
مذاكرات به بن بست خواهد رسيد؟
درست پس از واكنش هاي مثبت بازار و اقتصاد جهان به تصميم براي اتحاد رهبران 
اتحاديه اروپا در بروكسل و بخشش نيمي از بدهي هاي يونان، هفته گذشته با آنچه در 
يونان رخ داد ناگهان ورق برگشت و اميدها براي حل بحران مالي در اروپا به نااميدي 

گراييد.
خارجي  بدهي  از  يورو  ميليارد  صد  حدود  اروپا،  اتحاديه  رهبران  توافق  براساس 
آن  قبال  در  و  شد  كاسته  است،  شده  ارزيابي  يورو  ميليارد  كم 350  دست  كه  يونان 
نظر  به  اما  كند.  تشديد  كشورش  در  را  رياضتي  سياست هاي  كه  شد  متعهد  يونان 
مي رسد، دولت يونان و جورج پاپاندرئو كه با مشكالت داخلي ناشي از بحران مالي 
و سياست هاي رياضتي دست به گريبان است، سعي دارد كه مشكل را به نحو ديگري 

حل و فصل كند.
رياضت  طرح  كه  شد  برآن  غيرمنتظره،  تصميمي  در  نخست وزير  پاپاندرئو  جرج 

اقتصادي پيشنهادي اتحاديه اروپا را در كشورش به همه پرسي بگذارد.
در صورتي كه طرح رياضت اقتصادي راي منفي بياورد، ...
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مدتى است كه نياز به برقرارى ارتباط بيشتر با مخاطبان هفته نامه پرشين در دفتر اين تحريريه مطرح است. با 
توجه به ايده ها و نظرات مختلف از طرف اعضاى اين دفتر و بعالوه مشاوران و دوستان صميمى نزديك به ما 
كه در هر شماره از اين نشريه با راهنمايى هاى خود كوله بارى از عشق و محبت را توشه ى ادامه ى راه ما مى 
سازند، تصميم به برگزارى برنامه ها و دوره هاى مختلف كه ممكن است از طرف جامعه ايرانيان ساكن انگلستان 

استقبال شود، گرفته شد. 
سردبير نشريه در همه حال اصرار و پافشارى بر روى كارهاى فرهنگى دارد. به عقيده ى او، براى رشد هرجامعه 

اى، بايد فضاى فرهنگى حاكم بر آن توسعه يافته باشد. 
با اين مبنى، با دوستان بسيارى از اهالى هنر و فرهنگ مذاكره نموديم. از هر كدام از اين عزيزان در زمينه ى 
تخصصى حوزه ى فعاليت شان يارى خواستيم تا با يك برنامه ريزى زمانى، به ترتيب از وجود آنها استفاده 
نماييم. تقريبا همه ى آنها قول مساعد همكارى را به ما داده اند و نيز در ميان آنها، كسانى بودند كه مسائل مالى 

نسبت به اقدامات فرهنگى، در اولويت اول كارهايشان قرار داشت. 
از آنجائيكه هزينه اقدامات پيش روى ما، فقط از محل آگهى هاى اين نشريه تأمين مى گردد، و در بسيارى از 
شماره هاى قبل، حتى در پرداخت هزينه چاپ هفته نامه نيز با مسائل زيادى روبرو بوديم و كماكان نيز هستيم، 

فقط مى توانستيم با اقدامات كم هزينه تر شروع نمائيم. 
فعال كردن صفحه فيس بوك اين نشريه با قراردادن رويدادهاى ايرانيان انگلستان، فقط به منظور اطالع رسانى، 

يكى از تصميمات گرفته شده بود. 
ايجاد  تئاتر،  موسيقى،  ادبيات،  و  شعر  عكاسى،  شامل:  رايگان  هنرى  و  فرهنگى  مدت  كوتاه  هاى  دوره  برگزارى 
گروه هاى مختلف در زمينه ى كتاب و كتاب خوانى، برپايى جلسات پرسش و پاسخ هاى حقوقى براى دانشجويان 
و پناهجويان ايرانى در زمينه هاى مشكالت اقامتى با همكارى شركت هاى معتبر حقوقى، تورهاى گردشگرى و 
بازديد گروهى از موزه ها و اماكن ديدنى انگلستان و... از اهداف و برنامه هاى هفته نامه پرشين در آينده مى 
باشند. اولين برنامه انجام شده، پياده روى گروهى در شمال لندن بود كه گزارش آن را در اين شماره مى خوانيد. 
دوره هاى رايگان عكاسى ديجيتال نيز برنامه بعدى اين هفته نامه مى باشد كه در روز جمعه چهارم نوامبر اولين 

جلسه ى آن تشكيل خواهد شد. 
ضمن تشكر و قدردانى از تمام شما عالقه مندان به فرهنگ ايران، لطفا با معرفى هفته نامه پرشين به صاحبان 

مشاغل ايرانى، ما را در انجام امور فرهنگى براى جامعه ى خودمان يارى نمائيد. 
با سپاس 
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. 
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پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

ترحم اغلب با ظاهر خود مغاير است.
كلوخ انداز را پاداش سنگ است،

 پرده دوم،
 صحنه اول.

Mercy is not itself that oft looks so.

Measure for Measure, 
Act 2, sc , 1.

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

كالسهاى رايگان عكاسى ديجيتال هفته 
نامه پرشين 

جمعه ها ساعت 17:00 
گلدرز گرين 

كمدى روى صحنه ماكس امينى
جمعه، 25 نوامبر 2011
PM - 10:00 PM 8:00

ميهمانى و كنسرت در جمع آورى كمك 
براى كودكان ايران

شنبه، 26 نوامبر 2011
PM - 10:00 PM 6:30

دوره آموزشى تقويت ارتباط والدين 
وفرزندان

مدرسه انديشه _ روزهاى دوشنبه
AM – 13:00 PM 10:00

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  

دالر باز هم ركورد زد
سه افت پشت سر هم در بازار بورس طي دو هفته گذشته، سبب شد 
سرمايه  تومان  ميليارد  از 117  بيش  سرمايه  بازار  فعاالن  گفته  به  تا 
به  يا  خروج  اين  كه  بود  مشخص  روشني  به  شود.  خارج  بورس  از 
بازار  دو  اين  كه  دليل  اين  به  طال.  بازار  يا  مي كند  كمانه  بورس  بازار 
به دليل ركود ساير بخش هاي اقتصادي كشور، هنوز جاذبه هاي خود 
كه  هرچند  است.  افتاده  كه  است  روز  دو  از  كمتر  اتفاق  اين  دارند.  را 
بورس روز پنج شنبه مجدد مثبت شد اما اين دليل نمي شود كه بازار 
در  روزها  اين  آنكه  چه  باشد.  داده  دست  از  را  خود  جاذبه هاي  ارز 
آنها  كه  مشغله هايي  مركزي،  بانك  باالي  رده  مسووالن  سكوت  كنار 
از  تا  شده  آن  سبب  كرده،  بزرگ  اختالس  پرونده  درگير  ناچار  به  را 
دالر  قيمت  تا  شده  سبب  عامل  همين  شوند.  غافل  ارز  پرتالطم  بازار 
بي توجه به دستورالعمل هاي بانك مركزي، براي نخستين بار در بازار 
در  خود  جديدي را براي قيمت  ركورد  تا  برسد  تومان  به 1335  آزاد 
مركزي  بانك  كه  داده  رخ  حالي  در  ركود  اين  برساند.  ثبت  به  بازار 
روز چهارشنبه قيمت دالر در بازار اصلي را مانند روزهاي قبل 1085 
تومان تعيين كرده بود. به روشني پيداست كه قيمت دالر بازار آزاد از 
قيمت دالر بانك مركزي تبعيت نمي كند و تغييرات قيمتي دالر آزاد تابع 
شرايط ديگري همچون نرخ هاي دالالن و سفته بازان است. به طوري 
كه قيمت دالر روزچهارشنبه در ساعت پاياني كار بازار حدود 1317 
تومان بود كه نسبت به روز قبل از آن روندي تصاعدي را تجربه كرد.

گزارش ها حاكي است كه طي هفته گذشته صف هاي طوالني براي خريد 
ارز به قيمت دولتي و كمتر از بازار آزاد در مقابل صرافي هاي بانكي كه 
عرضه كننده ارز دولتي هستند، تشكيل شده بود. اين صف آرايي مجدد 
روزهاي  طي  بي ترديد  بانكي  صرافي هاي  مقابل  سفته بازان  و  دالالن 

آينده بانك مركزي را با چالش بزرگ تري روبرو مي كند.

چشم اميد به شوراي پول
هفته گذشته و در جريان شوراي پول و اعتبار خبر رسيد كه اين شورا 
قصد دارد نرخ سود سپرده و تسهيالت بانكي را افزايش دهد اگرچه 
خبري كه از افزايش نرخ سود تسهيالت مطرح شد، به سرعت تكذيب 
شد اما تصميم نيم بند شوراي پول و اعتبار براي افزايش 5/1درصدي 
گشود  ايران  اقتصاد  روي  به  را  اميدهايي  مشاركت  اوراق  سود  نرخ 
جمع آوري  براي  بازار  التهاب  از  اندكي  اوراق  اين  انتشار  با  شايد  تا 
نقدينگي سرگردان كاسته شود. با اين حال هنوز هيچ خبري از انتشار 
اوراق مشاركت نيست؛ حال آنكه كمتر از 5 ماه از سال 90 باقي مانده 
است. اگر بانك مركزي تا پايان سال نسبت به اصالح بازار دو نرخي 
افزايش  پيش  از  بيش  بانك  اين  مشكالت  بي ترديد  نكند،  اقدامي  ارز 
خواهد يافت و اين بانك چاره يي جز افزايش قيمت مرجع ارز نخواهد 
داشت. به اين دليل كه با وجود تالش براي كاهش فاصله ارز رسمي 

و دولتي، در حال حاضر اختالف قيمت دالر در بازار آزاد و دولتي به 
250 تومان رسيده است. كاهش قيمت ارز در بازار بي ترديد نيازمند 
به  نسبت  سرعت  به  بايد  مركزي  بانك  است.  جدي تري  تصميمات 
اصالح سياست هاي پولي اقدام كند. اين سياست ها از افزايش نرخ سود 
مي تواند  مشاركت  اوراق  انتشار  تا  گرفته  تسهيالت  سود  و  سپرده ها 

بخشي از التهاب بازار ارز را بكاهد.

بازار 3 نرخي
در  نيز  ديگري  نرخ هاي  ارز،  آزاد  نرخ  جز  كه  است  حاكي  گزارش ها 
ارز  فروش  نرخ  آنكه  بر  عالوه  كه  نحوي  به  مي شود،  مشاهده  بازار 
شده  اعالم  نرخ  با  بازار  مجاز  صرافي هاي  به  بانكي  صرافي هاي  در 
توسط بانك مركزي روي سايت اين بانك متفاوت است، در عين حال 
صرافي هاي مجاز هم نرخ هاي ديگري را براي فروش ارز دريافتي از 
صرافي هاي مجاز اعالم مي كنند. به طوري كه برخي صرافي هاي مجاز 
بانكي گرچه ارز مورد نياز خود را از صرافي هاي بانكي با قيمت هاي 
مناسب تري دريافت مي كنند اما در مراجعه مردم در اين شرايط عنوان 
مي  كنند كه ارز دالر نداريم. اما چنانچه افرادي دالر آزاد از آنها تقاضا 
كنند به راحتي با نرخ بازار آزاد ارز را در اختيار آنها قرار مي دهند. 
دولتي  ارز  مي توانند  مختلف  راه هاي  از  همواره  كه  هم  بازار  دالالن 
ارز  بانكي  كارمندان  نظير  مختلف  طرق  از  هم  اين بار  كنند،  تهيه  را 
مورد نياز خود را تهيه مي كنند و آن را در بازار آزاد با نرخ هاي باال 

مي فروشند.

افزايش  است  گفته  كاال  بورس  در  آتي  معامالت  كارگزاران  از  يكي 
نرخ دالر بازار در بازار سرمايه و شركت هاي بورسي، تصميم گيري 
در بورس را متغير مي كند به طوري كه اگر روند افزايش قيمت دالر 

بلندمدت باشد بر بازار سرمايه اثر گذار خواهد بود.
بازار  در  تصميم گيري  متغيرهاي  از  يكي  دالر  سنگينيان  علي  گفته  به 
صادركننده  غيربورسي  و  بورسي  شركت هاي  براي  و  است  سرمايه 
كاال و محصوالت و شركت هايي كه مواد اوليه مورد نياز خود را از 
تصميم گيري  مهم  متغيرهاي  از  يكي  مي كنند،  تامين  كشور  از  خارج 
فروش  و  خريد  در  سرمايه گذاران  كه  معيارهايي  از  يكي  وي  است. 
سهام به آن توجه مي كنند را دالر ذكر و تصريح كرده كه اين متغير 
روي كيفيت و سودآوري شركت ها اثرگذار است. بر اساس گفته هاي 
اين كارگزار بازار اگر روند افزايش قيمت دالر بلندمدت باشد بر بازار، 
بازار  بر  چندان  قيمت  چندروزه  نوسانات  اما  است،  گذار  اثر  سرمايه 

اثرگذار نيست، بنابراين اينگونه اثرات مقطعي است.
افزايش نرخ دالر طي روزهاي اخير و رسيدن آن به قيمت 1317 تومان 
در پايان هفته گذشته، هجوم دالالن و سفته بازان به صرافي هاي بانكي 
را پديد آورده است. هفته گذشته نيز مانند روز چهارشنبه صرافي هاي 
بانكي شاهد تشكيل صف هاي طوالني در مقابل خود براي خريد دالر 
اقتصادي،  بخش هاي  عملكرد  بر  دالر  نرخ  افزايش  حال  هر  به  بودند، 

توليدي، شركت هاي صادراتي و بورسي تاثيرات خود را مي گذارد.

روشنفكرى و مفهوم آن
در  آشورى  داريوش  آقاى  سخنرانى  چهارم  بخش 

كتابخانه ى كنزينگتون لندن

... امروزه براى همه ى ما شعر نو هم، شعر است و ارزش آن هم 
چيزى كمتر از شعر سعدى و يا فردوسى نيست. اين شكستن 
قالب ها و از نو انديشيدن و از نو فرم دادن، باز از ويژگى هاى 
دنياى مدرن است و وقتى كه علم مدرن با علم نجوم آشنا مى 
شود، مثال كوپرنيك و شك درباره نجوم باستانى  كه هزار تا 
بعد  و  است  بوده  حاكم  ذهنيت  فضاى  بر  سال  پانصد  و  هزار 
به  انديشيدن  نو  از  و  نيوتن  و  گاليله  با  مدرن  فيزيك  به  مثال 
مفاهيم فيزيكى و بعد از آن همينطور، پيشرفت علوم طبيعى و 
بيولوژى و همه شاخه هاى آن، و بعد به علوم انسانى در قرن 
نوزدهم مى رسيم. همه اينها، يعنى همه چيز را زير سوال بردن، 
بعد به اصل تغيير در عالم و طبيعت پى بردن به عنوان اصل 

اساسى، مطرح شد. 
براى  يكبار  چيز  همه  وبيش  كم  شد  مى  تصور  آن  از  قبل  تا 
روابط  و  طبيعت  نظام  طبيعت،  جهان،  است،  شده  داده  هميشه 
طبيعى، نظام اجتماعى، نظام اخالقى، نظام حقوقى و غيره همان 
طور است كه داده شده است و اينها ازلى و ابدى هستند. به هر 
حال به اينها مهر تأئيد ايده  و انديشه ى الهى هم خورده و اينها 
را براى هميشه تثبيت كرده است، و ما فقط تنها كارمان اينست 
كه سعى كنيم تا آنجا كه عقل بشرى اجازه مى دهد به عقل و 
اراده ى الهى پى ببريم كه اينها را چگونه سامان داده است و 
در نتيجه تمامى آن چيزى كه فلسفه و يا در علوم سنتى هست، 
همه حول اين محور مى گردد . در نهايت هم صالحيت دارهايى  
و  ازلى  حرفى  هميشه،  براى  يكبار  حرفشان  كه  شوند  مى  پيدا 
ابدى هستند. مثال فرض كنيد كه در علم طب، كتاب ابو على سينا 
تقريبا هشتصد تا هزار سال مى شود كه به عنوان كتاب مرجع 
نه فقط در حوزه ى جوامع اسالمى بلكه در كشورهاى اروپايى 

نيز كتاب مرجع است. چون قال ابن سينا يعنى پايان كالم .
از دل اين (Enlightenment)  كه بعد ما آن را به روشنگرى 
ايده  حامل  كه  شود  مى  پيدا  اجتماعى  قشر  يك  كرديم،  ترجمه 
هايى است كه جهان را متغير و همچنين تغيير پذير مى بيند و 
ضرورت تغيير را در مى يابد و در واقع در پى تغيير همه چيز 
است. اين تغيير دادن همه چيز، كه ما امروزه، آثارش را نيز در 
تمامى اشكال زندگى بشرى، در سراسر كره ى زمين مى بينيم، 
شروع آن انقالب صنعتى بود. يعنى انقالب صنعتى در ادامه ى 
شروع  شانزدهم  قرن  از  كه  علمى،  انقالب  و  بود.  علمى  انقالب 
مى شود تا قرن هجدهم مى آيد و در اواخر قرن هجدهم و اوايل 
قرن نوزدهم، انقالب صنعتى شروع مى شود كه در واقع يكى 
شدن علم و تكنيك با همديگر و يا علم و عمل در عالم زيستى 

با همديگر است. 
ما امروز مى بينيم كه ما در جهانى زندگى مى كنيم كه همه چيز 
به چه سرعتى تغيير مى كند و دائما در حال تغيير است. و به 
چه سرعتى ايده ها ساخته مى شوند و مسابقه ى اين است كه 
چگونه مى شود هر چيزى را تغيير داد. از اين چيزهاى خيلى 
ساده و دم دستى مثل اين تلفن هاى دستى كه داريم و هر ماه 
يك مدل جديد از آنها مى آيد كه هر كدام يك سرى ابزارهاى 

جديد دارند گرفته، تا چيزهاى پيچيده ترى كه وجود دارند. 
مى  وجود  به  انقالب  ى  ايده  كه  است  تغيير  ى  ايده  اين  دل  از 
انقالب  است.  مدرن  دنياى  اساسى  مفاهيم  از  يكى  انقالب  آيد. 
همان  معادل  اصل  در  كه  فهميم  مى  امروز  ما  كه  معنايى  به 
مى  فرانسه  در   "Révolution" و  انگليسى  در   "Revolution"
مفهوم  يك  انقالب  و  نداشته  قديم  عهد  در  را  معنى  اين  باشد، 
شناخته   صيفى"  "انقالب  و  شطى"  "انقالب  به  كه  بوده  نجومى 
يا  زمستان  مثال  شروع  و  تابستان  شروع  انقالب  و  شدند  مى 
فرانسه  انقالب  از  بار  اولين  بعد  و  است.  شده  مى  ناميده  بهار 
معناى  به  و  شده  سياسى  زبان  وارد  و  آمده  نجوم  حوزه  از 
"از نو گشتن" و "تحول پيدا كردن" آمده و يك مفهوم سياسى 
كردن  جانشين  و  نظامى  يك  انداختن  بر  يعنى  اين  است.  شده 

نظام ديگرى. 
جانشين  را  نظام جمهورى  و  اندازيم  مى  بر  را  پادشاهى  نظام 
از  كه  ما  زبان  در  شود  مى  ترجمه  همين  بعد  و  كنيم.  مى  اش 
همان مفهوم نجومى اش مى گيرند و آن را تبديل به يك مفهوم 
انقالب  هستيم.  آشنا  آن  با  ما  امروزه  كه  كنند  مى  سياسى 
شما  و  است  مدرن  دنياى  اساسى  مفاهيم  از  يكى  حال  هر  به 
 ، نيوتنى  انقالب  كوپرنيكى،  انقالب  از  كه  بينيد  مى  مواقع  خيلى 
انقالب داروينى، انقالب فرويدى و انقالب كانتى و بسيارى ديگر 

صحبت مى شود.
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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پياده روى ايرانيان در دل سبز لندن 
محسن غفارى 

اى  برنامه  ميزبان  اكتبر،  ام  سى  يكشنبه  روز  در  پرشين  نامه  هفته 
حدود  از  برنامه  اين  معرفى  بود.  گروهى"  روى  "پياده  عنوان  تحت 
يكماه پيش در صفحه فيس بوك هفته نامه و در شماره قبلى نشريه 
نيز  طبيعت  در  روى  پياده  مندان  عالقه  از  تعدادى  بود.  شده  انجام 
حضور خود را اعالم نموده بودند و البته تعدادى نيز على رقم اعالم 

حضور، جاى خود را در برنامه خالى گذاشتند.  

ما  اكثر  هميشگى  دليل  همان  به  البته  و  تأخير  اندكى  با  روى  پياده 
ايرانيان، يعنى منتظر بودن براى آنهايى كه دير مى آيند، در ساعت 
10:45 آغاز شد. طبق برنامه ريزى از پيش، مسير ما به سمت منطقه 
"Hampstead Heath"  بود. در ابتداى راه بعضى از افراد با توجه 
اما  داشتند.  شكايت  و  گله  مسير  انتخاب  از  منطقه،  شناخت  عدم  به 
با ورود به منطقه و نظر به چشم اندازهاى زيباى آن، نظر مخالفان 
مسير نيز عوض شد. فصل پاييز ممكن است براى بسيارى، چندان 
خوشايند نباشد، ولى ميهمانى رنگهاى اين فصل را نمى توان ناديده 
گرفت. در هر نگاه به هر سمت و سو، رنگ برگهاى درختان، چنان 
به  مناظر  پيشنهاد  با  دائم  كه  كرد  مى  جلب  خود  به  را  گروه  توجه 
همراهان، زيبايى محيط را به يكديگر گوشزد مى كرديم. بعد از دو 
هواى  از  ها  ريه  كردن  پر  زيبا،  هاى  تپه  روى  گذار  و  گشت  ساعت 
مرطوب به جا مانده ى نم باران، گفتگو با دوستان قديمى و جديد و 
لذت از تماشاى منظره هايى كه هر كدامشان به نوعى زيبايى را تمام 

مى كردند، برنامه به پايان رسيد. 

در حاشيه اجراى اين پياده روى نيز، اتفاقاتى افتاد كه  از پيغام هاى 
گذاشته شده بر روى صفحه فيس بوك گرفته تا ايميل ها و تماس 
برنامه هايى  هاى مختلف، همه حكايت از اين داشت كه لزوم چنين 
براى ديگر افراد نيز، قابل اهميت است.  در اين بين اما يكى از نظرات 
بسيار جالب آمد. شخصى در فيس بوك با نام "مش قاسم" كه با دقت 
و توجه بسيارى كه قابل احترام و ستايش نيز است، پيگير برنامه ها 
ايشان  اينكه  است.  پرشين  نامه  هفته  سوى  از  شده  منتشر  اخبار  و 

با نگاه منتقدانه خود به جامعه ايرانيان مى نگرد، از طرفى ستودنى، 
ولى از سوى ديگر جاى كمى تأمل در شيوه ارائه انتقادها و نظراتش 
است. بحث در مورد رفتار و گفتار جوامع، مبحثى است كه نياز به 

تحقيقات علمى و كارشناسى دارد كه در حوزه فعاليت و تخصص ما 
نيست. اما اينكه چه اتفاقى براى جامعه ايران با آن همه فرهنگ غنى، 
كه همه ما مفتخر به  داشتن آن هستيم افتاده، كه حتى در نقدهايمان 
نيز كالم تمسخر و طعنه را جايگزين نقد منطقى مى كنيم، موضوعى 
است كه نتيجه امروزمان  تاسف آدمى را برمى انگيزد. در بسيارى از 
موارد مطرح شده از جانب اين دوست عزيزمان،(كه نمونه آنها را در 
تصوير مى بينيد) هفته نامه پرشين كامال موافق و همسو است. اما تا 
چه زمانى بايد طريق غيرسازنده ى خود را، در نفى و نقد ديگران با 
پيش داورى و قضاوت ادامه دهيم؟ آيا بهتر نيست به جاى استفاده 
از اين گونه زبان، كه بازخورد آن هميشه منجر به واكنش منفى در 
اصالح  براى  اى  نتيجه  كه  كنيم  جايگزين  كالمى  شود،  مى  ديگران 

رفتارهاى غلط اجتماعى و پيشرفت جامعه مان داشته باشد؟ 

قضاوت آن را به شما خوانندگان عزيز وا مى گذاريم. در ضمن از اين 
طريق نيز، از تمامى دوستان عالقه مند و متخصص در حوزه هاى 
جامعه شناسى، زبان و ادبيات دعوت مى نماييم تا با ارائه و ارسال 
مقاالت مرتبط به بررسى آسيب هاى پيش روى استفاده از اينگونه 

زبان در ارتباطات اجتماعى بپردازند. 
ضمنا از "جناب مش قاسم" كه با ارائه اين نظر راهى برايمان گشود 
نماييم،  توجه  خودمان  اجتماعى  رفتارهاى  به  ديگر  منظرى  از  تا 

سپاسگذاريم.
در پايان از تمامى دوستانى كه در اين برنامه شركت نمودند، تشكر 
ويژه مى نمائيم و اميدواريم در برنامه هاى آينده، دوستانتان را نيز 

در كنار شما، باهم در جمع خود داشته باشيم. 

دوره آموزشى تقويت ارتباط 
والدين وفرزندان

تقويت  آموزشى  دوره  ى  جلسه  اّولين   2011 اكتبر   31 دوشنبه 
ارتباط والدين و فرزندان    درمدرسه انديشه با حضورتعدادى از 
والدين و هم چنين كسانى كه   در امر آموزش و پرورش كودكان و 

نوجوانان فعال مى باشند، تشكيل گرديد.
همچنين  و  فوق  دوره  تدريس  مربيان  از  مدرسه  مسئولين  درابتدا 

شركت كنندگان در جلسه 
به خاطر قبول دعوت و شركت در جلسه تشكر كردند.

تمامى  با  آشنايى  و  خود  معرفى  از  بعد  تدريس  مسئولين  سپس 
از  دروه،  اين  گزاران  بنيان  و  محققان  وانگيزه  تاريخچه  حاضرين، 
حاضران  براى  جامعه  درنهايت  و  ها  خانواده  بر  آن  مثبت  اثرات 

صحبت نمودند.  
برگزار  هفته   13 بمدت  دوره  اين  برنامه،  مسئولين  گزارش  طبق 
خواهد شد و شركت كنندگان در پايان دوره گواهينامه  شركت در 

اين ورك شاپ را دريافت خواهند نمود.
تلفن  شماره  با  توانند  مى  دوره  اين  در  شركت  به  عالقمندان  

07846508534  تماس گيرند.
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نخست وزير موقت ليبى:

احترام به حقوق بشر 
اولويت ماست

نخست وزير جديد دولت موقت ليبى متعهد شد كه دولتش به حقوق 
بشر به عنوان يك اولويت احترام بگذارد.

كنفرانس  يك  در  الكيب،  عبدالرحيم  فرانسه،  خبرگزارى  از  نقل  به 
موقت  دولت  جديد  وزير  نخست  عنوان  به  آنكه  از  پس  مطبوعاتى 
به  اولويت  يك  وى  من  نظر  از  بشر  حقوق  گفت:  شد،  منصوب  ليبى 

شمار مى آيد.
وى خاطرنشان كرد: ما تضمين مى كنيم كه كشورى خواهيم ساخت 
كه در آن حقوق بشر مورد احترام باشد، كشورى كه سوءاستفاده از 
حقوق بشر در آن به هيچ وجه قابل قبول نخواهد بود اما با اين حال 

ما بيش از هر چيزى به زمان احتياج داريم.
الكيب مدت هاى طوالنى به خاطر مخالفت با معمر قذافى، ديكتاتور 
دموكراسى  انقالب  گرفتن  اوج  با  و  بود  كشور  از  خارج  در  ليبى 

خواهان به ليبى بازگشت.
نخست وزير جديد ليبى اعالم كرد كه خلع سالح انقالبيون و منحل 
كردن گروه هاى شبه نظامى در چارچوب رعايت حقوق آنها صورت 

خواهد گرفت.
ثبات كشور با  وى خاطرنشان كرد: انقالبيون ليبى در اهميت حفظ 

من موافق هستند.
الكيب تصريح كرد: اين مرحله چالش هاى ويژه خود را دارد و ما به 
طور جدى و هماهنگ با شوراى ملى انتقالى تالش خواهيم كرد و به 

خواسته هاى تمامى ليبيايى ها گوش خواهيم داد.
هفته  دو  ظرف  ليبى  جديد  دولت  شود  مى  بينى  پيش  داد:  ادامه  وى 

آينده تشكيل شود.
انتخاب  از  ايتاليا  و  فرانسه  انگليس،  آمريكا،  كه  است  حالى  در  اين 

الكيب به عنوان نخست وزير موقت ليبى استقبال كردند.
براى  موفقيت  آرزوى  ضمن  ايتاليا  خارجه  وزير  فراتينى،  فرانكو 
دموكراسى  احياى  و  كشور  اين  اداره  در  ليبى  جديد  وزير  نخست 
و شكوفايى اقتصادى اعالم كرد كه كشورش آماده حمايت از دولت 

جديد براى موفقيت در اين مرحله انتقالى است.
ويكتوريا نوالند، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا نيز ضمن استقبال 
از انتخاب الكيب تصريح كرد: از تالش هاى شوراى ملى انتقالى براى 

تشكيل دولت انتقالى گسترده تقدير مى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: تعيين عبدالرحيم الكيب به عنوان نخست وزير و 

اظهارات مثبتش درخصوص حقوق بشر ما را اميدوار كرد.
در لندن ويليام هيگ، وزير خارجه انگليس نيز انتخاب الكيب را گامى 

رو به جلو توصيف كرد.
وى افزود: دولت جديد نقش اصلى در آينده بهتر ليبى خواهد داشت 
و ما اميدواريم كه همكارى هاى مان را با نخست وزير جديد براى 

برگزارى انتخابات، تدوين قانون اساسى جديد ادامه دهيم.
حقوق  به  كشورش  پايبندى  بر  جديد  وزير  نخست  تاكيد  از  هيگ 

بشراستقبال كرد.
انتخاب  از  فرانسه  كرد:  اعالم  نيز  فرانسه  خارجه  وزير  ژوپه،  آلن 
مى  استقبال  انتقالى  دولت  وزير  نخست  عنوان  به  الكيب  عبدالرحيم 
و  داريم  آينده  هفته  چند  ظرف  را  انتخابات  برگزارى  انتظار  ما  كند. 
ايجاد  و  ملى  آشتى  برقرارى  و  بازسازى  مسئوليت  انتقالى  دولت 

كشورى كه به حقوق بشر احترام بگذارد را برعهده دارد.

موضع صريح مسكو در برابر دمشق 
اجازه  مسكو  كه  گفت  روسيه  خارجه  وزير  الورف»  «سرگئي   
ايلنا  گزارش  به  شود.  تكرار  سوريه  در  ليبي  سناريوي  نمي دهد 
مشترك  مطبوعاتي  كنفرانس  در  الوروف  اليوم،  روسيا  از  نقل  به 
ابوظبي  در  خود  اماراتي  همتاي  آل نهيان»  زايد  بن  عبداهللا  با «شيخ 
افزود: «بي ترديد ما پرسش هاي زيادي در مورد پايبندي به قوانين 
بين المللي پس از صدور قطعنامه شماره 1973 در مورد ليبي پس 
از كشته شدن ده ها هزار نفر به بهانه حمايت از غيرنظاميان داريم.» 
وي تصريح كرد: «ما به شدت نگران آن هستيم كه برخي دخالت ها 
درباره  الوروف  كنند.»  توصيف  آينده  براي  الگويي  را  ليبي  در 
موضع گيري كشورش در مورد حوادث سوريه، گفت: «موضع گيري 
مخالفان  و  دولت  ميان  گفت و گو  آغاز  ضرورت  اساس  بر  روسيه 
كشورهاي  طرح  از  مسكو  كه  كرد  تصريح  وي  است.»  شده  اتخاذ 
عربي براي برگزاري ديدار ميان مخالفان و مسئوالن سوريه اي در 
قاهره استقبال مي كند و همچنين اجازه نمي دهد كه سوريه منزوي 

شود. 
نتيجه مدارا با آل خليفه

وزير امور خارجه بحرين در اظهاراتي در قاهره مدعي شد: ايران 
بحرين را تحت مالكيت خود مي داند و مي خواهد سلطه خود را بر 
الشرق  از  نقل  به  مهر  گزارش  به  كند.  تحميل  جهان  شيعيان  كل 
االوسط مصر، «خالد بن احمد الخليفه» روز گذشته در جمع برخي 
همانند  بحرين  به  همواره  ايران  كرد:  ادعا  مصري  رسانه هاي 
خليج  به  ورود  دروازه  بحرين  چون  مي نگرد  تاج»  يك  «مرواريد 
با  گستاخانه  اظهاراتي  در  بحرين  خارجه  امور  وزير  است.  فارس 
اشاره به ايران اسالمي، افزود: «جمهوري اسالمي شيعي» در تالش 
درآورد.   ديني  حكومت  لواي  تحت  را  جهان  كل  شيعيان  كه  است 
وي مدعي شد: مسئوليت كل كشورهاي عربي و نه فقط كشورهاي 
حاشيه خليج فارس ايستادگي در برابر خطر ايران است. اين خطري 
بزرگ است كه داراي زواياي متعددي است. ملتهاي عرب هم بايد 
نسبت به خطر ايران كه ممكن است به هزار شكل درآيد، هوشيار 
ادعايي  در  همچنين  وي  است.  جدي  زمينه  اين  در  تهديدات  باشند؛ 
واهي گفت: ما با شيعيان تبعيض آميز برخورد نمي كنيم و هيچ گونه 

تبعيضي در بحرين عليه آنان وجود ندارد.
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شما چرا شيخ حمد؟  
آتالنتيك 1 نوامبر

 قطر باز هم بازى را پيش از سوت داور آغاز كرد
شيخ حمد بن خليفه آل ثانى امير قطر همه را شوكه كرد. نخستين 
تاريخ  در  نشدنى  فراموش  روزى  سال 2011  نوامبر  ماه  از  روز 
سياسى قطر نام خواهد گرفت. روزى كه امير اين كشور خبر از 
داد.  ميالدى   2013 سال  در  شوراها  مجلس  انتخابات  برگزارى 
پيش از اين قرار بود اين انتخابات در سال 2008 ميالدى برگزار 
شود كه به داليلى به تعويق افتاد. انچه كه جالب است اعالم اين 
خبر نيست بلكه ذات شكل گرفتن آن در فضايى است كه قطر از 
بهارهاى عربى اندك نسيمى را حس نكرد. نه كسى به خيابان هاى 
دوحه ريخت و نه حتى درخواست اصالحات از سوى كسى مطرح 
عربستان  يا  عربى  متحده  امارات  مانند  حتى  قطر  در  كسى  شد. 
درخواستى رسمى براى تغييرات هم ارائه نداد. اين عدم اعتراض 
ها هم داليل خاص خود را دارد: قطر باالترين رشد توليد ناخالص 
ملى را دارد. جمعيتى اندك در اين كشور كوچك زندگى مى كنند و 
البته خاندان سلطنتى هم به خوبى توانستند نقش اين كشور كوچك 
تمام  از  را  دوحه  توانيد  مى  شما  كنند.  تثبيت  را  نقشه  روى  بر 

داستان مجزا كنيد و آن را استثنايى به نام قطر بخوانيد.
 

را  اى  خالقانه  خارجى  سياست  قطر   ، عربى  بهار  آغاز  از  پيش 
توشه راه خود كرده بود كه بر اساس آن متحدانى را در منطقه 
براى خود دست و پا كرده و استقالل استراتژيكى را هم از آن خود 
هاى  گروه  ميان  خوبى  به  را  ميانجى  نقش  كشور  اين  بود.  كرده 
كرد.  بازى  فلسطين  و  دارفور  لبنان،  نظير  كشورهايى  در  درگير 
قطر در حالى خود را براى ميزبانى بزرگترين پايگاه نظامى امريكا 
مشترك  رزمايش  هم  ايران  با  ساالنه  كه  كند  مى  مهيا  جهان  در 
نظامى دارد. اين سياست در كمال تعجب در منطقه خاورميانه و 

ميان همسايگان قطر به بار نشسته است .
 

ژانويه 2011 كه از راه رسيد و با خود موجى از انقالب هاى عربى 
را آورد، قطر درست مانند هميشه ابتكار عمل را در دست گرفت و 
از جريان هاى ازادى خواهانه در تونس و سپس مصر حمايت كرد. 
در ليبى هم قطر نقش بسيار كليدى را بازى كرد. از ارسال اسلحه 
تا آموزش نيروهاى انقالبى و البته واريز كمك هاى مالى به حساب 
و  تركيه  خارجى  سياست  از  تلفيقى  كه  شود  مى  گفته  انقالبيون. 
را  انقالب  اخيرا  كه  است  كشورهايى  براى  پسند  مورد  مدلى  قطر 
تجربه كرده اند. در منطقه اى ملتهب كه غيرقابل پيش بينى ترين 
رهبران جهان را هم در خود جاى داده است اين قبيل حركات براى 
بن  حمد  قطر  رهبران  اما  است.  پرريسك  بسيار  ها  نشين  دوحه 
خليفه آل ثانى و نخست وزير حمد بن جاسم ظاهرا از اين چالش 
ها لذت مى برند و از نقش كليدى كه قطر در معادالت منطقه اى 
دارد استقبال هم مى كنند. قطرى ها در حوزه سياست داخلى هم 
گونه  هيچ  نبود  وجود  با  اند.  كرده  اتخاذ  را  مشابهى  استراتژى 
اعتراض علنى ، حاكمان قطر ترجيح مى دهند به استقبال اصالحات 
از  پيش  كنند.  اتخاذ  را  پيشگيرانه  حمله  مانند  استراتژى  و  بروند 
آنكه كسى درخواستى بكند، قطرى ها پاسخ مى دهند. با اين حركت 
امكان هرگونه حركت متقابل از مخالفان خاندان سلطنتى گرفته شد 
و هيچ كس نمى تواند ادعا كند كه حاكميت در اين كشور تن سپرده 
به ديكتاتورى است . اكنون سوال اينجاست كه اين قطار اصالحات 

قرار است چه مسافتى را و تا كجا برود؟
 

مجلس شورا همان قدرت اجرايى را در اختيار دارد كه مجلس عوام 
در اردن. وظيفه وضع و اجراى قانون بر عهده اين مجلس است. 
زمره  در  هم  بودجه  تصويب  و  وزرا  به  اعتماد  عدم  راى  اهداى 
مسئوليت هاى اين مجلس است . اين مفاد در بندهاى تازه قانون 
شوراى  مجلس  خورد.  مى  چشم  به  سال 2003  مصوب  اساسى 
قطر در سال 2008 قانونى را تدوين كرده بود كه راه را به روى 
كه  گونه اى  به  گذاشته،  باز  پارلمانى  انتخابات  جزئى  برگزارى 
دوسوم اعضاى مجلس از طريق انتخابات تعيين شوند و يك سوم 

باقى مانده را نيز امير قطر انتخاب كند.
 

مى  شكل  شورا  مجلس  در  سياسى  مسائل  از  بسيارى  ساختار 
گيرد. مجلسى سنتى و رسمى كه پيران سياست قطر در آن دور 
سياسى  امور  از  مسائل  تمام  خصوص  در  تا  شوند  مى  جمع  هم 
كوچك  جغرافيايى  منظر  از  قطر  كنند.  گيرى  تصميم  اجتماعى  تا 
است و البته به اندازه كافى هم ثروتمند. با اينهمه همزمان با رشد 
اقتصادى پاسخ دادن به مصالبه هاى مردم هم سخت تر خواهد 
حوزه  در  هم  و  داخلى  مسائل  در  هم  قطر  كه  روز  امروزه  شد. 
خودسرى  اين  كه  فعال  و  رود  مى  را  خود  راه  خارجى  سياست 

پاسخ داده است.

از وليعهد چه 
انتظارى داريد؟  
بروس رايدل 
نشنال اينترست 1 نوامبر / ترجمه: سارا معصومى

نايف هم براى آمريكايى ها كار مى كند و هم به آنها خوش بين 
نيست.انتصاب او براى واشنگتن نشين ها گران تمام شد

آبى  عربستان  وليعهد  عنوان  به  ساله   78 نايف  شاهزاده  انتخاب 
در  اساسى  اصالحات  و  تغييرات  آغاز  به  اميدوارى  آتش  بر  بود 

عربستان در سايه انقالب هاى عربى. بهاى اين انتخاب و انتصاب 
دغدغه  همين  به  توجه  با  بود.  چشمگير  بسيار  ها  امريكايى  براى 
و  سلطنتى  خاندان  به  تسليت  عرض  براى  ها  امريكايى  كه  بود  ها 
راهى  را  پايه  بلند  هياتى  رفته  دنيا  از  وليعهد  مراسم  در  شركت 
رياض كردند. از جو بايدن در مقام معاون باراك اوباما تا سناتور 
جان مك كين و ديويد پترائوس كه رياست سازمان سيا را عهده 
دار است. سلطان سالها وزير دفاع و وليعهد عربستان بود. پست 
قبضه  در  سلطان  فوت  از  پيش  تا   1962 سال  از  دفاع  وزارت 
تبديل  را  او  كه  زمانى  مدت   . بود  سلطنتى  خاندان  از  او  اختيارات 
به  قريب  او  كرد.  المللى  بين  سطح  در  دفاع  وزير  ترين  طوالنى  به 
نيم قرن مسندهاى مختلف در خاندان سلطنتى را بر عهده داشت.

كرسى هايى كه قدرت 270 ميليارد دالرى را براى وى به ارمغان 
پاى  البته  و  بوده  عربستان  ارتش  سازى  مدرن  مبتكر  او  آورد. 
بسيارى از گران قيمت ترين قراردادهاى تسليحاتى ميان عربستان 
وزارتخانه  كرد.  امضا  هم  را  سالح  فروشنده  كشورهاى  ديگر  و 
تخت رياست او بود كه همين اواخر انعقاد قرارداد خريد تسليحاتى 

60 ميليارد دالرى از اياالت متحده را تصويب كرد.
نايف از سال 1975 تاكنون وزير كشور عربستان است و تا لحظه 
نگارش اين مطلب هم به نظر مى رسد كه قرار است هر دو پست 
مى  گفته  باشد.  داشته  اختيار  در  را  كشور  وزارت  و  وليعهدى 
بسيارى  از  تاكنون  كه  او  توانمند  فرزند  نايف  بن  محمد  كه  شود 
اداره  مسئوليت  برده  در  به  سالم  جان  القاعده  سوقصدهاى  از 
امور وزارت كشور را به شكل روزانه بر عهده دارد. نايف بسيار 
در  و  است  نزديك  سعود  خاندان  حمايت  مورد  وهابيون  حلقه  به 
زمره مخالفان اصالحاتى نظير اعطاى آزادى هاى بيشتر به زنان و 
شيعيان و ديگر اقليت ها است. در پيشينه او سندى نيست كه نشان 
دهد وى مى تواند سيستم سلطنتى در اين كشور را به سيستمى 

دموكرات و اصالح طلب تغيير دهد.
او  نيست.  خوبى  جسمانى  وضعيت  در  عبدالعزيز  بن  عبداهللا  ملك 
در مراسم تشييع جنازه وليعهد خود در حالى كه ماسك بر بينى 
پيش  اندكى  درست  شد.  ظاهر  بود  نشسته  ويلچير  روى  و  داشت 
كه  حالى  در  را  او  عكس  سلطنتى  خاندان  كه  بود  وليعهد  مرگ  از 
ميزبان عيادت كنندگانى از خاندانش بود منتشر كردند تا به همگان 
بقبوالنند كه وى سالم است . او در اين تصاوير عمامه اى بر سر 
بنابراين  نداشت.  قدرتمند  رهبر  يك  به  شباهتى  اندك  و  نداشته 
ممكن است كه نايف رودتر از آنچه كه تصور مى شود بر كرسى 
خاندان  هم  باز  صورت  اين  در  بزند.  تكيه  عربستان  در  پادشاهى 
سعود بايد وليعهدى انتخاب كنند. برادر نايف، سلمان بن عبدالعزيز 
ال سعود است كه فرماندار رياض و نفر بعدى ايستاده در صف 
او  سالمتى  وضعيت  البته   . است  وليعهدى  عنوان  پذيرفتن  براى 
هم تعريف چندانى ندارد. از ديگر بازماندگان بن عبدالعزيز بزرگ 

رييس سازمان اطالعاتى عربستان است.
كه  است  خالى  حاضر  حال  در  هم  عربستان  دفاع  وزارت  پست 

احتمال  از  منابع  برخى  كنند.  آن  براى  فكرى  بايد  سعود  خاندان 
انتصاب فرزند ارشد وليعهد متوفى خالد به جاى پدر خبر مى دهند 
كه هنوز قطعى نشده است . او فرمانده نيروهاى ائتالفى بود كه در 
سال 1991 كويت را از دست عراق نجات دادند. خالد در اين سالها 
عنوان معاونت پدر در وزارت دفاع را هم بر عهده داشت. او به تازه 
گى كتاب خاطرات خود را هم منتشر كرده كه در آن از بسيارى از 
اتفاقات پشت پرده در جريان جنگ اول خليج فارس پرده برداشته 
است . البته خالد در پرونده سال گذشته خود قشون كشى به شمال 
آميزى  موفقيت  عمليات  كه  دارد  را  ها  حوثى  شركوب  براى  يمن 
نبود. در اين قشون كشى ميزان تلفات نيروهاى عربستان زياد بود 
اعتبار  به  مساله  همين  نشدند.  متحمل  را  شكستى  هم  ها  حوثى  و 
خالد ضربه زد. سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان هم در 
وضعيت سالمتى مناسبى به سر نمى برد و ماه هاست كه به دنبال 
كسب رضايت بزرگان براى بازنشستگى است. برادر او تركى بن 

فيصل آل سعود سابق بر اين رياست سازمان اطالعات را بر عهده 
داشت و البته در دوره هاى متفاوت هم سفير عربستان در انگليس 
و امريكا بوده است . تركى بن فيصل همواره محتمل ترين گزينه 
براى تكيه دادن بر مسند وزارت امور خارجه بوده است. البته يك 
مانع بر سر راه اين انتصاب وجود دارد و آن اين است كه تركى 
در  مساله  اين  و  آورد  مى  زبان  بر  دارد  ذهن  در  كه  را  هرآنچه 
كرات  به  اسرائيل  از  امريكا  حمايت  مورد  در  اظهارنظر  خصوص 

ديده شده است. 
عربستان با توجه به تسونامى بهارهاى عربى با روزهاى بحرانى 
روبه رو است . متحدان قديمى مانند حسنى مبارك ديگر بر مسند 
اند.  شده  دفن  هم  قذافى  معمر  مثل  قديمى  دشمنان  نيستند.  قدرت 
خاندان سعود در داخل عربستان با اعتراض هايى روبه رو شده 
كار  روى  از  مانع  تا  شد  كار  به  دست  عربستان   ، بحرين  در  اند. 

امدن شيعيان شوند.
يمن در شبه جزيره عربى بزرگ ترين مشكل است. خاندان سعود 
هيچ گاه على عبداهللا صالح را دوست نداشتند. در اواسط دهه نود، 
را  داخلى  جنگى  قدرت  اريكه  از  وى  كشيدن  پايين  براى  سلطان 
نحوه  خصوص  در  وى  با  تا  ديدم  را  او  كه  زمانى  كرد.  مهندسى 
مقابله صالح با اين مساله صحبت كنم،سلطان بسيار عادى برخورد 
كرد اما خشم او نسبت به صالح كامال عيان بود. اكنون با وجود 
درخواست هاى سازمان ملل صالح همچنان در قدرت مانده است 
و يمن هم روزهاى بحرانى خود را پشت سر مى گذارد. سود اين 
براى  است  تهديدى  البته  و  رود  مى  القاعده  جيب  به  ها  ناآرامى 

منطقه جنوب غربى عربستان. 
دولت باراك اوباما گاه خاندان سعود را به دليل عدم اعطاى حق 
كه  است  اين  حقيقت  اما  گرفته  نرم  انتقاد  باد  به  زنان  به  رانندگى 
كرده  گذارى  سرمايه  سعودى  سيستم  روى  بر  شدت  به  رياض 
است. اين كشور وزنه متوازن كننده انرژى در منطقه و البته سطح 
از  آشنا  صدايى  البته  و  ايران  عليه  است  متحدى  است.  المللى  بين 

جهان اسالم كه با امريكا هم چندان مشكلى ندارد.
نخستين مقصد باراك اوباما پس از رسيدن به قدرت در خاورميانه 
براى  امريكا  كه  اى  العاده  فوق  اهميت  از  اى  آينه  بود.  رياض 
عربستان در سطح منطقه اى و البته بين المللى قائل هستند. نايف 
براى امريكايى ها كار مى كند اما به انها مشكوك هم است. در سال 
2002 ميالدى وى با زير سوال بردن نقش سعودى ها در ماجراى 
يازدهم سپتامبر آن را كار اسرائيلى ها خواند. البته اين نايف بود 
كه مدارك مورد نياز براى اثبات طرح القاعده براى بمب گذارى در 
دو خطوط هوايى در شيكاگو در سال گذشته را در اختيار امريكايى 

ها قرار داد. 
سابقه همكارى ميان آل سعود و آمريكا به سال 1945 بازمى گردد. 
اين رابطه اكنون صخره اى است كه در راس آن خاورميانه و خليج 

فارس از بيش از نيم قرن پيش قرار گرفته اند.
 برگرفته از خبرآنالين
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اقتصاد در زندگى واقعى

«نگاهي به اعماق تاريك 
اقتصاد بازار»
اوالف اشتوربك و نوربرت هرينگ

مترجم: جعفر خيرخواهان
قسمت ششم
چگونه صندوق هاي سرمايه گذاري، مطبوعات خوب را مي خرند

ساير اقتصاددانان نيز نمره هاي خيلي خوبي به مطبوعات نمي دهند. 
بخش  بين  روشني  تفكيك  هيچ  رسانه اى،  بخش هاي  برخي  در 
آمريكايي  سرمايه گذاري  مجالت  ندارد.  وجود  آگهى  و  تحريريه 
مي خواهند  مهم  آگهي دهندگان  كه  مي نويسند  را  چيزي  آن  ظاهرا 
خوانده شود. چنين نتيجه اي را جاناتان رويتر از دانشگاه اورگون 

و اريك زيتويتز از دانشگاه استنفورد گرفتند.
پژوهشگران با تمركز بر يك پرسش بنيادي، گزارش دهي درباره 
صندوق هاي سرمايه از پنج رسانه مهم آمريكايي را تحليل كردند: 
آيا با انتشاردهنده وجوه سرمايه در ازاي دادن آگهي هاي بيشمار، 
برخورد خوبي مي شود؟ نويسندگان بر صنعت مالي تمركز كردند 
چون كه براي اثبات سوگيري روزنامه نگاري مناسب تر از سايرين 
صندوق  يك  كيفيت  ديگر،  محصوالت  بسياري  برخالف  است: 
سرمايه گذاري را مي توان به صورت عيني و بي طرفانه قبل و بعد از 
هر رويداد قضاوت كرد. سوژه هاي تحليل، روزنامه هاي نيويورك 
سرمايه گذاري  مجالت  با  همراه  ژورنال،  استريت  وال  و  تايمز 
ماني، كيلينگر پرسنال فاينانس و اسمارت ماني بودند. تقريبا نيمي 
پنج  اين  روانه  سرمايه گذاري  صندوق هاي  تبليغات  هزينه هاي  از 

نشريه شده بود.
اقتصاددانان براي سال هاي 1997 تا 2002 داده هايي درباره حجم 
دست  به  شد  داده  نشريه  پنج  اين  از  كدام  هر  به  كه  آگهى هايى 
گزارش هايي  بودن  منفي  و  مثبت  چگونگي  همچنين  آنها  آوردند. 
را كه درباره هر صندوق تهيه شده بود نيز ارزيابي كردند. نتايج 
حيرت آور بود. به نظر مي رسيد در روزنامه ها، تفكيك بين امور 
تحريريه و بخش آگهي رعايت شده بود- اقتصاددانان نتوانستند 
هيچ ردي از هر نوع تبعيض و گرايش ژورناليستي در روزنامه هاي 
مجالت  در  اما  كنند.  پيدا  ژورنال  استريت  وال  و  تايمز  نيويورك 
سرمايه گذاري اين گونه نبود: به نظر رويتر و زيتويتز همبستگي 
و  محصوالت  اينكه  احتمال  و  شركت  آگهي  حجم  بين  نزديكي 
براي  داشت.  وجود  شود  توصيه  سرمايه گذاران  به  آن  خدمات 
نمونه نشريه ماني، 84 درصد كل شركت هايي را كه آگهي هايي به 
ارزش يك ميليون دالر يا بيشتر در سال قبل به آن نشريه داده 
بودند در بين 100 صندوق سرمايه گذاري برتر خويش قرار داده 
بود. از شركت هايي كه اصال آگهي به نشريه نداده بودند فقط 7 

درصد در آن فهرست ديده مي شدند.
نيست-  بدي  چيز  هيچ  گوياي  خود  خودي  به  همبستگي  اين 
صندوق هاي خوب صرفا به دفعات بيشتري در رسانه ها معرفي 
داشته  وجود  آنها  براي  بيشتري  تقاضاي  بنابراين  و  مى شوند 
اساس  بر  را  صندوق  هر  كيفيت  پژوهشگران  جهت  بدين  است. 
بررسي  رتبه بندي  و  دريافتي  اداري  حق الزحمه  تاريخي،  سوابق 
تعيين  براي  كردند  تهيه  رياضي  فرمول  يك  اقتصاددانان  كردند. 
معيارهاي  اين  با  وقتي  شد  خواهد  توصيه  صندوق  كدام  اينكه 
كيفيت همخواني دارد. نتيجه: از بين 100 صندوق سرمايه گذاري 
كه در مجله ماني تبليغ شده بود، هشت يا نه تا فقط به اين دليل 
به  زيادي  آگهي  آنها،  مادر  شركت هاي  كه  بودند  شده  گنجانده 
را  مشابهي  روند  هم  ماني  اسمارت  و  كيپلينگر  بودند.  داده  مجله 

نشان مى دادند.
سرمايه گذارانى  آيا  كه  كردند  بررسي  پژوهشگران  دوم،  گام  در 
صندوق ها  در  سرمايه گذاري  توصيه هاي  از  پيروي  با  كه 
سرمايه گذارى كردند، بازده باالتر از ميانگين كسب كردند يا خير- 
در  اندكي  توانايي  نشريات،  مثبت  «اشارات  كه  شدند  متوجه  و 
پيش بيني بازده هاي آتي داشت.» اگر نخواهيم بگوييم با مشتريان 
و  متفاوت  برخورد  سنگين،  آگهي هاي  دادن  علت  به  نشريه  مهم 
بهتري مي شود، به اين علت است كه نشريات از معيارهاي اشتباه 
در انتخاب صندوق هاي توصيه شده استفاده مي كنند. بر اساس 
اين بررسي، آنها تاكيد خيلي زيادي بر عملكرد گذشته دارند در 
حالي كه ساير عوامل اساسي مثل حق الزحمه هاي اداري يكسره 

ناديده گرفته مي شود.
مي برد  سود  سرمايه گذاري  نكته هاى  از  كه  طرفي  تنها  انتها،  در 
كه  آن طور  مي دارد.  عرضه  را  مالي  منابع  كه  است  شركتي 
از  مطبوعات  مثبت  پوشش دهي  مي كنند،  اشاره  نويسندگان 
صندوق هاي معين، منجر به ورود نقدينگي چشمگيري در دوازده 

ماه بعد به آنها مي شود.

ادامه دارد

اقتصاد

تاثير منفي بحران 
مالي اروپا بر 

اقتصادهاي آسيايي
افق  هيچ  فعال  كه  وضعيتي  اروپا؛  در  دولتي  بدهي هاي  بحران  تاثير 
جهان  نقاط  تمام  در  تدريج  به  نيست،  متصور  آن  براي  روشني 
احساس خواهد شد. امروز نشست گروه 20 اقتصاد بزرگ جهان در 
حمايت  نشست  اين  در  است  قرار  و  مي شود  آغاز  فرانسه  كن  شهر 
مالي اقتصادهاي قدرتمند براي برنامه مهار بحران بدهي ها در بلوك 
جلب  درباره  ابهام ها  دليل  به  اخير  روزهاي  در  اما  شود  جلب  يورو 
شدن اين حمايت، ريسك پذيري سرمايه گذاران به شدت كاهش يافته و 
از ارزش پول واحد اروپايي كاسته شده است و اين در حالي است كه 
هيچ اطميناني از حمايت مالي گروه 20 از صندوق تثبيت مالي اروپا 

است.  كافي  سرمايه گذاران  نگراني  براي  عامل  همين  و  ندارد  وجود 
روز سه شنبه نخست وزير يونان در اقدامي تعجب برانگيز اعالم كرد 
انجام سياست هاي رياضت  اقتصادي را به همه پرسي خواهد گذاشت 
اگر  بود.  خواهد  چه  سياست ها  اين  به  مردم  راي  كه  مي دانند  همه  و 
دولت يونان كه براي دريافت كمك مالي بايد بار ديگر ماليات ها را باال 
مرحله  وارد  ندهد  انجام  را  اقدامات  اين  بكاهد،  دستمزدها  از  و  ببرد 

ورشكستگي خواهد شد. 

اكتبر  ماه  طي  آسيايي  كشورهاي  برخي  در  توليد  بخش  در  فعاليت 
كاهش يافته است. عوامل اصلي اين كاهش، بحران بدهي هاي دولتي 
مدت هاست  قاره  اين  در  دولت ها  كه  است  سياست هايي  و  اروپا  در 
براي مهار تورم اتخاذ كرده اند. اقتصادهاي آسيايي عموما صادرات 
سياست هاي  دليل  به  اروپا  در  اقتصاد  رشد  افول  و  هستند  محور 
نيز  آسيا  در  مي شود  سبب  مصرف  كاهش  نيز  و  رياضت جويانه 
همچون اروپا و آمريكا رشد اقتصادي كاهش پيدا كند. رشد اقتصادي 
اين  و  يافته  كاهش  آسيايي  اقتصادهاي  از  ديگر  برخي  و  چين  در 
شود.  خارج  كنترل  از  رشد  كاهش  ميزان  كه  دارد  وجود  نگراني 
اندونزي  پاكستان،  همچون  نيز  استراليا  مركزي  بانك  سه شنبه  روز 
كه  گزارش هايي  گرفت.  پيش  در  انبساطي  سياست هاي  سنگاپور،  و 
در روزهاي اخير منتشر شده نشان مي دهد توليد صنعتي در تايوان 

يافته  كاهش  گذشته  سال  سه  طي  سرعت  بيشترين  با  اكتبر  ماه  طي 
يافته  ادامه  صنعتي  فعاليت هاي  افول  روند  نيز  جنوبي  كره  در  است. 
كارشناسان  اما  نداشته اند  يكسان  روندي  شاخص ها  چين  است.در 
معتقدند گزارش هاي اخير نشان مي دهند كاهش رشد اقتصادي ادامه 
خواهد يافت. رشد اقتصاد اين كشور در سه فصل گذشته به ترتيب 
9.7، 9.5 و 9.1 درصد بوده است. گزارش ها نشان دهنده اين واقعيت 
هستند كه در ماه اكتبر بر خالف انتظار كارشناسان، شاخص اعتماد 
سه  از  ميزان  پايين ترين  به  و  يافته  كاهش  شدت  به  چين  در  مديران 
نشان دهنده  همچنان  شاخص  اين  چه  اگر  است.  رسيده  پيش  سال 
آينده  درباره  را  ابهام هايي  آن  افول  است،  صنعتي  فعاليت هاي  رشد 
معتقدند  تحليلگران  است.  آورده  بوجود  جهان  بزرگ  اقتصاد  دومين 
اقتصاد  رشد  تدريجي  كاهش  براي  تدابيري  بايد  چيني  مقامات  حال 
اين  رهبران  خواست  با  زيادي  حد  تا  چين  اقتصاد  ضعف  بينديشند. 
كشور سازگار است. اگر آنها نگران كاهش شديد رشد اقتصاد شوند 
تورم  رشد  البته  كنند  معكوس  را  انقباضي  سياست هاي  مي توانند 
به  نمي تواند  دولت  و  است  كشور  اين  رهبران  براي  بزرگي  نگراني 
راحتي سياست هاي انبساطي اجرا كند. در ماه اكتبر شاخص اعتماد 
مديران در چين به 50.4 كاهش يافته است در حالي كه اين شاخص در 
ماه سپتامبر 51.2 بود. ارقام باالتر از 50 به معناي رشد فعاليت هاي 
ميالدي  گذشته  ماه  در  شاخص  اين  جنوبي  كره  در  هستند.  توليدي 

براي سومين ماه پي در پي كاهش يافت و به 48 رسيد. نرخ تورم نيز 
در اين كشور به 3.9 درصد كاهش يافته است كه در گستره 2 تا 4 
كره  صادرات  ميزان  دارد.  قرار  مركزي  بانك  ديد  از  مطلوب  درصد 
جنوبي نيز 9.3 درصد رشد كرده كه پايين ترين نرخ رشد از اكتبر سال 

2009 است. در استراليا نيز توليد صنعتي كاهش يافته است. 

راه  يافتن  و  نشود  حاصل  توافقي  گروه 20،  رهبران  نشست  در  اگر 
بود.  خواهد  نگران كننده  بسيار  وضعيت  شود  موكول  آينده  به  حل 
باقي  پايين  همچنان  مالي  شاخص هاي  و  يورو  ارزش  حالت  اين  در 
خواهند ماند و بحران در يونان به تدريج به ديگر اقتصادهاي عضو 
اخير  هفته هاي  طي  بحران  تداوم  كرد.  خواهد  سرايت  يورو  بلوك 
تمام بازارهاي مواد خام را تحت تاثير منفي قرار داده است. اما اگر 
طريق صندوق  از  هستند  اقتصادهاي نوظهور حاضر  شود  مشخص 

بين المللي پول به نجات اروپا كمك كنند وضعيت 

تا اندازه اي سامان خواهد يافت اما حتي در اين حالت نيز دولت هاي 
رونق  صحيح  مسير  در  كنند  ثابت  سرمايه گذاران  به  بايد  بدهكار 
بخشيدن به اقتصاد خود و سامان دادن به شرايط مالي شان هستند. 
در هر حال اكنون وضعيت سياسي و اقتصادي در يونان بحراني است 
و رهبران اروپا بري حفظ يورو بايد هر اقدام ضروري را انجام دهند.

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

گرايشهاى  سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 
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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

مذاكرات به بن بست رسيد
درست پس از واكنش هاي مثبت بازار و اقتصاد جهان به تصميم 
براي اتحاد رهبران اتحاديه اروپا در بروكسل و بخشش نيمي از 

بدهي هاي يونان، هفته گذشته با آنچه در يونان رخ داد ناگهان ورق 
برگشت و اميدها براي حل بحران مالي در اروپا به نااميدي گراييد.

از  يورو  ميليارد  صد  حدود  اروپا،  اتحاديه  رهبران  توافق  براساس 
بدهي خارجي يونان كه دست كم 350 ميليارد يورو ارزيابي شده 
سياست هاي  كه  شد  متعهد  يونان  آن  قبال  در  و  شد  كاسته  است، 

رياضتي را در كشورش تشديد كند. اما به نظر مي رسد، دولت يونان 
و  مالي  بحران  از  ناشي  داخلي  مشكالت  با  كه  پاپاندرئو  جورج  و 
سياست هاي رياضتي دست به گريبان است، سعي دارد كه مشكل را 

به نحو ديگري حل و فصل كند.
كه  شد  برآن  غيرمنتظره،  تصميمي  در  نخست وزير  پاپاندرئو  جرج 
طرح رياضت اقتصادي پيشنهادي اتحاديه اروپا را در كشورش به 

همه پرسي بگذارد.
يونان  بياورد،  منفي  راي  اقتصادي  رياضت  طرح  كه  صورتي  در 
به  يورو  از  نيز  آن  پولي  واحد  و  شده  خارج  اروپا  اتحاديه  از 
«دراخما» ـ واحد پولياي كه پيش از يورو داشت ـ بازمي گردد. در 

قاطع  طور  به  يونان  وزيران  هيات  حاضر  حال 

كمك  پيشنهاد  درباره  همه پرسي  برگزاري  براي  پاپاندرئو  طرح  از 
اتحاديه اروپا حمايت كرده است اما به نظر مي رسد، اعالم برگزاري 
همه پرسي با واكنش منفي كشورهاي اروپايي مواجه شده است، چرا 
كه اگر يونان به دراخما بازگردد، سياست رياضت اقتصادي را كنار 
مي گذارد و بازپرداخت نيمي از بدهي هاي خود به بانك هاي اروپايي 

را نيز به دست فراموشي خواهد سپرد.
اين تصميم نخست وزير يونان كه سعي كرده از احساس ميهن پرستي 
يوناني ها در اتخاذ آن استفاده كند، واكنش هاي منفي زيادي در داخل 
و در ميان رهبران اروپايي و در بازارهاي مالي و بورس جهان به 
دنبال داشته است. چنانكه اين تصميم بدون اطالع وزير دارايي يونان 

گرفته شده و يكي از نمايندگان حزب سوسياليست نيز از پارلمان 
يونان استفاده كرده است و در عين حال رهبران اروپايي نيز درباره 

اين تصميم ناگهاني واكنش هاي منفي داشته اند.
تصميم  اين  به  واكنش  در  فرانسه  جمهور  رييس  ساركوزي،  نيكال 
وسيله  به  شده  تصويب  برنامه  كه  است  گفته  يونان  نخست وزير 
بين  اتحاد  ما  و  است  يونان  نجات  راه  تنها  يورو  منطقه  17كشور 
كشورهاي يورو بدون هماهنگي بر سر مسائل ضروري را امكان پذير 
به  ساركوزي  آني  واكنش  و  نگراني  مي رسد  نظر  به  نمي دانيم. 
تصميم ناگهاني پاپاندرئو طبيعي است، چرا كه بانك هاي فرانسوي، 
يوناني ها  چنانچه  و  هستند  يونان  از  اروپايي  بانك هاي  طلبكارترين 

تصميم به خروج از اتحاديه اروپا بگيرند و قصد پرداخت وام هاي 
خود را نداشته باشند، بانك هاي مهم فرانسوي ورشكسته مي شوند 

و دولت و اقتصاد فرانسه با خطر بزرگي روبه رو مي شود.
پنجشنبه  در  اروپا  نجات  براي  اروپايي  رهبران  تصميم  هرچند 
گذشته توانست باعث رونق بازارهاي مالي جهان شود، اما تصميم 
مالي  و  سهام  بازارهاي  در  آزاد  سقوط  باعث  يونان،  نخست وزير 

اروپا و حتي آسيا شده است.
به دنبال اعالم اين تصميم دولت يونان شاخص سهام فوتسي 100 
كك 40  و  فرانكورت 2/4درصد  دكس  و  كرد  افت  لندن 2/6درصد 
همچنان  هم  آسيايي  سهام هاي  و  يافتند  كاهش  5/2درصد  پاريس 
روند رو به نزول خود را دارند چنانچه روز چهارشنبه ارزش سهام 
نيكي ژاپن كاهش 7/1درصدي داشته و ارزش سهام هنگ سنگ در 

هنگ كنگ 5/2درصد افت داشته است.
تشديد  مخالف  يونان  مردم  نظرسنجي ها،  طبق  اينكه  به  توجه  با 
دستمزدهاي  كاهش  عمومي،  بودجه  كاهش  رياضتي،  طرح هاي 
دولتي و حقوق بازنشستگي و تعداد كاركنان دولت هستند، به نظر 
مي رسد، مردم به بازگشت يونان به دراخما راي مي دهند و اين امر 
مي تواند تمام سيستم پولي يورو را در منطقه حوزه نفوذ اين واحد 

پولي منهدم كند.
حتي اگر اين تصميم پاپاندرئو تنها براي تهديد اتحاديه اروپا باشد تا 
بدهي هاي بيشتري از اين كشور را ببخشند و امتيازات مالي بيشتري 
روز  گروه 20  سران  كه  ديد  بايد  كنند،  اعطا  بدهكار  كشور  اين  به 

پنجشنبه پيش رو چه واكنشي به آن نشان خواهند داد.
با آنچه پاپاندرئو در يونان انجام داد و با همه سياست هاي نابخردانه 
تب  در  روزها  اين  را  اروپا  كه  مالي  بحران  و  ايتاليا  در  برلوسكني 
به  حيرت  انگشت  گوشه يي  در  تنها  متحده  اياالت  گويا  مي سوزاند، 

دندان گزيده و اين تب  سوزان را به تماشا نشسته است.
هرچند اياالت متحده خود با مشكالت مالي داخلي و معترضان جنبش 
وال استريت دست به گريبان است، اما با توجه به اينكه يورو در چند 
دهه اخير در بازارهاي مالي، رقيب اصلي دالر محسوب مي شده و 
كه  اينجاست  سوال  دارد؛  قرار  جدي  خطر  معرض  در  روزها  اين 
در  خود  سكوت  سياست  به  دارد  قصد  زماني  چه  تا  متحده  اياالت 

قبال بحران اروپا ادامه دهد؟
بين المللي  صندوق  هميشگي  نقش آفريني  به  توجه  با  اينكه  بعد  نكته 
پول و بانك جهاني در اقتصاد جهان، اين دو نهاد بين المللي چه تاثير 

مشخصي در حل بحران اروپا خواهند داشت؟
آيا اين دو نهاد بين المللي كارآمدي بهينه خود را از دست داده اند كه 

اروپايي ها حاال دست به دامان چين شده اند؟
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«ژنى» جايزه گنكور و 
«كرر» جايزه رونودو را 

دريافت كردند
به گزارش ايبنا خبرگزارى كتاب در ايران: 

معتبر  و  قديمى  جايزه  دو  اين  انتخاب  هاى  هيات 
را  تعجبى  هيچ  خود  هاى  انتخاب  با  فرانسه  ادبى 
اين  باره  در  كه  تفسيرى  نخستين  برنيانگيختند؛ 
در  ژنى  آلكسيس  زيرا  است.  همين  شود،  مى  جوايز 
فرانسوى  «شيوه  رمان  خاطر  به  گذشته  روزهاى 
جنگ» به شدت مورد توجه قرار گرفته بود. اين رمان 
ماه  از  است،  شده  نوشته  معمول  شيوه  از  خارج  كه 
آگوست(مرداد) نقدهاى ادبى زيادى دريافت كرده و از 
سوى كتابفروشى ها و روزنامه نگاران به عنوان «اثر 

انقالبى تازه هاى ادبى» مطرح شده بود. 

«شيوه فرانسوى جنگ» كه از سوى انتشارات گاليمار 
و  است  صفحه   600 از  بيش  شده،  نشر  بازار  راهى 
تاكنون بيش از 56 هزار نسخه فروش داشته است. اين 
موفقيتى است كه اين رمان بلندپروازانه پيشاپيش به 
خاطر پرداختن به نقش ارتش فرانسه در زمان اشغال 

هندوچين و الجزاير به دست آورده بود.

ژنى  آلكسيس  شده  منتشر  اثر  نخستين  رمان  اين 
حيات  و  «علوم  استادى  كنكور  در  كه  است  ساله   48
طبيعى» پذيرفته شده و در شهر ليون تدريس مى كند. 

معاصر  تاريخ  در  را  تخيل اش  راحتى  به  نويسنده 
اى  مساله  هيچ  از  اينكه  بدون  كند،  مى  رها  كشورش 
كه راجع به گذشته استعمارى كشور است، بى تفاوت 
تئورى  و  اى  خطابه  شكل  هرگز  روايت  ولى  بگذرد. 
داند  مى  نويسنده  چراكه  گيرد،  نمى  خود  به  پردازانه 
سربازى  كهنه  كه  اثرش  اصلى  شخصيت  به  چطور 

است كه به خاطر مبارزاتش آزار ديده، زندگى دهد. 

هيات انتخاب گنكور يك بار ديگر نشان داد از اين كه به 
كتابى كه خواندنش سخت است جايزه بدهد، هراسى 
كتاب  فرم  خاطر  به  فقط  سختى  اين  هرچند  ندارد؛ 
است. آنها با اين كار به يك استعداد تازه امكان ظهور 
جايزه  اين  اهداى  با  پيش  سال   5 كه  همانطور  دادند، 
به جاناتان ليتل به خاطر رمان «مهربانان» اين كار را 
نقطه  سه  حداقل  امسال  برگزيده  با  كه  كتابى  كردند؛ 
داستان،  زمينه  پيش  عنوان  به  تاريخ  داشت:  مشترك 

طوالنى بودن و ناشرش، گاليمار. 

هيات انتخاب گنكور با اهداى جايزه به آلكسيس ژنى، 
يك انتشاراتى را هم مورد تشويق قرار داد: انتشارات 
گاليمار كه امسال صدمين سال تاسيس اش را جشن 

مى گيرد. 

در  آكادمى گنكور  نفره  داورى 8  گروه  گذشته   هفته 
نخستين دور رأي گيري اش برنده را برگزيد و با دادن 
5 راى به رمان «شيوه فرانسوي جنگ» اثر آلكسيس 
ژني او را برنده اعالم كرد. در اين راى گيرى «از حلقه 

پچ پچه ها» اثر كارول مارتينز هم 3 راى آورد.

سرژ شاالندون نويسنده رمان «بازگشت به كيليبگز»، 
و  زبان  آكادمي  رمان  بزرگ  جايزه  امسال  برگزيده 
نامدار  نويسنده  تروي،  ليونل  كنار  در  فرانسه  ادبيات 
اهل هائيتي ديگر رقباي آلكسيس ژني جهت تصاحب 

گنكور 2011 بودند. 

دومين اثر كرر، برنده رنودو
غير  صورت  به  فرانسوى،  معتبر  انتشاراتى  گاليمار 
رونودو  ادبى  جايزه  انتخاب  هيات  سوى  از  مستقيم 
نيز مورد تشويق قرار گرفت؛ چراكه اثر برگزيده اين 
جايزه از سوى يكى از شعبش، پ. او. ال، راهى بازار 
خاطر  به  را  جايزه  اين  كرر  امانوئل  بود.  شده  نشر 
دومين اثر  خود «ليمونوف»، چيزى بين تحقيق و تخيل 

دريافت كرد. 

شد،  خواهد  تجربه  پس  اين  از  كه  تكنيكى  اساس  بر 
ادوارد  درباره  اى  گونه  رمان  بيوگرافى  كرر  امانوئل 
برژنف  دوران  در  روس  دگرانديش  شاعر  ليمونوف، 
كه شهرت كمى در دهه 80 در فرانسه پيدا كرده بود، 
نوشت. اين شاعر قبل از اين كه به كشورش برگردد و 
در آنجا به يك چهره سياسى تبديل شود، خود را به 
(طرفدار  سياسى  هاى  گيرى  موضع  تحريكات،  خاطر 
صرب ها) و مقاالتش در نشريه «حماقت بين الملل» در 

فرانسه شناسانده بود. 

اين كتاب كه به راحتى در ژانر خاصى طبقه بندى نمى 
شود در دور نخست انتخاب گنكور برگزيده شد، ولى 
در دور دوم حذف شد و تعجب بسيارى از ناظران را 
برانگيخت چون به عنوان يكى از رمان هاى قابل توجه 

تازه هاى ادبى پاييز قلمداد مى شد. 

را  اين  جرات  و  سليقه  شامه،  انتخاب  هيات  امسال 
داشتند تا به دو نويسنده اى جايزه اهدا كنند كه هرگز 
قضاوت مردم را به دنبال نخواهد داشت؛ دو نويسنده 

در اوج.

«جدايى نادر از 
سيمين» نامزد 

جوايز فيلم مستقل 
بريتانيا شد  

جايزه  دريافت  براى  فرهادى  اصغر  فيلم 
تازه ترين  با  خارجى  مستقل  فيلم  بهترين 
آلمودوار  پدرو  و  وندرس  ويم  ساخته هاى 

رقابت مى كند.
 اسامى نامزدهاى چهاردهمين دوره جوايز 
لندن  در  دوشنبه  روز  بريتانيا  مستقل  فيلم 
«تعميركار،  «شرم»،  فيلم هاى  و  شد  اعالم 
«تيرانوسور»  و  جاسوس»  سرباز،  خياط، 
پيشتاز  رشته  هفت  در  نامزدى  با  يك  هر 

هستند.

كنيم»،  صحبت  كوين  درمورد  «بايد 
«فهرست قتل» هر كدام نامزد دريافت شش 
جايزه هستند و «زيردريايى» در پنج بخش 

بخت دريافت جايزه را دارد.

سرباز،  خياط،  «تعميركار،  «شرم»، 
درمورد  «بايد  «تيراناسور»،  جاسوس»، 
نامزدهاى  «سنا»  و  كنيم»  صحبت  كوين 
و  هستند  بريتانيا  مستقل  بهترين  بخش 
نامزدهاى بخش بهترين كارگردان عبارتند 
از بن ويتلى («فهرست قتل»)، استيو مكويين 
(«تعميركار،  آلفردسون  توماس  («شرم»)، 

كانسيدين  پدى  جاسوس»)،  سرباز،  خياط، 
(«تيراناسور») و لين رمزى («بايد درمورد 

كوين صحبت كنيم»)

در بخش بهترين بازيگر مرد، برندان گليسن 
قتل»)،  («فهرست  ماسكل  نيل  («نگهبان»)، 
اولدمن  گرى  («شرم»)،  فاسبيندر  ميشائيل 
و  جاسوس»)  سرباز،  خياط،  («تعميركار، 

پيتر موالن («تيراناسور») رقابت مى كنند.

زن  بازيگر  بهترين  بخش  نامزدهاى 
(«بيدارى»)،  هال  ربكا  از  عبارتند  هم 
ميانا  اير»)،  («جين  واسيكوسكا  ميا 
كولمن  اوليويا  قتل»)،  («فهرست  برنينگ 
(«تيراناسور») و تيلدا سوئينتن («تعميركار، 

خياط، سرباز، جاسوس»).

فرهادى،  اصغر  سيمين»  از  نادر  «جدايى 
«راندن»  ميكود،  ديويد  حيوانى»  «قلمرو 
وندرس  ويم  «پينا»  رفن،  ويندينگ  نيكالس 
و «پوستى كه در آن زندگى مى كنم» پدرو 
فيلم  بهترين  بخش  نامزدهاى  آلمودوار 

مستقل خارجى هستند.
جشنواره  در  پارسال  فرهادى   فيلم 
و  فيلم  بهترين  طاليى  خرس  جوايز  برلين 
بازيگران  گروه  بهترين  نقره اى  خرس هاى 
برد  را  مرد  بازيگران  گروه  بهترين  و  زن 
فيلم  بخش  در  ايران  از  نمايندگى  به  و 
دوره  چهارمين  و  هشتاد  خارجى زبان 

جوايز اسكار حضور دارد.

فيلم  جوايز  دوره  چهاردهمين  مراسم 
آذر)   13) دسامبر  چهارم  بريتانيا  مستقل 

در لندن برگزار مى شود.
برندگان را يك هيئت داورى مستقل انتخاب 
و  شامل جاش آپيناسى  امسال  كه  مى كنند 
لوسى  كارگردانان،  پاترسن  گاردنر  دبس 
بومن  اديت  بازيگر،  انتخاب  مسئول  بيوان 
سردبير  گودريج  مايك  تلويزيونى،  چهره 
ديويد  و  هاگ  اد  و  اينترنشنال  اسكرين 

تيوليس بازيگران هستند.

به  پادشاه»  «گفتار  سينمايى  فيلم  پارسال 
از  جايزه  پنج  برنده  هوپر  تام  كارگردانى 

جوايز فيلم مستقل بريتانيا شد.

اسكرين ديلى / 31 اكتبر 

برنده جايزه ادبي نوجوانان
را  آن  ما  كه  «دنيايي  كتاب  براي  امريكايي  نويسنده  فرر»  بث  «سوزان   
شناختيم» به عنوان برنده جايزه ادبي نوجوانانه «بوكستهوده بوله» سال 
مراسم  آلمان،  خبرگزاري  از  نقل  به  ايبنا  گزارش  به  شد.  برگزيده   2010
«بوكستهوده»  شهر  در  آبان)   20) نوامبر  تاريخ 11  در  جايزه  اين  اهداي 
در ايالت «نيدرزاكسن» برگزار مي شود. هيات داوران اين جايزه كه نيمي 
متشكل از نوجوانان و نيمي متشكل از بزرگساالن است در ماه ژوئن اين 
بوله»  «بوكستهوده  جايزه  برگزيدند.  امسال  برنده  عنوان  به  را  نويسنده 
است  يورو  هزار   5 ارزش  به  نوجوانان  ادبيات  براي  معتبر  جايزه  يك 
«بوكستهوده»  كتابفروش  سيمن»،  «وينفريد  توسط   1971 سال  در  كه 
راه اندازي شد و از همان سال تاكنون هر سال به بهترين كتاب نوجوانانه 
«بوكستهوده»  شهر   1981 سال  از  مي شود.  اهدا  گذشته  سال  داستاني 
رده  داستاني  آثار  از  دسته  آن  تنها  گرفت.  عهده  بر  را  جايزه  اين  اهداي 
گذشته  سال  در  كه  كنند  شركت  رقابت  اين  در  مي توانند  نوجوانان  سني 
براي نخستين بار به زبان آلماني منتشر يا از زباني بيگانه به زبان آلماني 
ترجمه شده باشند. نسخه آلماني زبان رمان «سوزان بث فرر»، نويسنده 
متولد 1948 در نيويورك در سال 2010 با ترجمه «آنته فون در وپن» در 
اين  از  اثر  نخستين  اين  شد.  منتشر  انتشارات «كارلسن»  در  صفحه   448
نويسنده رمان هاي علمي- تخيلي است كه به زبان آلماني برگردان شده 
است. اين كتاب داستان دختري 15 ساله  به نام «ميراندا» را روايت مي كند 
را  ماه  به  سيارك  يك  اصابت  چگونگي  خانواده اش  همراه  كنجكاوانه  كه 
دنبال مي كند. در پي اين حادثه آن شب با تمام شب هاي ديگر كره زمين 
متفاوت مي شود. ناگهان ماه از مدار خود خارج شده و ديگر سر جاي خود 
نيست و در پي آن بالياي طبيعي مختلف همچون زمين لرزه همه كره زمين 
را فرا مي گيرد. از برندگان سال هاي گذشته اين جايزه مي توان به الكساندر 
ميشاييل  وانگ،  پاوزه  گوردون  ريس،  جاناتان  گراهام،  گيل  نيل،  ساترلند 
شريل  ولفل،  ارسوال  واتسون،  جيمز  فرانك،  رودولف  لوي،  ميرون  انده، 

جوردن، استفاني مير، ماركوس سوزاك و سوزانه كالينز اشاره كرد.
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25كتابى كه 
20هزارنفر از 

سراسر جهان براى 
يك شب جهانى 
پيشنهاد دادند  

جهانى  شب  براى  امسال  است  قرار  كه  كتابى   25
كتاب با يك ميليون نسخه به طور رايگان در اختيار 

مردم قرار بگيرد، انتخاب شد.
به گزارش گاردين، اين كتاب ها كه امسال از سوى 
هياتى به رياست تريسى شواليه، نويسنده سرشناس 
رمان «دخترى با گوشواره مرواريد»، انتخاب شدند، 
تهيه  جهان  سراسر  از  داوطلب  هزاران  سوى  از 
مى شوند تا به رايگان در اختيار يك ميليون كتاب 

دوست قرار بگيرند.

مى  برگزار   2012 آوريل   23 كه  كتاب  جهانى  شب 
شود، مراسمى بين المللى براى تقدير از كتابخوانى 
گيرى  راى  صورت  به  ها  كتاب  اين  انتخاب  است. 
الكتريكى از ميان طيف وسيعى از كتاب ها از جين 
امروزى  ادبيات  از  و  ديكنز  چارلز  تا  گرفته  آستين 
هاى  داستان  تا  كينسال  سوفى  چون  اى  نويسنده 

علمى تخيلى كورمك مك كارتى انتخاب شده است.
 

كه  داوطلب  هزار  توسط 20  نسخه  ميليون  يك  اين 
هر يك 24 نسخه از كتاب منتخب خود را به برگزار 
كنندگان اين شب هديه مى كنند، تهيه مى شود تا در 
بريتانيا  در  كه  حالى  در  بگيرند.  قرار  عموم  اختيار 
شود،  مى  برگزار  كتاب  جهانى  شب  دومين  امسال 
را  مراسم  اين  بار  نخستين  براى  امريكا  امسال 

برگزار مى كند.
 

كتابخوانان  اختيار  در  امسال  كه  هايى  كتاب 
بريتانيايى قرار مى گيرند شامل اين عناوين هستند: 

«غرور و تعصب» نوشته جين آستن 
«بازيكن بازى ها» نوشته يان ام.بنكس 

«خواب آلوده» نوشته مارك بيلينگام 

بيل  نوشته  كوچك»  جزيره  از  هايى  «يادداشت 
برايسون 

«كيمياگر» نوشته پائولو كوئليو 
«گرفتن» نوشته مارتينا كول 

«لوده» نوشته برنارد كورنوال 
«يكى شبيه تو» نوشته رولد دال 

«داستان دو شهر» نوشته چارلز ديكنز 
«اتاق» نوشته اما دونوگ 

«ربكا» نوشته دافنه دوموريه 
«باقيمانده روز» نوشته ايشى گورو 

«ميزرى» نوشته استفن كينگ 
«دنياى خيالى پنهانى يك خريدار حرفه اى» نوشته 

سوفى كينسال 
«جزيره كوچك» نوشته آندرآ لوى 

جان  نوشته  كن»  انتخاب  را  است  درست  كه  «يكى 
اجويد ليندكوييست 

«جاده» كورمك مك كارتى 
«همسر مسافر زمان» نوشته آدرى نايفينگر 

«عمل تباه شده اسمى لنوكس» نوشته مگى اوفارل 
«منچستر يونايتد لعنتى» نوشته ديويد پيس 

نيل  و  پرچت  ترى  نوشته  خوب»  هاى  «پيشگويى 
گيمن 

«حاال چطور زندگى مى كنم» نوشته مگ راسوف 
«لمس خالء» نوشته جو سيمپسون 

«قلعه را تسخير كردم» نوشته دودى اسميت 
«دزد كتاب» نوشته ماركوس زوزواك

 
مارس  ماه  اوايل  جاى  به  امسال  كتاب  جهانى  شب 
در آوريل و روز جهانى كتاب و تولد شكسپير برپا 
براى  كتاب ها،  اين  كننده  اهدا  هزار  شود.20  مى 
شركت در اين رويداد از سوى احزاب و چهره هاى 
شناخته شده دعوت مى شوند. اين برنامه با حمايت 
اتحاديه  ناشران،  اتحاديه  كتابفروشان،  اتحاديه 
ناشران مستقل، اجتماعات كتاب خوانى كتابخانه ها و 

بنيادهاى خيريه ترتيب داده شده است.
 

از 2 دسامبر (11 آذر) بتدريج از اعضاى عمومى اين 
طرح، به عنوان يكى از 20 هزار اهدا كننده 48 نسخه 
كتاب دعوت مى شود تا عنوان هاى مورد عالقه شان 
را از ميان فهرست اين 25 عنوان كتاب، انتخاب كنند. 
انتظار مى رود بيشتر اهداكنندگان، مشتاقان و كتاب 
به  كتاب  اهداى  در  اشتياق  با  كه  باشند  دوستانى 
مى كنند.يكى  شركت  طرح  اين  در  كتابخوانان  ديگر 
كرده  حمايت  طرح  اين  از  امسال  كه  هايى  چهره  از 
استفن كينگ نويسنده آمريكايى آثار دلهره آور است

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؟ 
ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند 

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

خدمات 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

هفته نامه پرشين از همكارى تعداد محدودى  
دانشجوى  روزنامه نگارى جهت همكارى

  استقبال مى كند

 شعر چيست ؟ وشاعر كدام ؟
مجيد مرادى

 بحث در باره شعر و تفـاوت ماهوى آن بـا نثـِر موضوع تـازه اى   نيست اّما هيچوقت هم كهنه 
نميشود! اين سخن به آن معنى نيست كه  اين مبحث را هم ميتوان در زمره ابهاماتى نظير تقدم پيدايش 

مرغ يـا  تخم مرغ محسوب نمود كه ظاهراْ هيچوقت به نتيجه نمى رسد !؟
 دليل مطرح  بودن هميشگى اين بحث را  بـايد در تغييرات روابط اجتماعى،  نگاه نو به اين رابطه ها 
و  طرح نظريات جديد در تعريف و  تحليل اين پديده ها جستجو كرد .  بعنوان مثال تا قبل از پيديش 
شعر نو و شعر سپيد،  بر شمردن تفاوت هاى بين شعر و نثر ،  ساده تـر و قطعى تر بنظر مى رسيد 
.  نكته حائز اهمٌيت در اين نگرش ،  توجه به دگرگونى روابط اجتماعى و جابجايى حريم ممنوعه  
در پى آن تحٌوالت ميباشد .   ظهور پديده شعر نو در آسمان ادبيات پارسى ،  تنـها  يك اتفاق ساده 
در حيطه ادب نبود .  اين هنجار شكنى و ُبـرون آمـدن  از قفس تنگ بايد و نبايد هاى صدها سالـه 
،  نتيجه قهرى پيدايش افكـار آزاديخواهانه بعدازرنسانس و استقرار دموكراسى و برخاستن امواج

نو در حوزه ادبيات ،  هنر و روابط خانوادگى واجتماعى بوده است  1 

اين تحٌوالت طبيعتْاجهان شمول بوده ومحدود بـه اروپانميتوانست باقى بماند .  گسترش اين امواج 
كـه همـه زمينه هاى تعـامالت اجـتماعى از   عرصه سياست و اقتصاد تا ادب و فرهنگ و هنر و حتى 
صنعت  را در برمى گرفت  بـا آهنـگى شتابـان ،  بـه ساير نقـاط جهان نـيز بسط يافت .  در واقع 
نمى تـوان تاثير غيـر قـابل انكـار تغييراتى را كـه  در ساختار خانواده و كوچكتر شدن واحد خانوار 
و تعريف جديد( وقت ) و پيدايش زمان خطى وقراردادى مـورد نيازجامعه صنعتى و همچنين فاصله 
جغرافيايى بيـن مراكز تولـيد انبـوه و مصرف و اوقـات فـراغت محدود شده ،  از يك سو و  تكامل 
و گسترش  وسايل ارتبـاط جمعى از سـوى ديـگر را در پيدايش موج نـو و   رستخيز مدرنـيته و 

شكستن چهارچوب هاى كهن ،  ناديده گرفت .

      ظهور انواع سبك هاى جديد در هنر نقاشى كـه در هـر مرحلـه بخشى از قواعد عهـد عتـيق را 
چون جـامه اى  مـندرس  بـدور افكـند نظير : امپرسيونيسم ،  آپستره و كوبيسم ،  مدرنيسم و  پست 
مدرن كه محدوده وسيعى از نگارگرى و پيكرتراشى ،  معمارى  ،  موسيقى تا عرصه وسيع ادبيات 
را تحت تاثير قرارداده  ،  ميـتوان هماهنگ با تغييرات ساختارى  فرهنگ  ملل و نزديكى اقوام  مختلف  

در دهكـده حهانى بخشى از تبعات ان جريان عظيم  تحوالت دانست كه  طبيعتْا
مقوله ظهور شعر نو در ادبيات پارسى جداى از آن نيست .  2

      
 پى نوشت ها :

------------------------------ 
 1ـ آلوين تافلر :  موج سّوم -             2ـ  آلوين تافلر :  جابجائى در قدرت
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 سايت معتبر سينه ريوو 10 بازيگر برتر تمام دوران 
را انتخاب كرده است. البته ستارگان مرد. تركيبى از 5 
و  دونيرو  نيكلسون،  پاچينو،  براندو،   – مدرن  ستاره 
نيومن – و 5 ستاره كالسيك شامل كرى گرانت، جيمز 
به  انتخاب  فاندا.  هنرى  و  بوگارت  همفرى  استوارت، 
گونه اى است كه نمى توان اعتراضى به آن كرد. هر 10 

نفر از اسطوره هاى مسلم دنياى سينما هستند. 
نفره  فهرست 10  يك  انتخاب  اين  مقدمه  در  سايت  اين 
نيز  نفر  اين 10  كه  نوشته  و  كرده  منتشر  نيز  را  دوم 
ترين  بزرگ  از  فهرستى  هر  در  حضور  شايستگى 
ستاره هاى تاريخ سينما را دارند كه در انتهاى مطلب 

اين فهرست نيز آورده شده است. 

� مارلون براندو 
 1924 2004

نمونه  اولين  بازيگرى.  اسطوره 
با  استوديو.  آكتورز  مكتب  اعالى 
اعتماد به نفسى خيره كننده كه گاه 
زد.  مى  خودپسندى  پهلوى  به  پهلو 
مثل  هايى  فيلم  با  و 50  دهه 40  از 
باد  زنده  هوس،  نام  به  اتوبوسى 
زاپاتا و در بارانداز چهره شد و در 
دهه 70 با پدرخوانده به يك افسانه 
زنده بدل شد. برخالف انتظار تعداد 

فيلم هاى بزرگش چندان زياد نيست اما تاثير موحشى بر نسل بعدى 
بازيگران گذاشته است. دلمشغولى هاى سياسى و اقتصادى اش و 
ميلش به انزوا كارنامه او را به اندازه كافى پبربار نساخته است. اما 
در همين معدود شاهكارهايش، نبولغ بى نظير بازيگرى اش با تمام 

وجود احساس مى شود. 

بهترين فيلم ها: اتوبوسى به نام هوس (1951)، در بارانداز (1954)، 
پدرخوانده

 ،(1953) وحشى   ،(1952) زاپاتا  باد  زنده  ديگر:  مطرح  هاى  فيلم 
شيرهاى جوان (1958)، آخرين تانگو در پاريس (1973). 

� آل پاچينو 
 1940

دنيا  بازيگر  بهترين   70 دهه  در 
متوسط  نيويوركى  يك  بود. 
حتى  و  خنثى  اى  چهره  با  القامت 
با  روشنفكرانه  گفت  شود  مى 
پدرخوانده چهره شد و با سرپيكو 
و  مترسك  و  سگى  بعدازظهر  و 
شده  ساخته  (همگى  پدرخوانده 2 
شهرتى   (70 دهه  اول  نيمه  در 
افسانه اى يافت. از نيمه دوم دهه 
اما  شد  الكلى  مشوربات  اسير   80

در دهه 90 با فيلم هايى مثل بوى خوش زن و مخمصه، بازگشتى 
خيره كننده داشت. موفقيت پياپى فيلم هاى دوره اخيرش محبوبيت 

گمشده اش را دوباره احيا كرده است. 

بهترين فيلم ها: پدرخوانده (1972)، بعدازظهر سگى (1975)، صورت 
زخمى (1984) 

فيلم هاى مطرح ديگر: سرپيكو (1972)، پدرخوانده2 (1974)، مخمصه 
(1995)، نفوذى (1999) 

� جك نيكلسون 
 1937

برايش  را  راه  او  سمپاتيك  قيافه 
هيچ  به  او  است.  ساخته  هموار 
وجه زيبا نيست و حتى بارقه اى 
شيطانى در چهره اش احساس مى 
شود اما از آن چهره هايى است كه 
برداشت.  ازشان  چشم  توان  نمى 
در دهه 70 در يك دوره شكوفايى 
ايفا  را  كاراكترهايى  انگيز  حيرت 

كرد كه در هيچ سبك و سياق بازيگرى نمى گنجند و محصول نبوغ 
غريزى او به عنوان يك بازيگر فوق مدرن بودند. او به عنوان بازيگر 
از حس همذات پندارى تماشاگر مى گريزد و او را به چالش مى كشد. 
حضور او در هر فيلم يعنى سهمى از جذابيت يك فيلم. او از اواخر 
دهه 60 تا امروز هميشه يكى از وزنه هاى هاليوود باقى مانده است. 

بهترين فيلم ها: محله چينى ها (1974)، ديوانه از قفس پريد (1975)، 
تاللو (1980) 

فيلم هاى مطرح: چند قطعه آسان (1971)، پستچى دوبار زنگ مى زند 
(1979)، پتمن (1989)، بهترين شكل ممكن (1996) 

� رابرت دنيرو 
1943 ؟ 

اسكورسيزى  محبوب  بازيگر  اين 
بازى  اسكورسيزى  فيلم   7 در  (او 
از  فيلمى  در  بازى  با  است)  كرده 
در  كرد.  پيدا  جهانى  شهرت  كاپوال 
پدرخوانده 2 و در نقش جوانى هاى 
دن كورلئونه. توانايى اش در نمايش 
هاى  عصيان  نشده،  كنترل  خشم 
ناگهانى و تالطم هاى احساسى او را 
به بازيگر محبوب اسكورسيزى بدل 
موجب  او  تبار  ايتاليايى  چهره  كرد. 

شد تا به شكل سنتى در نقش گانگسترها ظاهر و مشهور شود. از 
تر  جدى  را  خود  كميك  استعداد  بازيگرى،  مسلم  پديده  اين  دهه 90 
شد  ظاهر  كمدى  پسند  مردم  هاى  فيلم  از  اى  مجموعه  در  و  گرفت 
معاصر  بازيگرى  هاى  استوانه  از  يكى  او  كن).  تحليل  را  اين  (مثل 
اما  داراست  را  تماشاگر  مغناطيسى  جذب  توانايى  همچنان  كه  است 

مدت هاست كه نقش مهمى ايفا نكرده است. 

گاو   ،(1975) تاكسى  راننده   ،(1974)  2 پدرخوانده  ها:  فيلم  بهترين 
خشمگين (1980) 

آمريكا  روزگارى  روزى   ،(1982) كمدى  سلطان  مطرح:  هاى  فيلم 
(1984)، مخمصه (1995)، كازينو (1996) 

� پل نيومن 
 1925 2008

جيمز  جانشين  عنوان  به   50 دهه  در 
دين جوانمرگ ظاهر شد. در نقش جوان 
عترض احساساتى منزوى اما به سرعت 
نشان داد كه توانايى هاى فراترى از آن 
بازيگر فقيد را در چنته دارد. بدون آن 
دين.  جيمز  آزارنده  خوددلسوزى  حس 
او به سادگى در نقش هايش مى لغزيد 
كالسيك  قالب  در  توانست  راحتى  به  و 
بازيگران هاليوود جاى بگيرد. او از آن 
يادآورى  در  كه  است  بازيگرانى  دسته 

بر  لبخندى  ناخودآگاه  كرده  بازى  كه  هايى  شخصيت  و  ها  فيلم 
صورتتان مى نشيند. او در دهه 60 ستاره بى رقيب سينماى جهان 
بود. شهرت او در دهه 70 رو به زوال رفت و در دهه 80 (به رغم 

بردن يك اسكار) خاموش شد. 

بهترين فيلم ها: گربه روى شيروانى داغ (1958)، بيلياردباز (1961)، 
لوك خوش دست (1967) 

فيلم هاى مطرح: هاد (1963)، مرد (1966)، بوچ كسيدى و ساندنس 
كيد (1969)، نيش (1973) 

� كرى گرانت 
 1904 1986

او را مى توان عصاره تمام فضائل بازيگرى هاليوود دانست. نمايشى 
از طنز، چهره جذاب، زمان سنجى و توانايى هاى استاندارد بازيگرى. 
او از ابتداى دهه 30 تا نيمه دهه 60 به مدت 35 سال ستاره مسلم 
سينما باقى ماند و با مجموعه اى از مشهورترين كارگردانان هاليوود 
در سينما  هرگز  بازيگرى  در  شيوه سهل و ممتنع او  همكارى كرد. 
تكرار نشده است. او متخصص بازى در فيلم هاى كمدى بود اما در 
بازى  بر  او  تاثير  دارد.  ناشدنى  فراموش  جلوه  نيز  درام  هاى  نقش 
ستارگانى مثل تام هنكس و جورج كلونى محسوس است. او از آن 

دسته ستارگانى است كه هرگز به اسكار نزديك هم نشد. 

از  شمال   ،(1946) بدنام   ،(1938) بيبى  از  نگهدارى  ها:  فيلم  بهترين 
شمالغربى (1959)، معما (1964) 

دارند  بال  ها  فرشته  فقط  تاسفبار (1938)،  حقيقت  مطرح:  هاى  فيلم 
(1939)، ارسنيك و تورى كهنه (1944)، ماجراى به يادماندنى (1957) 

� جيمز استوارت 
 1908 1997

مرد نجيب سينما كمى پس از كرى گرانت جلوه كرد و يك دهه پس 
در  سينما  در  بازى  سال  يعنى 40  اين  گرفت.  كناره  سينما  از  او  از 
باالترين سطح ممكن. قامت بلند و احساسى را عدم تعادل روحى را 
به تماشاگر منتقل مى ساخت كه باعث جلب همدلى تماشاگر مى شد 
چهره او به رغم خوشايند بودن هيچ ارتباطى با قهرمان استاندارد 
آمريكايى نداشت. او ايفاگر نقش مردانى اخالق گرا، كمى رمانتيك با 
حسى از طنز و درگير مشكالت روزمره زندگى بود. ردپاى او بر بى 
شمار شاهكار سينمايى از بزرگترين كارگردانان سينماب ه چشم مى 
خورد و در همه اين فيلم ها او كار خودش را به بهترين شكل ممكن 

انجام داده است. 
بهترين فيلم ها: مغازه سرنبش (1940)، چه زندگى شگفتى (1946)، 

پنجره عقبى (1954)، سرگيجه (1958) 
فيلم هاى مطرح: آقاى اسميت به واشنگتن مى رود (1939)، داستان 
فيالدلفيا (1940)، مهميز برهنه (1953)، مردى كه ليبرتى واالنس را 

كشت (1961) 

� همفرى بوگارت 
 1899 1957

بازيگرى  هاى  ظرفيت  از  جدا  بوگارت 
در  شمايل  يك  عنوان  به  بيشتر  اش 
از  عينى  نمايشى  دارد.  حضور  سينما 
وارستگى  انديشى،  تلخ  مسلكى،  كلبى 
اخالقى و در تركيب با يك زبان گزنده 
و نيشخندهاى ماليم. او در دهه 30 با 
سينماى گانگلسترى شروع كرد اما در 
سينماى  گيرى  اوج  زمان  در   40 دهه 

توان  نمى  شد.  مشهور  سينما  نوع  اين  اصلى  چهره  عنوان  به  سياه 
داد.  انجام  بازيگر  يك  عنوان  به  او  هاى  توانايى  از  دقيقى  ارزيابى 
است  سخت  كه  شده  تركيب  واقعيت  با  چنان  او  پيرامون  افسانه 
اين  سالگى   58 سن  در  او  مرگ  داد.  تشخيص  را  حقيقى  بوگارت 

افسانه را تشديد كرد. 
بهترين فيلم ها: شاهين مالت (1941)، كازابالنكا (1942)، خوب ابدى 

(1946)، در مكانى خلوت (1950) 
فيلم هاى مطرح: سى يراى مرتفع (1940)، داشتن و نداشتن (1944)، 

گنج هاى سى يرا مادره (1948)، قايق آفريكن كويين (1951) 

� گرى كوپر 
 1901 1961

گرى كوپر از سينماى صامت در مقام يك ستاره شروع كرد و در 
و  چهره  پشت  در  كرد.  حفظ  را  مقام  اين  و 50  و 40  هاى 30  دهه 
كاراكتر موقر او نوعى بازيگوشى كودكانه احساس مى شد. در صدا 
و حركاتش خامى موج مى زد اما همه اينها مانع نشد كه او در مقام 
قهرمان نمونه آمريكايى محبوبيت خارق العاده اى نيابد. تا آنجا كه 
نام  آمريكا،  رفته  رو  و  رنگ  از  افسانه  به  گارى  رومن  ادبى  طعنه 
خداحافظ گرى كوپر را بر خود گرفت. از چهره كوپر نوعى سالمت 
روان نيرومندى و حس نيت تراوش مى كرد اما در دهه 50 به شكل 
متناقضى در بهترين فيلم هايش نوعى نااستوارى و اضطراب را به 

نمايش گذاشت كه نشانه اى از كمال ديررس بازيگرى او بود. 
 ،(1952) نيمروز  ماجراى   ،(1940) يورك  گروهبان  ها:  فيلم  بهترين 

عشق در بعدازظهر (1957)، مردى از غرب (1958) 
فيلم هاى مطرح: آقاى ديدز به شهر مى رود (1936)، زنگ ها براى 

كه به صدا درمى آيند (1943)، سرچشمه (1949) 

� هنرى فاندا 
 1905 1982

يكى ديگر از بلندقامتانى كه در دهه 30 در سينماى آمريكا درخشيدند 
باالى 185  قدى  از  همگى  نيز  وين  جان  و  كوپر  استوارت،  (گرانت، 
برخوردار بودند) در چره او نوعى رمانتيسيم ويكتوريايى موج مى 
زد اما به سرعت نشانداد كه در عرصه كمدى نيزى بازيگر مطرحى 
است. فاندا از 1935 بازيگرى را آغاز كرد و در سال 1981 در آخرين 
فيلمش يعنى بركه طاليى ظاهر شد. 46 سال بازى و جالب آنكه براى 
آخرين فيلمش باالخره بنده اسكار شد. در اين ميان از اواخر دهه 40 
تا نيمه دهه 50 به شوق بازى در تئاتر سينما را به طور موقت ترك 

كرد. او يكى از شمايل هاى وقار عميق مردانه در سينماست. 
بهترين فيلم ها: خوشه هاى خشم (1940)، ليدى ايو (1941)، كلمنتاين 

عزيزم (1946)، 12 مرد خشمگين (1958) 
لينكلن  آقاى   ،(1937) كنى  مى  زندگى  بار  يك  تنها  مطرح:  هاى  فيلم 
غرب  در  روزگارى  روزى   ،(1957) عوضى  مرد   ،(1939) جوان 

(1969)

بهترين بازيگران تاريخ سينما  
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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  

 

تن تن؛ 
پرفروش ترين فيلم هفته

عنوان  با  اسپيلبرگ  استيون  ساخته   جديدترين 
هفته  فيلم  پرفروش ترين  عنوان  تن تن»  «ماجراهاي 
«ماجراهاي  فيلم  آورد.  دست  به  را  جهان  سينماي 
در  سوني  كمپاني  محصول  تك شاخ»  راز  تن تن؛ 
فروش  جهان  سينماهاي  در  هفته  آخر  تعطيالت 
نمايش دهنده  سالن   5620 از  را  دالري  ميليون   56
اول  رتبه  در  تا  آورد  دست  به  كشور   19 در 
بايستد.  جهان  سينماي  هفته  پرفروش ترين هاي 
از  را  استقبال  بيشترين  فرانسوي  شهروندان 
تن تن»  «ماجراهاي  كه  بطوري  داشتند،  فيلم  اين 
 2011 سال  آغازين  فروش  بيشترين  توانست 
هديه هاي  و  پاتر  از «هري  پس  را  فرانسه  سينماي 
مرگ» داشته باشد. اسپانيا، آلمان، بلژيك و سوئد 
ديگر كشورهايي بودند كه ساخته جديد اسپيلبرگ 
به  فيلم  اين  داشت.  آنجا  در  را  فروش  بيشترين 
گذشته  سال  اوايل  از  جكسون»  «پيتر  تهيه كنندگي 
به شكل اقتباسي وارد مرحله توليد  شد و بازيگراني 
چون «جمي بل»، «دانيل كريك» و «اندي سرميكس» 

در آن نقش آفريني داشته اند.

سرباز  «نجات  فيلمنامه  براي  كه  رودات»  رابرت   »
فيلمنامه   نگارش  شد،  جايزه  دريافت  نامزد  رايان» 
است.  داشته  عهده  بر  را  تن تن»  «ماجراهاي 
داستان نسخه سينمايي «تن تن» به مبارزه گروهي 
فرانكلين»  «كارل  رهبري  به  متحد  سربازان  از 
بيگانه  نيروهاي  تهاجم  با  مقابله  به  كه  مي پردازد 
مي پردازند. اسپيلبرگ درباره  فضاي اين فيلم گفته 
است، حوادث اين فيلم در يك دنياي واقعي با مردم 
دسامبر  روز  21  از  فيلم  اين  مي دهد.  رخ  تخيلي 

فيلم  رفت.  خواهد  پرده  امريكا  روي  سينماهاي  در 
پارامونت  كمپاني  محصول  فراطبيعي  3»  «فعاليت 
جهان  كشور   48 از  دالري  ميليون   17 فروش  با 
توانست مجموع فروش جهاني اش را به 54 ميليون 
دوم  و  اول  قسمت  ادامه  كه  فيلم  اين  برساند.  دالر 

گونه  در  ترسناك  اثر  يك  است،  فراطبيعي  فعاليت 
فعاليت  ساخت  ايده  است.  (تريلر)  دلهره آور  آثار 
تجربه شخصي كارگردان فيلم  فراطبيعي براساس 
خواب   Oren Peli كه  شب  يك  رسيد.  او  ذهن  به 
بود، جعبه پودر ماشين لباسشويي بدون هيچ دليلي 
تقريبا  كه  حالي  در  شد.  پرت  پايين  به  قفسه اش  از 
فيلم «گربه  داشت.  فاصله  آن  لبه  از  سانتي متر   30 
آثار  سري  براي  عنوان  جديدترين  كه  چكمه پوش» 
ميليون   17 فروش  با  مي رود،  به شمار  «شرك» 
داشت.  قبولي  قابل  آغاز  جهان  سينماي  در  دالر 
حال  و  وركز»،  «دريم  كمپاني  تازه  محصول  اين 
اچ  «ديويد  و  لينچ»  «برايان  و  دارد  فانتزي  هوايي 
اشتاينبرگ» قصه فيلم را نوشته اند و «تام ويلر» كار 

نگارش فيلمنامه را به عهده داشته است.

«گلن كلوز» از توكيو 
جايزه گرفت

جايزه  هاليوودي  سرشناس  بازيگر  كلوز»،  «گلن 
كرد.  دريافت  را  توكيو  فيلم  جشنواره  بازيگر  بهترين 
گذشته  شب  توكيو  فيلم  جشنواره  بيست وچهارمين 
ماه  دو  در  كه  كلوز»  «گلن  و  داد  پايان  خود  كار  به 
گرفته  قرار  جهاني  فستيوال  چند  تقدير  مورد  اخير 
بازيگر  بهترين  جايزه  نوبز»  فيلم «آلبرت  براي  است، 
نخستين بار  براي  ساله  بازيگر 64  اين  گرفت.  را  زن 
مقابل  سال  1983  در  گارپ»  روايت  به  «دنيا  فيلم  با 
به  مي توان  وي  موفقيت هاي  از  گرفت.  قرار  دوربين 
براي  دوم  نقش  زن  بازيگر  بهترين  اسكار  نامزدي 
در  مفرط»  «ياس  و  گارپ»  روايت  به  «دنيا  فيلم هاي 
نامزد  سال  1984،  در  ذاتي»  «استعداد  سال  1983، 
«جاذبه  فيلم هاي  براي  زن  بازيگر  بهترين  اسكار 
مرگبار» در سال  1987 و «روابط خطرناك» در سال 
ريپورتر، فيلم  هاليوود   1988 اشاره كرد. به گزارش 
«غيرقابل دسترس» ساخته «اريك تولدانو» از فرانسه 
جايزه 50 هزار دالري بهترين فيلم جشنواره را كسب 
را  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  همچنين  فيلم  اين  كرد. 
ويژه  جايزه  آورد.  به  همراه  كلوزه»  «فرانسوا  براي 
جنگلي»  مرد  و  «باران  ژاپني  فيلم  به  داوران  هيات 
ساخته «شويشي اوكيتا» تعلق گرفت و جايزه بهترين 
كارگرداني به «روبن اوستلند» براي فليم «بازي» اعطا 
ساخته  دارند»  بال  خوك ها  «وقتي  فيلم  همچنين  شد. 
بهترين  جايزه  دريافت  به  موفق  استيبال»  «سيلويان 
فيلم جشنواره از نگاه تماشاگران شد. بخش ويژه يي 
از جشنواره فيلم توكيو امسال به نمايش شاهكارهاي 
سينماي  افسانه يي  كارگردان  كوروساوا»،  «آكي را 
آسيا و جهان اختصاص داشت. فيلم هاي «راشامون»، 
پنهان»،  اوزاال»، «آشوب»، «كاگه موشه»، «دژ  «درسو 
هستند  فيلم هايي  سامورايي»  «هفت  و  «ريش قرمز» 
زيادي  فيلم هاي  «كوروساوا»  يافتند.  نمايش  كه 
«سگ  و  مست»  «فرشته  كه  ساخت  ژاپن  درباره 

جهاني  شهرت  اين حال  با  جمله اند.  آن  از  ولگرد» 
دست  به  «راشومون»  فيلم  ساخت  با  كارگردان  اين 
آمد كه با كسب شير طاليي جشنواره ونيز، توانست 
كند. پا  و  دست   جهاني  عرصه  در  خود  براي  نامي 

**********

فيني در آخرين جيمز باند
«آلبرت فيني» هم به پروژه سينمايي «جيمز باند 
23» پيوست. به گزارش ايسنا، در قسمت جديد 
اين فيلم دانيل كريگ براي سومين بار نقش مامور 
« 007» را بازي خواهد كرد. به نوشته توتال فيلم، 
بيست وسومين قسمت از سري فيلم هاي پليسي 
«جيمز باند» روز 26 اكتبر (4 آبان) سال آينده 
جكمن  هيو  شد.  خواهد  اكران  لندن  در  ميالدي 
مجهول»  «مردان  فيلم هاي  شناخته شده  بازيگر 
و «فوالد حقيقي» نيز در اين پروژه نقش آفريني 
خواهد كرد، جكمن در اين باره گفت: «چند سال 
نقش  شدم  مجبور  زياد  مشغله  دليل  به  پيش 
«جيمز باند» را رد كنم اما هنوز درباره بازي اين 
گفت:  ادامه  در  وي  مي كنم.»  فكر  آينده  در  نقش 
گفت  و  گرفت  تماس  من  با  برنامه هايم  «مدير 
عالقه داري نقش «باند» را بازي كني؟ آن موقع 
زياد دوست نداشتم ، نزديك فيلم برداري «مردان 
مجهول 2» و «ولورين» بود. اما فكر مي كنم هر 
فرد مذكري در زماني به بازي نقش «جيمز باند» 
فكر مي كند. بنابراين آن موقع كار درستي نكردم، 
قبلي ام  كار  برگردد ،  فرصت  اين  اگر  شايد   اما 
درست بوده باشد.» به گزارش ديجيتال اسپاي، 
انگليسي،  سرشناس  بازيگر  كريگ»  «دانيل 
ششمين بازيگري است كه نقش «جيمز باند» را 
ايفا مي كند. پيش از او بازيگراني چون «دروگري 
اين  در  فرل»  و «كالين  گرونود»  اسكات»، «ايان 
از  بخش هايي  فيلمبرداري  شده اند.  ظاهر  نقش 
در  پيش  چندي  باند23»  سينمايي «جيمز  پروژه 

هندوستان به پايان رسيد.
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پريشان 
گويى يك 
روح تب دار

بميرد؟  اگر  اما  است.  زنده  مارلى  باب 
زنده  جامائيكا  است.  زنده  ريتا  جهنم! 
مى  سوزد!  مى  پايم  اما…  من  است. 
كجاست؟  گيتارم  بزنم…  ساز  خواهم 

ريتا…
به  دارم  ديگر  كنم  مى  احساس  ام.  خسته  خيلى 
باواريا چندان فايده اى  آخر مى رسم. آمدنم به 
اميدى  ديگر  كه  گفته  هم  آسيلز  دكتر  نداشت. 
مى  هست.  اميدى  شود؟  مى  مگر   … اما  نيست. 
مى  هم  بعدش  حتمًا  ايم.  زنده  ما  هست.  كه  دانم 
ميريم. اما زندگى مان ابدى خواهد بود. من دارم 
كه  همانى  به   … كى؟  به  دهم.  مى  را  ام  جوانى 
بهم داد. به روح بزرگ زندگى. وديعه يك خواننده 
است.  اش  زندگى  است.  نفسش  است.  روحش 
زندگى ابدى. نمى توانم باور كنم يك آدم بميرد. 

بميرد و تمام بشود … نه … 
پا!  شست  سرطان  است.  سرطان  گويند  مى 
مسخره تر از اين وجود ندارد! درد دارد ديوانه 
ام مى كند. مى گويند يك چيزى دود كن. از همين 
نمى  اما  كشند.  مى  ها  خيلى   … علف؟  ها!  علف 
توانند چيزى را تجربه كنند. وقتى مخدر مصرف 
مى كنى روحت آلوده اش مى شود. در واقع يك 
جورهايى روحت را از تو مى گيرد. روح آن روح 
تو مى شود. روح شيطان … روحى كه در تو جا 
و  رفت  طبيعت  به  بايد  گويم  مى  كند.  مى  خوش 

خوب نگاه كرد. 
فقط نگاه كرد و به صداها گوش داد. كافى است 
گوش هايت را باز كنى. صدايش را خواهى شنيد. 
روح طبيعت را مى گويم. بايد به طبيعت پا بگذارى. 
آتش روشن كنى. بگذارى شعله بكشد. اين عشق 
راه  ها  صبح  من  كشد.  مى  شعله  دارد  كه  است 
هاى  خيابان  در  روم.  مى  راه  هم  زياد  روم.  مى 
نگاه  و  بروى  راه  بروى.  راه  بايد  فقط  جامائيكا 
باشى  كه  هم  خندد. گرسنه  مى  زمين  اينجا  كنى. 
هميشه چيزى براى خوردن هست. در مسير بايد 

ايستاد و از آن غذاهاى خوشمزه محلى خورد. 
جامائيكا  است.  كوچكى  و  خوب  جاى  جامائيكا 
عشق من است. سراسرش را گشته ام، ديده ام. 
ما بايد پيش برويم. بايد مسيرمان را تغيير بدهيم. 
اما  نبايد  ما  رود.  مى  ويرانى  به  رو  دارد  غرب 
مردم  آى  بزنم.  فرياد  خواهم  مى  بشويم.  آلوده 

… همديگر را دوست بداريد. 
مى  فكر  كه  تر  خوب  بداريد.  دوست  را  جامائيكا 
كنم مى بينم آخر چقدر جنايت؟ چقدر خشونت؟ 
آه… همه اش گردن اين قوانين مسخره است. اين 
قوانين بشرى كه باعث جرم و جنايت و خشونت 
مى  اما  تو  دانم.  نمى  راستش   … خب  شود.  مى 
كه  قانونى  تنها  بگويم.  خواهم  مى  چه  من  دانى 
زنده  قاموس  است.  زندگى  قانون  است،  قانون 
بودن. قانون چگونه زيستن. نمى خواهم مثل يك 

سياستمدار حرف بزنم. 
مى  تير  پايم  بگويم.  راستى  از  فقط  خواهم  مى 
كشد. بچه تر كه بودم دلم تير مى كشيد. از وقتى 
به دنيا آمدم، يادم نمى آيد كى … مغزم ديگر كار 
گفت  كه  بود  دكترها  همين  از  يكى   … كند  نمى 
سرطان زده به ريه ام، به مغزم … اما نه … من 

هنوز هم مى توانم بشنوم. 
صداى الهام الهى را مى گويم. نت هاى موسيقى 
من  با  هميشه  زنند.  مى  حرف  من  با  هم  هنوز 
حرف زده اند. حتى وقتى در گهواره بودم و مامى 
خواند.  مى  الاليى  محزونش  و  زير  صداى  آن  با 
دلم براى پدرم تنگ شده. االن كجاست يعنى؟ دلم 

مى خواست پيشش بودم. 

هميشه دلم خواسته پيشش باشم. همه اش تقصير 
نوروال  است.  اش  كوفتى  پولدار  خانواده  آن 
مارلى، افسر نيروى دريايى انگليس، آخر اين قدر 
مرد بزرگى است. فقط كم  بى عرضه! اما نه … 
كم به ما سر مى زند. همين  پيش ما مى آيد … 

است ديگر … فقر. هيچ وقت ما را نپذيرفتند. 
هيچ وقت نگفتند نوه اى هم دارند. آدم ها چطور 

مى توانند اينقدر نامهربان باشند؟ 
آمدن هاى پدر هميشه مثل مالقات هاى كوتاه يك 
زندانى با خانواده اش بوده. انگار هميشه زندانى 
پدر آدم بزرگى  ترس و بزدلى اش بوده! اما … 

دلم  هميشه  بودم.  پيشش  خواهد  مى  دلم  است. 
ببيند.  را  من  هاى  موفقيت  تا  بود  كمتر  خواسته. 

اما مى دانم هميشه به من فكر مى كرده. 
وقت  همان  گفت.  من  به  خودش  بار  يك  را  اين 
شايد هم  كه تازه كارم را شروع كرده بودم … 
همين  هم  پايم  كرده.  داغ  مغزم  بود.  بعدترش 
به  گويند  مى  دكترها  كند.  مى  گزگز  طور… 
همه  پس  شود؟  مى  مگر  اما  است.  فوتبال  خاطر 

فوتباليست ها بايد مرده باشند تا حاال! 
فوتبال… فوتبال… چقدر دلم مى خواهد يك بار 
ديگر توى زمين بدوم. هميشه فوتبال را دوست 
داشتم. مثل خيلى چيز هاى ديگر. مثل گيتارم… 
مى  آرامم  كه  اوست  فقط  گيتارم.  آخ  گيتارم… 
الهام  چيزى  يك  هميشه  زنم  مى  ساز  وقتى  كند. 
مى شود. هميشه ساز مى زنم و مى نويسم. شايد 
هم مى نويسم و ساز مى زنم. البته مى توانم ساز 
بزنم ولى ننويسم يا اينكه بنويسم ولى ساز نزنم! 

ولى جور درنمى آيد… 
بشينى  است  بهتر  بگويى  ترانه  يك  بخواهى  اگر 
و انگشتانت را روى سيم هاى بلغزانى. آن وقت 
است كه كلمات خودشان مى آيند و از نوك قلمت 

روى كاغذ مى لغزند. 
مثل توپى كه زير پاى آدم مى لغزد.هيچ نتوانستم 
تا  دو  اين  هميشه  بكاهم.  فوتبال  به  ام  عالقه  از 

كنارم بودند. انگار من دو نفر بوده ام! 
فوتبال  همين  بينم  مى  كنم،  مى  فكر  كه  تر  خوب 
نيستم.  پشيمان  كه  من  نه.  اما  جانم…  بالى  شد 
جورى  اين  چرا  اما  ام.  نبوده  پشيمان  وقت  هيچ 
و  زديم  چقدر  گروهمان.  با  بوديم.  فرانسه  شد؟ 
كشورم  اما  است.  خوبى  جاى  پاريس  خوانديم. 
جامائيكا… زنده باد جامائيكا! هه… لباسمان چه 
فرانسوى  هاى  نگار  روزنامه  تيم  تو  بود؟  رنگى 

بوديم. 

ديگر  است  سانحه  خب  اما  بود…  اى  بازى  چه 
هر كسى يك جور بايد برود. من هم اين طورى. 
خوب  مگر  روم؟  مى  من  كه  گفته  كسى  چه  اما 
نشده بود؟ آن همه دارو، آن همه درمان… اصًال 
كى برگشت؟ كجا بودم؟ تنها بودم؟ نه… آمريكا 
مثل  هميشه  مثل  آواز…  و  ساز  و  صحنه  بود. 
تو  سالگى  مثل 16  ام.  نوجوانى  مثل  عمرم.  تمام 
كينگ استون. وقتى اولين ترانه ام را خواندم اين 
بود.   «dudge Uot» است.  يادم  خوب  ديگر  را 
دهه60 … يادش به خير… غش كردم. اما كجا؟ 
سنترال پارك بود. نيويورك. داشتم راه مى رفتم. 

مثل هميشه فقط بايد راه رفت. 
يك خيابان عريض، خش خش برگ ها، البته اگر 
برگى از درخت بخواهد جدا شود تا زير پا هاى 
بود.  سپتامبر  شود!  پاره  پاره  و  خرد  رهروان 
هواى ابرى… ابر ها را دوست دارم. مخصوصًا 
وقتى شكلشان عوض مى شود! چقدر سبك اند. 
مى  يعنى،  روحشان  گيرند،  مى  وقتى  اند.  راحت 
گريند. دلم مى خواهد گريه كنم. نه براى خودم. 
و  درب  كه  ام  ريه  براى  نه  پايم!  شست  براى  نه 
تمام  كم  كم  دارد  كه  مغزم  براى  نه  است.  داغان 
براى  كشورم.  براى  مردمم.  براى  شود…  مى 

همه آنها كه مى فهمند. 
به  را  جامائيكا  خواهند  مى  كه  سياسيونى  براى 
را  آدم  كه  هست  چيزى  يك  هميشه  بكشند.  لجن 
مگر  كوفتى…  بيمارى  همين  مثل  بكشد.  لجن  به 
 23 بود.  آخرى  كنم  فكر  شده؟  خوب  كه  نگفتند 
سپتامبر [1980]. عجب كنسرتى بود! كاش روى 
از  خانه…  بروم  خواهم  مى  نه  بميرم!  صحنه 
آمريكا خسته شده ام. از سفر خسته شده ام. مى 

خواهم بروم جامائيكا… فقط جامائيكا! 
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هر ضربه به سيم انعكاسى به صورت نوعى تحرير 
تأثير  تحت  يقينا  هم  كار  مى كند.شيوه  ايجاد  ريز  يا 
در  زيرا  مى گيرد  قرار  (اكو)  تكنيك  اين   از  استفاده 
صداى  طوالنى،طنين  سكوتهاى  از«اكو»  استفاده 
صدايى  طوالنى،پر  و  كش دار  بصورت  سيم ها 
از«ريز  استفاده  بدون  پيوندى  و  منقطع  اصوات 
نقشى   ايران  موسيقى  در  كه  اندازه  همان  به  سنتى» 
وجودى  است.با  مشكل  نيز  آن  دارد.اجراى  اساسى 
كه از اهمّيت محتوى موسيقى و عمق پيام آن كاسته  
اكو  بواسطه  سازها  صدايى  پر  و  مى شود،پربانگى 
بطور قابل  مالحظه اى وسعت بخشيده مى شود و اكو 

عنصرى اساسى  در ايفاى نقشى فريبنده مى گردد.

از  دوره  يك  شيوه  و  سبك   معرف  مّهم  عامل  اين 
تاريخ موسيقى است.اين تكنيكهاى  نيرنگ بازانه براى 
اجتناب ناپذير  امرى   بصورت  هنرمندان  از  بسيارى 
(حتى  مصنوعى،  اكوى  بدون  درآمدند:آقاى«م» 
خواننده   P.A و  نمى نوازد  تنهايى)نى  به  خود  براى 
بسيار خوب هند،حتى در مواقع خودمانى از اغراق و 
گسترش  صدا صرفنظر نمى كند و مثالهايى نظير اين 
بسيارند.از روشهاى تكنيكى ديگر اختراع دو صدايى 
استريوفونى را مى توان نام برد كه در كنار«اكو»در 
دارد.معموال  رواج  شرقى   كشورهاى  بيشتر 
مى شنوند،ضبط  گوشها  كه  استريوفونى،همانطور 
گوشه  دو  از  كه  صداهايى  گوش  هر  مى كند:يعنى 
سطح  اختالف  و  خفيف  انطباقى  عدم  با  را  مى آيند 
صدا دريافت مى كند.در استريوفونى«شرقى»،سازها 
سمت  بلندگوى  از  مى شوند.يعنى  جدا  هم  از  كامال 
راست براى مثال  تنها صداى نى و از بلندگوى سمت 
چپ تنها صداى ضرب  پخش مى شود(به زبان تكنيكى 

خودشان به اين روش«اجراى  پينگ پونگ»گويند.)

امروزه امكانات ضبط در استرديو كاملتر شده است 
كاهش  كمى  را  ترفند  اين  از  استفاده  مهندسين  ولى  
بصورت  باندى  چند  ضبطهاى  از  استفاده  داده اند. 
كه  مى شود  صداها  تداخل  و  ورود  باعث  جالبى 
اساسا با اشكال سنتى متفاوتند. اين روش از ابداعات 
استوديوست كه اجراى آن در كنسرت  بسيار مشكل 

و يا غير ممكن است.

بيان  براى  را  جالبى  امكانات  كه  ديگرى  فعاليت 
از  احتماال  كه  است  فيلم  موسيقى  مى كند  فراهم  
 Play-back و  ميكساژ  تكنيكهاى  از  استفاده  بدو 
است. شده  ساخته  جديد  آهنگسازان  ،توسط 

سليقهء  مطابق   حدودى  تا  فيلم  موسيقى  كلى  بطور 
سازندگان آن ساخته مى شود.سينماى ايران در كلّ  
در  فيلم  است.موسيقى  معنوى  و  آرام  ريتمى  داراى 
دارد:رقيق،تكرارى،زائد  هماهنگى  حالت  اين  با  ايران 
داراى  اوقات  غالب  و  مطالب  نظر  از  فقير  مطول،  و 
و  كالسيك  تكنيك  است.اگرچه  كند  بسيار  ريتمى 
پابرجاست،اّما  و  مستقر  ايرانى   شخصيت  و  ذوق 
چيزى  ديگر  رديف   تفّكر  و  روح  با  فيلم  موسيقى 
غربى   كيفيتى  با  غالبا  ندارد.بنابراين  ديدن  براى 
دست  از  را  خود  ايرانى  شده،خصوصيات  آميخته 
عاميانه) راپسودى هاى(قطعات  انبوه  به  و  مى دهد 

طور  به  موسيقى  اين  همه  اين  مى پيوندد.با  شرقى 
مى كند.يكى  عمل  خود  مأموريت  و  وظيفه  به  كامل 
از اين موارد كاست«نى نوا»آقاى عليزاده  بود كه به 
منتشر   1983-1982 سالهاى  در  زياد  بسيار  تعداد 
خصوصيات  تمام  داراى  سمفونيك  منظومه  شد.اين 
صحنه  و  فيلم  موسيقى  يك  زيباشناختى  و  تكنيكى  
است ولى تنها براى  خود كافى و رضايت بخش است.

قطعه اى  كاست  اين  ديگر  طرف   در  نوازنده  همين 
است.اين  كرده  اجرا  تار  با  سنتى  تكنوازى  بصورت 
از  بسيارى  كه   است  دوگانگى  نوعى  نشانگر  كاست 

هنرمندان در بستر آن زندگى مى كنند.
ادامه دارد
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كار  به  شروع  با  آن  امروزي  معني  به  اسكناس  ظهور 
به  شاهنشاهي  بانك  تاسيس  و  ايران  در  خارجي  بانك هاي 
مي شود.  مربوط  ميالدي)  شمسي (1889  هجري  سال 1267 
بانك شاهنشاهي ايران به موجب اعطاي امتيازي كه از سوي 
ناصرالدين شاه به بارون جوليوس دو رويتر اعطا شد، شكل 
گرفت. در قانون تاسيس بانك شاهنشاهي اين بانك مجاز شد 
800 هزار ليره انگليسي (حدود دو ميليون و 800 هزار تومان 
اسكناس  مقطع)  آن  در  ليره  و  قران  برابري  نرخ  به  توجه  با 
منتشر كند و انتشار بيش از مبلغ يادشده منوط به اجازه دولت 
اسكناس  انتشار  اجازه  ساالنه  صورت  به  اينكه  ضمن  شد. 
اضافي از سوي وزارت ماليه به بانك داده مي شد. در نخستين 
سال فعاليت اين بانك مجموع اسكناس در گردش به 150 هزار 
تومان رسيد، اما در سال هاي بعد مقدار آن دچار نوسان شد 
و افزايش يافت. حجم اسكناس هاي منتشر شده از سوي اين 
بانك در سال 1308 به حداكثر ميزان خود رسيد و سپس تا 
سال 1311 كه امتياز اعطايي به بانك از طرف دولت بازخريد 
شد، به تدريج كاهش يافت. بعدها اين وظيفه به بانك ملي ايران 
واگذار شد. نخستين اسكناس  هاي منتشر شده از سوي بانك 
ملي از اول فروردين ماه سال 1311 به جريان گذاشته شد. 
همراه  ملي  بانك  اسكناس  هاي  ماه  سه  مدت  تا  تاريخ  اين  از 
اما  داشتند،  رواج  ايران  در  شاهنشاهي  بانك  اسكناس هاي  با 
از اول تيرماه اين سال تنها پول اسكناس هاي منتشرشده از 
اسكناس هاي  مقطع  اين  در  و  داشتند  رواج  ملي  بانك  سوي 
بانك شاهنشاهي از دور خارج شدند. به موجب قانون اصالح 
واحد و مقياس (مصوب سال 1310)، اسكناس هاي بانك ملي 
در اقطاع 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 ريالي مركب بود 
و اين وضع تا شهريور سال 1330 تغييري نكرد. حال آنكه 
كوچك ترين اسكناس انتشار يافته از سوي بانك شاهنشاهي 
قوانين  تصويب  با  داشت.  ارزش  قران  معادل 10  تومان  يك 
مجلسين  سال 1330  ارديبهشت  و 20  سال 1329  اسفند   29
گردش  از  ريالي   100 و   500 قطعات  سنا)،  و  ملي  (شوراي 
خارج و در مقابل اسكناس 200 ريالي به جريان گذاشته شد. 
با توجه به افزايش قابل مالحظه سطح فعاليت هاي اقتصادي 
سوي  از  درصدي  صد  پشتوانه  رعايت  نيز  و  دوره  اين  در 
بانك ملي، حجم پول در گردش از اين طريق قابليت افزايش 
رشد  و  توليدها  افزايش  بر  مانعي  خود  كه  نداشت  چنداني 
نظارت  هيات  نيز  دليل  همين  به  مي آمد.  حساب  به  اقتصادي 
اندوخته اسكناس در راستاي مساعدت با توسعه فعاليت بانك 
ملي ايران موافقت كرد حدود 40 درصد پشتوانه اسكناس هاي 
منتشره را در اختيار داشته باشد. البته براي اطمينان خاطر از 
رعايت چنين شرطي از سوي بانك ملي ايران، مقرر شد بانك 
گزارش ذخاير خود را به صورت مرتب به هيات يادشده ارايه 
سوي  از  شده  منتشر  اسكناس هاي  حجم  اين،  براساس  كند. 
ريال  ميليون   195 حدود  به   1311 سال  پايان  در  ملي  بانك 
رسيد كه تنها 6/62 درصد پشتوانه آن زير كليد هيات نظارت 
مجوز  صدور  اختيار  تفويض  داشت.  قرار  اسكناس  اندوخته 
مشاركت  قانون  الزام هاي  نيز  و  مجلس  به  اسكناس  انتشار 
دولت در مقررات كنفرانس برتون وودز، در حجم اسكناس در 
اين دوره موثر بودند. در اسفند ماه سال 1327 اليحه يي مبني 
و  درصد   50 به  درصد  صد  از  اسكناس  پشتوانه  كاهش  بر 

ايجاد شرايطي براي افزايش حجم اسكناس هاي منتشر شده از 
اين منبع، تقديم مجلس شد، اما به دليل تجربه تلخ وضع پولي 
كشور در زمان جنگ، داليل ارايه شده از سوي مديران بانك 
ملي نتوانست مجلسيان را به تصويب اين قانون تشويق كند 
و در نتيجه اين اليحه در مجلس راي نياورد. استراتژي ارزي 
از  جلوگيري  و  ريال  ارزش  تقويت  بر   1328 سال  در  دولت 
فشارهاي تورمي قرار داشت. در اين بين افزايش درآمدهاي 
چنين  به كارگيري  انگيزه  نفت،  صادرات  از  حاصل  ارزي 
راهبردي را تقويت كرد، بنابراين پس از كاهش 5/30 درصد 
از  ايران  دولت  امريكا،  دالر  مقابل  در  انگلستان  ليره  ارزش 
ترميم رابطه ريال با ليره انگليس و ساير ارزهاي وابسته به 
آذر 1329،  مصوب 14   قانون  موجب  كرد.به  خودداري  ليره 
براي نخستين بار اسكناس هاي 200 ريالي منتشر و جايگزين 
اسكناس هاي فرسوده شدند و به حجم اسكناس هاي موجود 
افزوده نشد. طي سه ماه اول سال 1330 طبق قانون مصوب 
29 اسفند 1329، اسكناس هاي 500 و 1000 ريالي جمع آوري 
شدند و 200 ريالي جايگزين آنها شد.در سال هاي 35-1333 
اسكناس  پشتوانه  تثبيت  به  راجع  قانون  تصويب  نتيجه  در 
حجم  در  زيادي  تغييرهاي  سال،  همين  ماه  تير   30 مصوب 
سازوكارهاي  نيز  و  پشتوانه  و  يافته  انتشار  اسكناس هاي 
انتشار  اختيارات  شده،  ياد  قانون  طبق  داد.  روي  آن  انتشار 
و  ملي  شوراي  مجلس  اختيار  در  تاريخ  آن  تا  كه  اسكناس 
شوراي  اعضاي  از  مركب  هياتي  به  داشت  قرار  سنا  مجلس 
تحويل  اسكناس  اندوخته  بر  نظارت  هيات  و  ملي  بانك  عالي 
شد.تصويب قانون اصالح قانون تثبيت پشتوانه اسكناس در 
اسكناس  حجم  افزايش  براي  را  مناسبي  زمينه   1336 سال 
منتشره فراهم آورد. مطابق اين قانون ارزش هر گرم طالي 
پشتوانه به بيش از دو برابر افزايش يافت و بانك ملي موظف 
شد نرخ ارز را براساس قيمت طال تعيين كند. تمام اين موارد 
باعث افزايش ارزش پشتوانه در آن مقطع شد و در نتيجه اين 
امكان براي بانك ملي فراهم شد كه به ميزان افزايش ارزش 
تصويب  كند.  اقدام  جديد  اسكناس  انتشار  به  نسبت  پشتوانه، 
اين قانون باعث شد در سال هاي 1336 تا 1339 اسكناس هاي 
قانون  تصويب  با  هم زمان   1339 سال  شود.از  منتشر  جديد 
نشر  وظيفه  مركزي،  بانك  تاسيس  و  كشور  بانكي  و  پولي 
اسكناس به اين بانك محول شد. مطابق ماده 12 قانون مزبور 
قيمت يك گرم طالي خالص معادل 2396156/85 ريال و در 
نتيجه يك ريال معادل 1117316/0 گرم طالي خالص تعيين 
شده است.برابري تعيين شده براي ريال و طالي خالص در 
اين قانون با برابري اعالم شده در قانون اصالح قانون تثبيت 
مطابق  ندارد.  تفاوتي   1336 سال  مصوب  اسكناس  پشتوانه 
ماده 19 اين قانون، سهم طال و ارز در پشتوانه اسكناس نبايد 
و  پولي  قانون  باشد.در  كمتر  پشتوانه  مجموع  درصد   40 از 
طالي  با  ريال  هر  برابري  رابطه   1351 سال  مصوب  بانكي 
به  ايران  در  بعدها  يافت.  كاهش  گرم   108055/0 به  خالص 
روزمره،  مبادالت  در  درشت تر  اسكناس هاي  به  نياز  دليل 
اسكناس هاي 500 ريالي، هزار ريالي و دو هزار ريالي چاپ 
شد. امروزه اسكناس هاي 50 هزار ريالي و 100 هزار ريالي 

هم توسط بانك مركزي منتشر شده است.
منبع: اعتماد

پول ملي ايران؛

ازصعود 
تا سراشيبي 

ريال

معروفترين بورس هاى جهان
بازار هاى بورس مالك سهام شركتها نمى باشند 
بااليى  تكنولوژى  با  و  پيشرفته  بازارهاى  بلكه 
همديگر  فروشندگان  و  خريداران  كه  هستند 
بانك  كنار  در   . كنند  مى  مالقات  بازار  اين  در  را 
و  اقتدار  از  نمادى  كشور  هر  بورس  مركزى  هاى 
مى  محسوب  كشور  آن  اقتصادى  هاى  توانمندى 
و  ظاهرى  شكل  با  را  شما  گزارش  اين  در  شود. 
و  جهان  مشهور  بورس   10 مشخصات  از  برخى 

البته كشور خودمان آشنا مى كنيم.

معروفترين بورس هاى جهان عبارت اند از:

1) بورس نيويورك
بورس  دنيا  بورس  اعتبارترين  با  و  بزرگترين 
بازار  ارزش  كه  بصورتى  باشد  مى  نيويورك 
 18 برابر  نيويورك  بورس  در  موجود  شركتهاى 
تريليون دالر مى باشد . ورود به ليست شركتهاى 
آرزوى  نيويورك منتهاى  در بورس  پذيرفته شده 
بسيارى از شركتهاست همانند ورود به ليگ برتر 
باشگاههاى  آرزوى  منتهاى  كه  كشور  هر  فوتبال 
از  بورس  اين  به  ورود  با  شركتها   . است  فوتبال 

و  شوند  مى  برخوردار  خاصى  اعتبار  و  حيثيت 
شاخص  شوند.  مى  مشهور  و  معروف  سرعت  به 

اصلى اقتصادى بازار نيويورك، داوجونز است.

ورود به اين ليست الزامات خاصى را مى طلبد و 
بعد از پذيرفته شدن .

2) نزدك
نزدك (به انگليسى: NASDAQ) يك بازار بورس 

سهام در آمريكا است.
الكترونيك  معامله�  بازار  ترين  بزرگ  بازار  اين 
سهام در آمريكا است كه با حضور بيش از 3200 
را  سهام  معامله�  مقدار  بيشترين  آن،  در  شركت 

نسبت به هر بازار بورس ديگرى در جهان دارد.
اين بازار در سال 1971 توسط انجمن ملى معامله 
اما  شد.  گذارى  پايه   NASD بهادار  اوراق  گران 
سرى  يك  با   ،2001 و   2000 هاى  سال  در  آنان 

فروش خود را از اين بازار بيرون كشيدند.
با  و  دارد  مركزيت  نيويورك  در  بورس  بازار  اين 

بازار بورس نيويورك تفاوت دارد.

3) بورس لندن
بورس لندن يا LSE يك بازار بورس اوراق بهادار 
واقع در شهر لندن، پايتخت پادشاهى متحده! است. 

فهرست  با  و  شده  تأسيس   1801 در  بورس  اين 
هايى ُبرون كشورى مانند شركت هاى بريتانيايى، 
شمار  به  جهان  هاى  بورس  ترين  بزرگ  از  يكى 
مى رود. بورس لندن بخشى از گروه بورس لندن 

است.
بنيان هاى كنونى آن در ميدان پاترنوستر نزديك 

كليساى جامع سنت پائول در شهر لندن است.

4) بورس توكيو
به اختصار TSE در توكيو، ژاپن واقع شده است و 
سومين بازار بورس دنيا با 2،292 شركت فهرست 
به  دالر  ترليون   3�8 ارزش  به  بازارى  و  شده 

حساب مى آيد.

5) بورس فرانكفورت
 Frankfurter (آلمانى:  فرانكفورت  سهام  بورس 
بازارهاى  از  يكى   (FWB يا   Wertpapierbörse
بورس سهام است كه از لحاظ سرمايه بازار، در 
رتبه دوازدهم در دنيا قرار دارد و در فرانكفورت 
آلمان  بورس  توسط  و  است  واقع  آلمان  ماين،  آم 
اداره مى شود و البته از شهرت بااليى برخوردار 

است.

6) بورس پاريس
ميالدى   1250 سال  در  تولوس،  شهر  مردم 
 societe des Moulins تشكيالتى را تحت عنوان
du Bazacle يا به عبارتى جامعه اى تحت عنوان 
در  دادند.  تشكيل  آسيابانى  هاى  شركت  صنف 
قيمت  به  ها  شركت  آن  سهام  از  96سهم  حدود 
هايى كه مطابق با وضعيت اقتصادى و محصوالت 
شركت هاى آسيابانى در اطراف رودخانه گارون 
(garonne) آن زمان انجام مى گرفت، مبادله مى 

شد.
با اين وجود كه هيچ گونه سازمان بورسى شكل 
يافته اى در پاريس وجود نداشت، اولين گزارش از 
سوى نمايندگان انجام مبادالت در سال 1684 به 

پادشاه ارائه شد.
به  صدا  بى  و  آرام  پاريس  بورس  روزها  اين 

فعاليتش ادامه مى دهد.

7) بورس شانگهاى
بورس شانگهاى پس از توسعه اقتصاد چين اهميت 
رصد  سرمايه  بازار  اهل  سوى  از  و  يافته  بااليى 
چين  بازارسرمايه  درهاى  سال  شود.سالهاى  مى 
به روى سرمايه گذاران خارجى بسته بود اما اين 

روزها اوضاع در حال تغيير است.
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سياره 7 ميلياردي

هفت ميلياردمين انسان جهان در بيمارستاني در فيليپين 
به دنيا آمد. 

از  يكي  ملل  سازمان  طرف  از  مي كاماچو»،  «دانيكا 
چندين نوزادي بود كه در گوشه و كنار جهان به شكلي 
اين  شد.  زمين  جمعيت  ركوردشكني  نمايشگر  سمبليك 
دختر كوچولو كه حدود 2.5 كيلوگرم وزن دارد درست 
چند دقيقه قبل از نيمه شب شنبه در مانيل به دنيا آمد. 
صبحگاهي  ستاره  معناي  به  فيليپين  فرهنگ  در  دانيكا 

است و دومين فرزند خانواده اش محسوب مي شود. 
شدن  مطلع  از  بعد  زود  صبح  ملل  سازمان  مسئوالن 
از خبر تولد او، به بيمارستان رفتند اما اين بازديد يك 

مالقات معمولي نبود. 

براي  زمين،  كره  كودك  ميلياردمين  هفت  خانواده 
مي كنند  دريافت  هزينه  كمك  دخترشان  تحصيل  ادامه 
و مي توانند از حاال تا زمان فارغ التحصيلي اش از بابت 
كاماچو  خانواده  به  همچنين  باشند.  مطمئن  هزينه ها 
مانيل  در  مغازه  يك  بتوانند  تا  شد  هديه  پول  مقداري 

باز كنند. 
جمعيت جهان تا سال 2050 از مرز 9 ميليارد نفر نيز 
منزلت  زندگي   با  حق  از  انساني  هر  گذشت.  خواهد 
برخوردار است، از حق برخورداري از آب آشاميدني، 
همه  تقريبا  و  بهداشت  و  مسكن  آموزش،  خوراك، 
انسان ها آرزومند اندكي رفاه به شيوه زندگي در غرب 

هستند. 
ولي آيا كره  زمين مي تواند اين امر را تاب آورد؟ ارنست 
كارشناس  آلماني،  دانشور  وايتس زكر،  فون  اولريش 
معتقد  جهان»  آينده  «شوراي  عضو  و  زيست محيطي 

يا  آمريكايي  تيپيك  زندگي  شيوه  با  امر  اين  كه  است 
اروپايي قابل تحقق نيست و بدين منظور ما نيازمند سه 

كره زمين هستيم. 
غذا و جا به اندازه  كافي وجود دارد 

براي  پيش  سال  حدود 40  كه  سازماني  رم»،  «باشگاه 
تبادل نظر در مورد مسائل و مشكالت فراگير جهاني به 
وجود آمده بود، در آن زمان در بررسي معروف خود 
تحت عنوان «مرزهاي رشد» براي نخستين بار در مورد 

ايده «رشد بي مرز» ابراز ترديد كرد. 

با  زمين  دارند  عقيده  ملل  سازمان  كارشناسان  برخي 
نخواهد  مشكلي  نيز  نفر  ميليارد   12 بر  بالغ  جمعيتي 
داشت و مي تواند خوراك اين جمعيت را تامين كند؛ به 
شرطي كه مواد خوراكي به گونه اي ديگر تقسيم شوند 
و مناطق روستايي و كشاورزان كم زمين در كشورهاي 

نيمكره  جنوبي مورد پشتيباني قرار گيرند. 
كره   ذخاير  و  منابع  كمبود  كه  معتقدند  كارشناسان 
نمي دهد  اجازه  ما  به  ديگر  زمينه ها،  بسياري  در  زمين 
به روشي كه تا كنون زندگي كرده ايم ادامه دهيم و اگر 
هم چنين اجازه اي هم بدهد، مدت آن محدود خواهد بود. 

منابع اندك زمين 
طبق پيش بيني هاي سازمان ملل، هند به زودي جاي چين 
را به عنوان پرجمعيت ترين كشور جهان خواهد گرفت. 
اين در حالي است كه جمعيت كشورهاي صنعتي غرب 
صنعتي  كشورهاي  همين  همزمان  است.  كاهش  به  رو 
هستند  زياد  جمعيت  با  رشديابنده  كشورهاي  نيز  و 
زمين،  آب،  از  اعم  زمين،  ذخاير  و  منابع  بيشترين  كه 
انرژي فسيلي و فلزهاي كمياب براي فن آوري ديجيتالي 
تحقق  ترسناك  پيش بيني هاي  اگر  مي كنند.  مصرف  را 
يابند و بر اثر تغييرات جوي، ميانگين دماي كره زمين 
در طول اين سده چهار درجه افزايش يابد، حدود 330 
خواهند  ناچار  مصيبت بار  سيل هاي  اثر  بر  نفر  ميليون 
در  فقط  كنند.  ترك  را  خود  كنوني  زيست جهان  شد 
بنگالدش حدود 70 ميليون نفر در معرض چنين خطري 
نيز  ديگري  وهوايي  آب  راديكال  تغييرات  هستند.ولي 
مي توانند برخي مناطق جهان را غيرقابل سكونت كنند. 
آب،  چون  منابعي  كمبود  از  ناشي  فشار  بر  امر  اين 
سران  بعدي  نشست  افزود.  خواهد  زمين  و  خوراك 
جوي،  تغييرات  درباره  ملل  سازمان  عضو  كشورهاي 
برگزار  جنوبي  آفريقاي  در  امسال  دسامبر  ماه  در 
جامعه  كه  شد  خواهد  روشن  نشست  اين  در  مي شود. 
جهاني براي رفاه جمعيت رو به افزايش جهان چه هدفي 

را در برابر خود قرار خواهد داد.

با گوگل به داخل فروشگاه ها سرك بكشيد
داخل  مشاهده  امكان  كه  كرده  شروع  را  آزمايشي  پروژه اي  روي  كار  گوگل 
جست وجو  قابل  گوگل»  «نقشه  در  كه  را  تجاري  مراكز  ديگر  و  فروشگاه ها 
«استريت ويو»  خدمات  از  تازه اي  بخش  پروژه  اين  مي كند.  فراهم  هستند، 
نماي  ديدن  امكان  حاضر  حال  در  كه  بود  خواهد  گوگل  خياباني)  (نماي 
بيروني خيابان ها و جاده ها را فراهم مي كند. خدمات فعلي استريت ويو تاكنون 
آنها  شخصي  حريم  ناقض  مي گويند  كه  شده  كساني  شكايت  باعث  بارها 
اجازه  با  و  داوطلبانه  تازه،  سرويس  مي گويد  گوگل  حال،  اين  با  است.  شده 
گوگل  سخنگويان  از  يكي  مي شود.  راه اندازي  مراكز  و  فروشگاه ها  صاحبان 
مي گويد: «پروژه جديد بر اساس پروژه هنري گوگل كه با استفاده از فن آوري 
استريت ويو نماهاي داخلي 17 موزه را نمايش مي دهد، تعريف شده و استفاده 
تجاري.»  مراكز  به  كمك  براي  استريت ويو  فن آوري  از  است  ديگري  خالقانه 
اين پروژه در مرحله نخست در مناطقي از لندن، پاريس و شهرهايي در ژاپن، 
پروژه  مي گويد  گوگل  آمريكايي  شركت  شد.  خواهد  اجرا  آمريكا  و  استراليا 
جديد را با تماس با فروشگاه ها و مراكزي كه بيشترين سهم را در جست وجوي 
هتل ها،  رستوران ها،  شامل  مراكز  اين  است.  كرده  آغاز  داشته اند،  اينترنتي 
گوگل  كه  مي شود  خودرو  تعميرگاه هاي  و  ورزشي  باشگاه هاي  فروشگاه ها، 
به آنها پيغام داده مي توانند درخواست خود را براي فرستادن عكاس ارسال 
كنند. فروشگاه ها و رستوران هاي زنجيره اي مشهور و همين طور بيمارستان ها 
صاحبان  به  داشت.  نخواهند  جايي  پروژه  از  مرحله  اين  در  حقوقي  دفاتر  و 
مراكز تجاري گفته شده كه براي استفاده از خدمات تازه گوگل بايد مشتريان 
و كارمندان خود را از روند عكسبرداري پيش از شروع آن آگاه كنند. گوگل 
اطمينان داده است كه تصاوير رهگذران يا به صورت محو شده منتشر خواهد 
شد يا اصال منتشر نخواهد شد. گوگل در سرويس تازه خود عالوه بر فراهم 
عكس هاي  «فيش آي»،  عدسي هاي  از  استفاده  با  درجه اي  تصاوير 360  كردن 
خود  كاربران  اختيار  در  نظر  مورد  تجاري  مركز  يا  فروشگاه  از  نيز  معمولي 
تمام  مولف  حقوق  كه  مي گويد  اينترنتي  جست وجوگر  اين  داد.  خواهد  قرار 

عكس هاي گرفته شده تنها در اختيار اين شركت خواهد بود و اين عكس ها 
ممكن است براي مصارف ديگري نيز مورد استفاده قرار گيرد.

 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

پاريسي هاي 
بداخالق

شهروندان پايتخت فرانسه رفتار 
خارجي  گردشگران  با  مناسبي 
ندارند و همين موضوع دولت را 

به واكنش واداركرده است

 

جهان  شهرهاي  عروس  پاريس  مي گويند 
است اما اين موضوع باعث نمي شود رفتار 
گردشگران  مورد  در  را  پاريسي ها  بد 
ناديده گرفت. امروز مسئوالن گردشگري 
برخورد  تا  بينديشند  تمهيدي  اميدوارند 
فرانسوي ها با گردشگران بهتر شود. در 
يك اقدام جالب رئيس سازمان گردشگري 
فرانسه روزي را با عنوان روز گردشگري 
در پاريس به ثبت رساند و با راه انداختن 
توري در پاريس از ساكنان آن درخواست 
كرد با گردشگران مهربان و مودب باشند 
كنند  سعي  آينده  ساعت   24 در  حداقل  و 
به آنها در پيدا كردن راه و چاه كمك كنند. 
در اين اقدام صدها هزار جزوه آموزشي 
و  تاكسي  راننده هاي  گارسون ها،  بين  در 
صاحبان ديگر حرفه ها پخش شد. در اين 
دولت  به  شد  خواسته  مردم  از  جزوات 
و  خشونت  زشت  تصوير  تا  كنند  كمك 
كنند.  پاك  پاريسي ها  چهره  از  را  تعصب 
همچنين  پاريس  گردشگري  سازمان 
و  فرانسوي  زبان  به  چندروزه  توري 
مسئوالن  به  تا  انداخته  راه  انگليسي 

گردشگري و ساكنان پاريس نحوه رفتار 
درست با مردم را آموزش دهد. 

از جمله نكات و آموزه هاي اخالقي كه در 
زير  موارد  به  مي توان  آمده  جزوات  اين 

اشاره كرد: 
گردشگران  به  اطالعات  دادن  براي  من 

وقت مي گذارم. 

خود  خارجه  زبان هاي  مهارت هاي  از  من 
براي كمك به گردشگران استفاده مي كنم. 
من مكان ها و چيزهاي ديدني پاريس را به 

گردشگران پيشنهاد مي كنم. 
من به شهر خود، بهترين مكان دنيا براي 

بازديد، افتخار مي كنم. 

فرانسه  گردشگري  ضعف هاي  از  يكي 
بد  رفتار هاي  پاريس  در  بخصوص 
كه  نظرسنجي  در  است.  آن  شهروندان 
رتبه  در  پاريس  رسيده  انجام  به  اخيراً 
از  بعد  جهان  نقاط  ديدني ترين  سوم 
شركت  است.  گرفته  قرار  لندن  و  سيدني 
بناهاي  از  نظرسنجي  اين  در  كنندگان 
پاريس  شكوه  و  مجسمه ها  تاريخي، 
كشور  اين  اما  كرده اند.  تمجيد  و  تعريف 
 52 رتبه  در  مردمش  خونگرمي  لحاظ  از 
 8 تنها  كه  معني  اين  به  است  گرفته  قرار 
فرانسه  از  رفتار تر  بد  و  خشن تر  كشور 

وجود دارد. 

از  براي  شده  انجام  برنامه ريزي هاي  در 
دولت  پاريسي ها  بد  شهرت  بردن  بين 
رانندگان  براي  را  آموزشي  دوره هاي 
تاكسي ترتيب داده تا به آنها ياد دهد كه 
به مسافران خارجي لبخند بزنند و در حد 
نشان دادن خيابان ها به آنها انگليسي ياد 

بگيرند. 
زياد  بسيار  فرانسه  از  بازديدها  تعداد 
است. به طور متوسط ساالنه 16 ميليون 
اقامت  پاريس  هتل هاي  در  گردشگر 
پاريس  گردشگري  صنعت  مي كنند. 
درآمد  يورو  ميليارد   14 حدود  ساالنه 
مورد  هزار   150 و  كرده  كشور  نصيب 

اشتغالزايي داشته است.
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فروشگاه فراري در ايتاليا
در دنياي IT و فن آوري با فروشگاه هاي شركت 
تصميم  از  هم  پيش  هفته  چند  هستيم.  آشنا  اپل 
گوگل براي گشايش فروشگاهي در لندن با خبر 
شما  اگر  چطور؟  اتومبيل ها  دنياي  در  اما  شديم. 

حتما  هستيد  مند  عالقه  فراري  مانند  برندي  به 
مي دانيد كه اين شركت هم داراي فروشگاه هايي 
آخرين  هست.  محصوالتش  عرضه  براي 
حاشيه  در  كه  است  روزي  چند  هم  فروشگاه 
شهر Serravalle Scrivia در ايتاليا افتتاح شده 
مورد  طراحي  لحاظ  از  جديد  فروشگاه  است. 
توجه بسياري از عالقه مندان به اين خودروساز 
گرفته.  قرار  طراحان  و  معماران  طور  همين  و 
استفاده از شيشه هايي با ابعاد بزرگ و طراحي 
به  شما  تا  شده  باعث  فرد  به  منحصر  خارجي 
محض مواجهه با اين ساختمان متوجه بشويد كه 
با فروشگاهي متعلق به فراري رو به رو هستيد. 
تاريخ  ناگفته نماند كه اين براي نخستين بار در 
ساختمان  يك  كه  است  فراري  فروشگاه هاي 

آن  به  و  طراحي  آن  براي  مجزا  صورت  به 
اختصاص داده شده است. ساختماني در زميني 
موقعيتي  و  دسترسي  با  و  متر  مساحت 370  با 
در  شده  نصب  منحني  شيشه هاي  خوب.  بسيار 
نماي اين ساختمان در واقع براي بهتر ديده شدن 
داخل آن، به صورت سرتاسري نصب شده اند و 

حتي فريم يا قاب محافظ هم ندارند. 

گالري  اين  كه  برسد  نظرتان  به  هم  شما  شايد 
زيادي  بسيار  انرژي  اتالف  داراي  شيشه اي 
 Iosa Ghini همكاري  دفتر  طراحان  اما  است. 
آنهاست  افكار  تجلي  فروشگاه  اين  طراحي  كه 
براي  انديشيده اند.  چاره اي  هم  مسئله  اين  براي 
گرفته  نظر  در  تهويه  سيستم  يك  فروشگاه  اين 
به  جا  و  درآوردن  حركت  به  مزيت  از  كه  شده 
جايي هوا استفاده مي كند. در كنار آن و در نماي 
پوشش  يك  با  شيشه هايي  از  استفاده  خارجي 
اشعه هاي  ورود  كاهش  با  يو-وي،  محافظ  ويژه 
خورشيد باعث صرفه جويي هر چه بيشتر انرژي 

مي شود. 

پوست مصنوعي شفاف
 و حساس

تركيبي  نيمه  و  ارتجاع  قابل  پوست  جديد  نمونه 
داراي  است  شده  تهيه  استانفورد  دانشگاه  در  كه 
به  زياد  حساسيت  جمله  از  است  جالبي  خواص 
گونه  هيچ  بدون  شدن  جمع  و  شكل  تغيير   ، فشار 
شكست يا چروك خوردن. اين پوست مصنوعي از 
نوعي اسپري كربن نانوتوب تهيه مي شود كه مانند 
نوعي فنر عمل مي كند و مي تواند نيرويي را كه به 

آن وارد مي شود اندازه گيري كند.
دكترا  مقطع  دانشجويان  از  يكي  ليپومي  دارن 
پوست  خواص  درباره  استانفورد  دانشگاه  در 
اين  است:  نوشته  چنين  خود  تحقيق  در  مصنوعي 
ميان  نيشگوني  از  فشارحاصل  مي تواند  حسگر 
از  كه  فشاري  ميزان  تا  شست  و  اشاره  انگشت 
را  مي آيد  وجود  به  پايش  يك  روي  فيل  ايستادن 
اصال  پوست  اين  آن،  بر  عالوه  كند.  اندازه گيري 

تغيير حالت نمي دهد و دفرمه نمي شود.
ژنان  پوست  آزمايشگاه  در  همكارانش  و  ليپومي 
بود  شده  حل  آب  در  كه  نانوتوبي  مولكول هاي  از 
استفاده كرده و آن را روي سطح سيليكوني اسپري 
كشيدند.  ممكن  حد  تا  را  سيليكون  سپس  كردند. 
نانوتوب ها در راستاي كشش به ترتيب قرار گرفتند. 
پس از كشش در مرحله دوم، (كشش در مرحله اول 
كشيد.  را  آنها  سمتي  هر  از  مي توان  بود)  عمودي 
پس از اين مرحله مولكول هاي نانو مانند فنر جمع 
دست  از  را  خود  خاصيت  اينكه  بدون  و  مي شوند 

بدهند مي توانند بطور مكرر كشيده شوند.
حسگرها از دو نانوتوب تشكيل شده اند كه هركدام 
از  اليه يي  آنها  روي  و  دارند  سيليكوني  رويه يي 
سيليكون غيرقابل تغيير اسپري مي شود كه قابليت 
كه  هنگامي  داراست.  را  الكتريكي  شارژ  ذخيره 
فشار وارد مي شود، ظرفيت خازني دستگاه افزايش 
مي يابد و از اين امر مي توان براي محاسبه ميزان 
فشار استفاده كرد. اين پوست مصنوعي مانند ديگر 
ساخته  گذشته  سال  كه  حساس  فوق  پوست هاي 
بودن  شفاف  روي  دانشمندان  زيرا  نيست،  شدند 
دانشمندان  نهايي  هدف  بودند.  كرده  تمركز  پوست 
در  حساسيت  ايجاد  براي  حسگرها  از  استفاده 
دست  از  پوست  عملكرد  تا  است  مصنوعي  پوست 
رفته بتواند بازيابي شود. اين دستاورد به سربازان 

يا قربانيان سوختگي كمك بزرگي خواهد كرد.

تختخواب ايستاده براي 
خيابان هاي شلوغ

است  بروكلين  ساكن  كه  مخترعي  اوشيا،  جيمي 
نوعي تختخواب عمودي اختراع كرده كه مي توانيد 
بطور ايستاده روي آن بخوابيد. هرچند ممكن است 
اين اختراع آنچنان كه به نظر مي رسد، راحت نباشد 
اما بطور عملي به فرد كمك مي كند در حالت ايستاده 
ايستاده  بايد  چرا  نمي داند  كسي  البته  و  بخوابد. 
خوابيد... ! تختخواب عمودي خيلي ساده وزن بدن 
را تحمل مي كند. مطمئن نيستم چطور مردم حاضر 
اگر  اما  بخوابند  شلوغ  خياباني  ميان  در  مي شوند 
اماكن  در  دارد  تمايل  كه  مي شناسيد  را  كسي  شما 
عمومي ايستاده بخوابد، اين تختخواب براي او ايده 
آل است. اين وسيله به آساني جمع و به يك كيف 
قابل حمل تبديل مي شود. همراه اين تختخواب يك 
بسته تجهيزاتي ارايه مي شود كه شامل هدفون هاي 
ضد صدا، عينك هاي آفتابي اوپاك و يك چتر است. 
قابل  تختخواب  اين  دهد  نشان  اينكه  براي  اوشيا 
و  سي  و  برادوي  خيابان  در  را  آن  است  استفاده 
كرد  آزمايش  دقيقه   40 به مدت  نيويورك  در  سوم 
و سپس همان آزمايش را 4 ساعت بعد انجام داد. 
هنگامي كه اوشيا در خيابان نمي خوابد، روي طرح 
ماشين هاي مختلف كار مي كند. در حال حاضر او 
است،  كالوريس  درياچه  پروژه  روي  كار  مشغول 
درياچه  آفتاب.  جمع آوري  براي  براي  تازه  روشي 
با استفاده از موادي ارزان قيمت دماي بااليي توليد 
مي كند كه براي غذا پختن يا جوشاندن آب مناسب 
و  اشتاين  ليختن  اذر  همكاري  با  پروژه  اين  است. 
بورن كوينمون انجام مي شود و درياچه مورد نظر 
دارد.  قرار  نيويورك  نزديكي  راكبي  مزارع  در  نيز 

تختخواب ايستاده هم اكنون آماده فروش است.

گوناگون
قهوه داغ، دواي 
دردهاي يخ زده

دانشمندان  اما  است،  دشوار  كمي  باورش   
قهوه  فنجان  يك  نوشيدن  مي گويند  آمريكايي 
از  موجي  مي تواند  پاييزي  روزهاي  اين  در  داغ 
بر  آنها  كند.  ايجاد  درونتان  را  عاطفي  گرماي 
اين باورند رابطه پيچيده اي بين گرمي و ماليمت 
استاد  برگ  جان  دارد.  وجود  عاطفي  و  فيزيكي 
روانشناسي دانشگاه ييل كه تحقيقاتش در مجله 
مي گويد:  باره  اين  در  رسيده  چاپ  به  ساينس 
«گرماي فيزيكي مي تواند موجب شود سايرين به 
چشم ما، انسان هاي گرم تري به نظر بيايند. حتي 
شويم،  خونگرم تر  هم  خودمان  مي شود  باعث 

قابل اعتمادتر و البته بخشنده تر.» 

كلرادو)  دانشگاه  (از  ويليامز  الرنس  و  برگ 
براي  را  متنوع  آزمايشات  از  مفصلي  مجموعه 
پيدا كردن ارتباط ميان درجه حرارت فيزيكي و 
گرماي احساسي ترتيب داده اند. آنها از داوطلبان 

داغ  قهوه  فنجان  يك  كوتاه  مدتي  براي  خواستند 
به  سپس  دارند.  نگه  را  كافي  آيس  فنجان  يك  و 
شخص  مورد  در  اطالعات  بسته  يك  كدام  هر 
شخصيتي  خصايص  خواستند  و  دادند  ديگري 
فنجان  كه  كساني  كنند.  تعيين  را  مرد  يا  زن  آن 
به خصوصيت  بيشتر  بودند  گرفته  را  داغ  قهوه 
كردند  اشاره  نظر  مورد  شخص  بودن  خونگرم 
داشتند.  دست  در  را  يخ  نوشيدني  كه  آنهايي  تا 
گرم  دست هاي  شد  مشخص  دوم  تحقيق  در 
اين  در  سرد.  دست هاي  تا  هستند  بخشنده تر 
بخش گروهي از شركت كنندگان بسته هاي يخ و 
گروهي ديگر پدهاي گرم مخصوص درمان را در 
دست گرفتند. در همان حال به آنها گفته شد دو 
گزينه به عنوان تشكر دارند: مي توانند براي يكي 
از دوستان شان يك بن خريد ببرند يا خودشان 
همانجا يك هديه دريافت كنند. اين بار افرادي كه 
بن هاي  بودند  مايل  بيشتر  داشتند  گرم  پدهاي 
بالعكس  و  بگيرند  شان  دوستان  براي  را  خريد 
دارندگان كيسه هاي يخ اغلب عالقه مند به دريافت 
تكميل  در  ويليامز  بودند.  خودشان  براي  هديه 
ساده  اشارات  «اين  مي افزايد:  همكارش  سخنان 
انسان ها  رفتار  روي  معناداري  تاثيرات  دقيق  و 
دارند و نبايد به سادگي از كنارشان عبور كرد.» 
وي مي گويد آزمايشات انجام شده نشان مي دهد 
اطالعات درجه حرارت - هم فيزيكي و هم درون 
غشاي  نام  به  مغز  از  بخشي  در   - شخصي 
جزيره اي، تشخيص و آناليز مي شود. او همچنين 
اشاره مي كند اين تداعي معاني از كودكي در فرد 
شكل مي گيرد. نه آن زمان كه كودك معني عشق 
را مي آموزد، بلكه درست لحظاتي كه نوزاد خود 
را در آغوش والدين جمع مي كند تا گرماي بدن 
شان را لمس كند: «حمام آب گرم. نوشيدن يك 
جوجه.  سوپ  خوردن  داغ.  قهوه  يا  چاي  فنجان 
اين تصادفي نيست كه ما براي چنين تجربه هايي 
غربي ها  اينكه  دارد  باور  او  هستيم.»  مشتاق 
ترجيح مي دهند رابطه هاي جديد را با قهوه شروع 

كنند، به هيچ عنوان نمي تواند اتفاقي باشد.

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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كفشي كه به 
مبتاليان به 

آلزايمركمك كند

كرده  ارايه  را  كفش  نوعي  امريكايي  شركت  يك 
است كه مجهز به «جي.پي.اس» بوده و مي تواند 

به سالمندان مبتال به آلزايمر كمك كند.

بيماري  بين المللي  «سازمان  اطالعات  برمبناي 
در  نفر  ميليون   6/35 حدود  در  امروز  آلزايمر» 
دنيا از بيماري آلزايمر رنج مي برند كه اين تعداد 
خواهد  ميزان  اين  برابر  دو  به   2030 سال  تا 
رسيد. ويژگي هاي خاص آلزايمر سبب مي شود 
خويشاوندان  بلكه  بيماري  اين  قرباني  نه تنها  كه 
اين  از  يكي  شوند.  مشكل  دچار  بارها  نيز  بيمار 
جهت ها  و  مسيرها  كردن  فراموش  مشكالت، 
 ،Aetrex Worldwide منظور  همين  به  است. 
بزودي  كفش  توليدكننده  امريكايي  شركت 
كفش هاي ورزشي ويژه يي را روانه بازار مي كند 

ماهواره يي  ياب  موقعيت  دستگاه  به  مجهز  كه 
جلوگيري  براي  مي تواند  و  است  اس)  پي.  (جي. 
از  جفت  يك  رود.  كار  به  سالمندان  شدن  گم  از 
اين نوع كفش 300 دالر قيمت دارد و تاكنون در 
آماده  و  شده  توليد  آن  از  جفت  هزار   3 حدود 

عرضه (درحال حاضر) در بازار امريكا ست.

تراشه  يك  «تي.جي.ديلي»،  گزارش  براساس 
مسير  كه  است  گرفته  قرار  كفش  اين  پاشنه  در 
اطالعات  اين  و  مي كند  رديابي  را  فواصل  و 
در  متخصص  «جي.تي.اكس»،  شركت  به  را 
ارسال  امريكا  در  ماهواره يي  موقعيت ياب هاي 
عملكردي  دستگاه  اين  مفهومي،  نظر  از  مي كند. 
مشابه دستبندهاي الكترونيكي ردياب دارد با اين 
تفاوت كه بيمار مي تواند اين دستبندها را ببيند و 
به دليل اينكه در آلزايمر اختالالت رفتاري شايع 
است احتمال دارد كه آن را باز كند. «اندرو كارل» 
از دانشگاه جورج منسون، مشاور اين دو شركت 
امريكايي در اين خصوص توضيح داد: «اگر اين 
بيماران وسيله يي را بپوشند كه نشناسند احتمال 

بسياري وجود دارد كه آن را دور بيندازد. 

مي كنند  دست  به  كه  ساعتي  اگر  مثال،  براي 
همان ساعت هميشگي نباشد آن را باز مي كنند. 
نقطه يي  در  جي.پي.اس  كه  است  نياز  بنابراين، 
دور از چشم آنها پنهان شود.» اين كفش بويژه 
براي سالمنداني كه در مراحل اوليه بيماري قرار 
خانه  از  تنهايي  به  كه  مي خواهند  هنوز  و  دارند 
خارج شوند بسيار مفيد است. هرچند به اعتقاد 
دستگاه  اين  بودن  نامرئي  تحليلگران،  برخي 

مي تواند مورد سوءاستفاده قرار گيرد.

كاغذ الكترونيكي
 (ITRI) تايوان  صنعتي  فناوري  تحقيقات  موسسه 
نوعي كاغذ الكتريكي قابل ارتجاع اختراع كرده است 
همين  و  كرد  استفاده  بار  چند  را  آن  مي توان  كه 
پدهاي  مانند  و  نوشت  آن  روي  مرتبه  چند  طور 
به  نيازي  آن  فناوري   Boogie Boardالكترونيكي
اين  دهد.  نمايش  را  تصوير  تا  ندارد  الكتريسيته 
موسسه تحقيقاتي در حال حاضر مشغول مذاكره 
موفق  و  امريكاست  و  تايوان  در  توليد كنندگان  با 

وال  روزنامه  فناوري  مسابقه  جايزه  است  شده 
استريت ژورنال در بخش علوم پايه و فناوري را 
از آن خود كند. اين موسسه تحقيق و توسعه غير 
 i2R e-Paper فناوري  مي دهد  توضيح  انتفاعي 
نوعي پنل كريستال مايع كولستريك است كه قابليت 
ارتجاع پذيري دارد و دليل نامگذاري آنهم شباهت 
كلسترول  مولكول هاي طبيعي  و  آن  ساختار  ميان 
است. فناوري صفحه نمايش انعكاسي از منابع نور 
استفاده مي كند تا 16 طبقه تصاوير خاكستري را 
سياه  نورپردازي  به  نيازي  بنابراين  دهد.  نمايش 
با  متنها  ندارد.  ال سي دي  صفحه هاي  در  موجود 
مي آيند  در  نمايش  به  آن  روي   dpi  300 وضوح 

و تصاوير با استفاده از گرما به آن انتقال يافته و 
ذخيره مي شوند. از روشي مشابه در ماشين هاي 

فكس قديمي استفاده مي شد.

يك پرينتر گرمايي به آن وصل شده است كه نيازمند 
دماي 86 درجه سانتيگراد و 37 وات انرژي است 
مولكول هاي  و  بخشد  گرما  را  كريستالي  اليه  تا 
تخمين  تايوان  تحقيقاتي  موسسه  كند.  تيره  را  آن 
نازك  و  پالستيكي  پذير  انعطاف  كاغذ  اين  مي زند 
توليد  گوناگون  اندازه هاي  در  را  آن  مي توان  (كه 
دارد  را  آن  روي  نوشتن  مرتبه  قابليت 260  كرد) 
البته مهندسان فناوري هاي جديدي اختراع كرده اند 

كه به كمك آنها مي توان صدها مرتبه بيشتر روي 
اين كاغذها نوشت.

آب  حالل  ماركر  قلم هاي  كه  است  معتقد  موسسه 
را مي توان براي پاك كردن نوشته ها به كار برد، 
رنگ هاي  ديجيتالي.  برد  وايت  يك  مانند  درست 
كردن  اضافه  با  مي توان  را  سبز  و  آبي  قرمز، 
به  و  آورد  دست  به  فرآيندي  طي  يوني  تركيبات 
همين دليل كاغذ موجود براي كاربردهاي آتي در 
رنگي  الكترونيكي  كتاب هاي  و  روزنامه ها  مجالت، 

مفيد خواهد بود.

نوكيا Kinetic گوشي انعطاف پذير
 

طراحي،  بخش  رييس  جكينن،  تاپاني  توسط  گوشي هايش  در  آينده  فناوري هاي  از  يكي  از  نوكيا 
 Nokia در همايش Kinetic پرده برداري كرد و آن چيزي نيست جز يك گوشي انعطاف پذير! نوكيا

World 2011 در مركز اكسل شهر لندن، يكي از ستاره هاي جذاب بود.

در اين مدل، با پيچ دادن گوشي به سمت جلو مي توان فايل ها را مرور كرد و عمل پيچ دادن، سرعت 
را كنترل مي كند. هر بيشتر پيچ دهيد، سريع تر مي توانيد مرور كنيد. اگر زياد دور شديد خيلي راحت 
گوشي را به آرامي پيچ دهيد تا به فايل يا مخاطبي كه دنبالش بوديد دسترسي پيدا كنيد. براي اجرا 
مي توان گوشي را خم كرد يا آيتمي را در منو باز كرد. اگر تلفن شما زنگ زد، مي توان به راحتي آن را 
كنار گوش برده و با فشارد دادن آن به تماس پاسخ داد. از تاپاني سوال شد: چگونه شكل و عملكرد 
دست  در دست هم گذاشته و به اينجا رسيدند؟ او گفت: «اين چيزي فراتر از صفحه لمسي است، اما 
هيچ تصميمي براي جايگزين كردن آن وجود ندارد. اين يك مولتي مدل است. مواردي وجود دارد كه 
صفحه لمسي ها برترند، اما گاهي اوقات صفحه لمسي ها كار نمي كنند؛ مثل وقتي كه در زمستان شما 
دستكش داريد.» بنابراين، Kinetic يك قابليت پيچ دادن، فشار دادن و خم كردن هم براي بزرگنمايي 
انگشتي در صفحه نمايش لمسي اضافه دارد. تاپاني مي گويد: «شما حتي مي توانيد براي آن تنظيمات 
امنيتي خاصي انجام دهيد. به طوري كه گوشي شما تنها زماني كار مي كند كه شما آن را به دست 
اين  مي شناسد.» «  را  توسط شما  همراه  تلفن  گرفتن  دست  در  شيوه  واقع  در  مولتي مدل  اين  بگيريد. 
گوشي نمونه يا «پروتو» نشان مي دهد كه تعامل چقدر مي تواند طبيعي و حسي باشد. اين كار هنگام 
بيشتر  را  خودرو  فرمان  وقتي  رانندگي،  هنگام  كه  وقتي  مثل  مي دهد.  را  كنترل  نهايت  شما  به  مرور، 
لمس  و  پيچاندن  و  كردن  خم  با  است.  همان طور  هم  اين  مي كند.  حركت  سريع تر  ماشين  مي پيچانيد، 
صفحه نمايش، شما مي توانيد همزمان يك، دو، سه و حتي چهار كار را با هم انجام دهيد.» كاربردهاي 
چنين دستگاه هايي نامحدود است. خيلي راحت مي توان اين دستگاه ها را در انحناي داشبورد ماشين 
گذاشت و با عدم وجود كليد در اين دستگاه ها به راحتي مي توان آنها را ضد آب ساخت. از نظر راحتي، 
دستگاه هايي مانند Kinetic به راحتي در جيب جا مي شوند و به شيوه قرار گرفتن ما، خودشان را 
شكل مي دهند. گوشي هاي Kintic تقريبا تا سه سال ديگر وارد بازار خواهد شد. بنابه گفته تاپاني، 

نوكيا همه فناوري ساخت آن را دارد.

روياها اسكن مي شوند!
محققان موسسه ماكس پالنك موفق شده اند با استفاده از اسكنرهاي رايج مغزي روياهاي افرادي كه خواب 

آگاهانه را تجربه مي كنند بازسازي كرده و حتي ضبط كنند. بيشتر 
مي آورند،  ياد  به  را  خود  خواب هاي  از  كمي  بخش  تنها  انسان ها 
پيش بيني  دانشمندان  شد.  خواهد  برطرف  زودي  به  كه  ضعفي 
مي كنند بزودي مي توان با استفاده از رايانه ها آنچه انسان در رويا 
مي بيند را مشاهده و حتي آنها را روي ابزاري ضبط كرد تا پس 
از بيداري بتوان به تماشاي آن نشست. روانشناسان در موسسه 
مكس پالنك مونيخ آلمان پيش از اين توانايي اسكنرهاي مغزي را 
در ديدن روياي افرادي كه خواب هايي آگاهانه مي بينند به نمايش 
افكار  خواندن  فناوري  كه  است  معني  آن  به  اين  بودند.  گذاشته 
افرادي  روياهاي  مشاهده  در  مي توان  را  هستند  بيدار  كه  افرادي 
كه در خواب به سر مي برند نيز به كار گرفت. محققان پالنك ثابت 
مشابه  مي بينند  آگاهانه  خواب  كه  افرادي  روياهاي  اسكن  كردند 
اسكن مغز همان افراد حين انجام دادن همان كارهايي كه در رويا 
فناوري هاي  كنار  در  مطالعه  اين  است.  بيداري  هنگام  ديده اند، 
تصاوير  خلق  به  مي تواند  شده اند  ارايه  تاكنون  كه  بازسازي 
متحرك از خواب افراد بپردازد. دانشمندان از گروهي از داوطلباني 

كه خواب آگاهانه داشتند، درخواست كردند هنگامي كه در حال تجربه خواب آگاهانه هستند، و در زماني كه 
خواب مشت كردن دست خود را مي بينند چشم ها يا دست هاي خود را از سمتي به سمت ديگر حركت دهند 
تا به محققان لحظه مشت شدن دست در روياي شان را نشان دهند. دانشمندان مغز داوطلبان را با طيف نگار 
فروسرخ و MRI تحت نظر گرفتند تا الگوهاي حرارت را در سر داوطلبان مشاهده كنند، كليدي كه مي تواند 
تصويري واضح از فعاليت مغزي داوطلبان ايجاد كند. داوطلبان حين خواب دست هاي خود را حركت ندادند 
اما اسكن مغزهاي آنها نشان داد فعاليت هاي مغزي ناشي از مشت كردن يك دست واقعي و روياي مشت 
كردن يك دست الگويي برابر با يكديگر دارند. محققان موسسه پالنك تا به امروز توانسته اند دو رويا را 
بازسازي كنند. تعدد اسكنرها و دشواري كنترل كردن روياها توسط داوطلبان به اين معني است كه اجراي 
 REM اين آزمايش ها بشدت دشوار بوده اند. داوطلبان بايد در زير اسكنرها به خواب مي رفتند و به مرحله
خواب مي رسيدند و سپس وارد مرحله پايداري از روياي آگاهانه مي شدن. بر اساس گزارش فاكس نيوز، با 

اين همه محققان درباره اين فناوري بسيار خوشبين هستند.
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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 .

تكنولوژى و فناورى
انسان بيگانگان فضايي را 

در خواب ديده است
كه  مي دهد  نشان  امريكا  در  تحقيق  يك  جالب  نتايج 
رويارويي با بيگانگان فضايي و موجودات فرازميني 
گرفته  شكل  خواب  در  و  بوده  انسان  ذهن  زاييده 
است. در دهه هاي اخير بسياري از انسان ها در نقاط 
مختلف دنيا مدعي شده اند كه با موجودات فرازميني 

ديدار كرده اند. داستان هايي كه اين

اعتقاد  به  اما  است  جالب  بسيار  مي كنند  نقل  افراد 
Out-) «محققان «مركز تحقيقات تجربه خارج از بدن

 (Of-Body Experience Research Center
برخوردهاي  به  مربوط  روايت هاي  لس آنجلس،  در 
نزديك با بيگانگان تنها زاييده ذهن انسان هستند كه 

در خواب شكل گرفته اند.

اين دانشمندان براي دستيابي به اين نتايج، رفتار 20 
داوطلب را در زماني كه از خواب بيدار مي شدند و به 
سطح هوشياري كامل ذهني مي رسيدند رصد كردند. 
از  ناگهاني  بطور  داوطلبان  آزمايشات،  اين  طول  در 

خواب مي پريدند.

از  نيمي  از  بيش  پژوهشگران،  اين  گفته  به 
جزئي  يا  كلي  تجريه  يك  حداقل  شركت كنندگان 
فراحسي خروج از بدن داشتند و در پايان تحقيق، از 
اين 20 داوطلب، 7 نفر (37 درصد) اظهار داشتند كه 
توانسته اند يك تماس بصري با موجودات فرازميني 

داشته باشند.

توضيح  پژوهشگران  اين   ،space گزارش  براساس 
فرضيه يي  تاييد  هدف  با  تحقيق  اين  كه  دادند 
مالقات هاي  از  بسياري  مي دارد  بيان  كه  شد  انجام 
از  مواردي  واقع  در  فضايي  بيگانگان  با  اسرارآميز 

روياي واقعي هستند.

اين دانشمندان اظهار داشتند: «رويارويي با بيگانگان 
در حقيقت محصول تصورات ذهني ما است. زماني 
كه افراد در طول شب تصور مي كنند كه با بيگانگان 
در  كه  نمي دانند  حقيقت  در  داشته اند  تماس  فضايي 
تجربه  يك  در  و  هستند   REM درمرحله  خواب 
فراحسي زندگي مي كنند.» به اعتقاد اين تيم پژوهشي، 
اين  از  تجربياتي  با  امريكايي  ميليون  يك  حدود  در 

دست زندگي مي كنند.

سيستم ايمني بدنتان 
را گول بزنيد!

چند سال پيش نويسنده اين مقاله به دليل خوردن 
در  داشت،  وجود  زميني  بادام  آن  در  كه  سسي 
بيمارستان بستري شد. هرچند كه پيش از اين هم 
چند بار به علت خوردن بادام زميني سوزشي در 
اين  نمي دانست  اين بار  اما  بود  كرده  احساس  گلو 
ختم  او  مرگ  به  است  ممكن  حساسيتي  واكنش 
رسيد  بيمارستان  به  به موقع  او  خوشبختانه  شود. 
خير  به  همه چيز  آدرنالين  آمپول  تزريق  از  پس  و 
تمام شد اما متاسفانه بسياري از افرادي كه دچار 
واكنش هاي شديد حساسيتي مي شوند از اين مهلكه 
جان سالم به در نمي برند. اكنون محققان توانسته اند 
(به  موش ها  بدن  امنيتي  سيستم  دادن  فريب  با 
سيستم ايمني القا مي شود پروتئين هاي بادام زميني 
تهديدي محسوب نمي شوند) واكنش هاي حساسيتي 
به بادام زميني در موش ها را كنترل كنند. بر اساس 
در  فقط  هم اكنون  سالمت،  ملي  موسسه  تحقيقات 
واكنش هاي  نمونه  هزار   30 تا   15 ساالنه  امريكا 
مرتبط با حساسيت هاي غذايي و 100 تا 200 نمونه 
مي شود.  ثبت  حساسيت ها  اين  به  مرتبط  مرگ 
زميني  بادام   ، حساسيت  به  مبتال  فرد  كه  هنگامي 
طريق  از  آن  در  موجود  پروتئين هاي  مي خورد، 
بدن،  ايمني  سيستم  و  مي شوند  جذب  انسان  امعا 
اين  مي كنند.  قلمداد  تهديد  نوعي  اشتباها  را  آنها 
امر ممكن است حتي جان افراد را به خطر بيندازد 
چون واكنش كل سيستم ايمني بدن شامل مسدود 
شوكي  و  خون  فشار  كاهش  هوايي،  راه هاي  شدن 
است كه همگي به بيهوشي و در نهايت مرگ ختم 
از  بيشتري  مقدار  فرستادن  با  درگذشته  مي شوند. 
بادام زميني به امعا فرد، نتايج مثبتي گرفته شد اما 
زا  حساسيت  پروتئين  ازاين  بايد  افراد  از  بسياري 
است  چيزي  از  ساده تر  خيلي  كار  اين  كنند.  دوري 
بسياري  اينكه  وجود  با  حتي  مي رسد.  نظر  به  كه 
را  غذا  برچسب هاي  وسواس  و  دقت  با  بيماران  از 
رستوران  در  كه  غذايي  اجزاي  يا  مي كنند  بررسي 
بلعيدن  از  نمي توان  مي كنند  وارسي  را  مي خورند، 
اتفاقي اين ماده جلوگيري كرد. روشي كه محققان 
ارايه  فينبرگ  وسترين  نورت  پزشكي  دانشگاه 
كرده اند مي تواند تمام اين مشكالت را حل كرده و 
(هر  حساسيت  به  مبتال  افراد  مي شود  سبب  حتي 

ببرند  لذت  غذايي  از  بتوانند  غذايي)  حساسيت  نوع 
اين  بوده اند.  محروم  آن  از  مديد،  مدت هاي  كه 
زميني  بادام  پروتئين  كردن  متصل  شامل  روش 
به سلول هاي خوني است كه ليوكاتس نام دارند و 
مي كند.  وارد  بدن  سيستم  به  را  آن  دوباره  سپس 
نمونه يي  هاي  موش  روي  را  روش  اين  محققان 
به  نسبت  كشنده  حساسيت  داراي  كه  دادند  انجام 
به  درمان،  مرتبه  دو  از  پس  هستند.  زميني  بادام 
آنها  و  شد  خورانده  زميني  بادام  عصاره  موش ها 
هيچ واكنش آلرژيكي نسبت به آن نشان ندادند زيرا 
سيستم ايمني بدن شان اكنون آن پروتئين را ايمن 
شناخته بود. پل برايس دستيار پروفسور در بخش 
فينبرگ  دانشگاه  ايمونولوژي  آلرژي-  و  پزشكي 
پروتئين  بدن  ايمني  سيستم  مي گويد:  باره  اين  در 
تشخيص  معمول  كامال  ماده  نوعي  را  زميني  بادام 
مي دهد زيرا اين ماده قبال به سلول هاي خوني وارد 
پس  موش ها  درماني،  روش  اين  بدون  است.  شده 
از خوردن عصاره بادام زميني دچار نوعي شوك 
بيش  بايد  است  معتقد  برايس  مي شدند.  فيزيكي 
خوني  سلول هاي  سطح  به  را  پروتئين  نوع  يك  از 
متصل كرد تا به اين ترتيب چندين نوع حساسيت 
روش  از  هرچند  شوند.  درمان  همزمان  غذايي 
ايمون  آئوتو  بيماري هاي  درمان  براي  مشابهي 
كه  است  مرتبه  نخستين  اين  اما  مي شود  استفاده 
از چنين روشي براي خلق نوعي تعادل در سيستم 
استفاده  حساسيتي  بيماري هاي  درباره  و  ايمني 

شده است.
تعداد  افزايش  روش  اين  مزاياي  از  ديگر  يكي   
ايمني  سلول هاي  نوعي  كه  است  تي  سلول هاي 
به  زميني  بادام  پروتئين  تشخيص  در  و  هستند 
عنوان پروتئين معمول نقش مهمي دارند. برايس در 
ادامه مي گويد: سلول هاي تي اشكال مختلفي دارند. 
ايجاد  منبع  كه   Th2 T خطرناك  سلول  روش  اين 
حساسيت و گسترش واكنش آن در بدن است را به 
نوعي ازميدان به در مي كند. پس از درمان مي توان 
تعادل  زيرا  كرد  مصرف  به راحتي  را  زميني  بادام 
الزم در سيستم ايمني بدن به وجود آمده است. در 
براي  را  روش  همان  محققان  تحقيقات،  دوم  بخش 
كردند  آزمايش  غذايي  حساسيت  از  ديگري  نوعي 
بدن  ايمني  سيستم  واكنش  كه  مرغ)  تخم  (پروتئين 
به آن تا حدودي شبيه حمله آسمي به شش هاست. 
تي  سلول هاي  به  پروتئين ها  آنكه  از  پس  دوباره 
متصل شده و دوباره به بدن موش ها تزريق شدند، 
هيچ گونه اثري از حمالت آسمي در آنها ديده نشد.

 درباره وضع توييتر در جهان 

 Square جك دورسي كه به عنوان مدير اجرايي توييتر و همچنين نسل آينده خدمات پرداختي
مشغول به كار است و به غير از اينها در چندين پست مديريتي باال در صنعت فناوري فعاليت 
مي كند، به تازگي لقب جيمز فرانكوي اينترنت (جيمز فرانكو بازيگر، كارگردان، نمايشنامه نويس، 
تهيه كننده، نويسنده و نقاش امريكايي است كه پس از ايفاي نقش هري آزبورن در مرد عنكبوتي 
به شهرت جهاني رسيد) را به خود گرفته است. دليل آن هم استعدادهاي مختلف و بسيار وي 
با  و  ارتباطات  دنياي  توييتر  راه اندازي  با  دورسي  كه  معتقدند  برخي  است.  اينترنت  حوزه  در 
 Square روش خريد و فروش كاال را در جهان تغيير داده است. دورسي درباره Square تاسيس
مي گويد: Square يك ابزار بسيار كوچك است كه به آيفون يا آي پد وصل يا هر ابزار مبتني بر 
از  داريد  قرار  كه  جايي  هر  از  فارغ  كه  مي دهد  امكان  شما  به  و  مي شود  اندروييد  سيستم عامل 
كارت هاي اعتباري استفاده كرده و خريد كنيد. اين ابزار در حال حاضر فقط در امريكا در دسترس 
است اما قصد داريم به زودي آن را در كشورهاي ديگر جهان توسعه دهيم. همين االن كه با شما 
صحبت مي كنم حدود 200 نفر از طريق اين سيستم در حال خريد و فروش هستند كه 170 نفر 

آنها به صورت تمام  وقت با آن كار مي كنند.

 هر دو شركت توييتر و Square در نزديكي آپارتمانم هستند و از اين جهت واقعا خوشحالم. 
من عاشق ساختما ن سازي و همچنين خلق ابزار جديد هستم و تيم هاي خبره و نخبه يي كه در هر 
دو شركت كار مي كنند با توجه به اين دو مورد همه چيز را فوق العاده آسان مي كنند. من عاشق 
محصوالت ساختماني هستم و خيلي به جزييات توجه مي كنم. دوست دارم كه همه چيز را ساده 
كنم تا به ماهيت اصلي شان نزديك شوند و گاهي چيزهاي بسيار بسيار پيچيده را به چيزهاي 
ساده تبديل مي كنم و با هر پيكسل آن ارتباط برقرار مي كنم. اين در حالي است كه همه به فكر 
ساخت ابزارهاي پيچيده يي هستند كه حس اعجاز را به ما القا كنند. اما اين حس خيلي زود از بين 
توييتر را در سال 2006 معرفي و در  توييتر در آسيا مي گويد:  مي رود. دورسي درباره وضع 
سال 2007 بطور رسمي راه اندازي كرديم و در همان ابتدا با موج عظيمي از كاربران اين سايت در 
ژاپن مواجه شديم. اين امر واقعا برايمان شگفت آور بود و به همين دليل نيز در سال 2008 نسخه 
اين  از  جذاب تر  اما  بود.  ديگر  زبان  به  نسخه  نخستين  كه  كرديم  راه اندازي  نيز  را  توييتر  ژاپني 
مساله برايمان خود مردم ژاپن بودند، زيرا فقط اين مردم نبودند كه از توييتر استفاده مي كردند 
تك تك  كه  داشتيم  عمومي  زماني  خط  ما  شديم.  مواجه  توييتر  در  غريبي  و  عجيب  حوادث  با  و 
پيام هاي توييتر كه در اين كشور ارسال شده بود را نمايش مي داد و در تمامي آنها آيكون هاي 
گربه كوچكي را ديديم. اين آيكون ها نام هاي كوچك ژاپني داشتند و همانند صورت نگاشت هاي 
ديگر نمي توانستيم آنها را بخوانيم. جالب اينجا بود كه اين آيكون ها در ساعات مشخصي از روز 
ارسال مي شدند. روزها روي اين بحث و كنكاش كرديم و دريافتيم كه اين گربه ها اسباب بازي هاي 
و  تغذيه  شان  كاربران  توسط  بايد  و  گربه اند  شبيه  كه  هستند  «تاماگوچي»هايي  يا  الكترونيكي 

نگهداري شوند و اين گربه هاي اسباب بازي در توييتر فعاليت مي كردند. 

اين  توييتري)  دوستان  همان  يا   follower) پيروان  از  كاربران  و  بود  برنامه  يك  اين  واقع  در 
تاماگوچي ها يا گربه هاي مجازي بودند و در توييتر با آنها بازي مي كردند و بطور مستقيم براي 
آنها پيام مي فرستادند و مي گفتند كه در حال خوابيدن هستند يا در حال غذا خوردن يا خوشحالند. 
توييتر  از  خيلي  فيليپيني ها  ژاپني ها،  از  بعد  مي افزايد:  دورسي  بود.  توجه  جالب  واقعا  امر  اين 
استقبال كردند. به غير از آن نيز شاهد فعاليت هاي بسياري از سوي كاربران هند بوديم. اما روي 
هم رفته، ژاپن بزرگ ترين بازار ما محسوب مي شود. ما هم اكنون دفتري رسمي در اين كشور 
داريم و تيمي متشكل از پنج نفر در آنجا مشغول به كارند كه معتقدم به خوبي از پس اين كار 
تمام  ما  و  مي كنند  استفاده  سرويس  اين  از  كه  هستند  جهان  در  بسياري  جالب  افراد  برمي آيند. 
تالش مان را مي كنيم كه به شيوه هاي مختلف آن را براي همه مردم در دسترس قرار دهيم، اما 
واقعا دسترسي به كشوري چون چين كار دشواري است. زيرا سياست آنها كامال با ما مخالف 

است.
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� پرده اول 

چرا كاالهاى فرهنگى در سبد خريد خانوار ايرانى 
جزو اولويت ها محسوب نمى شوند؟ اكثر كسانى 
كه در مقابل اين پرسش قرار مى گيرند، تنگناهاى 
اقتصادى، ضرورت پاسخگويى به نيازهاى اوليهء 
خانواده را به عنوان عامل اصلى كم توجهى مردم 
به كاالهاى فرهنگى عنوان مى كنند اما اين پاسخ به 
دليل اين كه بين قيمت كاالهاى فرهنگى و كاالهاى 
كاالهاى  و  ندارد  وجود  اى  مقايسه  هيچ  مصرفى 
به  نسبت  هنوز  نشريه  و  كتاب  قبيل  از  فرهنگى 
تواند  نمى  دارند،  پايينى  نسبتا  قيمت  كاالها،  ساير 
پاسخ قانع كننده اى باشد، بايد ريشهء اين مساله 
را در عوامل ديگرى از جامعه تا خانواده ها جست 

وجو كرد. 
يعنى  اجتماعى،  نهاد  ترين  مهم  اما  ترين  كوچك 
ترويج  و  گسترش  در  اساسى  عامل  «خانواده» 
فرهنگ و استفاده از كاالهاى فرهنگى محسوب مى 
شود. خانواده در هر شرايطى مى تواند با مديريت 
كاالى  خريد  براى  را  الزم  هزينهء  صحيح،  مالى 
و  نقش  موضوع،  اين  در  دهد.  اختصاص  فرهنگى 
جايگاه خانوار شهرى متمايز از خانوار روستايى 
است. قصهء شهرنشينى در ايران هم حكايتى دارد. 
پيش تر باور بر اين بود كه عامل هاى رشد جمعيت 
و گسترش فرهنگ شهرنشينى كه از عوامل توسعه 
به شمار مى روند، مى تواند تاثير مستقيم و مثبتى 
اما  باشد،  داشته  كتابخوانى  و  مطالعه  فرهنگ  بر 
آرتور لوييس يكى از پرآوازه ترين نظريه پردازان 
توسعه، رشد جمعيت را براى جوامع توسعه نيافته 

فاجعه مى داند. 
طبق آخرين آمارها سرانهء مطالعه در ايران هشت 
دقيقه در روز است، كه اگر آمار مربوط به دانش 
چيزى  كنيم  كسر  آن  از  را  دانشجويان  و  آموزان 
ماجرا  اما  و  ماند  مى  روز  در  دقيقه  دو  حدود  در 

ادامه دارد. 

� حكايت بازار و خانه 

كتاب  بر  تكيه  كاغذ،  يارانهء  مردم،  خريد  قدرت 
هاى درسى و ... مسايلى است كه ناشران و توزيع 
نشر  مدير  كنند.  مى  اشاره  آن  به  كتاب  كنندگان 
آرتا بر اين باور است كه چون فرهنگ كتابخوانى 
ميراث  يك  عنوان  به  پيشينيان  از  عام  صورت  به 
منتقل نشده است بنابراين نمى توان انتظار داشت 
كه خانواده هاى كنونى هزينهء جداگانه اى را براى 
اين كاال در نظر بگيرند. امروزه كتاب تنها در ميان 
بخشى و طبقه اى خاص از جامعه جايگاه دارد كه 
مى توان از روى شمارگان كتاب به اين مساله پى 
برد. او در ادامه تاكيد مى كند كه همين فرهنگ به 

كودكان فردا هم سرايت خواهد كرد. 
خانواده ها تنها يك روى سكه هستند، روى ديگر 
باشند;  پاسخگو  بايد  ناشران  كه  است  پرسشى 
در  اندازه  چه  تا  بگويند  صراحت  به  بايد  ها  آن 
پى شناخت نياز خانواده ها هستند؟ پاسخ به اين 
ترين  اساسى  از  يكى  عنوان  به  تواند  مى  پرسش 

راهبردهاى ايجاد انگيزه و مطالعه باشد. مشروط 
منحرف  بازار  سمت  به  تنها  اجرا،  در  كه  اين  بر 
نشد. مدير يكى از انتشارات كه در عرصهء كتاب 
كودك فعال است در اين مورد مى گويد: «مصرف 
دگرگون  كمى  ديدگاه  از  تنها  كشور،  خانوارهاى 
را  زيادى  تغييرات  نيز  كيفى  نظر  از  بلكه  نشده، 
مى  مورد  اين  در  مثالى  وى  است.»  كرده  تجربه 
زند كه جاى تامل و تاسف دارد. «با توجه به اين 
كه خانواده ها در خريد كتاب كودك تنها به قيمت 
و رنگ و لعاب آن بها مى دهند همين عاملى شده 
است تا برخى از ناشران به صورت غيرحرفه اى 
نه  محتوا،  نظر  از  نه  كه  بپردازند  آثارى  توليد  به 
طراحى و نه كاغذ متناسب با سن كودكان نيست. 
آنان از بسيارى از هزينه ها صرف نظر مى كنند تا 
قيمت تمام شده به حداقل برسد. حاال خود قضاوت 
كنيد با توجه به اين بى مباالتى چه بر سر ادبيات 
و فرهنگ اين ملك خواهد آمد؟ ادبيات نسل آينده 

چگونه رقم خواهد خورد؟» 
اين  به  پاسخ  در  هم  كتاب  فروشندگان  از  يكى 
جايگاه  و  ها  خانواده  استقبال  ميزان  كه  پرسش 
كتاب در نظر آن ها چگونه است؟ مى گويد: «نمى 
كنم  برقرار  اى  رابطه  خانواده  و  كتاب  بين  توانم 
كتاب  شايد  خرند  مى  كتاب  انفرادى  اغلب  چون 
براى يك خانواده يك كاالى تجملى و يا يك هزينهء 

اضافى باشد!» 
در  «من  دارد:  مشهورى  جملهء  سونى  بنيانگذار 
آفرينم.»  مى  را  ها  آن  بلكه  نيستم،  بازار  خدمت 
شايد اگر اين مساله به صورت علمى مورد توجه 
توليدكنندگان قرار مى گرفت مى توانست مخاطبان 
را بيش تر راغب و مايل به كتاب خوانى كند. درك 
درست ذائقهء مخاطب مى تواند معجزه آسا باشد 
به طور مثال مى توان از دوران طاليى مطبوعات 
يعنى سال هاى 1377 تا 79 نام برد كه در آن دوره 
نشريات مكتوب هم به لحاظ تنوع و هم شمارگان 

با اقبال عمومى مواجه بود. چرا خانواده ها هزينه 
نمى  اختصاص  كتاب  خريد  براى  را  الزم  هاى 
دهند؟ شايد آن ها با دسترسى به جهان اطالعات 
هستند.  خود  نيازهاى  پاسخگوى  رايانه،  طريق  از 
پس كتاب با همهء مشكالت موجود رقيب جدى و 
سرسختى دارد و برون رفت از اين ماجرا به تدبير 

مسووالن و ناشران بستگى دارد. 

� كتاب خواندن يا نخواندن، مساله اين است 

يا  مساله  دامنهء  و  عمق  شدن  روشن  بهتر  براى 
فاجعه، نگاهى اجمالى به آمار چاپ و نشر در چند 
كشورمان  با  آن  مقايسهء  و  يافته  توسعه  كشور 
مفيد خواهد بود. كشورهاى توسعه نيافته نزديك 
به _80 درصد جمعيت جهان را در خود جاى داده 
مصرفى  هاى  كتاب  درصد   30 از  تر  كم  اما  اند، 
جهان را توليد مى كنند و كم تر از اين نسبت نيز 
است  شرايطى  در  اين  مشغولند.  خوانى  كتاب  به 
حدود  جمعيتى  با  يافته  توسعه  كشورهاى  كه 
هاى  كتاب  درصد   70 جهان  جمعيت  درصد   20
سال  در  اروپا  كنند.  مى  توليد  را  جهان  مصرفى 
عنوان   802 نفر،  ميليون  يك  هر  ازاى  به   1991
كتاب منتشر كرد، اما قارهء آسيا در همان سال به 
ازاى هر يك ميليون نفر، 70 عنوان و قارهء آفريقا 
 55 با  فرانسه  در  بودند.  كرده  منتشر  عنوان   20
ميليون نفر جمعيت هر روز 350 هزار جلد كتاب به 
فروش مى رسد، اما در كشور ما هر ايرانى در هر 
هزار و 892 روز فقط يك كتاب مى خواند. آمارها 
و  اقتصادى  توسعهء  مستقيم  نسبت  روشنى  به 
اجتماعى را در رونق و ركود بازار نشر و كاالهاى 

فرهنگى نشان مى دهد. 

� نتايج يك تحقيق 

بررسى مصرف كاالهاى فرهنگى، سابقهء چندانى 
در جهان و ايران ندارد. اين مساله براى اولين بار 
توجه يونسكو را در نوزدهمين اجالس در نايروبى 
توسعهء  مسالهء  و  كرد  جلب  خود  به   (19677
فرهنگى به صورت توصيه به مشاركت گستردهء 

مردم در زندگى فرهنگى مطرح شد. 
بر اساس پژوهشى كه با موضوع «پايگاه اقتصادى 
اجتماعى و مصرف كاالهاى فرهنگى» انجام شده 
كاالهاى  از  برخى  مصرف  بر  موثر  عوامل  است 
فرهنگى مورد مطالعه قرار گرفته است. در پژوهش 

مذكور به دو مدل توجه شده است: 
اجتماعى  اقتصادى  جمعيتى  هاى  ويژگى  الف) 

اعضاى خانوادهء نمونه 
ب) ويژگى هاى تسهيالت فرهنگى خانوادهء نمونه. 
در اين مطالعه مصرف كاالهاى فرهنگى و پايگاه 
با  چندگانه،  ابعاد  به  توجه  با  اجتماعى  اقتصادى 
است.  گرفته  قرار  مطالعه  مورد  پيمايشى  روش 
نتايج تبيينى مصرف كل كاالهاى فرهنگى براى دو 

فرضيه به اين صورت بود. 

� فرضيهء اول: مـصـــــرف كاالهـــــاى فرهنگى 
_و پايگاه اقتصادى اجتماعى 

پايگاه  و  فرهنگى  كاالهاى  مجموع  مصرف  بين 
رابطهء  درصد   38 ميزان  به  اجتماعى  اقتصادى 
مثبت و معنى دار وجود دارد. مشاهدهء همبستگى 
تئاتر،  بين  كه  داد  نشان  فرهنگى  كاالهاى  اجزاى 
سينما،  روزنامه،  ويدئو،  كتاب،  مطالعه،  ورزش، 
اجتماعى  اقتصادى  پايگاه  با  ماهواره  و  موسيقى 
رابطهء مثبت و معنى دار وجود دارد، اما تلويزيون، 
نشان  دارى  معنى  رابطهء  هنرى  فعاليت  و  راديو 
نمى دهند. در مورد فعاليت هنرى الزم به ذكر است 
كه رابطهء منفى با 94 درصد اطمينان به دست آمد. 
بنابراين با قدرى تسامح مى توان گفت با باال رفتن 
پايگاه اقتصادى اجتماعى از بهره مندى از فعاليت 

ها و كالس هاى هنرى كاسته مى شود. 
كاالهاى  عاملى،  تحليل  انجام  با  بعد  مرحلهء  در 
فرهنگى به پنج گروه تقسيم شد. گروه اول شامل 
دوم  گروه  است.  موسيقى  و  ويدئو  كتاب،  تئاتر، 
ورزش و روزنامه، گروه سوم تلويزيون و سينما، 
فعاليت  شامل  پنجم  گروه  و  راديو  چهارم  گروه 
هاى هنرى است. گروه اول نسبت به چهار گروه 

ديگر با پايگاه اقتصادى اجتماعى رابطهء بيش ترى 
با  سه  گروه  و  درصد  با 28  دو  گروه  داد.  نشان 
رابطهء  اجتماعى  اقتصادى  پايگاه  با  درصد   18
مثبت و معنى دار نشان دادند. اين رابطه در مورد 
مى  نشان  ها  نشد.يافته  تاييد  پنج  و  چهار  گروه 
دهد مصرف پايگاه باال نزديك به چهار برابر (پنج 
پايگاه  با  مقايسه  در  و  است  پايين  گروه   (19 به 
متوسط دو برابر (پنج به 3/9) است. اين تفاوت در 
مى  ديده  نيز  فرهنگى  كاالهاى  سوم  و  دوم  گروه 
شود، اما نسبت به تفاوت گروه اول بسيار اندك و 

با اختالف يك امتياز بين طبقات است. 

_و  فرهنگى  كاالهاى  مصرف  دوم:  فرضيهء   �
شاخص هاى پايگاه اقتصادى اجتماعى 

پايگاه  هاى  شاخص  با  فرهنگى  كاالهاى  مجموع 
 39 با  اجتماعى  منزلت  شامل  اجتماعى  اقتصادى 
رابطهء  درصد   30 با  اقتصادى  منزلت  و  درصد 
مثبت و معنى دار نشان مى دهد. گروه اول (تئاتر، 
دوم  گروه  و  موسيقى)  و  ويدئو  كتاب،  مطالعهء 
با  فرهنگى  كاالهاى  روزنامه)  مطالعهء  و  (ورزش 
منزلت اقتصادى و منزلت اجتماعى رابطهء مثبت و 
معنى دار نشان مى دهد. در گروه چهارم رابطه با 
توجه به هيچ يك از شاخص هاى پايگاه اقتصادى 
فرضيه  اين  مبنا  اين  بر  شود.  نمى  تاييد  اجتماعى 
تاييد  دوم  و  اول  دستهء  فرهنگى  كاالهاى  براى 
مى شود، در گروه سوم رابطه با منزلت اجتماعى 
چهارم  گروه  اما  و  است  برقرار  اقتصادى  و 
نمى  نشان  ها  شاخص  تك  تك  با  اى  رابطه  هيچ 
منزلت  هاى  گروه  بين  در  ماهواره  مصرف  دهد. 
جداگانه  طور  به  اقتصادى  طور  همين  و  اجتماعى 
و با توجه به آزمون هاى آمارى تفاوت معنى دار 

نشان مى دهد. 

� پرده آخر 

ايرانى  هاى  خانواده  در  مطالعه  گرفتن  جدى  عدم 
است;  بررسى  قابل  اساسى  و  مهم  ديدگاه  سه  از 
ديدگاه جامعه شناختى، روان شناختى و اقتصادى 

كه مى توان آن ها را در 
در  رسمى  آموزش  سيستم  هاى  نارسايى  الف) 
مهم جلوه دادن كتاب هاى درسى و جلوگيرى از 

مطالعهء متون غيردرسى و آزاد، 
پيشرفت  در  مطالعه  اهميت  از  آگاهى  عدم  ب) 

روحى و اجتماعى افراد، 
ج) كم انگيزه بودن نسل جوان نسبت به خواندن و 

ناشناخته بودن عاد ت هاى مطالعه، 
اختصاص  عدم  و  اقتصادى  تنگناهاى  تورم،  د) 

هزينهء معين و مناسب از سوى خانواده ها، 
عدم  و  خانواده  در  مطالعه  عادت  فقدان  و) 

اختصاص زمان مشخص به آن، 
براى  خانواده  در  مالى  ريزى  برنامه  فقدان  هـ) 
به  زمينه  اين  در  توجهى  اندك  با  كه  كتاب  خريد 

راحتى مى توان آ ن را محقق كرد، 
فرهنگى  كاالهاى  خريد  به  ندادن  اولويت  ى) 
باالخص كتاب كه با حداقل صرفه جويى در خريد 
برخى كاالهاى غيرضرورى امكان پذير مى شود 

مورد مطالعه و بررسى قرار داد. 
نبايد به سادگى از كنار مساله عبور كرد چرا كه 
امروز سخن از «مرگ كتاب» در ميان است. البته 
توسعه  كشورهاى  متوجه  تر  بيش  موضوع  اين 
درگير  همواره  سويى  از  چون  بود  خواهد  نيافته 
چالش هاى اقتصادى و اجتماعى هستند و از طرف 
حالى  در  را  ارتباطى  مدرن  هاى  تكنولوژى  ديگر 
مطالعهء  و  دقت  اصال  كه  كنند  مى  جامعه  وارد 
يا  جامعه  فرهنگ  با  آن  تطابق  دربارهء  كافى، 
نيازمند بودن به آن را انجام نمى دهند. به هر حال 
برون رفت از وضع موجود نيازمند به همگامى دو 
حمايت  يعنى  دارد  خانواده  نهاد  و  حاكميت  بخش 
اين  در  تنها  خانواده;  در  فرهنگسازى  و  دولتى 
صورت مى توان جايى براى كاالهاى فرهنگى در 

سبد خانواده ها باز كرد. 

� گام اول: تعيين بودجهء ماهانه براى خريد كتاب، 
� گام دوم وجود يك كتابخانهء ثابت در خانه به 

ويژه اتاق بچه ها، گام سوم...

امروز 
سخن از 

«مرگ كتاب» 
در ميان 
است

سامان عابرى
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بدن سالم، 
روان سالم

حسين صرافي

نفر  ميليون   450 موجود،  برآوردهاي  براساس 
مبتال  رفتاري  يا  رواني  بيماري هاي  به  جهان  در 
به  جامعه  بر  رواني  بيماري هاي  تاثير  هستند. 

به  مبتال  افراد  عمر  درصد   33 كه  است  اندازه اي 
جهان  در  نفر  ميليون  يك  مي شود،  سپري  بطالت 
به  نفر  ميليون  از 175  بيش  و  مي كنند  خودكشي 

افسردگي و اسكيزوفرني مبتال مي شوند...
طبق گزارش هاي سازمان جهاني بهداشت، جهان 
در  عمده اي  تغييرات  شاهد  آينده  دهه   2 طول  در 
سالمت  نيازهاي  و  بيماري ها  اپيدميولوژي  زمينه 
افراد جامعه خواهد بود، به گونه اي كه بيماري هاي 
و  ناتواني  ايجادكننده  عوامل  صدر  در  رواني 
برآوردهاي  طبق  مي گيرند.  قرار  زودرس  مرگ 
در  رواني  اختالالت  شيوع  ميزان  سازمان،  اين 
است.  افزايش  به  رو  توسعه  حال  در  كشورهاي 
روزافزون  رشد  بيماري ها،  اين  افزايش  دليل 
و  اقتصادي  اجتماعي،  سريع  تغييرات  جمعيت، 
فروپاشي خانواده هاي گسترده است. بررسي هاي 
نشان  جهان  مختلف  كشورهاي  در  شده  انجام 
سال هاي  در  رواني  اختالالت  شيوع  ميزان  داده 
اخير در ميان زنان و دختران جوان افزايش يافته 
تحت تاثير  را  خانواده ها  روان  سالمت  ساختار  و 
دنيا  در  نفر  ميليون  امروزه 500  است.  داده  قرار 
از  كه  هستند  مبتال  رواني  اختالل هاي  از  يكي  به 
اين عده 50 ميليون نفر به اختالالت شديد رواني 
و 250 ميليون نفر به اختالالت خفيف رواني مبتال 
هستند و 120 ميليون نفر از عقب ماندگي ذهني و 

50 ميليون نفر از صرع رنج مي برند.
روزي براي روان

جهاني،  بهداشت  سازمان  گزارش هاي  طبق 
بيشتر كشورهاي جهان بخش ناچيزي از بودجه 
سالمتشان را صرف ارتقا و بهبود سالمت روان 

مي كنند. يك  پنجم كشورهايي كه آمارهاي خود را 
به سازمان بهداشت جهاني ارائه كرده اند، كمتر از 
خود  درمان  و  بهداشت  بخش  بودجه  درصد  يك 
را براي بهبود سالمت روان شهروندانشان هزينه 
در  هنوز  روان  سالمت  ديگر،  معناي  به  مي كنند. 
اولويت برنامه هاي بهداشتي كشورها قرارندارد و 
بهداشت  نيازهاي  رفع  براي  كه  جهان  مالي  منابع 
رو،  اين  از  مي شوند.  توزيع  ناعادالنه  رواني، 
 10) مهرماه   18 روز  بهداشت  جهاني  سازمان 
نامگذاري  روان»  سالمت  جهاني  را «روز  آوريل) 
مردم  دولتمردان و  به  به وسيله آن  تا  كرده است 
و  رشد  اساس  روان  سالمت  دهد  هشدار  جهان 

تعالي جوامع است.

بدن سالم، روان سالم
روان شناس  آرترويدر،  دكتر  تحقيقات  براساس 

در  رواني  تعادل  نداشتن  آمريكايي،  معروف 
بسياري از بيماران، نتيجه نداشتن فعاليت حركتي 
و ورزشي در دوران كودكي است. پسراني كه از 
است  ممكن  باشند،  ضعيف  جسماني  قواي  نظر 
رواني  مشكالت  دچار  جسماني،  ضعف  بر  عالوه 
خود  تطبيق  ناتوانايي  و  حقارت  احساس  مانند 
و  «راويك»  تحقيقات  همچنين  شوند.  ديگران  با 
«مك كي» دانشمندان دانشگاه بركلي آمريكا نشان 
حركتي  مهارت هاي  در  كه  دانش  آموزاني  مي دهد 
و  گوشه گيرند  و  خجول  اغلب  هستند،  ضعيف 
حركتي  مهارت هاي  نظر  از  كه  دانش  آموزاني 
فروتني،  قبيل  از  برجسته اي  ويژگي هاي  قوي اند، 
تدبير و حس همكاري دارند. فشارهاي اجتماعي، 
تصادفات،  خانوادگي،  اختالفات  مادي،  فقر 
و  پيش بيني نشده  مرگ و مير هاي  و  بيماري ها 
همراه  اجتماعي  و  خانوادگي  عوامل  از  بسياري 
عدم  دچار  را  ما  همه  مي توانند  وراثتي  عوامل  با 
تعادل روان كنند. براي پيشگيري از بيماري رواني 
و حفظ سالمت روان مي توان فعاليت هاي ورزشي، 
صحبت با ديگران در ارتباط با نگراني هاي خود، 
از  مراقبت  آن،  با  سازگاري  و  موقعيت  شناخت 
خود و تالش براي حفظ سالمت با تغذيه و ورزش 
مناسب و استراحت كامل، معاشرت و دوستي با 
مورد  را  آرامش  و  خونسردي  حفظ  و  ديگران 

توجه جدي قرار داد.
ضربه اقتصادي بيماري رواني

در اياالت متحده  آمريكا، ساالنه 148 ميليون دالر 
براي درمان بيماري هاي رواني هزينه مي شود. در 
سال 1996 و 1997، دولت بريتانيا هزينه درمان 

برآورده  پوند  ميليون   32 را  رواني  بيماري هاي 
كرده بود كه 45 درصد آن صرف افرادي شد كه 
كارايي و توانايي شغلي نداشتند. به گفته دكتر پيتر 
بيماري هاي  سلطنتي  انجمن  متخصص  راميرز، 
رواني بريتانيا، هزينه درمان بيماري اسكيزوفرني 
آسم،  آرتريت،  چون  بيماري هايي  از  آلزايمر،  و 
سرطان، نارسايي احتقاني قلب، ديابت، فشارخون 

و سكته مغزي بسيار بيشتر است.

كاهش كارآيي شغلي افراد مبتال به بيماري رواني

در  كار  محل  از  غيبت ها  درصد   45 تا   35 علت 
بيماري هاي  به  ابتال  جهان،  پيشرفته  كشورهاي 
درصد  تا6/3   8/1 متوسط  به طور  است.  رواني 
و  مي برند  رنج  افسردگي  از  آمريكايي  كارگران 
شاغالن افسرده نيز 2 برابر بيشتر از افراد عادي 
كردن  كار  توانايي  دادن  دست  از  معرض  در 

هستند.
ويژگي هاي بهداشت روان فردي

بي تفاوت نبودن نسبت به خود، خانواده و ديگران 
و سازگاري با ديگران.

با  سازنده  رابطه   و  ديگران  و  خود  به  احترام 
ديگران.

آگاهي از نقاط  ضعف و قوت، نگرش مثبت نسبت 
به خود و تحمل آسان تر ناكامي ها

انعطاف پذيري و از دست ندادن كنترل در مواجهه 
با مشكالت اجتماعي.

براساس  عمل  و  واقعيت  از  دقيق  نسبتا  شناخت 
عقل و احساس براي رسيدن به هدف هاي خود.

به  نيازها  كردن  برآورده  و  مشكالت  حل  توانايي 
طريقي كه منافاتي با ارزش هاي اجتماعي نداشته 
مطلوب  نحو  به  فراغت  اوقات  از  باشد.استفاده 

براي رشد مطلوب استعدادها.
به  رسيدن  براي  گذرگاهي  عنوان  به  دنيا  دانستن 

آخرت.

صداقت،  صبر،  ديگران،  به  بدبيني  نداشتن 
نظر  در  موجهي  فرد  و  بخشندگي  و  درستكاري 

ديگران محسوب شدن.

حقايق سالمت روان در جهان
تمام  در  ذهني  و  عصبي  رفتاري،  اختالالت   •
ايجاد  باعث  و  است  شايع  جهان  كشورهاي 
اين  به  مبتال  افراد  مي شود.  زيادي  مشكالت 
كيفيت  مي شوند،  جدا  اجتماع  از  اغلب  اختالالت، 

زندگي شان و مرگ و مير در آنها افزايش مي يابد.
دچار  دنيا  سراسر  در  نفر  ميليون  صدها   •
سوء مصرف  و  عصبي  رفتاري،  ذهني،  اختالالت 
مواد هستند. براساس گزارشي كه سازمان جهاني 
بهداشت در سال 2009 منتشر كرده، 179 ميليون 
نفر از افسردگي و اسكيزوفرني رنج مي برند و 99 

ميليون نفر به الكل و موادمخدر معتاد هستند.
در  بهداشت  جهاني  سازمان  گزارش  براساس   •
سال 2009، 326 ميليون نفر از ميگرن،  61 ميليون 
نفر از بيماري هاي قلبي- عروقي، 18 ميليون نفر از 
عفونت هاي عصبي يا پيامد نورولوژيكي عفونت ها 
پيامدهاي  به  مبتال  افراد  تعداد  مي برند.  رنج 
و  نوروپاتي  و  تغذيه اي  اختالالت  نورولوژيك، 
عواقب نورولوژيك پس از آسيب ها را نيز بايد به 

ارقام فوق الذكر افزود.
• ساالنه حدود 877 هزار نفر خودكشي مي كنند و 

جان خود را از دست مي دهند.
• يك چهارم بيماراني كه به مراكز درماني مراجعه 
مي كنند، حداقل به يك اختالل رواني، نورولوژيك 

يا رفتاري مبتال هستند.

تحت تاثير  و  تاثيرگذار  روانـي  بيماري هاي   •
اختالالت  سرطان،  مثل  مزمن  بيماري هاي  بر 
اين  به  ابتال  هستند.  ايدز  و  ديابت  قلبي-عروقي، 
و  غيرعادي  بيمار  رفتار  مي شود  باعث  بيماري ها 

به بيماري هاي روحي - رواني مبتال شود.
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محترم  ايرانيان  ميان  در  ازدواج  سنت   
و  آداب  از  كدام  هر  و  شود  مى  شمرده 
برگزار  تر  شكوه  با  براى  كه  رسومى 
كردن آن اجرا مى كنند فلسفه اى دارد كه 
توجه به آن فرهنگ ازدواج ساده همراه 
با پايبندى به عقايد و مذهب را در ميان 

جوانان گسترش مى دهد. 

به  عروسى،  جشن  در  رسوم  از  برخى  تاريخچه 
فرهنگ  در  رسوم،  اين  رسد.  مى  تاريخ  از  پيش 
حلقه  تبادل  است.  مشترك  جهان  ملل  از  بسيارى 
گل،  دادن  هديه  شيربها،  و  مهريه  تبادل  ازدواج، 
شام دادن در شب عروسى ، موسيقى، شعرخوانى، 
دعا و خواندن كتب مقدس مانند قرآن در فرهنگ 
جزئياتى  با  و  مختلف  هاى  شكل  به  گوناگون  ملل 
متفاوت وجود دارد. در عين حال امروزه برخى از 
مكان  در  را  خود  عروسى  مراسم  مايلند  ها،  زوج 
داخل  معدن،  عمومى،  توالت  مانند  عجيبى  هاى 

بلدوزر، در آسمان و حتى در فضا برگزار كنند. 
شمرده  محترم  ازدواج  سنت  ايرانيان  ميان  در  اما 
براى  كه  رسومى  و  آداب  از  كدام  هر  و  شود  مى 
با شكوه تر برگزار كردن آن اجرا مى كنند فلسفه 
ازدواج  فرهنگ  آن،  به  توجه  كه  دارد  وجود  اى 
ساده همراه با پايبندى به عقايد و مذاهب در ميان 

جوانان گسترش مى دهد. 
به  شناس  مردم  راد،  امينى  سپيده  باره  اين  در 
خبرنگار مهر مى گويد: نمايش و شناساندن آداب 
به  تواند  مى  ازدواج  بحث  در  ايرانيان  رسوم  و 

آسان سازى ازدواج كمك كند چرا كه در بسيارى 
در  و  هزينه  كمترين  با  عروسى  مراسم  اقوام  از 
عين حال با شكوه ترين مراسم برگزار مى شود. 
بنابراين مى توان گفت كه ايرانيان از ديرباز همه 
عروسى  مراسم  برگزارى  در  را  فاميل  و  اقوام 
شركت مى دادند و هر رسمى كه بلد بودند مانند 
هاى  بازى  و  آواز  خواندن  سنتى،  هاى  رقص 
مختلف را به كمك يكديگر اجرا مى كردند كه اين 

موضوع به با شكوه شدن يك مراسم ازدواج كمك 
شايانى مى كرد. 

وى ادامه مى دهد: اگر سنت هاى ازدواج به جوانان 
كه  تجمالتى  بسا  چه  شود  شناسانده  دوره  اين 
گريبان آنها را گرفته كمرنگ تر شود چون به طور 
حتم آنها مى گويند كه به عنوان مثال از قديم مهريه 
ايرانيان كم بوده و اكنون مهريه هاى باال فرهنگى 
آن  بهتر  بنابراين  ايم  گرفته  ياد  غرب  از  كه  است 

است كه مانند نياكانمان رفتار كنيم. 

� هزار و يك رنگ عروسى اقوام ايرانى 
ميان  در  ازدواج  هاى  آيين  از  برخى  بررسى 
مختلف  اقوام  مشاركت  از  نشان  ايرانى،  اقوام 
شام  جهيزيه،  تهيه  ازدواج،  مراسم  برگزارى  در 
در  كه  انجا  تا  دارد  ها  جشن  برپايى  و  عروسى 
ميان برخى از اقوام ايران خانواده هاى عروس و 
داماد نه يك يا دو روز بلكه هفت تا ده شبانه روز 

مراسم جشن و پايكوبى را ادامه دهند. 
عروس  مهريه  ميزان  كه  مناطق  برخى  برخالف 
را سكه به تعداد سال تولد نوعروسان تعيين مى 

ساده  بسيار  تركمن  عروسى  از  مرحله  اين  كند، 
بوده است. شيربها نيز در گذشته به صورت مال، 
گوسفند، گاو، قوچ و شتر بود كه به عروس داده 
مى شود و به باور تركمن ها، شيربها جنبه هديه 

دادن دارد. 
كه  است  اين  بر  رسم  معموال  لر،  اقوام  ميان  در 
زنان فاميل دخترى را براى پسر انتخاب مى كنند 
كنند  مى  آمد  و  رفت  دختر  خانه  به  بار  چندين  و 
و  مهمان  با  برخورد  در  را  او  رفتار  و  حركات  تا 
آن  از  پس  دهند  قرار  ارزيابى  مورد  اش  خانواده 

نوبت به آمد و شد ريش سفيدان است. 
افراد  درميانى  پا  واقع  در  عروسى  از  مرحله  اين 
به  آنان  دادن  تضمين  نوعى  به  و  طايفه  بزرگ 
منظور تاييد داماد در مورد خصوصيات فردى و 

اجتماعى وى به خانواده عروس است. 

پس از اينكه اين ريش سفيدان نظر خانواده عروس 
را جلب كردند مقدمه كار فراهم شده و خانواده و 
فاميل داماد پس از چند روز رسما به خواستگارى 
عروس مى روند. پس از اين مرحله خانواده عروس 
نيز شرطهاى خود را براى قبول اين وصلت اعالم 
رضايت  روز  چند  از  بعد  داماد  خانواده  و  كرده 

خود را به خانواده عروس اعالم مى كند. 
يكى از آداب ويژه مردم لر كه در آيين هاى عروسى 
به  پايكوبى  و  رقص  است  رايج  ديار  اين  مردم 
همراه بازيهاى سنتى و محلى است. ساز و سماع، 
كمانچه و تنبك از آالت موسيقى است كه در آيين 

عروسى لرها از آن استفاده مى شود. 
نقاط  غالب  در  ازدواج  به  مربوط  جالب  نكات  از 
است  آن  يكى  روستايى  مناطق  در  ويژه  به  گيالن 
كه پيوند دو خانواده اصوال با يارى و همكارى در 
قسمتهاى  در  تأملى  شود.  مى  آغاز  زندگى  و  كار 
از  چه  اگر  كه  دهد  مى  نشان  مراسم  اين  مختلف 
جهت مالى داد وستدهايى در قالب هداياى مختلف 
بخش  البته  كه  گيرد،  مى  صورت  خانواده  دو  بين 
عمده آن جنبه كمك به عروس و داماد را دارد اما 

همكاريهاى مختلف بسيار چشمگير است. 
ريختن  كلش  شالى،  دروى  شاليكارى،  در  پسران 
كارهاى  وساير  گندم  درودى  ها،  خانه  بام 
و  دارى  نوغان  دامدارى،  باغدارى،  و  كشاورزى 
غيره كه بر عهده مردان است به كمك پدر نامزد 
دامادها  روند.  مى  ياورى  به  اصطالح  به  خود 
معموال اين كار را بعد از ازدواج نيز ادامه مى دهند. 
عروس  پدر  خانه  در  كه  را  نهالى  گيالن  شرق  در 
كنده اند همراهش مى كنند و اين نهال را عروس و 
داماد با هم در خانه داماد مى كارند. در بعضى از 
روستاهاى غرب و شرق گيالن مادر عروس پاى 
خروسى را كه از مادر داماد گرفته با رشته هاى 
مرغ  آن  و  بندد  مى  مرغ  پاى  به  ابريشمين  رنگين 
و خروس را با عروس همراه مى كنند تا در خانه 
داماد بند از پاى آن برگيرند و در النه اى كه آماده 

كرده اند جايشان دهند. 

� اجراى موسيقى سنتى و رقص محلى 
يكى از بخش هاى مهم هر مراسم عروسى سنتى 
در شهرهاى ايران اجرا موسيقى هاى سنتى است. 
به عنوان مثال در قشم اين موسيقى سنتى عضوا 
مرسوم  قشم  در  قديم  از  عضوا  شود.  مى  ناميده 
عروس  خانه  به  را  داماد  آن  طى  كه  است  بوده 
ساعات  در  معموال  عضوا  كنند.  مى  مشايعت 
و  شده  آغاز  بازار  جلوى  از  عروسى  جشن  آخر 
اين  اجراكنندگان  شود.  مى  ختم  عروس  منزل  به 
پياده  را  مسير  اين  داماد  همراه  به  سنتى  موسقى 

طى مى كنند. 

� مهريه باال نشانه سنگ بزرگ براى نزدن است 
اما عروسى تركمن ها پر از رمز و راز است كه به 
دورانهاى قديمى زندگى آنها بستگى دارد، مراسم 
ازدواج در گذشته تا حدودى متفاوت تر از مراسم 
عروسى در حال است، ازدواج تركمن ها در گذشته 
مادر  و  پدر  گيرى  تصميم  داشت.  مرحله  چندين 
روز  و  شيربها  تعيين  كردن،  رد  شيرينى  عروس، 
تركمن  عروسى  جشن  مراحل  جمله  از  عروسى 
هاست كه نوع و شيوه اجرايى برخى از اين رسوم 
مهريه  تعيين  ها  تركمن  ميان  در  است.  كرده  فرق 
بزرگ  سنگ  همانند  داماد  خانواده  توسط  زياد 

براى نزدن به حساب مى آيد. 

� بوى عطر نارنج در مراسم ازدواج شيرازى ها 
مراسم  براى  را  عروس  و  داماد  خانه  شيرازيها 
عروسى آذين بندى مى كنند و گلدان هاى سفالى 
حوض  دور  است  شمعدانى  گل  داراى  معموال  كه 
از  بعد  گسترند  مى  فرش  حياط  كف  گذارند.  مى 
حضور همه مدعوين و گرم شدن مجلس به دنبال 

عروس مى روند. 
كل  عروس  خانه  به  ورود  هنگام  زنان  معموال 
از  يعنى  عروس  خانه  در  كه  زنانى  و  زنند  مى 
دهند  مى  جواب  كل  با  هستند  او  نزديك  ياران 
بعد بزرگترى كه همراه داماد است از پدر و مادر 
ببرند  خود  با  را  او  كه  خواهند  مى  اجازه  عروس 
و  بوسد  مى  را  خود  مادر  و  پدر  دست  عروس 
خداحافظى مى كند بعد عروس را از زير قرآن مى 
گذرانند. هنگامى كه عروس به خانه داماد وارد مى 
جلو  است  عسل  درآن  كه  را  ظرفى  نفر  يك  شود 
درآن  كمى  را  انگشتش  عروس  آورد  مى  عروس 

زده به در خانه مى كشد و وارد مى شود. 
سينى ديگرى كه يك جلد قرآن مجيد و يك ظرف 
و يك كاسه آب كه برگ سبز يا شاخه گل در آن 
مى افكنده اند و يا نارنجى كه روى آب كاسه افتاده 

جلوش آورده مى شود. 

عروس قرآن را مى بوسد و از زير آن مى گذرد 
و ديگران ظرف نقل را روى سرش مى پاشند. بعد 
كاسه آب را كه نارنج يا برگ سبز يا شاخه گل در 
آن شناور است پيش پايش مى گذارند تا عروس از 
روى آن رد شود. عروس بايد طورى عبور كند كه 
پايش به ظرف اصابت كند و ظرف واژگون شود. 

و  چهارمحال  در  عروسى  روز  شبانه  هفت   �
بختيارى 

و  تشريفاتى  ازدواج  مراسم  آنقدر  بگوييد  شايد 
از  بيشتر  توان  نمى  ديگر  كه  است  شده  تجمالتى 
يك روز مراسم عروسى برگزار كرد و از مهمانان 
و  محال  چهار  سامان  منطقه  در  اما  كرد  پذيرايى 
بختيارى تا همين چند سال پيش هفت شبانه روز 

عروسى برگزار مى شد. 
شبانه  هفت  عروسيها  استان  اين  روستاهاى  در 
همه  و  داماد  نزديك  فاميل  و  كشد  مى  روزطول 
در  عروسى  روز  به  مانده  روز  هفت  همسايگان 
مشغول  كدام  هر  و  شوند  مى  جمع  داماد  خانه 
كارى مى شود. همه دست به دست هم مى دهند 

وكارهاى عروسى را انجام مى دهند. 
خودشان  روستا  اهالى  روستايى،  عروسيهاى  در 
بزرگ  واجاقهاى  كنند  مى  آشپزى  عروسى  براى 
گلى را به پا مى كنند و براى آتش زير ديگها همه 
مردان فاميل جمع مى شوند واز صحرا هيزم مى 

آورند تا در روز عروسى مشكلى نداشته باشند. 
و  آيند  مى  هم  گرد  قبل  روز  ازهفت  فاميل  زنان 
قورمه  براى  سبزى  كردن  پاك  جمله  از  كارهايى 
وسرخ  بادمجان  كندن  وپوست  قيمه  براى  ولپه 
كردن، پاك كردن گوشت ومرغ و... انجام داده تا 
در روز عروسى كارى باقى نمانده باشد تا بتوانند 

سنتهاى عروسى را با خيال آسوده انجام بدهند. 

� ازدواج اقوام مختلف ايران در حافظه جهانى ثبت 
مى شود 

از نظر كارشناسان ميراث فرهنگى هر كدام از آداب 
و رسوم اقوام مختلف ايرانى به دليل تنوع رسوم و 
ويژگى هاى خاص آن مى تواند در فهرست ميراث 
جهانى به ثبت برسد. به همين دليل معاون ميراث 
فرهنگى كشور با بيان اين كه پرونده ازدواج اقوام 
و  تهيه  فرهنگى  ميراث  كارشناسان  توسط  ايرانى 
دليل  به  پرونده  اين   : گفت  است،  شده  فرستاده 
نمونه  فهرست  در  امسال  خاص  هاى  شاخصه 

ميراث جهانى يونسكو ثبت خواهد شد. 
و  رفته  نابودى  به  رو  رسوم  اين  كه  دريغ  اما 
اندازه  به  سكه  همون  هايى  مهريه  دختران  اكنون 
كشتى  وزن  و  هيماليا  كوه  ارتفاع  تولدشان،  سال 
تايتانيك طلب مى كنند كه مطمئنا تاثيرى در دوام، 

پايدارى و خوشبختى يك زندگى ندارد.
 

 هزار و يك رنگ عروسى 
اقوام ايرانى 
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سـالمـت مـو

ترجمه: حسين صرافي

مو  ريزش  و  نازك?شدن  با  افراد  از  بسياري 
نمي?دانند  كه  حالي  در  مي كنند  نرم  دست و پنجه 
كافي است چند نكته اساسي در حفظ سالمت مو 

را بدانند و رعايت كنند...

براي  روش  بهترين  سيليكون:  با  مو  1.تقويت 
نرم كننده هايي  از  استفاده  مو  ريزش  درمان 

يا   dimethicone  - سيليكون  حاوي  كه  است 
cyclomethicone - هستند.

2.ماهي و آجيل بخوريد: موادغذايي كه براي بدن 
زيادي  كمك  موها  تندرستي  به  مي توانند  مفيدند 
كنند. پروتئين و امگا 3 موجود در ماهي سالمون 
موها  شادابي  و  سالمت  در  زيادي  نقش  آجيل  و 
دارند. سبزي هاي برگ سبز، لوبيا و كلم نيز براي 
غيراصولي  غذايي  رژيم  از  استفاده  مفيدند.  موها 
روي،  قبيل  از  بدن  معدني  مواد  كاهش  باعث 

بيوتين، پروتئين و ريزش مو مي شود.

دنبال  به  افراد  بيشتر  قوي:  سشوار  از  3.دوري 

سشوار هاي قوي هستند تا به سرعت موهايشان 
را خشك كنند تا وقت گرانبهايشان گرفته نشود اما 
تحقيقات نشان داده براي استفاده از سشوار هاي 
كرد.  صرف  يكساني  زمان  بايد  قوي  و  ضعيف 
صداي  و  حرارت  كه  كنيد  استفاده  سشواري  از 

كمتري داشته باشد تا موهايتان صدمه نبيند.

دانشمندان  نيست:  مو  ريزش  عامل  زدن  4.شانه 
مو  ريزش  علت  مو  كردن  شانه  كرده اند  اعالم 
 100 تا   50 روزانه  معتقدند  متخصصان  نيست. 
آنها  مي ريزد.  طبيعي  به طور  مردم  موي  تار 
توصيه مي كنند موهاي خيس را شانه نزنيد و از 
شانه هايي استفاده كنيد كه سوزن هايشان به موها 

آسيب نزنند.

دم اسبي  كنيد:  دوري  صدمه زننده  مدل هاي  5.از 

صدمه  محكم  كش هاي  از  استفاده  با  موها  كردن 
مي تواند  موها  كشيدن  مي زند.  موها  به  زيادي 
منجر به ريزش مو شود. اضافه كردن مصنوعات 
تزئيني در دراز مدت مي تواند احتمال صدمه ديدن 
موها را افزايش دهد. متخصصان توصيه مي كنند 

هرگز موهاي خيس را دم اسبي نكنيد.

سن  وقتي  كنيد:  استفاده  ماليم  رنگ هاي  6.از 
و  ضعيف  و  خاكستري?رنگ  موها  مي رود  باال 
رشدشان كند مي شود. اين به آن معناست كه قيچي 
دكتر  بخورد.  موها  به  نبايد  آرايشگر  رنگ هاي  و 
مدرسه  موي  و  پوست  متخصص  دراولوس،  زو 
پزشكي دانشگاه آالباما گفت: «براي جلوگيري از 

كرد  استفاده  رنگ هايي  از  بايد  موها  ديدن  آسيب 
كه حاوي مقادير اندكي ماده شيميايي باشند.»

زمستان:  در  موها  شكن  و  چين  بردن  ميان  7.از 
رطوبت مي تواند به موهاي مجعد صدمه بزند. اما 
اين گونه موها در زمستان الكتريسيته ساكن توليد 
مي برند.  ميان  از  را  آسايش  و  آرامش  و  مي كنند 
براي حل اين مشكل مي توان از شامپوهاي حاوي 
PH متعادل استفاده كرد كه مي توانند الكتريسيته 

ساكن را از ميان ببرند.

8.دوري برس و شانه از موهاي فرفري: موهاي 
هستند.  موها  ديگر  انواع  از  شكننده تر  فرفري 
از  نزنيد.  برس  و  شانه  فرفري  موهاي  به  هرگز 
صاف  را  موها  كه  پليمر  حاوي  نرم كننده هاي 
از  حد  از  بيش  استفاده  كنيد.  استفاده  مي كنند 

اتوهاي مو به موها آسيب مي زند.

9.عدم تغيير رنگ موها: افرادي كه رنگ موهايشان 
كنند.  روشن  را  آنها  رنگ  دارند  قصد  است  تيره 
را  كار  اين  عكس  مي خواهند  ديگري  اشخاص 
پي درپي  كردن  رنگ  بدانند  بايد  افراد  اين  بكنند. 
مو، به آنها آسيب مي رساند. متخصصان پوست 
استفاده  طبيعي  رنگ هاي  از  فقط  مي كنند  توصيه 

كنيد.

10.آگاهي از حقايق رنگ مو: استفاده از رنگ هاي 
گوناگون مي تواند به موها صدمه بزند اما سالمتي 
انجمن  متخصصان  نمي اندازد.  به خطر  را  انسان 
مو  شيميايي  رنگ هاي  معتقدند  آمريكا  سرطان 
انسان  بدن  در  سرطان  ايجاد  عامل  نمي توانند 
تاثير  نگران  پزشكان  و  محققان  از  برخي  باشند. 
دائمي  اكسيداتيو  و  نيمه دايم  رنگ هاي  مخرب 
قهوه اي يا سياه رنگ هستند. پزشكان معتقدند بايد 

از رنگ هاي طبيعي مانند حنا استفاده كرد.

را  موهايتان  اگر  موها:  به  دادن  11.استراحت 
دادن  دست  از  احتمال  مي كنيد  خشك  حوله  با 
به  مي تواند  گرما  مي دهيد.  افزايش  را  موهايتان 
حوله  بار  يك  لحظه  هرچند  برساند.  آسيب  موها 
دهيد  استراحت  موها  به  و  برداريد  سرتان  از  را 

تا تنفس كنند.

نورخورشيد:  مقابل  در  موها  12.حفاظت 
مهربان  بدنتان  پوست  و  موها  با  نورخورشيد 
را  موهايتان  مي تواند  خورشيد  نور  نيست. 
از  باشد.)  رنگ شده  اگر  (به خصوص  كند  خشك 
باشند   SPF حاوي  كه  كنيد  استفاده  اسپري هايي 

و كاله سرتان بگذاريد.

استخر:  به  ورود  از  پيش  موها  13.شستشوي 
به  ورود  از  قبل  مو  شستشوي  و  گرفتن  دوش 
كلر  توسط  موها  ديدن  آسيب  از  مي تواند  استخر 
استخر  به  ورود  از  پيش  را  موهايتان  اگر  بكاهد. 
كلر  و  مي شوند  اشباع  آب  از  موهايتان  بشوييد 
را جذب نمي كنند و ميزان آسيب موها بسيار كم 
مي شود. براي شستشوي موهايتان از شامپوهايي 

استفاده كنيد كه pH متعادلي داشته باشند.

تغييرات  باشيد:  آگاه  موهايتان  تغييرات  14.از 
مو  شكستگي  و  ريزش  مانند  موهايتان  ناگهاني 
ريزش  مثال،  براي  باشد.  بيماري  نشانه  مي تواند 
كمبودآهن  و  تيروييد  بيماري  نشانه  مي تواند  مو 
به  فورا  باشد.  بدن  ايمني  سيستم  ضعف  يا  خون 

متخصص پوست و مو مراجعه كنيد.

WebMD :منبع

سالمت

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

فقر كودكي، تا پايان 
عمر سالمت انسان 
را تهديد مي كند

باورند  اين  بر  كانادايي  و  انگليسي  دانشمندان 
با  كودكي  در  خانوادگي  زندگي  شرايط  كه 
است  همراه  دي ان اي  در  توجهي  قابل  تاثيرات 
تيم  اين  مي ماند.  باقي  انسان  در  ميانسالي  تا  كه 
در  مك گيل  دانشگاه  محققان  از  كه  پژوهشي 
و  ونكوور  در  كلمبيا  بريتيش  دانشگاه  مونترال، 
موسسه سالمت كودك دانشگاه كالج لندن تشكيل 
عوامل  با  مرتبط  متيالسيون  ژن  بررسي  به  شده 
پرداختند.  حيات  اوايل  در  اقتصادي  و  اجتماعي 
را  مشخصي  تفاوت هاي  توانستند  محققان  اين 
با  خانواده هايي  در  كه  افرادي  متيالسيون  ژن  در 
رشد  پايين  بسيار  و  باال  بسيار  زندگي  استاندارد 
كرده اند، شناسايي كنند. طبق اين بررسي ها، بيش 
به  متيالسيون  تفاوت هاي  از  بسياري  برابر  دو  از 
جاي ارتباط با شرايط اجتماعي-اقتصادي افراد در 
بزرگسالي با تاثيرات تركيبي ثروت، شرايط اسكان 
و كار والدين در كودكي مرتبط بودند. اين يافته ها 
چرا  كه  باشند  سوال  اين  براي  پاسخي  مي توانند 
باز  بزرگسالي،  در  زندگي  شرايط  بهبود  وجود  با 
و  اجتماعي  موقعيت  با  كه  سالمتي  مشكالت  هم 
اقتصادي سطح پايين فرد، مرتبط شناخته  شده اند، 
براي تمام طول زندگي باقي مي مانند. اين پژوهش 
فرد  اوليه  زندگي  شرايط  كه  راه هايي  بررسي  به 
ماندگار  فرد  در  بيولوژيكي  لحاظ  از  است  ممكن 
شده و بر سالمت بهتر يا بدتر فرد در طول زندگي 
دانشمندان  اين  است.  پرداخته  بگذارد،  تاثير  وي 
متيالسيون  دي ان اي  بررسي  به  خود  تحقيقات  در 
كه با تغييرات پايدار در فعاليت ژنتيكي و خطرات 
پرداختند.  بوده،  مرتبط  سالمتي  براي  احتمالي 
شركت كنندگان  خون  نمونه  دي ان اي  از  محققان 
يا  باال  زندگي  شرايط  با  افراد  سالگي   45 سن  در 
مقايسه  براي  نوجواني  و  كودكي  زمان  در  پايين 
آنها  متيالسيون  دي ان اي  در  موجود  تفاوت هاي 
با  مرتبط  متيالسيون  مشخصات  كردند.  استفاده 
بزرگي  رشته هاي  در  فرد  كودكي  زندگي  شرايط 
ارتباط  معني  به  كه  شده  جمع  فرد  دي ان اي  از 
اوليه  محيط  با  اپي ژنتيك  شده  تعريف  الگوي  يك 
دانشمندان  گفته  به  است.  اقتصادي  و  اجتماعي 
براي مثال بيماري هايي مانند بيماري عروق كرونر 
مي توانند  تنفسي  اختالالت  و  دوم  نوع  ديابت  قلب، 

از شرايط مرتبط باشند.

آيا المپ هاي فلورسنت 
براي چشم مضر هستند؟

مطالعه  يك  در  پزشكي  چشم  متخصصان  بله. 
جديد هشدار دادند كه اگر شما هم ترجيح مي دهيد 
المپ هاي  از  جوي  تغييرات  با  مقابله  خاطر  به 
فلورسنت استفاده كنيد، بايد بدانيد كه اين المپ ها 
افزايش  را  چشمي  بيماري هاي  بروز  احتمال 
مي دهند. هلن والز، متخصص ارشد اين مطالعه در 
دانشگاه ملي استراليا خاطرنشان كرد: بسياري از 
مردم در سراسر جهان در منزل و محل كار شبانه 

روز در معرض منابع نور مصنوعي هستند. 

والز تاكيد كرد: نور حاصل از المپ هاي فلورسنت 
مي تواند تماس چشم با امواج فرابنفش را 12 درصد 
افزايش دهد و خطر بروز بيماري هاي چشمي مرتبط 
روزنامه  گزارش  به  كند.  تشديد  را  امواج  اين  با 
سيدني مورنينگ هرالد، والز تاكيد كرد: استفاده از 
توليد  كاهش  به  منجر  اگرچه  فلورسنت  المپ هاي 
گازهاي گلخانه يي مي شود اما از سوي ديگر تعداد 
مبتاليان به بيماري هاي چشمي را به تدريج افزايش 

خواهد داد.
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سقوط آزاد 
جان تري 

سيامك خاجي 

سقوط آزاد جان تري كه زماني يكي از بهترين هاي فوتبال 
روند  ادامه  با  است  ممكن  و  دارد  ادامه  همچنان  بود  جزيره 
دست  از  را   2012 يورو  در  حضور  شانس  حتي  كنوني 
كه  چلسي  سرمربي  بواس،  وياس  آندره  چه  اگر  بدهد. 
به  همچنان  ندارد،  تيمش  كاپيتان  با  چنداني  سني  اختالف 
اشتباهات  و  حواشي  سريال  اما  مي دهد  ادامه  او  از  حمايت 
مناسبي  چندان  شرايط  در  چلسي  تا  شده  باعث  مدافع  اين 

را  عجيب  شكست  دو  اخير  مسابقه  چند  در  و  نگرفته  قرار 
تجربه كند. آنها در 2 داربي لندن برابر كوئينز پارك رنجرز 
و آرسنال مغلوب شدند و در هر دو مورد تري نقشي مهم 
در اين اتفاقات داشت. توهين نژادي او به آنتون فرديناند، 
مدافع كوئينز پارك رنجرز و سپس اشتباه عجيبي كه برابر 
وي  از  شدت  به  هواداران  تا  شد  باعث  داد  انجام  توپچي ها 

انتقاد كنند. 

توهين نژادپرستانه 
آغاز  جنوبي  آفريقاي   2010 جهاني  جام  از  پيش  از  تري  داستان 
سوژه  نامشروع،  روابط  دليل  به  ملي پوش  مدافع  اين  زماني كه  شد، 
وين  سابق  نامزد  با  او  رابطه  شد.  بريتانيايي  روزنامه هاي  نخست 
بريج، هم تيمي اش سبب شد تا بازوبند كاپيتاني تيم ملي از وي گرفته 
شود اما در نهايت كاپلو تصميم گرفت اين مدافع باتجربه كه بسياري 

معتقدند در پست خود يكي از بهترين هاي جزيره است را با تيمش به 
آفريقاي جنوبي ببرد. اين تصميم با برخورد سرد رسانه ها روبه رو 
شد اما سرمربي ايتاليايي موفقيت تيمش را به مسائل اخالقي ترجيح 
داد. شاگردان او در مرحله گروهي با تساوي برابر الجزاير متوقف 
شدند و تري بالفاصله در مصاحبه اي از شيوه هاي كاپلو و تركيبي 
كه وي راهي ميدان كرده بود انتقاد كرد اما باز هم با برخوردي جدي 

از سوي اين مربي ايتاليايي روبه رو نشد. 

يك سال بعد او دوباره بازوبند كاپيتاني انگليس را به دست آورد اما 
تري  داشت.  ادامه  همچنان  شخصي اش  و  ورزشي  زندگي  حواشي 
حريف  مدافع  فرديناند،  آنتون  با  رنجرز  پارك  كوئينز  با  ديدار  در 
درگيري لفظي پيدا كرد و پس از آن اخباري مبني بر توهين نژادي 
وي به مدافع حريف منتشر شد. اگر چه مقامات چلسي اين موضوع 
را تكذيب كردند اما تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد و ممكن 

است اين بازيكن به زودي با محروميت هايي مواجه شود. 

در ديگر داربي لندن نيز تري شروع خوبي داشت و گل دوم تيمش را 
وارد دروازه آرسنال كرد. هواداران توپچي ها با فرياد «نژادپرست» 
از وي استقبال كردند اما همه چيز بعد از اشتباهش روى گل چهارم 
آرسنال تغيير كرد. كسى باور نمى كرد كه آن اشتباه مهلك از سوى 

كاپيتان مطمئن چلسى و ستون خط دفاعى اين تيم رخ داده باشد اما 
آن  در  ترى  جان  ذهن  از  دور  و  عجيب  اشتباه  و  بود  همين  حقيقت 
صحنه با فرصت طلبى محض فن پرسى همراه شد و چلسى را يك 
گل به عقب انداخت. تري براى كنترل پاس رو به عقب ساده مالودا 
تعلل كرد و ناگهان نقش زمين شد تا فن پرسى خود را با پترچك تك 
به تك ببيند. ستاره هلندى هم اين موقعيت را از دست نداد. او با خيال 
راحت چك را فريب داد و گل چهارم تيمش را به ثمر رساند. امرى كه 
تاثير زيادى در حوادث بعدى بازى و حتى خوردن گل پنجم چلسى 
داشت. به نظر مى رسيد كه با بيرون نشستن داويد لوييز خط دفاع 
چلسى چنين چيزى را شاهد نباشد اما وقتى چنين گلى را از روى 
اشتباه بهترين مدافع خود دريافت مى كنيد ، تنها مى توان به بى رحم 
بودن فوتبال پى برد. با توجه به حضور فابيو كاپلو در ورزشگاه كه 
شاهد چنين اشتباهى بود و البته مسائل حاشيه اى مربوط درگيرى 
هاى اخير جان ترى در خارج از مستطيل سبز ، به نظر مى رسد كه 
حتى آينده وى در تيم ملى نيز در معرض پرسش جدى قرار خواهد 

گرفت. 

سوء تفاهم 
اخير  مشكالت  حاصل  را  شكست  اين  بواس  وياس  اينكه  جالب 
كاپيتان تيمش نمي داند و مي گويد:« آيا اين وضعيت بر عملكرد ترى 
اثر گذاشته است؟ نه، هرگز. فكر نمى كنم كه اين مسائل حواس ترى 
تفاهم  سوء  يك  بايد  را  اين  كه  مى كنم  احساس  باشد.  كرده  پرت  را 
قلمداد كنيم تا يك وضعيت دشوار. اتحاديه فوتبال انگليس تحقيقاتش 
هيچ  به  موضوع  اين  در  ما  است.  كرده  آغاز  ترى  پرونده  روى  را 
بسيار  ما  براى  آرسنال  مقابل  شكست  كرد.  نخواهيم  دخالت  عنوان 
دردناك بود و تمام بازيكنان و اعضاى كادر فنى در آن مقصرند نه 

يك بازيكن.» 

در ديدار با كوئينز پارك رنجرز نيز اگر چه اخراج بوسينگوا و سپس 
دروگبا يكي از داليل عمده ناكامي آبي ها بود اما بازي عصبي تري و 
پرخاشگري هاي او كه به عنوان كاپيتان بايد تيمش را در داخل زمين 
زمين  در  را  تلخي  شكست  آبي ها  نهايت  در  شد  باعث  كند  رهبري 

حريف تجربه كنند. 
خود  شكست  سنگين ترين  جان تري  ضعيف  نمايش  لطف  به  چلسي 
در تاريخ ليگ برتر را پذيرفت. شايد بهتر بود وياس بواس با توجه 
نمي كرد  استفاده  تري  از  حساسي  ديدار  چنين  در  اخير  اتفاقات  به 
اما  مي فرستاد  ميدان  به  را  لوئيز  داويد  يا  الكس  همچون  نفراتي  و 
اين مربي جوان بازهم كاپيتان تيمش را به ميدان فرستاد تا در يك 
ماراتن 8 گله، تيمش مغلوب همشهري لندني خود شود. با اين حال 
اين مربي جوان پرتغالي مي گويد:«تا پيش از اين مسابقه با هركسي 
اما  مي كردم  مخالفت  دارد،  ايراد  ما  دفاعي  خط  ساختار  مي گفت  كه 
و  كرده  بازبيني  باره  اين  در  بايد  كه  داد  نشان  امروز  اشتباهات 

ايرادها را برطرف كنيم.» 
اين نخستين بار از سال 2003 است كه چلسي در 9 بازي پياپي حتي 
كه  تيمي  براي  و  دارد  نگه  بسته  را  دروازه اش  نتوانسته  نيز  يكبار 
مدعي كسب عنوان قهرماني به شمار مي رود، اين موضوع مي تواند 

دردسرهاي زيادي ايجاد كند.

پليس وارد ماجراي تري شد
تلويزيوني  شبكه  از  انگليس  «همرسميت»  و  «فوالم»  منطقه  پليس 
تري»  «جان  درگيري  صحنه  به  مربوط  فيلم  است  خواسته  اسكاي 
و «آنتون فرديناند» در جريان ديدار چلسي و كويينز پارك رنجرز 
را در اختيار اين تشكيالت قرار دهد. فرديناند روز دوشنبه بيانيه اي 
دشنام هاي  پيگيري  براي  قوي»  «احساسي  كه  گفت  و  كرد  منتشر 
اتحاديه  تحقيقات  نتيجه  به  نسبت  و  دارد  تري»  «جان  نژادپرستانه 
فوتبال انگليس مطمئن است. بخش انضباطي اتحاديه فوتبال انگليس 
درخواست مكتوب اين بازيكن را دريافت كرده و هم اكنون در انتظار 
پاسخ رسمي تري است. تري نيز كه همراه باچلسي در بلژيك به سر 
مي برد اميدوار است حكم اتحاديه فوتبال انگليس ظرف پنج يا شش 
روز آينده اعالم شود. با اين حال تحقيقات پليس مستقل از اتحاديه 
فوتبال انگليس است چرا كه يك مامور پليس از طريق ايميل به پليس 
متروپوليتن درباره رفتار تري شكايت كرده است. پليس متروپوليتن 
هم موضوع را به افسران همرسميت و فوالم ارجاع داده تا پس از 
بازبيني تصاويري كه 20 دوربين شبكه اسكاي در اطراف زمين از 
پليس  مي رود  انتظار  كند.  اعالم  را  خود  نظر  اند؛  گرفته  صحنه  اين 
فوالم و همرسميت از تري و فرديناند نيز بازجويي كند و آنگاه نظر 
رسمي خود را به پليس متروپوليتن اعالم كند.جان تري ادعاي دشنام 
پارك  كويينز  و  چلسي  ديدار   85 دقيقه  در  فرديناند  به  نژادپرستي 
رنجرز را رد كرده ولي فرديناند بر اين نكته تاكيد دارد و مي گويد 
بخش  كارشناسان  كرد.  خواهد  پيگيري  آخر  مرحله  تا  را  موضوع 
انضباطي اتحاديه فوتبال انگليس نيز تصوير صحنه درگيري اين دو 
بازيكن را ديده و با جان تري كاپيتان تيم ملي انگليس نيز گفت وگو 
كرده اند. انتظار مي رود نظر نهايي اين اتحاديه فوتبال انگليس در اين 

زمينه به زودي اعالم شود. 
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همه ورزش ما فداي 
فوتبال شده

پرافتخارترين دونده تاريخ ورزش ايران با انتقاد از اين موضوع كه ورزش ايران 
فداي فوتبال شده است، خطاب به مسئوالن مي گويد: «اگر از ورزشكاران نتيجه 
سعيدگورني»  «جبرئل  تازگي  به  مرادي  كنيد.  هزينه  آنها  براي  بايد  مي خواهيد 
شناخته شده را كه چهار مدال جهاني و المپيك دارد به عنوان مربي اختصاصي 
خود برگزيده است. او در مورد شرايط كار با اين مربي مي گويد: «قرارداد مربي 
اواسط  است  قرار  شد.  قطعي  و  بررسي  فدراسيون  در  يك شنبه  روز  الجزايري 
هفته جاري با وي به اصفهان رفته و در كمتر از دو هفته براي برپايي اردوي 
تداركاتي به الجزاير برويم. يك ماه در الجزاير اردو مي زنيم و 10 روز در ايران 
استراحت و تمرين مختصر مي كنيم. برنامه ها به همين شكل ادامه دارد. يك ماه در 
فرانسه، يك ماه در الجزاير و يك ماه در مراكش تمرين كرده و بين آنها 10 روز 
در ايران خواهم بود. به هر حال معتقدم هركه طاووس خواهد، جور هندوستان 

كشد. اگر مي خواهم به نتيجه دلخواهم برسم بايد اين سختي را تحمل كنم. 

من حاال به مربي كه هميشه مي خواستم رسيده ام اما مربي تنها بخشي از كار من 
است. حاال بايد توانايي هاي خودم را به اثبات برسانم. مدت ها بدون مربي تمرين 
مي خواستم  كه  چيزي  آن  به  اما  گذاشتم  سر  پشت  را  سختي  روزهاي  و  كردم 
رسيدم. مطمئنا االن با مربي، خودم بايد زحمت بكشم و از اين موقعيت استفاده 
كنم.» مرادي در خصوص اينكه «آيا پاداش كسب سهميه المپيك لندن را گرفته 
است يا خير»؟ مي گويد: «قرار بود براي بازي هاي آسيايي گوانگجو يك دستگاه 
آپارتمان در شهر خودمان به ما بدهند اما هنوز اين پاداش داده نشده است. همين 
طور قول داده اند براي سهميه المپيك مسكن مهر بدهند كه هنوز نمي دانم به چه 

شكلي اين پاداش به من تعلق مي گيرد.» 

دونده المپيكي ايران با گاليه از بي توجهي مسئوالن به ورزش هاي غيرفوتبالي و 
نگاه فوتبالي مسئوالن كشور مي گويد: «مگر هزينه من دووميداني كار تا المپيك 
براي  بايد  مي خواهند  نتيجه  ورزشكاران  از  مسئوالن  اگر  مي شود؟  چقدر  لندن 
آنها هزينه كنند. اين بي توجهي در حالي است كه ميلياردها تومان صرف فوتبالي 
مي شود كه حتي به فكر المپيكي شدن هم نيست، كدام فوتباليست براي ما مدال 
گرفته است؟ آن وقت ما ورزشكاران سهميه ورودي المپيك را به صورت انفرادي 
مي گيريم اما به ما بي توجه هستند. من يك سوال از مسئوالن دارم، در ورزش ما 
چه مي گذرد؟ قرار بوده فوتبال فداي ورزش هاي ديگر شود اما به نظر مي رسد 
ورزشهاي ديگر همه فداي فوتبال شده اند. تا كي مي خواهيم اين روند را طي كنيم 

و ورزش ايران را فداي فوتبال كنيم؟» 
نيمه  مرحله  در  جاري  سال  تابستان  ايران  متر  دوي 800  دونده  مرادي،  سجاد 
دومين  براي  جنوبي  كره  دايگو  در  جهان  قهرماني  دووميداني  مسابقات  نهايي 
برادرش  با  همراه  او  آورد.  به دست  را  المپيك  بازي هاي  در  حضور  جواز  بار 
امير مرادي هفته آينده با سعيد گورني مربي مطرح الجزايري براي برپايي اولين 

مرحله اردوي تداركاتي اش به اين كشور آفريقايي سفر مي كند.

**************

فرهنگ حرفه يي گري در فوتبال ايران 
وجود ندارد

بالژويچ: برانكو رهبر خوبي نيست
«مرا به عنوان شجاع ترين مربي دنيا مي شناسند. من كارم را خيلي خوب بلد هستم 
و هيچ چيز هم نمي تواند مرا بترساند و كامًال به اين اطمينان رسيده ام.» اينها را 
بالژويچ مي گويد، پيرمرد كرواتي كه زماني قول داده بود در صورت عدم راهيابي 
ايران به جام جهاني 2002 يك توپ فوتبال را درسته قورت دهد! او در گفت وگوي 
جديدي كه انجام داده صحبت هاي جالبي را به ميان آورده و بطور مثال درباره 
دنياست،  در  فوتبال  بزرگ  كارشناسان  از  يكي  «برانكو  گفته:  ايوانكويچ  برانكو 
خوبي  رهبري  نمي تواند  يعني  نيست،  رهبر  برانكو  دارد.  هم  ايراد  يك  او  البته 
بكند.» بالژ درباره حرفه يي گري بازيكنان ايران هم گفته: «حرفه يي گري يك فرهنگ 
عامل  هفت  ادامه  در  او  نمي بينم.»  ايران  در  را  فرهنگ  اين  زياد  متاسفانه  است. 
براي حرفه يي شدن فوتباليست هاي ايراني نام برده: «اول انگيزه، دوم جوهره و 
شخصيت فردي و اجتماعي فرد، سومين عامل هوش و هوشمندي و چهارم عالقه، 
استمرار و تمركز داشتن در تمرينات و پنجم اينكه بازيكن محيطي را كه در آن كار 
و فعاليت مي كند به مثابه محيط يك خانواده و خانواده خودش بداند. عامل ششم، 
حرفه يي گري  اين  در  مالك  هفتمين  باالخره  و  است  مهم  خيلي  كه  است  استعداد 
شانس است كه بايد همراه ورزشكار باشد.» بالژويچ اعتقاد دارد فوتباليست هاي 
ايراني هوش فوتبالي كمي دارند و در ادامه مي گويد: «فوتباليست هاي شما خيلي 
شماست»  فوتبال  براي  بزرگي  ضعف  نقطه   اين  كه  كنند  تمرين  ندارند  دوست 
محل  هم  هنوز  منامه  در  بحرين  و  ايران  معروف  بازي  منتشرنشده  خاطرات 
اين  به  يكساني  جواب  گذشته  همچون  وي  و  است  بالژ  از  خبرنگاران  پرسش 
از  بعد  نيست.  گفتن  قابل  حاضر  حال  در  بازي  آن  مي دهد: «خاطرات  پرسش ها 
مرگم قطعا همه شما خواهيد فهميد.» وقتي كه او با سوال ارتباط سياست با نتيجه 
آن بازي روبرو مي شود، چندين بار به فارسي مي گويد: «نمي توانم نمي توانم» و 

ادامه مي دهد: «قطعا به جوابي نخواهيد رسيد.»

ورزش
در  پرسپوليس  بازيكنان  غيراخالقي  حركت  گسترده  بازتاب 

رسانه هاي خارجي

شيث و نصرتي 
شالق مي خورند؟
 رسول مجيدي

زندگي براي ورزشي نويسان ايراني گويي دوباره آغاز شده 
است، اين بار «حاشيه يي» تازه براي فوتبالي كه در قالب شعار 
تلويزيوني  بيننده هاي  اول  نگاه  در  ماجرا  است.  مانده  باقي 
چندان اهميت نداشت اما وقتي برنامه 20:30 به اين موضوع 
فوتبال  شد.  آغاز  واكنش ها  و  تركيد  خبر  ناگهان  پرداخت، 
بوده  شاهد  هم  را  بدتري  اتفاقات  سال ها  اين  در  البته  ايران 
است كه تا اين ميزان واكنش جامعه را در پي نداشته است؛ 
جامعه يي كه البته نمي خواهد واژه «فاحشه» براي سينماگران 
به  مهم تر  مطالب  از  بسياري  از  و  بياورد  خود  روي  به  را 
لفظي  درگيري  پيش  روز  چند  همين  اصال  مي گذرد.  آساني 
تيموريان  آندرانيك  و  عمران زاده  حنيف  ميان  وحشتناكي 
شكل گرفت كه توهيني «نژادپرستانه» از دل آن بيرون آمد 
فوتبال  نبود.  مهم  هيچ كس  براي  موضوعات  اين  شايد  ولي 
ايران چند روزي است درگير «انگشت نما»ها شده است و از 
قاضي ها تا نماينده ها، از كارشناسان تا مردم عادي براي آن 
اتفاقات  اينكه  از  غافل  مي كنند  صادر  حكم  و  مي زنند  حرف 
در  سال هاست  كه  است  فرهنگي  محصول  فوتبال  امروز 
ميان ايرانيان رخنه كرده است و چنين روزهايي را به وجود 
است  بهتر  است؟  چگونه  امروز  فوتبال  فضاي  است.  آورده 
فوتبال  آينده  است  قرار  كه  بزنيد  فوتبالي  مدارس  به  سري 
ماشين  با  رختكن  در  را  بازيكن  موي  كه  فوتبالي  بسازد.  را 
اما  دارد  رييسه يي  هيات  كه  فوتبالي  مي كنند.  كوتاه  اصالح، 
گمشده  «عدالت»  كه  فوتبالي  نكنند.  البي  هم  عليه  نمي توانند 
مي شود.  افشا  پرده  پشت  البي هاي  با  همه چيز  و  است  آن 

فوتبالي كه ميزان «اختالس» در آن باال گرفته و مديران يكي 
و  رضايي  شيث  مي شوند.  گذاشته  كنار  باشگاه هاي  از  يكي 
محمد نصرتي در اين پرونده تنها «معلول» هستند و «علت» 
غير  عمل  حال  اين  كرد.با  جست وجو  ديگر  جايي  در  بايد  را 
اخالقي شيث رضايي و محمد نصرتي پيش از آنچه كه خود 
آنها فكر مي كردند برايشان دردسرساز شده است. البته در 
اين بين فقط آنها نيستند كه در سيبل انتقادات قرار گرفته اند 
و حتي محمد عباسي وزير ورزش هم بايد جواب حركت آنها 
در  مجلس  نمايندگان  از  يكي  ديروز  بدهد!  پس  مجلس  به  را 
مصاحبه يي با خبرگزاري ها اعالم كرد كه كميسيون فرهنگي، 
ناشايست  حركت  درباره  تا  است  خواسته  را  ورزش  وزير 
جا  همين  به  ماجرا  اما  دهد.  توضيح  پرسپوليس  بازيكن  دو 
ختم نمي شود چرا كه ديروز يك قاضي دادگاه كيفري استان 
تهران در مصاحبه با خبرگزاري فارس اعالم كرد كه احتمال 
دارد شيث رضايي و محمد نصرتي به زندان بروند و حتي با 

74 ضربه شالق مجازات شوند. 

متخلف  بازيكنان  عليه  بايد  «قاعدتا  است:  گفته  قاضي  اين 
قانون  اساس  بر  و  شود  صادر  كيفرخواست  پرسپوليس 
مجازات اسالمي حبس تا دو ماه و 74 ضربه شالق مجازات 
ماده  اينكه  بيان  با  او  آنهاست.»  عمومي  عفت  خالف  رفتار 
موضوع  اين  به  بخش  دو  در  اسالمي  مجازات  قانون   638
مي پردازد، افزود: در قسمت اول اين ماده قانوني آمده است 
كه هركس كه علنا در انظار، اماكن عمومي و معابر به عمل 
حرامي تظاهر كند مجازات خواهد شد. او صحبت هاي خود را 
اينگونه به پايان برده است: «در ادامه اين ماده قانوني آمده 
است اگر عمل اين فرد داراي كيفر نباشد اما عفت عمومي را 
جريحه دار كند حبس از 10 روز تا 2 ماه يا مجازات 74 ضربه 

شالق براي او در نظر گرفته خواهد شد.»به نظر مي رسد اين 
واكنش سريع و صريح مسووالن كشور كمي هم در جواب به 
انتشار گسترده خبر حركت غيراخالقي بازيكنان پرسپوليس 
در رسانه هاي خارجي باشد كه حسابي اين خبر را پوشش 
معتبر  خبرگزاري هاي  اغلب  كه  بدانيد  است  جالب  داده اند. 
دنيا در چند روز گذشته اين خبر را جزو چند خبر مهم خود 
قرار داده و فيلم و عكس هاي صحنه هاي زننده بازي را براي 
روزنامه هايي  داده اند.  قرار  خود  كاربران  اختيار  در  تماشا 
روزنامه  و  فاكس نيوز  سايت  اسپانيا،  از  آس  و  ماركا  نظير 
شيكاگو تريبون امريكا، خبرگزاري فرانسه، آسوشيتدپرس و 
روزنامه زوددويچه سايتونگ آلمان به اين موضوع پرداختند 
و روزنامه پرخواننده ماركا چاپ پايتخت اسپانيا با انعكاس 
پرسپوليس  بازيكنان  ناپسند  خوشحالي  به  مربوط  تصاوير 
تهران مقابل داماش و انتشار فيلم اين لحظات تاسف برانگيز 
كه بازتاب آن در رسانه هاي اروپايي اتفاق تلخي براي فوتبال 
تا  پرسپوليس  بازيكن  «دو  نوشت:  مي شود،  محسوب  ايران 
آس  برخالف  ماركا  روزنامه  شدند.»  محروم  ثانوي  اطالع 
اسپانيا به تحليل شخصي نپرداخته و به نقل از گوينده صدا 
در  شده  منتشر  و گزارش  جم  جام  بين المللي  شبكه  و سيما 
تيم  ايراني  بازيكن  «دو  است:  آورده  اسپانيا  افه  خبرگزاري 
پرسپوليس به خاطر حركتي كه گوينده صدا و سيماي ايران 
تا  كرده،  توصيف  غيراخالقي  و  بي ادبانه  و  نامناسب  را  آن 

اطالع ثانوي محروم هستند.»

با  رختكن  در  را  بازيكن  موي  كه  فوتبالي 
ماشين اصالح، كوتاه مي كنند. فوتبالي كه 
عليه  نمي توانند  اما  دارد  رييسه يي  هيات 
هم البي نكنند. فوتبالي كه «عدالت» گمشده 
آن است و همه چيز با البي هاي پشت پرده 
افشا مي شود. فوتبالي كه ميزان «اختالس» 
از  يكي  يكي  مديران  و  گرفته  باال  آن  در 
شيث  مي شوند.  گذاشته  كنار  باشگاه هاي 
پرونده  اين  در  نصرتي  محمد  و  رضايي 
در  بايد  را  و «علت»  هستند  تنها «معلول» 

جايي ديگر جست وجو كرد
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 افقي:
١- ماه دوم پائيز- بيوتكنولوژي

ــنگين-  ٢- ماركي بر خودروهاي س
الزم- به درستي كه

ــودرو-  خ ــات  قطع از  ــي  يك  -٣
و  ــده  كنن ــوازش  ن ــري-  اندازه گي

مهربان
ــازي،  ٤- درخت انگور- عريان- بازس

اصالح كردن- چاك دو كوه
ــطح- تنبل-  ــنجش س ــد س ٥- واح

فرسوده بر اثر ادامه يك فعاليت
ــرح و بيان- ضد پشتك- آواز  ٦- ش

قورباغه
٧- شكيبا- بدلي، قالبي- صدا

٨- سازي زهي شبيه گيتار- نصف- 
از شاعران عصر غزنوي

٩- گمان- مركز آنگوال- خدايي
ــاح-  ــي- روا، مب ــرف مفعول ١٠- ح

مصونيت در برابر بيماري ها
١١- ترسناك- وسيله توزين- شهر 
ــره حضرت  ــران كه مقب ــي اي زيارت

معصومه (س) در آن واقع است
١٢- مخفف از ما- فرق سر- مي برند تا 

خبردار شوند- سخنان بيمارگونه
ــگاهي- زدني  ــروف آزمايش ١٣- از ظ

نارفيق- هادي برق
١٤- سرنامه- گريه بلند- جمع نفس

ــي را با نيرنگ از سر خود باز  ١٥- كس
ــي مي گيرند تا از او  كردن- براي كس

پشتيباني كنند
 عمودي:

ــت- فيلمي از  ١- كتاب مقدس زرتش
كيومرث پوراحمد

ــه  ــده- كلم ــان گل كاري ش ٢- خياب
ــد-  ــه معني باش ــي ب دعاي

همدم
ــادر كننده  ــازمان ص ٣- س
ــور  ــت- كوچكترين كش نف
ــته  فرش ــا-  آفريق ــمال  ش

مغضوب
ــامان- گشت و  ٤- سر و س

گذار- محل- قدرت
شهرستان-  ــاهزاده-  ش  -٥

گرداگرد لب
نويسي-  ماشين  مفت-   -٦

دربه در
٧- گل نوميدي- زن زيبا- 

گياه دارويي
٨- هنر هفتم- يك حرف و 

سه حرف- دوباره كاري
٩- بازرگان- بدهكار- دعاي زير لب

ــرپر قديمي- بازگشت-  ١٠- تفنگ س
پول ژاپن

١١- مقابل آري- شتافتن- رياكار
ــماي خودماني-  ١٢- با رفت آيد- ش

گهواره- ساز ضربي
ــي  ــي- نوع ــل فرع ــادر- مقاب ١٣- م

نارنگي
ــور ترش-  ــواره- انگ ــدار س ١٤- تفنگ
صفات و شرايط قاضي طبق موازين به 

وسيله ... معين مي شود
١٥- هرزه گويي- درخور و شايسته

 افقي:
ــتان  ــي اس ــا- از آثارديدن ١- ماليخولي

خراسان جنوبي
٢- جوانمردي- قشنگ- سرطان خون

ــتاني و ييالقي در  ٣- منطقه اي كوهس
كرج- تاالر- از استان هاي شبه قاره

ــي زيزفون-  ــي- نوع ــو خال ــي ت  ٤- ن
مركب دان- جمع رأي

٥- پياپي- واگيري بيماري- شكسته
ــتن  ــاي بدن- محل نشس ٦- همه ج
عده اي براي شور و مذاكره- زر خالص

٧- پرچم- به خودروهايي گفته مي شود 
كه با هدف بهره گيري از حداكثر فضاي 
داخلي جهت حمل بار يا مسافر طراحي 

شده اند- زينت
ــن خصوصي- نانجيب- از  ٨- انجم

جان گذشته
ــردار خائن  ــي آب- س ــان ب ٩- بياب

داريوش سوم- نرم و نازك
١٠- گوشت درون و بيرون دهان- 

حاجت- از انواع باكتري
ــركاه-  ــت- آدم آب زي ١١- سرش
ــتاو لوكلزيو نويسنده  اثري از گوس

نوبل برده فرانسوي
ــه- هويج- مذكر-  ١٢- گهواره بچ

پاسخ مثبت
ــار  ي ــراس-  مه ــگزار-  سپاس  -١٣

عروس
ــه- پدر شعر نو-  ١٤- جمع وسوس

حنا
١٥- دستگاه نوار قلب- گواه

 عمودي:
١- بلدرچين- كتابي نوشته نائومي 

كالين (٢٠٠٧ ميالدي)
ــيده-  ــه- پوس ٢- كاخي در فرانس

سازمان فضايي
ــمه- بي خرد- ناوارد  ٣- ركاب و تس

و ناشي
٤- ماده بيهوشي- طينت- روستا- ساز 

جاري
٥- مركز غنا- محرم اسرار- از زبان هاي 

برنامه نويسي
٦- ابريشم خام- پدر فرانسوي- شاخابه 
ــكي  ــك و ژرفي از دريا كه در خش باري

پيش رفته باشد
ــاي  رقابت ه ــيدن-  كش ــان  زب  -٧
موتورسواري جي پي والنسيا در اسپانيا 
ــم... به پايان  ــا قهرماني تي ــه اخيراً ب ك

رسيد- يك ششم هر چيز 
ــوره  ــتش- از اجزاي پوند- س ٨- پرس

هشتاد و يكم از قرآن مجيد
ــاده لوح- خطيب و رهبر انقالبي  ٩- س
ــوي- روكار  ــروف فرانس مع

ساختمان
١٠- شهرت طلب- زعفران- 

حرف نفرت
١١- پهلوان- وظيفه درخور 

دانش آموز- پايتخت ليديه
ــني  چاش ــته-  شايس  -١٢
ــرس- زمين  ــه دار- نت ادوي

آماده كشت
١٣- مقاله پژوهشي درباره 
ــوع- بي فايده و  ــك موض ي

ناراست- فرمانروايان
١٤- مرطوب- مقابل كلي- 

سرود
١٥- از تيم هاي مطرح جام 

باشگاه هاي اروپا- ظلم
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

فكر آغاز برنامه و فعاليت جديد را به دوره هاى بعد واگذار نمائيد 
و در موقعيت بسيار خوب مالى و فكرى قرار داريد ، بهتر است 
انرژى تان را صرف خانه و بودن با عزيزان بكنيد و بر در آمدتان 
اضافه گشته و جبران همه عقب افتادگى هاى مالى گذشته خواهد 
گشت . آخرين نگرانيتان در رابطه با عشق و ازدواج خواهد بود ؛ 
ورود مسافرينى از راه دور فوق العاده خوشحالتان خواهد نمود ؛ 

در قبول پيشنهادهاى شراكتى دقت بيشترى بكار گيريد . 
� ارديبهشت ماه: 

شايد اكنون احساس نموده باشيد كه داريد به بن بست ميرسيد 
و نميتوانيد روى هيچكس حساب نمائيد بنابراين بهترين دوره را 
داريد كه تمام قيد و بندهاى بيهوده را از دور خود جدا نموده و 
با تمركز نمودن روى آنچه كه واقعا ميتوانيد خوشحالتان سازد 
، هدف و روش جديد زندگى را پيش گيريد. در زندگى زناشوئى 
را  خودتان   ، بگيريد  را  خود  تصميمات  منطقى  اگر  احساسى  و 
خوشبخت تر خواهيد يافت ؛ در دوره فشارهاى شديد مالى قرار 

داريد و بايد كمى صبور باشيد.
� خرداد ماه: 

عشق هنگامى وجودتان را پر خواهد ساخت كه درهاى قلبتان را 
بشمار  فاجعه  را  گذشته  عشق  در  شكست   ، سازيد  باز  برويش 
كه  دهيد  اجازه  دارند  دوستتان  كه  كسانى  و  خود  به  و  نياوريد 
احساسيتان  روابط  در   . بنمايند  نمودنتان  خوشبخت  در  سعى 
مالى  پيشرفت   ، بيايد  بوجود  مثبت  بسيار  تغييراتى  دارند  امكان 
خواهد  باال  نيز  تان  مخارج  مقدار  ولى  نمود  خواهيد  گيرى  چشم 
رفت ؛ ديگران نيز احتياج بكمك مالى خواهند داشت ؛ اين هفته به 

بچه ها توجه بيشترى نشان دهيد.
� تير ماه: 

اين هفته احساس ميكنيد كه اعصابتان زير فشار زياد قرار گرفته 
است ، ممكن است اين موضوع دليل بخصوصى نداشته باشد ولى 
باعث درگيرى زياد با كسانى كه دوست داريد ، خواهد گشت. اگر 
نيازهاى  به  بيهوده  تعصب  بخاطر   ، هستيد  عاشق  مجردين  جزو 
خصوصى خودتان ، در روابط خود به بن بست خواهيد خورد و 
اگر متاهل هستيد بهتر است سرتان را با مسئوليتهاى ديگر گرم 
نموده و كمتر با همسرتان برخورد نمائيد ، اگر مجرد و تنها هستيد 
محيط  در  داشت.  نخواهيد  را  عشق  جستجوى  حوصله  و  حال   ،
فعاليت نيز مواظب باشيد كه بيهوده همكاران و همكالسيها را از 
خود نرنجانيد و اگر ميتوانيد دو سه روزى را به مسافرت برويد.

� مرداد ماه: 
اگر چه دوست داريد كه زندگى خودتان را آنچنان كه ميخواهيد 
كنترل نمائيد ولى در دوره اى هستيد كه احتياج به تواضع بيشتر 

خواهيد داشت. 
زندگى  مورد  در  عقيده  اظهار  و  راهنمائى  از  ديگران  قصد 
خصوصى شما ، عالقمند بودن آنها بشما ميباشد ؛ سعى كنيد در 
اين دوره بيشتر با ديگران همكارى كنيد ؛ شايد اين هفته مجردين 

دنبال عشق نباشند.
� شهريور ماه: 

بعد از چند سال تالش مداوم ، اكنون وقت استراحت و لذت بردن 
از برآوردها را خواهيد داشت ، وقت كافى براى مشغول شدن در 
خواهيد  اند  بوده  فكرتان  در  قبل  مدتها  از  كه  هايى  فعاليت  انواع 
داشت و خواهيد توانست وقت بيشترى را با دوستان به شب زنده 

دارى بگذرانيد . 
و  بپردازيد  تفريح  به  و  بوده  خود  با  مدتى  براى  ميخواهيد  شايد 
رابطه با  هستيد ، آخرين نگرانيتان در  براى همين نيز اگر مجرد 

بود  خواهد  عشق 

زناشوئى  روابط  ناماليمات  مقابل  در  كنيد  سعى  نيز  متاهلين   ،
صبورى و تحمل بيشترى نشان دهيد ؛ در رابطه با پول تغييرات 

بسيار مثبتى و رضايت بخشى را تجربه خواهيد نمود.
� مهر ماه: 

گروهى از متولدين اين ماه خود را درگير اختالف ساخته اند كه 
خورد  اعصاب  و  دردسرها  به   ، باشد  چه  هر  آن  عاقبت  مسلما" 
اولين  در  وقتى  اختالفات  بعضى  ، اصوال"  ارزد  هايش نمى  شدن 
مراحل حل شود جاى گسترش نميابد ولى وقتى ديگران هم در آن 
دخالت كنند و دامنه اش را وسعت دهند ، قابل كنترل نيست. براى 
جوانان ، امكان تحصيل بدست آوردن تخصص اين روزها زياد 
است ولى اگر شانش را از دست بدهند ديگر كمتر بدست مياورند.

� آبان ماه: 
شرايطى  در  اغلب  ماه  اين  متولد  بزرگترهاى  و  مادرها  و  پدر 
بدليل  عده  اين   ، هستند  دل  دو  رفتن  و  ماندن  در  كه  دارند  قرار 
رويدادهاى اخير زندگى شان براى يك سفر يا نقل و انتقال تازه 
در حال تصميم گيرى هستند ولى در نهايت اين مسئله آنها را به 
يك بن بست فكرى كشانده است در هر حال بايد با دور انديشى 
در  گروهى  كنند.  فكر  آن  عوارض  و  عواقب  به  و  بگيرند  تصميم 
كار خود دچار نوعى بالتكليفى شده اند يعنى هم پيشنهاد جالبى 
برايشان رسيده و هم در آن امتيازاتى دارند بهر حال بايد سريعا" 

تصميم بگيرند.
� آذر ماه: 

است  شيرين  خاطرات  به  دلبستگى   ، كردن  ها  گذشته  از  يادى 
ها  دلبستگى  همه  و  داد  ربط  گذشته  به  را  افكار  همه  نبايد  ولى 
داشت.  نگه  ثابت  و  شده  فريز  گذشته  همان  در  را  ها  خوشى  و 
كه  مياد  پيش  افراد  گونه  اين  زندگى  در  اى  تازه  تحوالت  بزودى 
خود بخود آنها را به آينده و رويدادهاى خوش آن مى كشاند به 
آن دسته از متولدين اين ماه كه اسرار مهمى را درباره اطرافيان 

منفى  جهت  در  نكرده  خداى  ميشود  توصيه  دارند  سينه  در  خود 
قيمت  به  راه  اين  در  اشتباهى  هر  چون  نگيرند  بكار  رسوايى  و 

زندگيشان تمام ميشود.
� دى ماه: 

 ، همكاران  با  بيهوده  هاى  بحث  و  جر  در  شدن  آلوده  وسوسه 
همكالسى ها و حتى افراد خانواده خواهيد گشت ، سعى كنيد در 
مسافرت  شانس  ننماييد.  گيرى  تصميم  يكطرفه  نمودن  قضاوت 
بخاطر رشته فعاليتتان وجود دارد كه ميتواند نقش بسيار مثبتى 
را در آرام نمودن اعصابتان بازى كند ولى متاهلين روزى نخواهد 
بود كه بخاطر بچه ها و مسائل مالى بيهوده سربسر هم نگذاريد ؛ 

اين هفته دوره مثبتى براى گرفتن وام و قرض نميباشد.
� بهمن ماه: 

سعى ميكنيد مشكالت و سوءتفاهماتى را كه بين شما و همسر و 
يا محبوبتان وجود داشته است بكلى رفع نمائيد و بهمين دليل نيز 
احتياج داريد كه وقت بيشترى را با او صرف نمائيد اما اگر جزو 
مجردين هستيد ، عشق بطور غيرمنتظره اى وارد زندگيتان گشته 
موقعيت  گذاشت.  خواهد  تنهايتان  ديگر  بار  نيز  سرعت  بهمين  و 
ماليتان نيز با شروع يك منبع جديد درآمد ، اگر چه جزئى ميتواند 

بشما اجازه نفس كشيدن را بدهد.
� اسفند ماه: 

در دوره متعجب شدن قرار داريد ؛ خبرهائى كه بطور غير منتظره 
رشته  در  موفقيت   ، پول  با  رابطه  در  هائى  مژده   ، شنيد  خواهيد 
فعاليت و قضاياى ديرين و كهنه قانونى خواهند بود ، آشنائى با 
باشد  زيبائى  بسيار  عشقى  رابطه  به  تبديل  ميتواند  مخالف  جنس 
كه در انتها به عروسى و تشكيل خانواده نيز بيانجامد. اين هفته 
مسافرتى ناگهانى يا ورود مسافرانى باعث خواهد شد كه بعد از 
گرفتاريهاى  ؛  كنيد  مالقات  ديگر  بار  را  عزيزانتان  طوالنى  مدت 

جزئى را بى اهميت نشماريد. 

جدول و سرگرمى






