  «بازار  مقرر  موعد 

اينترنت پاك خواهند كرد.»  
در  اختاللى  هيچ  بورس  بازار  سخنگوى  گفته  به 
چرا  است  نشده  ايجاد  سازمان  اين  معامالت  انجام 
سايت  از  كلى  به  معامالت  انجام  داخلى  سيستم  كه 

اين سازمان جدا است.
 

مخالفت  با  نيويرك  بورس  بازار  سايت  به  حمله 
كه  بود  شده  مواجه  ناشناس  گروه  اين  از  بخشى 
خيابانى  هاى  اعتراض  ضرر  به  و  فايده  بى  را  آن 
موفق  هكرها  گذشته  سال  دانستند.  مى  نيويورك 
Visa. و   MasterCard.com هاى  سايت  شدند 

com را با استفاده از همين روش از دسترس خارج 
موفق  البته   Amazon.com سايت  به  حمله  كنند. 
دستگيرى  به  منجر  شده  انجام  اقدامات  نبود.  آميز 
تعداد زيادى از هكرها طى سال جارى ميالدى شد. 
بسيارى موفقيت آميز نبودن اقدام اخير را به دليل 
مورد  اپليكيشن  پايين  امنيت  و  ها  دستگيرى  همين 
استفاده در اين حمله مى دانند چرا كه نمى تواند به 

خوبى هويت كاربران خود را مخفى نگه دارد. 
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تنها  نه  كه  است  موضوعي  آنان  وشخصيت  شأن  رعايت  و  زنان  حقوق  به  احترام 
فرد  هر  انساني  حقوق  جزو  را  آن  و  دارند  اذعان  آن  بر  ايرانيان  همه  بلكه  جهانيان 
مي دانند. امري كه در قانون اساسي وقوانين ديگر برآن اصرار شده است و همگان 
به استناد قوانيني كه نام برده شد، به آن ملتزم شده اند. پس از شكل گيري جمهوري 
اسالمي در ايران، احقاق حقوق زنان در مقدمه و اصولي از قانون اساسي اعالم و همه 
به جهت  در قانون اساسي  ملزم شدند. بي شك ذكر حقوق زنان  به قانون  به تمسك 
نگراني هايي بود كه نسبت به اعمال نظرات تندرو و افراطي در كشور وجود داشت. 
فراموش نكنيم كه قانون اساسي مادر قوانين كشور است و همين قانون به منزلت زنان 
و تكريم حقوق آنان اجماع كرده است. همه مي دانند كه زنان نيمي از جمعيت كشور 
نمي توان  بودن  ايراني  تبع  به  اين رو  از  حقوق.  داراي  جامعه  مردان  مانند  و  هستند 
هرسال يا هرماه بنا به سليقه و دلخواه گروهي كه در جامعه مسووليت مي گيرند يا 
داراي جايگاهي مي شوند (از قبال همين مردم)، حقوق زنان را زيرسوال برد و در هر 
شرايطي با ايجاد ممنوعيت يا محدوديت هاي گوناگون راه را برمسير رشد وترقي يا 
حق كسب مهارت وتوانايي آنان بست. متاسفانه اقدامات عجوالنه و بدون كسب نظر 
از كارشناسان آگاه ودلسوز جامعه وبدون توجه به جايگاه زن ايراني، هر ازچند گاه 
شاهد ظهور بخشنامه ها و دستورالعمل هايي هستيم كه بر زنان سخت مي گيرند و سد 
راه رشد آنان مي شوند. اغلب بهانه هايي چون رعايت نظم عمومي، حفظ امنيت كشور، 
جلوگيري از سلطه بيگانه، رعايت اسالم و... سخنان آنان براي حذف حقوق زن ايراني 
در اجتماع شده است. نمونه اش را مي توان در اصالح قانون مدني سال 1385 مشاهده 
كرد. هنگامي كه در سال 1385 موضوع تغيير در بند 4 ماده 976 قانون مدني مطرح 
شد، بسياري از حقوقدانان وكارشناسان و بويژه فعاالن حقوق زنان از منزلتي كه از 
زن ايراني دريغ مي شود سخن گفتند و تاكيد كردند كه به رسميت نشناختن فرزندان 
جفا  خودشان -  كشور  خاك  در  هم  آن  مادري -  تابعيت  پذيرش  وعدم  ايراني  زنان 
هزار   30 تعداد  وجود  با  و  كشورند  جمعيت  از  نيمي  كه  زناني  است.  ايراني  زن  به 
ازدواج زن ايراني با اتباع بيگانه - كه مشمول اين اصالحيه مي شوند- اين موضوع 
با  نمي پذيرند.  را  زنان  جامعه  حقوق  از  بخشي  وكاهش  حذف  وتاثير  برنمي تابند  را 
طرح مسائلي چون امنيت جامعه و... نمي توان حقوق حقه زن ايراني را ناديده گرفت و 
احقاق حقوق فرزندش را به بعداز 18 سالگي احاله داد. مدت زماني كه كودك بايد در 
بهترين شرايط و با داشتن حق آموزش، پرورش واسناد هويتي سپري كند، با تصويب 
«قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي» 
و ماده واحده آن نمي توان او و كودكش را نديد واز وظايفي كه قانون اساسي در باب 
حقوق ملت گفته است شانه خالي كرد. آيا فرزند مادر ايراني نبايد تحصيل كند؟ نبايد 
شناسنامه و اوراق هويتي داشته باشد؟ نبايد تمام حقوق كودكي خود را مانند ساير 
كودكان ايراني داشته باشد؟ مگر نه اينكه بهترين زمان شكل گيري شخصيت كودك و 
برنامه ريزي براي آينده او همين دوران است؟ اگر به محتواي قانون مادر وقواعد و 
وجدان بشري نگاه كنيم بايد حقوق انساني را براي همه ابناي بشر بخواهيم وكاري 
كنيم تا همه انسان ها از حقوق وعدالت بهره ببرند نه آنكه با ارايه واژه هايي كه كاربرد 
ديگري دارند حقوق انسان ها را ناديده بگيريم. در جامعه يي كه تابعيت حق افراد است و 
زن ايراني بدون تابعيت فرزندش در كشورخود عمال بدون حقوق انساني است، چگونه 
رسمي  آمار  اكنون  بزنيم.  مساوات  و  عدالت  جهت  جهاني  شعارهاي  از  دم  مي توانيم 
ازدواج زن ايراني با مردان افغاني به 30 هزار نفر رسيده است هرچند كه گفته مي شود 
آمار غيررسمي بيشتر است و32 هزار كودك بي هويت و بدون شناسنامه حاصل اين 
ازدواج است. به خاطر بياوريم كه علت بيشتر اين نوع ازدواج ها عدم آگاهي از قوانين 
كشوري، فقر فرهنگي و مالي خانواده ها و سوءاستفاده از احساسات آنها بوده است. 
فراموش نكنيم كه در آغاز ورود افاغنه به كشور شعار امت واحده موجب سهل گيري 
در ورود اتباع بيگانه شد. همان آساني كه اكنون ما را به واكنش واداشته ولي به جاي 
يافتن راهكار منطقي، حقوق زنان ايراني و اتباع خودمان را ناديده مي گيريم. در حقيقت 
پس از تصويب قانوني عجوالنه و صرفا نگاهي امنيتي به حقوقي كه حق زن ايراني 
است، مجلس شوراي اسالمي در تاريخ 5 مردادماه 1390 اقدام به رفع اشكال سال 
1385 با يك طرح يك فوريتي كرده است. البته جاي بسيار خشنودي است كه بعد از 
حدود 6 سال اين حقيقت كه زن ايراني، ايراني است وحق دارد از حق تابعيت فرزندانش 
رفته  دست  از  حق  كه  بود  اميدوار  مي توان  بدين ترتيب  است.  شده  مطرح  ببرد،  بهره 

زنان ايراني به آنان بازگردانده مي شود. اما در نظر بگيريم:

* ايران جزو آن دسته كشورهايي است كه تابعيت از طريق مادر منتقل نمي شود و 
اين يك نقص قانوني است.

* حق تابعيت يك حق بشري است و نمي توان افراد را تا سنيني خاص بدون تابعيت 
اعالم كرد.

* الزم است بار ديگر نظر اداره حقوقي قوه قضاييه در موضوع حكم بند 4 ماده 976 
مطالعه شود تا درك صحيحي از حقوق اتباع ايران به دست  آيد و نقاط ضعف قانون 

كنوني برطرف شود.

* براي پيشگيري از هرگونه ستم وظلم به زنان ايراني آموزش حقوق درباره ازدواج 
با اتباع بيگانه بطور گسترده در كشور بويژه استان ها و شهرهاي مهاجرپذيرخارجي 

انجام شود تا آگاهي موجب كاهش اين نوع ازدواج ها وتبعات حاصل از آن شود.

* يك بار ديگر طرح جديد مجلس بازنگري شود تا موانع ايجاد شده با آيين نامه هاي 
سخت آتي موجب خنثي شدن اين حق نشود.

كودكان اروپايى ديگر اجازه ندارند بادكنك باد كنند!  
 اتحاديه اروپا بزودى قوانين سخت گيرانه اى براى كاربرد اسباب بازى توسط كودكان زير 8 سال را به تصويب مى رساند.

در يكى از سختگيرانه ترين بخشهاى اين قوانين كودكان ديگراجازه باد كردن بادكنك را نخواهند داشت.استفاده از سوتهاى 
جشنها  در  وسايل  اين  از  است  دهه  چندين  كودكان  كه  است  درحالى  اين  بود.  خواهد  ممنوع  عده  اين  براى  هم  كاغذى 
وشاديهايشان استفاده ميكنند اما اتحاديه اروپا حاال بخاطر ريسك بهداشتى آنها را غيرقابل استفاده براى اين رده سنى 
دانسته است.بنا به اين قانون تمامى مراكز فروش اين وسايل هم بايد اعالميه هايى در اين خصوص نصب كنند. دربخش 
ديگرى از اين قانون آمده تمامى عروسكهاى خرس -teddie bears- براى كودكان زير سه سال بايستى قابل شستشو 
باشندچون به اعتقاد مسئوالن بهداشت اتحاديه امكان انتقال بيماريهاى مسرى و مرگبار از اين طريق وجود دارد.شركتهاى 
توليد اسباب بازى در اروپا نگران هستند با اين شرايط بهاى محصوالت آنها بخاطر تامين امنيت بهداشتى افزايش يابد و 

آنها مشتريانش را از دست بدهند.
هاى  خانواده  از  بسيارى  براى  قانون  اين  درك  كرد  تاييد  اروپا  پارلمان  كننده  مصرف  امنيت  كميته  ازاعضاى  نوتال  پل 
اروپايى مشكل خواهد بود اما اين به سود خود آنها خواهد بود و تمامى موارد توسط متخصصان امنيت و بهداشت اين 
اتحاديه بارها بررسى شده است . به گفته او گرچه همه تابحال اجازه باد كردن بادكنك داشتند، ولى حاال امكان دارد سالمت 

بچه هاى زير هشت سال با اين كار ساده به خطر بيفتد.
تلگراف/10 اكتبر

نگاهى به قوانين 
سقط جنين در ايران  

 
  عنايت محمدى زاده

كارشناس مسايل حقوقى  
 

قاعده حرمت دم در حقوق اسالم مورد پذيرش قرار گرفته 
بايد  كه  هاست  انسان  جان  همانا  ارزش  باالترين  و  است 
مورد حمايت قانون قرار گيرد. زن و مردى كه عامل ايجاد 
طفلى هستند، نبايد آزادانه نسبت به سلب حيات از طفل اقدام 
كنند. سپردن سرنوشت حيات جنين بدون هيچ قيد و شرطى 

به مادر يا پدر، خالف قاعده حرمت خون و جان است. 

شرايط  پزشكى  نامه  نظام  ماده17  اسالمى  انقالب  از  قبل 
سقط جنين را كه با مجوز قانون صورت مى گيرد روشن 
كرده بود و سقط جنين كه به صورت غيرمجاز صورت مى 
گرفت، داراى مجازات حبس بود كه اين مجازات در قانون 
از  (اعم  جرم  مباشر  براى  مصوب1304  عمومى  مجازات 
مادر يا پزشك و ماما) و همچنين براى معاون جرم (كسى 
كه مادر را راهنمايى به سقط جنين مى كرد يا وسايل سقط 
را در اختيار او قرار مى داد) در نظر گرفته شده بود. پس 
از انقالب اسالمى، شوراى نگهبان ماده17 نظام نامه پزشكى 
مجاز  جنين،  سقط  وقتى  تنها  و  كرد  اعالم  شرع  خالف  را 
شناخته شده كه قبل از حلول روح در جنين باشد و ادامه 
باردارى خطر مرگ را براى مادر داشته باشد. بر اين اساس 
انگارى  جرم  به  ماده  سه  در  مصوب1362  تعزيرات  قانون 
در  مباشر  مجازات  اينكه  توجه  جالب  پرداخت.  جنين  سقط 
سقط جنين وقتى روح در جنين دميده شد، قصاص تعيين 
شده بود يعنى حيات جنين كه حياتى وابسته به غيرمستقل 
است مانند حيات يك انسان متولدشده كه حياتى مستقل و 

غيروابسته است مساوى و محترم شناخته شده بود. 
در  است  شرط  تساوى  و  مماثله  قصاص،  در  كه  حالى  در 
حال حاضر قانون مجازات اسالمى مصوب1375 در مواد، 
622، 623، 624 به سقط جنين عمدى و مجازات مباشر و 
موضوع  كه  ماده622  مطابق  دارد.  اختصاص  آن  معاون 
سقط جنين همراه با اذيت و آزار است، هركس عالما و عامدا 
سقط  موجب  حامله،  زن  آزار  و  اذيت  يا  ضرب  واسطه  به 
جراحت  و  ضرب  ديه  بايد  اينكه  بر  عالوه  شود،  او  جنين 
وارده به زن حامله را بپردازد يا نسبت به آن قصاص شود، 
محكوم  سال  سه  تا  يك  از  حبس  به  جنين  سقط  بابت  از 
مى شود. ماده623 مربوط به مجازات افراد غيرمتخصص 

است كه وسيله سقط را در اختيار زن حامله قرار مى دهند 
نظر  در  او  براى  حبس  سال  يك  تا  ماه  شش  مجازات  كه 
مربوط  مجازات اسالمى  ماده624 قانون  گرفته شده است. 
به مجازات افراد متخصص مثل طبيب، ماما يا دارو فروش 
است كه مباشرت به اسقاط جنين مى كنند يا وسايل سقط 
اين  مجازات  دهند.  مى  قرار  حامله  زن  اختيار  در  را  جنين 
فعاليت  و…  پزشكى  مقدس  حرفه  در  اينكه  لحاظ  به  افراد 
قانون  حفظ  به  نسبت  بيشترى  اخالقى  مسووليت  و  دارند 
دارند، بيشتر در نظر گرفته شده است. (حبس از دو تا پنج 
به  ماده623  در  مقنن  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته  سال) 
افراد غيرمتخصص اين فرصت را داده كه با اثبات اين امر 
كه سقط جنين براى حفظ حيات مادر ضرورى بوده است از 
مجازات معاف شوند، اما در ماده624 چنين دفاعى را براى 
افراد متخصص قرار نداده است كه اين تفكيك جاى سوال 
دارد. چگونه يك فرد غيرمتخصص مى تواند ضرورت سقط 

را تشخيص دهد، اما فرد متخصص چنين حقى ندارد. 

اسالمى  مجازات  قانون  ماده487  طبق  فوق  موارد  تمام  در 
دم  اولياى  به  جنين  ديه  پرداخت  به  محكوم  جرم،  مباشر 
است. ديه جنين قبل از حلول روح، به حسب مرحله اى كه در 
آن به سرمى برد از 20دينار تا صد دينار است كه با توجه 
25ميليون  تا  ريال  ميليون  پنج  جارى  سال  در  ديه  نرخ  به 
ريال است و ديه جنينى كه روح در آن دميده شده باشد، ديه 
فرد كامل است كه براساس جنسيت جنين پرداخته مى شود. 
هيچ  مشمول  باشد،  جنين  سقط  جرم  مباشر  مادر  چنانچه 
نمى  اسالمى  مجازات  قانون  مواد، 622، 623، 624،  از  يك 
تواند قرار بگيرد، چون نحوه نگارش اين مواد به گونه اى 
است كه مادر را شامل نمى شود و با توجه به اصل قانونى 
(تنگنا)  مضيق  تفسير  اصل  و  ها  مجازات  و  جرايم  بودن 
قوانين جزايى مى توان گفت براى مادر ساقط كننده جنين 
مجازات تعزيرى در نظر گرفته نشده است، اما پرداخت ديه 
در ماده487 قانون مجازات اسالمى بايد توسط مادر به ولى 
دم جنين (پدر) صورت بگيرد. همچنين مطابق ماده489 اگر 
اى  مرحله  هر  در  را  آن  ديه  كند  سقط  را  خود  جنين  زنى 
برد.  نمى  سهمى  ديه  آن  از  خود  و  بپردازد  بايد  باشد،  كه 
همچنين زنى كه از مباشر جرم سقط جنين تمكين مى كند 
و از او مى خواهد كه جنين او را سقط كند به عنوان تسهيل 
كننده جرم سقط جنين (معاون جرم) محسوب مى شود، اما 
مندرج  تعزيرى  هاى  مجازات  مشمول  شد  ذكر  كه  همچنان 

در مواد622 الى 624 قرار نمى گيرد. 
رضايت  صرفا  او  چنانچه  جنين  پدر  مجازات  درخصوص 
عمل  در  مباشرتى  اينكه  به  نظر  باشد،  داده  جنين  سقط  به 
سقط نداشته و داشتن رضايت هم از مصاديق معاونت در 
جرم نيست، مجازاتى براى او نيست، اما اگر يكى از اعمال 
معاونت را انجام داده باشد مثال زن را تحريك يا تهديد به 
او  براى  را  جنين  سقط  وسايل  يا  باشد  كرده  سقط  انجام 
فراهم كند، مشمول مجازات مندرج در ماده623 خواهد شد. 
سقط  جرم  سياه  آمار  اينكه  به  عنايت  با  جانب  اين  نظر  به 
كيفرى  فرآيند  در  نشده  كشف  كه  هايى  جنين  (سقط  جنين 
وارد نمى شوند) تقريبا صددرصد است، يعنى اكثريت قريب 
به اتفاق سقط جنين هاى صورت گرفته به طور غيرقانونى، 
كشف نمى شوند و مورد تعقيب قرار نمى گيرند و با توجه 
بهداشتى  شرايط  در  غيرقانونى  جنين  هاى  سقط  اينكه  به 
اين  به  است  بهتر  گيرند،  مى  صورت  خطرناك  و  بد  بسيار 
مقوله و اصالح قوانين و مقررات مربوط بيشتر توجه شود.
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افـسـردگــي
ترجمه: مژگان كريمي 

خيلي از ما نشانه هاي عاطفي افسردگي 
عاليم  از  است  ممكن  اما  مي شناسيم  را 
ما  بدن  روي  عارضه  اين  كه  جسماني 

ايجاد مي كند، مطلع نباشيم...

درد  از  افسردگي  به  مبتال  افراد  از  خيلي  درواقع   
مزمن يا عاليم جسماني زير رنج مي برند:

شكايت هاي  شايع ترين  از  يكي  سردرد  سردرد: 
ميگرن  به  مبتال  شما  اگر  است.  افسرده  افراد 
هستيد در صورتي كه افسردگي هم داشته باشيد 

سردردتان تشديد مي شود.

است  ممكن  مي بريد  رنج  كمردرد  از  اگر  كمردرد: 
است  ممكن  حتي  يا  باشد  افسردگي تان  خاطر  به 

كمردردتان با وجود افسردگي تشديد شود.

مي تواند  افسردگي  مفاصل:  درد  و  عضالني  درد 
هر درد مزمن بدن را تشديد كند.

درد قفسه سينه: درد قفسه سينه از جمله دردهايي 
كه  چرا  شود  گرفته  ناديده  نبايد  هرگز  كه  است 
قلبي  مشكالت  نشانه  است  ممكن  قفسه سينه  درد 
درد  باعث  است  ممكن  البته  هم  افسردگي  باشد. 

قفسه سينه شود.

باعث  افسردگي  است  ممكن  گوارشي:  مشكل هاي 
استفراغ  و  تهوع  نظير  گوارشي  مشكل هاي  بروز 
دنبال  به  است  ممكن  هم  يبوست  و  اسهال  شود. 

افسردگي ايجاد شود.

چقدر  كه  نيست  مهم  حد:  از  بيش  خستگي 

طوالني  خواب  يك  از  بعد  است  ممكن  مي خوابيد. 
خستگي  باشيد.  داشته  خستگي  احساس  هم  باز 
افسردگي  نشانه هاي  از  مي تواند  خواب  از  بعد 

باشد.

به  مبتال  افراد  از  بسياري  خواب:  مشكل هاي 
افسردگي ممكن است اصال نتوانند خوب بخوابند. 
خيلي  يا  مي شوند  بيدار  خواب  از  زود  خيلي  آنها 
بيماران  از  برخي  مي روند.  رختخواب  به  زود 

افسرده هم بيش از حد معمول مي خوابند.

به  مبتال  افراد  برخي  اشتها:  و  وزن  تغيير ات 
و  مي دهند  دست  از  را  خود  اشتهاي  افسردگي 
دچار  هم  عده اي  مي شوند.  وزن  كاهش  دچار 
حاوي  غذاهاي  بيشتر  و  مي شوند  پرخوري 

كربوهيدرات مي خورند.

اين  اينكه  دليل  به  سبكي سر:  احساس  و  سرگيجه 
عاليم با بيماري هاي مختلف ايجاد مي شود، خيلي 
درمان  بدون  اوقات  از  خيلي  افسرده  بيماران  از 
مي مانند. آنها نمي دانند كه نشانه هاي جسماني شان 
گاهي  البته  باشد.  افسردگي  دليل  به  است  ممكن 
مي كنند.  فراموش  را  عاليم  هم  پزشكان  از  خيلي 
شما  سر  در  همه  هم  جسماني  نشانه هاي  اين 
ايجاد نمي شود. افسردگي مي تواند باعث تغييرات 
كندي  موجب  مي تواند  مثال  شود.  بدن  در  واقعي 
حركت هاي سيستم گوارشي شود كه به مشكالت 
معده منجر مي شود. افسردگي ممكن است با عدم 
باشد.  همراه  مغز  در  خاص  موادشيميايي  تعادل 
برخي از اين مواد شيميايي نقش مهمي در چگونگي 
احساس درد دارند. افسردگي باعث مي شود افراد 

درد را به گونه هاي متفاوت تري تجربه  كنند.

با  افسردگي  نشانه هاي  درمان  موارد،  برخي  در 
داروها يا روان درماني يا هر دو امكان پذير است. 
برطرف  خود به خود  آنها  كه  نكنيد  تصور  هرگز 
مي شوند. ممكن است به درمان نياز داشته باشند. 
ممكن است پزشك داروهاي ضداضطراب برايتان 
تجويز كند. اين داروها باعث آرامش شما مي شود 
براي  رفتاردرماني  گاهي  مي خوابيد.  راحت تر  و 
براي  مناسبي  درمان  درد،  با  بهتر  سازگاري 

افسردگي است.

WebMed:منبع

6 بيماري
 خسته كننده

خستگي، فصل مشترك بسياري از بيماري?هاست 
از  خروار  نمونه  ?مشتي  نيز  زير  بيماري   6 و 
بيماري?هايي هستند كه خستگي مفرط،? يكي از 

عاليم اصلي آنهاست:...

خوني  اختالل  كم خوني  كم خوني:  يا  1.آنمي 
شايعي است كه در آن ميزان گلبول هاي قرمز كه 
وظيفه حمل اكسيژن به بافت هاي بدن را بر عهده 

دارند،?كاهش مي?يابد. 

اينكه  جاي  به  بيماري  اين  در   :2 نوع  2.ديابت 
انرژي  و  شود  بدن  سلول هاي  وارد  گلوكز 
مزمن  خستگي  مي ماند.  باقي  خون  در  كند  توليد 
از  يكي  روز  طول  در  كافي  انرژي  نداشتن  و 
نشانه هاي ابتال به ديابت نوع 2 است. مبتاليان به 
ديابت نوع 2حتما بايد تحت نظر پزشك باشند و 

دارو مصرف كنند. 

علل  از  يكي  قلبي  امراض  قلبي:  3.بيماري هاي 

قلبي  بيماران  اغلب  انسان هاست.  در  مرگ ومير 
بعد از انجام يك كار ساده يا فعاليت فيزيكي اندك 
احساس خستگي مفرط مي كنند. اين عالمت ممكن 
الزم  و  باشد  قلبي  بيماري  به  ابتال  نشانه  است 

است حتما با يك پزشك قلب مشاوره شود.

فصل  در  انسان ها  از  تعدادي  فصلي:  4.آلرژي 
مي شوند.  فصلي  آلرژي  دچار  تابستان  يا  بهار 
عطسه،  سردرد،  خستگي،  مثل  عاليمي  با  آلرژي 
انسداد بيني، آبريزش و سرفه همراه است. يكي 
مفرط  خستگي  و  آلرژي  با  مبارزه  راه هاي  از 
مصرف  و  آلرژي زا  مواد  از  دوري  آن  از  ناشي 

آنتي هيستامين هاست.

يك  روماتوييد  آرتريت  روماتوييد:  5.آرتريت 
ناشناخته  بيماري  علت  است.  مزمن  آرتريت  نوع 
خودايمني  فرآيند هاي  دانشمندان  ولي  است 
موثر  آن  بروز  در  را  ويروسي  عفونت هاي  و 
التهاب  تورم،  درد،  بيماري  نشانه هاي  مي دانند. 

مفصل و خستگي مفرط است.

دچار  كه  كساني  درصد   80 تا   60 6.افسردگي: 
رنج  هم  افسردگي  از  هستند  مزمن  خستگي 
مي برند. افسردگي در زنان بيشتر از مردان ديده 
بي اشتهايي?شان  و  نااميدي  احساس  و  مي شود 

نيز ريشه در خستگي مزمن دارند.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى 
دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 
ما را به صاحبان مشاغل معرفى نمائيد
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بچه كه عمر و 
نفسه؛ يكيش بسه!

خانواده  تشكيل  به  حاضر  معموال  غرب  دنياى  در  امروزى  والدين 
ديدن  با  ها  آن  حال،  عين  در  شوند  نمى  فرزند  يك  از  بيش  با  اى 
و  آورند  مى  ياد  به  را  خود  كودكى  خاطرات  مدام  تنهايشان،  فرزند 
شوند،  مى  جمع  هم  دور  شان  برادران  و  خواهران  با  كه  وقت  هر 
براى تك فرزندهاى شان دل مى سوزانند. پدر و مادرهاى امروزى 
با وجود تمام نگرانى هاى شان براى آينده فرزند تنهاى شان، حاضر 
بى  كه  هايى  آن  براى  بيفتند.  ديگر  هاى  بچه  آوردن  فكر  به  نيستند 
براى  را  شان  ساعت   24 تمام  ندارند  دوست  و  كنند  مى  كار  وقفه 
رسيدگى به بچه هاى قد و نيم قد اختصاص دهند، داشتن چند فرزند 
چيزى بيشتر از يك روياى دست نيافتنى نيست؛ اما اگر به كشورهاى 
ديگر هم نگاه كنيد، مى بينيد كه تك فرزندى تنها مشكل امروز پدر و 
مادرهاى ما نيست و اغلب پدر و مادرهاى امروزى در سراسر جهان، 
حاضر نيستند براى داشتن بيش از يك فرزند خودشان را به زحمت 
وجود  بسيارى  رازهاى  جديد  دنياى  در  فرزندى  تك  پشت  بيندازند. 
دارد؛ رازهايى كه از دل تحقيقات بسيار بيرون آمده اند و بخواهيم يا 

نخواهيم بايد باورشان كنيم. 

� راز اول : 2 فرزندى در حرف، تك فرزندى در عمل 
در 75 سال گذشته، اغلب خانواده ها به داشتن 2 فرزند روى آورده 
بودند يا الاقل آرزوى داشتن 2 فرزند را براى آينده زندگى مشترك 
شيوه  بهترين  اين  كه  كردند  مى  فكر  ها  آن  كردند.  مى  مطرح  شان 
تشكيل خانواده است و حتى در تحقيقى بين المللى كه در سال 1936 
انجام شد، شركت كنندگان خانواده هاى 2 فرزندى را خانواده هايى 
ايده آل معرفى كردند اما در جامعه امروزى فاصله بين آنچه مردم 
دوست دارند و آنچه از پس آن بر مى آيند زياد است. در كمال تعجب 
به شركت كنندگان اين تحقيق ها و همين طور اغلب زوج هايى كه به 
اميد داشتن 2 فرزند ازدواج مى كنند بايد گفت، خانواده هاى امروزى 
آمار  آخرين  و  تحقيقات  روند.  مى  پيش  شدن  فرزندى  تك  سمت  به 
در  بيشتر  سرعتى  با  نفره  هاى 3  خانواده  اين  داده،  نشان  ها  گيرى 
حال گسترش هستند و در واقع با تك فرزندى شدن خانواده ها، شكل 

اين سنت اجتماعى هم در حال تغيير كردن است. 

� راز دوم : مادران شاغل از فرزند دوم مى ترسند 
اكثر زنان امروزى براى حمايت از خانواده شان كار مى كنند. با وارد 
شدن زن ها به دانشگاه ها و بازارهاى مختلف كسب و كار، ديگر كمتر 
زنى را مى توان پيدا كرد كه الاقل در دوره اى از زندگى اش به فكر 
كار كردن نيفتاده باشد. تحقيقات نشان داده ، اين مادران شاغل 70 
درصد جمعيت مادران امروزى را تشكيل مى دهند. از نظر اين مادران 
نيست.  اى  ساده  كار  زمان  يك  در  كردن  كار  و  ها  بچه  از  نگهدارى 

زنانى كه يك فرزند دارند شايد موفقيت بيشترى در كار و بچه دارى 
همزمان داشته باشند اما واقعيت امروزى اين است كه با بيشتر شدن 
تعداد فرزندان، درآمد زنان، امنيت شغلى شان و پيشرفت كارى شان 
به شدت دچار مشكل خواهد شد. از طرف ديگر تاثير مرخصى زايمان 
دوم روى شرايط كارى زنان، انكار ناپذير است. كم نيستند مواردى 
كه با غيبت چند هفتگى زن در زمان مرخصى، كارمندان ديگر براى 
گرفتن شغل او خيز برداشته اند و در يك چشم به هم زدن موقعيتى 
گرفته  او  از  را  بود  كرده  تالش  آوردنش  دست  به  براى  ها  سال  كه 
اند. شايد همين موضوع هم باعث شود كه زنان شاغل براى آوردن 
هر  به  كنند  مى  تالش  ها  دولت  گرچه  كنند.  ترديد  بيشتر  دوم  فرزند 
اما  ببرند  باال  را  زنان  براى  زايمان  از  بعد  شغلى  امنيت  ممكن  طريق 
واقعيت اين است كه در بازار كار امروزى، كارفرماها به سود كسب 

و كارشان بيشتر از اين قوانين و آيين نامه ها توجه مى كنند. 

� راز سوم : بچه ها بيشتر از آنچه فكر مى كنيد خرج برمى دارند 
بچه  زمان  در  را  مالى  هاى  ترس  كنند  مى  سعى  ها  آدم  اغلب  گرچه 
دار شدن فراموش كنند اما حقيقت اين است كه بزرگ كردن بچه ها 
خيلى خرج بر مى دارد. در اين ميان بعضى ها از اميدوارى دادن دست 
بر نمى دارند. آن ها مى گويند: «اگر بچه هاى بيشترى مى خواهى، 
به دنيا بياورشان. نگران پول نباش، آن ها با آمدن شان پول مورد 
نيازت را هم مى آورند.» اما واقعيت اين است كه با آمدن بچه ها در 
رود.  مى  ها  آن  سمت  به  شان  والدين  درآمد  تمام  امروزى  دنياى 
مهم نيست كه شما چقدر درآمد ماهانه داريد، زيرا هرچه درآمد شما 
بيشتر باشد، بچه هاى پرهزينه ترى را هم بزرگ مى كنيد. تحقيقات 
نشان مى دهد، حتى اگر درآمد شما 2 برابر االن شود باز هم با آمدن 
بچه هاى بيشتر چيزى ته جيب تان باقى نمى ماند زيرا هرچقدر هم 
مقاومت كنيد شيوه زندگى امروزى نمى گذارد كه از خرج كردن براى 
بچه هاى تان دست برداريد. براى پدر و مادرى كه با بچه دار شدن 
جيب شان خالى مى شود يك سوال جدى وجود دارد؛ آيا فرزند من 

نياز به يك خواهر يا برادر هم دارد؟ 

� راز چهارم : تك فرزندى جهانى مى شود 
از زمانى كه خانواده ها 2 فرزند داشتن را ستايش مى كرده اند و اين 
آرزو را به فرزندان در حال ازدواج شان هم منتقل مى كردند، مدتى 
باعث  امروزى  زندگى  اجتماعى  و  اقتصادى  هاى  دشوارى  گذشته. 
كشورهاى  اغلب  در  مادرها  و  پدر  چاره  تنها  فرزندى  تك  كه  شده 
جهان باشد. به خاطر فشارهايى كه روى والدين امروزى است، آن ها 
فكر مى كنند اگر تنها مادر و پدر يك فرزند باشند، مى توانند موفقيت 
تك  ها  آن  براى  بياورند.  دست  به  او  پرورش  و  تربيت  در  بيشترى 
و  پدر  ممكن  شيوه  ترين  آور  شادى  و  ترين  آسان  بودن  فرزندى 
مادرى است و به همين دليل است كه پيش بينى مى شود اين شيوه 
به سنت جديدى براى تشكيل خانواده در سال هاى آينده تبديل شود. 

� راز پنجم : تك فرزندها دوست دارند يك بچه داشته باشند 
موضوع  كنيم،  مى  تجربه  مان  زندگى  در  كه  موضوعاتى  همه  مثل 
بچه دار شدن و تعداد بچه ها هم 2 جنبه متفاوت دارد. بعضى از آدم 
ها تك فرزندى را ستايش مى كنند و دوست ندارند شيوه ديگرى را 
تجربه كنند و بعضى ديگر هم فكر مى كنند كه داشتن يك فرزند كافى 
نيست. اما جزو هر گروه كه باشيد، مى توانيد معايب و فوايد بسيارى 
را براى هر دوى اين جنبه ها نام ببريد. واقعيت اين است كه هميشه 
گله  خودمان  زندگى  از  مدام  و  است  غاز  همسايه  مرغ  كنيم  مى  فكر 
دل  وقت  هيچ  آيد،  مى  ميان  به  شرايط  تغيير  پاى  وقتى  اما  كنيم  مى 
مان راضى نمى شود از آنچه داريم دست بكشيم. نمونه اين موضوع 
شده.  انجام  فرزندها  تك  از  بسيارى  جمعيت  روى  كه  است  تحقيقى 
دوست  افراد  اين  درصد   52 كه  داده  نشان  تحقيق  اين  جالب  نتيجه 
داشتند كه در آينده خودشان هم فقط يك فرزند داشته باشند. درحالى 
شان،  كودكى  شيرين  خاطرات  يادآورى  با  فرزندى  تك  والدين  كه 
دلشان براى بچه تنهاى شان مى سوزد، تك فرزندها خودشان حاضر 
نيستند موقعيت شان را تغيير دهند و از اين كه در تمام مدت زندگى 
با خانواده شان تمام توجه ها و امكانات به سمت آن ها سرازير مى 

شود، لذت مى برند. 

� راز ششم : يكى يكدانه هاى امروزى تنها نيستند 
اين كه به دليل تنهايى بچه هاى مان در دنياى امروز بخواهيم عليه تك 
فرزندى حرف بزنيم، مورد پذيرش همگان نيست. گذشته از پيشرفت 
احساس  كسى  كمتر  اند  شده  باعث  كه  امروزى  تكنولوژيكى  هاى 
بچه  ماندن  تنها  از  ترس  خاطر  به  هم  امروزى  والدين  كند،  تنهايى 
از  يكى  در  ژورنال  استريت  وال  روند.  مى  را  ها  راه  همه  شان  هاى 
كرده  معرفى  را  فرزند  تك  والدين  از  بزرگى  جمعيت  هايش،  گزارش 
است كه براى تنها نماندن بچه هاى شان هر هفته دور هم جمع مى 
شوند. درحالى كه در سال هاى گذشته اغلب والدين فكر مى كردند تك 
فرزندهاى شان در آينده به مشكل ارتباطى برمى خورند و نمى توانند 
در دوست يابى موفق باشند، اين گزارش نشان داده كه تك فرزندها 
در چنين گروه هايى به خوبى مى توانند اختالفات شان با هم سن و 
سال ها و دوستان شان را حل و فصل كنند و در عين درك كردن 

اطرافيان شان بپذيرند كه آن ها مركز جهان نيستند.

هفت شگفتي آب

با آب، باريك بمانيد
باالتر  را  شما  بدن  متابوليسم  آب  كنيد؟  كم  وزن  مي خواهيد  آيا 
جاي  به  كنيد.  سيري  احساس  تا  مي كند  كمك  شما  به  و  مي برد 
استفاده از نوشيدني هاي پركالري از آب استفاده كنيد، قبل از هر 
وعده غذايي يك ليوان آب بنوشيد و اين به شما كمك مي كند تا 

زودتر سير شويد.
باالتر  شما  بدن  متابوليسم  سرعت  بنوشيد،  آب  بيشتر  هرچه 
يخ  زيادي  مقدار  حاوي  شما  آب  ليوان  اگر  مخصوصا  مي رود. 
باشد، چون بدن شما بايد بيشتر كار كند تا آب را در بدن شما 
كالري  ميزان  فرآيند  اين  در  كه  مي شود  باعث  همين  و  كند  گرم 

بيشتري بسوزانيد.

آب انرژي شما را بيشتر مي كند
اگر شما احساس تهي بودن و بي حالي داريد، براي اينكه احساس 
شادابي كنيد از آب استفاده كنيد. اگر ميزان آب بدن شما كم شده 
باشد مي تواند دليل خوبي براي احساس خستگي شما باشد. آب 
به خون كمك مي كند تا اكسيژن و ساير مواد مغذي حياتي را به 
سلول هاي شما برساند. اگر به ميزان الزم آب مي نوشيد، قلب شما 
نيازي به كار بيش از حد ندارد تا خون را در بدن شما پمپاژ كند.

با آب استرس خود را كم كنيد
70 تا 80 درصد از بافت مغز را آب تشكيل مي دهد؛ اگر شما آب 
بدن خود را از دست بدهيد يعني دچار كم آبي شويد، بدن و مغز 
شما تحت فشار قرار مي گيرد. اگر احساس تشنگي مي كنيد، شما تا 

حدي دچار كم آبي شده ايد و نياز به نوشيدن آب داريد.
براي اينكه ميزان فشار و تنش بدن خود را پايين بياوريد، هميشه 
ورزش  هنگام  باشيد،  داشته  خود  كار  ميز  روي  آب  ليوان  يك 
بطري آب به همراه داشته باشيد و در خارج از منزل بطور منظم 

آب بنوشيد.

عضالت خود را به كمك آب بسازيد
نوشيدن آب از گرفتگي عضالني جلوگيري كرده و مفاصل بدن 
مي نوشيد،  آب  الزم  ميزان  به  كه  هنگامي  مي كند.  روان  را  شما 
مي توانيد بيشتر ورزش كنيد و تمرينات قدرتي بيشتري را بدون 

اينكه به ديوار تكيه دهيد انجام دهيد.

پوست خود را تغذيه كنيد
خطوط باريك و چين و چروك سطحي پوست شما، هنگامي كه 
بدن شما كم آب مي شود، عميق تر مي شوند. آب به تنهايي يك كرم 

تغذيه كننده براي پوست شماست.
نوشيدن آب باعث آبرساني به سلول هاي پوستي مي شود و آنها 
شود.  جوان تر  شما  پوست  مي شود،  باعث  و  مي كند  سفت تر  را 
همچنين آب مواد ناسالم موجود در پوست را دفع كرده و جريان 
خون و گردش آن را در پوست بهبود مي بخشد و باعث مي شود 

پوست شما، پاكيزه، روشن و درخشان باشد.

بطور منظم آب بنوشيد
به همراه فيبرها آب براي هضم غذاي خوب الزم است. آب باعث 
مي شود كه ذرات اضافي غذا حل شده، آنها را در دستگاه گوارش 
صورتي  در  مي سازد.  آسان  را  آنها  حركت  و  مي كند  نرم  شما 
كه آب كافي به بدن شما نرسد و دچار كم آبي شويد، روده شما 
يبوست  ايجاد  باعث  و  كرده  جذب  را  محيط  در  موجود  آب  همه 

مي شود.

آب باعث كاهش ابتال به سنگ كليه مي شود
آمار ابتال به سنگ هاي كليه در حال افزايش است، چون افراد – از 
جمله كودكان- به ميزان الزم و مورد نياز بدنشان آب نمي خورند. 
طريق  از  دفع  حال  در  كه  معدني  مواد  و  نمك  مي شود  باعث  آب 
ادرار هستند، رقيق شوند. اين نمك و مواد معدني مي توانند تبديل 
به كريستال هاي جامدي شوند كه تحت عنوان سنگ كليه شناخته 
مي شوند. سنگ كليه در ادرار رقيق شكل نمي گيرد، پس با نوشيدن 
را  كليه  سنگ  به  ابتال  خطر  ادرار  كردن  رقيق  و  آب  زياد  مقادير 

كاهش دهيد.

آيا به ميزان كافي آب مي نوشيد؟
بطور كلي پزشكان و متخصصان تغذيه توصيه مي كنند كه قانون 

زير را رعايت كنيم:
روزانه 8 ليوان آب بنوشيد، هر ليوان آب 230ml بايد باشد.

آب  بيشتري  ميزان  به  مي كنيد  ورزش  يا  مي كنيد  عرق  خيلي  اگر 
احتياج داريد.

اگر از ساير نوشيدني ها استفاده مي كنيد مي توانيد مقدار كمتري 
آب بنوشيد.
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10 توصيه متخصصان پوست و مو به خانم 
هاي باالي 50 سال

چگونه پوستمان را 
جوان نگاه داريم؟
ترجمه:ندا احمدلو

هرچه سن باالتر مي رود، تعداد تار موهاي سفيد هم 
بيشتر مي شود و پوست لطافت و شادابي اش را از 

دست مي دهد...
و  زيبايي  حفظ  به  آقايان  از  بيشتر  خانم ها  معموال   
شادابي پوستشان عالقه دارند و دلشان نمي خواهد 
گذر زمان، زيبايي و جذابيت آنها را كم كند. در اين 
خانم هاي  به  را  زيركانه  و  ساده  راهكار   10 مطلب 
بستن  كار  به  با  تا  مي دهيم  پيشنهاد  سال  باالي 50 
و  پوست  شفافيت  و  زيبايي  بتوانند  خانه  در  آنها 

مويشان را تا حد امكان حفظ كنند.

1 از كرم پودرهاي سنگين استفاده نكنيد
باال  عوارض  شايع ترين  از  يكي  پوست  خشكي 

سنگين  كرم پودرهاي  از  اگر  حاال  است.  سن  رفتن 
پوستتان  احتمالي  چروك هاي  يا  لك  پوشاندن  براي 
استفاده  كنيد، پس از يكي، دو ساعت از روي پوست 
نامناسبي  ظاهر  و  مي شوند  بلند  صورتتان  خشك 
با  سنگين  كرم پودرهاي  تركيب  مي آورند.  به وجود 
كرم پودرهاي  از  استفاده  يا  مرطوب كننده  كرم هاي 
سبك با پايه روغني، بهتر لكه ها و چروك هاي پوست 
را مي پوشاند. استفاده از پنكيك هاي چرب همراه با 
يك كرم ضدآفتاب رنگي هم مي تواند براي خانم هاي 
باالي 50 سال انتخاب مناسبي باشد. البته استفاده از 
پنكيك هاي خشك، ظاهر بسيار نامناسبي به پوست 
برابر   100 را  صورت  چين و چروك هاي  و  مي?دهد 

نشان مي دهند.

2 از كرم پودرهاي براق استفاده كنيد
باال  با  معموال  گونه ها  روي  و  چشم ها  دور  سياهي 
رفتن سن به سراغ افراد مي آيد. شما مي توانيد براي 
رفع اين مشكل، پس از اتمام آرايش، كمي كرم پودر 
براق را با انگشت سبابه به آرامي دور چشم ها، زير 
باعث  كار  اين  بزنيد.  گونه ها  روي  و  ابرو  استخوان 
در  شما  چهره  شدن  داده  نشان  بشاش  و  شاداب 

ميهماني مي شود.

3 استفاده از رژگونه هاي تيره را فراموش كنيد
چهره تان،  زيبايي  و  شادابي  حفظ  براي  است  بهتر 
پوستتان  رنگ  از  درجه  يك  كه  كرم پودرهايي 
روشن تر هستند انتخاب كنيد. استفاده از رژگونه هايي 
در  آلبالويي  و  گلبهي  صورتي،  ماليم  رنگ هاي  با 
كنار كرم پودر كمي روشني كه به پوستتان زده ايد، 
مي تواند چهره شما را بسيار جذاب و دوست داشتني 
كند. استفاده از كرم پودر، پنكيك يا رژگونه هاي تيره، 
سن شما را بيشتر از چيزي كه است، نشان مي دهد 

و شفافيت چهره  را هم از بين مي برد.

4 سايه هاي چرب و با رنگ طبيعي انتخاب كنيد
حالت  شدن  كم  و  پوست  خشكي  به دليل  است  بهتر 

آرايش  براي  چرب  سايه هاي  از  آن،  االستيكي 
روشن،  بسيار  سايه هاي  كنيد.  استفاده  چشم ها 
باعث مصنوعي نشان داده شدن چهره  مي شوند، به 
جاي آنها رنگ هاي قهوه اي روشن، كِِرم، نسكافه اي 
يا خاكستري را انتخاب كنيد. استفاده از كمي سايه 
پلك هاي  در  و  ابرو  زير  استخوان  براي  براق  سفيد 
پاييني، درخشندگي چشمان را دوچندان خواهد كرد.

5 خط چشم قهوه اي را امتحان كنيد
چرب  و  مدادي  مشكي  چشم هاي  خط  از  استفاده 
مي تواند باعث تيره تر نشان داده  شدن پوست اطراف 
چشم ها شود. مي توانيد يك خط چشم مايع قهوه اي 
چشم هايتان  تا  بكشيد  نسكافه اي   سايه  روي  نازك، 
خط  هرچقدر  برسند.  نظر  به  جذاب تر  و  درشت تر 
زيبايي  شود،  كشيده  مژه ها  به  نزديك تر  چشم 
يك  عنوان  به  شما  كرد.  خواهد  بيشتر  را  چشم ها 
بيشتر  زيبايي  حفظ  براي  مي توانيد  ميانسال،  خانم 
از  و  بكشيد  گوشه دار  را  چشم  خط  چشم هايتان، 

ادامه دادن زياد آن خودداري كنيد.

6 ابروهايتان را روشن كنيد
متاسفانه بيشتر خانم هاي ميانسال رنگ ابروهايشان 
رنگ  با  ابروهايي  صورتي كه  در  مي كنند.  تيره  را 
روشن تر  را  آنها  چهره  مي توانند  روشن،  قهوه اي 
ابروها  رنگ  بتوانيد  اگر  دهند.  نشان  شفاف تر  و 
و  زيبايي  كنيد،  هماهنگ  يكديگر  با  را  موهايتان  و 

جذابيت خاصي به چهره تان خواهيد بخشيد.

7 رژلب هاي روشن تر انتخاب كنيد
از  روشن،  قهوه اي  و  قرمز  گلبهي،  صورتي، 
مناسب ترين رنگ هاي رژلب براي خانم هاي ميانسال 
هستند. اگر بتوانيد از رژلب هاي مايع يا كمي برق لب 
هم كمك بگيريد، زيبايي و جذابيت را در چهره تان به 
حداكثر رسانده ايد. استفاده از خط لب براي خانم هاي 
باالي 50 سال ضرورتي ندارد اما اگر اصرار به اين 
كار داريد، مي توانيد خط لبي كه يك درجه روشن تر 

از رژلبتان است استفاده كنيد.

8 پوست دست و گردنتان را هم فراموش نكنيد
هميشه كمي از كرم پودرتان را روي پوست گردنتان 
گردن،  و  صورت  پوست  رنگ  تضاد  تا  بماليد  هم 
پوست  نياورد.  به وجود  برايتان  نامناسبي  ظاهر 
مرطوب كننده  كرم  كمي  با  هميشه  هم  را  دستانتان 
با پايه روغني، چرب و لطيف نگه داريد و براي حفظ 
زيبايي بيشتر آن، كمي هم از مرطوب كنندهاي رنگي 

كمك بگيريد.

9 موهايتان را كوتاه نگه داريد
نوع  انسان ها،  ما  زيبايي  عوامل  مهم ترين  از  يكي 
پا  كه  خانم هايي  معموال  است.  موهايمان  آرايش 
و  كردن  مرتب  حوصله  و  حال  مي گذارند،  سن  به 
سشوار كشيدن مداوم موهايشان را ندارند بنابراين 
مي كنيم  پيشنهاد  است  مجعد  و  فر  موهايتان  اگر 
هميشه آنها را كوتاه نگه داريد و از يك سنجاق سر 
هم  اگر  كنيد.  استفاده  شدنشان  زيبا  براي  نگين دار 
اول  داريد؛  رو  پيش  راه   2 كه  است  لخت  موهايتان 
اينكه آنها را كوتاه و با تل هاي نرم و نگين دار آرايش 
كنيد و دوم اينكه كمي بلندشان كنيد و آنها را با كش 
بدون كشيدن موها پشت سرتان ببنديد. ناگفته نماند 
خانم  ها  سن  مي تواند  موها،  جلوي  كردن  كوتاه  كه 
را تا حد قابل قبولي كمتر از چيزي كه هست، نشان 

بدهد.

10 به رنگ موها توجه كنيد
متاسفانه خيلي از خانم هاي ميانسال به رنگ موهاي 
موي  رنگ  يك  كه  نمي دانند  و  نمي دهند  اهميت  خود 
تاثير  چهره شان  زيبايي  در  مي تواند  چقدر  ساده، 
زيتوني  و  نسكافه اي  فندقي،  رنگ هاي  باشد.  داشته 
براي افراد باالي 50 سال، رنگ هاي بسيار شيك و 
مناسبي هستند و مي توانند وقار و جذابيت خاصي به 

چهره آنها ببخشند.
Skin Care, Fashion & Beauty :منابع

سالمت
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فرگوسن: روني جواب 
تماسم را نداد 

سر الكس فرگوسن سرمربي منچستريونايتد 
اين  كه  خود  ملي پوش  مهاجم  روني  وين  از 
آماج  قرمز  كارت  دريافت  دليل  به  روزها 
«او  گفت:  و  كرد  دفاع  رسانه هاست؛  حمالت 
بازيكني مسئوليت پذير است.»روني 25 ساله 
يك  در پي  مونته نگرو  با  ديدار  دوم  در نيمه 
تكل خشن كارت قرمز دريافت كرد و از بازي 
است  قرار  يوفا  انضباطي  كميته  شد.  اخراج 
امروز در نيون در باره مدت زمان محروميت 
روني در رقابت هاي يورو 2012 كه تابستان 

آينده برگزار مي شود؛ تصميم بگيرد. 

كه  را  درگيري  صحنه  مي گويد  فرگوسن 
ولي  است  نديده  شد،  روني  اخراج  به  منجر 
تاكيد دارد كه رفتار روني در سال هاي اخير 
عاقالنه و پخته تر شده است:«براي او (روني) 
پيام گذاشتم؛ ولي تا به حال جواب نداده است. 
اين  من  است.  شده  نااميد  او  كه  است  واضح 
كرد  تصور  مي توان  ولي  ام؛  نديده  را  صحنه 
كه  صحنه هايي  آن  از  است.  بوده  چگونه 
نشان  واكنش  آن  به  نسبت  معموال  جوانان 
واكنش  هم  او  و  كرده اند  تكل  را  او  مي دهند. 
نشان داده است. او آتشين مزاج است و فكر 
در  چيز  بدترين  خو،  و  خلق  اين  كه  نمي كنم 

جهان باشد.» 

تالش 21 ميليون پوندي انگليس 
براي جام جهاني

گزارش اتحاديه فوتبال انگليس نشان مي دهد هرچند كه تالش اين 
اما 21  ماند،  ناكام  جهاني 2018  جام  ميزباني  كسب  براي  كشور 
فوتبال  اتحاديه  دربرداشت.  هزينه  دالر)  ميليون   33) پوند  ميليون 

ميليون   14 انگليس 
كرد،  هزينه  پوند 
داوطلب  شهرهاي 
ميليون   2  /5 ميزباني 
پوند پرداختند و مابقي 
نيز  پوند  ميليون   4/  5
مالي  حاميان  ناحيه  از 
اعالم  مبلغ  شد.  گرفته 
شده شش ميليون پوند 
آمارهاي  از  بيشتر 
از  پيش  است.  قبلي 
مي رفت  گمان  اين 
برنامه  اين  هزينه هاي 
بوده  پوند  ميليون   15
رقمي  همان  اين  است. 
رابرتسون  كه  است 
انگليس  ورزش  وزير 
در  گذشته  هفته 
در  فوتبال  كنفرانس 
او  كرد.  اعالم  لندن 

ضمن ابراز تاسف از هزينه هاي اين برنامه گفت قصد فيفا انتقال 
جام جهاني به سرزمين هاي جديد بود. رابرتسون گفت: «اي كاش 
زودتر اين دورانديشي را داشتيم تا جلوي هزينه 15 ميليون پوندي 
از  فيفا  اعضاي  گيري  راي  اول  دور  در  مي گرفتيم.»انگليس  را 
به  روسيه  نهايت  در  و  كرد  كسب  راي  دو  فقط  راي   22 مجموع 
فوتبال  اتحاديه  مسئوالن  شد.  انتخاب  رقابت ها  اين  ميزبان  عنوان 
انگليس يك سال قبل از انتخاب ميزبان جام جهاني، 7/ 12 ميليون 
پوند هزينه كرده بودند. مديران كميته نامزدي انگليس براي تالشي 
كه فقط دو راي آورد، 500 هزار پوند پاداش دريافت كردند. در اين 
جهاني  جام  قطر  و   2018 جهاني  جام  ميزباني  روسيه  راي گيري 
اتحاديه  زيادي براي  آوردند. اين اتفاق نوميدي  به دست  2022 را 
فوتبال انگليس و فوتبال اين كشور به همراه آورد. يك ماه بعد از 
هزار   230 جهاني،  جام  ميزباني  كسب  در  انگليس  شكست  اعالم 
پوند بين شش مدير تقسيم شد. در جريان تالشهاي انگليس براي 
كسب ميزباني كه از نوامبر سال 2007 شروع شد بيش از دو و 
نيم ميليون پوند به اين مديران پرداخت شد. گزارش فني نامزدي 3 
ميليون پوند خرج برداشت كه بعدها از آن به عنوان پولي كه هدر 

رفت ياد شد.

جايزه پاي طاليي 2011 براي گيگز 
هنوز از فوتبال لذت مي برم

باتجربه  هافبك  گيگز»  «رايان  به   2011 سال  طاليي  پاي  جايزه 
منچستريونايتد انگليس رسيد. اين جايزه را «آلبرت دوم» شاهزاده 
موناكو در مراسمي كه دوشنبه شب در مونته كارلو برگزار شد، به 
گيگز اهدا كرد. اين قالب طاليي از اين پس در تاالر مشاهير مونته 
كارلو نصب خواهد شد. گيگز 37 ساله بعد از اينكه در رأي گيري 
اينترنتي بيشترين آرا را به دست آورد، به عنوان برنده جايزه پاي 
طاليي امسال انتخاب شد تا جاي پايش در كنار جاي پاي بزرگاني 
چون «ديگو مارادونا»، «زين الدين زيدان» و «آلفردو دي استفانو» 
قرار بگيرد. گيگز پس از دريافت جايزه خود، از «الكس فرگوسن» 
سرمربي منچستريونايتد به خاطر نقشي كه در 20 سال گذشته در 
اين تيم ايفا كرده تشكر كرد. او همچنين احتمال خداحافظي خود در 
پايان فصل را رد نكرد: «از اينكه در كنار بازيكناني بزرگ و زير نظر 
بهترين مربي و در بهترين باشگاه جهان بازي كردم، خوشحالم. 
در  و  سختگير  او  مي شود.  ترسناك  مي بازيم  وقت  هر  فرگوسن 
زيادي  توقع  خودش  از  كه  همانطور  او  است.  منصف  حال  عين 
«دريافت  داد:  ادامه  گيگز  باالست.»  هم  بازيكنان  از  توقعش  دارد، 
اين جايزه افتخار بزرگي است. به نظرم بايد ديگر به بازنشستگي 
فكر كنم اما در حال حاضر هنوز از فوتبال لذت مي برم و اگر همين 
فردا همه چيز تمام شود، مي توانم بگويم كه دوران موفقي را پشت 
سر گذاشته ام. هنوز هم مثل 17 سالگي از فوتبال لذت مي برم. اين 
بگذارم.»  كنار  را  فوتبال  فعال  نمي خواهم  كه  است  داليلي  از  يكي 
«ساموئل  دروگبا»،  «ديديه  بوفون»،  «جيانلوييجي  بكام»،  «ديويد 
اتوئو»، «ايكر كاسياس»، «خاوير زانتي» و كارلس پويول» از ديگر 
طال  پاى  جايزه  بودند.  امسال  طاليي  پاي  جايزه  كسب  نامزدهاي 
همه ساله به بازيكنان باتجربه اى كه باالتر از 29 سال سن دارند 

اهدا مى شود.

مانچيني: بالوتلي برگ برنده 
ما در اروپاست 

سرمربي ايتاليايي منچسترسيتي معتقد است كه درخشش بالوتلي ادامه 
خواهد يافت و او ديگر وارد مسائل حاشيه اي نخواهد شد. ماريو بالوتلي 
مهاجم ايتاليايي منچسترسيتي بعد از اينكه از اينتر راهي انگليس شد و به 
جمع شاگردان روبرتو مانچيني پيوست، هرگز نتوانست شايستگي هاي 
بازيكني  به  زيادش  حاشيه سازي هاي  خاطر  به  و  كند  اثبات  را  خود 
منفور در نزد هواداران تبديل شد، اما در چند بازي اخير كه در تركيب 
اين تيم به ميدان رفت، نمايش قابل قبولي داشت و همين مسئله ستايش 
مانچيني سرمربي تيم را به دنبال داشت. سرمربي منچستر سيتي در 
اين باره گفت: «خوشحالم از اينكه بالوتلي به روزهاي اوج خود برگشته 
است. مطمئنم كه او روز به روز بهتر خواهد شد و ديگر وارد مسائل 
اروپا  قهرمانان  ليگ  در  ما  برنده  برگ  ماريو  شد.  نخواهد  حاشيه اي 
ماريك  جذب  به  باشگاه  عالقه  درباره  همچنين  مانچيني  بود.»  خواهد 
گفت:  ايتاليا،  ناپولي  باشگاه  ستاره  دو  كاواني  ادينسون  و  همسيك 
«عالقه زيادي به جذب اين دو بازيكن دارم. كاواني نخستين مهاجمي 
بود كه در دوران حضورم در اينتر خواستار جذب او بودم. شخصا از 
موراتي خواستم كه او را به تيم آورد. مي توانيد از موارتي در اين باره 
توانايي هاي  و  است  خوبي  بسيار  بازيكن  هم  همسيك  بپرسيد.  سوال 
كرد.»منچستر  خواهيم  استقبال  بازيكن  دو  اين  آمدن  از  دارد.  بااليي 
سيتي در اين فصل ليگ برتر انگليس نتايج بسيار خوبي گرفته است و 
با 19 امتياز در رده دوم جدول قرار دارد اما در ليگ قهرمانان اروپا 
كسب  امتياز  يك  تنها  خود  بازي  دو  از  و  است  نداشته  خوبي  نمايش 

كرده است. 

جريمه دو ميليون دالرى من سيتى 
براى توس  

 مسئوالن سيتى تحقيقات درباره ماجراى امتناع توس از ورود به زمين 
در بازى من سيتى و بايرن مونيخ را تكميل كردند.

ادامه  هم  ديگر  هفته  چهار  توس  محروميت  سان  روزنامه  نوشته  به 
خواهد يافت و با اينكه در تحقيقات به شكل قطعى مشخص نشده توس 
از ورود به زمين امتناع كرده اما نشستن اوروى نيمكت و گرم نكردن 
آن  كنار  در  و  داشته  را  معنى  همين  تقريبا  منچينى  خواست  برخالف 
براى  كرينگتون  مجموعه  در  سيتى  تمرين  زمين  در  حضور  از  توس 
اتحاديه  به  را  توس  پرونده  سيتى   . است  شده  محروم  مدت  همين 
بازيكنان حرفه اى  ارائه كرده است وشايد محروميت او به شش هفته 
دو  معادل   ) پوند  ميليون  نيم  و  يك  مبلغ  همچنين  توس  يابد.  افزايش 
ميليون دالر ) بابت رفتار غيرورزشى اش جريمه مى شود كه معادل 
كه  گفتگويى  همچنين  سيتى  است.مسئوالن  هفتگى  حقوق  هفته  شش 
توس با شبكه اسكاى پس از بازى انجام داد را سند ديگرى براى امتناع 
او مى دانند وحرفهايى كه او روز بعد از بازى زد با گفته هاى او در 

گفتگو تلويزيونى در تناقض است .
سان /11 اكتبر
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روز سياه 
فوتبال 
بحرين

ملي  تيم  فوق تصور  و  شگفت انگيز  پيروزي 
انتظار  كه  همانطور  بحرين،  برابر  در  ايران 
و  داخلي  رسانه هاي  واكنش  با  مي رفت 
تيم  هواداران  آشكار  برانگيختگي  و  خارجي 
ملي و اهالي فوتبال مواجه شد. در عرض چند 
ساعت پس از پايان بازي و پيروزي شش گله 
ملي  تيم  از  بسياري  تمجيد  و  تعريف  ايران، 
گرفت.  قرار  رسانه ها  خروجي  روي  ايران 
بسيار  تاريخي  بازي  اين  به  واكنش ها  حجم 
شش  پنج  در  حداقل  كه  گونه اي  به  بود  زياد 
سال اخير بي سابقه به نظر مي رسد. در ايران 
نظرات متفاوت اما همسويي در ستايش بازي 
ملي پوشان منتشر شد و در رسانه هاي عربي 
و ديگر كشورهاي آسيايي نيز نشانه هايي از 
جمله  اين  كرد.  بروز  تحسين  با  توام  شگفتي 
جالل چراغپور كارشناس فوتبال ايران شايد 
«فوتبال  باشد:  ملي  تيم  حال  وصف  بهترين 
ايران مي تواند حداقل دو سال از مزاياي اين 

برد استفاده كند!» 

 AFC از فيفا تا
بازي  از  فوتبال  بين المللي  فدراسيون  سايت 
مقدماتي  مرحله  در  بحرين  و  ايران  تيم هاي 
جام جهاني 2014 به عنوان يك بازي يكطرفه 
سه  آمده:«ايران  فيفا  گزارش  در  كرد.  ياد 
 E شنبه شب موفق شد تيم بحرين را در گروه
رقابت ها با نتيجه پرگل 6 بر صفر پشت سر 
ديداري  مي رسيد  نظر  به  بازي  اين  بگذارد. 
نزديك باشد اما بازي به صورت يكطرفه به 
موفق  ايراني ها  رسيد.  پايان  به  ايران  سود 
 10 بحرين  مقابل  صفر  بر   6 نتيجه  با  شدند 
نفره به برتري برسند و به تنهايي در صدر 

جدول قرار بگيرند.» 

سايت كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز در حال 
و  پرداخت  موضوع  اين  به  مشابه  هوايي  و 
نوشت: «تيم ملي ايران در ديداري كه حريفش 
تقريبا تمام بازي را 10 نفره بازي مي كرد، 6 
جايگاه  و  شد  پيروز  بحرين  مقابل  صفر  بر 
رقابت هاي   E گروه  جدول  صدر  در  را  خود 
آسيا  در  برزيل   2014 جهاني  جام  مقدماتي 

مستحكم كرد. 

پيتر تيلور، سرمربي تيم ملي بحرين يك روز 
ايران  كه  بود  گفته  مسابقه  اين  آغاز  از  پيش 
شانس اصلي صعود از اين گروه است و يك 
براي  خوب  بسيار  نتيجه اي  مي تواند  امتياز 

بحرين باشد. 

با اين حال اگر بحرين پيش از اين بازي اميد 
امتياز  ايران  از  تهران  در  بتواند  كه  داشت 
ابتدايي  ثانيه هاي  همان  در  اميدها  اين  بگيرد، 

بازي نابود شد.» 

نابود  به  كمابيش  نيز  عربي  رسانه هاي 
اساسا  و  كردند  اشاره  بحرين  تيم  شدن 
فضايي براي پرداختن به مسائل حاشيه اي و 
غيرفوتبالي پيش نيامد. رسانه هاي كشورهاي 
عكاظ  روزنامه  جمله  از  فارس  خليج  حاشيه 
روزنامه  قطر،  الجزيره  روزنامه  عربستان، 
و  فلسطين  الرساله  روزنامه  كويت،  الراي 
برتري  بر  همگي  لبنان  العاشق  روزنامه 
اشاره  بازي  اين  در  ايران  چراي  و  بي چون 

كردند.

تاريخ ورزش

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

تاريخچه واليبال 
در المپيك  

    
و  پرطرفدار  ورزش  حضور  نخستين    
هاى  بازى  به  المپيك  در  واليبال  محبوب 
دو  در  توكيو   1964 تابستانى  المپيك 

بخش زنان و مردان باز مى گردد. 

هشت سال پس از به رسميت شناخته شدن واليبال 
از سوى كميته بين المللى المپيك در جايگاه ورزشى 
سپتامبر  چهارم  جلسه  در  كميته  اين  المپيكى،  غير 
ورود  رسما  شد،  برگزار  صوفيه  در  كه   1957
كرده  اعالم  المپيكى  ورزشهاى  جمع  به  را  واليبال 
نهاد  تنها  را   (FIVB) واليبال  جهانى  فدراسيون  و 
تصميم گيرى در تمامى شئون اين ورزش دانست. 
پس از اين در سال 1961 واليبال در مقام ورزشى 
مدال آور در دو بخش زنان و مردان به بازى هاى 

المپيك 1964 ژاپن اضافه شد. 

� توكيو 1964 
رويدادى   64 المپيك  در  واليبال  نمايش  نخستين 
جذاب بود. در بخش مردان نبرد قهرمانى بين سه 
تيم اتحاد جماهير شوروى، ژاپن و چكسلواكى بود 
تيم  و  بودند  ميدان  پيروز  ها  روس  نهايت  در  كه 
غير  شكست  كه  هم  ها  ژاپنى  شد.  دوم  چكسلواكى 
منتظره اى را در دور دوم مقابل مجارستان متحمل 

شدند به برنز قناعت كردند. 

در بخش زنان همه چيز آن طور كه انتظار مى رفت 
اتفاق افتاد و ژاپن، قهرمان مسابقات جهانى واليبال 
گردن  به  را  المپيك  طالى  مسكو،  در   1962 زنان 

آويخت، شوروى دوم و لهستان سوم شد. 

� مكزيكو سيتى 1968 
وجود  با  شوروى  جماهير  اتحاد  مردان،  بخش  در 
متحده  اياالت  مقابل   3 بر   2 شكست  و  بد  شروع 
آمريكا، در ادامه رقابتها به بازى برگشت و باالتر از 

ژاپن طال را بر گردن آويخت. 
و  دالورى  مدد  به  ها  شوروى  هم  زنان  قسمت  در 
خالقيت خود ژاپن را شكست داده و قهرمان شدند. 

� مونيخ 1972 
مردان  قهرمانى  شاهد  باالخره  آلمان  مونيخ  شهر 
هم  شوروى  بود.  شرقى  آلمان  شكست  با  ژاپن 
زنان،  بخش  بزرگ  فينال  در  كرد.  قناعت  برنز  به 
مدال  داده  شكست  را  ژاپن  پنجم  ست  در  شوروى 
طال را به چنگ اورد. كره شمالى هم مدال برنز را 

به گردن آويخت. 

� مونترال 1976 
مردان لهستان با هدايت هيوبرت واگنر شوروى را 
در ديدار فينال شكست داده و بدون باخت قهرمان 
شدند. كوبا هم حضور قدرتمند خود را در عرصه 
جهانى با مدال برنزى كه مستحق آن بود اعالم كرد. 
شوروى  ژاپن  سنتى  كشمكش  هم  زنان  بخش  در 
قهرمان  ها  ژاپنى  بار  اين  و  داشت  ادامه  كماكان 

شدند. كره جنوبى سوم شد. 

� مسكو 1980 
تحريم بازى هاى المپيك 1980 از سوى كشورهاى 
هاى  ستاره  و  جنوبى  كره  ژاپن،  زنان  (تيم  غربى 
نوظهور اياالت متحده آمريكا و چين در ميان غايبان 
بودند.) موجب شد تا پنجمين دوره رقابتهاى واليبال 

زنان در المپيك در يد قدرت اروپايى ها و مثل هميشه 
شوروى باشد. آلمان شرقى دوم و بلغارستان سوم 
كند.  برآورده  را  انتظارات  نتوانست  هم  كوبا  شد. 
در قسمت مردان تحريم غربى ها چندان تاثيرگذار 
نبود و شوروى با شكست بلغارستان طال گرفت و 

رومانى سوم شد. 

� لس آنجلس 1984 
كناره  در  شرق  بلوك  كشورهاى  سياسى  حركت 
چندان  آنجلس  لس  المپيك  هاى  بازى  از  گيرى 
آسيبى به مسابقات واليبال زنان نرساند و جدال دو 
تازه وارد، آمريكا و چين، ديدنى بود. اگرچه چينى 
شدند،  متحده  اياالت  مغلوب  اوليه  ديدارهاى  در  ها 
اما خيلى زود خود را باز يافتند و با درخشش پينگ 
النك مدال طال را تصاحب كردند. در بخش مردان 
غيبت شوروى، كوبا، لهستان، و بلغارستان موجب 
شد تا آمريكا با شكست برزيل قهرمان شود. ايتاليا 

سوم شد. 

� سئول 1988 
واليبال  مسابقات  فاتح  شوروى  شكست  با  آمريكا 
با  هم  ساز  شگفتى  آرژانتين  شد.  سئول  المپيك 
مى  سود  باتجربه  بازيكنانى  از  كه  برزيلى  شكست 
برد مدال برنز را به گردن آويخت. در قسمت زنان 
هم شوروى با وجود شكست برابر ژاپن در ديدارى 
تماشايى پرو را در فينال شكست داد و قهرمان شد. 

چين سوم شد. 

� بارسلونا 1992 
را  واليبال  در  خود  المپيك  طالى  اولين  ها  برزيلى 
در حالى با شكست هلند به خانه بردند كه تنها سه 
واگذار  حريفان  به  ديدار  هشت  مجموع  در  را  ست 
كرده بودند. آمريكا برنز گرفت. در بخش زنان كوبا 
قهرمان شد. كوبايى ها در حالى گردن آويز طال را 
خود  ديدارهاى  از  يك  هيچ  در  كه  آوردند  چنگ  به 
در  را  خود  ديدار  ترين  سخت  و  نخوردند  شكست 
درحالى  و  كردند  برگزار  آمريكا  مقابل  نهايى  نيمه 
كه 2 بر يك از حريف عقب بودند موفق به شكست 
و  دوم  شوروى  شدند.  فينال  به  راهيابى  و  آمريكا 

آمريكا سوم شد. 

� آتالنتا 1996 
هلند با بازيكنانى چون وان دى گور، برادران باس، 
مايك و پيتر بالنژه افتخار آفرين شده و با شكست 
با  هم  يوگسالوى  كرد.  كسب  را  طال  مدال  ايتاليا 
صاحب  والديمير)  و  (نيكال  گربيك  بردران  هدايت 

گردن آويز برنز شدند. 

دربخش زنان كوبا با ستارگانى چون رگال تورس 
(يكى از بهترين هاى واليبال زنان) چين را شكست 

داده قهرمان شد. برزيل سوم شد. 

� سيدنى 2000 
تيم زنان كوبا موفق به انجام كارى غير ممكن شد 
به  سيدنى  در  خود  پياپى  المپيكى  طالى  سومين  و 

دست آوردند. روس ها با قبول شكست برابر كوبا 
دوم شدند و برزيل هم دومين برنز پياپى خود را 
در المپيك به دست آورد. درقسمت مردان همكارى 
برادران گربيك، گوران ووجويچ و ايوان ميليكوويچ 
تبديل  طال  به  را  آتالنتا  در  يوگسالوى  برنز  جوان 

كرد. روسيه دوم و ايتاليا سوم شدند. 

� آتن 2004 
روسها  از  ست  دو  در  كه  حالى  در  چين  زنان  تيم 
عقب بودند با ارائه نمايشى خيره كنند مدال طالى 
المپيك در بخش زنان را به گردن آويختند. اگرچه 
پيايى  طالى  سه  كسب  در  كوبايى  زنان  ركورد 
المپيك در سيدنى ادامه نيافت اما كسب نشان برنز 
آن هم با شكست برزيل تا اندازه اى آنها را تسلى 
واندازه  حد  در  برزيل  مردان  ديگر  سوى  از  داد. 
هاى لقب "محبوب ترين" تيم مسابقات ظاهر شده و 
دومين طالى المپيك خود را پس از 92 بارسلونا به 
دست آوردند. ارزشمند ترين بازيكن مسابقات، گيبا، 
ستاره مسابقات مسابقات هم لقب گرفت و برزيل با 
شكست ايتاليا قهرمان شد. روسيه هم آمريكا را 3 

بر صفر از پيش رو برداشت و برنز گرفت. 

� پكن 2008 
براى  خود  تالش  نخستين  در  متحده  اياالت  مردان 
قهرمانى ظرف 20 سال، قهرمان آتن را از سكوى 
اول به زيركشيدند و خود بر آن ايستادند و اگرچه 
برزيل  به  فينال  در  هم  زنان  در  آنها  همتايان 
رسيدند، اما نتوانستند از سد آنها بگذرند. آمريكايى 
غير  دو  مديون  را  پكن  در  خود  واليبال  موفقيت  ها 
(سرمربى  نيوزيلندى  مكاچن  هيو  بودند:  آمريكايى 
زنان)،  (سرمربى  النگ  پينگ  "جنى"  و  مردان)  تيم 
 1984 سال  در  كه  چين  ملى  تيم  سابق  بازيكن 
نخستين تالش زنان آمريكا براى قهرمانى را ناكام 
گذاشت. از سوى ديگر زنان برزيل موفقيت خود را 
گيمارش  روبرتو  ژوزه  مديون  طال  مدال  كسب  در 
بودند. "زى روبرتو" نخستين مربى بود كه با هر دو 
تيم مردان (1992) و زنان (2008) به طالى المپيك 
دست يافت. روسيه در مردان برنز گرفت و چين در 

زنان سوم شد. 

� لندن 2012 
محل برگزارى مسابقات واليبال المپيك لندن مركز 

نمايشگاهى ارل كورتز در غرب لندن است.
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 افقي:
ــر بدون بيمه و مزايا- آن كه  ١- كارگ

دست و پايش جمع و خميده شده
ــي- درودگر- جمع  ــت گياه ٢- گوش

مزيت
ــوت- جمع  ــرآن با ص ــدن ق ٣- خوان

شيء- خياط
ــاگاه- پرنده  آش  ٤- پرچم- مخفف ن

سرد كن
ــازه كار- وقت و  ــرافكندگي- ت ٥- س

هنگام
٦- حرف انتخاب- خداشناس- شهري 

در استان اردبيل- تكبر
٧- يرقان- حمام اتومبيل- حلقوم

ــدد  ع ــاد-  زي ــار-  بخ ــام  حم  -٨ 
بلبل

ــحال- درخور توجه و بسيار  ٩- خوش
چشمگير- يكي از بخش هاي اوستا

ــت وجو- لم  ــوت- جس ــهر ت ١٠- ش
يزرع- ناپيدا

ــاي  نام ه از  ــاده-  ازم ــي  حالت  -١١
دختران- صداي گربه

١٢- نگهباني- وجود- نوعي چاپ
ــاز قديمي-  ١٣- گيرنده تلويزيوني- س

تخت سلطنت
١٤- دليري- كم- ضايع

ــي ژاپني- معادل فارسي  ١٥- خودكش
استراتژي

 عمودي:
١- روز قيامت- نوعي شيريني

٢- حركت كرم- شهري در استان چهار 
محال و بختياري- از دروس

ــه- محصول  ــدار ازاماكن متبرك ٣- دي
آتش- مقاله پژوهشي

ــم عرب-  ــگاه- چش ٤- جاي
ويتامين انعقاد خون- صداي 

بلند
ــام دخترانه- پيگيري و  ٥- ن

دنبال كردن- دويدن
٦- رود شولوخف- فرق سر- 

شهري در گيالن
ــل- موجب بهبود يا  ٧- مح

درمان- نژاد
٨- مزه- جراحت- وسطي

ــي  نوع ــي-  ايران ــژاد  ن  -٩
ــيدني خنك كه معموًال  نوش
ــيرين دارد- ضد  ــي ش طعم

خوب
١٠- بيماري پوستي- سازمان فضايي- 

ناشنوا
١١- ناز و خرام- دائم- نوعي نارنگي

ــه- پائين- هر يك از  ١٢- پيش- لحظ
١١٤ فصل قرآن

مردمان-  ــتوران-  رس پيشخدمت   -١٣
عروسك جاليز

١٤- گذرنامه- از مركبات- از دستگاه هاي 
موسيقي سنتي ايران

ــازي رودخانه- معلم مدرسه  ١٥- پاكس
ابتدايي

 افقي:
ــري (بازيگران:  ــم جعف ١- فيلمي از قاس
ــهرزاد  ــيدا خليق و ش ــا دژاكام، ش صوفي

جعفري)- مركز باربادوس
ــي-  ــركت هاي هواپيماي ــه ش ٢- اتحادي

تتانس- آزرده
٣- سالمندان- حيا- پاندول

٤- امر به نواختن- جست وجوگر- حشره 
خونخوار

٥- ماچ- واحد وزن- تقرب به خدا
٦- ويتامين انعقاد خون- مربوط و منسوب 
ــر- خطاي  به دوره هاي قبل از تمدن بش

بسكتبال- حرف هجدهم الفباي ابجد
ــمي- پرفروش ترين خودرو  ٧- حشره س

ــال ٢٠١٠ ميالدي-  ــداي در س هيون
جرقه آتش

ــتگار- هرچيز بد و زشت- نام  ٨- رس
سريالي با هنرنمايي داريوش ارجمند 

و فريبا كوثري
٩- لغزش- پايتخت ميانمار- سوگ

ــهري در  ١٠- از گروه هاي خوني- ش
بخش مركزي شهرستان كوثر استان 
اردبيل- آشي كه با آرد درست كنند- 

رمق
ــركش- پول زيرميزي- ظرف  ١١- س

نفت
١٢- پسوند مخصوص ساخت صفت- 

بعد از قهر- نور دهنده
ــل زوال- نوعي  ــارب- اثر امي ١٣- متق

باد
١٤- نان كلفت- فكر- شاخه جوان

١٥- اثر آلفرد دوموسه فرانسوي- يكي 
ــت هاي گرافيكي محصول  از چيپ س

شركت ان ويديا
 عمودي:

ــه- مبتكر زبان  ــهري در تركي ١- ش
اسپرانتو

ــروت ملي- آخرين  ٢- گرانبهاترين ث
نبرد ناپلئون- جمع امين

٣- كزاز- پرستش- اسب اصيل
٤- از گل ها- آري- مخفف گاه- پول خرد 

قبرس
٥- بي حركت- حيف- بخار دهان

ــه گيالني- ژوپيتر- گياهي از تيره  ٦- چان
نعناعيان

٧- پسوند مولد- بستني خوشمزه- پيروي
٨- مستنطق- بدنام- قهرمان وسترن

ــگل درختان  ــاه ان ــن گي ــره- اي ٩- ذخي
مي باشد- عدد ورزشي

١٠- محل احرام بستن حجاج- واژگون- 
كار بچه يكدنده

ــش- مقابل رعيت- پسر گودرز  ١١- كوش
در شاهنامه

ــي خروس- مخترع  ١٢- نوع
تلفن- اثري از جين اوستين- 

پسر يعقوب نبي (ع)
ــالدي- ورزش  ــاه مي ١٣- م

آبي- پرنده مهاجر
ــي  قديم ــازهاي  س از   -١٤
ــتان- به فرموده امام  هندوس
ــن (ع)... نعمتي است كه  حس
ــود-  ــادت نمي ش به آن حس

خزنده گزنده
١٥- از آثار ديدني و باستاني 
كازرون-  در  ــارس  ف ــتان  اس
ــي به  ــي، تخيل ــي علم فيلم
ــي  كارگردان و  ــندگي  نويس

واچوفسكي
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما قدرت خود باورى و اعتماد به نفس تان در اين روزهاى 
اخير بسيار كم شده است، شايد به دليل صحبت هاى دوستان 
تان باشد يا شايد هم به دليل اتفاقات ناگوارى باشد كه برايتان 
پيش آمده است و باعث شده است كه شما اعتماد به نفس تان 

را از دست بدهيد.
شما به تازگى دوست داريد به قلب تان گوش دهيد تا اين كه با 
عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى پيشنهادهايى را به شما 

مى دهد كه تمايلى به انجام آنها نداريد.
مسير خود را در يك خط ادامه ندهيد، سعى كنيد تغيير و تحولى 
در زندگى تان به وجود آوريد، زيرا زندگى تان دچار يكنواختى 

شده است.
� ارديبهشت ماه: 

شما در اين روزها احساس مى كنيد فاصله اى بين شما و كسى 
كه او را دوست داريد افتاده است به همين دليل بسيار ناراحت 
هستيد اما ناراحت و نگران نباشيد زيرا دليل اين فاصله اى كه 

بين شما دو نفر رخ داده است به زودى مشخص خواهد شد.
بهتر است در اين روزها تصميمات مهم و خطير را نگيريد، زيرا 
شما داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد و ممكن است به خاطر 
راهى كه انتخاب مى كنيد به بيراهه برويد ، راه زندگى شما كمى 
باريك شده است و بايد خيلى با احتياط از پرتگاه ها و دره هاى 

زندگى عبور كنيد.
� خرداد ماه: 

شما بسيار از اين كه ديگران را نقد كنيد و آنها را مورد تجزيه 
و تحليل قرار دهيد خوشحال ميشويد،اما الزم است بدانيد اين 

كار باعث مى شود تا شما وجهه مثبت خود را از دست دهيد.
با ديدى مثبت به همه چيز نگاه مى كنيد و در دنيايى كه خودتان 
براى خودتان ساخته ايد به سر مى بريد بهتر است از اين دنيا 
خارج شده و افرادى را كه در اطراف شما هستند و وقايعى را 

كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
� تير ماه: 

بر  منفى  اثر  است،  داده  رخ  برايتان  گذشته  در  كه  منفى  وقايع 
روى شما گذاشته است و شما بعد از اين همه مدت نتوانسته ايد 

اين اتفاقات را فراموش كنيد.
شما در كشاكش زندگى واقع شده بوديد اما بهتر است راه خود 
نكنيد  پيدا  را  تان  راه  اگر  زيرا  كنيد،  پيدا  جدل  و  مبارزه  در  را 
يا  و  ميشنويد  كه  هايى  صحبت  به   ، شويد  مى  اميدى  نا  دچار 
خواسته هايى كه ديگران از شما دارند سريع جواب مثبت ندهيد 

و كمى تامل كنيد.
� مرداد ماه: 

شما بايد كارها و فعاليت هاى تازه اى را آغاز كنيد، فرصت ها 
و اتفاقات تازه اى برايتان پيش مى آيد كه چشم شما را بيشتر 
به روى دنيا باز مى كند ، مراقب باشيد زيرا نرمش بيش از حد 

در كارهايتان به ضرر شما مى شود.
را  شما  راه  نبايد  دهد  مى  رخ  برايتان  اتفاقى  يا  آمد  پيش  هر 
با  مسائل  به  انقدر  و  باشيد  پيگير  تان  زندگى  در  كند،  عوض 
شما  سالمتى  به  كه  شود  مى  باعث  زيرا  ننگريد،  منفى  ديدى 

آسيب برسد ؛ واقع بين باشيد تا موفق شويد.
� شهريور ماه: 

كارهايى  است  بهتر  ميگذرانيد،  بطالت  به  را  خود  زمان  شما 
انجام دهيد كه براى شما مفيد باشد نه اين كه از توانايى هايتان 
استفاده نكنيد و همه استعدادهاى شما كشف نشده باقى بماند ، 
قضاوت هاى نادرستى را در رابطه با افراد انجام مى دهيد، مهم 

اين  همه  آن  از  تر 

كارها را در زندگى تان اجرا مى كنيد به همين دليل باعث شده 
است كه زندگى شما در گذشته گره هاى بسيارى داشته باشد.

بهتر است تا قدرت و توان كار كردن را داريد از همين امروز 
آينده  براى  اى  اندوخته  و  ذخيره  تا  كنيد  كردن  كار  به  شروع 

خود داشته باشيد.
� مهر ماه: 

استراحت  يا  تعطيالت  يك  به  حد  از  بيش  روزها  اين  در  شما 
كوتاه احتياج داريد زيرا بيش از حد براى آينده خود تالش كرده 
دليل اكنون خسته شده ايد و ديگر توانى براى  ايد و به همين 

ادامه راه نداريد.
شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، رويا براى 
شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث سقوط شما شود 
؛ اكنون زمان آن فرا رسيده است كه شما يك پرش براى آينده 

داشته باشيد.
� آبان ماه: 

را  خود  هاى  صحبت  و  هيجانات  توانيد  نمى  راحتى  به  شما 
و  باشد  كوچك  ها  صحبت  اين  نظرتان  به  شايد  كنيد،  كنترل 
ناچيز به نظر برسد اما بايد به صحبت هاى خود دقت كنيد زيرا 
ممكن است از همين صحبت هايتان بر عليه شما استفاده شود.

شما زيادى بى احتياط هستيد و در كارهايتان با بى دقتى كامل 
عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

� آذر ماه: 
فرصت  اين  از  است  بهتر  داريد،  قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
خود استفاده كنيد و تا جايى كه مى توانيد از زمين اوج بگيريد 
، شما بيش از حد مثبت بين هستيد ولى نبايد در زندگى تا اين 
حد مثبت بين باشيد زيرا حوادث و اتفاقات زيادى برايتان رخ 

خواهند داد كه ممكن است برخى از انها منفى نيز باشند.
به مسائلى كه اهميتى ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است تا 

اين حد فكر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد اطرافيان تان 
نيز در كارهايتان به شما كمك كنند زيرا زندگى تان ساده تر 

خواهد شد.
� دى ماه: 

بر  سخت  و  جدى  زيادى  آيد  مى  پيش  برايتان  كه  اتفاقاتى  با 
خورد مى كنيد زيرا خيلى از اين اتفاقات ساده و معمولى هستند 
و نيازمند اين همه تحقيق را ندارند، با اين كارهاى اضافى فقط 

خودتان را خسته مى كنيد.
اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به وقايعى كه پيش مى آيد 
لبخند بزنيد ؛ شما بزودى ريسك هاى بزرگى را در زندگى تان 

انجام مى دهيد.
� بهمن ماه: 

احساس ميكنيد با زندگى كه در حال حاضر داريد كمى بيگانه 
به  داريد  حاضر  زندگى  در  را  نقشى  چه  دانيد  نمى  و  ايد  شده 
همين دليل دچار سردرگمى شده ايد ؛ توصيه مى شود اول و 
در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد قدم در كارهاى مختلف بگذاريد.
ميشود  باعث  كه  دهد،  مى  رخ  شما  زندگى  در  اى  تازه  اتفاقات 
ديد تازه اى پيدا كنيد و انرژى فوق العاده زيادى را از اين اتفاق 

به دست بياوريد.
� اسفند ماه: 

شما با ديدى كلى به زندگى مى نگريد به همين دليل بسيارى از 
پيشامدهايى كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با بى تفاوتى 

از كنار آنها رد مى شويد.
شما درك صحيحى از مسائل زندگى داريد و اكثر اوقات حدس 
هايى كه در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد درست هستند ، 
مدام منتظر شنيدن خبرهاى ناگوار نباشيد و ذهن خود را عادت 

دهيد كه با تصميم گيرى هاى منطقى پيش برود.

جدول و سرگرمى






