
نجات احتمالى اروپا از بحران اقتصادى
براى  گرفتند  تصميم  اروپا   رهبران  زنى،  چانه  و  نشست  هفته  يك  از  بعد  سرانجام 
جنگ  به  موسسات  و  ها  بانك  نقدينگى  افزايش  با  اقتصادى،  بحران  از  اروپا  نجات 

بحران بروند.
اما سوال اصلى اينجاست كه با بحران موجود اين نقدينگى قرار است از كجا تأمين 

شود؟
در سال 2008 و در زمان اوج بحران اقتصادى، چينى ها به يارى اقتصاد بحران زده 
جهان آمده و تا حد زيادى از تبعات منفى آن كاستند. به طورى باراك اوباما با سفر به 

چين از تالش هاى پكن براى كمك به بحران اقتصادى جهان تقدير كرد. 
اما آيا باز هم اروپا براى رهايى از بحران روى كمك چينى ها حساب باز كرده است؟ 
بله. اين بار هم چينى ها اعالم آمادگى كرده اند كه مى توانند به نجات اروپاى بيمار 

آمده و با تزريق نقدينگى و سرمايه گذارى، از تبعات منفى بحران بكاهند.
بعد از پايان نشست رهبران اروپايى كه تا پاسى از شب چهارشنبه ادامه داشت، چينى 

ها با اعالم آمادگى در گسترش سرمايه گذارى ها ...
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زندگى اجتماعى در جامعه اى كه به نوعى مهمان به حساب مى آييم و لزوم تالش فراوان براى محكم ساختن جاى 
پاى خود و استوار كردن ستون هاى اصلى زندگى در اين جامعه ى جديد، آسان به نظر نمى رسد. تنهايى و غم 
غربت، دورى از محيط آشنا و قابل دسترس كشور خود و مشكالت زندگى در يك كشور تا حدودى بيگانه، بر 
سختيها و دشوارى هاى هر مهاجرى فارغ از هر نوع مليت و قومى، افزون است. جامعه ى كوچك ايرانيان ساكن 
در انگلستان نيز در بسيارى از مراحل زندگى خود، همانند ساير مهاجرين از ملل مختلف و ساكن در اين كشور 
با اينچنين مسائلى در ارتباط هستند. اما در اين بين، داشتن ارتباط با ديگرانى كه به هر طريقى با آنها مشتركات 
فرهنگى و زبانى داريم عاملى است كه مى تواند سختيها و دشواريهاى پيش روى هر كدام از ما را تخفيف داده و 
يا در مواردى به طور كلى به بوته ى فراموشى بسپارد. اجتماعات و برنامه هاى برگزار شده ايرانيان در لندن و 
شهرهاى ديگر انگلستان، گواه اين ادعا است كه همچنان على رغم ايرانى گريزى جارى بدليل ضعف ها و كاستى 
هاى هر كدام از ما، باز هم به بهانه هاى مختلف دور هم جمع مى شويم. در اين بين نيز تعدادى از برنامه ها و 

جلسات وجود دارند كه مخصوص اقشار خاصى با اعتقادات و سليقه هاى مشترك است. 

اما با نظرى اجمالى به اين جامعه ى كوچك، لزوم داشتن اجتماعاتى بدور از مسائل اعتقادى، انديشه اى و سياسى 
و فقط و فقط براى دور هم بودن، خللى است كه كامال نمايان است. با هم بودنى كه براى لحظاتى بتوانيم عينك 
برقرار  آشتى  و  صلح  وجودمان  طبيعت  با  و  برداريم  چشمانمان  جلو  از  عقايدشان  خاطر  به  را  افراد  قضاوت 
نماييم. همان خلوصى كه در دوران كودكى بسان طبيعت در وجودمان بود و با آن سادگى روح، هميشه راهى 
براى بازى هاى كودكانه و دور هم جمع شدن پيدا مى كرديم. از اين رو، اين نشريه با هدف برقرارى ارتباط با 
خوانندگان خود و ايجاد محيطى صميمى براى باهم بودن، اقدام به برگزارى پياده روى گروهى در شمال لندن 
 ROYAL نموده است. اين برنامه قرار است در روز يكشنبه تاريخ سى ام اكتبر از ساعت 10:30 صبح از مقابل
FREE HOSPITAL) ) واقع در شمال لندن (نزديكترين ايستگاه مترو  (Hampstead Heath Rail Station به 
سمت طبيعت زيباى (HAMPSTEAD HEATH)  برگزار شود. اطالعات و معرفى اين برنامه از چندى پيش 
در صفحه فيس بوك هفته نامه پرشين(PERSIAN WEEKLY) قرار گرفته است كه تاكنون تعدادى از مخاطبان 
و عالقه مندان پياده روى، حضور خود را براى شركت در اين برنامه اعالم نموده اند. از اين رو، از تمامى شما 
خوانندگان عزيز و عالقه مند به حركت هاى اينچنينى دعوت مى نماييم تا با حضور خود جمع ما را در شروع 
فصل سرما، گرما بخشيد و همچنين با دعوت از دوستان خود، روزى خاطره انگيز را باهم بسازيم. جهت اطالع 
يافتن از جزئيات بيشتر از اين برنامه مى توانيد به صفحه هفته نامه پرشين در فيس بوك مراجعه و يا با همكاران 

ما در دفتر اين نشريه تماس حاصل نماييد. مشتاقانه، چشم انتظار ديدارتان هستيم.
هفته نامه پرشين

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
Printed by: Web Print UK

يادداشت هفته

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

در اين نشريه ارسال نمايند:
مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
اجتماعى  هنرى،  فرهنگى،  مسائل  و  دانشجويان 
بايد  آثار  طبعا  و  شود  مى  منتشر  ايرانيان  اخبار  و 
مستقيم يا غير مستقيم به اين موضوع مرتبط باشند. 
با توجه به اين مورد، هيچ گونه محدوديت ديگري در 

تعداد آثار ارسالي و عناوين آنها وجود ندارد.
-2 مطالب خود را با زبان و قلم (font) فارسي ارسال 
كرده و از فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا 

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

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

همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
مطلب،  بيشتر  تاثيرگذاري  و  شدن  زيبا  لحاظ  به   5-
يك يا چند عكس مربوط به آن را همراه مطلب خود 
عكس  به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال 
مورد نظرتان مي توانيد مشخصات آن را شرح دهيد 

تا ما خود اقدام به تهيه آن نمائيم.
-6 مطالب بايد حداقل يك هفته قبل از انتشار نشريه 
ارسال گردند. با اين حال ممكن است به علت زيادبودن 
تعداد مطالب رسيده، و يا مناسبتي بودن آن، برخي از 

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

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

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

Arabic تايپ كرده و ارسال نمائيد.
-10 هفته نامه پرشين در گزينش و ويرايش آثار آزاد 
است. هرگونه تغيير محتوايي قبل از انتشار به اطالع 

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

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

02071935592- 07811000455  

عالج دردهاى ما كه به خداوند منتسب مى دانيم، اغلب در وجود خودمان قرار دارند. 
هر آنچه نيك پايان پذيرد نيكوست،

 پرده اول، صحنه اول.

Our remedies oft in ourselves do lie, which we 
ascribe to heaven. 
All’s well that ends well, Act1, sc. 1.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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برنامه هاى  فرهنگى 
ايرانيان انگلستان

پياده روى گروهى در شمال لندن
يكشنبه 30 اكتبر 10:30 صبح 

Hampstead Heath
*****

پارتى هالووين ايرانى
شنبه، 29 اكتبر 2011

PM 20:00
*****

اجراى نمايشنامه "خانه برناردا آلبا" 
در لندن

2 تا 6 نوامبر 2011
7/30 تا 9/30 شب

*****

كنسرت اساتيد موسيقى ايرانى: كيهان 
كلهر و مجيد خلج

يكشنبه، 13 نوامبر 2011
*****

اجراى سنتور توسط پيمان حيدريان 
در آكسفورد

يكشنبه، 30 اكتبر 2011
7:00 بعد  از ظهر

*****
مراسم افتتاحيه دومين جشنواره فيلم 

ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011

8:00 شب
*****

دومين جشنواره فيلم ايرانى در لندن
18 تا 26 نوامبر 2011

8 تا 11/30 شب
*****

كنسرت گروه راديو تهران و كينگ رام 
از گروه هايپرنوا

شنبه، 19 نوامبر 2011
7 تا 8/30 شب

*****
كالس آشنايى با آواز موسيقى  سنتى

يكشنبه ها، تا 25 دسامبر 2011
ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر

*****

جهت دريافت اطالعات بيشتر 
راجع به برنامه هاى ايرانيان در 
انگلستان، لطفا به صفحه ى هفته 

نامه پرشين در سايت
 فيس بوك با نام  

 PERSIAN WEEKLY
بپيونديد  

برترى هنرمندان 
ايرانى در دبى

حراجى  گرانقيمت  آثار  فروش  روز  نخستين  در  ايرانى  نقاشان  آثار   
كريستى درخشيدند و با قيمت هاى خوبى به فروش رسيدند.

در سايه درخشش سهراب سپهرى، افشين پيرهاشمى و فريده الشايى، 
هنر ايران بازهم رقيبان عرب و ترك خود را جا گذاشت تا روز نخست 
يازدهمين دوره حراج كريستى دبى كه به آثار باالى پنجاه هزار دالر 

اختصاص داشت به نام و كام ايران ثبت شود.

 سه شنبه سوم آبان (25 اكتبر) سالن گودفين «هتل جوميراى امارت 
تاورز» دبى شاهد برپايى «يازدهمين دوره حراج كريستى» ويژه آثار 
هنرى مدرن و معاصر عرب، ايران، تركيه بود كه براى نخستين بار در 
دو روز پياپى برگزار شد؛ روز نخست آثار گرانقيمت تر (باالى پنجاه 
چكش  دالر)  هزار  پنجاه  تر(پايين  ارزان  آثار  دوم  روز  و  دالر)  هزار 

 خورد. 
 روز نخست اين حراج ساعت 7 بعدازظهر به وقت محلى توسط «يوسى 
پيل كانن» حراج گذار شاخص حراج خانه كريستى آغاز به كار كرد. كه 
يك ساعت به طول انجاميد و در آن 46 اثر شامل 17 اثر از هنرمندان 
ايرانى، 5 اثر لبنانى، 4 اثر مصرى، 7  اثر سوريه اى، 5 اثر تركى و دو 
اثر از هر يك كشورهاى عراق، مراكش ، تونس و الجزاير در مجموع 
به قيمت 1/5 ميليون دالر به فروش رسيدند. كه در اين ميان به لطف 
درخشش سهراب سپهرى، افشين پيرهاشمى و فريده الشايى، بار ديگر 

هنر ايران  برترى خود را بر هنر عرب و ترك به رخ كشيد. 

سپهرى  سهراب  ياد  زنده  «درختان»  مجموعه  از  اثرى  حراج،  اين  در 
با فروش 662 هزار دالرى ركورد دار اين دوره شد. و با اختالف 12 
هزار دالرى محمود سعيد هنرمند فقيد مصرى (و دارنده ركورد 4/2 
ميليون دالرى در دوره هاى گذشته ) را پشت سر گذاشت تا يك هنرمند 

ايرانى در رتبه نخست اين حراج قرار گيرد.

 افشين پيرهاشمى نقاش 37 ساله ايران كه جوان  ترين هنرمند حاضر 
در جمع هنرمندان گرانقيمت روز نخست حراج كريستى بود با فروش 
160 هزار دالرى تابلو «ورود به نيويورك» بار ديگر توجه صاحبنظران 

را به خود جلب كرد.
 اين تابلوى 200 در 75 سانتى مترى كه در بخش نمايشگاهى حراج ، 
در ورودى و بهترين ديوار و به وقت برپايى حراج در سالن گودفين 
مالحظه اش  قابل  فروش  با  شد  گذاشته  نمايش  به  حراج  ميز  كنار  در 
اكتبر  فروش حراج 25  ركورد  هفتمين  را صاحب  پيرهاشمى  توانست 
كريستى كند و نام اين جوان هنرمند را باالتر از نام هاى بسيار معتبر 

قرار دهد. 

در  اينستاليشن  ويدئو  يك  با  كه  ايرانى  نقاش  بانوى  الشايى  فريده 
اين حراج حاضر بود، اثرش 72 هزار دالر به فروش رسيد تا عنوان 

خود  به  را  دوبى  كريستى  در  رسيده  فروش  به  اينستاليشن  نخستين 
اختصاص دهد . اين اثر كه درباره «بهار عربى» است صحنه هايى از 
فيلم ديكتاتور بزرگ ساخته «چارلى چاپلين»  را به همراه ترانه اى از 
«امه كلثوم» خواننده شهير عرب را به وسيله ويدئو پروژكشن بر روى 

تابلوى نقاشى الشايى به نمايش در مى آورد.

اينكه  جمله  از  پيوست،  وقوع  به  بسيارى  شگفتى هاى  حراج  اين  در   
تابلوى «شهرت» فرهاد مشيرى كه قيمت پايه 300 هزار دالر خورده 
بينى  پيش  برخى  كه  مصرى  سعيد  محمود  على»  تابلوى «حاج  و  بود 
فروش  به  اصًال  كرد،  مى  حكايت  آن ها  شكنى  ركورد  احتمال  از  ها 
محمد  سيد  ايرانى:  پيشكسوت  مدرنيست هاى  طور  همين  نرسيدند: 
احصايى، رضا مافى، حسين كاظمى و يكى از دو اثر حسين زنده رودى 

نيز به فروش نرسيدند.
 اين درحالى بود كه ركورد سوم اين حراج نيز به تابلوى انتزاعى از 
سهراب سپهرى تعلق يافت اين تابلوى 97 در 130 سانتى مترى 266 
 242 با  لبنانى  فقيد  هنرمند  گريگورسيان  پل  شد.  فروخته  دالر  هزار 
هزار دالر چهارم، لويا كيالى هنرمند فقيد سورى با فروش 194 هزار 
دالر پنجم، مجسمه زيباى «عشق» پرويز تناولى با فروش 182 هزار 
دالر ششم و تابلوى «ورود به نيويورك» افشين پيرهاشمى با فروش 

160 هزار دالر در رتبه هفتم قرار گرفت.
از  تابلو  دو   : ايستادند  هشتم  رتبه  در  ايرانى  هنرمند  دو  تابلوى  سه 
فرهاد مشيرى و اثرى از رضا درخشانى كه در رقم فروش 146 هزار 
دالر مشترك بودند . در اين شب فروش تابلوى 100 در 70 از زنده ياد 
به  دالر  هزار   98 كريستى  پيش بينى هاى  از  فراتر  كه  محصص  بهمن 
فروش رسيد از ديگر رويدادهاى مهم بود كه توانست نام محصص را 

نيز در باالى فهرست قيمت ها قرار دهد.
 

در اين حراج همچنين تابلويى از مجموعه اعداد، «فرهاد مشيرى» 122 
هزار دالر، اثرى از زنده رودى 50 هزار دالر و اثرى از «مهراد محب 

على» 31 هزار دالر به فروش رسيدند.
 

روشنفكرى و مفهوم آن
در  آشورى  داروش  آقاى  سخنرانى  سوم  بخش 

كتابخانه ى كنزينگتون لندن

از قرن شانزدهم به اين طرف، با دوران رنسانس و بعد 
آن دوران، وارد جهانى مى شويم كه انسان به خودش و 
انديشه و ذهن خودش متكى مى شود و با كار و كوشش 
علمى و تحقيقى سعى مى كند كه از نو همه چيز را ببيند 
و بفهمد. در نتيجه به آن معنى كه برخى تابع سنت بودند 
ديگر تابع سنت نيستند و سنت به زير ذره بين باز انديشى 
و نقد مى رود. و يكى از مفاهيم مهمى كه دراين دوران به 
وجود مى آيد از قرن هفدهم به اين طرف، مفهوم نقد است.

 اينكه هر چيزى را مى شود از نو فهميد و سنجيد و از 
حتى  اى  انديشه  هر  و  انديشيد  اش  درباره  شود  مى  نو 
اگر انديشه ى آدم بزرگى باشد همچنان باز مى شود از 
نو انديشيده شود و كم و كاستى هايش باز سنجى شود. 
اين هم از ويژگى هاى اين دوران مدرن است و در نتيجه 
هاى  نمونه  يا  و  سعدى  و  فردوسى  ناصرخسرو،  در  ما 
مشابهش در هر فرهنگ ديگر بشرى ما قبل مدرن مثال در 
اروپاى قرون وسطى و در عصر كالسيك دوران باستان 
و حتى در خود يونان كه نطفه اين فكر هست نيز مى بينيم. 

اما  هست  يونان  در  فلسفه  ى  حوزه  نقدگرى  هاى   نطفه 
در خود يونان هم در يك جايى متوقف شده و ديگر بسط 
پيدا نكرده است.  بعد هم مسيحيت آمده و غالب شده و 
و  كليسا  مرجعيت  و  اقتدار  مسأله  حال  هر  به  مسيحيت 
كالم خداست و مرجع آن بر روى زمين كه كليسا باشد 
است. اما آن چيزى كه در دوران مدرن همه ى اينها زير 
سوال مى برد از جمله اين مرجعيت و اقتدار كليسا و مجاز 
بودن انديشه هايى است كه از طريق سنت، دين، فضاى 
درست  اينها  آيا  اينكه  و  رسيده   پدرانمان  از  و  اجتماعى 
هستند يا نه ؟ و به صرف اينكه فالن شخص گفته است 

آيا اعتبار دارد يا نه؟

دل آن سه اثر و كتاب   اينها ريشه هاى نقد است كه از 
مهم از كانت در مى آيد و هر سه در عنوان خود كلمه نقد 
و "نقد  دارند و شامل "نقد عقل عملى"، "نقد عقل محض" 
قوه ى حكم" مى باشند. به هر حال سه كتاب اصلى كه در 
واقع ستون و محور انديشه ى فلسفه ى مدرن هستند با 

نقد شروع مى شوند. 
 نقد گرى به هر حال يكى از چيز هاى اساسى است كه 
منتسب مى شود به كسانى كه پيرو علم و فلسفه مدرن 
و  كنند.  مى  زندگى  مدرن  ى  انديشه  فضاى  در  و  هستند 
اساسى  چيزهاى  از  يكى  و  كنند  مى  متحول  را  علم  اينها 
كه  جهانى  در  است.  دادن  تغيير  و  كردن  تغيير  همين  آن 
پيرو سنت ها هستند چيزهايى هزاران سال انجام و تكرار 
مى شود و هيچوقت پرسيده نمى شود كه اينها چرا بايد 

باشند؟

شعر  ما،  ادبيات  در  شعر  مثال  قالب  كه  كنيد  فرض   
عروضى چه به صورت مثنوى و چه به صورت غزل و يا 
قصيده، قالب اصلى و ادبى شعر هستند تا مثال دوران قرن 
نوزدهم كه اينها تحت تاثير اروپا، اين انديشه زير سوال 
و پرسش رفت و كسانى به اين فكر افتادند كه شايد مى 
شود جداى از اين قالب ها هم شعر گفت و همچنان آنها 
شعر باشند كه نمونه اعلى و پيش آهنگ بزرگ آن "نيما 
است كه قالب هاى عروضى را مى شكند و به  يو شيج" 
فرم تازه اى شعر مى گويد كه خوب طبيعتا با مقاومت نيز 
روبرو مى شود ولى شرايط تاريخى و فضا، مى پذيرفته 
است چنين چيزى را و ضرورتى پيدا كرده بوده و آرام 
آرام اين مسئله جا مى افتد و امروزه براى همه ى ما شعر 
شعر  از  كمتر  چيزى  هم  آن  ارزش  و  است  شعر  هم،  نو 

سعدى و يا فردوسى نيست. 
ادامه دارد...  

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى 
جداى از هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 
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رياستي يا 
پارلماني

مسعود طارمي
فارغ التحصيل كارشناسي ارشد حقوق عمومي

ساختار هر حكومتي- نهادهايش، روابط قدرت در ميان آنها و ساز 
مردم  برداشت هاي  در  بشدت  دولت ها-  تغيير  به  مربوط  وكار هاي 
تاثير مي گذارد. در طول دو قرن اخير، متكي به انديشه هاي ليبراليزم، 

دو نوع عمده حكومت دموكراتيك ظهور كرده اند:

و  (پارلمان)  نمايندگان  مجلس  بر  (مبتني  پارلماني  حكومت  الف- 
حضور اقتدارصدراعظم

ب- حكومت رياستي (مبتني بر اقتدار رييس جمهور، رياست جمهوري)

در نظام مبتني بر رياست جمهوري، قوه مجريه در راس دولت و در 
راس حكومت قرار دارد: اقتدار نمادين و قدرت عملي در وجود يك 
شخص عجين مي شود. در نظام پارلماني، اقتدار نمادين و قدرت واقعي 
ميان رييس دولت كه معموال تشريفاتي است (گاهي رييس جمهور يا 

پادشاه)، و رييس قدرتمند حكومت (صدراعظم) تقسيم مي شود.

انتقاد بجايي كه غالبا بر حكومت هاي مبتني بر رياست جمهوري وارد 
نظام هاي  از  استوار تر  نا  مردم  نظر  در  معموال  كه  است  اين  مي آيد 
نسبتا  مشروطه  پادشاه  پارلماني،  نظام هاي  در  هستند.  پارلماني 
مشروطه  پادشاه  همان  نقش  كه  دولت  منتخب  رييس  يا  بي قدرت، 
را ايفا مي كند، عقب جر و بحث هاي حزبي (جناحي و سياسي) قرار 
دارد و مقام هاي تشريفاتي كه در برابر «آشفتگي يا آرامش» ظاهري 
نظام هاي لرزان دموكراتيك هاله يي از اثبات و شكوه آسماني ايجاد 

مي كنند.

باشند،  استوار  نا  و  بي ثبات  است  ممكن  نيز  پارلماني  نظام هاي  اما 
بويژه اگر هيات قانونگذاري ميان حزب هاي سياسي متعددي تقسيم 
شورا  مجلس  در  قاطعي  اكثريت  واحدي  حزب  هيچ  هرگاه  شود. 
نداشته باشد، بدون ائتالف دو حزب يا بيشتر نمي توان دولتي تشكيل 
داد. ائتالف ها ذاتا ناپايدارند و اگر تعدادي از احزاب ضعيف نتوانند 
به توافق برسند، احتمال بن بست حتمي است. نظام هاي پارلماني پيش 
از جنگ جهاني دوم در آلمان، ايتاليا، اسپانيا، و بسياري از كشور هاي 
اروپاي شرقي به دليل بروز بن بست هاي ناشي از تعصبات تك حزبي 
بي ثباتي  دوگل  شارل   1958 سال  در  همينطور،  فروپاشيدند. 
چند  پارلماني  نظام هاي  به  را  فرانسه  چهارم  و  سوم  جمهوري هاي 

حزبي نسبت داد.

عمري  داراي  و  نااليق  كه  برخاستند  كابينه هايي  جمهوري ها  اين  از 
كرد  ابداع  مختلطي  نظام  درد،  اين  درمان  براي  دوگل،  بودند.  كوتاه 
در  قانونگذاري  دستگاه  و  وزير  نخست  با  مقتدر  رييس جمهور  كه 
قدرت سهيم بود. اين اصالحات موجب شدند كه دولت هايي اليق تر و 
پايدار تر بر سر كار آيند. در قانون اساسي فدراسيون جديد روسيه، 
تصويب  به   1993 دسامبر  در  و  كرد  پيشنهاد  يلتسين  بوريس  كه 
رسيد، در راه ايجاد نظم نيوليبرال مشابهي كوشش شد. انتقاد ديگري 
در  قدرت  شدن  متمركز  مي آيد  وارد  رياستي  نظام هاي  بر  غالبا  كه 

دست يك شخص واحد است.

اين بحث فقط جنبه نظري و دانشگاهي ندارد: بطور كلي، قدرت هر 
قدر پراكنده تر باشد، دموكراسي با ثبات تر است و دولت مشروع تر 
كمتر  قدرتي  معموال  جمهور  روساي  واقع،  در  شد.  خواهد  انگاشته 
بر  مبتني  رژيم هاي  در  دارند.  پارلماني  نظام  در  دولت  رييس  از 
رياست جمهوري، اختيار براي وضع قوانين (توشيح)، تصويب بودجه، 
تخصيص منابع مالي، و انتصاب مقام هاي عاليرتبه بين رييس جمهور 
مي شود)  تقسيم  مجلس  دو  به  معموال  خود  (كه  قانونگذاري  قوه  و 
توزيع مي شود. رژيم هاي پارلماني، بر عكس، معموال يكپارچه اند، و 
به نخست وزير و هيات دولت امكان مي دهند كه راه هاي خاص خود 

را براي قانونگذاري داشته باشند.

وضع  يعني  باشد-  وابسته  پارلماني  اكثريت  به  كه  صدراعظمي 
رايجي كه در اكثر كشور هاي مشترك المنافع انگلستان و تعدادي از 
كشور هاي قاره اروپا معمول است- قدرتي بسيار بيشتر و محدوديتي 

طبق  رييس جمهور  هر  دارد.  قانوني  رييس جمهور  از  كمتر  بسيار 
آن  درباره  هم  مجلس  و  دهد  پيشنهاد  فقط  مي تواند  اساسي  قانون 

تصميم بگيرد.

اما در اينجا نيز تجربه هاي عملي باز ضد و نقيضند. نظام اختيارات 
ضعيف و پراكنده در اياالت متحده امريكا كارآيي داشته است. اما، 

نظام رياست جمهوري بار ها در امريكاي التين در هم پاشيده است.

شايد بتوان استدالل كرد كه علت شكست اين نظام در امريكاي التين 
وجود مقرراتي نيست كه بر قانون مبتني است بلكه علت شكست را 
بايد در ميراث هاي فرهنگي و نارضايتي اجتماعي، كه معلول توزيع 

فوق العاده نابرابر ثروت است، دانست.
تمركززدايي بيانگر فرآيندي است كه طي آن مردم يا رهبران سياسي 
تالش مي كنند كه تمركز قدرت به نفع يك حاكم واحد مركزي از بين 
برود. به اين دليل، تمركززدايي را نمي توان صرفا منحصر به وجوه 

و امور فني دستگاه هاي دولتي دانست.

معناي  به  محلي  منتخب  مقامات  به  كشور  يك  در  قدرت  انتقال 
تمركززدايي با ارجاع به معناي متضاد آن، يعني تمركزگرايي، بهتر 
رژيم هاي  شدن  دموكراتيك  جريان  با  تمركززدايي  است.  درك  قابل 
اقتدارگرا پيوند نزديكي دارد و حمايت از آن از خصيصه هاي بارز 
با  تنگاتنگ  پيوند  تمركزگرايي  مي رود.  شمار  به  آزاديخواهانه  تفكر 
حاكميت اقتدارگرايانه دارد و اين پيوند مويد اين نكته است كه چرا 
تالش براي تمركززدايي غالبا با مبارزات مردم در راستاي توسعه 
دموكراسي همراه است. پيوند ميان تمركززدايي و دموكراسي بويژه 

در فرآيند انتخاب رهبران محلي آشكار مي شود.
در  نخست  دموكراسي  توسعه  جريان  اروپايي،  كشور هاي  اكثر  در 
محلي  شوراهاي  انتخاب  حق  اعطاي  طريق  از  يعني  محلي،  سطوح 
به مردم، روي داد. مدت هاي مديد و تا همين اواخر، مديران اجرايي 

محلي را مردم يا شورا انتخاب نمي كردند.

براي نمونه در ايتاليا انتخاب مديران اجرايي محلي تنها بعد از جنگ 
دوم جهاني تحقق يافت. در فرانسه، مديران اجرايي نواحي يا بخش ها 
تا سال 1982 از سوي حكومت مركزي تعيين و منصوب مي شدند. 
مي شوند،  معرفي  ملكه  سوي  از  شهرداران  هنوز  هالند،  و  بلجيم  در 
مسلما بر مبناي پيشنهاد هايي كه از سوي شوراهاي محلي مي رسند 
در  برنده  حزب  ازجانب  شهرداري  شوراي  رياست  كانديد  غالبا  كه 

انتخابات محلي پيش كشيده مي شود.

را  آن  مي توان  كه  است  تشكيالتي  قالب  نوعي  عمال  تمركززدايي 
اعمال  واليت)  ولسوالي،  قريه،  (ناحيه،  محل  اداره  از  درهرسطحي 
كرد، ولي از ديدگاه كالسيك، تمركززدايي در پيوند با اجتماع محلي 
عوامل  در  ريشه  دموكراسي  با  آن  پيوند  مي شود.  داده  تشخيص 
قوا  تفكيك  اصل  اجراي  به  مي توان  جمله  آن  از  كه  دارد  متعددي 
درسطح كشوري، انتخاب مقامات محلي با مراجعه به آراي مردم و 

انتقال قدرت و امتيازات خاص مالياتي و مالي اشاره كرد.

اما اقتدار گرايي نظام سياسي است كه در آن يك شخص يا گروهي 

كوچك قدرت را بدون هيچ حدود مرز صوري اعمال مي كند. حكومت 
اقتدارگرا نافي دو عنصر اصلي و تعيين كننده دموكراسي است:

- رقابت آزاد براي دستيابي به مقام سياسي

- مشاركت آزاد شهروندان در سياست و حوزه جامعه مدني

را  خود  دارند  دست  در  را  قدرت  كه  كساني  اقتدارگرا  رژيم هاي  در 
مكلف نمي دانند كه در فواصل معين زماني پاسخگوي راي دهندگان 
چه  اگر  مي شوند،  محسوب  آنان  نماينده  كه  باشند  مجموعه هايي  يا 
ممكن است پاسخ برخي گروه هاي متشكل از صاحبان منافع را بدهد. 
رژيم هاي اقتدارگرا آزادي هاي شهروندان خود را محدود مي كنند و 
احزاب  تشكيل  و  مي زنند  دست  خود  مخالفان  سياسي  سركوب  به 
به  يا  مي كنند  منحل  را  موجود  احزاب  و  ممنوع  معموال  را  سياسي 

حالت تعليق درمي آورند. / برگرفته از نشريه اعتماد

 گزارش
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مردى كه زياد 
مى داند كشته مى شود

 رهبرانى مانند ساكوزى اين شب ها آرام مى خوابند اما هيچ كس 
نمى داند كه آيا مستحق اين آرامش هستند يا خير؟

رهبر  قذافى  معمر  دستان  پيش  سال  چند  كه  غربى  كشورهاى  آيا 
سابق ليبى را پس از متوقف كردن برنامه هسته اى در دست گرفتند 
در هياهوى دستگيرى او را كشتند؟ پاسخ اين سوال را هيچ كس نمى 
داند و شايد هيچ گاه هم پاسخى صحيح به اين پرسش داده نشود. 
نه  شد.  دستگير  زنده  قذافى  كه  دهد  مى  نشان  ويديوئى  هاى  يافته 
نيروهاى انقالبى او را پيش از دستگيرى كشتند و نه او بر اثر حمالت 
ناتو جان سپرد. حتى اين ادعا كه وى در جدال ميان وفادارانش و 
اعضاى شوراى انتقالى كشته شد هم قابل اثبات نيست. نيروهاى ناتو 
ادعا مى كنند كه جنگنده هاى انها چند دقيقه پيش از دستگيرى قذافى 
توسط انقالبيون، خودرو حامل وى را هدف قرار داده اند. البته باز 
قرار  هدف  را  قذافى  حامل  خودرو  هوشمندانه  ناتو  كه  ادعا  اين  هم 
داده تكذيب شده است. اگر اين ادعا صحيح باشد پس بايد اعتراف 

كنيم كه امريكايى ها، فرانسوى ها و انگليسى ها بسيار خوش شانس 
بودند كه دقيقا همان خودرويى را هدف قرار دادند كه سرهنگ در 

آن مخفى شده بود. 
  معمر قذافى مردى بود كه بسيار مى دانست. اگر او زنده مى ماند 
قطعا در اختيار ديوان الهه قرار مى گرفت . او و فرزندانش بخصوص 
عليه  جنايت  اتهام  به  دولتش  نظامى  اعضاى  ديگر  و  االسالم  سيف 
بشريت محاكمه مى شدند. هياهويى را تصور كنيد كه حضور او در 
الهه به راه مى انداخت.او بى شك موجى از اتهام ها را عليه همگان 
به راه مى انداخت و البته اسرارى را هويدا مى كرد كه به نفع غرب 
نبود. كافى بود سرهنگ از رابطه نزديك و تنگاتنگ خود با ساركوزى 
رئيس جمهورى فرانسه و تونى بلر نخست وزير سابق بريتانيا در 
دادگاه سخن مى گفت. اندك اطالعات وى در خصوص معامله هاى 
نفتى پشت پرده هم مى توانست براى غرب نشين ها گران تمام شود.

در  كه  كرد  اعالم   2001 از  پس  و  خود  حكومت  سالهاى  در  قذافى 
مبارزه با تروريسم به اندازه امريكا و غربى ها جدى است . بى شك 
ميزان همكارى هاى او با سازمان سيا و نحوه اين همكارى اعتبار 
سوال  زير  را  روز  امروزه  قدرت  راس  در  هاى  چهره  از  بسيارى 
مى برد. ام اى سيكس كه همتاى انگليسى سازمان سيا است بسيار 
بيش از حد تصور با خانواده قذافى روابط پنهانى داشت . همانطور 
كه روزنامه گاردين در شماره هاى نخستين ماه سپتامبر افشا كرد 
اين مدير بخش مبارزه با تروريسم ام آى سيكس بود كه نقش عمده 
كشتار  تسليحات  از  برداشتن  دست  به  قذافى  كردن  متقاعد  در  اى 
جمعى بازى كرد. بر اساس يافته هاى گاردين اين مقام سازمان ام 
آى سيكس همان فردى بود كه ميليون ها دالر از قذافى براى ترميم 
وجهه اش در سطح بين المللى دريافت كرد و البته به سيف االسالم 
هم در اخذ مدرك دكترا از دانشكده اقتصاد لندن بسيار كمك كرد. 
مارك آلن همچنين در انعقاد قرادادهاى كالن ميان شركت نفتى بى 

پى و ليبى هم نقش چشمگيرى داشت.
شايد در اين گزارش گاردين تنها به اسم آلن اشاره شده باشد اما 
كودكانه است اگر فكر كنيم كه او تنها فرد غربى بود كه با قذافى و 
خانواده اش ارتباط نزديك و صميمى داشت. هم دولت بريتانيا و هم 
اليزه نشين ها در پاريس پس از كوتاه امدن معمر قذافى در دستيابى 
به تسليحات كشتار جمعى براى دوستى با او و مقبول نشان دادن 

چهره اش در سطح بين المللى صف كشيدند. 
ديلى ميل هم در گزارشى از پيام تونى بلر به سيف قذافى خبر داده 

بود كه در ان نخست وزير بريتانيا به پسر قذافى پيشنهاد كرده بود 
كه مى تواند در اخذ مدرك دكترا وى به او كمك كند. هم در زمان 
تونى بلر و هم در روزهاى جانشين او گوردون براوون ، انگليسى ها 

تجهيزات نظامى پيشرفته اى را در اختيا طرابلس قرار دادند.
خود  از  پيش  جمهور  روساى  سنت  برخالف  هم  ساركوزى  نيكوال 
قذافى را در دسامبر 2007 به پاريس دعوت كرد. ميزبانى كه براى 
همراه  به  را  طرابلس  با  همكارى  كالن  قراردادهاى  ها  فرانسوى 
داشت. به ياد داشته باشيد كه اين فرانسه بود كه پس از آغاز ناآرامى 
همين  با  و  داشت  اصرار  كشور  اين  در  ناتو  دخالت  بر  ليبى  در  ها 
غيرنظامى  شهروندان  از  دفاع  شعار  با  ليبى  به  حمله  مجوز  اصرار 
اين  ناتو  حمالت  نخستين  همان  از  البته  گرفت.  امنيت  شوراى  از  را 
مقرهاى مشكوك به حضور قذافى بود كه پشت سر هم هدف حمالت 
قرار مى گرفت. رئيس كادر نظامى ارتش بريتانيا در ابتداى ماه مى 
ميالدى در گفتگو با ديلى تلگراف در اين خصوص گفت: اگر بر حسب 
تصادف او در حمالت ناتو به ليبى كشته شود نمى توان اين حركت 

را غيرقانونى خواند.
بر همگان عيان بود كه ناتو عاجزانه دعا مى كرد قذافى در يكى از اين 
حمالت كشته شود چرا كه سرهنگ بناى بر قدرت ماندن را داشت و 
مهم نبود كه غرب به وى چه پيشنهادى دندان گيرى مى داد. اين شك 
زمانى به يقين بدل شد كه يك عضو كميته دفاعى كنگره امريكا ادعا 
كرد كه دريادار ساموئل الكرير كه فرماندهى نيروهاى امريكايى در 
طرابلس را بر عهده داشت به تمام نيروهاى حاضر در اين عمليات از 

ايتاليايى تا فرانسوى دستور داده بود كه قذافى را هدف قرار دهند.
نيروهاى  را  قذافى  كنند  مى  گمان  همگان  كه  اكنون  اوصاف  اين  با 
غرب  مشت  در  نتيجه  بهترين   ، ناتو  اعضاى  نه  و  كشتند  هموطنش 

قرار گرفته است . 
قذافى كشته شد. بهار عربى نگين ديگرى اين بار در ليبى بر تاج خود 
اضافه كرد و البته اروپايى ها به بحث دخالت نظامى در كشورى ثانى 
اند.  بخشيده  تر  مقبول  اى  وجهه  بشردوستانه  هاى  كمك  ادعاى  با 
قذافى زنده، روحى مى شد سرگردان كه خواب غربى ها را پريشان 
مى كرد. روحى كه مى توانست عيش قاره سبزنشين ها را حرام كند. 
رهبرانى مانند ساكوزى اين شب ها آرام مى خوابند اما هيچ كس نمى 

داند كه آيا مستحق اين آرامش هستند يا خير؟

منبع: فارين پاليسى 24 اكتبر / ترجمه: سارا معصومى 
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ليبي پس از قذافي 
آينده يي خطرناك؟

ريچارد فالك
ترجمه: سعيد حسيني نيا

سقوط و مرگ رهبر مستبد و منفور ليبي كه به مدت 42 سال در 
اين كشور حكومت كرده بود بطور طبيعي موجب جشن و سرور 
در اين كشور و بويژه در شهرهاي اصلي شد. اما پايان خونين و 
انتقام جويانه از قذافي هشدار مي دهد كه ادامه خشونت ها مي تواند 
منجر به از بين بردن نتيجه مبارزات شود و بايد به ياد داشت كه 
سخنان قذافي در ابتداي درگيري ها مسبب تشديد خشم مردم شد. 
را  خود  مخالفان  رهبر،  يك  وقتي  كه  است  اجتناب ناپذير  امر  اين 
موش خطاب مي كند و براي كشتن شان آنها را خانه به خانه تعقيب 
مي كند، زمينه را براي ايجاد نوعي از خشونت كه چند روز قبل در 
آخرين پايگاه ديكتاتور در سرت به پايان رسيد، فراهم مي كند. به 
نظر مي رسد خأل حاكميت ايجاد شده در ليبي را به اين زودي ها 
قذافي  عليه  جنگ  براي  اتحاد  كه  حاضر  درحال  كرد.  پر  نمي توان 
قبيله يي  درگيري هاي  از  جلوگيري  نظر  به  است،  رسيده  پايان  به 
براي به دست آوردن اهداف و جاه طلبي هاي مختلف بسيار مشكل 
است. اكثر نيروها در اواخر نبرد تحت رهبري رهبران گروه هاي 
طرابلس  به  حمله  رهبري  كه  بالحاج  عبدالحكيم  مانند  شبه نظامي، 
آخرين  به  حمله  رهبري  كه  بوكاتف  فوازي  يا  داشت  عهده  بر  را 
از  دسته  اين  بودند.  داشت،  برعهده  را  قذافي  نيروهاي  مقرهاي 
نيروهاي شبه نظامي عموما عالقه مند به واگذاري تامين امنيت به 
محسوب  ملي  وحدت  عليه  جدي  تهديدي  و  نيستند  مركزي  دولت 
مي شوند. برخي ناظران، نسبت به آينده ليبي بدبين هستند و آن 
رهبر  سياوباره،  محمد  سرنگوني  از  پس  كه  سومالي  همانند  را 
ديكتاتور در سال 1991 تاكنون دچار هرج و مرج و آشوب است، 
سرنگوني  برخالف  كه  معتقدند  ديگر  برخي  مي كنند.  پيش بيني 
نساختند،  را  كشور  ساختار  ابتدا  از  انقالبيون  كه  مبارك،  حسني 
در  كه  مي كند  اعطا  شرايطي  پيروز  مخالفان  به  قذافي  سقوط 
شروع  اول  از  را  همه چيز  دموكراتيك،  كشور  يك  ساختن  روند 
مي شود  تمام عيار  مرج  و  هرج  يك  به  منجر  امر  اين  هرچند  كنند. 
سخت  بسيار  را  عادي  زندگي  يك  برقراري  براي  نظم  ايجاد  و 
مي كند و نيز مي تواند ثابت كند كه روند دولت سازي بدون وجود 
يك دولت مثل يك ماموريت غيرممكن است. ليبي داراي امتيازات 
بسيار بزرگي است كه مهم ترين آنها ذخاير نفتي فراوان و جمعيت 
محدود است. آنچه در ماه هاي پيش رو حايز اهميت است بررسي 
توان حكمرانان جديد كشور ليبي براي مديريت اقتصاد كشور و 
مقابله با سوءاستفاده از شخصيت هاي حقيقي و حقوقي خارجي 
اين  البته  است.  جنگ  از  پس  فوق  منابع  از  بهره برداري  جهت  در 
موضوع طبيعي است كه ناتو انتظاري بيش از تشكري ساده را از 
حكومت جديد ليبي خواهد داشت و بايد ديد حكومت جديد ليبي تا 
چه ميزان در جهت احقاق حقوق حاكميتي خود تالش خواهد كرد. 
نگاهي به تجربه ليبي از ديدگاه بين المللي نگراني هاي متعدد ديگري 
را نيز افزايش مي دهد. آيا مداخله هاي بين المللي منجر به استقرار 
ثبات، دموكراسي و حكومت عادالنه خواهد شد؟ برخي فعاليت هاي 
افزايش  را  نگراني ها  اين  گذشته  در  ناتو  توسط  گرفته  صورت 
حداقل  به  ملتزم  شده  مقرر  آنچه  اساس  بر  ملل  سازمان  مي دهد. 
استفاده از حمله نظامي مشروع در جهان سياست و متوسل شدن 
به جنگ به عنوان آخرين ابزار است. به عالوه سازمان ملل متعهد 
است از دخالت در اموري كه در حوزه صالحيت داخلي كشورها 
است خودداري كند، مگر آنكه آن امور صلح و امنيت بين المللي را 
به خطر اندازد. به همين دليل است كه عمل ناتو در زمينه حضور 
ايجاد  منشور  اساسي  اصل  دو  اين  بين  اتصال  نوعي  ليبي  در 
متحد  ملل  سازمان  رفتار  هدايت  جهت  در  موضوعي  كه  مي كند 
محسوب مي شود. آنچه آشكار است، اين است كه بهترين مكانيزم 
براي برقراري ثبات و امنيت در چنين شرايطي استقرار يك نيروي 
ويژه از طرف سازمان ملل است كه بايد با راي دو سوم اعضاي 
شوراي امنيت يا مجمع عمومي و بدون اعمال حق وتو اعمال شود. 
بديهي است كه اين عمل در نهايت نوعي تحميل هزينه به سازمان 
ملل است و ترتيب دادن آن كار آساني نخواهد بود، ولي اين امر 
جلوي تهديد هاي ژئوپوليتيك را گرفته و فعاليت ها را در چارچوب 
دستورالعمل ها و با نظارت سازمان ملل اعمال مي كند. در اين ميان 
تنها مي توان به تشكيل يك دولت دموكراتيك، مستقل و ماندگار در 
كشور،  اين  در  بشر  حقوق  به  احترام  ضمن  كه  بود  اميدوار  ليبي 
تالش خود را در بازسازي كشوري بدون احترام بيش از حد به 
سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي انجام دهند. كشورهاي عضو 
ناتو اكنون بايد كنار بايستند تا از سوءظن هاي امپرياليستي به دور 
باشند و بعد از عمليات هوايي ويرانگر خود بايد ضمن احترام به 
احترام  سرنوشت شان  تعيين  در  آنها  حق  به  ليبي،  مردم  حقوق 

بگذارند.

بوي گاز و جنگ از خزر

خط لوله انتقال گاز درياي خزر به اروپا، در حال تبديل شدن به 
به  طرح  اين  با  روسيه  كه  چرا  است،  منطقه  در  نظامي  مناقشه اي 
شدت مخالف است، تا جايي كه برخي تحليلگران حتي از برخورد 
اجراي چنين  از  جلوگيري  براي  با همسايگانش  اين كشور  نظامي 
طرحي خبر مي دهند. به گزارش «تابناك»، «دويچه وله» به نقل از 

«ديميتري مدودف»، رئيس جمهور روسيه در اين باره گزارش داده 
است: «خط لوله خزر را مي توان تنها با توافق پنج كشور ساحلي 
مخالفت  آن  با  شدت  به  روسيه  نشود،  توافقي  چنين  اگر  كشيد. 
اين  در  ايران  مواضع  با  مطابق  احتماال  كه  موضعي  كرد»؛  خواهد 
زمينه است، چرا كه كشور هاي اروپايي، ايران را از پروژه نوباكو 
هم بيرون نگه داشته اند و براي همين، ايران هم احتماال بر توافق 
هر پنج كشور ساحلي در طرح هاي انتقال گاز تاكيد خواهد داشت. 
در همين باره، «سرگي پراوسوداف و آلكسي گريوچ»، تحليلگران 
با  نووستي»  «مسكوسكايا  و  گازيتا»  «نزاويسيمايا  روزنامه هاي 
انتقاد از اقدام يكجانبه تركمنستان براي راه اندازي خط لوله  خزر، 
آلكسي  مي آيد».  جنگ  و  گاز  بوي  خزر  درياي  «از  مي نويسند: 
گريواچ» در مقاله خود حتي تاكيد مي كند كه روسيه حاضر است 
بر سر مسئله  خزر با اروپا وارد جنگ شود. اين در حالي است كه 
«تهديدات روسيه» باعث انتقاد شديد مقام هاي اتحاديه اروپا شده 
است. «گونتر اوتينگر»، كميسر انرژي اتحاديه اروپا ضمن هشدار 
به روسيه، صريحا اظهار داشته كه اگر روسيه با راه اندازي خط 
لوله خزر مخالفت كند، اتحاديه اروپا نيز به روسيه اجازه نخواهد 
كه  است  گفته  همچنين  اوتينگر  بسازد.  را  «جنوب»  لوله  خط  داد، 
اتحاديه اروپا با تشديد مقررات و قوانين داخلي خود، عرصه را در 

بازار گاز خود براي روسيه تنگ  خواهد كرد.

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 پنجم

چرا بانك ها گوگل شدن را دوست ندارند
زماني  بلكه  مي كنند،  قدرت نمايي  اعتباردهى  با  تنها  نه  مالي  نهادهاي 
كه سهام شركت ها عرضه عمومي مي شود نيز همين كار را مى كنند. 
براي نمونه، بانك هاي سرمايه گذاري هر از گاهي از قدرت اوليه براي 
مي كنند-  استفاده  سودآور  مشورتي  ماموريت هاى  آوردن  دست  به 
اين نتيجه بررسي سه اقتصاددان از سوئيس، فرانسه و آمريكا است.

در 2004  گوگل  سهام  عمومي  عرضه  نخستين  زمان  در  مشكل  اين 
اينترنتي  شركت  سرمايه گذاران،  از  بسياري  تعجب  با  شد:  برجسته 
گوگل، شيوه حراج را براي در اختيار عموم گذاشتن سهام خود انتخاب 
بازارهاي  در  عالي  قيمت گذاري  ابزار  يك  واقعا  حراج ها  اگرچه  كرد. 
اصطالح  به  روش  فقط  بازار  معامله گران  زمان،  آن  در  هستند،  آزاد 
ثبت دفترى (Book Building) را مي شناختند، كه از طريق بانك هاي 
سرمايه گذاري عمل مي شود. در تئوري، حراج ها بايد براي شركتي كه 
سهامي عام مي شود جذابيت بسيار بيشتري داشته باشد. حق الزحمه 
پذيره نويسى پايين تر بوده و مهم تر اينكه قيمت سهام منتشره معموال 
بسيار باالتر است، به اين معنا كه شركت ها يا مالكان شان از سهامي 

كه منتشر مي كنند پول بيشتري به دست مي آورند.

پس چرا تقريبا همه انتشار سهام عمومي از طريق ثبت سفارش دفترى 
صورت مي گيرد؟ به نظر فرانچسكو دجورج، فرانچسكو درين و كنت 

وماك، اين صرفا به عاليق و منافع بانك سرمايه گذاري بر مي گردد.
عنوان  به  بانك ها  كه  مي شود  شروع  صورت  اين  به  فرآيند 
براي  معامالتي  دامنه  يك  و  شده  صحنه  وارد  اصلي  پذيره نويسان 
سرمايه گذاران  بعدي،  سفارش  ثبت  مرحله  در  مي كنند.  تعيين  سهام 
(در  قيمتي  چه  در  سهام  چقدر  كه  مي دهند  را  خود  پيشنهادهاي 
محدوده از پيش تعيين شده) سفارش داده اند. قيمت معموال به حدي 
باشد.  سهام  عرضه  از  بيشتر  كامال  تقاضا  تا  مي شود  تعيين  پايين 
مي گيرد  پذيره نويس ها  از  سهام  كسي  هر  كه  مي شود  اين  نتيجه 
مي تواند روي سود مطمئن و برخي اوقات تماشايي طي نخستين روز 

معامله حساب كند.

مناسب  كه  طور  هر  را  خوب  سهام  تا  هستند  آزاد  اساسا  بانك ها 
مي بينند اختصاص دهند- امتيازى عالي كه بانك ها برخوردار هستند. 
كشور  اين  مالى  موسسات  برخي  كه  فهميده اند  آمريكا  دادگاه هاي 
سهام،  تخصيص  ازاى  در  آنها  مي گيرند:  ناعادالنه اي  امتيازهاي 
سرمايه گذاري شان  بانكداري  خدمات  از  كه  مي كنند  پيدا  خريداراني 
استفاده كرده يا كميسيون و حق الزحمه بسيار زيادي دريافت مي كنند.

داشته  دفترى  ثبت  فرآيند  به  گرايش  بانك ها  كه  ندارد  تعجبي  پس 
باشند. در عين حال يك پرسش بدون پاسخ مي ماند: چرا گوگل هاي 
بيشتري وجود ندارد؟ دجورج، درين و وماك يك توضيح دارند: چون 
بانك ها، مزاياي حاصل از ثبت دفترى را با گزارش دهي تحليل مثبت و 
مفصل و پوشش دهي رسانه اي تالفى مي كنند. پژوهشگران به عنوان 
در  فرانسه  سهام  عمومي  انتشار  از  اقتصادسنجي  تبيين  يك  شاهد، 
دهه 1990 ارائه كردند. تنها در فرانسه و تنها در آن زمان، ثبت دفترى 

و حراج به يك اندازه براي عرضه اوليه سهام وجود داشت.

گزارش هاي  پذيره نويس،  بانك هاي  ساخت،  روشن  تحليل  كه  آنگونه 
تحليلي و توصيه هاي مساعدتري درباره سهام عرضه شده به عموم 
از طريق ثبت دفترى منتشر كردند تا درباره سهامي كه حراج شده 
كنسرسيوم  از  بخشي  كه  شد  ديده  بانك هايي  در  الگو  همين  بود. 
پذيره نويسي نبودند- به ويژه وقتي پذيره نويس اصلي به طور مرتب 
به عرضه عموم مي گذاشت و نفعي در خرج شدن سهام  بنگاه ها را 
آنها داشت. همچنين سهامي كه از طريق ثبت دفترى عرضه عمومي 
كه  اصطالحى  مي كرد  دريافت  بيشتري  تقويتي»  «آمپول  مي شد، 
معامله گران براي توصيه هاي خريد منتشر شده تحليل گران استفاده 
مي كنند وقتي كه ارزش يك سهم پس از عرضه اوليه آن روبه افول 
درباره  كامل ترى  و  جامع  گزارش هاي  نيز  رسانه ها  است.  گذاشته 
مسير  از  كه  آنهايي  به  نسبت  مي كردند  منتشر  شركت ها  اول  گروه 
حراج مي رفتند. اگر چه اين تفاوت تنها زماني روشن مي شد كه درباره 
روش عرضه عمومي تصميم گيري مي شد. تا قبل از آن، هر دو نوع 
يكي  شايد  اين  بودند.  رسانه ها  عالقه  مورد  يزان  م  يك  به  شركت 
نظرات  با  گوگل  سهام  عمومى  اوليه  عرضه  چرا  كه  باشد  داليلى  از 
بدبينانه از سوى جامعه تحليل گران روبه رو شد در عين حال كه سهام 
عجب  بازار  كارشناسان  رسيد.  انتشار  قيمت  برابر  چهار  به  گوگل 

اشتباه محاسباتي كردند. ادامه دارد...
 

اقتصاد

كه  اى  مقوله  عنوان  به  اقتصادى  فساد 
و  دست  آن  با  جهان  كشورهاى  از  بسيارى 
ابعاد  و  پيامدها  داراى  كنند،  مى  نرم  پنجه 
مختلفى نيز مى باشد. اين پيامدها در عرصه 
و  اقتصاد  فرهنگ،  سياست،  همچون  هاى 
به  و  دارد  بااليى  بسيار  بروز  ادارى  نظام 
دچار  را  مذكور  هاى  حوزه  از  يك  هر  نوعى 
ما  كه  آنچه  كند.  مى  نظمى  بى  و  اغتشاش 
نگاهى  بپردازيم  آن  به  اينجا  در  داريم  قصد 
و  مالى  فساد  انعكاسات  به  موردى  و  گذرا 

اقتصادى در عرصه فرهنگ و اجتماع است.

اما مهمترين پيامدهاى فرهنگى و اجتماعى كه از فساد اقتصادى پديد 
مى آيد بدين ترتيب است:

اينكه  به  توجه  با  فساد:  ارتكاب  اجتماعى  قبح  فرهنگ  تضعيف  الف) 
دولتمردان هر كشورى به عنوان الگوهاى جامعه مطرح هستند، فساد 
آنها، ارتكاب فساد از سوى ديگران را عادى مى كند و آنها را به انجام 
تخلف ترغيب مى نمايد. لذا كليه اقشار جامعه به سهم خود قوانين و 
مقررات حاكم را ناديده مى گيرند و آن را زيرپا مى گذارند و قانون 

گريزى تبديل به يك باور و ارزش و فرهنگ مى شود.

ب) كاهش آستانه تحمل اجراى عدالت: يكى از تبعات منفى شيوع فساد 
و عدم اعمال مجازات هاى قانونى در مورد صاحبان قدرت سياسى 
و اقتصادى و يا اجراى ضعيف و يا گزينشى آنها، كاهش پيدا كردن 
تحمل اقشار مختلف مردم در اجراى قانون حتى به شكل منصفانه و 
عادالنه در خصوص خودشان مى باشد. از طرفى اگر چنين وضعيتى 

تداوم پيدا كند، تبديل به عرف و يا رويه معمول مى گردد.

ج) تضعيف فرهنگ كار: درآمدهاى حاصل از فساد با كمترين هزينه و 
رحمت كسب مى شود و با گسترش آن در جامعه اين شيوه تحصيل 
درآمد تبديل به يك فرهنگ مى شود و اين قضيه نيز كاهش اشتغال 
مولد را به همراه دارد. به اين صورت كه با شيوع فساد، زندگى برخى 

و  اقتصادى  توجيه  بدون  محدود  بسيار  زمانى  دوره  يك  در  افراد 
تجارى قابل قبول براى عمومى مردم، به صورت غير عادى تغيير پيدا 
مى كند به طرز غير قابل پيش بينى ترقى مى نمايد بدون اينكه از جانب 
هر يك از مراجع قانونى مختلف شناخته شود. همين عامل، افراد را 
تشويق به ارتكاب فساد مالى به جاى انجام فعاليت شروع كم فايده و 

ديربازده مى نمايد.

د) فرار مغزها: با توجه به اينكه فساد موجبات انتصاب افراد ناشايسته 
را فراهم مى كند و در اثر آن از صاحبان فكر و نظر با ديدگاه هاى 
مختلف كمتر استفاده مى شود، به صورت طبيعى انسان هاى شايسته 
و متخصص و نخبه مهاجرت به كشورهاى ديگر (كه در آنجا امكان 
بيشترى براى استفاده از توانايى هاى خود دارند) را بر ادامه كار در 

كشور خود ترجيح مى دهند. 

هاى  شرط  پيش  از  يكى  اينكه  به  توجه  با  طبقاتى:  شكاف  هـ)ايجاد 
تحرك طبقاتى يعنى: انتقال از طبقه پايين اجتماعى به طبقه اجتماعى 
داراى موفقيت برتر، انجام هزينه هاى مالى است، لذا اشخاص مختلف 

به دليل برخوردارى قابل توجه از منابع مالى و ارتباطات گسترده با 
بخش هاى مختلف، براى انتقال خود، همسر، فرزندان و به طور كلى 
نزديكان خود به طبقات باالتر، سرمايه گذارى بيشترى مى نمايند و از 

افراد هم طبقه خود فاصله بيشترى پيدا مى كنند.

و) اختالل در فرايند جامعه پذيرى:رد صورت شيوع و فراگير شدن 
اقدامات  و  ها  فعاليت  از  بسيارى  اجتماعى  قبح  كاهش  دليل  به  فساد، 
شكاف  ايجاد  جامعه،  در  اطمينان  عدم  احساس  ايجاد  اجتماعى،  ضد 
هاى عميق طبقاتى، افزايش تحرك هاى اجتماعى غير معمول، كاهش 
همبستگى بين اعضاى جامعه، به هم خوردن انسجام ساختارى جامعه 
و افزايش احساس فاصله اجتماعى بين طبقات مختلف اجتماعى، ميزان 
الگوپذيرى افراد و پايبندى آنها به ارزش هاى مشترك تعميم يافته و 
وضعيت  اين  پيامدهاى  از  يابد.  مى  كاهش  جامعه  اخالقى  معيارهاى 

كاهش ميزان قانون پذيرى اعضاى جامعه مى باشد.

ز) گسترش ساير انواع فساد: با توجه به تبعات متعددى كه بر فساد 
مفاسد  جمله  از  مفاسد  مختلف  انواع  با  آن  اثر  در  است  مترتب  مالى 
و  اعتياد  بالمحل،  چك  صدور  كالهبردارى،  و  سرقت  نظير:  اجتماعى 

فعاليت هاى ضد اخالقى و خالف عفت عمومى افزايش مى يابد. 

فساد اقتصادى و پيامدهاى 
فرهنگى اجتماعى آن
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد

دالر باز هم خيز برداشت
طى  هفته  ابتداى  در  مركزى  بانك  كل  رئيس 
كه  است  انصافى  «بى  كرد  عنوان  سخنانى 
براى واردات كاالهاى قاچاق در كف بازار ارز 

بريزيم».
سير  بازار  در  ارز  قيمت  اظهارات  اين  پى  در 
روز  چهار  طى  طوريكه  به  كرد  پيدا  صعودى 
حدود 1250  از  آمريكا  دالر  هر  قيمت  گذشته 
راحتى  به  و  رسيد  تومان   1290 به  تومان 
محمود بهمنى با يك اظهار نظر طى تنها 4 روز 
نظر  به  كرد،  گران  درصد   2.5 را  دالر  قيمت 
دارد  اجازه  مركزى  بانك  كل  رئيس  آيا  شما 
هم  به  را  بازار  نظر  اظهار  يك  با  سهوا  حتى 

بريزد؟

بازار آشفته دالر در ايران بسيار آسيب پذير 
مركزى  بانك  مديران  اظهارات  بنابر  است 
بين  ارز  بدل  و  رد  در  تاخير  ساعت  چند  تنها 
حاشيه  كشورهاى  صرافان  و  ايرانى  صرافان 
خليج فارس مى تواند باعث نوسان قيمت ارز 
آيا  اوصاف  اين  با  شود  كشور  بازارهاى  در 
منطقى است رئيس كل بانك مركزى با اظهاراتى 
كه به ظاهر در مذمت دالالن و سوداگران ابراز 
شده بهترين بهانه را براى رونق بازار اين نوع 

فعاليت ها فراهم كند؟

نوسان نرخ ارز در سال جارى نشان مى دهد 
كه قيمت در بازار بسيار شكننده است. از يك 
مولد  هاى  فعاليت  ركود  تاثير  تحت  بازار  سو 
سرگردان  نقدينگى  سنگين  حجم  با  اقتصادى 
مواجه است و از سوى ديگر تقاضايى كه در 

بازار وجود دارد

نجات اروپا از بحران 
اقتصادى

سرانجام بعد از يك هفته نشست و چانه زنى، رهبران اروپا  تصميم 
گرفتند براى نجات اروپا از بحران اقتصادى، با افزايش نقدينگى بانك 

ها و موسسات به جنگ بحران بروند.
قرار  نقدينگى  اين  موجود  بحران  با  كه  اينجاست  اصلى  سوال  اما 

است از كجا تأمين شود؟

در سال 2008 و در زمان اوج بحران اقتصادى، چينى ها به يارى 
آن  منفى  تبعات  از  زيادى  حد  تا  و  آمده  جهان  زده  بحران  اقتصاد 
كاستند. به طورى باراك اوباما با سفر به چين از تالش هاى پكن 

براى كمك به بحران اقتصادى جهان تقدير كرد. 

اما آيا باز هم اروپا براى رهايى از بحران روى كمك چينى ها حساب 
باز كرده است؟ بله. اين بار هم چينى ها اعالم آمادگى كرده اند كه 
مى توانند به نجات اروپاى بيمار آمده و با تزريق نقدينگى و سرمايه 

گذارى، از تبعات منفى بحران بكاهند.
بعد از پايان نشست رهبران اروپايى كه تا پاسى از شب چهارشنبه 
ادامه داشت، چينى ها با اعالم آمادگى در گسترش سرمايه گذارى 
البته  بيايند.  اروپا  كمك  به  حاضرند  كه  كردند  تصريح  اروپا  در  ها 
اشتياق چينى ها براى مشاركت در پروژه نجات اروپا تبعات بسيار 

مثبتى براى اين كشور خواهد داشت. 

پررنگ  همچنين  و  ها  چينى  ديپلماتيك  توان  افزايش  يوآن،  تقويت 
كارشناسان  همواره  كه  سبز  قاره  در  كشور  اين  حضور  شدن  تر 
اروپايى نسبت به اين مسئله هشدار داده بودند از مهمترين تبعات 

اين مشاركت خواهد بود. 

قرار است نقدينگى بانك هاى اروپايى تا يك درصد افزايش يابد تا 
بدين طريق بانك ها به كمك كشورهاى بحران زده بيابند. از سويى 
قرار است صندوق تقويت ثبات اروپا نيز كمكى معادل 1000 ميليارد 
نشده  اعالم  طرح  اين  از  زيادى  جزئيات  هنوز  كند.  دريافت  يورو 

است. 
در نشست رهبران اروپا همچنين اعالم شد كه قرار است صندوقى 
با  روسيه  و  چين  آن  رأس  در  و  نوظهور  كشورهاى  مشاركت  با 
نياز  مورد  نقدينگى  تأمين  براى  پول  المللى  بين  صندوق  مشاركت 

تشكيل شود. 
پيشتر نيز دو كشور چين و روسيه تمايل خود را براى مشاركت در 
طرح نجات اروپا اعالم كرده بودند. در همين راستا نيكال ساركوزى، 
تائو،  هوجين  با  تلفنى  تماسى  در  است  قرار  فرانسه  جمهور  رييس 

رييس جمهور چين درباره اين مشاركت به گفتگو بپردازد.
گفتنى است طبق اطالعات ارائه شده از سوى كارشناسان فرانسوى 
در  را  اروپا  هاى  بدهى  از  دالر  ميليارد   500 مبلغ  چين  آلمانى،  و 
اختيار دارد و مشاركت آتى اين كشور در اروپا مى تواند به تقويت 

جايگاه اين كشور منجر شود. 

چين در حال حاضر در حدود 3200 ميليارد دالر ذخيره ارزى دارد 
كه با كاهش قيمت دالر اين كشور خسارت قابل توجهى را متحمل 
فراهم  فرصتى  اروپا،  نجات  طرح  در  ها  چينى  مشاركت  با  لذا  شد. 
خواهد شد تا اين كشور تنوعى را نيز در ميزان ذخيره ارزى خود 

ايجاد كند. 
الزم به يادآورى است كه در نشست جى20 كه قرار است هفته آينده 
تصميمات  كردن  عملى  راههاى  شود،  برگزار  فرانسه  كن  شهر  در 

اتخاذ شده مورد بررسى قرار گيرد. 
 لوموند/ 27 نوامبر 2011

اين بار هم چينى ها اعالم آمادگى
 كرده اند كه مى توانند به نجات اروپاى 
بيمار آمده و با تزريق نقدينگى و سرمايه 

گذارى، از تبعات منفى بحران بكاهند.



جمعه 6 آبان ماه 1390 -  شماره 221هفته نامه پرشين1010
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk فرهنگى

خطر در كمين نويسنده 
جزئيات جنجالى زندگى 

«والديمير پوتين»  
همزمان با نزديك شدن انتشار زندگينامه نخست 
از  نشده  منتشر  جزئياتى  ارائه  و  روسيه  وزير 
از  اثر  اين  ناشر  روس،  سياستمدار  اين  زندگى 
در  كه  اثر  اين  نويسنده  درباره  نگرانى هايش 

روسيه زندگى مى كند، خبر مى دهد.

به نقل از پست پاليتيك، كتاب «مرد بدون چهره؛ 
حضور ناموفق والديمير پوتين» به تازگى توسط 
ناشر اين اثر در نمايشگاه كتاب فرانكفورت براى 
عرضه  نمايشگاه  اين  بازديدكنندگان  به  نمايش 
شد. اين اثر كه قرار است در ماه مارس 2012 به 
جهان  كتاب  بازار  روانه  و  منتشر  گسترده  طور 
شود حاوى جزئيات جنجالى و مطرح نشده اى از 
«والديمير  روسيه  وزير  نخست  سياسى  زندگى 
هاى  جنجال  مى رسد  نظر  به  كه  است  پوتين» 

زيادى را با خود به همراه داشته باشد.
 

اين  نويسنده  حضور  به  توجه  با  اثر  اين  ناشر 
انتشار  صورت  در  است:  معتقد  روسيه  در  اثر 
اين اثر معلوم نيست «پوتين» چه واكنشى درباره 
ممكن  و  باشد  داشته  كتاب  اين  جزئيات  انتشار 
در  آن  نويسنده  اثر  اين  انتشار  از  پس  است 
معرض خطر قرار بگيرد. آن هم در كشورى كه 
سابقه نه چندان خوبى در دستگيرى نويسندگان 

مخالف و روزنامه نگاران معترض دارد.

بدون  «مرد  كتاب  نويسنده  گسين»  «ماشا 
از  يكى  پوتين»  والديمير  ناموفق  حضور  چهره، 
«والديمير  سياسى  عملكرد  منتقد  نويسندگان 
مختلف  جنبه هاى  از  كتابش  در  كه  است  پوتين» 
نخست  دوران  «پوتين»در  عملكرد  بررسى  به 
سياسى اش  هاى  فعاليت  همينطور  و  وزيرى 

پرداخته است.
او در اين كتاب جزئيات منتشر نشده اى از زندگى 
پوتين را با مخاطبش در ميان مى گذارد و معتقد 
دوره  از  بسيارى  در  «پوتين»  عملكرد  كه  است 

هاى روسيه مناسب و متعهدانه نبوده است.
 

كه  مى گيرد  صورت  حالى  در  اظهارنظر  اين 
زنده  مصاحبه  يك  در  تازگى  به  «پوتين» 
ترين  سختكوش  عنوان  به  خود  از  تلويزيونى 

رهبر روسيه پس از جنگ جهانى دوم ياد كرده 
است كه براى سربلندى كشور و راحتى مردمش 

تالش هاى بى  قفه اى را دنبال مى كند.
«ماشا گسين» در كتاب خود با اشاره به عملكرد 
دستگاه  عملكرد  از  بخشى  عنوان  به  «پوتين» 
يلتسين»  «بوريس  با  او  همكارى  و  «كا.گ.ب» 
اشاره مى كند و معتقد است كه وى با اين حركت 
روسيه  در  دموكراسى  ايجاد  براى  ظاهر  به  كه 
بود به سمت استبداد و خودمحورى حركت كرده 

است.
كتاب «مرد بدون چهره؛ حضور ناموفق والديمير 
مى رسد  نظر  به  گيسن»  «ماشا  قلم  به  پوتين» 
از  يكى  به   2012 مارس  ماه  در  انتشار  از  پس 
خبرسازترين كتاب هاى غيرادبى منتشر شده در 

جهان تبديل شود.

سالروز تولد شكسپير، 
روز جهاني كتاب شد 

  امسال در «شب جهاني كتاب» يك ميليون جلد 
كتاب در اماكن عمومي توزيع خواهد شد. قرار 
است كتاب هايي نظير «داستان دو شهر» نوشته 
چارلز ديكنز، «غرور و تعصب» اثر جين آستين 
جهاني  شب  در  كوئيلو  پائولو  اثر  «كيمياگر»  و 
كتاب سال 2012 به صورت رايگان در بريتانيا، 

ايرلند و آمريكا هديه داده شوند. 

محل توزيع اين كتاب هاي رايگان، مسافرخانه ها، 
رستوران ها و بيمارستان هاست و هدف از اين 
كار، تشويق به كتابخواني. امسال دومين سالي 
است كه اين مراسم برگزار مي شود، فقط زمان 
تا  شده  منتقل  آوريل   23 به  مارس  ماه  از  آن 
تولد  سالروز  و  يونسكو  كتاب  جهاني  روز  با 
كه  داوطلبي  هزار   20 شود.  همزمان  شكسپير 
عنوان   25 ميان  از  را  خود  عالقه  مورد  كتاب 
كنند،  انتخاب  كتاب  جهاني  شب  سايت  وب  در 
به  تا  مي گيرند  هديه  كتاب  نسخه   48 كدام  هر 
هر كسي بخواهند هديه بدهند. از اين 25 عنوان 
مي شود.  چاپ  نسخه  40هزار  كدام  هر  كتاب، 
دريافت  از  بعد  مي شود  خواسته  داوطلبان  از 
48 جلد كتاب خود، از كساني كه كتاب ها را به 
آنها هديه مي دهند بخواهند پس از مطالعه، آنها 
نيل  و  پراچت  تري  ببخشند.  ديگري  افراد  به  را 
گيمن، دو فانتزي نويسي كه كتاب هايي از آنها در 
اعالم  مشتركي  بيانيه  در  هست،  عنوان   25 اين 
كرده اند: «ما عاشق كتابيم، و فكر مي كنيم شبي 
كتاب  يكديگر  به  بتوانند  مردم  آن  طول  در  كه 
بدهند، بهترين شب ممكن در نوع خودش است. 
مثل  شب هايي  بوديم،  جوان تر  كه  زماني  كاش 
شب جهاني كتاب وجود داشت. متاسفانه چنين 
شبي وجود نداشت، و ما مجبور بوديم خودمان 
همين  براي  شايد  و  كنيم،  گرم  را  خودمان  سر 

بود كه اين كتاب ها را نوشتيم. » 

استيون كينگ، نويسنده رمان هاي ژانر وحشت 
كينگ  آقاي  از  كرده.  پشتيباني  طرح  اين  از  هم 

رمان «ميزري»، كه درباره درگيري دائمي ذهني 
فهرست  اين  در  است،  كتاب  به  عالقه مند  يك 

انتخاب شده. 
تريسي شواليه كه رمان هاي تاريخي اش از جمله 
فراوان  شهرت  مرواريد»  گوشواره  با  «دختري 
همه  برگزيده  «كتاب هاي  است:  معتقد  هم  دارد، 
محبوب و سرگرم كننده اند. نكته كليدي در همه 
انگيزي  هيجان  داستان هاي  كه  است  اين  آنها 
تا  شب  مي كنند  وادارتان  كه  مي كنند  روايت  را 
ديروقت بيدار بمانيد و بخوانيد تا دريابيد كه چه 

اتفاقي مي افتد.» 
قرار است مراسم شب جهاني كتاب سال آينده 

در آمريكا هم برگزار شود.

«چينوا آچبه» تاثيرگذارترين شخصيت آفريقايي شد
«چينوا آچبه» نويسنده برنده  «بوكر»، تاثيرگذارترين شخصيت آفريقايي شناخته شد. براساس تحقيقي 
كه مجله «فوربس» اخيرا انجام داده ، چينوا آچبه نويسنده  معروف آفريقايي با شكست 39 شخصيت 
برگزيده توانست عنوان تاثيرگذارترين شخصيت آفريقاي را به دست آورد. در اين فهرست 40 نفري 
نام افراد مشهوري در حوزه هاي مختلف موسيقي ، فوتبال،  كارگرداني و ... به چشم مي خورد   اما اين 
نويسنده  نيجريايي همه را پشت سر گذاشت. آچبه در سال 1930 به دنيا آمد. رمان سال 1958 او به 
نام «همه چيز فرو مي پاشد» يكي از پرخواننده ترين آثار ادبيات آفريقاست. مقاله  «تصويري از آفريقا،  
نژادپرستي در دل تاريكي» كنراد او يكي از خالقانه ترين نقدهاي نوشته شده روي رمان كنراد است 
كه به تاثير روابط قدرت بر ادبيات قرن بيستم پرداخته است. در دهه  1960 آچبه به دنياي سياست 
قدم گذاشت. او هم اكنون در آفريقا و اياالت متحده  آمريكا زندگي مي كند. اين نويسنده  رنگين پوست 
مجله  «فوربس»  فهرست  در  كند.  خود  آن  از  را  بين المللي  جايزه «بوكر»  شد  موفق  سال 2007  در 
نام دو نويسنده  ديگر نيز به چشم مي خورد:  «بينياوانگا وايناينا» نويسنده  40 ساله  كنيايي و «گوگي 

واتيونگو»ي 73 ساله.

ويكي پديا هم كتاب شد
به  كه  كتاب  اين  شد.  منتشر  ويكي پديا  خود  درباره  كتابي  امسال،  فرانكفورت  كتاب  نمايشگاه  در 
مناسبت ده سالگي سايت ويكي پديا تهيه شده، به زبان آلماني است«همه چيز درباره ويكي پديا» نام 

سايت  كار  روش  درباره  است  مطالبي  مجموعه  و  دارد 
اينترنتي  پايگاه  اين  راه اندازي  سال  دهمين  ويكي پديا.در 
غنيمت  را  فرصت  ويكي پديا  جهاني  پروژه  آلماني  نماينده 
در  بار  نخستين  و  پرداخت  كتاب  اين  انتشار  به  و  شمرد 
را  آن  جاري  سال  فرانكفورت  كتاب  بين المللي  نمايشگاه 
در  زبان  آلماني  نويسنده   100 حدود  گذاشت.  نمايش  به 
نگارش اين كتاب مشاركت كرده اند. اين نويسندگان تالش 
به  نگاهي  يكديگر  از  مستقل  نوشته هاي  كمك  با  كرده اند 
پشت پرده پروژه ويكي پديا داشته باشند. در اين كتاب به 
سوال هايي از اين دست كه چه كسي پيش از اين از خود 
وجود  عرصه  به  پا  ويكي پديا  پروژه  چگونه  كه  پرسيده 
در  كار  براي  را  خود  انگيزه  كجا  از  نويسندگان  يا  نهاد 
جايي كه پولي پرداخت نمي شود به دست آورده اند پاسخ 

داده شده است.

تسخير وال استريت به زبان كودكانه
با شدت گرفتن موج اعتراض هاي وال استريت، نويسندگان تازه يي به صف حاميان اين جنبش پيوستند. «دنيل 
هندلر» نويسنده كتاب كودكان با نام مستعار «لموني اسنيكت» خبرسازترين امضاكننده اين بيانه بود. به 
گزارش ايبنا به نقل از سايت Occupy Writers، «دنيل هندلر» نويسنده محبوب كتاب كودكان كه كتاب هاي 

خود را با نام مستعار «لموني اسنيكت» منتشر مي كند، به جنبش نويسندگان اشغال وال استريت پيوست. 

خالق مجموعه 13 جلدي «بدبياري ها» يا «ماجراهاي بچه هاي بدشانس» با نوشتن مطلبي كه در وب سايت 
نويسندگان حامي جنبش منتشر شد، سعي مي كند به زبان ساده و كودكانه مشكالت اقتصادي اخير امريكا 

و خواسته هاي مردم معترض را در 13 بند براي كودكان جهان توضيح بدهد. 

برخي موارد اين يادداشت از اين قرارند: - اگر سخت كار كني و موفق بشوي، به اين معني نيست كه چون 
سخت كار كردي، موفق شده اي. درست همانطور كه اگر قدبلند هستي و موهاي بلند داري، به اين معني 
اگر  نمي گذارند.  تنهايش  هيچ وقت  مي ماند،  بچه  مثل  «پول»   - كوتوله مي شدي!  بودي  كچل  اگر  كه  نيست 

يك وقت غيبش زد، ببينيد آن را به چه كسي سپرده بوديد.

 شايد هم بايد دنبال كسي بگرديد كه بچه هاي زيادي را دور خودش جمع كرده و دايم توضيحات مشكوكي 
مي دهد كه اين همه از كجا آمده اند! - كساني كه مي گويند پول برايشان مهم نيست، شبيه آنهايي هستند كه 
مي گويند كيك برايشان مهم نيست – حتما به خاطر اين است كه چند تكه از آن را خورده اند! - شايد دليلي 

براي تقسيم كيك تان با ديگران نداشته باشيد. 

شايد خودتان آن را پخته ايد... مي توانيد همه كيك را براي خودتان نگه داريد و براي آدم هاي گرسنه دور 
توجيه  دنبال  به  كه  نيست  كسي  تنها  هندلر»  «دنيل  هستيد!  بامنطقي  آدم  خيلي  كه  بدهيد  توضيح  برتان  و 
حوادث براي كودكان است. با شدت گرفتن اعتراض هاي خياباني، والدين بسياري از كودكان سعي مي كنند 

كاپيتاليسم و اعتراض هاي ضدسرمايه داري را براي كودكان خود توضيح بدهند.

به گفته خبرنگار واشنگتن پست، بسياري از والدين امريكايي ترجيح مي دهند بچه ها را به خيابان ها ببرند تا 
همه چيز را از نزديك ببينند.
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نوشتن و درس دادن به سبك ما امريكايي ها
جويس كرول اوتس | مترجم: اميلي امرايي

قديمي ترين  از  يكي  من  و  مي شوند  برگزار  خالق  نويسندگي  كالس هاي  امريكا  در  كه  سال هاست 
از  هم  را  شكوهش  و  اوج  كه  داده ام  درس  خالق  ادبيات  مستمر  شكل  به  كه  هستم  نويسنده هايي 

اروپايي  نويسنده هاي  ندارند،  باور  س ها  كال  اين  به  هنوز  اروپايي ها  مي دانم.  پرينستون  دانشگاه 
ادبيات  زياد جدي اش نمي گيرند و معتقدند ما امريكايي ها مي خواهيم همه چيز را آكادميك كنيم و 
آكادميك نمي شود. اما تعداد نويسندگان جواني كه مي توانند حرفي براي گفتن داشته باشند و خيلي 
زود سر از دفتر ناشران بزرگ امريكايي در مي آورند مي تواند نشانه يي از اين باشد كه در داستان 
نويسي هم آموزش مي تواند راه را سريع تر هموار كند.البته كه من از آموزش قاعده هاي نوشتن 
دفاع مي كنم، براي اينكه به هر حال در تمام اين سال ها ديده ام نويسنده هايي را كه پشت ميزهاي 
دانشگاه پرينستون نشسته اند و بعد نويسنده هاي بهتري شده اند. اما اساسا نويسنده شدن و منتشر 
كردن كتابي درخور خواندن را مي توان به كسي آموخت؟ اين سوالي است كه در هر گفت وگويي با 
آن مواجه مي شوم و نشان مي دهد كه خيلي ها هنوز به اين مساله ايمان ندارند. و پاسخ من يك كلمه 

است، بله. همانطور كه موسيقي و نقاشي هم قابل تعليم است. 

نويسندگي هم همين طور است، اما نيمچه استعدادي الزم دارد، درست مثل من كه ذره يي استعداد 
نقاشي ندارم و البد موديلياني و رامبراند هم نمي توانستند يك نقاش معمولي از من بسازند. اصل 
ماجرا اينجاست كه در كالس هاي ادبيات خالق معجزه و معجوني در كار نيست، آدم هايي سر از اين 
كالس ها در مي آورند كه خود نويسنده هستند، اما در كالس هاي ادبيات خالق ياد مي گيرند با دست 
و دلبازي بخش زيادي از نوشته هايشان را دور بريزند و داستان شان را تميزكاري كنند و جال 
بدهند. به نظرم هيچ چيز براي يك نويسنده جوان بهتر از يك ويراستار خوب نيست. ويراستاري 
كه به نويسنده يي كه با صفحات داستانش درست مثل يك ميراث به جا مانده از اجدادش برخورد 
مي كند، يادآوري كند كه اينجا و آنجا را بايد دور بريزي، و فصل آخر را هم بهتر است در كشوي 

ميزت يادگاري نگه داري.

به هر حال كه نمي توان در هيچ كالس داستان نويسي يك اميلي ديكنسون ساخت، قرار هم بر اين 
است. با اين حال از همان چيزي كه اين كالس ها مي پرورانند بشدت احساس رضايت مي كنم، در 
واقع من در اين كالس ها براي دانشجويانم نقش همان ويراستار را بازي مي كنم. گاهي وقت ها با 
داستاني روبرو مي شوم كه يكي از شاگردانم نوشته است، داستاني پر از شخصيت هاي عجيب و 
شده  گم  قهرمان  همه  اين  البه الي  مي شد  داستان  قهرمان  بايد  كه  كسي  اصلي،  صداي  اما  غريب، 

است، در حالي كه اول بودن و بيشتر ديده شدن حقش بود. 

من شاگردانم را به بازنويسي و بازنويسي و بازهم بازنويسي تشويق مي كنم. بازنويسي چند باره 
درست مثل اين است كه موتور ماشيني را براي تعمير باز كنيد و بعد از هر بار تعمير كردن انبوهي 
پيچ و مهره اضافه پيدا كنيد كه اگر نباشند ماشين شما بهتر و تندتر حركت مي كند، من به معجزه 
شيفته  قدر  آن  باشد،  باتجربه يي  نويسنده  هم  قدر  هر  اول  بار  اينكه  براي  دارم.  ايمان  بازنويسي 
آفرينش ادبي خواهد شد كه ظرايف را فراموش مي كند. اول كار توصيه مي كنم سراغ يك سر تايپ 
كردن نروند، البته خيلي ها ديگر نمي توانند، اما من هنوز هم اول كار داستان را روي كاغذ مي نويسم 
و در پروسه تايپ كردن، انگار كه يك جور بازنويسي هم خود به خود اتفاق مي افتد. هميشه ديده ام 
كه در جريان همين بازنويسي هاست كه فصل اول كه با همان شيدايي و شيفتگي نوشتنش را آغاز 
كرده اند دور ريخته مي شود و در بيشتر موارد حتي فصل آخر هم تغيير مي كند. هر چند كه اگر 

شروع داستان حساب شده باشد كار بازنويسي ها را آسان تر خواهد كرد.

كالس داستان نويسي خالق معجزه نمي كند، بلكه به شما ياد مي دهد كه نويسندگي هم قاعده هايي 
و  جمع  بايد  نوشتن  آغاز  از  پيش  كه  يادداشت هايي  مثل  قاعده هايي  فيلمسازي.  مثل  درست  دارد، 
جورشان كنيد. سرفصل هايي كه بايد براي نوشتن رمان داشته باشيد و رفتن و ديدن فضاهايي 
كه مي خواهيد در داستانتان به آنها بپردازيد. در نهايت اينكه نوشتن كار عجيبي نيست، اگر كمي 
يك  داشتن  با  اروپايي ها  سبك  به  يا  خالق  ادبيات  كالس هاي  در  مي توانيد  باشيد،  داشته  استعداد 
ويراستار سختگير به راه راست بياوريدش و نويسنده يي خوب باشيد. و از همه مهم تر چيزي كه 
هميشه در كالس هاي ادبيات خالق هم به دانشجويانم مي گويم: «هيچ وقت كمتر از يك سال براي 
چاپ داستاني كه نوشته ايد عجله نكنيد، به خودتان زمان بدهيد، دست به انتشار داستاني نزنيد كه 

ممكن است بعدها مايه خجالت شما در كارنامه كاري تان باشد. »
برگرفته از اعتماد

ادبيات

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

يك شاهكار ادبى پس از 50 سال پيدا شد  
 يك شاهكار ادبى بسيار كوتاه نوشته هارولد پينتر نمايشنامه نويس بريتانيايى و برنده جايزه نوبل ادبيات 

پس از 50 سال كشف شد.
 اين طرح كوچك «چترها» نام دارد و ماجراى حرف هاى دو مرد آقامنش است كه در مورد چتر با هم حرف 

مى زنند. اين طرح بخشى از اجرايى در تماشاخانه ناتينگهام در دهه 1960 بوده است.
 

آنتونيا فريزر، بيوه پينتر در گفت وگو با گاردين گفت از وجود اين 
كتابخانه  را  «چترها»  نمايشنامه  بودم.»  بى اطالع  كامال  «نمايشنامه 
بريتانيا كشف كرده كه از سال 2008 و يك سال پيش از مرگ پينتر 

تمامى نوشته هاى نمايشنامه نويس بريتانيايى به اختيارش درآمد.
اختيار  در  را  پينتر  متن هاى  پيشتر  كه  محققانى  تعجب  كمال  در   
در  دقيقه اى   10 طرح  اين  بودند.  نشده  متن  اين  متوجه  داشتند 

نمايشى به نام «تو، من و دروازه» به كار رفته بود.
 تا سال 1968 هر اثرى كه قرار بود روى صحنه برود بايد تقديم 
اداره اى مخصوص مى شد تا گواهى اجرا بگيرد و يك نسخه آن هم 
در آرشيو اداره مى ماند. اين نمايش مجوز اجرا گرفت و «سرگرمى 
معركه» توصيف شد. نمايشنامه از همان زمان در اين اداره ماند و 

بعد همراه با آثارى ديگر به دست كتابخانه بريتانيا رسيد.
 آنتونيا فريزر اين طرح را «بامزه» توصيف كرده است و گفته به 
اين  شخصيت هاى  كرده اند،  اجرا  را  آن  خانواده اش  اعضاى  همراه 

نمايشنامه كوتاه «A» و «B» نام دارند.
متن  اين  واقعى  بازيگران  اگر  مى شوم  «خوشحال  افزود:  فريزر   
را اجرا كنند.» جيمى اندروز، رئيس بخش زبان انگليسى و نمايش 

كتابخانه بريتانيا گفت: «اين متن فرصتى جذاب و مهم است و به صاحب نظران پينتر اجازه مى دهد درمورد 
متنى تفسير و تحليل بنويسند كه خود پينتر هم نسخه اى از آن نداشته است.» 

اين متن كوتاه سرشار از «مكث» است كه نشانه و امضاى نمايشنامه هاى پينتر است. پينتر در زمان روى 
صحنه رفتن «چترها» فقط 29 سال داشت و با اجراى «مستخدم» در وست اِند به شهرت رسيده بود.

 پيدا شدن اين طرح همزمان شده است با افتتاح سالن جديد هارولد پينتر در لندن. اولين نمايشى كه در اين 
سالن اجرا مى شود «مرگ و دوشيزه» است كه اولين حضور تندى نيوتن در تئاتر لندن را هم رقم مى زند.

 پينتر كه «جشن تولد»، «بازگشت به خانه» و «خيانت» از ديگر آثارش هستند سال 2005 برنده جايزه نوبل 
ادبيات شد. پينتر در فاصله سال هاى 1958 و شكست «جشن تولد» تا 1960 و موفقيت «مستخدم» چندين طرح 
نوشت كه «چترها» يكى از آن هاست و به گفته مايكل بيلينگتن، منتقد تئاتر يكى از بهترين آثار پينتر است كه 

بلند خواندن متن، قدرت نمايشنامه را به راحتى نشان مى دهد.
 بى بى سى / 25 اكتبر 
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باز هم شاهكار سينمايي آلفرد هيچكاك به عنوان بهترين ساخته اش 
انتخاب شد

سينماي  آن  موضوع  كه  گزارشي  در  اسكرين  سينمايي  نشريه 
آلفرد  سينمايي  شاهكار  «سرگيجه»،  هم  باز  است،  هيچكاك  آلفرد 

انتخاب  نامدار  كارگردان  اين  ساخته  بهترين  عنوان  به  را  هيچكاك 
سينماي  موضوع  به  كه  گزارشي  در  «اسكرين»  است.  كرده 
مضامين  حاوي  آثار  ساخت  در  او  تخصص  و  هيچكاك  آلفرد 
اين  ساخته  بهترين  عنوان  به   «سرگيجه»  فيلم  از  مي پردازد،  تعليق 
با   1958 سال  محصول  است.«سرگيجه»  برده  نام  نابغه  كارگردان 
چندان  موفقيتي  گيشه  در  اگرچه  استوارت»  «جيمز  نقش آفريني 
هيچكاك  شاهكارهاي  از  يكي  را  آن  بسياري  اما  نياورد،  دست  به  
صدف  جايزه   اسپانيا،  سن سباستين  فيلم  جشنواره   در  كه  مي دانند 
نقره اي را به  دست آورد. اين فيلم نامزد دو جايزه اسكار نيز بوده 
كه   1951 سال  محصول  قطار»  در  «غريبه هايي  فيلم  از  پس  است. 
كه  دارد  قرار  «رواني»  فيلم  دارد،  قرار  فهرست  اين  دوم  رتبه  در 
سال  در  فيلم  اين  سينماست.  تاريخ  فيلم هاي  ترسناك ترين  از  يكي 
1992 در فهرست ميراث فرهنگي آمريكا و در گنجينه شاهكارهاي 
سينمايي هاليوود قرار گرفت. «رواني» محصول سال 1960، نامزد 
جوايز  در  كه  بود  كارگرداني  بهترين  جمله  از  اسكار  جايزه  چهار 
سينمايي «ادگار آلن پو» بهترين فيلم جنايي شناخته شده و در جوايز 
«گلدن گلوب» جايزه بهترين بازيگر زن را براي «جانت لي» به دست 
آورد. فيلم «پنجره عقبي» محصول سال 1954 با نقش آفريني «جيمز 
استوارت» نيز در مكان چهارم بهترين فيلم هاي آلفرد هيچكاك قرار 

فيلم  بهترين  عنوان  و  بود  اسكار  جايزه  چهار  نامزد  فيلم  اين  دارد. 
پليسي را از جوايز «ادگار آلن پو» در سال 1955 كسب كرد. «سر 
انگليسي  تاثير گذار  و  صاحب نام  فيلمساز  هيچكاك»،  جوزف  آلفرد 
و پيشگام تكنيك هاي بديع در ژانرهاي تريلر رواني و تعليق، متولد 

سيزدهم اوت 1899 در لندن بود كه روز 29 آوريل 1980 در سن 
81 سالگي درگذشت. هيچكاك پس از يك دوره  موفق فيلمسازي در 
صدادار  فيلم هاي  هم  و  صامت  فيلم هاي  هم  كه  انگلستان  زادگاهش 
را شامل مي شد، به هاليوود پيوست و در سال 1956 با حفظ مليت 
فعاليت  دهه  شش  طي  او  پذيرفت.  را  آمريكا  شهروندي  انگليسي، 
سينمايي، كه از عصر فيلم هاي صامت تا فيلم هاي همراه با ديالوگ  
و فيلم هاي رنگي را شامل مي شد، بيش از 50 فيلم بلند را كارگرداني 
كرد. از او هنوز به عنوان يكي از برترين كارگردانان تاريخ سينما ياد 
مي شود. هيچكاك شهرت خود را به  واسطه  تبحر مثال زدني اش در 
به كارگيري عناصر دلهره، ترس و تعليق به دست آورد، چنان كه از 
او به عنوان «استاد تعليق» نام برده مي شود. اين كارگردان برجسته، 
اولين فيلم خود را در سال 1922 در انگليس با نام «شماره 13» آغاز 
كرد كه البته نيمه تمام ماند. وي از سال 1939 عمدتا در آمريكا آثار 
از  بالكون»  «مايكل  سال 1925  در  مي كرد.  عرضه  و  توليد  را  خود 
هيچكاك   به  را  فرصت  اين  پيكچرز»  «گينزبورو  فيلمسازي  شركت 
جوان داد تا اولين فيلم بلند خود را باعنوان «باغ تفرجگاه» در آلمان 
فيلم  با  را  دلهره آور  فيلم هاي  ساخت  تجربه   اولين  هيچكاك  بسازد. 
«مستاجر» به دست آورد. اكران اين فيلم در انگلستان در سال 1927 
با موفقيت چشمگير و استقبال بي نظيري از سوي مردم و منتقدين 

نيز  فيلم  اين  هيچكاك،  نخستين  فيلم هاي  ديگر  همچون  شد.  همراه 
از تكنيك هاي اكسپرسيونيست تاثير پذيرفته كه او آنها را مستقيما 
گرفت  تصميم  هيچكاك   ،1929 سال  در  بود.  فراگرفته  آلمان  در 
دهمين فيلم خود را با نام «حق السكوت» بسازد و درحالي كه هنوز 
در مرحله توليد بود، استوديوي سازنده آن تصميم گرفت تا آن را 
از  پس  سازد.  بدل  انگليس  سينماي  ديالوگ  با  همراه  فيلم  اولين  به 
 39» و   (1934) مي دانست»  زياد  كه  «مردي  چون  فيلم هايي  ساخت 
پله» (1935)، هيچكاك روند موفقيت هاي خود را با ساخت فيلم «خانم 
ناپديد مي شود» ادامه داد. «عقاب كوهستان»(1926)، «حلقه»(1927)، 
و  «غريب   ،(1931) «ماري»  «قتل»(1930)،   ،(1928) دهقان»  «همسر 
غني» (1931) و «مامور مخفي» (1936) ديگر ساخته هاي هيچكاك در 
اين سال ها بودند. وي در اوج موفقيت و شهرت به هاليوود پيوست 
ساخت.  «ربكا»  نام  با  سال 1940  در  را  آمريكايي اش  فيلم  اولين  و 
رماني  از  است  اقتباسي  و  افتاده  اتفاق  انگليس  در  فيلم  اين  داستان 
خارجي»  «خبرنگار  موريه».  دو  «دافنه  انگليسي  نويسنده   نوشته  
داستان  كه  تريلر  ژانر  قالب  در  بود  هيچكاك  آمريكايي  فيلم  دومين 
نامزد  سال 1940  در  توانست  فيلم  اين  مي افتاد.  اتفاق  اروپا  در  آن 
سال  اولين  در  خارجي»  «خبرنگار  شود.  فيلم  بهترين  اسكار  جايزه 
وقوع جنگ اول جهاني ساخته شده و الهام گرفته از رويدادهاي در 
حال تغيير در اروپا بود. فيلم هاي هيچكاك در دهه  40 بسيار متنوع 
درام  تا  اسميت»(1941)  خانم  و  «آقا  رمانتيك  كمدي  اثر  از  بودند؛ 
در  تاريك «سايه يك شك» (1943).  اثر  «پرونده  بهشت» (1947) و 
سال 1941 هيچكاك براي اولين بار در سمت تهيه كننده و كارگردان، 
فيلم «سوءظن» را ساخت. اين فيلم جايزه  اسكار بهترين بازيگر زن و 
جايزه  انجمن منتقدان فيلم نيويورك را براي «خوان فونتاين»، بازيگر 
براي  را  «خرابكار»  فيلم  بعد  سال  يك  هيچكاك  آورد.  به همراه  آن 
كمپاني «يونيورسال» و در سال 1944 فيلم «قايق نجات» را براساس 
رماني از «جان اشتاين بك» براي كمپاني «فوكس قرن بيستم» ساخت. 
اين فيلم از آنجايي كه سكانس هايش تنها در يك قايق گرفته شده اند، 
كارگردان  اين  مي شود.  محسوب  كارگردان  اين  فيلم  محدودترين 
بازگشت  انگلستان  به  زادگاهش  از  ديدار  براي  آن  از  پس  انگليسي 
اطالعات  وزارت  براي  فرانسوي زبان  كوتاه  فيلم  دو  بين  اين  در  و 
انگليس ساخت. پس از بازگشت به آمريكا، وي دو فيلم «طلسم شده» 
(1945) و «بدنام»(1946) را ساخت كه در اين فيلم «اينگمار برگمن»، 
نقش آفريني داشت. «بدنام» به فروش چشمگيري دست يافت و يكي 

از موفق ترين آثار سينمايي هيچكاك نام گرفت. 

اولين فيلم رنگي هيچكاك در سال 1948 بانام «طناب» به روي پرده 
سينماها رفت كه با نقش آفريني «جيمز استوارت» همراه بود. در سال 
1950، هيچكاك فيلم «وحشت در صحنه» را براي كمپاني «برادران 
وارنر» ساخت. پس از آن بود كه فيلم پرفروش «غريبه ها در قطار» 
و  آمريكا  در  فيلم هايش  عناصر  از  تركيبي  از  استفاده  با  را   (1951)
از   (1954) بگير»  قتل  نشانه  را  «ام  فيلم  در  سپس  ساخت.  انگليس 
فيلم هاي  كرد.  استفاده  اولين  بار  براي  سه بعدي  فيلمبرداري  تكنيك 
«پنجره  عقبي» (1954) و «براي گرفتن دزد» (1955) از ديگر فيلم هاي 
موفق هيچكاك در دهه  50 بودند. «مرد عوضي» (1957) آخرين فيلم 
هيچكاك براي كمپاني «برادران وارنر» بود. اين فيلم سياه و سفيد، 
تنها نقش آفريني «هنري فوندا» را به همراه داشت. پس از «سرگيجه»، 
به  كالن  اعتباري  هريك  كه  ساخت  ديگر  موفق  فيلم  سه  هيچكاك 
از  «شمال  افزودند.  صاحب سبك  كارگردان  اين  سينمايي  كارنامه  
شمال غربي» (1959)، «رواني» (1960) و «پرندگان» (1963) سه اثر 
پيري  دوران  آغاز  با  بودند.  او  فيلمسازي  پاياني  سال هاي  ماندگار 
و نشانه هاي بيماري در هيچكاك، جديت او در ساخت فيلم كمرنگ 
شد.او در دو دهه  پاياني عمر، تنها چند فيلم تريلر جاسوسي از جمله 
«پرده  پاره» (1966) با نقش آفريني «پل نيومن» و فيلم «توپاز» (1969) 
را ساخت. پس از بازگشت به انگليس، او آخرين فيلم موفق خود را 
با نام «جنون» در سال 1972 به نمايش درآورد. «توطئه خانوادگي» 
شد.  ساخته   1976 سال  در  كه  بود  ساخته  هيچكاك  فيلم  آخرين 
آلفرد هيچكاك در سال 1980 از سوي ملكه اليزابت دوم به دريافت 
را  آن  كه  نداد  مهلت  هيچكاك  به  مرگ  هرچند  آمد.  نائل  «سر»  لقب 
رسما دريافت كند. وي چهارماه پس از اعالم اين خبر، در روز 29 
آوريل 1980 در سن 80 سالگي براثر نارسايي كليوي در لس آنجلس 
درگذشت. هيچكاك طي 60 سال فعاليت سينمايي، به واسطه ساخت 
آثار برجسته موفق به كسب جوايز متعددي شد كه شايد مهم ترين 
آنها جايزه  يادبود آكادمي اسكار در سال 1967 باشد. او پنج  بار در 
سال  «ربكا»،  براي  سال 1940  «رواني»،  فيلم  براي  سال هاي 1960 
1944 براي «قايق نجات»، سال 1945 براي «طلسم شده» و سال 1954 
براي «پنجره عقبي» نامزد جايزه  اسكار بهترين كارگرداني شد.وي 
همچنين نامزد اسكار بهترين تهيه كننده براي فيلم «سوء ظن» در سال 
1941 شده بود. فيلم هاي «ربكا»، «خبرنگار خارجي» و «طلسم شده» 
نامزد اسكار بهترين فيلم نيز بودند. 16 فيلم ساخته  او نامزدي اسكار 
«پنجره   «سرگيجه»،  فيلم  چهار   ،2008 سال  آوردند.در  به دست  را 
سوي  از  بگير»  قتل  نشانه  را  «ام  و  شمال غربي»  از  «شمال  عقبي»، 
انجمن فيلم آمريكا در فهرست 10 اثر برتر سينماي جنايي جهان قرار 

گرفتند.  برگرفته از تهران امروز

اين سرگيجه تمامي ندارد!
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کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

جورج رومرو، برترين 
كارگردان ژانر وحشت

«رومن  اسكورسيزي» ،  «مــارتين  «ديـويـدليـنچ» ، 
فهرست  در  اسپيلبرگ»   «استيون  و  پوالنسكي» 
فيلم هاي  ژانر  در  سينما  تاريخ  كارگردانان  برترين 
در  فيلم»  «توتال  گرفتند.نشريه  قرار  ترسناك 
شماره امروز خود فهرستي از بهترين كارگردانان 
فيلم هاي  ساخت  در  ويژه اي  تبحر  كه  سينما  تاريخ 

دلهره آور و ترسناك دارند منتشر كرد. 

رومرو»  «جورج  اختيار  در  فهرست  اين  اول  رتبه 
است كه «استاد سينماي وحشت» نام گرفته است. 
وي با فيلم هايي چون «سرزمين مردگان»، «ميمون 
و  «مارتين»  زنده»،  مردگان  «شب  مي درخشد»، 
«سپيده دم مردگان» به عنوان يكي از بزرگان دنياي 

سينماي وحشت معروف شد. 

و  آمريكايي  سرشناس  كارگردان  لينچ»،  «ديويد 
«كله  دوقلو» ،  «برج هاي  چون  معروفي  آثار  خالق 
و «جاده  آبي»  پاك كن» ، «شاهراه گمشده»، «مخمل 
مالهلند» در رتبه سوم قرار دارد. «ديويد كراننبرگ»، 
آثاري  خالق  و  هاليوود  سرشناس  فيلمساز  ديگر 
چون «برخورد» در مكان پنجم بهترين كارگردانان 
ژانر ترس قرار دارد. وي در كارنامه سينمايي خود 
جايزه  و  طاليي»  چون «كالسكه  متعددي  افتخارات 
نقره اي»  « خرس  و  كن  جشنواره  داوران  هيات 

جشنواره برلين را دارد.

 «رومن پوالنسكي»، برنده اسكار و نخل طالي كن 
كه فيلم هايي چون «بچه رزماري» و «مستاجر» در 
ديده  دلهره آور  اثري  به عنوان  او  كارنامه سينمايي 
«مارتين  دارد.  حضور  دوازدهم  مكان  در  مي شود 
فيلم هاي  ساخت  اساتيد  از  كه  اسكورسيزي» 
چون  فيلم هايي  با  مي شود  محسوب  ترسناك 
«راننده تاكسي»، «پادشاه كمدي» و «جزيره شاتر» 

در رتبه سيزدهم ايستاده است.

از  پس   2008 سال  در  ساله   68 اسكورسيزي   
بهترين  جايزه  سرانجام  اسكار،  نامزدي  هفت بار 
در  وي  كرد.  كسب  «مردگان»  براي  را  كارگرداني 
فيلم  براي  را  كن  طالي  نخل  جايزه   1976 سال 
«راننده تاكسي» كسب كرد و در سال 1986 بهترين 

كارگردان كن شد.

نخل  برنده  آلماني  كارگردان  هانكه»،  «ميشائيل   
طالي كن با فيلم هايي چون «ربان سفيد»،  «پنهان» 
ديده  پانزدهم  مكان  در  خنده دار»  «بازي هاي  و 
صاحب نام  فيلمساز  اسپيلبرگ»،  مي شود. «استيون 
«پارك  چون  ترسناكي  آثار  كه  نيز  آمريكايي 
ژوراسيك»، «آرواره ها» و «دوئل» را ساخته است، 

در مكان شانزدهم حضور دارد.

«بايد درمورد كوين صحبت كنيم»
 بهترين فيلم جشنواره لندن شد  

 تازه ترين ساخته لين رمزى فيلمساز زن اسكاتلندى برنده جايزه بهترين فيلم پنجاه و پنجمين دوره 
جشنواره فيلم لندن شد.

 «بايد درمورد كوين صحبت كنيم» اولين بار در دنيا ماه مه پيش در بخش مسابقه جشنواره كن به 
نمايش درآمد و مورد تحسين منتقدان قرار گرفت.

اين فيلم براساس رمانى برنده جايزه نوشته اليونل شرايور ساخته شده و تصويرى تزلزل ناپذير از 
ارتباط پرآشوب يك مادر (با بازى تيلدا سوئينتن بازيگر برنده اسكار) با پسرش ارائه مى دهد.

جمله  از  ديگر  رقيب  هشت   2011 لندن  فيلم  جشنواره  اصلى  جايزه  دريافت  براى  رمزى  لين  فيلم 
«فاوست»  برنده جايزه نخل طالى جشنواره كن و «فرزندان»  با بازى جرج كلونى را شكست داد.

جان مدن رئيس هيئت داوران جشنواره فيلم لندن چهارشنبه شب در مراسم اختتاميه جشنواره درباره 
تمام  از  بزرگ  فيلمسازان  كه  بى نظير  نگاهى  با  فيلم  «اين  گفت:  كنيم»،  صحبت  كوين  درمورد  «بايد 

سبك هاى سينما را به هم پيوند مى دهد، ساخته شده است.»
جايزه بهترين چهره تازه كار بريتانيا به كنديس رايد براى بازى در فيلم «Junkhearts» اعطاء شد. 
اين جايزه براى تقدير از استعدادهاى جديد سينماى بريتانيا در نظر گرفته شده و دستاوردهاى يك 

نويسنده، تهيه كننده، كارگردان يا بازيگر تازه كار را مورد تجليل قرار مى دهد.
«Las Acacias» به كارگردانى پابلو جرجلى فيلمساز آرژانتينى برنده جايزه ساترلند جشنواره فيلم 
لندن شد كه به كارگردان بديعترين و خالقترين فيلم اول به نمايش درآمده در جشنواره اعطا مى شود.

جايزه گريرسن بهترين مستند هم به «در ورطه: داستانى از مرگ، داستانى از زندگى» ساخته ورنر 
هرتسوگ رسيد كه درباره بند اعدامى هاست.

همان طور كه قبال اعالم شد ديويد كراننبرگ كارگردان كانادايى و رالف فاينس بازيگر بريتانيا جايزه 
«دوستى موسسه فيلم بريتانيا» را دريافت كردند كه باالترين جايزه اين موسسه است.

فرناندو  كارگردانى  به  فيلم «360»  با  مهر)  اكتبر (20  لندن 12  فيلم  جشنواره  دوره  پنجمين  و  پنجاه 
ميرلس با بازى جود الو، ريچل وايس و آنتونى هاپكينز آغاز شد و روز پنجشنبه با «درياى عميق 

آبى» به كارگردانى ترنس ديويس با بازى ريچل وايس به پايان مى رسد.
رويداد  بزرگترين  عنوان  به  آن  از  و  مى كند  برپا   BFI بريتانيا  فيلم  مؤسسه  را  لندن  فيلم  جشنواره 

سينمايى بريتانيا ياد مى شود. اولين دوره جشنواره لندن سال 1956 برگزار شد.

رويترز / 27 اكتبر
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تدريس خصوصى كمانچه و ويولون توسط كارشناس موسيقى
07904235833

موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا

الزامات فنى)تكنيكى(و تأثيرات آن بر شيوه
مدت اجراى موسيقى و فرم آن قبال متناسب با ضرورتهاى  صفحه 
گرامافون تنظيم مى شد.زمانى كه صفحهء 78 دور وجود داشت،يك 
قطعه به دو قسمت 4 يا 5 دقيقه اى تقسيم  مى شد.مثال اجرايى در 
يك دستگاه همراه با مدوالسيون  انجام مى شد،(مثال ابو عطا/حجاز 
يك  آن  بدنبال  آزاد)و  ريتم  آوازى(با  قطعه اى  شور/شهناز)بعد  و 
صفحه.احتماال  طرف  هر  در  مجزا  گوشهء  دو  احيانا  يا  تصنيف 
سازنده«دستگاهها»هستند،استقالل   دوران«گوشه ها»كه  آن   در 
مى شدند،  اجرا  مؤخره  و  مقدمه  بدون  معموال  و  داشته  بيشترى 
ضبط اين گوشه ها بر روى صفحات متعدد گواهى بر اين  موضوع 
دوره  اين  از  مختصرتر  بسيار  موسيقى  اجراى  زمان  است.مدت 
موسيقى  مقامهاى  مى گرفتند  بر  در  را  گوشه  چند  تنها  و  بودند 
هستند) نزديك  ايرانى  موسيقى   دستگاههاى  به  آذربايجانى(كه 

متعدد و مختصر هستند به همين دليل  بيشتر اوقات بيان و اجرايى 
كوتاه دارند.اين نكته در موسيقى  سنتى نواحى نيز ديده مى شود.

كاست(كه  نوار  و  كنسرت  اجراى  اصول   كه  است  سال  دهها  اّما 
الى  ساعته  نيم  است)برنامه هاى  شده  صفحه   جايگزين  كامال 
يكساعته را ايجاب  مى كند.فرم و شكل موسيقى بنا به لزوم تطويل 
به   مكثها(كه  و  سكونها  تكنوازان  كرد.اكثر  تغيير  موسيقى  اجراى  
اجراى   در  برابر  دو  ميزان  به  را  است  موسيقى  در  تزئين  منزله 
بيانى   داراى  رديف  در  موسيقى  كه  حالى  در  مى برند  كار  خود 
ادعاست. اين   بر  روشنى  نمونه  ،بويژه  نى  است.  سريع  و  كوتاه 

(دورينگ: 73 :1984)از سوى ديگر نوازنده  اجراى خود را با چهار 
بيهوده  جوابهاى  و  سئوال  و  بداهه  بصورت  طوالنى  مضرابهاى 
آن  نوع«ضربى»به  از  ريتميك  قطعاتى   يا  و  مى آميزد  ضرب  با 
مى افزايد.اين كشش زمانى به  گسترش دستگاهها و سير و تفحص 
 5 قديم  دريف  در  افشارى  مى انجامد.آواز  ديگر  دستگاههاى  در 
دقيقه بيشتر طول  نمى كشيد در حالى كه امروزه شايد براحتى تا 
30 دقيقه ادامه  يابد.)بنابراين،اين شيوه در مجموع شيوه اى است 
به  دستگاه  يك  اجراى  و  شخصى تر  و  بيشتر،معتدل تر  سكون   با 
موجب   تدريجا  مسائل  مى شود.اين  انجام  طوالنى  تفحصى  شكل  
در  گشت.اگر  سنتى  موسيقى  در  جديدى  روال  و  قاعده  پيدايش 
استفاده  موسيقيدانان   از  عده اى  براى  موسيقى  تاريخ  از  دوره اى 
از اين روشها و آفرينش انواع جديد آن بعنوان يك  امتياز يا يك 
ندارد.اينگونه  وجود  تلقى   اينگونه  ديگر  مى شد،امروز  تلقى  ضعف 
و  داده  خاتمه  آن  به  سنت   روح  به  ورود  و  تحميل  با  نوآوريها 
تدريجا  سنت  ترتيب  كردند)بدين  كسب  يافتند(اصالتى  كرامت 

متحّول شد.
حقيقت جالب توجه اينست كه موسيقى آذربايجانى كه به  موسيقى 
است.اين  نپيموده   را  تحول  سير  اين  است  نزديك  بسيار  ايرانى 
موسيقى چون گذشته همواره سنگين،قوى و سريع بنظر مى رسد.

داراى  مشخصات  نظر  از  دور   78 1940،صفحات  سالهاى  تا 
خصوصيات  بودند.اين  درخشان  و  قدرت،ساده  وزين،پر  فضايى 
و  هند  موسيقى  خصوصا  همجوار  فرهنگهاى   موسيقى  در 
در  تحّوالت  و  تغيير  مى خورد.همچنين  چشم   به  عربى  كشورهاى 
شيوه ها كامال با آنچه  در ايران بررسى شد،مطابقت دارند.تصوير 
كنونى كه  مى توان از موسيقى هند داشت؛از منابع و مآخذ قديمى 
اين  موسيقى بسيار دور است.مى توان آثار خوانندهء مصرى  «ام 
كرد.اينكه  مقايسه   خوانندگى اش  كار  انتهاى  و  ابتدا  در  كلثوم»را 
موسيقى هاى ذكر شده سير تغيير و تحّول مشابهى  را پيموده اند.

باشد.اندازه  تفسير  قابل   مى تواند  جمعى  ارتباط  وسايل  طريق  از 
صفحه 78 دور بدنبال استانداردهاى بزرگتر بطور مشابه متحول 
و  سليقه،ريتم  در  كلى تر  تحّولى  كه   انگاشت  چنين  شد.مى توان 
شيوهء زندگى در رابطه با دوران جديد بوجود آمد.راديو نيز نقش 
خود را در اين تحول  ايفا كرد.استاد احمد عبادى كه سهم بسزايى 
كه  مى كند:زمانى  داشت،نقل  سنتى  شيوهء  دگرگونى  و  تغيير  در 
و  تهاجمى،پر  شد،صداى  ضبط  تكنوازى  بصورت  اجراها  اولين  
شنوندگان  اعتناى   و  توجه  كالسيك(سنتى)مورد  سه تار  سنگين 
قرار نگرفت.او طى يك سال كوشش كرد صداى  ساز خود را از 
نظر راديويى خوش صداتر كند و به اين ترتيب  رضايت شنوندگان 
ضبط  تأثيرات«اكو»در  از  استفاده  ديگر  مّهم  كند.عامل  جلب  را 
برنامه ها بود.اكو عبارت است از تكنيك بازگشت صداها بصورت 
انعكاس صوت و هر چند بار كه بخواهيم عملى مى گردد.در اروپا 
از«اكو»بصورت  ماليم ترى استفاده مى شود كه مثال تأثير نواختن 
در كليسا را افزايش مى دهد(ايرانيها به آناكوى حّماميمى گويند)اين  
«اكو»كه به آسانى صورت مى پذيرد داراى وسعتى كم و محدود 
است.يعنى صدا 1 الى 2 بار در سطحى ضعيف  منعكس مى شود.

در ايران اين كار تا حد تهوع انجام  مى شود. ...
ادامه داردد

«تن تن» روى پرده 
سينماهاى اروپا

 The) شاخ»  تك  اسب  راز  تن:  تن  «ماجراهاى  بعدى  سه  انيميشن   
به   (Adventures of Tintin: the Secret of the Unicorn
كارگردانى استيون اسپيلبرگ، 2 ماه زودتر از آمريكاى شمالى و از 
امروز (26 اكتبر – 4 آبان) پاييز سال جارى روى پرده سينماهاى 

اروپا رفته است. 
بنابر گزارش پايگاه اطالع رسانى هاليوود ريپورتر، بلژيك، فرانسه، 
ايرلند، هلند، انگلستان از امروز «ماجراهاى تن تن» را اكران كرده اند 
و اكران اين انيميشن از فردا در كشورهاى اروپايى دانمارك، آلمان، 

ايتاليا، پرتغال و روسيه آغاز مى شود. 
تن  «ماجراهاى  انيميشن  اكران  نيز  سبز  قاره  اين  كشورهاى  ساير 

تن» را از فردا و هفته آينده آغاز مى كنند. 
شركت فيلم سازى «پارامونت پيكچرز» نيز «ماجراهاى تن تن: راز 
اسب تك شاخ» را در تاريخ 21 دسامبر (30 آذر) پاييز سال جارى 

روى پرده سينماهاى آمريكاى شمالى مى برد. 
دليل  بدين  انيميشن  اين  تن»،  «تن  سازنده  مسئوالن  اظهارات  بنابر 
هاى  دانشگاه  و  مدارس  كه  است  شده  اكران  مقرر  موعد  از  زودتر 
بيشتر كشورهاى اروپايى در اين هفته و هفته آينده تعطيل هستند و 
چون مخاطبان اين انيميشن را دانش آموزان و دانشجويان تشكيل 
تن»  تن  «ماجراهاى  اكران  براى  موقع  بهترين  زمان  اين  دهند،  مى 

است. 
همچنين «ماجراهاى تن تن» از تاريخ يكم دسامبر (10 آذر) نيز در 

ژاپن روى پرده سينماها مى رود. 
 (Paramount Pictures) پيكچرز»  «پارامونت  فيلمسازى  شركت 
برعهده  را  شاخ»  تك  اسب  راز  تن:  تن  اكران «ماجراهاى  مسئوليت 
دارد و استيون اسپيلبرگ به همراه پيتر جكسون و كاتلين كندى تهيه 

كنندگان اين فيلم سينمايى هستند. 
 Comic) هايى  داستان  مجموعه  براساس  بعدى  سه  انيميشن  اين 
Book) از نويسنده اى به نام هرژه ساخته مى شود و در اين قسمت 
از «ماجراهاى تن تن»، جمى بل نقش خبرنگارى را بازى مى كند كه 

با سفر به دور دنيا با آدم هاى بد و شرور مقابله مى كند. 
نقش شخصيت منفى اين انيميشن را نيز دنيل كرگ بازى مى كند و 
بازيگران ديگرى مانند اندى سركيس، سايمون پگ، نيك فروست، گد 
الماله، توبى جونز، ماكنزى كرك از جمله ديگر چهره هاى سينمايى 
هستند كه در «ماجراهاى تن تن: راز اسب تك شاخ» ايفاى نقش مى 

كنند. 
هلمز»  «شرلوك  فيلمنامه  (نويسنده  موفات  استيون  همچنين 
«اسكات  فيلمنامه  (نويسنده  رايت  ادگار   ،(Sherlock Holmes)

پيلگريم عليه دنيا» (Scott Pilgrim vs. the World)، جو كورنيش، 
دوگ ميرو و كارلو برنارد نيز به طور مشترك فيلمنامه «ماجراهاى 

تن تن: راز اسب تك شاخ» را نوشته اند. 
انيميشن سه بعدى «ماجراهاى تن تن: راز اسب تك شاخ» براساس 
شده  ساخته  هاليوودى  هاى  انيميشن  ساخت  پيشرفته  تكنولوژى 
است، به طورى كه بازى بازيگران، به صورت ديجيتالى و با استفاده 

از رايانه هاى بسيار پيشرفته به انيميشن تبديل مى شود. 
همچنين اين انيميشن سه بعدى در بخش «آليس» (Alice) ششمين 
مى  رقابت  به  آثار  ساير  با  نيز  رم  فيلم  المللى  بين  جشنواره  دوره 

پردازد.
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دست  به  قدرت  كه  زمانى 
خود  تا  شد  سپرده  زمينيان 
واجرا،  كنند  قانون  وضع 
انتخاب كنند و  مسئول باشند، 
مرحله  وارد  بشرى  جامعه 
جديدى از بلوغ شد كه خود 
اجتماعى  هاى  بلوغ  موجب 

سياسى عميق و وسيعى شد.
عربى-  كشورهاى  به  جهان  چشم  روزها  اين 
تاريخ  در  را  جديدى  بسيار  حركت  كه  اسالميست 
بيش  شايد  و  قرنها  سالها،  كنند.  مى  تجربه  خود 
دراين  طنين  پر  وشورشى  جنبش  كه  است  آن  از 
قوم رخ نداده است – از ياد نبريم كه كشور شدن 
برخى از اين دولت- ملتها امرى نوين است- . يكى 
فرهنگ  مناسبت  به  طوالنى  سكوت  اين  از  بخشى 
حاكم  بر  نبايد  است  معتقد  كه  بخصوصيست 
شوريد چرا كه حكم او ، حكم اله است و او نماينده 

خداست.
 آن چه در اين مدت مى بينيم، بازتاب بسيار روشن 
روشنفكريست  و  دمكراسى  انديشه  واضح  و 
نظامى  سمت  به  را  ها  سرزمين  اين  مردم  كه 
نبودن  يا  بودن  مذهبى  شود.  مى  راهنما  امروزى، 
به  كشورها  از  يك  هر  توسط  كه  انتخابيست  آن، 
صورت مستقل محقق خواهد شد ولى مقوله اصلى، 
تغيير در نظام جارى و يا به عبارتى بهتر شوريدن 

بر جايگاه حاكم و حكومت است.
بوده  حركتها  اين  منشا  آنچه  رسد  مى  نظر  به   
است نسبت «قدرت» و«مسئوليت » است و در اين 
كه  شويم  مى  مديريتى  الگوهاى  وارد  ما  مبحث 
به  دارد.  سياسى  مباحث  با  تنگاتنگى  رابطه  داراى 
وضوح ديده شده است زمانى كه دو مقوله قدرت 
جدى  مشكالت  نيست،  هماهنگ  هم  با  مسئوليت  و 
به  كه  زمانى  آيد.  مى  وجود  به  كارها  پيشبرد  در 
قذافى گفته شد از كار بركنار شود به سادگى گفت 
از چى و كجا بركنار شوم؟ من كه مسئوليتى ندارم، 
كسيست  او  گفت.  مى  راست  البته  و  ندارم!  شغلى 
كه بريكى از بزرگترين كشورهاى آفريقاى شمالى 
 7 و  مربع   كيلومتر  و 759  ميليون  يك  وسعت  با 
مى  اربابى  عبارتى  به  راندو  مى  حكم  نفر  ميليون 
كدام  از  صحبت  بود،  او  به  متعلق  چيز  همه  كرد، 
نظامى،  اقتصادى،  قدرت  تمامى  است؟  مسئوليت 
بدون  اوست  دست  به  كشور  ادارى  و  سياسى 
هيچ مسئوليتى واينجاست كه منطق بشر امروزى 
كمى  با  داستان  همين  ميدارد.  بر  شورش  به  سر 
كشورهاى  در  كم  و  بيش  جزئيات  و  نام  تعويض 
به  قدرت  كه  دولتمردانى  است.  افتاده  اتفاق  ديگر 
وفور دارند و مسئوليت ناچيز ويا كال بى مسئوليت 
هستند. در مقابل اين همه قدرت، به چه مقامى، در 

كجا، به چه عنوان، جواب خواهند داد؟ 
برعكس اين موضوع نيز در زمينه مديريتى مشكل 
ساز است؛ كسانى كه داراى مسئوليت هستند ولى 
محدود  بهانه  هر  به  آنها  قدرت  و  اختيارات  حدود 
مى شود، توان پيشبرد كار وانجام كامل مسئوليت 

هاى تعيين شده را نخواهند داشت. 
در هر دوى اين اشكال- ولوآن كه كار پيش رود و 
كارها تا حدى به انجام برسد-، مشكالت جدى در 
چرخه مديريت ايجاد مى شود و از نگاه سياسى، 

تجربه  شود.  نمى  محسوب  دمكراتيك  سيستم 
دير  چنينى،  ساختارهاى  عمر  كه  است  داده  نشان 
يا زود به زوال مى انجامد  واين اتفاقيست كه در 

كشورهاى خاورميانه افتاد وخواهد افتاد. 

مبحث مشروعيت يا عدم مشروعيت قدرت، رابطه 
مرور  با  دارد.  قدرت  منشا  با  تنگاتنگى  و  مستقيم 
سريع تاريخ مى بينيم كه منشا قدرت يا زمينيست 
به  را  خود  قدرت  صاحبان  قديم،  از  فرازمينى.  يا 
كردند.  مى  منسوب  ماورايى  نيروهاى  و  آسمان 
مى  ايزدى  فره  و  باال  از  آمده  را  خود  قدرت 
خدايان  يا  خدا  نماينده  راخدا،  خود  يا  و  دانستند 
در زمين مى شمردند. توجيه هر دستور و فرمانى 
بى  و  فهم  قابل  سهل،  باال،  از  قدرت  به  توسل  با 
نام  تنها  توجيه  اين  مذاهب،  آمدن  با  بود.  مجادله 
از  پس  ماند.  تغيير  بى  آن  منطق  ولى  كرد  عوض 
ماورايى  قدرت  و  مذهب  اروپا،  در  رنسانس  وقوع 
شد  سپرده  ها  وعبادتگاه  كليسا  به   فرازمينى  و 
پس  آن  از  دولتمردان.  به  وسياست  حكومت  و 
يك  سمت  به  جهان  سياست  كه  گفت  بتوان  شايد 
منطق، كه  باور داشت "براى حكومت زمين، قدرت 
زمينى نياز است" رفت. توصيه هاى ماكياول براى 
تقويت دولتمرد زمان خودش بر مبناى ارزش هاى 
توصيه  در  است.  انگارانه  وخدعه  زمينى  روزمره، 
هاى او، خبرى از اندرزهاى مذهبى، اخالقى و يا در 
دست داشتن قدرت براى رضاى خدا نيست. براى 
او خدا و ايمان نيز خدعه و فريب است در خدمت 
قدرت. ولى در مشرق زمين، نفوذ و قدرت مذهب 
دولت  براركه  را  خود  توجيه  وسايه  ماند  همچنان 
گستراند. در تاريخ ايران، سايه و شمشير خدا به 
هيچكس   ادوار،  اين  تمام  در  شود.  مى  يافت  وفور 
توان پرسش از چرايى و چونى اوامر نداشت. حكم، 

حكم اله بود و خاطى، عاصى قدرت بار تعالى. 
  مى توان اينگونه گفت كه زمانى كه قدرت به دست 
زمينيان سپرده شد تا خود وضع قانون كنند واجرا، 

انتخاب كنند و  مسئول باشند، جامعه بشرى وارد 
بلوغ  موجب  خود  كه  شد  بلوغ  از  جديدى  مرحله 
هاى اجتماعى سياسى عميق و وسيعى شد. قبول 
روابط  ديگران،  به  گويى  پاسخ  قبول  و  مسئوليت 
كرد.  عميق  تحوالت  داراى  را  سياسى  و  اجتماعى 
وقتى جمعى قرار گذاشتند، قوانينى وضع كردند و 
را  فردى  و  كردند  كار  تقسيم  خود،  نياز  مبناى  بر 
به  برگزيدند،  آن  اجرا  و  تنظيم  براى  آرا  اتفاق  به 
سوال  امكان  خود  به  و  دادند  قدرت  و  اختيار  او 
كردن، از يك سو تقسيم قدرت كردند و از سوى 
تحديد قدرت. بسيار نامحتمل و نامطمئن مى نمايد 
كه كسى را با اشتراك بر مسند قدرت گذاشت، به 
او قدرت داد با امكان خلع آن. اين كار صرفه نظر 
از تقسيم وظايف، قيد به اجرا را هم طلب مى كند؛ 
اجرا  تقبل،  شهروندان،  توسط  انتخاب  و  بررسى 
همكارانش،  و  منتخب  فرد  توسط  بودن  مسئول  و 

براى  جرايد  ارباب  و  محققان  جامعه،روشنفكران، 
براى  مرجعى  جامعه،  سوال  و  تحليل  روشنگرى، 
قضاوت و اجبارى براى پاسخگويى، مرجعى براى 
تنبيه و دادخواهى... گردش كارى پيچيده و بسيار 
دقيق. از همه اينها مهمتر و حساستر آن است كه 
كار هيچيك از اين اجزا، توسط هيچ واحد اجتماعى 
نشود.  تهديد  ويا  تعديل  معطل،  مختل،  قدرتى،  يا 
و  خوبى  به  جا  همه  و  هميشه  رابطه  اين  گرچه 
تمرين  مدتها  از  پس  حداقل  ولى  نداد  پاسخ  روانى 
كردن، هر كس جاى خود را يافت. بى شك رسيدن 
اى  ساده  امر  سياست  جهان  در  كنونى  مرحله  به 
به  كه  است  آزاديخواهى  مردان  گواه  تاريخ  نبود. 
مستبدانى بى رحم تبديل شدند و دمكراسى هايى 
كه به خون و انتقام كشيده شد. بسيارى از تالشها 
براى رسيدن به دمكراسى خيزشهاى چند باره و 
چند ساله داشته است. فرانسه و انگليس نمونه هاى 
ديده  ام،  شنيده  و  اند  گفته  كه  همچنان  هستند.  آن 
ايم و لمس كرديم، دمكراسى يك پروژه نيست، يك 
و  زمان  محصول،  به  رسيدن  براى  است.  پروسه 
تك تك تحوالت در جهت يابى و سرعت آن دخيل 
هستند. نمى توان يكباره متقاضى فرهنگ تقسيم و 

قدرت و مشروعيت شد.
حركت  دو  هيچ  كه  است  اين  است،  قطعى  چه  آن 
مقايسه  يكديگر  با  توان  نمى  را  ملتى  دو  هيچ  و 
به  وابسته  هرملتى،  وحركت  بيدارى  روند  كرد. 
آن  چيدمان  و  قدرت  هاى  مولفه  متنوعيست.  اجزا 
به قدرى پيچيده است كه نمى توان از يك فرمول 
كه  چرا  كرد  استفاده  گشايى  گره  براى  مشترك 
و  جامعه  يك  فكرى  هاى  سازه  و  تجربه  تاريخ، 
درخواست آن، دولتمردان و صاحبان قدرت و زور 

متفاوت  آن  با  مقابله  و  تحركات  با  مقابله  براى  را 
تربيت مى كند.

هزاره  از  پس  دهه  يك  كه  كنيم  باور  بايد  شايد 
به  سرزمينهاى  در  جدى  تكانهاى  زمان  سوم، 
از  خالى  بيشه  خوشبختانه  است.  خاموش  ظاهر 
شير نيست و مردان و زنان آزاديخواه، خوب مى 
دادنند كه براى انچه مى خواهند، پرداخت سهمگينى 
بسيار  نكته  يك  نبايد  همزمان  ولى  كرد.  خواهند 
معناى  به  تنگنا،  يك  از  خروج  برد؛  ياد  از  را  مهم 
حكومت"  يك  "نخواستن  نيست.  مرغزار  به  ورود 
يا روش حكومت، تنها بخش كوچكى از يك تحول 
عظيم است. اگر ندانيم بعد از آن چه مى خواهيم، 
ميانه راه امكان باختن قافيه هست. در اين ميان اين 
كشورهاى  انديشمندان  آيا  كه  آيد  مى  پيش  سوال 
خواهند  مى  آنچه  بررسى  امكان  و  فرصت  مذكور 

جايگزين كنند را داشته اند؟ 

ودر انتهاى كالم، ياداورى اين نكته ضروريست كه 
اتفاقات جارى، موازنه سياست و روابط را نه تنها 
درمنطقه كه در جهان برهم خواهد زد. بدون شك 
نظم جديدى در سطح بين المللى شكل خواهد گرفت 
كه زندگى و تحوالت ناديده و بسيار مهمى را رقم 

خواهد زد.  

Photo: A Libyan rebel fighter walks past 
graffiti depicting Muammar Gaddafi at a 
checkpoint near Yafran in western Libya 
August 5, 2011. REUTERS/Bob Strong

اطالعيه
نامه  هفته  محترم  خوانندگان  توجه  قابل 

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

بعدى اين هفته نامه باشيد.

بين الملل

قدرت و اختيار؛
كشمكش در جهان عرب

آرميتيس شفيعى
دكتراى جامعه شناسى سياسى از پاريس
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آديداس كفش هاي هوشمند 
را به بازار مي فرستد

زمينه  در  پيشرفت  طوالني،  مدتي  براي 
فناوري كفش ها محدود به استفاده از مواد 

سبك تر و با قابليت ماندگاري بيشتر بود 
كه مي توانست بيشتر از پا حفاظت كرده و 

بر ميزان راحتي پا در كفش بيفزايد.
دستگاه هاي  كردن  مينياتوريزه  اما 
اكنون  بي سيم  فناوري  و  الكترونيكي 
چشم اندازهاي وسيع تري را براي كفش ها 
و  زنان  ورزش،  در  است.  كرده  فراهم 
از  ذره يي  حتي  مي كنند  تالش  مردان 
رقباي خود پيشي بگيرند و به همين دليل 
كفش هاي ورزشي معموال جايگاهي براي 
نشان دادن آخرين پيشرفت ها است و به 
نظر مي رسد در اين زمينه آديداس پيشرو 
باشد.اين شركت جديدترين محصول خود 
كفش  را   f50 آدزيرو  فوتبال  كفش  يعني 
جداگانه  ذهني  داراي  كه  مي نامد  فوتبالي 
 miCoach يك   f50 آدزيرو  مغز  است. 
وجود  كفش  حفره  در   SPEED_CELL
را  درجه   360 حركات  مي تواند  و  دارد 
كنترل كرده و ويژگي هايي مانند سرعت، 
ثبت  هرثانيه  در  (سرعت  سرعت  ميانگين 
5ثانيه  هر  (در  سرعت  حداكثر  مي شود) 
مسافت  جهش ها،  تعداد  و  مي شود)  ثبت 
طي شده، گام ها و طول گام ها را نيز ثبت 
كرده و كنترل مي كند. درهر حال برخالف 
بازوبند miCoach كه قبال به بازار آمده 
را  دونده  قلب  ضربان   f50 آدزيرو است، 

كنترل نمي كند.

حافظه يي  در  شده  ثبت  داده هاي  تمام 
نگهداري  دارد  قرار  كفش  در  هم  آن  كه 
 7 نگهداري  ظرفيت  حافظه  اين  مي شود. 
ساعت اطالعات را دارد كه بعدا به صورت 
بي سيم به تبلت يا كامپيوتر پي سي متصل 
را  آمده  دست  به  آمارهاي  مي شود. 
مي توان در فيس بوك به اشتراك گذاشت 
مي توانند  نيز  آماتور  فوتباليست هاي  و 
عملكرد خود را با بازيكنان حرفه يي مانند 
لئو مسي، كاپيتان كنوني تيم ملي آرژانتين 
مقايسه كنند. اين شركت حتي تصميم دارد 
بازي ويدئويي miCoach را در 2012 به 

بازار عرضه كند.
ها  فوتباليست  بازي،  اين  وسيله  به 
در  را  خود  واقعي  توانايي هاي  مي توانند 
از  غير  به  آديداس  كنند.  مشاهده  بازي 
miCoach SPEED_ استفاده ازفناوري

با  جديدش  محصول  مي كند  ادعا   CELL
فوتبال  كفش  سبك ترين  گرم   165 وزن 
از  استفاده  دليل  به  ويژگي  اين  دنياست. 
اسكين  اسپرينت  است.  اسكين  اسپرينت 
كه  است  سنتزي  ماده يي  از  اليه يي 
سازندگانش ادعا مي كنند از هر ماده سنتز 
از  البته  است.  نازك تر  و  سبك تر  ديگري 
پاشنه  در  نيز  اسپرينت  سبك  قالب  نوعي 
كفش استفاده مي شود. اين كفش همچنين 
است  آنتي ميكروب  آژيون  فناوري  شامل 
ضرباتي  مي شود  سبب  آن  ويژه  شكل  و 

با حداكثر سرعت به توپ زده شود.
در  خالقيت  فناوري  مدير  درابل،  سيمون 
مي گويد:  محصول  اين  درباره  آديداس 
تا  شده اند  ارزيابي  و  كنترل  اطالعات 
برتر  ورزشكاران  در  عملكرد  ميزان 
آديداس  اكنون  يابد.  افزايش  سال ها  طي 
براي   f50 آدزيرو  در  را  سرويس  اين 
مشتريان و طرفداران خود عرضه مي كند 
محصوالت  از  وسيع تري  طيف  با  و 
ذخيره سازي،  قابليت  داراي  كه  هوشمند 
كنترل و ارزيابي عملكرد در ميدان هستند 

در بازار خودنمايي مي كند.
آدزيرو f50 در نوامبر 2011 به قيمت 210 
يورو (277 دالر) به بازار عرضه مي شود. 
تا  مي شود  ارايه  تجهيزاتي  آن  همراه 

دستگاه به آي پد يا  آي فون متصل شود.

گران ترين خانه جهان بد شگون است!
مالكان  كه  چرا  شده  رها  سكنه  از  خالي  جهان،  خانه  گرانترين   
برايشان  است  ممكن  آن  در  زندگي  مي كنند  فكر  مولتي ميلياردرش 
بدشانسي بياورد. بر طبق طالع بيني يكي از موبدان هندو، اين آپارتمان 
27 طبقه چند ميليارد دالري در قلب بمبئي كه «آنتيليا» نام دارد، بدشگون 

يا به اصطالح خودشان پر از «واستو شاسترا» است. 
نام  از  برگرفته  گرفت،  لقب  جهان  خانه  سبزترين  كه  خانه  اين  نام 

اقيانوس آتالنتيك بوده و 600 نفر نيز در آن مشغول به كار هستند. 
از امكانات موجود در اين خانه مي توان به باشگاه، سالن ژيمناستيك، 
يك  و  متنوع  استراحت  اتاق هاي  متعدد،  پذيرايي  اتاق هاي  استخر، 
سينماي 50 نفره نام برد. عالوه بر آن سه جايگاه فرود بالگرد نيز در 
پشت بام اين خانه در نظر گرفته شده و پاركينگ زيرزميني 6 طبقه اي 

آن نيز گنجايش 160 خودرو را داراست. 
در طراحي اتاق هاي اين خانه مجلل، ظريف ترين طرح ها در نظر گرفته 
شده است. لوازم به كار رفته در هر اتاق براي به وجود آوردن نمايي 
متفاوت، متنوع بوده و در هر كدام، مبلمان ها، قاليچه هاي نفيس، لوستر 

و آينه هاي گوناگون تعبيه شده است. 
متصل  خانه  اين  مركزي  بخش  به  را  اتاق ها  ديگر  نقره اي  پله هايي 
مي كنند كه در پشت آن دو در قرار داشته و اتاق را به سالن آثار هنري 
باز چهار  يك باغ فضاي  و  بزرگ  استخر شناي  مرتبط مي سازد. يك 

طبقه اي نيز از ديگر شاخصه هاي آن محسوب مي شود. 
اين خانه كه فضاي داخلي آن كامال از شيشه است، در مدت سه سال 
در   متعدد  برقي  لوازم  و  چراغ ها  كارگيري  به  دليل  به  و  شده  ساخته 
خود  به  را  بمبئي  مسكوني  ساختمان هاي  برق  هزينه  بيشترين  آن، 

اختصاص داده است. 
آپارتمان  اين  ساخت  براي  هند  مرد  ثروتمندترين  آمباني،  موكش 

به  هنوز  گذشته  سال  از  اما  كرده  هزينه  دالر  ميليارد   27 رويايي، 
همراه همسر و دو فرزندش به اين محل نقل مكان نكرده است.

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

 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
نفوذ آمريكا در چين با 

كمك هاليوود
چيني  شهروندان  مي دهد  نشان  جديد  مطالعه  يك  نتايج 
به  ويژه اي  عالقه  آسيايي  كشورهاي  ديگر  با  مقايسه  در 

تماشاي فيلم هاي هاليوودي دارند. 
چين  در  سينما  به  عالقه مندان  از  كه  جديدي  مطالعه   طبق 

دنيا  كشور  پرجمعيت ترين  شهروندان  است  شده  انجام 
ساخت  فيلم  اينكه  به  اهميتي  آسيايي،  كشورهاي  برخالف 

آمريكا در پرده سينماي اين كشور باشد نمي دهند. 
اين مطالعه حاكي است، تماشاي فيلم هاي ساخت هاليوود 
شده  تبديل  چيني  تماشاگران  اصلي  تفريح هاي  از  يكي  به 

است. 
با وجود آنكه مقامات سينماي چين محدوديت هاي زيادي 
لحاظ  از  و  اكران  درحال  فيلم هاي  تعداد  لحاظ  از  چه  را 
ساخت  فيلم هاي  بر  موضوعي  و  سني  محدوديت هاي 
كارگردانان آمريكايي قرار داده اند، اما محبوبيت اين فيلم ها 

نزد شهروندان چيني همچنان در حال افزايش است. 

گيشه   درآمد  است،  كرده  پيش بيني  چين  سينماي  آكادمي 
ميليارد  نيم  و  چهار  به  سال   2015  تا  كشور  اين  سينماي 
دالر خواهد رسيد كه در اين صورت اين كشور به دومين 

بازار فيلم بزرگ جهان تبديل خواهد شد. 

منتشر  پيش  چندي  كه  بين المللي  گزارش  يك  اساس  بر 
شد، در ميان تمام كشورهاي مورد بررسي چين بيشترين 
سينماي  درآمد  است.  داشته  سينما  صنعت  در  را  رشد 
مرز  از  افزايش  درصد  با   61  سال   2010  در  كشور  اين 
رشد  عوامل  مهم ترين  از  يكي  گذشت.  دالر  ميليارد   1/5 

ويژه  به   خارجي  فيلم هاي  نمايش  چين،  سينماهاي  فروش 
دالر  ميليون  از   400  بيش  كه  بود  هاليوودي  محصوالت 

از كل فروش سينماي اين كشور را در اختيار خود دارد. 
با افزايش عالقه مندي شهروندان چيني به سينما، بازار فيلم 
در دومين اقتصاد بزرگ جهان شاهد رشد قابل توجهي در 
سال هاي اخير بوده و دولت اين كشور نيز امسال   1500 
سالن هاي  مجموع  تا  كرد  راه اندازي  سينما  جديد  سالن 

نمايش فيلم در اين كشور به   6000 افزايش يابد. 
با  كامرون  جيمز  ساخته   «آواتار»  فيلم  سال  2010  در 
خارجي  فيلم  پرفروش ترين  دالر،  ميليون  فروش  210 

سينماي چين نام گرفت.
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روش هاي 
همسريابي 2011

را  متنوعى  روش هاى  دنيا  سراسر  در  ازدواج 
تجربه كرده است به گونه اى كه گاهي سايت هاي 
بازار  يا  مدرسه  تاسيس  قالب  در  ازدواج يابي 
به عنوان  شود.  مي  آكادمى مشخص  يا  ازدواج 
مثال اگر در بازار شانگهاى چين قدم بزنيد متوجه 
آگهى هاى ازدواج خواهيد شد كه در سرتاسر اين 
بازار وجود دارد و بسيارى از دختران و پسران 
سر  بازار  اين  به  خود  خانواده  به همراه  جوان 
قرار  تبليغاتى  هاى  آگهى  جريان  در  تا  مى زنند 

بگيرند تا شايد بخت با آنها يار باشد. 

بخوانيد:  مى توانيد  آگهى  اين  از  اى  نمونه  در 
سانتى متر   160 با   1981 متولد  هستم  «دخترى 
يك  در  پروژه  مدير  عاليه،  تحصيالت  داراى  قد 
فردى  به دنبال  باال.  حقوق  با  خارجى  شركت 
در  كه   1982 الى   1974 سال هاى  متولد  هستم 
البته  باشد.»  مسئوليت پذير  خود  خانواده  قبال 
بسيارى از دختران و پسران جوان نه خود بلكه 
نصب  آنها  براى  را  آگهى  اين  خانواده هايشان 
مى كنند زيرا خود آنها به شدت درگير كار هستند 
و فرصت پيدا نمى كنند كه زمانى را براى اين كار 

اختصاص دهند. 

دارد  جمعيت  ميليارد  يك  از  بيش  كه  هند  در 
ازدواج به معضل بزرگى تبديل شده است با اين 
وجود مراكز همسريابى موسوم به مركز شادى 

راه اندازى شده است تا دختران و پسران هندى 
بتوانند خارج از سنت هاى دست و پاگير با هم 
ازدواج كنند. در ژاپن، مدرسه اى براى آموزش 
دختران  تا  شده  تاسيس  ازدواج  مهارت هاى 

و  بخورند  غذا  بروند،  راه  چگونه  كه  يادبگيرند 
به دست  را  خود  مادرشوهر  دل  و  بزنند  حرف 

بياورند. 

عربستان با وجود سختگيري حاكم فرق چندانى 
به دليل  كشورنيز  اين  در  ندارد  كشورها  ديگر  با 
عقايد  به  ديگر  ها  خانواده  جديد،  فرهنگ  رسوخ 
خانواده هاى  از  بسيارى  و  نيستند  پايبند  خيلى 
سعودى برخالف گذشته، با ازدواج فرزندان خود 

با همكالسى دانشگاهى اش موافقت مى كنند.

مرگ پدربزرگ هوش مصنوعى
دانشمند  درگذشت.اين  سالگى   84 سن  در  مصنوعى  هوش  حوزه  برجسته  پژوهشگر  كارتى،  مك  جان 
آمريكايى، زبان رايانه اى LISP را ابداع كرد كه به زبان محبوب برنامه نويسان هوش مصنوعى بدل شد 
و امروز نيز هنوز به خدمت گرفته مى شود. همچنين گفته مى شود مك كارتى عبارت «هوش مصنوعى» را 
در سال 1955 وضع كرد، زمانى كه روى جزئيات برنامه هاى برگزارى اولين همايش «دارت موث» درباره 
هوش  زمينه  در  اوليه  تحقيقات  به  يكماهه  كنفرانس  آن  انديشى  هم  جلسات  كرد.  مى  كار  مصنوعى  هوش 
مصنوعى تمركز بخشيد. پيشنهاد پرفسور مك كارتى براى آن همايش اين ايده را مطرح كرد كه «هر جنبه 
يادگيرى يا هر ويژگى ديگر هوش را مى توان اصوال چنان دقيق توصيف كرد كه بتوان ماشينى را براى 
شبيه سازى آن ساخت.» اين كنفرانس كه در تابستان 1956 برگزار شد، كارشناسان زبان، درونداد حسى، 
ماشينهاى يادگيرى و ساير حوزه ها را براى بحث درباره پتانسيل فن آورى اطالعات گردهم آورد. ساير 
كارشناسان هوش مصنوعى اين همايش را لحظه اى تاريخى توصيف كردند. نوئل شاركى، استاد هوش 
بنيادين  نقشى  مصنوعى  هوش  حوزه  ايجاد  در  كارتى  مك  گويد: «جان  مى  شفيلد،  دانشگاه  در  مصنوعى 

داشت. سهمش در نامگذارى اين موضوع و سازماندهى همايش دارت موث تا به امروز تاثيرگذار است.» 
پرفسور مك كارتى زبان LISP را در موسسه فن آورى ماساچوست ابداع كرد. اين زبان رايانه اى بجاى 
اعداد از عبارات نمادين بهره مى گرفت و ساير پژوهشگران آن را به صورت گسترده به خدمت گرفتند، زيرا 
به آنها امكان مى داد خالق تر باشند. در سال 1971 مك كارتى به پاس اهميتش در اين حوزه علمى برنده 
جايزه «تورينگ» از انجمن ماشينهاى كامپيوترى شد. همچنين در سال 1991 نشان ملى علوم آمريكا به او 
اعطا شد. پس از بازنشستگى در سال 2000، او استاد افتخارى علوم رايانه اى در دانشگاه استنفورد باقى 

ماند .

قوي ترين بمب اتمي آمريكا نابود شد
آخرين نمونه از قوي ترين بمب اتمي آمريكا كه يادگار جنگ سرد بود، روز سه شنبه براي هميشه از بين 
رفت. بمب B53 با قدرتي 600 برابر بمبي كه آمريكا بر هيروشيما انداخت، 49 سال پيش وارد زرادخانه 
هسته اي آمريكا شد. اين بمب 4500 كيلوگرم وزن داشت و آخرين نمونه آن در مركز ساخت و پياده  كردن 
به  آماده  هم  ميالدي  سال 1997  تا   B53 بمب هاي شد.  اوراق  هميشه  براي  تگزاس،  در  هسته اي  بمب هاي 
شليك بودند اما از آن پس كم كم از سيستم دفاعي آمريكا خارج شدند. اين بمب با روش هاي قديمي ساخته 
بازيافت  قابليت  كه  بمب  اين  اجزاي  داشت.  خاصي  دانش  به  نياز  آن  كردن  اوراق  همين  براي  و  بود  شده 
دارند، بازيافت شده و سوخت آن در همان مركزي كه بمب را اوراق مي كنند نگهداري مي شود. رسانه هاي 
محافظه كار در آمريكا اظهار نگراني كرده اند كه از دست دادن سالح هايي از اين دست باعث تضعيف آمريكا 
وايتز»،  «ريچارد  نيست.  قدرتي  چنين  با  بمب هايي  به  نيازي  ديگر  كه  مي گويند  كارشناسان  اما  مي شود. 
تحليلگر نظامي موسسه تحقيقاتي هادسون در واشنگتن مي گويد: «االن مهم اين است كه بمب يا هر سالح 
ديگري به هدف بخورد، نه اينكه انفجار بزرگي ايجاد كند به اين اميد كه هدف هم آسيب ببيند.» او مي گويد: 
آدم  كلي  كشتن  به  نيازي  ديگر  رفت.  نشانه  را  هدف  شونده  هدايت  بمب هاي  با  مي شود  روزها  اين  «حتي 
نيست. مي شود فقط هدف را زد.» آقاي وايتز مي افزايد: «شايد قشنگ تر باشد فكر كنيم اين بمب ها را براي 
كمك به محيط زيست است كه از بين مي بريم.» آمريكا و روسيه حدود هفت ماه پيش طرحي را نهايي كردند 
كه به موجب آن، دو كشور از تعداد كالهك هاي اتمي خود مي كاهند. بنابراين معاهده نامه دو كشور هر چند 
وقت يك بار بازرساني را به كشور مقابل مي فرستند تا از شيوه نابود كردن سالح هاي اتمي يكديگر مطمئن 
شوند. اوج جنگ سرد بين روسيه و آمريكا در سال 1967 ميالدي بود. آمريكا به تازگي اعالم كرده كه آن 
زمان اين كشور 31255 كالهك هسته اي داشت. بنا به آماري كه وزارت خارجه آمريكا پنج ماه پيش ارائه 

كرد، اين كشور در سال جاري 5133 كالهك هسته اي داشته است.

گوناگون
مشكالت مالى بالي جان ويكى ليكس

وب سايت افشاگر ويكى ليكس كه تعداد زيادى اسناد محرمانه دولت آمريكا را در اختيار دارد، در پى 
يك رشته مشكالت مالى مى گويد كه درحال معلق كردن انتشار اين اسناد است. ويكى ليكس گفته قصد 
دارد بر جمع آورى كمك هاى مالى تمركز كند تا آينده فعاليت اين گروه تضمين شود. اين موضوع 
«ويزا»  مانند  آمريكا  در  مستقر  مالى  هاى  شركت  خدمات  از  گروه  اين  كه  مى شود  اعالم  آن  از  پس 
محروم شد. ويكى ليكس قبال از طريق اينترنت صدها هزار سند محرمانه دولت آمريكا را فاش كرده 
است. جوليان آسانژ بنيانگذار اين گروه گفت كه از دسامبر گذشته تاكنون با «يك انسداد خودسرانه و 
غيرقانونى مالى» از سوى موسسات بنك آو آمريكا، ويزا، مستركارد، پى پل و وسترن يونيون روبه رو 
بوده است. آسانژ كه خود زمانى يك هكر بود گفت كه اين سازمان ده ها ميليون دالر كمك موقوفى را 
در زمانى كه هزينه هاى فعاليتش بى سابقه است از دست داده است:« اين حمله 95 درصد درآمد ما 
را از ميان برده است. نبايد اجازه داد كه يك مشت شركت مالى آمريكايى بتوانند با توان مالى خود در 
مورد اينكه كل جهان چطور راى مى دهد تصميم بگيرند. ويكى ليكس بايد در زمينه جمع آورى كمك 
فعال شود تا بتواند با اين انسداد و با مخالفانش بجنگد.» او گفت كه اين گروه در ايسلند، دانمارك، 
بريتانيا، بروكسل، آمريكا و استراليا دست به مقدمه چينى حقوقى زده و شكايتى ضدانحصارگرايى 
تسليم كميسيون اروپايى كرده است. كريستين هراپسون سخنگوى ويكى ليكس گفت كه وب سايت اين 
گروه روز 28 نوامبر براى دريافت اسناد محرمانه بازگشايى خواهد شد. آسانژ در بريتانيا در انتظار 
حكم دادگاه عالى در مورد درخواست تجديدنظر از حكم استرداد خود به سوئد به اتهام تعرض جنسى 
است. حكم اوليه عليه آسانژ در ماه فوريه صادر شده بود و زمان صدور حكم تجديد نظر معلوم نيست. 
او نگران است كه اخراجش به سوئد ممكن است به استرداد او به آمريكا منجر شود، جايى كه بايد به 
اتهامات جداگانه اى درباره فعاليت هاى ويكى ليكس پاسخ گويد. مستركارد و «بنك آو آمريكا» از پاسخ 
به سواالت بى بى سى خوددارى كرده اند. شركت «پى پل» نيز در پاسخ به سوال بى بى سى به بيانيه 
اى كه در ماه دسامبر صادر كرده بود اشاره كرد. در آن بيانيه آمده بود كه ويكى ليكس مقررات اين 
شركت در استفاده قابل قبول از خدماتش را نقض كرده است زيرا ادعا مى كرد كه ويكى ليكس منابع 

خود را ترغيب مى كند مواد محرمانه را در اختيارش قرار دهند كه احتماال ناقض قوانين آمريكاست. 

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
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تعمير انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز برنامه هاى گرافيكى

 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت

07411991305

تالش ياهو براي بازسازي 
وجهه جهاني

ياهو در حال برنامه ريزي براي بازسازي وجهه 

خود بعد از اخراج كارول بارتز مديرعامل سايق 
سهامداران  نگراني هاي  از  كاستن  و  شركت  اين 
نشان  شده  منتشر  اطالعات  است.  كاربرانش  و 
استراتژي هاي  مي كند  سعي  ياهو  مي دهد 
را  آنها  و  داده  تغيير  را  خود  جهاني  بازاريابي 
به روز كند تا بتواند با رقباي سرسختش رقابت 
كند. اليسا استيل، مدير بازاريابي ياهو ضمن تاييد 
بازاريابي  واحد  شركت  اين  مي گويد  اخبار  اين 
خود را به دو تا سه واحد مستقل تقسيم مي كند 
تا حوزه هاي كاري بيشتري را تحت پوشش خود 
قرار دهد. ياهو همچنين قصد دارد هم در جهت 
افزايش محتوا براي خود حركت كند تا كمتر به 
ديگر  سوي  از  و  باشد  نيازمند  ثالث  محتواي 
خود  رسانه يي  همكاري هاي  دامنه  دارد  قصد 
سرسخت  عالقه مندان  نظر  تا  دهد  گسترش  را 
كه  رسانه يي  موسسات  جمله  از  كند.  جلب  را 
به   مي توان  دارد  را  آنها  با  همكاري  قصد  ياهو 
سهم  است  گفتني  كرد.  اشاره  نيوز  يي. بي. سي 
ياهو در بازار موتورهاي جست وجو ماه به ماه 
به  نسبت  بينگ  و  گوگل  و  است  كاهش  حال  در 
آن وضع بهتري دارند. در همين شرايط كماكان 
و  واگذاري  احتمال  درباره  نشده يي  تاييد  اخبار 
مايكروسافت  و  مي رسد  گوش  به  ياهو  فروش 
ياهو  بالقوه  خريدار  جدي ترين  عنوان  به  هنوز 

مطرح است.

مايكروسافت و نگراني از 
كسادي بازار ويندوز

 37/17 درآمد  كسب  با  مايكروسافت  چه  اگر 
رشد  به  اخير  مالي  ماهه  سه  در  دالري  ميليارد 
نااميدكننده  فروش  اما  يافته،  دست  حيرت آوري 
ويندوز اين شركت را نگران كرده است. درآمد 
مايكروسافت در سه ماهه يادشده نسبت بمدت 
نشان  افزايش  درصد   7 حدود  قبل  سال  مشابه 
مي دهد، اما درآمد بخش ويندوز و ويندوز اليو 
از اين رقم تنها 87/4 ميليارد دالر بوده كه تنها 
دو درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بيشتر 
سيستم  به  عالقه  افزايش  كنار  در  است.  شده 
رايانه هاي  كاربرد  كاهش  همراه،  عامل هاي 
شخصي و همينطور خريد آنها يكي از علل اصلي 

اين مساله محسوب مي شود. وضع بخش خدمات 
چندان  هم  بينگ  سايت  و  مايكروسافت  آنالين 
سه  به  نسبت  بخش  اين  درآمد  و  نيست  خوب 
ماهه مشابه در سال قبل 494 ميليون دالر كاهش 
نشان مي دهد. اما علت رشد درآمد مايكروسافت 
اين  است.  بوده  آن  تجاري  واحد  خوب  عملكرد 
رسيدن  و  درآمد  درصدي   8 رشد  شاهد  واحد 
آن به 62/5 ميليارد دالر بوده، اين در حالي است 
كه واحد سرور و ابزار اين شركت هم با رشد 
درآمد  دالر  ميليارد   25/4 از  بيش  درصدي   10
داشته است. درآمد واحد ابزار و خدمات تفريحي 
به  كاهش  دالر  ميليون   34 با  هم  مايكروسافت 

352 ميليون دالر رسيده است.

راز گياهخواري 
پانداها كشف شد

پانداها  كه  شده اند  رازي  كشف  به  موفق  محققان 
خوار  گوشت  نه  و  خوار  بامبو  خرس هايي  به  را 
خود  خودي  به  بزرگ  پانداهاي  است.  كرده  تبديل 
به  كار  اين  وظيفه  كنند،  هضم  را  بامبو  نمي توانند 
عهده ميكروارگانيزم هايي است كه درون روده هاي 
از  پانداها  روده  كه  حالي  در  است،  جانداران  اين 
ساختاري برخوردار است كه هضم گوشت برايش 
آسان تر است. پانداها يكي از پرخورترين حيوانات 
جهان هستند و روزانه براي 15 ساعت بيش از 12 
گياهان  از  ديگري  مقادير  كنار  در  بامبو  كيلوگرم 
براي  زيبا  خرس هاي  اين  مي خورند.  را  مختلف 
پرخوري بامبو دليل قانع كننده يي دارند، بامبوها با 
ديگر  و  چربي  قند،  پروتيين،  از  مملو  اينكه  وجود 
غذايي  مواد  اين  بيشتر  بخش  هستند،  غذايي  مواد 
درون سلولزهاي سخت هضمي قرار گرفته اند كه 
مانند ديواري از نفوذ آنها به بدن جاندار محافظت 
مي كنند. مطالعه يي كه در سال 1982 در مركز ملي 
جانورشناسي اسميتسونيان واشنگتن بر روي دو 
سينگ»  «سينگ-  و  «لينگ-لينگ»  نام هاي  به  پاندا 

انجام گرفت نشان داد 92 درصد از سلولز و 73 
خوردن  با  پانداها  كه  سلولزي  همي  از  درصد 
هضم  صورت  به  مي كنند  خود  بدن  وارد  بامبو 
آكادمي  محققان  مي شود.  دفع  آنها  بدن  از  نشده 
باالي  مصرف  دليل  دقيق تر  درك  براي  پكن  علوم 
روده  درون  ميكروب هاي  به  دقيق تر  نگاهي  بامبو 
پانداها انداختند. آنها از ميكروارگانيزم هاي درون 
باغ  پانداي  هشت  و  وحشي  پانداي  هفت  روده 
آوردن  دست  به  با  و  كردند  نمونه برداري  وحش 
شناسايي  به  موفق   ، ميكروب ها  اين   DNA توالي 
باكتري هاي مختلف و هزاران ژن ميكروبي شدند 
پانداهاي  متفاوت  غذايي  رژيم هاي  وجود  با  كه 
وحشي و غيروحشي، نوع ميكروب هاي موجود در 
محققان  بود.  يكسان  پاندا  گروه  دو  اين  روده هاي 
توسط  كه  است  ژني  حاوي  نمونه ها  اين  دريافتند 
باكتري «كلوستريديوم» توليد مي شود و عملكردي 
سلولز  هضم  آنزيم  توليد كننده  ژن هاي  مشابه 
به  مي تواند  آنزيم  اين  دارد.  ساده تر  قندهايي  به 
مقدار  از  را  بيشتري  انرژي  تا  كند  كمك  پانداها 
گزارش  اساس  بر  آورند.  دست  به  بامبو  كمتري 
تلگراف، محققان اين ميكروب ها را در كنار آرواره 
از  بخشي  شست،  انگشت  و  مقاوم  دندان هاي  و 
روند سازگاري تكاملي پانداها مي دانند تا با وجود 
بتوانند   ، گوشتخوار  ويژه  هاضمه   سيستم  داشتن 
تنها با خوردن بامبوها به زندگي خود ادامه دهند.

مكواريوم با رنگ هاي درخشان
و  ترشده  زيبا  و  باريك  بودند  رنگي  نبات هاي  آب  شبيه  كه  مك  كامپيوترهاي  چندسال  عرض  در 
رنگ هاي درخشان آنها نيز كاسته شد. اما  آي مك ها هنوز هم جاذبه خاص خود را دارند وبه همين دليل 
است كه جيك خارم آنها را بازيافت كرد و مورد استفاده يي در خانه براي آنها يافته است. خانه يي براي 
ماهي هايتان! اين خانه مكواريوم نام دارد. اين بدن هاي درخشان مك اكنون به نوعي بهشت زيردريايي 

كوچك تبديل شده است.
هارمز بدنه هاي  آي مك را از مراكز بازيافت تهيه كرد ه و آنها را به آكواريوم تبدل مي كند و به يك 
وسيله قديمي حياتي تازه مي بخشد. براي اينكه بدنه كامپيوتر براق و نو به نظر بيايد آنها رابا دستگاهي 
مخصوص پوليش مي زند. فضاي داخلي تانك داراي خطوط نرم و منحني  آي مك اورجينال است كه 

شامل يك حباب منحني در جلو و صفحه نمايش  آي مك است.
با  هماهنگ  و  درخشان  رنگ هايي  در  تانك ها  مي كند.  خلق  زيبا  و  خاص  منظره يي  ترتيب  اين  به  و 
بدنه كامپيوترها عرضه مي شوند. آبي، سبز دريايي، سفيد، دودي، قرمز، طرح گل وآبي الجوردي از 

رنگ هاي مكواريوم هستند.
چنگال  خرچنگ هاي  كوچك،  قورباغه  تا 3  يك  هركدام  كه  است  گالني  تانك  سه  داراي  مكواريوم  هر 
قرمز، ماهي هاي بتا را در خود جاي مي دهند. مخزن ماهي ها در نوعي فيلتر ساخته شده است و داراي 
نورهاي مينياتوري است كه در صفحه هاي نمايش جاي مي گيرند و شب هنگام صحنه زيبايي را ايجاد 
مي كنند. طراحي فضاي داخلي تانك بر عهده خريدار است. شما مي توانيد آن را با رنگ هايي درخشان، 

گياهان پالستيكي رنگارنگ و غيره تزيين كنيد.

خودروي مسابقه اى هيبريد تويوتا 
 LMP1 تويوتا اكنون مشغول ساختن اتومبيل هاي اسپرت مسابقه است و تصميم دارد سال آينده در مسابقه
با خودرويي هيبريدي در مسابقه شركت كند. هرچند براساس شايعات تويوتا LMP1 پيش از مسابقات 
فرمول 1 در 2009 توليد شده بود. مقررات مسابقه در 2012 از ميزان فواصل نفس گيري، ظرفيت سوخت و 
از ماكزيمم توربوشارژر در خودروهاي مسابقه كاسته است و اكنون به نظرمي رسد حداقل سه توليد كننده 
تويوتا، پژو و پورش خودروهاي هيبريدشان را تا 2013 توليد خواهند كرد. پيش از اين تويوتا در اواخر 

لومن  مسابقه  در  ميالدي   80 دهه 
شركت كرد و پس از آن تالشهايي 
 1999 و   1998 سال هاي  در  جدي 
در اين زمينه انجام داد. اين شركت 
كرد  شركت  مسابقات  در  هنگامي 
توليدكنندگان  ميان  رقابت  كه 
بزرگي مانند مرسدس، بي ام دبليو، 
بود.  داغ  بسيار  آئودي  و  نيسان 
تويوتا به خوبي از عهده مسابقات 
جي  خودروي  اگر  برآمد.   1999
تي وان تويوتا با بدنه فيبركربن و 
آلومينيوم برنده مسابقات نمي شد، 

واقعا عجيب بود.

خودرو  اين  مسابقه  پايان  در 
مقررشده  زمان  از  پس  ثانيه  يك 
را  اين  و  رسيد  پايان  خط  به 

دوقلو.  توربين  و  سيلندر  بخار، 8  اسب  باقدرت 600  موتوري  يعني  بود،  خود  ويژه  خصوصيات  مديون 
متاسفانه در همان سال تمام پروژه بايگاني شده و شركت تصميم گرفت روي منابع خود براي ساختن 
خودروي مخصوص فرمول يك تمركز كند. شايد تصميم براي دنبال كردن موفقيت در فرمول يك براساس 

موفقيت هاي سريع لومن گرفته شده بود.

خودروي  با  پيشين  مرتبه  كه  را  رقابتي  قدرت  و  موفقيت  مي تواند  تويوتا  آيا  كه  اينجاست  سوال  اكنون 
صنعت  در  گاه  كند؟  خود  آن  از  را  لومن 2012  و  دهد  نشان  دوباره  بود  گذاشته  نمايش  به  وان  تي  جي 
خودروسازي اتفاقات عجيبي رخ مي دهد اما به نظر كارشناسان تويوتا به يك يا دوسال زمان نياز دارد تا 
تمامي جزييات مورد نياز براي موفقيت در چنين كالسي فراهم كند. آئودي در 12 سال گذشته دوباردر اين 
مسابقات شكست خورده است. دريكي از اين شكست ها بنتلي اسپيد 8 (برنده مسابقات در 2003) بسياري 
آئودي.  معمول  رانندگان  از  تيمي  همراه  آئودي  موتور  همان  بود،  برده  كار  به  را  آئودي  فناوري هاي  از 
(بنتلي شركت خواهر آئودي است) . تويوتا بايد تالش فراواني كند تا به اين سطح برسد. مشكل اينجاست 
كه شكست دادن آئودي با آنهمه موفقيت هاي پياپي كار سختي به نظرمي رسد و پژو هم به اين تيم ملحق 
شده است. بنابراين تويوتا بايد انتظار رقابتي را داشته باشد كه سخت تر از يك دهه گذشته است. در درجه 
دوم، فناوري هيبريد براي مسابقات اتومبيلراني هنوز درحال رشد و توسعه است. نخستين اتومبيل هيبريد 
در لومن HDi FAP 908 بود كه در نمايشگاه سيلورستون 2008 براي نخستين مرتبه به نمايش درآمد. 
در اصل بنا بود در مجموعه مسابقات لومن 2009 شركت كند اما با توجه به اين موضوع كه قوانين تغيير 

خواهد كرد، اين پروژه هنوز ادامه دارد.

از سوي ديگر اكنون چندان عجيب نيست كه قوانين عوض شده اند و پژو خودروي 2012 خود يعني 908 
HYbrid 4 را به بازار فرستاده است. اين هيبريد براي نخستين مرتبه در نمايشگاه اتومبيل ژنو به نمايش 
درآمد و براي نخستين مرتبه در ميانه ماه سپتامبر آزمايش شد. نخستين آزمايش ميداني آن در استرويل 

(پرتغال) و در هفته گذشته انجام شد.
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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 .

فناورى

كفش راهنما به 
جاي عصاي سفيد

در عرض چند سال دانشمندان تعدادي از سيستم هاي 
كمك  نابينايان  به  تا  كرده اند  احداث  را  آزمايشي 

اين  بيابند.  را  خود  مسير  شهر  خيابان هاي  در  كند 
سوار  مچ  رو  كه  هستند  دستگاه هايي  شامل  طرح ها 
مانند  اينكه  يا  مي شود  متصل  عينك ها  به  مي شوند، 
آنها  همه  از  و  كرد  استفاده  آنها  از  مي توان  كمربند 
آشناتر همان عصاي سفيد نابينايان است. يك محقق 
جوان در آزمايشگاه هاي هيولت- پاكارد در بنگالور 
هند وسيله يي متفاوت اختراع كرده است: يك دستگاه 

جهت يابي در كفش براي نابينايان!

به  كه  دارد  نام  چال  له  شارما  آنرود  سيستم  اين 
دستگاه  اين  ببر».  آنجا  به  «مرا  يعني  هندي  زبان 
دراصل براي آن طراحي شده تا به استفاده كنندگان 
جغرافيايي  موقعيت هاي  در  را  خود  مسير  كند  كمك 
به آنها كمك مي كند  ديگر  از سوي  و  بيابند  مختلف 
شراما  شوند.  رد  مسيرشان  در  موجود  موانع  از 
ايده  كرد.  طراحي  ژانويه  ماه  در  را  نمونه  نخستين 
ايجاد  با  كفش  صاحب  به  كمك  چال  له  توليد  اصلي 
هدايت  مقصد  سمت  به  را  او  و  است  مناسب  زمينه 
كناري  بخش هاي  و  عقب  جلو،  قسمت هاي  مي كند. 
كفش مي لرزند و راه را به او نشان مي دهند. لرزش 
در جلو كفش نشان مي دهد صاحب آن بايد به حركت 
به سمت جلو ادامه دهد، لرزش در سمت چپ نشان 
صاحب   . و...  بگردد  چپ  سمت  به  بايد  او  مي دهد 
مپز  گوگل  رد  خود  مسير  كردن  وارد  با  ابتدا  كفش 

كار خود را آغاز مي كند. له چال با سيستم آندرويد 
تلفن  سپس  مي شود.  متصل  هوشمند  تلفن هاي  به 
همراه با استفاده از بلوتوث با مدار ليلي پد آرديونو 
كفش  پاشنه  در  سيستم  اين  مي كند.  برقرار  ارتباط 
قرار دارد. با دنبال كردن مسيرهايي كه گوگل نشان 

مي دهد همراه با داده هاي موقعيتي از واحد جي پي 
اس تلفن همراه آرديونو را در در ويبراتورهاي هر 
هستند  ها خفيف  لرزش  ابتدا  در  كفش فعال مي كند. 
نزديك  خود  مقصد  به  كفش  صاحب  كه  هنگامي  اما 
مي شود اين لرزش ها شدت مي گيرند. نوعي حسگر 
تقريبي در جلو كفش تعبيه شده است كه وجود موانع 
را به صاحب آن خبر مي دهد. اين سيستم موانع را 
ازفاصله 3 متري تشخيص مي دهد. البته له چال هنوز 
وارد بازار نشده است و بزودي مراحل تجاري شدن 

آن آغاز مي شود.

ذخيره انرژي 
روي نانوديسك ها

تبديل  براي  روشي  ارايه  به  موفق  دانشمندان 
ورقه مانند  كالكوژنيدهاي 
به  فلزات  از  شده  ساخته 
ديسك هاي دوبعدي نانومقياس 
مانند  دوبعدي  مواد  شدند. 
زيادي  بسيار  ارزش  گرافن 
دارند،  باتري ها  محققان  براي 
آنها  ورقه مانند  سطح  زيرا 
را  زيادي  بسيار  بار  مي توانند 

روي خود جذب كنند.

از  زيادي  استفاده  اخيرا 
ورقه مانند  كالكوژنيدهاي 

انرژي  ذخيره  در  واسطه  فلزات  از  شده  ساخته 
صورت گرفته است، زيرا ورقه هاي ساخته شده از 
اين مواد مي توانند يون هاي ليتيوم را ميان اليه هاي 
خود ذخيره كنند. حال «جينوو چئون» و همكارانش 
از دانشگاه «يونِسي» و دانشگاه ملي سئول در كره 
دي سولفيد  كالكوژنيد  تبديل  براي  روشي  جنوبي، 
دوبعدي  ديسك هاي  به   (ZrS2) زيركونيوم 
نانومقياس يافته اند؛ اين ديسك ها مي توانند ظرفيت 
توده يي  حالت  به  نسبت  را  ليتيوم  تخليه  و  شارژ 

از   «ZrS2» تبديل  دهند.  افزايش  درصد   200 تا 
مي تواند  نانومقياس  ورقه هاي  به  توده يي  حالت 
ليتيوم  يون هاي  انتشار  سرعت  و  سطحي  مساحت 
را افزايش داده و بدين طريق ظرفيت ذخيره انرژي 
به  دليل  ورقه ها  اين  كندن  حال  اين  با  ببرد.  باال  را 
وجود پيوندهاي ناپايدار آويزان كه لبه هاي سطوح 
دوبعدي را به يكديگر متصل مي كنند، بسيار دشوار 

است.
يك  از  همكارانش  و  «چئون» 
اين  حل  براي  كلوئيدي  راهكار 
با  آنها  كردند.  استفاده  مشكل 
دو  به   «ZrS2» كردن  محدود 
فعال  ماده  يك  از  استفاده  با  بعد 
 «oleylamine» نام  به   سطحي 
شكل  به  را  ماده  اين  توانستند 
نازك  بسيار  گرد  ورقه هاي 
درآورند. ميكروسكوپي الكتروني 
عبوري نشان داد كه با استفاده از 
تك  ديسك هاي  ساده،  روش  اين 
بلوري «ZrS2» با قطر ميانگين 20 نانومتر به  دست 
مي آيند. اين محققان با طوالني كردن زمان واكنش 
توانستند در ضمن حفظ ضخامت اين ديسك ها در 
حد 6/1 نانومتر، قطر آنها را تا 60 نانومتر افزايش 
شكل  به  اوليه  نانوديسك هاي  كه  وجودي  با  دهند. 
پژوهشگران  اين  بودند،  كلوييدي  سوسپانسيون 
حالل  يك  در  آنها  دادن  قرار  كه  دريافتند  بزودي 

قطبي، موجب آغاز يك فرايند خودآرايي مي شود.

ساعت بي زمان
ساعت  ندارد.  زمان  اعالم  يعني  آن  اصلي  كارايي  به  ربطي  چندان  لوكس  ساعت  يك  جاذبه 
نشان دهنده وضعيت، ثروت و سليقه (يا بي سليقگي) فرد است و هزاران يا ده ها هزار دالر، پوند و 
يورويي كه صرف خريد آنها مي شود را مي توان با فلزات گرانبها و جواهراتي كه در ساخت آن 

به كار رفته يا تاريخچه صدها سال هنر دستان ساعت سازان برندي مخصوص موجه كرد. البته 
سطح ديگري از تجمل پرستي هم وجود دارد كه حتي از موارد گفته شده هم مي گذرد. هنگامي كه 
ساعت سازي را مي توان نوعي هنر مدرن به شمار آورد. زماني كه ساعت ها در تعداد محدود و 
با طرح كانسپتي زيبا و كم نظير ساخته مي شدندو در توليد آنها از مواد خارق  العاده و مهارت هاي 
ماشيني بسيار دقيق استفاده مي شود. اورورك يك سازنده سويسي ساعت است كه ده ها سال 

است با توليد ساعت هاي لوكس و زيبا همه را به تحسين واداشته. 

بسيار  مواد  و  زيبا  مهارت هاي  آن  ساخت  در  كه  است  شاهكاري  شركت  اين  ساخته  آخرين 
UR- يكي از كمياب ترين طرح هاي مدل UR-110 ZrN گران قيمتي استفاده شده است. تورپندو

110 اورورك است و تاكنون فقط 12 نمونه از آن توليد شده است. طراحان ZrN به اين مورد 
اشاره مي كنند كه جنس صفحه رويي ساعت از نيتريد زيركونيم ساخته شده است. اين ماده بسيار 
سخت است و نوعي اليه محافظ رويي است كه در ابزارهاي صنعتي به كارمي رود. اورورك در 
توصيف اين ساعت جمالتي را نوشته است كه در نوع خود و براي چنين محصولي شعر محسوب 
سرچشمه  آن  سخت  بدنه  از  كه  مي كند  توليد  متداومي  كمرنگ  زرد  نور  ساعت  «اين  مي شود! 
مي گيرد.» طرح هاي مجموعه UR-110 ZrN يگانه هستند و سرآغاز آن كانسپت ماهواره متحرك 

اورورك بود كه در UR-103 سال 2003 به نمايش درآمد.

 پيچيدگي يا به نوعي ظرافت اين طرح ها آن است كه زمان را مي توان در يك صفحه كه قوسي 120 
درجه دارد، بطور واضح تشخيص داد. ايده اصلي در طرح 103 آن بود كه بتوان هنگام رانندگي 
بدون برداشتن دست از روي فرمان، زمان را تشخيص داد. در طرح 110 ،قوس ساعت در جهت 
دست است بنابراين مي توان كمي و فقط كمي از ساعت از زير آستينتان بيرون باشد و به سادگي 
زمان را تشخيص دهيد. اين تغييرات خيلي بي ربط به نظر مي آيند اما انگيزه براي خلق و مهندسي 
مينياتورهاي زيبايي را ايجاد كرده اند. بخش واضح اين طرح ها شامل صفحه يي مركزي است كه 
سه ماهواره تورپيد در آن مي چرخند. اين تورپيدوها شامل يك نشانگر ويك بخش بدنه استوانه يي 
مربع شكل است. هريك از چهار صفحه تعبيه شده روي سه استوانه يك ساعت عددي است كه در 
كل 12ساعت را نشان مي دهد. تورپيدها با قوسي 120 درجه مي چرخند و دقايق را نشان مي دهند، 

يكي پس از ديگري استوانه ها مي چرخند تا ساعت دقيق را به شما نشان دهند.

 نكته اصلي در مجموعه 110 آن است كه تورپيدوها مي چرخند بنابراين آنها هميشه روبه يك 
جهت هستند. در سايت اورورك ويديويي وجود دارد كه حركت و نحوه كاركرد ساعت را نشان 
مي دهد. يكي ديگر از پيچيدگي هاي اين طرح نشانگر ثانيه ها، نشانگر شب و روز و يك نشانگر 
تعويض روغن است. بله شما هرچندسال يك بار بايد ساعت را براي انجام خدمات به شركتش 
بفرسيتد. پشت شيشه ساعت دو توربين مينياتوري قرار دارند كه از فشار هوا استفاده مي كنند تا 
مكانيسم خود گردان ساعت را تنظيم  كنند. بهاي هريك از اين ساعت ها 135 هزار دالر (100 هزار 
يورو، 85هزار پوند) است. ديگر نيازي به يك ساعت مكانيكي نداريم. براي دريافتن زمان ديگر 
نيازي نيست به صفحه هاي ال سي دي چيني نگاه كنيد. براي دقت بيشتر تايمر موجود در تراشه 

جي پي اس تلفن همراه شما دقيق ترين ساعتي است كه مي توان از آن استفاده كرد.
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فرهنگ در مناسبات جهانى
جواد حيران نيا 

فرهنگ از مقوالت و موضوعاتى است كه درك آن آسان ولى 
توضيح در مورد آن سخت و دشوار است. آگوستين در كتاب 
« اعترافات» اين تعبير را در مورد مفهوم زمان به كار برده است. 
به رغم درك آسان فرهنگ و مؤلفه هاى آن ديدگاههاى متفاوتى 
در مورد مفهوم فرهنگ وجود دارد كه در اين نوشتار به برخى 

از نظريه هاى مهم درباره فرهنگ مى پردازيم. 

فرهنگ از ديدگاه پيروان مكتب «گرس» 
جهانى،  مناسبات  در  فرهنگ  تأثير  و  نقش  و  اهميت  بيان  در 
متفاوتى  ويژگيهاى  از   (Grece) گرس  مكتب  انديشه هاى 
برخوردار است. از منظر اين مكتب فرهنگ مؤثرترين و مهمترين 

عامل و متحول كننده اجتماع بشرى است. 
در پاره اى از تحليلها هواداران مكتب گرس به نوعى راستگرا تلقى 
مى شوند. اما در جديدترين مواضع آنها، چپگرايى و راستگرايى 
غربى  مدنيت  و  مدرنيسم  بنيادهاى  و  شده  تلقى  مردود  دو  هر 
ديدگاه  از  است.  رفته  سؤال  زير  آن  آمريكايى  نوع  از  هم  آنها 
 – سياسى  نظريه  در  فايده طلبى  و  اقتصادگرايى  گرس»  مكتب« 
بين المللى مردود انگاشته و نوعى نگرش جديد فرهنگ گرا مطرح 
شده است. گرس مخفف « كانون تحقيقات و مطالعات براى تمدن 

اروپايى» است. 
اين مكتب در سال 1969 و پس از خيزشهاى مردمى- دانشجويى 
جديد  ديدگاهى  آوردن  وجود  به  براى  فرانسه  در   1968 سال 
كنارگذاردن  براى  و  اجتماعى  و  سياسى  نظريات  عرصه  در 
چهره  شاخص ترين  شد.  گذاشته  بنيان  چپگرايى  و  راستگرايى 
اين مكتب «  آلن دوبنوآ»ى فرانسوى است. وى در كنار تعدادى 
كشور  چند  و  فرانسوى  هنرمندان  و  استادان  و  دانشمندان  از 
ديگر اروپايى ديدگاهى تازه آفريدند و ضمن نقد مفاهيمى چون 
ليبراليسم، دموكراسى، اصالت حقوق بشر و ... نظريه هاى نوين 
درباره يگانه شدن فرهنگ جهان و پايان تاريخ و پيروزى يك 

انديشه خاص را رد كردند. 
و  عامل  مهمترين  و  مؤثرترين  فرهنگ  گرس  مكتب  نظر  از 
سياسى  اصالت  دوبنوآ  آلن  است.  بشرى  اجتماع  كننده  متحول 
بر  تأكيد  با  و  مى دهد  قرار  ترديد  مورد  را  آن  سنتى  مفهوم  به 
اهميت ايدئولوژى و فرهنگ، مفهوم سياست را در دوران جديد 

دگرگون شده مى داند. 

نگاه كاركردگرايى به فرهنگ 
و  فرهنگ  است  معتقد  كاركردگرا  نظريه پردازان  از  بل  ديويد 
ارزشها مى توانند زمينه ساز امنيت جهانى باشند. تكنولوژى جديد 
ارتباطات اين امكان را مى دهد كه تحولى عميق در آگاهى ها و 
نگرشهاى انسانى به وجود آيد و همكارى متقابل جايگزين تقابل 
شود. گروهى از نظريه پردازان فرهنگ بررسى هاى خود درباره 
فرهنگ را از مفاهيمى ژرف تر مثل ارتباطات آغاز مى كنند و آن را 
بل  ديويد  مى دهند.  قرار  توجه  مورد  امنيت جهانى  برقرارى  در 
ارتباطات،  نقش  تبيين  پى  در  كه  است  انديشمندان  اين  جمله  از 
فرهنگ و ارزشهاى جهانى در پديد آوردن امنيت جهانى است. 
جمله  از  مى كند  مطرح  را  پروازانه  بلند  مباحثى  و  سؤاالت  وى 
سازد  متحول  را  بين المللى  آگاهى  مى تواند  ارتباطات  آيا  اينكه 
از  يا  مى دهد   سوق  بيشتر  ملى گرايى  سوى  به  را  جهان  آيا  و 
شدت آن مى كاهد؟ چگونه پيوند شبكه ها و نظام هاى ارتباطاتى 
ارتباطات  تكنولوژى  آيا  و  مى يابد؟  گسترش  جهانى  عرصه  در 

مى تواند تأثير عمده اى بر امنيت بين المللى بگذارد؟ 
از نظر بل اين سؤالها از اهميت فوق العاده مسئله آگاهى، انديشه 

و فرهنگ برخاسته است. اهميتى كه مورد توجه 
بى سابقه دانشمندان قرار گرفته است. به عقيده او اين توجه در 
گسترش  امروزه  اما  است  داشته  وجود  نيز  گذشتگان  انديشه 
تكنولوژى موجب شده تا امكان تأثيرگذارى بر انديشه و آگاهى 
افزايش  طريق  اين  از  بين المللى  مناسبات  بر  تأثير  نهايت  در  و 

يابد. در برداشت نمادگرايى از فرهنگ، مفهوم 
« نماد» در شرح و تعريف فرهنگ جايگاهى بنيادين دارد. اصوال 
جارى  معناى  گوياى  كه  نمادهايى  وجود  و  سازى  نماد  قابليت 
ساير  و  انسان  مميزه  وجه  هستند،  انسان  اجتماعى  حيات  در 
حيوانات است. انسان با «  نمادسازى» معانى مورد نظر خود را 
نشانه گذارى كرده و موجوديت مى بخشد امكان جارى ساختن 

اين معانى و مبادله آنها را فراهم مى سازد. 
زبان مهمترين جلوه فعاليت انسان در مورد نمادسازى است. به 
وسيله زبان است كه تصاوير ذهنى، معانى، مفاهيم و ارزش ها 

نشانه گذارى شده و قابليت بيان و انتقال پيدا مى كنند.

پرسش از فرهنگ

چرا بايد 
فرهنگ 

«ديگران» 
را شناخت؟

ناصر فكوهى 

حتى  افرادى،  كه  است  افتاده  اتفاق  بسيار 

تحصيلكرده،  و  باال  فرهنگى  سرمايه  با 
فرهنگ  از  يا  خود  از  تلويحا  يا  صريحا 
دارد  لزومى  چه   : كنند   سئوال  شناسان 
به  بشناسيم؟   را  «ديگران»  فرهنگ  «ما»  كه 
ى  «ديگران»  خاص  فرهنگ  اين  اگر  ويژه 
اين  بسيارى،  براى  و  «دوردست».  باشد 
«فاصله»  يك  هم   واحد  آن  در  «دوردستى» 
جغرافيايى است و هم يك فاصله «شناختى». 
براى نمونه  بسيارى از ايرانيان تقريبا هيچ 
دليل و انگيزه و فايده اى در آن نمى بينند كه 
فرهنگ هايى چون فرهنگ اقيانوسيه، آفريقا 
و غيره را بشناسند.براى آنها اين فرهنگ ها 
به مردمانى تعلق دارد كه به اسامى مختلف 
آنها را هنوز يا «ابتدايى» مى دانند و يا «عقب 
تر» از خود و با نگاهى بسيار خيالين ترجيح 
خويش  آينده  را  آن  كه  «غرب»  به  دهند  مى 
مى پندارند، بنگرند تا به «شرق» ى كه گمان 
مى كنند،  منشاء و دليل «عقب ماندگى» آنها 
ايران  همچون  امروز  ايران  در  است.  بوده 
گرفتن  تمسخر  به  متاسفانه  انقالب  از  پيش 
پوستان  سياه  ويژه  به  و  دست  دور  اقوام 
هنوز بسيار «عادى» تلقى مى شود و نمونه 
هايى از «افريقايى هاى آدم خوار» هنوز اينجا 
و آنجا به صورت نقاشى هايى بر بعضى از 
در و ديوارهاى ما ديده مى شوند، همانگونه 
كه مسخره كردن و تحقير و «پست» خواندن 
و توهين به عرب ها و تهمت دزدى و جنايت 
امرى  ما،  مردم  از  برخى  براى  ها  افغان  به 
كامال رايج است و هيچ نوع كژرفتارى اى در 

آنها نمى بينند.  

متفكران  از  بسيارى  چند  هر  ميان   اين  در 
بحث  تفصيل   به  و  كرده  تاكيد  امر  براين 
ابداع  و «غرب»  مفاهيم «شرق»  كه  اند  كرده 
هايى مقطعى بوده اند كه براى منافعى بيشتر 
محتواى  فاقد  و  اند  آمده  وجود  به  سياسى 
حوزه  دو  هر  در  و  هستند  عميق  معنايى 
حتى  و  جغرافيايى  مناطق  به  ما  استناد  اگر  
فرهنگى باشد، با تنوع بسيار زياد درونى و 
برونى روبرو هستيم، اما بيشتر  «متفكران» 
ما همچنان ، ساخته هاى عموما سست پايه 
ذهن خود كه چه موافق اين «غرب» و «شرق»  
خيالين باشد و چه مخالف آنها، از چارچوب 
بيرون  استعمار  زمان  در  شده  تعريف  هاى 
به  حركت  درك  و  پذيرش  به   را  اند،   آمده 
سوى ساختارها و سامان هاى پيچيده ذهنى 
مى  ترجيح  جهان  شناخت  براى  واقعى  و 

دهند.
اما به واقع چه پاسخى مى توان به اين پرسش 
به  و  شناخت  را  «ديگران»  بايد  چرا  كه:  داد 
خصوص ديگران دوردست را؟  پاسخ شايد 
در  و  واقعيت  در  زيرا  باشد:  اين  سادگى  به 

معنايى هستى شناختى، نه «ديگران»ى وجود 
دارد، نه «دوردست» ى و نه حتى «خود» ى: 
انسان ها بسيار بيشتر از آنچه فكر مى كنند 
از  كمتر  بسيار  و  دارند  شباهت  يكديگر  به 
آنچه  تصور مى كنند با يكديگر تفاوت دارند. 
«خود» بودن يا «ديگر» ى بودن، در حقيقت  
مقوالتى ذهنى هستند كه به نظام رفتارى و 
وارد  بتوانيم  تا  دهند  مى  شكل  ما  شناختى 
روابط اجتماعى با يكديگر شده و واحدهاى 
هر چه بزرگتر اجتماعى، سياسى، اقتصادى،  
و.... را به وجود آورده و در آنها به گونه اى 
در  اما  پنداريم،  مى  را «طبيعى»  آن  خود  كه 
حقيقت  ربطى به طبيعت ندارند، زندگى كنيم 
و احساس تعلق به آنها و در نهايت احساس 
ايمنى پيدا كرده و از هراس مسئوليت انسان 
بودن و عدم توانايى به درك موقعيت خود و 

موقعيت جهان نجات يابيم.
احاطه  را  ما  امروز  كه  جهانى  در  آيا  اما 
كرده است، در موج دستكارى هاى خبرى و 
اطالعاتى،  در حركت بى پايان موقعيت هاى 
اجتماعى، اقتصادى و سياسى كه ما را خود 
آگاه يا ناخود آگاه به دنبال خود مى كشند، 
يعنى  مشكل،  حل  راه  آنكه  براى  بديلى  آيا 
درك موقعيت ها  نه در سادگى متصور شده 
آنها، بلكه در پيچيدگى غير قابل تصورشان، 
منفى  ظاهرا  پرسش  اين  به  پاسخ  داريم؟ 
«خود  يك  مثابه  به  زيستن  به  تمايل  است.  
يك  در  زندگى   به  تمايل  به  شبيه  مطلق» 
از  افتاده  جدا  كامال  و  اى  جزيره  فرهنگ 
فرهنگ هاى ديگر است، حال چه اين فرهنگ 

ها متعلق به همسايه ديوار به ديوار ما باشد 
و چه متعلق به  دور افتاده ترين فرهنگ ها 
نسبت به فرهنگى كه ما آن را «خودى» مى 
آنكه  دليل  به  بودن  «خود»  تصور  پنداريم. 
«ما» ى مورد ادعا به زبان واحدى سخن مى 
گويند، تصور مى كنند گذشته يكسانى دارند 
و سرنوشتى يكسانى در آينده انتظار آنها را 
مى كشد، همه و همه تصورات و بهتر است 
ملى  هاى  دولت  كه  هستند  توهماتى  بگوئيم 
قرن نوزده و بيستمى براى تثبيت  پايه هاى 
خود و درونى كردن گفتمان هايشان در نزد 
مردم ابداع كردند و اين درونى كردن با چنان 
قدرتى صورت گرفت كه امروز همه مردمان 
به دنبال  علم كردن دولت و تاريخ و گدشته 
و آينده اى براى «فرهنگ خود» هستند و همه 
تصور مى كنند كه فرهنگ خودى بايد قاعدتا 
چيزى باشد درست در برابر فرهنگ ديگرانى 
كه چنان اهميتى ندارد و بهتر است وقت خود 
به  برعكس  و  نكرده  آن  شناخت  صرف  را 
پر و بال دادن هر چه بيشتر به انديشه هاى 
خود شيفته خويش بپردازند. تراژدى هويت 

شدن  ساخته  از  پيش  اغلب  كه  معاصر  هاى 
كامل، در  افسردگى و سرخوردگى و انفعال 
از هم مى پاشند، نيز دقيقا در همين امر است.

امروز بديلى در برابر ما است: اينكه به جاى  
اصرار ورزيدن و صرفا اصرار ورزيدن به 
ايجاد يك «خود مطلق»، تالش بيشترى كنيم 
تا  اين خود را به جاى آنكه د ر جزيره اى 
به  جهانى  عرصه  در  كنيم،  اسير  فرهنگى 
گردش درآوريم. تالش كنيم جهان را آنگونه 
كه هست در همه تضادها و  تنوع و گوناگونى 
در  مايليم،  كه  آنگونه  نه  و  هايش،  تفاوت  و 
موهوم  بودن»  سرسبد  «گل  و  بودن  خاص 
فرهنگ خويش، بشناسيم و تجربه كنيم. اين 
تجربه بى شك كار سخت و طاقت فرسايى 
و  كرد  تصور  بتوان  مشكل  بسيار   : است 
پذيرفت كه با موقعيت هاى آرمانى به ويژه 
در حوزه فرهنگ فاصله زيادى داريم ، بسيار 
از   بسيارى  كه  پذيرفت  توان  مى  سختى  به 
فرهنگ ها و ملت هايى كه ما آنها را بسيار 
از خود «عقب تر» مى شماريم، بسيار از ما 
«جلو ترند» ،  اما چاره اى جز اين نيست و 
زدنى  درجا  راه،  اين  در  پذيرش  عدم  بهاى 
يابد.   ادامه  سال  ها  ده  تواند  مى  كه  است 
گفتمان خود شيفته اى كه به جاى تمركز بر 
و  شكوهمند   روياهاى  غرق  را  خود  «حال» 
افتخار آميز«گذشته» و «آينده» مى كند،   به 
سادگى مى تواند به گفتمانى خود دستكارى 

كننده و در نهايت خود ويرانگر بدل شود.
 

برگرفته از سايت : خانه انسان شناسى ايران
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

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

استفاده نمائيد

استراحت  به  شما  مي دهند  نشان  كه  عالمت   10/
نياز داريد

نشانه هاي 
خاموش 
استرس

ترجمه: دكتر آذين محبي نژاد

عاليم  كم و بيش  ما  همه 
را  اضطراب  و  استرس 
كه  مي دانيم  مثال  مي شناسيم. 
باال رفتن ضربان قلب و شدت 
و  صورت  شدن  داغ  يا  تنفس 
همه  دست ها  كف  كردن  عرق 
نشانه استرس و هيجان شديد 
استرس  شناختن  اما  هستند، 
مزمن به اين آساني ها نيست...

 مشكالت شغلي و آشفتگي و اضطراب در زندگي 
استرس  بروز  باعث  مي تواند  هركسي  خصوصي 
مزمن شود. در چنين حالتي بدن با زبان بي زباني 
را  زيادي  استرس  كه  بفهماند  شما  به  مي خواهد 
مي كنند  كمك  نشانه ها  اين  مي شويد.  متحمل 
هستيد  مزمن  استرس  دچار  هم  شما  آيا  دريابيد 
بهتر  داريد،  را  نشانه ها  اين  از  هريك  اگر  يانه. 
است در روز زماني هر چند كوتاه را به خودتان 
اختصاص و سعي كنيد استرستان را كاهش دهيد؛ 
خيلي ساده؛ در پارك قدم بزنيد يا تلفن همراهتان 
را براي مدت كوتاهي خاموش كنيد. در يك ساعت 

اتفاق ناگواري نمي افتد.

1.سردرد روزهاي تعطيل
ناگهاني  افت  دارند،  ميگرن  سابقه  كه  كساني  در 
مي تواند  تعطيل  روزهاي  در  مخصوصا  استرس 
پيشگيري  براي  شود.  ميگرن  حمله  شروع  باعث 
از اين اتفاق، بهتر است در روزهاي تعطيل برنامه 
و  نريزيد  هم  به  را  خود  هفتگي  خوراك  و  خواب 
غيرتعطيل  روزهاي  نظم  با  همه چيز  كنيد  سعي 

باشد.

2.قاعدگي دردناك
نشان  هاروارد  دانشگاه  در  پژوهش  يك  نتايج 
همساالن  از  بيشتري  استرس  كه  زناني  مي دهد 
خود دارند، 2 برابر بيشتر از آنها دچار دردهاي 
موضوع  اين  مي شوند.  قاعدگي  دوران  شديد 
زنان  هورمون هاي  برهم ريختن  دليل  به  مي تواند 
نشان  پژوهش ها  نتايج  باشد.  استرس  نتيجه   در 
كاهش  باعث  مي تواند  منظم  ورزش  مي دهند 

استرس و كاهش دردهاي قاعدگي شود.

3.درد دهان
اگر صبح ها كه از خواب بيدار مي شويد احساس 

شب ها  احتماال  مي كند،  درد  پايينتان  فك  مي كنيد 
مي ساييد.  هم  به  را  دندان هايتان  خواب،  در 
و  مي افتد  اتفاق  خواب  در  معموال  دندان قروچه 
استرس اين مشكل را تشديد مي كند. بهتر است از 
يك دندان پزشك بخواهيد شما را معاينه و برايتان 
كساني  درصد   70 در  كند.  تجويز  دندان  محافظ 
استفاده  دندان  محافظ  از  خواب  موقع  شب ها  كه 
به  يا  مي يابد  كاهش  دندان قروچه  عادت  مي كنند، 

كلي قطع مي شود.

4كابوس و خواب هاي عجيب
هستيم،  خواب  در  كه  زماني  به طورمعمول، 
به  مي شوند.  مثبت تر  و  بهتر  كم كم  روياهايمان 
احساس  خواب،  از  شدن  بيدار  هنگام  دليل  همين 
اما  داريم  خواب  از  پيش  زمان  به  نسبت  بهتري 
اگر استرس داشته باشيد، در طول شب از خواب 
همين  مي كنيد.  متوقف  را  روند  اين  و  مي پريد 
عجيب  و  بد  خواب هاي  مي شود  باعث  موضوع 
كنيد،  منظم  را  خوابتان  عادت هاي  اگر  ببينيد. 
كمك  مشكل  اين  رفع  به  زيادي  حد  تا  مي توانيد 
كنيد. سعي كنيد هر شب 7 تا 8 ساعت بخوابيد و 
چند ساعت قبل از خواب نوشيدني هاي كافئين دار 

مانند قهوه و نوشابه ننوشيد.

5.خونريزي از لثه ها
مي تواند  هم  لثه ها  خونريزي  اما  نكنيد  باور  شايد 
مي گويند  دانشمندان  زيرا  باشد  استرس  نشانه 
مستعد  بيشتر  دارند،  زيادي  استرس  كه  كساني 
باال  هستند.  دندان  و  لثه  بيماري هاي  به  ابتال 
بودن دايمي هورمون استرس، (يعني كورتيزول)، 
سيستم ايمني بدن را مختل مي كند و به باكتري ها 
شما  اگر  شوند.  حمله ور  لثه ها  به  مي دهد  اجازه 
هم ساعت هاي طوالني كار و غذايتان را پشت ميز 
هميشه  است  بهتر  مي كنيد،  صرف  كارتان 
با  كنيد  سعي  بگذاريد.  دم دست  را  مسواكتان 
ورزش و خواب بيشتر هم از بيمار شدن لثه ها و 

دندان هايتان پيشگيري كنيد.

6.آكنه
استرس باعث افزايش التهاب مي شود و درنتيجه با 
هجوم ناگهاني آكنه ها مواجه مي شويد. درحقيقت 
در  آكنه  بروز  عوامل  مهم ترين  از  يكي  استرس 
بر  عالوه  آكنه،  با  مبارزه  براي  است.  بزرگسالي 
تالش براي كاهش استرس استفاده از صابون هاي 
آنتي باكتريال و مرطوب كننده هاي بدون چربي را 

امتحان كنيد.

7.ولع به شيريني
استرس زياد و شديد به خصوص در خانم ها باعث 
موادغذايي  خوردن  به  آنها  شديد  تمايل  و  عالقه 
شما  اگر  مي شود.  شكالت  به خصوص  و  شيرين 
نمي توانيد  و  هستيد  خوردن  شكالت  عاشق  هم 
خودتان را در مقابل اين كار كنترل كنيد، شايد در 

حال تحمل استرس زيادي هستيد.

8.خارش پوست
نتايج پژوهش تازه كه در ژاپن روي 2 هزار نفر 
از  كه  كساني  مي دهد  نشان  است،  شده  انجام 
خارش مزمن پوست رنج مي برند، 2 برابر بيشتر 

ممكن  دارند.  استرس  زندگي شان  در  ديگران  از 
است فكر كنيد اين استرس به دليل همان خارش 
مزمن پوست به وجود مي آيد اما حقيقت آن است 
شدن  بدتر  باعث  استرس  و  اضطراب  تنش،  كه 
بيماري هايي نظير درماتيت، اگزما و پسوريازيس 
به  مي تواند  پوست  در  خارش  احساس  مي شود. 
دليل پاسخ رشته هاي عصبي به استرس هم ايجاد 

شود.

98.بدتر شدن حساسيت
نشان  اوهايو  دانشگاه  دانشمندان  پژوهش هاي 
باشيد،  خاص  حساسيت  نوعي  دچار  اگر  مي دهد 
مي شود.  بدتر  شما  عاليم  پراسترس  شرايط  در 
توليد  مي شوند  باعث  استرس،  هورمون هاي 
در  حساسيتي  واكنش هاي  مسوول  پروتئين هاي 

بدن افزايش يابد.

10.درد شكم
اضطراب و استرس باعث دل درد، سردرد، كمردرد 
و بي خوابي مي شود. نتايج يك پژوهش كه حدود 
گرفته اند،  قرار  بررسي  مورد  آن  در  نفر  2هزار 
نشان مي دهد كساني كه بيشترين ميزان استرس 
كه  كساني  از  بيش  برابر   3 مي كنند،  تجربه  را 
آرامش دارند، دچار دل درد مي شوند. دليل قطعي 
اين موضوع روشن نيست اما يكي از نظريه هايي 
روده ها  مي گويد  مي كند،  توجيه  را  پديده  اين  كه 
درنتيجه  دارند  مشتركي  عصبي  مسير  مغز،  و 
زماني كه مغز دچار استرس مي شود، روده ها نيز 
واكنش نشان مي دهند. به همين دليل كاهش استرس 
با كمك روان پزشك، استفاده از روش هاي تمركز 
گوارشي  مشكالت  بهبود  به  مي توانند  ورزش  و 
اغلب  اگر  اين،  وجود  با  كنند.  كمك  نيز  دل درد  و 
به  آن  علت  يافتن  براي  است  بهتر  داريد،  دل درد 

پزشك مراجعه كنيد.
Prevention :منبع
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براي هر فردي، ازدواج بزرگ ترين سرمايه گذاري براي زندگي آينده 
است. زندگي فراز  ونشيب هاي زيادي دارد و سختي هاي زيادي سر 
پايدار،  و  محكم  ازدواجي  پشتوانه  با  اما  مي گيرد؛  قرار  انسان  راه 

مي توان با قدرت در برابر ناماليمات ايستادگي كرد...
هر  است؛  لذت بخش  جهات  بسياري  از  مشترك  زندگي  و  ازدواج 
گرم ترين  داريد،  دوستش  كه  كسي  كنار  در  شدن  بيدار  صبح  روز 
و دلچسب ترين احساسي كه در زندگي مي توان تجربه كرد، به شما 
دو  هر  و  است  متعهد  و  وابسته  شما  به  كامال  همسرتان  مي دهد. 
مي دانيد كه جسما و روحا به يكديگر تعلق داريد. با وجود اينكه ازدواج 
مزاياي زيادي دارد، گاهي لحظاتي هم ياد زندگي دوران مجردي تان 
مي افتيد و هر چقدر رابطه تان با همسرتان خوب باشد، ممكن است 
ديگران حرف هايي بزنند كه فكر  كنيد ازدواجتان مي توانست بهتر از 
اين باشد. در اين مواقع حس مي كنيد زندگي چقدر تكراري، يكنواخت 
كه  ببينيد  را  وجذابي  جوان  زوج  وقت  هر  و  است  شده  بي هيجان  و 
و  آنها  به  نشدن  خيره  مي روند،  راه  هم  دست  در  دست  عاشقانه 
در  كه  اتفاق هايي  از  يكي  مي شود.  سخت  برايتان  نخوردن،  حسرت 
زندگي مشترك به آساني و ذره ذره مي افتد، قرارگرفتن در يك مسير 
تكراري و روزمره است كه باعث مي شود شما و همسرتان به جاي 
فقط  كه  بشويد  همخانه  دو  به  تبديل  باشيد،  عاشق  زوج  يك  اينكه 
نگاه هاي  از  خبري  نه  ديگر  سال  چند  از  بعد  هستند.  بچه ها  والدين 
ماه  حرارت  و  شور  از  خبري  نه  و  است  نامزدي  دوران  عاشقانه 
عسل! اگر زندگي مشترك شما هم به اين نقطه رسيده، بايد بدانيد كه 
هر دوي شما مقصريد. زندگي مشترك فقط زماني به ورطه تكراري 
كافي  بدهيد.  را  اتفاق  اين  اجازه  شما  كه  مي افتد  يكنواختي  و  شدن 
است حواستان به زندگي تان باشد تا به يكنواختي نرسد. راهكارهاي 

زير براي رسيدن به اين هدف به شما كمك مي كنند:

گاهي برنامه تان را تغيير دهيد
اولين كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه اندكي از قوانين خودتان 
فاصله بگيريد. گاهي الزم است كمتر به صرفه جويي در وقت و پول 
فكر كنيد و به جايش به شاد بودن خودتان اهميت بدهيد. هزينه كردن 
براي يك شام شاعرانه در رستوران خاطره انگيز دوران نامزدي تان 
اسراف نيست؛ همين طور الزم نيست مدام حرص اين را بخوريد كه 
چون امشب تا ديروقت بيدار مانده ايد، فردا صبح زود نمي توانيد بيدار 
شويد و به موقع سركار برويد. يادتان باشد: گاهي قوانين كسل كننده 

شهربازي  به  كنيد.  استقبال  غيرمنتظره  سفرهاي  از  كنيد.  نقض  را 
جديدي كه در شهرتان افتتاح شده سر بزنيد. اگر از هر فرصتي كه 
پيش مي آيد براي با هم بودن و لذت بردن از وجود هم استفاده كنيد، 
به تجربه هاي مشتركتان افزوده ايد. به اين ترتيب حقيقتا دو «شريك» 
زندگي مي شويد كه موقعيت ها و فعاليت هاي زيادي را با هم تجربه 
مي كنند. بعد از مدتي خواهيد ديد كه زندگي تان از حالت كسل كننده و 

تكراري گذشته بيرون مي آيد.

با هم قرار بگذاريد
نامزدي  دوران  مخصوص  فقط  رفتن  كافي شاپ  به  و  گذاشتن  قرار 
نيست. در هفته يك روز را با همسرتان قرار بگذاريد و همه آن روز 

ورود  اجازه  هيچ كدام  همكاران،  و  دوستان  بچه ها،  باشيد.  هم  با  را 
يا  خودتان  والدين  به  را  بچه  ها  ندارند.  را  خصوصي  حريم  اين  به 
همسرتان بسپاريد تا خيالتان از بابت آنها كامال راحت باشد. ممكن 
است دوست داشته باشيد مانند دوران نامزدي صبح زود با هم به 
كوه برويد، ناهار را در يك رستوران دنج صرف كنيد و بعد از آن 
هم به سينما برويد و عصر، باز هم در يك كافي شاپ با هم بستني 
بخوريد. اگر برنامه زندگي و كارتان اجازه نمي دهد هر هفته اين كار 
را انجام دهيد، مي توانيد ماهانه قرار بگذاريد تا يك روز كامل را بدون 
هيچ مزاحمتي فقط با همسرتان بگذرانيد. در تنظيم قرارهاي ماهانه، 
سليقه همسرتان را هم در نظر بگيريد. مي توانيد به نوبت براي قرارها 
ماه  رفته ايد،  رستوران  و  سينما  به  ماه  اين  اگر  كنيد.  برنامه ريزي 
حتما  نيست  الزم  برويد.  شهربازي  و  پيك نيك  به  مي توانيد  آينده 
اين قرارهاي شما پرخرج باشد. حتي در خانه هم مي توانيد فقط با 
بسپاريد  فاميل  يا  دوست  يك  به  را  بچه ها  كه  شرطي  به  باشيد.  هم 
براي  و  آشپزي  هم  با  ندهيد.  پاسخ  هم  غيرضروري  تلفن هاي  به  و 
بنشينيد.  جالب  فيلم  يك  تماشاي  به  هم  با  كنيد.  درست  غذا  همديگر 
هنگام تماشاي فيلم از خودتان حسابي پذيرايي كنيد. يادتان باشد در 
روزهاي قرار درمورد همه چيز مي توانيد صحبت كنيد، به جز بچه ها، 
كار و پول. درباره چيزهايي كه قبل از ازدواج حرف مي زديد، با هم 

حرف بزنيد.

خالق باشيد
براي خوشحال كردن همسرتان و براي اضافه كردن كمي نمك به 
تقليد  ديگران  از  مدام  نبايد  باشيد.  خالق  بايد  يكنواخت?تان،  زندگي 
خوشحال  را  همسرتان  واقعا  آنچه  كنيد  سعي  كنيد،  الگوبرداري  و 
تئاتر،  بليت  غيرمنتظره  كردن  رو  با  برادرتان  اگر  كنيد.  پيدا  مي كند، 
موفق شده همسرش را خوشحال كند، دليل نمي شود كه همسر شما 

هم از همين غافلگيري استقبال كند!

همه چيز را تازه كنيد
تغيير  بلكه  دارد،  نياز  تازگي  و  تحول  به  كه  نيست  شما  روابط  فقط 
در همه زمينه ها مي تواند به از بين رفتن يكنواختي زندگي  كمك كند. 
تغييرات ساده اي مانند عوض كردن پرده ها و ملحفه هاي اتاق خواب، 
پوشيدن لباس هايي كه تا حاال عادت به پوشيدن آنها نداشته ايد، رفتن 
به رستوراني كه تاكنون آن را امتحان نكرده ايد و حتي تغيير چيدمان 
يادتان  بياورد.  ارمغان  به  برايتان  را  تازگي  احساس  مي تواند  خانه 
باشد اگر به عنوان يك زوج، دچار ركود و يكنواختي شده ايد، حتما 
در جوانب ديگر زندگي هم دچار ركود هستيد؛ بنابراين ايجاد تغيير 
در ديگر مسايل زندگي مي تواند به تحول زندگي مشترك شما كمك 

كند.

آرامش خودتان را حفظ كنيد
اگر مدام نگران بچه ها و وضعيت مالي خانواده باشيد، طبيعي است 
كه جايي در ذهنتان براي گذراندن وقت با همسرتان باقي نمي ماند. 
ممكن است با هم زير يك سقف باشيد و حتي صحبت هم بكنيد اما 
حتي اگر در بهترين حالت موضوع گفت وگوهاي شما درباره مسايل 
ديگري  جاي  ذهنتان  و  فكر  همه  هم  باز  نباشد،  زندگي  مشكالت  و 
از  خالي  عاشقانه تان  روابط  حالتي  چنين  در  كه  نيست  شكي  است. 
شور و هيجان خواهد شد. سعي كنيد هر روز براي مدت كوتاهي هم 
كه شده، آرامش خودتان را حفظ كنيد و به مسايل استرس زاي جاري 
زندگي توجهي نداشته باشيد و به اين فكر كنيد كه چطور مي توانيد با 

همسرتان صميمي تر باشيد.

مستقل باشيد
بر  عالوه  دارد.  زيادي  اهميت  زناشويي  زندگي  در  استقالل  داشتن 
كارهايي كه به عنوان يك زوج با هم انجام مي دهيد، بايد كارهايي را 
هم خودتان جداگانه و مستقل انجام  دهيد. اين روش 2 مزيت دارد؛ 
اول اينكه داشتن تجربه هاي جدا از هم باعث مي شود تا موضوعات 
جديدي براي صحبت با هم پيدا كنيد و دوم اينكه وقتي از يكديگر جدا 

هستيد، دلتان بيشتر براي هم تنگ مي شود.

قدر آنچه داريد، بدانيد
عالو بر اينكه تالش مي كنيد روابط تان را بهبود دهيد، سعي كنيد قدر 
زن  با  خودتان  دايمي  مقايسه  جاي  به  بدانيد.  را  فعلي تان  وضعيت 
روي  بيشتر  و  فكر  رابطه تان  مثبت  نكته هاي  به  ديگر  شوهرهاي  و 
در  خوبي  و  جذاب  خصوصيات  چه  كه  كنيد  فكر  كنيد.  تمركز  آنها 
همسرتان وجود دارد كه شما عاشقانه آنها را دوست داريد و بيشتر 
به آن ويژگي ها فكركنيد. يك قدم از وضعيت فعلي فاصله بگيريد و 
تصور كنيد اولين باري است كه همسرتان را مي بينيد. در آن صورت 
با  ديگران  جمع  در  وقتي  مي كنيد؟  تحسين  او  در  را  چيزهايي  چه 
با  حتما  آنها  كنيد؛  دقت  اطرافيان  به  كمي  هستيد،  شاد  همسرتان 

نگاهشان به شما آفرين مي گويند.

Health Guidance :منبع

چه كنيم تا زندگي مشترك برايمان يكنواخت نشود؟

تزريق تازگي 
به زندگي

ترجمه: دكتر آذين محبي نژاد
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شروع فصل سرد، شيوع خشكي پوست

مراقبت هاي 
پوستي پاييز

ترجمه: مژگان كريمي

دستان خيلي از ما وقتي هوا كم كم رو به سردي 
ديگر  و  مي شود  پوسته پوسته  و  خشك  مي رود، 
مانند روزهاي تابستان يا بهار نرم و لطيف نيست. 
پوستمان  مي كنيم  احساس  پاييز،  فصل  شروع  با 

خشك و خشن شده و دچار خارش مي شود...

نگران  داريد،  را  بد  احساس  اين  هم  شما  اگر   
نباشيد. روش هاي مختلفي براي حفاظت از پوست 
و  ترك خورده  لب هاي  از  مشكلي  هر  دارد.  وجود 
مي توان  را  پاها  ترك خوردگي  تا  پوست  خارش  
ما  پيشنهادي  راهكارهاي  اجراي  با  كرد.  درمان 
مي توانيد در پاييز هم پوستي لطيف و نرم و زيبا 

داشته باشيد.

خيلي  كه  است  مشكلي  اولين  لب ها  خوردن  ترك 
از ما در پاييز با آن مواجه هستيم. از دست رفتن 
اما  مي شود  لب ها  ترك  باعث  خشكي  و  رطوبت 
مي دهند؟  دست  از  را  خود  رطوبت  چگونه  لب ها 
اگر شما هم عادت داريد به لب هايتان زبان بزنيد، 
فراهم  لب ها  ترك خوردن  براي  را  مناسب  شرايط 
تبخير  لب ها  رطوبت  خشك،  هواي  در  مي كنيد. 
احساس  را  لب ها  خشكي  كه  شما  و  مي شود 
مي كنيد ناخودآگاه دوست داريد با زبان زدن، آنها 
را مرطوب  كنيد. وقتي اين رطوبت هم تبخير شود، 
مي شود.  خارج  لب ها  از  بيشتري  رطوبت  هم  باز 
واكنش  لب،  خشكي  داليل  از  ديگر  يكي  البته 

حساسيتي به رنگ  رژلب هاست.

ترك لب?ها و درمان پيشنهادي

ظاهر  و  تحريك پذير  را  آنها  لب ها  خوردن  ترك 
براي  راهي  هميشه  اما  مي كند.  نامناسب   را  شما 

درمان وجود دارد.

• از آب و نمك رقيق استفاده كنيد: بهترين درمان 
نمك  آب  با  آن  روزانه  كمپرس  لب،  خوردن  ترك 
نيم  در  را  نمك  مرباخوري  قاشق  يك  است.  سرد 
ليتر آب حل كنيد. حوله اي را در آن خيس كنيد و 
چند دقيقه روي لب ها بگذاريد. اين كار را به مدت 

يك هفته هنگام رفتن به رختخواب انجام دهيد.

• رطوبت را حبس كنيد: بالفاصله بعد از كمپرس 
مثل  لب،  ضخيم  نرم كننده  اليه اي  لب ها،  كردن 
وازلين يا النولين روي لب بزنيد تا رطوبت را حفظ 

كند.

• از كورتيزون استفاده كنيد: اگر يك هفته كمپرس 
نكرد،  درمان  را  لب ها  ترك  وازلين  و  نمك  آب 
مي توانيد پماد هيدروكورتيزون يك درصد هم به 
اين  بزنيد.  نرم كننده  زير  را  پماد  كنيد.  اضافه  آن 

كار را 2 هفته تكرار كنيد.

• زبان نزنيد: خيس كردن لب ها با زبان مثل پلك 
اولين  آن  از  خودداري  اما  است  غيرارادي  زدن، 
باشيد  متوجه  بايد  است.  لب  ترك  درمان  در  قدم 
ترك خوردن  عامل  اولين  لب ها،  به  زدن  زبان  كه 

آنهاست.

مراقبت از دست ها و پاشنه هاي ترك خورده

پاييز  سرد  هواي  در  است  ممكن  دست ها  پوست 
به  دست ها  مكرر  شستن  شود.  ضخيم  و  خشك 
اما  مي كند  كمك  ميكروب ها  و  ويروس ها  كاهش 
مي  تواند خشكي را تشديد كند، بنابراين سعي كنيد 
دست ها  بپوشيد.  دستكش  مي رويد،  بيرون  وقتي 
بيش از هر قسمت  ديگري از بدن در معرض هوا 
مرطوب كننده  بر  عالوه  كه  كرم هايي  از  هستند. 
از  وقتي  كنيد.  استفاده  هستند،  گليسيرين  داراي 
خواب بيدار مي شويد يا قبل از اينكه به رختخواب 
احساس  كه  زماني  هر  روز  طول  در  و  برويد 
كرديد پوست  دستانتان خشك شده، از اين كرم  ها 

استفاده كنيد.

مشكالت  از  دردناك،  و  ترك خورده  پاشنه هاي 
شايع هستند، اين اتفاق مخصوصا در پاييز بيشتر 
مي افتد. ترك خوردگي پوست پاشنه به علت خشكي 
معموال  پاها  پينه بستن  مي شود.  ايجاد  پوست 
مشكل را بدتر مي كند. در برخي موارد خشكي پا 
مي تواند باعث عفونت يا درد هنگام راه رفتن  شود. 
سعي كنيد قسمت هاي ترك خورده پوست پاشنه را 
با وازلين نرم كنيد و آن را با يك پوشش پالستيكي 
است  بهتر  بپوشيد.  مناسبي  جوراب  و  بپوشانيد 
اين كار  شب   3 مدت  به  و  خواب  هنگام  و  شب ها 
را انجام دهيد. شب سوم مي بينيد كه چقدر بهبود 

يافته ايد.

كرم هاي چرب تر را انتخاب كنيد

پوست  تابستان  و  بهار  در  كه  محصوالتي 
نگه مي دارند،  تازه تر  و  شاداب تر  را  صورتتان 

دچار  پوستتان  پاييز  در  شوند  باعث  است  ممكن 
مشكل شود. در پاييز كرمي نرم، با چربي بيشتر 
خود  پوست  تميزي  براي  بو  بدون  صابون  و 
انتخاب كنيد. كرم چرب تر به معني كرمي است كه 
روغن بيشتري دارد. اگر پوستتان خشك است، از 
اوره،  حاوي  كه  كنيد  استفاده  مرطوب كننده هايي 
هستند.  معدني  روغن هاي  يا  النولين  گليسيرين، 
كرم هاي  است،  خشك  پوستتان  كه  روزهايي 
از  وازلين  ژل  نظير  پمادها  مناسب ترند.  غليظ تر 
كرم ها يا لوسيون ها روغن بيشتري دارند كه باعث 
مي شود لغزندگي شان بيشتر باشد. سعي كنيد در 
هر بار مقدار كمتري از اين كرم برداريد اما دفعات 
را زياد كنيد تا هميشه پوستتان نرم بماند. بعد از هر 
بار دوش آب گرم، كرم هاي مرطوب كننده مناسب 
گليسيرين،  اوره،  نظير  موادي  بزنيد.  پوستتان  به 
از  را  آب  پروپيلن،  گليكول  و  اسيد  هيالورونيك 
هوا جذب مي كنند. روغن  بچه يا روغن هاي معدني 
وازلين،  ژل  جوجوبا،  نظير  گياهي  روغن هاي  و 
النولين، اسيد استئاريك، روغن  كافي را به پوست 
رتينوييد  حاوي  كه  مرطوب كننده هايي  مي رسانند. 
هستند، مي توانند پوست خشك و حساس را بيشتر 

ملتهب كنند.

داشته  بيشتري  تاثير  مرطوب كننده ها  اينكه  براي 
و  شده  پوسته پوسته  قسمت هاي  ابتدا  باشند، 
مي توانيد  كه  جايي  تا  را  پوست  مرده  سلو  ل هاي 
بهتر  كرم مرطوب كننده  صورت  اين  در  برداريد. 
كه  باشيد  مراقب  كند.  نفوذ  پوست  در  مي تواند 
هنگام برداشتن ها پوسته ها، پوستتان آسيب نبيند، 
اگر پوست شما كامال خشك و ملتهب است، شايد 
الزم باشد قبل از امتحان محصول جديد،  با پزشك 

مشورت كنيد.

مراقبت بعد از حمام

كافي  آب  شما  پوست   به  مي تواند  گرفتن  دوش 

دوش  زمان  مدت  پاييز  در  است  الزم  اما  برساند 
و  داغ  آب  با  گرفتن  دوش  باشد.  كوتاه  گرفتن 
است  ممكن  سرد  روز  يك  در  طوالني  مدت  به 
لذت بخش باشد اما آب ولرم براي سالمت پوست 
دست  از  مانع  ولرم  آب  است.  مناسب تر  و  بهتر 
مي  شود.  پوست  رطوبت  و  طبيعي  چربي  رفتن 
بالفاصله بعد از خاج شدن از حمام، پوست خود 
را خشك و كرم مرطوب كننده استفاده كنيد طوري 

كه كرم روي پوست باقي بماند و جذب شود. 

دستگاه بخور يادتان نرود

با شروع سرماي پاييزي، هواي بيرون سردتر از 
داخل خانه مي شود و معموال همه ترجيح مي دهند 
خانه  خشك  و  گرم  هواي  اما  بمانند،  خانه  داخل 
شدن  پوسته پوسته  و  خشكي  باعث  مي تواند 
پوست شود بنابراين وقتي در خانه حضور داريد، 
بهتر است كه از يك مرطوب كننده هوا يا دستگاه 
كنيد.  استفاده  پوست  رطوب  حفظ  براي  بخور 
را  آن  و  تهيه  را  دستگاه ها  اين  از  يكي  مي توانيد 
درون اتاق خواب خود قرار دهيد حتي مي توانيد از 

چند دستگاه در هر اتاق خانه استفاده كنيد.

خارش را جدي بگيريد

دچار  به شدت  و  خشك  پاييز  در  پوست  گاهي 
خارش مي شود. خارش  با گرفتن دوش آب ولرم و 
استفاده از مرطوب كننده بهتر و كمتر مي شود، اما 
اگر زياد دچار خشكي پوست و خارش مي شويد، 
كنيد  مراجعه  پوست  متخصص  يك  به  بايد  حتما 
مانند  زمينه اي  مشكل  يك  به  است  ممكن  چون 
درمان   به  كه  باشيد  مبتال  پسوريازيس  يا  اگزما 

زير نظر پزشك نياز دارد.

WebMD:منبع
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پسر فوتبالي سرهنگ قذافي به نيجر پناهنده شد

الفرار براي رييس 
فدراسيون فوتبال ليبي
چيا فوادي

پسر  قذافي  ساعدي  دستگيري  خبر  كه  روزهايي  در 
با  انقالبيون  برخي  شد  منتشر  ليبي  بزرگ  ديكتاتور 
در  كه  چند  هر  گرفتند.  جشن  ايتاليا  ميالن  پيراهن 
قذافي  معمر  نيروهاي  با  انقالبيون  مبارزه  روزهاي 
پيراهن ميالن بر تن برخي از انقالبيون ديده مي شد تا 
به  را  كجي شان  دهن  ليبي  فوتبالي  انقالبيون  نوعي  به 
خانواده سرهنگ نشان دهند. ساعدي قذافي كه سهامدار 

باشگاه يوونتوس هم هست، برخالف ديگر پسران قذافي 
خيلي زود دستگير شد اما فرار او از دست انقالبيون به 
واسطه دادن رشوه اتفاق افتاد. پسر قذافي در حالي كه 
در چنگ نيروهاي انقالبي لبيي قرار داشت از دست آنها 
نيجر  دولت  سخنگوي  و  دادگستري  وزير  تا  گريخت 
اعالم كنند كه ساعدي قذافي، سومين پسر معمر قذافي 
در  اين  است.  شده  نيجر  وارد  ليبي  فراري  ديكتاتور 
از  ليبي  فوتبال  فدراسيون  سابق  رييس  كه  است  حالي 
سوي اينترپل هم تحت تعقيب است. پليس بين الملل نام 
ساعدي قذافي را در فهرست افراد تحت تعقيب خود قرار 
درخواست  را  اقدام  اين  دليل  اينترپل  مقامات  البته  داد. 
ساله   38 پسر  كرده اند.  عنوان  ليبي  انتقالي  شوراي 
سرهنگ كه رييس فدراسيون فوتبال ليبي هم بوده، متهم 
به سوءاستفاده از بودجه دولتي و سركوب مخالفانش با 
استفاده از قدرت نظامي است. البته اينها تنها جرم هاي 
اين پسر شرور سرهنگ كشته شده نيست، او جرم هاي 
ديگري دارد و كارهايي كرده است كه در تاريخ فوتبال 
فهرست  در  هم  نامش  كه  هرچند  است.  بي نظير  جهان 
ساعدي  اما  است  گرفته  قرار  ملل  سازمان  تحريم هاي 
قذافي  رژيم  سركوبگر  نيروهاي   48 گردان  فرمانده 

بوده  هم  خونريز  كه  بوده  ساعدي  گردان  به  موسوم 
است.
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با  انقالبيون  برخي  شد  منتشر  ليبي  بزرگ  ديكتاتور 
در  كه  چند  هر  گرفتند.  جشن  ايتاليا  ميالن  پيراهن 
قذافي  معمر  نيروهاي  با  انقالبيون  مبارزه  روزهاي 
پيراهن ميالن بر تن برخي از انقالبيون ديده مي شد تا 
به  را  كجي شان  دهن  ليبي  فوتبالي  انقالبيون  نوعي  به 
خانواده سرهنگ نشان دهند. ساعدي قذافي كه سهامدار 
باشگاه يوونتوس هم هست، برخالف ديگر پسران قذافي 
خيلي زود دستگير شد اما فرار او از دست انقالبيون به 
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اعالم كنند كه ساعدي قذافي، سومين پسر معمر قذافي 
در  اين  است.  شده  نيجر  وارد  ليبي  فراري  ديكتاتور 
از  ليبي  فوتبال  فدراسيون  سابق  رييس  كه  است  حالي 
سوي اينترپل هم تحت تعقيب است. پليس بين الملل نام 
ساعدي قذافي را در فهرست افراد تحت تعقيب خود قرار 
درخواست  را  اقدام  اين  دليل  اينترپل  مقامات  البته  داد. 
ساله   38 پسر  كرده اند.  عنوان  ليبي  انتقالي  شوراي 
سرهنگ كه رييس فدراسيون فوتبال ليبي هم بوده، متهم 
به سوءاستفاده از بودجه دولتي و سركوب مخالفانش با 
استفاده از قدرت نظامي است. البته اينها تنها جرم هاي 
اين پسر شرور سرهنگ كشته شده نيست، او جرم هاي 
ديگري دارد و كارهايي كرده است كه در تاريخ فوتبال 
فهرست  در  هم  نامش  كه  هرچند  است.  بي نظير  جهان 
ساعدي  اما  است  گرفته  قرار  ملل  سازمان  تحريم هاي 
قذافي  رژيم  سركوبگر  نيروهاي   48 گردان  فرمانده 
بوده  هم  خونريز  كه  بوده  ساعدي  گردان  به  موسوم 

است.

به ياد عدي پسر صدام حسين
ساعدي همه را به ياد عدي مي اندازد. عدي پسر صدام 

و  ساعدي  هم  بود.  عراق  فوتبال  فدراسيون  رييس  هم 
هم عدي رييس فدراسيون كشورهاي تحت نظر پدرشان 
بوده اند كه اولي هنوز زنده است و فرار كرده ولي دومي 
اول  روزهاي  همان  در  و  امريكايي  نيروهاي  دست  به 
حمله نظامي امريكا به عراق كشته شد. ساعدي عالوه 
بازيكن  بوده،  ليبي  فوتبال  فدراسيون  رييس  اينكه  بر 
فوتبال هم بوده است. از عدي كه رييس وقت فدراسيون 
فوتبال عراق دوران صدام حسين بود هنوز ماجراهاي 
بازيكنان  رفتن هاي  زندان  و  شكنجه ها  درباره  زيادي 
رو  كويت  و  ايران  به  باخت هايي  به خاطر  عراق  تيم ملي 
فوتبالي  پسر  دست  قذافي  سقوط  از  پيش  اما  مي شود 
در  او  حضور  چگونگي  از  همه  البته  بود.  شده  رو 
باشگاه هاي ايتاليا و رشوه هايي كه داده باخبرند. همين 
تيم هاي  از  كرد  خرج  كه  كالني  پول هاي  به خاطر  او  كه 
ليبي  ملي  تيم  و  طرابلس  االهلي  مثل  مطرحي  چندان  نه 
سر از كالچيو ايتاليا و پروجا و سمپدوريا و اودينزه در 

مي آورد همه چيز را به وضوح نشان مي دهد.

گندكاري هاي ساعدي
بودن  فوتبالي  و  كردن  بازي  فوتبال  از  بيشتر  ساعدي 
و  موادمخدر  به  اعتياد  و  غيراخالقي  مسائل  ارتكاب  به 
در  بي اخالقي  به  كه  او  است.  مشهور  الكلي  مشروبات 
ليبي  ليگ  مسابقات  از  يكي  در  دارد.  شهرت  فوتبال 
زماني كه تيمش يعني االهلي طرابلس از حريف باخت به 
طرفدار  تماشاگران  سمت  به  تا  داد  دستور  محافظانش 
از  نفر  سه  شدن  كشته  باعث  كه  كنند  شليك  رقيب  تيم 
ايتاليا  فوتبال  در  او  حضور  شد.  رقيب  تيم  تماشاگران 
فوتبال  كارگزاران  به  بسيار  رشوه هاي  دادن  با  هم 
شد.  ميسر  ايتاليا  فوتبال  فدراسيون  مقامات  و  ايتاليا 
آن هم در سال هايي كه «كالچوپولي» پيش آمد تا فساد 
فوتبال ايتاليا ثابت شود. هم تيمي هاي سابقش در كالچو 
مي گويند ساعدي بازيكن خوبي نبوده اما بسيار دست 
و دل باز بوده است. زماني كه قرار شد ساعدي براي 
يك  بازيكن  هر  به  كند  بازي  كالچو  در  بار  نخستين 
باشند.  داشته  را  هوايش  تا  داد  هديه  باال  مدل  ماشين 
آنها  به  مي داده  تحويل  بازيكنان  به  را  ماشين ها  وقتي 
نشود!»  فراموش  دقيق  «پاس  است:  گفته  جالبي  جمله 
پاس ها  بايد  و  است  جهان  بازيكن  بهترين  او  كه  انگار 
دقيق به او برسد! جالب است بدانيد ساعدي پسر مغرور 
ليبي  فوتبال  فدراسيون  رييس  بعدها  قذافي  جاني  و 
بازي  خوب  به  حسادت  به خاطر  را  بازيكن  چند  و  شد 
كردن شان شكنجه و گفته مي شود حتي اعدام هم كرده 
است. پسر فوتبالدوست قذافي سابقه دوپينگ هم دارد و 
گفته مي شود در تيم هاي معروف ليبي و حتي ايتاليايي 
قذافي  ساعدي  است.  مي كرده  استفاده  نيروزا  مواد  از 
همچنين پول هايي را به هاليوود براي ساخت فيلم هايي 
به نفع ديكتاتوري پدرش پرداخته است. جالب تر اينكه دو 
سال پيش از او به دليل عدم پرداخت صورتحساب 90 
هزاردالري هتل خود در ايتاليا، شكايت شد. ساعدي در 
پول هاي زيادي كه خرج مي كرد اقامت اكثر كشورهاي 
جهان را داشت و مرتب به امريكا سفر مي كرد و حتي 
سال گذشته و پيش از وسعت ناآرامي ها با حضور در 
ليبي  در  نا آرامي ها  وقوع  از  امريكا  بي سي»  «اي  شبكه 

ابراز نگراني كرده بود.

رشوه به فيفا
را  فوتبال  و  بود  خوشگذراني  اهل  ساعدي  گرچه 

حرفه يي دنبال نمي كرد اما فيزيك بدني مناسبي داشت.

و  شد  فوتبالش  گرفتن  جدي  با  مصادف  او  سالگي   27
ساعدي سعي كرد الكل و سيگار و مخدرات را كم كند 
اما  نبود  تكنيكي  بازيكن  هم  اصال  كند،  بازي  فوتبال  و 
االهلي  يعني  زادگاهش  تيم هاي  در  كه  فصلي  سه  در 
كسي  كمتر  كه  حالي  در  كرد  بازي  طرابلس  االتحاد  و 
به  بازي  در 150  و  داشت  خوبي  عملكرد  مي كرد  باور 
ميدان رفت. البته در كنار بازي كردن در االتحاد رييس 
باشگاه هم بود تا بازيكنان در زمين از او حرف شنوي 
داشته باشند. ماجراي درگيري و تيراندازي كه گفته شد 
واكنش فيفا را هم در پي داشت. البته در همان روزها او 
رييس فدراسيون فوتبال ليبي هم شده بود. ديكتاتوري 
و دخالت سياست در فوتبال يعني خود ساعدي قذافي. 
ماجرا  پيگري  براي  را  نمايندگانش  فيفا  كه  هم  بعد 
فرستاد، سبيل شان با دالرهاي قذافي چرب شد و انگار 
نه انگار كه اتفاقي افتاده باشد. فيفا هم كه در چند وقت 
گذشته رشوه نگرفتنش را ثابت كرده است! پدر ساعدي 
با توپ و تانك مردم مي كشت و خود ساعدي به بهانه 

فوتبال، هوادار فوتبال را از دم تيغ مي گذراند.

بازگشت پر سر وصدا به ليبي
نمي تواند  ديگر  هم  پول  كه  فهميد  قذافي  ساعدي 
همين  به  كند  تبديل  حقيقت  به  ايتاليا  در  را  روياهايش 
ليبي  به  ماجراجويي اش  حس  ارضاي  براي  دليل 
سال هاي  تمام  در  ناكام  سرهنگ  پسر  البته  بازگشت. 
بد  و  اخالقي  ماجراهاي  به دليل  ايتاليا  در  حضورش 
غيرورزشي  و  ورزشي  روزنامه هاي  تيتر  مستي هايش 
بود اما ككش هم نمي گزيد. او پسر شاه شاهان آفريقا 
بود. شاه شاهان لقبي بود كه قذافي به خودش داده بود 
و ساعدي در يكي از گفت وگوهايش با گازتا دلو اسپرت 
به آن اشاره كرده بود. ساعدي از سال 2000 تا 2006 
در تيم ملي ليبي بازي مي كرد و با اينكه حقش نبود اما 
فدراسيون  رييس  زور  به  و  كشورش  ملي  تيم  كاپيتان 
فوتبال ليبي شد. او در پاسخ به نمايندگان فيفا پول هايش 
را گوني گوني به آنها نشان مي داد و مي گفت هيچ كس به 
اندازه او نمي تواند براي فوتبال هزينه كند و شايد همين 
امر باعث شد كه فيفا يكي دو بار فدراسيون فوتبال ليبي 
را تعليق كند اما مذاكرات و رشوه ها موثر واقع مي شد 
و فدراسيون ليبي به حالت عادي بر مي گشت. ساعدي به 
فوتسال هم اهميت ويژه يي مي داد و تيم فوتسال ليبي هم 

يكي از قوي ترين تيم هاي آفريقاست.

وقتي ساعدي ماموريت بشردوستانه دارد

ساعدي قذافي كه حاال به نيجر پناهنده شده خيلي زود با 
شبكه سي ان ان مصاحبه كرد. جالب است كه ادعا كرده 
كه به كشور نيجر فرار نكرده و حضور در اين كشور 
براي انجام يك ماموريت بشر  دوستانه براي اطالع از 
وضع  دليل  به  كه  است  ليبي  مردم  از  بخشي  اوضاع 
اينجاست  جالب  كرد ه اند!  فرار  نيجر  به  كشور  كنوني 
كه او در فوتبال يادگرفته پل هاي پشت سرش را خراب 
نكند و با تاكيد بر اينكه همچنان در نيجر بسرمي برد، از 
تمايل خود براي مذاكره و گفت وگو با مقامات شوراي 
رييس  كه  اينجاست  جالب  مي زند.  حرف  ليبي  انتقالي 
حرف  اينچنين  حالي  در  ليبي  فوتبال  فدراسيون  سابق 
برخي  و  امريكا  خارجه  وزارت  سخنگوي  كه  مي زند 
حمايت  عدم  بر  مبني  تماس هايي  آفريقايي  كشورهاي 
نيجر  در  استاد  كه  فعال  داشته اند.  قذافي  فرزندان  از 

جاخوش كرده است.
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درباره شكست 6 بر يك منچستريونايتد از منچسترسيتي

بار ديگر زير خاك
حميدرضا صدر

مي گفتند اگر دنيا را دور بزنيد درمي يابيد چهره هاي هميشه عبوس مي خنديدند. 
سقوط  براي  تاريخ.  خوردن  ورق  براي  داده اند.  سر  شادي  فرياد  مي گفتند 
منچستريونايتد. مي گفتند هلي كوپتر اختصاصي خانواده گليزرها چند ساعت پيش 
از آغاز بازي در پاركينگ اولدترافورد فرود آمد. مي گفتند مالكان منچستريونايتد 
و ريو فرديناند كنار هم از هلي كوپتر پياده شده بودند. مي گفتند شب قبل شاهد 
شب  ولي  بودند.  متحده  اياالت  در  امريكايي  فوتبال  ليگ  در  مسابقه يي  برگزاري 
سرمايه  رويارويي  با  سخت.  خيلي  سخت.  روز  يك  شب  بود.  راه  در  ديگري 
نكردني.  باور  حيرت انگيز.  نتيجه يي  با  امريكايي ها.  برابر  فارس  خليج  عرب هاي 

حتي براي خوش خيال  ها. خوش دل ها.

پيروزي 6 بر يك برابر منچستريونايتد براي طرفداران منچسترسيتي مثل روز 
رهايي بود. روز نفس كشيدن. احتماال و شايد تصادفا شبيه بسياري از مردمان 
ليبي. با پايين كشيدن مجسمه بزرگ و غول آسا. با احساس چشيدن طعم درآمدن 
از زير يوغ قدرت بزرگ. سلطاني كه ازلي و ابدي به نظر مي رسيد پس از سپري 
كردن حداقل سه دهه «دوم بودن» و رفتن و آمدن به ليگ برتر در شهري كه دو 
باشگاه بزرگ دارد. يكي هميشه آن باال و يكي هميشه آن پايين. يك قرمز و يكي 
آبي. آن روز، روز آزادي سيتي بود. روز استقالل. چيزي بيش از فتح جام حذفي 
پس از 35 سال. بيش از راهيابي به ليگ قهرمانان. آن پيروزي چيز ديگري بود. 
گل ششم ادين ژكو درون دروازه داويد دي گي همه اينها را بي اهميت مي كرد. حتي 
33 گل در 9 بازي را. شش گل درون دروازه يونايتد در اولدترافورد تكرار نشدني 
نتيجه يي  چنين  ديگر  روزي  اگر  احتماال  هميشه.  براي  بار  يك  مي رسيد.  نظر  به 
شكست هاي  با  هم  پيش ترها  يونايتد  مي بريم.  به سر  خاك  زير  همه  شود  تكرار 
سنگين روبرو شده بود، ولي نه برابر سيتي. نه اينجا. در اولدترافورد. در تئاتر 
در  نتيجه  همين  با  يونايتد  برابر  سيتي  پيروزي  مي زدند.  ورق  را  تاريخ  روياها. 
ژانويه 1926 روي كاغذ آمد. روي مانيتورها. شكست 5 بر صفر در فوريه 1955 
باز هم در اولدترافورد. شكست هاي فرگي دوره شدند. سقوط 5 بر صفر يونايتد 
برابر نيوكاسل به رهبري كوين كيگان در 1966 و تكرار همين نتيجه برابر چلسي 
در پاييز 1999. ولي يونايتد پس از 1930 كه 7 بر 4 برابر نيوكاسل سقوط كرد، 
اينقدر گل دريافت نكرده بود. يادمان نمي رفت پنج گل از شش گل پس از 10 نفره 

شدن يونايتد به ثمر رسيدند.

بودند.  برده  زيرسوال/تازيانه  را  يونايتد  هم  بازي  از  پيش  ارقام  و  آمار  ولي   
دروازه اش  چارچوب  درون  را  شوت   13 بازي  هر  در  متوسط  به طور  يونايتد 
پذيرفته بود. در حالي كه متوسط ليگ 14/9 شوت بود. طرفداران يونايتد در شبكه 
تلويزيوني شان تالش كردند با شهامت حرف بزنند. با عزت به نفس (كه بي ترديد 
چنين ويژگي اي دارند) . ولي توضيح روشني براي آن شكست نداشتند. حقيقت 
اين بود بيست و پنجمين سالگرد حضور فرگوسن كبير در يونايتد براي قديمي ها 
يادآور روزهاي تلخ ورودش بود. يادآور سال 1989 كه يونايتد 5 بر يك در زمين 
سيتي له شد. فرگوسن پس از شكست 6 بر يك گفت: «خرد شده ام. باور نمي كنم». 
بود.  ستايش بار  احساسي اش  مكنونات  كردن  رو  در  فرگوسن  بي اداي  صداقت 
بي كم و كاست. احتماال مي دانست نمايش داويد سيلوا خيره كننده بود. فرگوسن 
خوب مي دانست سيلوا حداقل در به ثمر رسيدن پنج گل نقش داشته. مي دانست 
مي زنم)؟»  (گل  من  هميشه  «چرا  بالوتلي  ماريو  پيراهن  روي  شده  نوشته  جمله 
چه نيشي دارد. چقدر تلخ است. همان بازيكن سياه پوستي كه زمينه اخراج جاني 
ايونز را فراهم آورد. ايونز كه پس از روي كين دومين بازيكني بود كه دو بار 
در اولدترافورد اخراج شد. مي دانست اندرسن محو شده و درن فلچر بيكاره يي 
برابر  سيتي  نمايش  مي دانست  بوده.  معركه  سيلوا  حركت  مي دانست  نبود.  بيش 
سرخ پوش ها تا چه حد ترسناك شده. تركيب يحيي توره، جيمز ميلنر و گرت بري 
در ميانه ميدان آبي پوش ها هوشمندانه بود و نمي توانست قريحه روبرتو مانچيني 
را در اين زمينه از ياد ببرد. ناني و اشلي يانگ تقريبا پاسي بين يكديگر ردوبدل 

نكردند. وين روني و دني ولبك در حسرت يك پاس خوب باقي ماندند. 

وين روني بيش از اندرسن و فلچر جان كند و ناكام ماند. در حالي كه كسي به 
به  كسي  «چه  مي گفتند  سيتي  طرفداران  از  خيلي  نمي كرد.  اشاره  توز  كارلوس 
توسط  آبي اش  و  سرخ  پيراهن هاي  كه  بازيكني  دارد؟»  نياز  بي مصرف  كارلوس 
طرفداران دو تيم راهي آشغال داني شده بودند. فرگوسن پس از دريافت دو گل، 
كلورلي  تام  جاي  حالي كه  در  كرد.  ميدان  روانه  را  جونز  فيل  و  هرناندز  خاوير 
مصدوم سخت خالي بود. يا احتماال وزلي اسنايدر كه زمزمه ورودش به يونايتد 
او  نشده؟»، «آيا  تمام  فرديناند  مي پرسيدند «آيا  طرفداران  بود.  رسيده  گوش  به 
نرسيده؟»  خط  آخر  به  شد،  اولدترافورد  راهي  موناكو  از  پيش  سال  شش  كه 
همان  اين  نمي كرديم.  باور  نه  نمي كرديم.  باور  مي پرسيدند.  و  مي پرسيدند 
يونايتدي بود كه 56 روز پيش آرسنال را در همين ميدان، در همين اولدترافورد 
ولي  بودند.  رفته  و  آمده  رقبا  فرگوسن  سلطنت  قرن  ربع  طي  كرد؟  له   2 بر   8
بزرگ  رقيب  اكنون  بودند.  نكرده  وارد  را  زخمي  چنين  اولدترافورد  در  يك  هيچ 
يونايتد و فرگوسن در همان خيابان هاي اطراف پرسه مي زند. نه در لندن. نه با 
پيراهن آرسنال يا چلسي. نه در ليورپول. همان اطراف. جايي در كوچه كناري. 

در همسايگي.

ورزش

آخرين كورسوي اميد 
فوتبال ايران براي بازگشت 
به مقدماتي المپيك لندن 

در حالي كه كمتر از يك ماه به دومين ديدار تيم ملي فوتبال 
مانده،  باقي  المپيك  مقدماتي  گروهي  مرحله  در  عراق  اميد 
بر  عالوه  فيفا  انضباطي  كميته  در  جديد  اسناد  شدن  ارائه 
اينكه منجر به افزايش اميدواري وكالي سوئيسي فدراسيون 

فوتبال ايران شده، بر ابهامات اين پرونده افزوده است. 
در  عراق  و  ايران  اميد  فوتبال  تيم هاي  پرونده  به  رسيدگي 
كميته انضباطي فيفا وارد فاز تازه اي شده كه اميدواري را به 
دو وكيل سوئيسي فدراسيون فوتبال ايران براي برنده شدن 
در اين پرونده بازگردانده است. هر چند كه در اين بررسي، 

فدراسيون  توسط  شده  ارائه  مدارك  نبودن  جعلي  اثبات 
حال  در  است.  افزوده  پرونده  پيچيدگي هاي  بر  عراق  فوتبال 
حاضر چهار موردي كه امكان دارد باعث برتري ايران در اين 

پرونده مي شود عبارت است از: 
خصوص  در  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  رسمي  تاييد   -  1
بازي  براي  عراقي  بازيكن  رجيستر  در  كه  خطايي  احتمال 
در تركيب تيم اميد اين كشور در رقابت هاي مقدماتي المپيك 
مقابل ايران انجام داده است. اين موضوع درحالي است كه 
اين بازيكن درمسابقات مقدماتي زير 17 سال آسيا در سال 
2002 كه در كشور قطر برگزار شد، با پيراهن شماره 16 و 
كه  است  معني  بدين  اين  و  رفت  ميدان  به  كاپيتان  عنوان  به 
تاريخ تولد اين بازيكن 1986 بوده در حاليكه تاريخ تولد او 

در بازي با ايران 1989 درج شده است. 

2 - رو شدن مداركي كه نشان مي دهد مثني خالد صالح در 
فصل 2000 - 2001 با پيراهن تيم سامرا در رقابت هاي ليگ 
اين  كه  است  زده  هم  گل  دو  حتي  و  كرده  بازي  عراق  برتر 
گل ها به نام وي ثبت شده. بنابراين اگر گذرنامه اي كه سال 
تولد وي در آن 1989 قيد شده مالك قرار گيرد اين بازيكن 
گلزني  به  موفق  عراق  برتر  ليگ  در  بازي  با  سالگي   12 در 

شده است! 

3 - مهم ترين نكته اي كه در حال حاضر به نفع وكالي ايراني 
بر احضار مثني  فيفا مبني  كميته انضباطي  بود حكم  خواهد 
سن  تعيين  منظور  به  دندان  تست  انجام  براي  صالح  خالد 
واقعي اوست. چون با انجام اين تست ضريب خطا در تعيين 
سن دقيق فرد حداكثر 3 ماه خواهد بود. البته در مواردي كه 
سن فرد زير 20 سال باشد براي تعيين سن دقيق وي از تست 

x-ray استفاده مي شود. 

فوتبال عراق خواسته كه  فدراسيون  فيفا از  كميته انضباطي 
اين بازيكن براي انجام آزمايش دندان كه از دندانهاي اسپرال 
 Expert و رديال وي صورت مي گيرد خود را به آزمايشگاه
آزمايشگاه  اين  رئيس  كند.  معرفي   Forensic laboratory
دكتر جايلز است كه از اعضاي ارشد اسكاتلنديارد محسوب 
مي شود. بنابراين امكان مخدوش شدن نتيجه اين آزمايش به 
هيچ وجه وجود ندارد و اعالم نتيجه آن مي تواند تكليف ماجرا 

را مشخص كند. 

4 - با توجه به خودداري فدراسيون فوتبال عراق و همچنين 
AFC از ارائه كپي پاسپورت اين بازيكن - كه مربوط به سال 
2002 مي شود - به كميته انضباطي فيفا، وكالي فدراسيون 

فوتبال ايران به شماره پاسپورت اين بازيكن در سال 2001 
دست پيدا كرده و آن را در اختيار كميته انضباطي فيفا قرار 

داده اند. 
در اين ميان تنها موردي كه وكالي فدراسيون فوتبال عراق 
به آن استناد مي كنند گذرنامه اي است كه در سال 2005 به 
يك  نيز  آن  اعتبار  مدت  و  شده  صادر  صالح  خالد  مثني  نام 
اين  گذرنامه  اين  خصوص  در  جالب  نكته  است.  بوده  سال 
است كه توسط خود وزارت امور خارجه عراق صادر شده 
و تاريخ تولد اين بازيكن در آن 1989 قيد شده است. اين در 
حاليست كه در گذرنامه فعلي مثني خالد صالح كه در سال 
2008 صادر شده و تا سال 2016 اعتبار دارد تاريخ تولد او 
سال 1989 ثبت شده است. مدرك ترجمه و تاييد شده ديگري 
كه عراقي ها به عنوان يكي ديگر از مدارك مهم خود در اين 
خصوص به كميته انضباطي فيفا ارائه داده اند مربوط به اداره 
سجالت (ثبت احوال) عراق مي شود كه در آن تاريخ صحيح 
با  عراقي ها  است.  شده  ثبت  و  تاييد  بازيكن 1989  اين  تولد 
در  مداركشان  كليه  كه  مي كنند  تاكيد  مدرك  دو  اين  ارائه 

خصوص سن اين بازيكن قانوني بوده وهيچ مدرك جعلي در 
اين خصوص وجود ندارد. بنابراين هيچ تخلفي در اين زمينه 

متوجه فدراسيون فوتبال عراق نمي شود. 
در حاليكه شكايت فدراسيون فوتبال ايران از تيم اميد عراق 
برگزاري  مسئوالن  مي شود،  پيگيري  فيفا  انضباطي  دركميته 
امير  معنادار  اقدام  يك  در   2012 المپيك  انتخابي  مسابقات 
ناظر  عنوان  به  را  است  ايراني  يك  كه  پور  كريم  حسين 
كه  كرده اند  انتخاب  استراليا  و  عراق  المپيك  تيم هاي  ديدار 
اين  است.  افزوده  پرونده  اين  پيچيدگي هاي  بر  موضوع  اين 
انتخابي  سوم  مرحله  در  تيم  دو  ديدار  دومين  كه  مسابقه 
المپيك 2012 لندن است، به دليل مشكالت ميزباني عراق، روز 
23 نوامبر(دوم آذرماه) در شهر دوحه قطر برگزار مي شود. 
در حال حاضر با توجه به اينكه حدود يك ماه ديگر تا بازي 
وكالي  مانده  باقي  استراليا  و  عراق  اميد  فوتبال  تيم هاي 
اتالف  از  جلوگيري  براي  اخيرا  فوتبال  فدراسيون  سوئيسي 
وقت توسط عراقي ها اين پرونده را عالوه بر كميته انضباطي 
اين  با  انداخته اند.  جريان  به  نيز  فيفا  استيناف  كميته  در  فيفا 
حذف  احتمال  از  حكايت  متعدد  اخبار  فعلي  شرايط  در  حال 
نشدن تيم عراق دارد. گفته مي شود حتي اگر عراق هم حذف 
از  دور  تيم  اين  جاي  به  ايران  جايگزيني  احتمال  باز  شود، 
ذهن است. واقعيت موضوع اين است كه مسئوالن فدراسيون 
نبوده  عمدي  خطايشان  كنند  ثابت  تالشند  در  كشور  دو  هر 
آنها  شده اند.  خطا  مرتكب  مقابل  تيم  از  كمتر  اينكه  حداقل  و 
مسير  در  بتوانند  استداللشان  شدن  پذيرفته  با  اميدوارند 
راهيابي به المپيك به فعاليت خود ادامه بدهند اما در حقيقت 
رقابت در حوزه تخلف برنده و بازنده اي ندارد و احتمال اينكه 
در صورت اثبات تخلف عراق،  فيفا هر دو تيم ايران و عراق 
سايرموارد  از  بيش  كند  حذف  المپيك  مقدماتي  مرحله  از  را 
ابتدا  در  ايران  فوتبال  فدراسيون  مسئوالن  مي رسد.  نظر  به 
اميد  ملي  تيم  به زودي  و  است  تمام  عراق  كار  بودند  مدعي 
به مرحله مقدماتي راهيابي به المپيك لندن بازمي گردد. آنها 
سر  پيروزي  فرياد  و  كردند  رسانه اي  را  موضوع  اين  حتي 
ديگري  روند  ماجرا  عراقي ها  البي  با  آنكه  از  پس  اما  دادند 
پناه  ديگر  بار  ايران  فوتبال  فدراسيون  مسئوالن  كرد،   پيدا 
مصاحبه ها  از  ديگر  و  برگزيدند  را  خبري  سكوت  به  بردن 
محمدنبي،  مهدي  نيست.  خبري  آنها  روشن  موبايل هاي  و 
دبيركل فدراسيون در برنامه تلويزيوني 90 در هفته گذشته 
اميد پنجاه درصدي به مردم داد و حتي گفت فيفا چند هفته 
ديگر راي خود را اعالم مي كند. از آن موقع تا به حال ديگر 
روند  از  نااميدي  و  نيست  خبري  مسئوالن  اظهارنظرهاي  از 

پيشروي پرونده در برخوردهاي آنها موج مي زند. 
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 افقي:
١- دشت و صحرا- نام يك غذاي ساده 

سنتي ايراني
از  ــي-  بده ــال-  س اول  ــاه  م  -٢

پرداختني هاي واجب در راه خدا
٣- لنگه بار- از بانك مي گيرند- اختر- 

عريان
ــل، قبال- لقب امام  ٤- نافرماني- مقاب

نهم شيعيان
ــهري در  ــبز قيمتي- ش ــنگ س ٥- س

استان اصفهان- گول زننده
ــده كوچك يا  ــت- پرن ــم و كاس ٦- ك

حشره- سمت چپ
ــي از  ــت در يك ــك دول ــده ي ٧- نماين
ــتاني مرزي  ــهرهاي بيگانه- شهرس ش
ــتان آذربايجان شرقي-  ــمال اس در ش

بيهوشي
٨- صنم- گذشته دور- تاالر- ريشه

٩- چنين نامي هرگز فراموش نمي شود- 
مردن در اثر حادثه- مركز ژاپن

١٠- پرنده پا بلند- از بخش هاي اوستا- 
لباس صاف كن

ــر مربع- خط  ــاور- ده هزار مت ١١- مش
آهني

١٢- اضافي، هرز- آماس- غالف شمشير
ــان-  چوپ ــفند-  گوس ــداي  نيم ص  -١٣
روشنايي، درخشندگي- نوعي از موسيقي 

غربي
ــاعر- واحد شمارش اسب-  ١٤- آنكه ش

رنگي ميان سياه و سفيد
ــز  ــپزخانه- مرك ــتگاهي در آش ١٥- دس

بالروس
 عمودي:

ــتان  ــهري در اس ــالح كمري- ش ١- س
هرمزگان

٢- راحتي، سكون- محصول گياه گون- 
انگور

ــتان-  ــت- داس ــر از آن نيس ٣- باريك ت
خدمتكار زن- پشم سوخته

ــرادف  ــدن- م ــل ش ٤- داخ
فجور- اذيت، آسيب

ــده- نصف  ٥- بانگ- مدح ش
صورت

ــار  ــي- ي ــر صحراي ٦- كبوت
مجنون- سرزمين

٧- لحظه – جدول نجومي- 
شن نرم- شير عرب

ــيمان قديمي- آزمون  ٨- س
ورودي دانشگاه

ــن،  انجم ــكافي-  موش  -٩
ــي- انبار  محفل- ماده بيهوش

كشتي
ــت-  ــو- درگذش ١٠- زياده گ

نوشته را معتبر مي كند

١١- استخوان نرم- تنه بريده درخت- از 
اعداد ترتيبي

ــه-  نكت ــع  جم ــگي-  س ــاري  بيم  -١٢
فراموشكار

١٣- گل منجمد- صفحه غضروفي ميان 
ــام كوچك  ــتون فقرات- ن ــاي س مهره ه

نخستين فضانورد- هزار كيلو
١٤- حكم- درخت ني خيزران- مددكار

ــيروس مقدم- مسابقات  ١٥- سريال س
ــال يك بار با  ــي كه هر ٤ س و بازي هاي
ــريفات خاصي در يونان قديم انجام  تش
ــد و از سال ١٨٩٦ م اين مسابقات  مي ش
مجدداً معمول گرديد و جنبه بين المللي 

يافت

 افقي:
١-گدازه آتشفشاني- اپرايي از الكساندر 

برودين
٢- حركتي در كاراته- چروك پارچه- 

سرور
ــبت- عيب- اصطالحي  ٣- پسوند نس

در فوتبال- دهان
٤- موي پيچيده- هزار- علم نجوم

ــم-  تيـ در  ــودي  خـ ــن  بـازيكـ  -٥
ــي از سيستم گوارش  گاهنامه- بخش

نشخواركنندگان
ــش اصلي و  ــه- بخ ــف- نال ٦- توصي

آهنگين اپرا
ــوره كهف در  ــب و جايگاه س ٧- ترتي

قرآن مجيد- حاشيه كتاب- گازي 
در جو

٨- نقطه ضعف هر كس- از پسران 
فريدون- سازمان پيمان آتالنتيك 

شمالي- نشانه تعجب
ــيوه سرايندگان-  ٩- نكوهش به ش

مظنون- رايج
١٠- سرو كوهي- سكوي شيرجه- 

شكم
١١- دليري- بلندترين جانور روي 

زمين- پرستش
و  ــاك  پ ــزش-  لغ ــگاه-  جاي  -١٢

پاكيزه
ــخت و پخته- مؤمن-  ١٣- گل س

واضح- نوعي حلوا
ــتباه- فروغ- دستگاه ضد  ١٤- اش

عفوني
١٥- اثري از كاترين مانسفيلد خانم 
نويسنده متولد زالندنو- پاره شدن

 عمودي:
ــم- سدي  ١-پرده نازك درون چش

در خراسان جنوبي
از  ــاژ-  آلي ــكان-  م ــن  اي در   -٢

ستاره ها
٣- بزرگ در گويش طبري- باال رفتن- 

پارسنگ ترازو- جنگل درخت
ــرر- آواز- گياهي پايا با  ــخ مق ٤- تاري

ساقه هاي منشعب و چوبي
ــردن- تنها  ــي ك ــه ها- حال ٥- انديش

نعمتي كه به آن حسد نمي ورزند
ــته-  ــرگ- از دين برگش ــن و ب ٦- زي

واپسين
٧- نويسنده كالغ- تخته كشتي- ساز 

و برگ- نوبت بازي
٨- كشتي – كاتب

ــه  ــن- پارچ ــمال- بي ــروگاه ش ٩- ني
دريايي- آسيب

١٠- شاعر آن را شرحه شرحه خواسته 
ــخن چين-  س ــت-  اس

سستي
ــت اگر نو  ١١- پلوخور اس
ــد- گاو كتاب كليله و  باش

دمنه- ماتم
١٢- پايتخت لتوني- ميان 

چيزي- پست
ــتاره-  ١٣- مخفف گاه- س
ــا- نوعي  ــهري در ايتالي ش

رسوب زميني
ــه-  عام المنفع ــال  م  -١٤
ــاقه زيرزميني- سازمان  س

ماهي فروش
ــروف  مع ــه  حماس  -١٥
ــاه موسيقي  هندوان- پادش

جهان
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طالع بينى هفته

� فروردين ماه: 
هيچ كس دوست ندارد ديگران برايش تصميم بگيرند، شما 
افراد  اين  با  است  الزم  معمول  طور  به  و  طور  همين  هم 
مجبور  كنونى  شرايط  در  اما  كرد  برخورد  جدى  طور  به 

هستيد پيشنهاد آن ها را بپذيريد.
اين هفته براى شما خوب است و اقدام به انجام هر كارى 
كه بكنيد به نفع تان خواهد بود ، پس با خوش بينى تصميم 

بگيريد.
� ارديبهشت ماه: 

و  شوند  مى  حل  مشكالت  همه  جالبى  طور  به  هفته  اين 
چيزهاى زيادى را متوجه مى شويد ، بعضى از افراد طرز 
فكرشان را تغيير داده اند و همين طور نقشه هايشان و اين 

موضوع براى شما جالب است .
بهتر است به اتفاقاتى كه مى افتد توجه كنيد چون احتماًال 

نيست  الزم  ؛  است  تاثيرگذار  شما  خصوصى  زندگى  در 
نگران باشيد اطرافيان به شما توجه زيادى دارند و از شما 

حمايت ميكنند.
� خرداد ماه: 

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

در اين هفته استعداد هنرى شما افزايش ميابد و فرصتى 
داريد تا اوقات فراغتتان را به كار مفيدى بپردازيد ؛ يك نفر 

با ايده هاى عجيب خود براى شما شانس مى آورد.
� تير ماه: 

اين هفته هيچ كس به اندازه شما به خانواده اهميت نميدهد 
و شايد اكنون تصميم بگيريد همه را دور هم جمع كنيد.

شايد نياز به برنامه ريزى داشته باشد اما هيچ چيز شما را 
مايوس نميكند مخصوصًا كار بيش از حد ؛ پس با انرژى 

مثبت اين هفته را اغاز كنيد.
� مرداد ماه: 

به عنوان يك قانون شما هميشه پر از انرژى هستيد ولى 
در حال حاضر به سختى مى توانيد با شور واشتياق كارى 

را انجام دهيد. 
به هر دليل كه باشد،شما در مورد هر كارى كه مى كنيد 
احساس مى كنيد انگيزه و روحيه تان را از دست داده ايد 
و يا نگران مى شويد كه نكند آن، چيزى نباشد كه ديگران 
صد  در  صد  صورت  اين  غير  در  بودند  خواسته  شما  از 

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

هميشگى خود ادامه دهيد.
� شهريور ماه: 

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

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

� مهر ماه: 
در اين هفته گر چه بايد پرانرژى باشيد ولى چنين احساسى 
نداريد و اگر چنين احساسى نداريد كوچكترين فرصتى كه 
چيزى  اگر  چنين  هم   ، كنيد  استراحت  ميخواهيد  كنيد  پيدا 
شما را اذيت ميكند احساس رخوت و بى حالى خواهيد كرد 
و اين طور به نظر مى رسد كه شما نسبت به شخص مورد 

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

خواستن توانستن است.
� آبان ماه: 

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

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

خواهد گذشت پس زياد خودتان را خسته نكنيد.
� آذر ماه: 

؛  دارد  شما  از  بيشمارى  هاى  خواسته  نفر  يك  هفته  اين 
ديگران  كه  اين  از  باشيد  خشنود  خيلى  بايد  شما  گرچه 
اينقدر شما را توانا مى بينند اما تحت فشار زيادى بخاطر 

اين مسئله قرار خواهيد گرفت. 
چيره  شما  بر  مشكالت  بگذاريد  نبايد  شرايطى  هيچ  تحت 

نمايد  مى  تان  خسته  كه  اين  بعالوه  وقت  آن  چون  شوند 
؛ اعتماد به نفس خود را نيز از دست خواهيد داد ، سعى 
كنيد در اين هفته بيشتر استراحت كنيد و هيچ كار هيجان 

انگيزى انجام ندهيد.
� دى ماه: 

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

كه اين كار كردن شما به سودخود او هم هست. 
در اين هفته سعى كنيد سريع عصبانى نشويد ؛ اگر براى 
وقتتان برنامه ريزى كنيد مى توانيد در كارهايتان پيشرفت 

كنيد و هم چنين به افراد منزل هم رسيدگى كنيد.
� بهمن ماه: 

دوستان مهمترين بخش زندگى تان مى باشند و اين هفته 
مى توانيد از معاشرت با آنها لذت زيادى ببريد ، بايد دور 
غير  يا  كننده  سرگرم  زا  انرژى  كارى  و  شويد  جمع  هم 
اخيراً  كه  كسانى  به  بايد  همچنان  ؛  دهيد  انجام  معمول 

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

نمى دهيد.
� اسفند ماه: 

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

كه با دستور كار خودتان جلو برويد.

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

جدول و سرگرمى






