
افزايش فشارهاي ديپلماتيك عليه ايران
اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  مديركل  گزارش  تازه ترين 
درباره برنامه هسته يي ايران، با   همان محتوايي كه از هفته ها 

پيش رسانه هاي غربي خبر داده بودند منتشر شد.

يوكيا آمانو در حالي اين گزارش را در اختيار 35 عضو شوراي حكام آژانس بين المللي 
انرژي اتمي قرار داد تا در نشست فصلي اين شورا در وين مقر آژانس مبناي بررسي 
پرونده هسته يي ايران قرار گيرد .  تازه ترين گزارش يوكيا آمانو همانطور كه رسانه ها 
و ديپلمات هاي غربي هم پيش تر وعده داده اند متفاوت تر از گزارش هاي پيشين بود و 
اين بار صريح تر از قبل به ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته يي ايران پرداخته شده 
همچون  بند  و 57  صفحه  در 10  آن  نخست  بخش  كه  است  شده  تنظيم  بخش  دو  در  گزارش  اين  است. 
گذشته برنامه هاي جاري هسته يي ايران را مورد بررسي قرار داده است. مهم ترين و جنجال برانگيز ترين 
بخش گزارش تازه آژانس، ضميمه 12 صفحه يي آن است كه با عنوان «ابعاد نظامي احتمالي برنامه اتمي 

ايران» منتشر شده است. اين در حالي است ...
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وقتى صحبت از اتحاد و همبستگى و همدلى جوامع مى شود، به راحتى مى توان به هر جامعه اى با توجه به تاريخ 
مدون، رفتارهاى اجتماعى روزمره، فرهنگ، آداب ، رسوم شان و ... نمره اى را اختصاص داد. 

باز در خود هر جامعه اى، معيارهاى متفاوتى وجود دارد كه مثل قوميت، نژاد، زبان، منطقه زندگى و ... درجه اين 
اتحاد را در يك قوم خاص مشخص مى كند و در نهايت برآيند تمامى اقوام يك جامعه، نتيجه كل اتحاد مردم يك  
كشور را نشان مى دهد. ما ايرانيان نيز از اين طبقه بندى بيرون نيستيم. در ميان اقوام ايرانى با گويش هاى زبانى 
فراوانى كه داريم، هستند قوميت هايى كه به اتحاد و پشت هم بودن معروفيت دارند. با يك نگاه كلى به جامعه ى 
خودمان و مرور تاريخ گذشتگانمان، شاهد آن هستيم كه ملت ايران در جايى كه مسئله اى ملى مطرح بوده، زبان 
و مليت و منطقه و نژاد را فراموش كرده و همه در قالب يك كل واحد، در دفاع از منافع ملى قدم برداشته اند. نمونه 

هاى آنها هم در خاطر هر كداممان كم نيست. 
اما وقتى به رفتارهاى اجتماعى روزمره مان مى رسيم، به يكباره آن درجه از اتحادى كه در ايرانيان سراغ داريم، 

به گونه اى از بين رفته به نظر مى رسد كه گاهى انگشت تحير را بر لبان انسان مى نشاند. 
مثال آوردن در اين بخش هم كار چندان پيچيده اى نيست و همه ما در ذهنمان موارد بسيارى را براى بازگو 

كردن داريم. 
اين اتحاد و حمايت كردن از يكديگر براى ما كه سنگ بناى زندگى مان را در كشورى ديگر بنا نهاده ايم، بيشتر 

اهميت دارد. 
مدتى است كه نشريه ما نيز سهمى، هر چند كوچك، اما خالصانه در برقرارى اين اتحاد و ارتباط ميان ايرانيان 
ساكن انگلستان، با هر عقيده داشته است. يك بخش از اين سهم، اطالع رسانى برنامه هاى جارى ايرانيان در هفته 
نامه پرشين است كه با توجه به درخواست هاى فراوان شما خوانندگان محترم، هر هفته ستونى به اين منظور در 

نظر گرفته شده است. 
نامه  هفته  مسئوالن  شخصى  عقايد  بر  حمل  را  انگلستان  هاى  كنسرت  و  رويدادها  مراسم،  برخى  درج  عدم  اما 

ننماييد.  
رويدادهاى  كليه  معرفى  در  تالش  مختلف،  منابع  از  فراوان  جوهاى  و  پرس  و  تالش  با  نامه  هفته  اين  مسئوالن 
اطالع  امر  در  خودمان  وظيفه  انجام  ضمن  ها،  برنامه  معرفى  رغم  على  كه  اينست  جالب  نكته  دارند.  را  ايرانيان 

رسانى، به هر چه پربارتر نمودن جمعيت هاى ايرانيان نيز كمك مى نمائيم.
 اما در اين بين نيز برخى از مسئوالن برگزارى برنامه ها و كنسرت هاى مختلف، با كم لطفى خود، ما را از درج 
اخبار و تاريخ برنامه هايشان منع مى نمايند و دليل آن هم تا به امروز براى ما روشن نشده است. كاش اين منع 
كردن با رفتارى خوش و در خور شأن نام ايرانى بود. ايميل هاى تهديدآميز، تماسهاى تلفنى مكرر همراه با بى 

احترامى جارى در كالمشان، مواردى است كه ما را از درج برخى مراسم ها و كنسرت ها بر حذر داشته است. 
پوزش صميمانه ما را بپذيريد و اميدواريم همه با هم تالش كنيم تا جامعه اى با اصول اخالقى و بنيادى محكم 

داشته باشيم. 
در همين جا به تمام دست اندركاران و برنامه گذاران عزيز اعالم مى داريم با درج تاريخ برنامه هاى مختلف شما 
و معرفى آنها در صفحه فيس بوك اين نشريه، نه تنها شما متحمل هزينه اى نخواهيد شد، بلكه مراسم شما در بين 
ايرانيان ساكن در انگلستان معرفى خواهد شد. فقط آگهى هاى تبليغاتى شما در صورت ارسال به ما و چاپ آن 

در هفته نامه متحمل هزينه خواهد بود. 
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. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

بگذار تو را در آغوش گيرم، 
براى انسانهاى عاقل مى توان گفت كه، مصيبتى نا خوشايند، دوره آموزشى هوشمندانه اى است. 

هنرى ششم، بخش سوم، پرده سوم، صحنه اول. 

Let me embrace thee, sour adversity, for wise 
men say it is the wisest course. 

Henry VI, Part III, Act III, 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  

تظاهرات ضددولتى دانشجويان 
انگليس در مركز لندن آغاز شد

تظاهرات بزرگ ضددولتى دانشجويان انگليس بعدازظهر چهارشنبه با 
اجتماع صدها نفر از دانشجويان، اساتيد و كاركنان دانشگاه ها، مراكز 

آموزش عالى و اقشار مختلف مردم مقابل دانشگاه لندن آغاز شد.
به گزارش هفته نامه پرشين، تعداد كثيرى از تظاهركنندگان كه شعار 
نوشته هاى آموزش رايگان براى همه، دانشگاه ها بنگاه تجارى نيستند، 
شهريه  افزايش  هستيم،  ائتالفى  دولت  رياضتى  سياست هاى  مخالف 
دانشگاه ها را متوقف كنيد، اعتبارات بخش هاى عمومى را كاهش ندهيد، 
كاهش اعتبارات نظامى را جايگزين كاستن از بودجه هاى عمومى كنيد 

و جنگ را متوقف كنيد، در اين تجمعات به چشم مى خورد.

صنفى  اتحاديه  ساختمان  مقابل  تجمع  از  پس  معترض  دانشجويان 
مركز  سمت  به  را  خود  راهپيمايى  اقشار،  ديگر  همراه  لندن،  دانشگاه 

مالى اين شهر موسوم به سيتى آغاز كردند.
راهپيمايان ، پس از عبور از ميدان بزرگ ترافالگار و خيابان هاى مركزى 
شهر به سمت كليساى سنت پل محل تجمع معترضان ضدسرمايه دارى 
كه از حدود چهار هفته قبل در آنجا چادر زده اند، رفته و در نهايت 

مقابل دانشگاه متروپليتن لندن واقع در خيابان مورگيت تجمع كردند.
ده ها  كه  مى كنند  بينى  پيش  بزرگ،  تظاهرات  اين  دهندگان  سازمان 
هزار نفر با حمايت از تظاهذ كنندگان مخالفت خود را با سياست هاى 
دولت ائتالفى انگليس بويژه برنامه هاى افزايش شهريه دانشگاه ها و 

خصوصى سازى هرچه بيشتر آموزش عالى، اعالم كنند.
خدمت  به  را  پليس  مامور  هزار  چهار  از  بيش  لندن  متروپليتن  پليس 

گرفته بود تا تظاهرات دانشجويان را كنترل كند.
در طول تظاهرات صدها پليس، تظاهركنندگان را همراهى مى كردند و 
خودروهاى مملو از ماموران نيز در خيابان هاى مختلف مركز شهر 

مستقر شده تا در صورت نياز، عليه تظاهركنندگان وارد عمل شوند.
سازمان موسوم به ائتالف ملى در مقابل افزايش شهريه ها و كاهش 
بر  مبنى  پليس  تهديدات  كرد:  تاكيد  اى  بيانيه  در  عمومى  اعتبارات 
احتمال استفاده از گلوله هاى پالستيكى عليه دانشجويان معترض، ما 

را مرعوب نخواهد كرد.
روز  دانشجويى  تظاهرات  اصلى  دهنده  سازمان  كه  تشكل  اين 
چهارشنبه در انگليس است، تهديدات پليس را محكوم كرد و گفت: تهديد 
دانشجويان با گلوله هاى پالستيكى، اقدامى تحريك آميز و غيرسازنده 

است.
پليس انگليس تهديد كرده است، در صورت به خشونت كشيده شدن 
تظاهرات دانشجويان معترض در روز چهارشنبه، اجازه دارد از گلوله 

هاى پالستيكى براى سركوب آنان استفاده كند.

عمومى  اعتبارات  كاهش  و  ها  شهريه  افزايش  مقابل  در  ملى  ائتالف 
افزود: تصميم پليس مبنى بر به كارگيرى گلوله هاى پالستيكى بدون 
تظاهرات  اصلى  دهندگان  سازمان  عنوان  به  ما  با  هماهنگى  هرگونه 
اتخاذ شده است و به نظر مى رسد هدف آن مرعوب كردن دانشجويان 

باشد.
اين تشكل مدنى انگليس افزود: تاكتيك هايى نظير استفاده از نيروهاى 
اسب سوار عليه تظاهركنندگان و محاصره طوالنى مدت آنان در يك 
سال  دانشجويى  اعتراضات  جريان  در  كه  محدود(كتلينگ)  فضاى 
ظالمانه،  هايى  تاكتيك  شد،  گرفته  كار  به  گسترده  طور  به  گذشته 

غيرانسانى و غيرسازنده بودند.

در اين بيانيه با اشاره به افزايش سه برابرى شهريه هاى دانشگاه ها و 
تالش دولت براى خصوصى سازى آموزش آمده است: دولت ائتالفى 
انگليس با اين سياست ها، به مردم بويژه جوانان و دانشجويان خيانت 

كرده است.
اعتبارات  كاهش  و  ها  شهريه  افزايش  مقابل  در  ملى  ائتالف  بر  افزون 
عمومى، اتحاديه ملى دانشجويان، اتحاديه دانشگاه ها و كالج ها، يو.كى. 
آنكات، ائتالف ضدجنگ انگليس، جنبش ضدسرمايه دارى لندن  و ده ها 
نفر از اساتيد و مدرسان دانشگاه ها از برگزارى اين تظاهرات بزرگ 

حمايت كرده اند.

اكثر مسيرهاى تظاهرات دانشجويى امسال در مركز مالى لندن موسوم 
به سيتى تعيين شده بود تا هم دانشجويان حمايت خود را از جنبش 
ضدسرمايه دارى اعالم كنند و هم معترضانى كه در دو نقطه از مركز 

شهر چادر زده اند، بتوانند به جمع دانشجويان تظاهر كننده بپيوندند.
شهر لندن اواخر پاييز و اوايل زمستان سال گذشته نيز شاهد برگزارى 
چندين تظاهرات بزرگ دانشجويى بود كه با دخالت پليس ضدشورش 
نيز  گروهى  و  مجروح  دانشجو  تعدادى  و  شد  كشيده  خشونت  به 

دستگير شدند.
تظاهرات سال گذشته در اعتراض به قانون افزايش سه برابرى شهريه 
دانشگاه ها برگزار شد كه توسط دولت ائتالفى انگليس ارائه شده بود.

روشنفكرى و مفهوم آن
در  آشورى  داريوش  آقاى  سخنرانى  پنجم   بخش 

كتابخانه ى كنزينگتون لندن

كوپرنيكى،  انقالب  از  كه  بينيد  مى  مواقع  خيلى  شما   ...
انقالب نيوتنى ، انقالب داروينى، انقالب فرويدى و انقالب 

كانتى و بسيارى ديگر صحبت مى شود.
و  است  اصل  تغيير،  كه  است  جهانى  مختص  همه  اينها   
آيد.  مى  حساب  به  تقدس  يك  نحوى  يك  به  دادن  تغيير 
ايستايى  كه  مدرن  قبل  ما  انسان  نگاه  مقابل  در  درست 
جهان و همه چيز برايش اصل بود و اصال تصورى از اين 
نداشت كه در نظام سياسى مى شود پادشاهى را برداشت 
و جمهوريت را آورد. به هر حال روشنفكران حامل اين 
بستر  و  مركز  كه  ها  ايده  اين  و  هستند  انقالبى  هاى  ايده 
در  بعد  انگلستان  در  اول  هست،  غربى  اروپاى  در  آنها 
فرانسه و بعد از آن در آلمان مى باشد. در واقع اين سه 
كشورى كه همه ى ايده هاى مادر مدرنيت به قول من، در 
آنها شكل مى گيرد و از اينجا هم به تمام دنيا صادر مى 
شود. وقتى كه ذهن اروپايى كشف مى كند و بعد شروع 
مى كند به دست اندازى به بقيه جهان و كلونيزيسم جهان 
آمريكا  قاره  كشف  از  بار  اولين  آورد،  مى  وجود  به  را 
آغاز مى شود و بعد به كمك پيشرفتهاى تكنولوژيكى كه 
مى كند، كشتيهايى كه مى توانند اقيانوس ها را طى كنند، 
را  جهت  توانند  مى  كه  نماهايى  قطب  يا  راهنمايى  وسايل 
دنبال كنند و ... شروع به گشتن مى كنند. قاره هاى ديگر، 
به  شروع  آن،  پى  در  و  كشف  را  ها  اقيانوس  و  درياها 
زير تسلط و تصرف خودشان در آوردن و ارتباط برقرار 

كردن با بقيه جهان مى كنند. 
چندانى  ارتباط  ها  اروپايى  با  اصال  نوزدهم  قرن  تا  ما 
به  آمدن  به  شروع  هايشان  سياح  آن  از  بعد  نداشتيم. 
ايران كردند. سياح هاى انگليسى و فرانسوى به ايران مى 
ما  دنياى  و  نوشتند  مى  هم  خاطرات  يا  و  كتاب  و  آمدند 
را هم نظاره مى كردند. حتى كتابهاى خوبى هم در قرن 
را  ما  گياهان  عكس  مثال  كردند.  تهيه  هفدهم  و  شانزدهم 
و  ديدند  را  آنجا  و  رفتند  جمشيد  تخت  به  يا  و  كشيدند 
بدون اينكه حتى بدانند اينها چه هستند، عينا كپى كردند و 
بعد تبديل به موضوعى شده است كه خب، حاال اينها چه 
نوشته  اينها  شدند  متوجه  بعد  گويند؟  مى  چه  و  هستند؟ 
هايى هستند كه بايد مطعلق به زبانى باشند و يك معنايى 
دارند و اينكه چطور مى شود اين معناها و يا اين زبان را 
چيز  همه  خواهد  مى  كه  كنجكاوى  ذهن  اين  كرد.  كشف 
را در روى كره زمين بشناسد و قدرتش بسط بى نهايت 
خواست  به  مربوط  مسائل  كه  اينجاست  و  كند  مى  پيدا 
دانش و خواست قدرت كه نيچه آن را بكار مى برد خيلى 
معنى و مفهوم پيدا مى كند. اين ميل به خواستن در واقع 
از خواست قدرت بر مى آيد. و اين تمدن اروپايى كه به 
حالت انفجارى، از بعد از رنسانس شروع به بسط قدرت 
در سراسر كره زمين كرد و ايده هايشان را به بقيه دنيا 
نشر مى دهند. مثال به اروپاى شرقى مى رود، به روسيه 
مى رود و از آنجا نشت مى كند به عثمانى و مى آيد به 
امپراطورى ايران و چين و ... و تمام كره زمين را متحول 
مى كند. در نتيجه اين پديده روشنفكرى كه ما مى شناسيم 
جهان گير مى شود. اما مهم اين است كه اين در همه جاى 
دنيا يك مدل و يك چيز نيست. هر جايى كه در عين حال 
 ، اجتماعى  بستر  و  خودش  محيط  و  شرايط  با  رود،  مى 
تاريخى، فرهنگى خودش يك جور سازگارى پيدا مى كند 
و رنگ آنجا را به خود مى گيرد. به همين دليل آن چيزى 
مفهوم  با  عينا  اين  گوييم،  مى  فكرى  روشن  آن  به  ما  كه 
به  تشنگى  نوع  آن  نيست.  يكى  اروپايى  "انتلكچواليسم" 
كه  فردگرايى  يا  فرديت  و  "اينديويژواليسم"  نوع  آن  علم، 
مربوط به فرهنگ اروپايى است و يكى از عناصر اساسى 
است كه پيدا مى شود، از قرن شانزدهم به اين طرف آغاز 
شد. با انقالب هاى "بورژازى" و بنيان هاى فكرى كه بر 
به  دارد  حق  انسانى  ذهن  و  است.  فرديت  و  فرد  اساس 
ى  اراده  با  و  باشد  متكى  خودش  عقالنيت  به  و  خودش 

خودش جهان را تغيير دهد. 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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با سرعت 360 كيلومتر در ساعت 
به سمت مسابقات فرمول يك

تهيه : محسن غفارى 

به گزارش هفته نامه پرشين روز دوشنبه هفتم نوامبر 
جلسه ى مطبوعاتى پرسش و پاسخ از كورش محمد 
لندن  دپوت  آرت  در  ايرانى  جوان  ى  راننده  خانى 

برگزار شد. 
كورش 22 ساله، متولد مشهد است. به گفته ى خودش 
رانندگى را از سن 8 سالگى با ماشين مخصوصى كه 
با  است.  كرده  آغاز  بود،  كرده  تهيه  وى  براى  پدرش 
نوجوانى،  و  كودكى  دوران  همان  در  و  ماشين  همان 
13 بار به مقام هاى جهانى دست يافته است. پس از 
و  شود  مى  ايران  در  ماشين  با  پرش  دار  ركورد  آن 
نهايتا ايران را در سن 18 سالگى به مقصد انگلستان 

ترك مى كند. 

رشته  در  هايش  آموزش  ادامه  با  نيز  انگلستان  در 
با  رقابت  و  مسابقه  در  شركت  به  موفق  اتومبيلرانى 
بيست راننده ى برتر دنيا كه در هفته اول نوامبر در 
كشور هند برگزار شد، گرديد. جايگاه سوم اين مسابقه 
بعد از دو راننده انگليسى به كورش اختصاص يافت و 
او تنها ايرانى شركت كننده در اينگونه مسابقات بود. 
و  رواديد  صدور  مشكالت  جوان  راننده  اين  گفته  به 
هاى  اتومبيل  با  قبلى  تمرين  عدم  آن  طبع  به  و  ويزا 
و  مقام  اين  آوردن  بدست  علت  مسابقه  براى  موجود 

جلو زدن اتومبيل هاى ديگر از وى شد. 
كورش محمد خانى فقط يك مرحله تا مسابقات فرمول 
يك فاصله دارد و اگر اين مرحله را پشت سر بگذارد 
نام خود را به عنوان اولين راننده ى ايرانى فرمول يك 

ثبت خواهد كرد. 
را  انگلستان  در  موجود  امكانات  و  آموزش  كورش 

ذكر  مسابقات  اين  در  موفقيتش  اصلى  عوامل  از  يكى 
كرد و خاطرنشان نمود: نبود امكانات و دانش كافى از 
علم اتومبيلرانى در ايران، باعث شده است كه جوانان 
جهانى،  هاى  رقابت  در  نتوانند  رشته  اين  به  عالقمند 

به  رسيدن  را  خود  هدف  وى  باشند.  داشته  جايگاهى 
باالترين جايگاه جهانى در رشته ى اتومبيلرانى عنوان 
در  روزى امكانات كافى  در صورتى كه  كرد و گفت: 
ايران در اين رشته ورزشى فراهم شود، به ايران باز 
ديگر  به  رشته،  اين  در  را  تجربياتم  تا  گشت  خواهم 

رانندگان جوان ايرانى آموزش دهم. 

گزارش آنچه در جلسه اول آموزش عكاسى گذشت
عكس خوب چيست؟ 

به  ديجيتال  عكاسى  آموزش  جلسه  اولين  نوامبر،  چهارم  روز  گذشته  هفته   : غفارى  محسن 
ميزبانى هفته نامه پرشين در شمال لندن برگزار شد. در اين جلسه كه انتظار مى رفت با توجه 
شركت  تعداد  نامه،  هفته  بوك  فيس  صفحه  در  عكاسى  عالقمندان  از  تعدادى  حضور  اعالم  به 
عكاسى  دوستداران  تقدير  و  قبول  قابل  حضور  با  هم  باز  باشيم،  داشته  را  بيشترى  كنندگان 
مواجه بوديم. شروع جلسه با اين سوال همراه بود كه عكس خوب چيست؟ و اينكه يك عكس 

خوب چه ويژگيهايى بايد داشته باشد؟ 
در نهايت با توجه به جواب هاى هنرجويان و جمع بندى برگزاركننده دوره، از ويژگيهاى اوليه 
يك عكس خوب به نور مناسب، وضوح تصوير باال، زاويه مناسب، كادردرست و از همه مهمتر 
جارى بودن يك داستان و يا يك اتفاق در عكس، نام برده شد. زمان جلسه بيشتر به بيان مبانى 

عكاسى، قطعات و اجزاى دوربين هاى ديجيتال گذشت. 
توسط  كه  بود  عكاسى  آموزش  اى  هفته  هشت  دوره  از  اول  ى  جلسه  اين  است  ذكر  به  الزم 
دوره  اين  در  شركت  گردد.  مى  برگزار  پرشين"   نامه  هفته  سردبير   " زرافشان  نجفى  عباس 
براى عموم آزاد و كامال رايگان است. قرار است هفته نامه پرشين در ادامه ى ايجاد ارتباط با 
مخاطبين نشريه و همچنين اين دوره ، با برگزارى تورهاى عكاسى گروهى در طبيعت، دوره 
را از حالت تئورى خارج و تبديل به كارگاه عكاسى به همراه آموزش عكاسى با دوربين هاى 
شخصى هنرجويان نمايد. عالقمندان حضور در ادامه اين دوره مى توانند با شماره تلفن هاى 

02074332516 و يا 07811000455 تماس حاصل و جهت ثبت نام خود اقدام نمايند. 
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آمانو اطالعات تازه 
از برنامه هسته يي 
ايران را منتشـركرد

 
واكنش منفي چين و روسيه تا موضع گيري محتاطانه امريكا

انرژي  بين المللي  آژانس  مديركل  گزارش  تازه ترين 
اتمي درباره برنامه هسته يي ايران، با   همان محتوايي 
بودند  داده  خبر  غربي  رسانه هاي  پيش  هفته ها  از  كه 

منتشر شد.

شوراي  عضو   35 اختيار  در  را  گزارش  اين  حالي  در  آمانو  يوكيا 
فصلي  نشست  در  تا  داد  قرار  اتمي  انرژي  بين المللي  آژانس  حكام 
اين شورا در وين مقر آژانس مبناي بررسي پرونده هسته يي ايران 
قرار گيرد كه پيش از اين و از مدت ها قبل رسانه ها غربي، در جريان 
محرمانه  است  قرار  كه  اطالعاتي  نوعي  به  و  بوده اند  آن  محتواي 
باشد همچون گذشته ابتدا سر از رسانه ها درآورد و بعد روي ميز 
كه  همانطور  آمانو  يوكيا  گزارش  تازه ترين  گرفت.  قرار  ديپلمات ها 

رسانه ها و ديپلمات هاي غربي هم پيش تر وعده داده اند متفاوت تر از 
احتمالي  ابعاد  به  قبل  از  صريح تر  اين بار  و  بود  پيشين  گزارش هاي 

نظامي برنامه هسته يي ايران پرداخته شده است.
اين گزارش در دو بخش تنظيم شده است كه بخش نخست آن در 10 
صفحه و 57 بند همچون گذشته برنامه هاي جاري هسته يي ايران را 
مورد بررسي قرار داده است. مهم ترين و جنجال برانگيز ترين بخش 
عنوان  با  كه  است  آن  صفحه يي   12 ضميمه  آژانس،  تازه  گزارش 
اين  است.  شده  منتشر  ايران»  اتمي  برنامه  احتمالي  نظامي  «ابعاد 
تازه كار  مديركل  آمانو،  يوكيا  پيشين  گزارش  دو  در  است  حالي  در 
آژانس - كه پس از كناره گيري محمد البرادعي مديركل سابق آژانس، 
سومين گزارش خود درباره برنامه هسته يي ايران را منتشر كرده 
است- پرونده مطالعات ادعايي يا   همان ابعاد احتمالي نظامي برنامه 
هسته يي ايران كه در زمان مديركل سابق مختومه شده بود را معموال 
نه بطور جداگانه بلكه در   همان بخش نخست گزارش انتشار مي داد.

براين اساس اين نخستين بار است كه آژانس درباره نشانه هايي از 
«ابعاد نظامي احتمالي» در برنامه اتمي ايران، جزيياتي تا اين اندازه 
بخش  سه  داراي  صفحه يي   12 ضميمه  اين  مي كند.  منتشر  مفصل 
است. در بخش اول ضميمه، تاريخچه يي از تالش هاي آژانس براي 
يافتن پاسخ سواالت و ابهاماتي كه درباره اهداف و ماهيت جنبه هاي 
نگران كننده برنامه اتمي ايران ارايه شده است. بخش دوم هم به منابع 
و اعتبار اطالعات و چگونگي بررسي آنها توسط آژانس اختصاص 
و  دسترس  در  اطالعات  از  آژانس  تحليل  سوم،  بخش  در  اما  دارد. 
ارتباط آن با جنبه هاي نگران كننده برنامه اتمي ايران ارايه شده است.

آمانو در اين گزارش مدعي شده آژانس به يك برنامه رايانه يي ايران 
بمب  ساخت  براي  احتمالي  مدل سازي  نوعي  آن  در  كه  يافته  دست 
حال  در  ايران  كه  است  نشده  تاكيد  حال  اين  با  دارد.  وجود  اتمي 

آسوشيتدپرس  خبرگزاري  نيز  پيش  هفته  است.  اتمي  سالح  ساخت 
به نقل از ديپلمات ها خبر داده بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي 
بزرگ  محفظه هاي  ايران  مي دهد  نشان  كه  دارد  جديدي  اطالعات 
مقاصد  با  اتمي  انفجارهاي  آزمايش  «براي  كه  ساخته  فوالدي 

تسليحاتي استفاده مي شود.»
در سند ديگر گزارش پيرامون تالش ايران براي طراحي نمونه هاي 
رايانه يي كالهك هسته يي است؛ اتهامي كه پيش تر نيز بار ها از سوي 
غرب عليه ايران مطرح شده اما تاكنون مستنداتي از آن ارايه نشده 
است. ادعاي سوم مطرح شده در اين گزارش نيز استفاده ايران از 
جهت  در  اساسي  گام هاي  برداشتن  براي  خارجي  دانشمندان  كمك 

توليد سالح هسته يي و غلبه بر مشكالت فني است.
از  نقل  به  مقاله يي  در  پست  واشنگتن  روزنامه  نيز  پيش  چندي 
آژانس  گزارش  نوشت  غربي  ديپلمات هاي  و  اتمي  كار شناسان 
بين المللي انرژي اتمي نشان مي دهد ايران به كمك دانشمندان خارجي 
توانايي  آستانه  به  و  كند  برطرف  را  فني  مهم  موانع  است  توانسته 
كار شناسان  جمله  از  كه  شده  ادعا  گزارش  اين  در  برسد.  هسته يي 
هسته يي كه در اين سال ها به ايران در پيشبرد برنامه هسته اي اش 
شوروي  جماهير  اتحاد  كار شناس  دانيلنكو،  واچسالو  كرده اند  كمك 
سابق است. بر اين اساس اين فرد دست كم پنج سال با ايران همكاري 
داشته و كمك هاي وي بويژه در پيشرفت برنامه هسته يي ايران در 

زمينه نظامي موثر بوده است.
گزارش  در  شده  ارايه  مطالب  كه  داشت  تاكيد  واشنگتن پست  البته 
آمانو بيش از هر چيز متكي بر اسناد ارايه شده توسط سازمان هاي 
جاسوسي امريكا، انگليس و اسرائيل است؛ موضوعي كه خود آمانو 
نيز در گزارش تازه خود بر آن تاكيد كرده است. مديركل آژانس در 

گزارش خود مدعي شده است كه سازمان تحت نظارت وي حداقل 
ايران  هسته يي  برنامه  احتمالي  نظامي  جوانب  درباره  كشور   10 از 
معتبر  مجموع»  «در  اطالعات  اين  و  كرده  دريافت  جامعي  اطالعات 
ميالدي،  سال 2003  پايان  از  پيش  كه  است  شده  مدعي  است.آمانو 
برنامه  يك  چارچوب  در  ايران  احتمالي  نظامي  اتمي  فعاليت هاي 
سازمان يافته انجام مي شد و اين امكان وجود دارد كه در حال حاضر 

نيز برخي از اين فعاليت ها ادامه داشته باشد.
آژانس همچنين ادعا كرده است كه مداركي به حجم بيش از يك هزار 
و  مهندسي  طرح هاي  كردار ها،  گزارش ها،  مراسالت،  از  اعم  صفحه 
ويديو ها به دست آورده كه حاكي از اطالعاتي «پيچيده» است كه با 
هم ارتباط دارند. در بخشي ديگر از اين گزارش، يوكيا آمانو مدعي 
شده است ايران برنامه يي محرمانه به نام «برنامه آماد» داشته كه 
بوده  ميالدي  تا 2003  سال هاي 2002  بين  نيز  فعاليت هايش  بيشتر 
است. برنامه آماد داراي سه بخش بود: پروژه نمك سبز، طرح توليد 
براي  شهاب3  موشك  مجدد  طراحي  و  باال  قدرت  با  انفجار  چاشني 
ادعا  ادامه  در  آژانس  آن.  روي  بر  احتمالي  هسته يي  كالهك  نصب 
كرده است كه ايران برخي از فعاليت هايي كه در چارچوب آماد انجام 
مي داده را مجددا آغاز كرده است. تازه ترين گزارش مديركل آژانس 
بين المللي انرژي از برنامه هسته يي ايران با طرح ادعاهاي تازه در 
حالي در نشست آينده شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي كه 
در تاريخ 17و 18نوامبر (26 و 27 آبان) در مقر آژانس در وين، روي 
ميز 35 عضو اين شورا قرار مي گيرد كه به گفته ديپلمات هاي غربي 
احتمال ارجاع پرونده هسته يي ايران با توسل به اين ادعا به شوراي 
امنيت سازمان ملل متحد براي اعمال تحريم هاي بيشتر به دليل تاكيد 
است؛  بعيد  بسيار  ديپلماتيك  رويكرد  بر  پايبندي  به  روسيه  و  چين 
و  تحليل ها  كه  دهد  رخ  ديگري  اتفاقات  آينده  روزهاي  در  آنكه  مگر 

پيش بيني ها دورافتاده است.
واكنش منفي چين و روسيه به گزارش آمانو

پس از انتشار اين گزارش سيل واكنش ها به آن به راه افتاد. روسيه 
شايعات  رواج  را  آن  و  كرد  اتخاذ  اين باره  در  را  موضع  تندترين 
خواند. كشورهاي عدم تعهد نيز نسبت به اين گزارش واكنش منفي 
بيانيه يي  اين باره  در  روسيه  خارجه  امور  وزارت  داده اند.  نشان 
صادر كرد و گزارش آمانو را رواج شايعات و تحريف هاي سياسي 
دانست. در اين بيانيه آمده است: «شرايط موجود پيرامون گزارش 
آژانس اين سوال را به ذهن متبادر مي كند كه آيا در آن اسناد جديدي 
مبني بر تاييد سوء ظن ها درباره وجود عنصر نظامي در برنامه هاي 
هسته يي ايران وجود دارد يا اينكه صرفا بحث بر سر افزايش عمدي 
قبال  در  سازنده  رويكردهاي  با  مخالف  و  ايراني  ضد  احساسات 

پرونده هسته يي اين كشور است.»
در كنار واكنش روسيه اعضاي جنبش عدم پيش از انتشار رسمي 
گزارش بنا به درخواست ايران جلسه يي اضطراري تشكيل دادند و 
درباره آن به بحث و گفت وگو پرداختند. بنا به گفته سلطانيه نماينده 
ايران در آژانس اعضاي جنبش عدم تعهد مخالفت خود را با گزارش 
متشكل  تعهد  عدم  تروييكاي  ديگر  سوي  از  و  كرده اند  اعالم  آمانو 
شدند  موظف  آژانس  در  مصر  سفير  و  كوبا  سفير  ايران،  سفير  از 
مالقاتي با آمانو داشته و اعتراض جنبش عدم تعهد را به وي منعكس 
به  منفي  واكنش  تعهد  عدم  جنبش  و  روسيه  اينكه  وجود  با  كنند. 
گزارش آمانو نشان دادند اما امريكا واكنش محتاطانه نسبت به اين 

گزارش نشان داد.
ويكتوريا نوالند، سخنگوي وزارت امور خارجه امريكا روز سه شنبه 
اعالم كرد كه گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره ايران در 
دست بررسي وزارت امور خارجه اين كشور قرار دارد و تا پايان 
مطالعات هيچ اظهارنظري درباره آن صورت نخواهد گرفت. نوالند 

افزود كه امريكا هميشه با يافته هاي آژانس موافق نبوده است.
«تحريم هاي  اعمال  درباره  ايران  به  فرانسه  ديگر  سوي  از 
خارجه  وزير  ژوپه»  رويترز، «آلن  گزارش  به  داد.  بي سابقه»هشدار 
فرانسه روز چهارشنبه به ايران هشدار داد در صورتي كه با جامعه 
بين الملل در زمينه برنامه هسته يي خود همكاري نكند با تحريم هاي 
بي سابقه يي روبرو خواهد شد. ژوپه با صدور بيانيه يي اعالم كرد: 
فرانسه اعتقاد دارد افزايش فشارهاي ديپلماتيك عليه ايران، ضروري 
مخالفت  بين الملل  جامعه  مطالبات  با  ايران  اگر  داد:  ادامه  وي  است. 
و  فرانسه  كند،  رد  را  بين الملل  جامعه  با  جدي  همكاري  گونه  هر  و 
ديگر كشورها آماده تاييد تحريم هايي با گستره بي سابقه عليه تهران 

هستند.
متوجه  برخورد  اين  عواقب  مسووليت  ايران:  نماينده 

آمانو است
نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي با انتقاد از مديركل اين 
نهاد وابسته به سازمان ملل، درباره عواقب گزارش اخير او هشدار 
داد. وي گزارش اخير آمانو را غيرمتوازن، غيرحرفه يي و سياسي و 

تكرار ادعاهاي گذشته خواند.
علي اصغر سلطانيه درباره گزارش آمانو گفت: «سفراي چين و روسيه 
دو بار نسبت به اين اقدام آمانو هشدار دادند كه اقدام وي قابل توجيه 
انتظار  امريكا  بويژه  غربي  كشور  چند  فشار  تحت  آمانو  اما  نيست، 
اكثريت كشورها را ناديده گرفت.» نماينده ايران در آژانس بين المللي 
انرژي اتمي تاكيد كرد كه مسووليت عواقب اين برخوردها و ايجاد 
متوجه  كشورها  اسناد  از  حفاظت  تخلف  و  اختالف  و  تنش  فضاي 
آمانو است و از اين به بعد وي با چالش جدي روبرو است.محمود 
احمدي نژاد نيز در جريان سفر استاني خود به شهركرد در بخشي از 
سخنانش با انتقاد از رفتار برخي كشورهاي قدرتمند در قبال ايران 
گفت: خودشان مسلح به بمب هاي اتمي هستند و با پررويي مي گويند 
ايران مي خواهد بمب اتم بسازد، اين مردم اگر بخواهند بمب بسازند، 
از شما نمي ترسند و شما را آدم حساب نمي كنند. اين مردم نياز به 
بمب ندارند و راه زدن شما را خوب بلدند و طوري شما را مي زنند كه 
صدايش درنيايد. ملت ايران با فرهنگ و منطق و اخالق و عدالتخواهي 
دمار از روزگار شما درمي آورد. به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: 
من به اينها نصيحت مي كنم كه اين همه عليه ملت ما اقدام كرديد و 
جز بدبختي و رسوايي چيزي به دست نياورديد. من به شما نصيحت 
مي كنم كه از اين راه برگرديد، چرا حيثيت آژانس انرژي اتمي را خرج 

دولت امريكا مي كنيد؟ 
درباره  نيز  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي  مهمانپرست،  رامين 
نسبت  ما  گفت:  ايسنا  به  گزارش  اين  انتشار  به  ايران  واكنش هاي 
به افشاي پشت صحنه هاي اين گزارش سياسي اقدام خواهيم كرد. 
كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها و برخي از كشورهاي مستقل 
و قدرتمندي كه در آژانس حضور دارند مانند روسيه و چين بشدت 
است  شده  خود  اساسي  وظايف  از  انحراف  دچار  آژانس  اينكه  از 
با  كرد:  تاكيد  وي  مي كنند.  ابراز  را  ناراحتي  اين  و  هستند  ناراحت 
اين اقدام صورت گرفته و علني شدن به كار گيري مديركل آژانس به 
عنوان فردي وابسته به تصميمات مقامات غربي و امريكايي، شاهد 
موج اعتراض هاي جدي از سوي كشورهاي مختلف نسبت به اقدامات 

دبيركل و روند ادامه كار آژانس خواهيم بود.
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براى سكاندارى پير شديد آقاى 
برلوسكونى  

اروپا - اقتصاد ايتاليا مانند كشتى ست كه هنوز غرق نشده بلكه به 
يك كاپيتان جديد و متبحر نياز دارد.

كنيد:  درك  را  يونان  و  ايتاليا  بين  تفاوت  اينكه  براى  راه  يك 
جابجا  يونان  و  ايتاليا  وزير  نخست  اى  معجزه  با  كه  كنيد  تصور 
قابل  آشكارا  مردى  كه  است  اينگونه  يونان  بحران  ماهيت  شوند. 
اعتماد،توانا و جدى خودش را به طور ناگهانى مسئول اقتصادى 
عميقا به خطر افتاده بداند اما نتواند منابع را جمع اورى كند و يا 
كه  است  اينگونه  ايتاليا  بحران  ماهيت  كند.  مديريت  را  بحران  اين 
مردى كه هيچ كس سالها به طور كامل يه او اعتماد ندارد مسئول 
اقتصادى است كه با نقاط قوت آشكارا و برخى اشتباهات واضح 

اما نه فلج كننده است.
 وداع  جورج پاپاندرئو از قدرت نخست وزيرى بى شك  يونان را 
تضعيف خواهد كرد، اما سقوط سيلويو برلوسكونى فرض براينكه 
در حال حاضر اين اتفاق رخ داده است ايتاليا را تقويت خواهد كرد.

بعد از همه ى اينها ميزان بدهى ايتاليا شايعه استعفاى برلوسكونى 
را بيشتر مى كند و بعد او دوباره همه چيز را از ابتدا تكذيب مى 
گفت  سخن  قدرت  با  وداع  از  وى  كه  بود  جارى  ماه  ابتداى  كند. 
به  و   بياورد  راى  او  نظر  مورد  بودجه  تا  بود  كافى  خبر  ،همين 

سرعت قيمت بورو به نسبت دالر افزايش يافت.
 

هيچ عالئم روشن ترى نمى تواند وجود داشته باشد كه اثبات كند 
مشكالت اوليه ايتاليا اين مرد است نه كشور، درحالى كه در يونان 
برعكس است.مشكالت ايتاليا نهايتا از يكى از فرصت هاى بزرگ از 
دست رفته تاريخ اخير اروپا نشأت گرفته است.بعد از سقوط نظام 
سياسى ايتاليا در اوايل دهه 90 بعد از تحقيقات قضايى كه شيوه 
هاى فاسد از جمله همكارى با مافيا در آن فاش شد و طى سالهاى 
جنگ سرد نيز ادامه داشت،اين لحظه ى يك شروع جديد و واقعى 

اى مى توانست باشد.
 به نظر مى رسد وقت توسل به  سياستى پاكتر و مسئوالنه تر است 
برلوسكونى  عوض  هستند.در  آن  منتظر  ايتاليا  مردم  و  اروپا  كه 
رئيس حزبى شد كه يك شبه مدل باشگاه طرفداران فوتبال را در 
ذهن تداعى مى كرد.او از آن زمان به بعد هيچگاه در دفترش نبود، 
اما با اين حال او بيشتر از اينكه جوانان ايتاليايى به ياد بياورند بر 

ايتاليا حكمفرما بوده است.
 

اشتباهات زندگى شخصى برلوسوكونى به كنار،قابل مالحظه ترين 
ناموفقيت او اين بود كه به جاى مقابله با عادات بد اقتصادى گذشته 
ايتاليا ، همواره به آنها تمايل نشان مى داد. او در ابتدا برنامه ريزى 
معرفى  تاچريسم  روش  به  تميز  رفتگر  يك  را  خود  تا  بود  كرده 
ايتاليا با هزاران شركت كوچك كه  كند اما اين كاره نبود.اقتصاد 
ناكارآمد  دولتى  ساختارهاى  و  بودند  رفته  طفره  ماليات  دادن  از 
ضربه  قبل  از  بيش  آن  توجه  قابل  خواص  با  همچنين  و  رفاهى 

خورد.
 اغلب اما نه همه ى اصالحات زمانى بوجود آمد كه برلوسكونى 
بر سرقدرت نيامده بود.او كمى از رقابت هاى رو به كاهش ايتاليا 
حمايت كرد اما بدهى هايى را كه در دهه 70 انباشته شده بودند را 
كاهش نداد. او اين بدهى ها را درست نكرده بود و چيز زيادى به 

آن هم اضافه نكرد.
 

برخالف يونان،ايتاليا براى سرپوش گذاشتن بر هزينه هاى كنونى 
اين  به  است،دقيقا  نكرده  قطع  هم  را  ها  هزينه  ،اما  نگرفته  قرضى 
خاطر كه او اصالحاتى در جمع آورى ماليات ها و يا كاهش هزينه 
نداده  انجام  خودش  به  درآمد  كمتر  پرداخت  براى  را  دولتى  هاى 

است. اين غفلت او باعث رفت و آمد زياد وى به دادگاه شد.
دارند. تجارت  در  بدهى  از  پايينى  سطح  شخصه  به  ها  ايتاليايى   

هاى  شركت  ميانى  گروه  يك  تا  شد  خواهد  خوشحال  بريتانيا 
از  برخى  يا  است  جريان  در  ايتاليا  در  كه  تنوعى  به  خانوادگى 
شركت هاى بزرگى كه هنوز به خود مى بالند داشته باشد.اقتصاد 
ايتاليا غرق نشده است.اما كشتى دولت ايتاليا به يك كاپيتان جديد 

و معتبر نياز دارد.
 

سالهايى  ندارد.طى  وجود  جذابى  و  قطعى  انتخاب  هيچ  متاسفانه، 
كه برلوسكونى بر سر كار بود،مخالفان كمى با وى روبرو بودند.

كه  دارد  وجود  صحنه  پشت  هنوز  برلوسكونى  حزب  از  رقمى 
تقريبا به طور قطع موفق به متقاعد كردن بازار خواهد شد. دولت 
موقت تشكيل شده از كارشناسان ممكن است به طور موقت امور  
اين  مخالف  قطع  طور  به  تقريبا  جديد  انتخابات  اما   ، كنند  آرام  را 
كه   را  ايتاليا  مشكل  تواند  مى  بهتر  دولت  يك  كرد.آيا  خواهد  عمل 
ماندن در منطقه يورو است  حل كند؟ اكنون بزرگترين سوال اين 

است.26151
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بوفه از ساعت 12/30 تا 5/30 بعد از ظهر سه شنبه تا يكشنبه
فقط 6/5 پوند

«پانه تا» از استراتژي جديد پنتاگون 
پرده برداشت

همراه شدن برخي رويدادها با روي كار آمدن «لئون پانه تا» به عنوان وزير 
دفاع امريكا از تقريبا سه ماه پيش شرايط ويژه دفاعي اين كشور را نشان 
كاسته  توجهي  قابل  حد  به  پنتاگون  بودجه  بود  شده  اعالم  پيش تر  مي دهد. 
خواهد شد اما همزمان موضع گيري هاي پانه تا نشان مي دهد كه امريكا در 

تالش است تا استمرار هژموني نظامي خود را از دست ندهد.
اقيانوس  حوزه  كشورهاي  به  خود  سفر  نخستين  تازگي  به  كه  پانه تا  لئون 
آرام را آغاز كرده معتقد است كه امريكا پس از يك دهه جنگ در دو كشور 
عراق و افغانستان در «نقطه عطف» به سر مي برد. وي در زمان توقف در 
ژاپن گفت: «ما فرصت استحكام و تقويت حضور در حوزه اقيانوس آرام را 
داريم و خواهيم داشت. پيامي كه براي متحدان و شريكان ما در اين منطقه 
وجود دارد كامال روشن است. امريكا آماده افزايش، حفظ و استمرار حضور 
ژاپن،  چون  كشورهايي  به  پانه تا  سفر   « است.  منطقه  اين  در  خود  نظاميان 
كره جنوبي و اندونزي كه جزو متحدان اصلي امريكا محسوب مي شوند، به 
قرار  و  مي شود  تلقي  آسيا  با  امريكا  باالي  سطح  همكاري  از  بخشي  عنوان 
است با سفر اواخر اين ماه اوباما به «بالي» در اندونزي و شركت در نشست 
طي  اوباما  و  كلينتون  يابد.  افزايش  همكاري  اين  آسيا  شرق  عضوي   18

روزهاي آتي با حضور در نشست اقتصادي كشورهاي حوزه پاسيفيك در 
هاوايي به دنبال استحكام نفوذ و قدرت واشنگتن در آسيا هستند و اميدوارند 

معاهده تجاري منطقه يي به پيوستن كشورهاي اين منطقه كمك كند.
وزير دفاع امريكا متعهد شده است كه نقش ارتش امريكا در حوزه كشورهاي 
از 450  بيش  آينده  سال  طي 10  كه  ارتش  بودجه  كاهش  از  آرام  اقيانوس 
از  تن  هزار   85 حدود  بود.  خواهد  جدا  شده،  برنامه ريزي  دالر  ميليارد 
پرسنل ارتش امريكا در حوزه اقيانوس آرام و بيشتر در ژاپن و كره جنوبي 
مستقر هستند. اگر چه پانه تا تاكيد كرده است كه حضور نظامي امريكا در 
آسياي شرقي گسترده تر خواهد شد اما وي هنگام پاسخ به پرسشي درباره 
تخصيص بيشتر اموال و دارايي هاي اين كشور در اين حوزه، تنها به ارائه 
تقويت  و  استحكام  درباره  كلي  صورت  به  و  اكتفا  زمينه  اين  در  جزيياتي 

ظرفيت هاي متحدان و انجام مانورهاي مشترك صحبت كرد.

از  امريكا  ارتش  خروج  زمان  به  شدن  نزديك  با  كه  مي رسد  نظر  به  چنين 
خاك افغانستان اين كشور مي كوشد با جا باز كردن در منطقه آسياي شرقي 
كه  چين  فزاينده  خطر  همچنين  كند.  منتقل  حوزه  اين  به  را  خود  نيروهاي 
امريكايي ها هر بار آن را بيش از گذشته احساس مي كنند باعث شده تا كاخ 
سفيد نظر ويژه يي به اين منطقه داشته باشد. همان گونه كه پيش تر منابعي 
اعالم كرده بودند كه امريكا مي كوشد تا در يك دهه آينده بخش بيشتري از 

نيروهاي خود را به آسياي شرقي منتقل كند.
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اقتصاد در زندگى واقعى

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

مترجم: جعفر خيرخواهان
قسمت هفتم

در  تا  كرد  كمك  بوش  جورج  به  تلويزيوني  ايستگاه  يك  چگونه 
انتخابات برنده شود

درآمد  افزايش  براي  خويش  قدرت  از  مي توانند  فقط  نه  رسانه ها 
هستند  طرفدارش  كه  دولتي  آن  انتخاب  در  بلكه  كنند،  استفاده 
علمي  نظر  از  سوئد  و  آمريكا  از  اقتصاددان  دو  دارند.  نقش  نيز 
نتايج  و  رسانه ها  سوگيري  داراى  گزارش دهي  بين  همبستگي 
بر  بود:  تكان دهنده  كامال  آنها  نتايج  كردند.  تحليل  را  انتخابات 
اساس بررسي آنها، رييس جمهور جورج بوش پيروزي انتخاباتي 
سال 2000 خود را مديون پوشش دهي يك طرفه تلويزيوني بوده 
كاليفرنيا،  (دانشگاه  ويگنا  دال  استفانو  بررسي  نويسندگان  است. 
كه  كردند  اشاره  استكهلم)  (دانشگاه  كاپالن  اتان  و  بركلي) 

«رسانه ها داراي تاثير سياسي بااليي هستند.»
پژوهشگران مشخصا تحقيق كردند چگونه پيدايش فاكس نيوز بر 
رفتار شهروندان آمريكايي در سر صندوق هاي راي تاثير گذاشت. 
اين شبكه تلويزيوني كه در سال 1996 توسط رابرت مورداك غول 
رسانه اي براي مقابله با سي ان ان تاسيس شد، به زودي به خاطر 
پوشش دهي بدون هيچ شرمسارى اخبار جناح محافظه  كار مشهور 
شد. دانشمندان رسانه اي در چندين بررسي شواهدي داشتند كه 
نيوز  فاكس  دارد-  سوگيري  سخن پراكني  بنگاه  اين  گزارش دهي 
بسيار  كارشناسان  تلويزيوني،  ايستگاه هاي  ساير  با  مقايسه  در 
دعوت  خود  برنامه هاي  به  محافظه كار  نهادهاي  از  را  بيشتري 

مي كرد.
اين  اثر  تا  ساخت  قادر  را  پژوهشگران  تاريخي  همزماني  يك 
سوگيري را بر رفتار آمريكايي ها در سر صندوق  راي خيلي تميز 
همه  در  فعاليت  شروع  سال هاي  در  نيوز  فاكس  كنند:  محاسبه 
مناطق آمريكا دريافت نمي شد. در سال 2000 فقط در 20 درصد 
كل شهرها بيننده داشت. بنابراين، براي حدود 9200 شهر در 28 
ايالت، پژوهشگران قادر به تعيين اين واقعيت بودند كه آيا الگوهاي 
راي دهي متفاوت با مناطقي بود كه دسترسي به اين شبكه خبري 
بر  گسترده اي  نفوذ  مورداك،  شبكه  بود.  مثبت  نداشتند.پاسخ 
در  دادند  نشان  كاپالن  و  ويگنا  دال  داشت.  انتخاب كنندگان  رفتار 
آرا  از  جمهوري خواهان  سهم  مي شد،  ديده  فاكس  كه  شهرهايي 
بين 4/0 تا 7/0 درصد باال رفت. «تاثير فاكس نيوز كوچك، اما نه 
ناچيز بود.» مطالعه تاكيد دارد «فرض كنيد كه فاكس نيوز تاثير 
معناداري بر كل آراي ريخته شده نداشت و تقريبا 200 هزار راي 
مي كرد.»  جابه جا  جمهوريخواه  نامزد  به  دموكرات ها  نامزد  از  را 
از  بيشتر  راي   537 نسبي  اكثريت  با  بوش  كه  فلوريدا  ايالت  در 
رقيب دموكرات الگور برنده شد و ثابت شد براي نتيجه انتخابات 
تعيين كننده است، فاكس احتمال دارد بيش از 10 هزار راي دهنده 

را به سمت جمهوري خواهان سوق داده باشد.
دال ويگنا و كاپالن براي تاييد دوباره اين نكته كه علت و معلول در 
تحليل با هم اشتباه نشده باشد، چگونگي تغيير و تحول رفتاري 
نيوز  فاكس  ورود  از  قبل  در  را  مربوط  مناطق  در  راي دهندگان 
كابلي  شبكه هاي  مي شد  زده  حدس  كه  چرا  كردند-  كنترل  نيز 
شايد ابتدا اين ايستگاه تلويزيوني را در مناطق با سوابق راي دهي 
اين  كاپالن  و  ويگنا  دال  باشند.  كرده  معرفي  محافظه كار  اكثريت 
دست  به  نشانه اي  هيچ  و  كردند  تحليل  كمال  و  تمام  را  احتمال 
نيامد كه ايستگاه در شروع كار تمركز خود را در مناطق با اكثريت 

جمهوريخواه گذاشته باشد.
يافته با ارزش ديگر اين بود: هر چقدر در يك شهر تنوع برنامه هاي 
راي دهنده  رفتار  بر  مورداك  كانال  اهميت  بود  كمتر  تلويزيوني 
مشهودتر بود. مطالعه نشان داد «وقتي پيام فاكس نيوز را با تعداد 
بيشتري كانال مقايسه مي كنيم تاثير آن رو به كاهش مي گذارد.» 
قلمرو  به  كه  اضافي  كانال  ده  هر  با  بود:  اين  سرانگشتي  قاعده 
تلويزيون يك شهر افزوده مي شد، رشد آراي جمهوريخواهان كه 

مي توان به فاكس نسبت داد 2/0 درصد امتياز پايين تر مي آمد.
به  محدود  وجه  هيچ  به  نيوز  فاكس  اثر  كه  باشيد  داشته  توجه 
نشان  اقتصاددانان  اين  كه  آن طور  نمي شد.  بوش  جورج  شخص 
گرايشات  بر  شبكه،  اين  جهت دار  نسبتا  خبري  گزارشات  دادند، 
سنا  انتخابات  در  حتي  مي گذارد.  تاثير  بينندگان  بنيادى  سياسي 
وقتي فاكس معموال نامزدهاي محلي را به تفصيل پوشش خبري 
نمي دهد، جمهوريخواهان از حضور اين ايستگاه منتفع مي شدند. 
به ويژه به نظر مي رسيد كه غير راي دهندگان حواس شان به پيام 
علت  به  فاكس  اثر  از  زيادي  بخش  مي شد-  جلب  فاكس  سياسي 
فرآيند  در  محافظه كارانه  تمايالت  داراى  افراد  فزاينده  مشاركت 

راي دهي بود. ادامه دارد

اقتصاد

 اتحاد پولى بدون اتحاد 
مالى بسيار خطرناك است 
جان ميجر

نخست وزير سابق انگلستان 
مترجم: ايرج جودت / منبع: فاينشنال تايمز

و  مالى  فروپاشى  با  اما  بود  ناپذير  اجتناب  يورو  منطقه  در  بحران   
بانكى شتاب گرفته و وخيم تر شده است و به سرعت و به سادگى 
قابل حل نخواهد بود و احتمال دارد بحران كنونى اتحاديه متفاوتى را 

رقم بزند. 

ريشه آشفتگى كنونى به ترجيح سياست هاى نامناسب و نامعقول بر 
اقتصاد مبتنى بر خردمندى و عقل برمى گردد. 

زمانى كه من در كنفرانس ماستريخت به عنوان نخست وزير انگلستان 

حضور داشتم قرار بر اين گذاشته شد كه قبل از تولد پول واحد اروپا 
سطح  تا  شود  نزديك  يكديگر  به  و  همگرا  عضو،  كشورهاى  اقتصاد 
يكسان و متوازنى پديد آيد و براى اين منظور نيز تدابير احتياطى در 
نظر گرفته شده بود؛ از آن جمله توافق شد كسرى بودجه كشورهاى 
آن  متعاقب  و  نرود  فراتر  داخلى  ناخالص  توليد  درصد  سه  از  عضو 
نيز قرارداد ثبات و توسعه براى تضمين سياست هاى مالى دقيق و 

منسجم از سوى اعضاى اتحاديه تصويب شد. 

به  را  واحد  پول  سال 1999  در  يورو  منطقه  بنيانگذاران  كه  هنگامى 
جريان انداختند بسيارى از اين پيش شرط هاى عاقالنه ناديده گرفته 
جنوب  كشورهاى  از  بسيارى  يورو  تولد  از  پس  كه  طورى  به  شد، 
اروپا در مورد نرخ بهره زياده روى كرده و سطح بدهى هايشان به 
شدت رشد كرد و حتى آلمان و فرانسه پا را از اين هم فراتر گذاشته 
و با عدول از قانون مصوب درباره بدهى ها و به دور از هر تنبيهى 
از سوى كميسيون اروپا زمينه را براى تبديل شدن آن به قانونى فاقد 
قدرت اجرايى فراهم كردند و به اين ترتيب بدهى ها به سرعت باال رفت 
و ابتدا سبب بحران درون كشور خودشان شد و سپس با بحران مالى 

سال 2008 فراگيرتر شد. 
شايد بازگشت به گذشته چندان مطلوب نباشد، اما واقعيت اين است 
كه پوند به عنوان واحد پول انگلستان از اين جهت به پول واحد اروپا 
نپيوست كه ما ضعف هاى ساختارى كنونى را پيش بينى مى كرديم 
و بر اين باور بوديم كه اتحاد پولى بدون اتحاد مالى بسيار خطرناك 
و همگرايى قدرت هاى اقتصادى شمال اروپا با اقتصادهاى به نسبت 
در  رسيد.  مى  نظر  به  نكردنى  باور  و  غيرمعقول  جنوب  تر  ضعيف 
ساده  كار  البته  و  گرفتم  كناره  يورو  در  عضويت  از  من  ماستريخت 

محسوب  قرارداد  وتوى  معناى  به  يورو  نپذيرفتن  زيرا  نبود،  نيز  اى 
بعضى  و  بودند  ناراحت  ما  از  اروپايى  شركاى  از  بسيارى  شد.  مى 
از آنها اقدام ما را سوءنيت تعبير نمودند. دلخورى آنها بيشتر از اين 
بابت بود كه آنها تاكيد داشتند ما با صحه گذاشتن بر قرارداد اروپاى 
واحد در سال 1986 تلويحا اتحاد پولى را پذيرفته ايم. همه اين نكات 
درست بود اما در مورد يورو منافع ما با ديگر اعضا فاصله داشت 
يورو  منطقه  كه  نوشتم  بارها  من  شد.  سياسى  تفرقه  بروز  باعث  كه 
وضعيت  بايد  سياستگذاران  و  است  گرديده  عاجلى  دوراهى  گرفتار 

بانك ها را تثبيت كنند. 

شكى نيست كه نقاط ضعف يورو كماكان باقى خواهد ماند. اقتصاد 
آلمان هنوز قدرتمند است و نظير اقتصادهاى ضعيف ديگر و به خاطر 
پول واحد اروپا قفل نشده است و مازاد تجارى عظيم اين كشور در 
مى  افزايش  لحظه  هر  هستند  بودجه  كسرى  دچار  ديگران  كه  حالى 
يابد. برترى ارزى 30 درصدى آلمان احتماال ادامه خواهد يافت و با 
توجه به عدم توانايى كشورهاى جنوب اروپا در رقابت ، اقتصادشان 
كشورها  اين  شد.  خواهد  قفل  اروپا  واحد  پول  برابر  در  و  ارزش  بى 
بايد  دهند  كاهش  را  پولشان  برابرى  نرخ  توانند  نمى  اينكه  دليل  به 
كارآيى،  افزايش  براى  و  آورده  پايين  را  زندگى  استانداردهاى  سطح 
در  و  است  زمان  ها  سال  نيازمند  اين  و  كنند  تشويق  را  اصالحات 
هاى  ناآرامى  بر  بيكارى  گسترش  و  دستمزدها  كاهش  با  فاصله  اين 
اجتماعى افزوده خواهد شد و يقينا وخامت چنين اوضاعى براى يك 

جامعه ليبرال دموكراسى تحمل ناپذير خواهد بود. 
اكنون شاهد تاثير آشكار اين وضعيت در كشور يونان هستيم. تعجبى 
همزمان  و  جديد  هاى  ماليات  وضع  و  ها  ماليات  افزايش  كه  ندارد 
اندازد.  مى  وحشت  به  را  مردم  دستمزد  و  حقوق  سطح  آمدن  پايين 
در حال حاضر بسيارى در اروپا از خود مى پرسند كه اساسا چرا 
بايد كشورى نظير يونان در منطقه يورو حضور داشته باشد؟ و اين 
پرسش گواه خوبى بر نابخردى هاى بنيانگذاران يورو است. فرانسه 
نه  افالطون  كشور  به  توانيد  نمى  «شما  كرد:  مى  تاكيد  زمان  آن  در 
بگوييد!» بله نمى توان نه گفت اما اكنون هزينه ورود يك ملت ناتوان از 
رقابت اقتصادى در منطقه يورو را بايد تك تك اروپايى ها بپردازند. 
بنيادى  تغيير  به  نياز  مدت  طوالنى  در  يورو  منطقه  از  حفاظت  براى 

سياست ها است. 

اين اتحاديه يا بايد به معناى واقعى يك اتحاديه مالى باشد و با انتقال 
ها  ها و ناهمخوانى  تفاوت  جبران  به اعضاى ضعيف تر در پى  پول 
باشد يا كوچك تر گردد. طرد و اخراج يونان به عنوان گزينه مقابل 
البته عواقب سياسى در پى دارد و مكانيسمى براى اقدام در اين زمينه 
وجود ندارد. آينده يونان چه خواهد شد؟ آيا با تداوم بى نظمى هاى 
اخراج  نه  ماند؟  خواهد  باقى  دموكراتيك  كشورى  كماكان  احتمالى 
يونان از اتحاديه اروپا خالى از خطر است و نه تغيير خود اتحاديه. 
آلمان از چنين گزينه اى نفرت دارد و كمك مالى نيز نهايتا ناكارآمدى 
و كاستى ها را نهادينه و مهم ترين هدف اتحاديه يعنى اتحاد مالى را 
دچار خدشه مى كند و عواقب سياسى عظيمى نيز در پى خواهد داشت 
و همچنين تلويحا به معناى فاصله هر چه بيشتر از يكپارچگى اتحاديه 
و محملى براى فدرالى شدن منطقه يورو خواهد گرديد كه گر چه از 
و  غيردموكراتيك  عميقا  اما  است  عاقالنه  و  بجا  كامال  اقتصادى  نظر 

سبب جدايى هر چه بيشتر تصميم گيرندگان و مردم مى شود. 
اما همجوشى هر چه بيشتر در منطقه يورو نيز باعث تحريك اعضاى 
غيريورو اتحاديه و دور شدن آنها از روند تصميم گيرى ها و بروز 
واكنش هاى نامطلوب آنها خواهد گرديد و اينها همه داليلى است كه 
رسد.  نمى  نظر  به  پذيرفتنى  چندان  مالى  اتحاد  زودهنگام  اعالم  چرا 
در عوض سيستم هاى كنترلى سنجيده و قابل اجرا در مورد كسرى 
بودجه اعضا و نظام هماهنگ مالياتى و نيز تعيين رياست دائمى براى 
منطقه يورو احتماال مى تواند حركت هاى مناسب ترى باشد. به هر 
حال آنچه مسلم است اتحاديه اروپا به شكل فعلى باقى نخواهد ماند. 
در انگلستان و بسيارى از جاهاى ديگر دولتمردان به شدت تحت فشار 
مردم براى جدايى از اتحاديه اروپا هستند كه البته گزينه اى افراطى 
است و مشكالت را بيشتر از آنچه حل كند اضافه خواهد كرد. براى 
عين  در  اما  است  خطرناك  اشتباهى  تصميمى  چنين  اتخاذ  انگلستان 
حال روابط ما و اتحاديه اروپا تغيير جهت خواهد داد. اكنون وجود 
رهبرانى خونسرد و ذهن هاى روشن نيازى ضرورى است و آينده ما 

به آن بستگى خواهد داشت.
  

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

افزايش 21 درصدي 
واردات بنزين ايران

رويترز به نقل از فعاالن بازار نفت اعالم كرد واردات 
بنزين ايران در ماه اكتبر با رشد 21 درصدي نسبت 
به ماه قبل از آن به 63 هزار بشكه در روز رسيد. 
رغم  به  كرد  اعالم  گزارشي  طي  رويترز  از  نقل  به 
تحريم واردات بنزين ايران در ماه اكتبر 21 درصد 
افزايش داشته است. بر اساس اين گزارش به نقل از 
فعاالن بازار نفت، ايران در ماه اكتبر، مهر، بيش از 
كه  است  كرده  وارد  بنزين  روز  در  بشكه  هزار   63
اين رقم نسبت به ماه قبل از آن رشد 21 درصدي 
داشته است. ايران در ماه سپتامبر حدود 52 هزار 
بشكه در روز بنزين وارد كرده بود. يك فعال نفتي 
افزايش  شاهد  اخير  ماه  دو  طي  گفت:  باره  اين  در 
ورود محموله هاي بنزين به ايران در مقايسه با اوايل 
سال جاري ميالدي بوده ايم. اين در حالي است كه 
به  بنزين  فروش  تحريم  طرح  به  واكنش  در  ايران 
ظرفيت  اروپا  و  آمريكا  دولت هاي  سوي  از  ايران 
كاهش  با  و  داده  افزايش  را  خود  پااليشگاه هاي 
تقاضاي داخلي توانسته نياز خود به بنزين وارداتي 
را برطرف كند. واردات بنزين توسط ايران از سال 
است.  يافته  كاهش  درصد  حدود 95  تاكنون   2007
ايران در ژوئن 2007 حدود 204 هزار بشكه در روز 
ژوئن 2011  در  رقم  اين  كه  بود  كرده  وارد  بنزين 
به 10 هزار بشكه در روز كاهش يافت. رويترز به 
نقل از يك منبع آگاه با اشاره به تحريم بنزين ايران 
اثراتي  تحريم ها  نوشت:  اروپا  و  آمريكا  سوي  از 
و  سپتامبر  ماه  در  كه  مي بينيم  ما  اما  است  داشته 
اين  است.  يافته  افزايش  ايران  بنزين  واردات  اكتبر 
كه  خارجي  شركت هاي  چگونه  مي دهد  نشان  روند 
ريسك  حاضرند  ندارند  فعاليت  آمريكا  بازار  در 

تحريم ها را بپذيرند.

گزينه هاي پيش روي 
بانك هاي مركزي آسيايي

صادرات آسيا به اروپا مدتي است كاهش يافته است و اگر بحران 
مالي يونان به اقتصاد بزرگي نظير ايتاليا سرايت كند قطعا از رشد 

اقتصاد اروپا و آسيا بيش از پيش كاسته خواهد شد

در بحبوحه بحران مالي در يونان و چهار كشور ديگر عضو بلوك 
يورو، تاثيرات اين بحران بر ديگر كشورهاي جهان هر روز بيشتر 
نمايان مي شود. اروپا به عنوان بزرگ ترين شريك تجاري چين، بر 
اين كشور و نيز ديگر اقتصادهاي در حال توسعه آسيايي تاثير منفي 
قابل مالحظه اي داشته است. افول مازاد تجاري چين طي دو ماه اخير 

نشان مي دهد اين كشور نتوانسته مانند گذشته 

كاالهاي خود را به اروپا و آمريكا صادر كند. اقتصادهاي آسيايي 
عموما صادرات محور هستند و اگر وضعيت بحراني كنوني در بلوك 
يورو ادامه پيدا كند از رشد اقتصادي آسيا كاسته مي شود و دولت ها 
براي تقويت اقتصاد و ايجاد تعداد كافي فرصت هاي شغلي مجبور به 
اقدام خواهند بود. حال اين پرسش مطرح است كه چه گزينه هايي در 
برابر بانك هاي مركزي در آسيا وجود دارد؟ تحليلگران مي گويند دو 
گزينه اصلي مطرح است: انتظار كشيدن و اميد به حل شدن بحران 
مالي در اروپا يا اتخاذ سياست هايي براي تضمين رشد اقتصادي. 

اين سياست ها مي تواند به شكل كاهش نرخ هاي بهره باشد.
 

در مجموع اكنون ايتاليا در مركز توجهات 
قرار دارد زيرا هم دولت آن دچار بحران 
كشور  اين  بدهي هاي  هم  و  شده  سياسي 
راحتي  به  كه  است  حدي  از  باالتر  بسيار 
تامين  را  آن  كنوني  مالي  منابع  از  بتوان 
كرد. برلوسكني تالش مي كند به طريقي 
نظر  به  اما  بماند  باقي  قدرت  مسند  بر 

مي رسد دوران او به پايان رسيده است. 
تا كنون اندونزي و استراليا گزينه دوم را انتخاب كرده و از نرخ هاي 
مالي  بحران  اثرات  كه  آسيايي  اقتصادهاي  ديگر  اما  كاسته اند  بهره 
واقعيت  اما  بمانند.  منتظر  داده اند  ترجيح  كرده اند  احساس  را  اروپا 
خواهد  پي  در  را  خود  خاص  خطرات  گزينه  دو  هر  كه  است  اين 
داشت. صادرات آسيا به اروپا مدتي است كاهش يافته است و اگر 
بحران مالي يونان به اقتصاد بزرگي نظير ايتاليا سرايت كند قطعا از 
رشد اقتصاد اروپا و آسيا بيش از پيش كاسته خواهد شد. در اين 
با  توانست  نخواهند  مالزي  و  جنوبي  كره  نظير  اقتصادهايي  حالت 
سرعت الزم نسبت به وضعيت پيش آمده واكنش نشان دهند اما از 
سوي ديگر اگر بحران رفع شود و اقتصادهاي آسيايي سياست هاي 
از  سرمايه ها  از  باال  ميزاني  باشند  كرده  اتخاذ  زودهنگام  انبساطي 
غرب به آسيا سرازير خواهد شد و اين امر تعادل اقتصاد آسيا را 
آينده  روزهاي  طي  مي رود  انتظار  دليل  همين  به  زد.  خواهد  هم  بر 
نرخ هاي  جنوبي،  كره  و  مالزي  در  بهره  نرخ هاي  تعيين  جلسات  در 
بهره ثابت بمانند. رهبران اروپا اعالم كرده اند دولت جديد با اجراي 

مالي  كمك هاي  دريافت  به  مي تواند  رياضت جويانه  سياست هاي 
اميدوار باشد. در برخي اقتصادهاي آسيايي خطر كاهش سريع رشد 
رشد  جاري  سال  سوم  ماهه  سه  در  نيست.  زياد  چندان  اقتصادي 
اقتصاد چين 9.1 درصد بود. در سه ماهه اول و دوم امسال رشد 
پيش بيني  و  بود  درصد   9.5 و   9.7 ترتيب  به  كشور  اين  اقتصادي 
مي شود سال آينده اقتصاد چين به پايين تر از 9 درصد برسد. اما 
تعداد  ايجاد  براي  باالي 8درصد  اقتصادي  رشد  چين  دولت  ديد  از 
كافي شغل در اين كشور كافي است. در نتيجه فعال نگراني خاصي 
درباره افول صادرات چين به اروپا وجود ندارد. از سوي ديگر رشد 
نقدينگي در اقتصاد چين مي تواند به افزايش مجدد نرخ  تورم منجر 
چين  در  انبساطي  سياست هاي  اجراي  احتمال  دليل  همين  به  شود. 

چندان زياد نيست. 
سود اوراق قرضه ده ساله دولت ايتاليا از 6.39 درصد هفته گذشته 
به 6.64 درصد افزايش يافته و اين امر هراس از ناتواني دولت در 
تامين مالي خود را افزايش داده است. اين اميد وجود داشت كه در 
اجالس گروه بيست اقتصاد بزرگ جهان در شهر كن فرانسه، نحوه 
افزايش موجودي صندوق تثبيت مالي اروپا و ديگر جزئيات برنامه 
مشخص شود و بدين وسيله اعتماد به بازارها باز گردد اما چنين 
نشده است. مشخص نبودن جزئيات برنامه و نيز اقدام غيرمنتظره 
نخست وزير يونان در اعالم برگزاري همه  پرسي براي دريافت كمك 
در  پيشرفتي  بيست  گروه  نشست  در  شد  سبب  عمال  جديد،  مالي 

مذاكرات صورت نگيرد. 
در مجموع اكنون ايتاليا در مركز توجهات قرار دارد زيرا هم دولت 
بسيار  كشور  اين  بدهي هاي  هم  و  شده  سياسي  بحران  دچار  آن 
آن  كنوني  مالي  منابع  از  بتوان  راحتي  به  كه  است  حدي  از  باالتر 
قدرت  مسند  بر  طريقي  به  مي كند  تالش  برلوسكني  كرد.  تامين  را 
باقي بماند اما به نظر مي رسد دوران او به پايان رسيده است. ادامه 
آسيايي  اقتصادهاي  براي  را  مشكالت  اروپا  در  كنوني  وضعيت 
از  آسيا  در  شاخص ها  معموال  مالي  بازارهاي  در  مي دهد.  افزايش 
بر  و  مي پذيرند  تاثير  آمريكا  و  اروپا  در  مالي  بازارهاي  وضعيت 
همين مبنا در سه ماه اخير كه بحران در اروپا شدت پيدا كرده است، 

در آسيا نيز بازارهاي مالي پرنوسان بوده اند.
 افزايش ريسك سرمايه گذاري در بازارهاي مالي جذابيت آنها را كم 
كرده و شركت هاي حاضر در بورس در تامين نقدينگي با مشكل رو 
به رو شده اند. بحران در اروپا به روش هاي گوناگون بر اقتصادهاي 
آسيايي تاثير مي گذارد و براي غلبه بر اين تاثيرات بانك هاي مركزي 
از  وضعيت  صورت  اين  غير  در  كنند  عمل  حساب شده  كامال  بايد 

كنترل خارج خواهد شد. 
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اختتاميه  نمايشگاه استاد 
عجمى در لندن

انگليسي ها آثار حميد عجمي را شبيه هنر op-art مي دانند
معتبرترين  و  قديمي ترين  از  يكي  لندن،  «ميكاگالري»  سايت 
گالري هاي شهر لندن، تصاويري از استقبال لندني ها از تابلوهاي 
خوشنويسي حميد عجمي، خوشنويس برجسته ايرانى را منتشر 

كرد. 

هفته گذشته حميد عجمى خالق خط «معلى» نمايشگاهى از آخرين 
خودش  كه  داشت  لندن  «ميكاگالرى»  در  خود  خوشنويسى  آثار 
هم در آخرين روز اين نمايشگاه در آن شركت كرد و پاسخگوي 

عالقه مندان شد. 

اين نمايشگاه كه از مهرماه جارى آغاز شده بود تا هفته گذشته 
در ميكاگالرى لندن ادامه داشت و شامل آخرين آثار خوشنويسى 
حميد عجمى در زمينه خط معلى بود كه با عنوان «شعر بصرى» 

 31 نمايشگاه  اين  در  شد.  گذاشته  نمايش  به   (Visual Poetry)
تابلوها،  اين  اكثر  كه  شد  گذاشته  نمايش  به  عجمي  آثار  از  تابلو 

نقاشيخط هايي با نام مبارك «علي» بود. 

كرده  منتشر  نمايشگاه  اين  براي  كه  بروشوري  در  ميكاگالرى 
خوشنويسي  سنت  سال   200 منعكس كننده  را  معلى  خط  است، 
در ايران دانسته كه قطعا رقمي اشتباه است، چراكه خوشنويسي 

ايراني از قرن سوم جلوه و نمود داشته است.

 ميكا گالري حميد عجمي را «هنرمند پيشرو ايراني» معرفي كرده و 
آثار او را ملهم از هنر اسالمى معاصر و هندسه سنتى و باستانى 
نقاشي هاي  با  خوشنويس  استاد  اين  آثار  همچنين  است.  دانسته 
آمده  و  شده  مقايسه  آپ-آرت  نقاش  رايلى»،  «بريجيت  معروف 
خلق  در  فرد  به  منحصر  سبكى  چه  اگر  عجمى  «حميد  كه  است 
ديگرى  شبيه  او  چشمگير  آثار  از  يك  هيچ  و  دارد  معلى  خطوط 
خطوط  و  هندسى  اشكال  نظر  از  را  او  آثار  مى توان  اما  نيست 

مورب به آثار بريجت رايلى شبيه دانست.» 

همين نكته مندرج در بروشور، موضوع نشست تخصصي آخرين 
«كالين  و  عجمي  خود  حضور  با  كه  بود  هم  نمايشگاه  اين  روز 
برپا  ميوزيوم  بريتيش  در  اسالمي  هنرهاي  متخصص  ويگينس»، 
«بريجت  و  عجمى  حميد  آثار  شباهت  بررسي  به  آن  در  و  شد 
رايلى» نقاش انگليسي پرداخته  شد. موضوعي كه فقط يك دسته 

از آثار حميد عجمي را شامل مي شود. 

بريجيت رايلي، يكي از بزرگترين هنرمندان هنر 

دهه  اواخر  از  او  دنياست.  حاضر  حال  ديدگانى)  (هنر  آپ -آرت 
استفاده  انتزاعى اش  نقاشى هاى  در  نقطه گذارى  اسلوب  از   1950
و  رنگ ها  فواصل،  اندازه ها،  تغيير  واحدها،  تكرار  با  و  كرد 
رنگ سايه ها، تجربه هايى بر اساس خطاى ديد و ادراك انجام داد 
بانوى  اين  آثار  كرده اند.  حفظ  را  خودشان  اهميت  هم  هنوز  كه 
هنرمند، بيش از جنبه تاثيرگذاري علمى، داراى قدرت تأثربرانگيزى 

غنايى و شاعرانه اند. 

استاد حميد عجمى هم طراح گرافيك و خوشنويس بزرگ معاصر، 
متولد سال 1341 است كه مدت 15 سال نزد غالمحسين اميرخانى 
و خسرو خروش فنون هنر خوشنويسى را آموخت. او در سال 
1378 خط «معلى» را ابداع كرد. خطي كه با وجود عمر كوتاهش، 
توانسته با مخاطب ارتباط برقرار كند و در سطح جهاني پذيرفته 
شود. چنان كه عجمي تاكنون نمايشگاه هاي متعددي در پايتخت هاي 

اروپايي برگزار كرده است. 

از خط معلّى به دليل خاصيت ذاتى خود بيشتر در سطرنويسى و 
حاضر  حال  در  خط  اين  كتابت.  تا  مى شود  استفاده  قطعه نويسى 
توسط استاد عجمي و شاگردانش به سمت كاربردي شدن پيش 
مى توان  خط  اين  ماندنى  به ياد  و  مهم  كاربردهاى  از  مي رود. 
تبليغات سال امام على(ع)، نشان سال امام على(ع)، تيتراژ سريال 

مريم مقّدس و عنوان سريال مختارنامه را نام برد.

كتابي جديد درباره شرلوك هلمز منتشر شد
از  جديد  رماني  تازگي  به  رمان نويس  هوروتيس»،  «آنتوني 
ماجراهاي «شرلوك هلمز» را منتشر كرده كه كارشناسان معتقدند 
اثر او لحن، پرداخت و روايتي بسيار نزديك به روايت «سر آرتور 
دارد. به  دويل» نويسنده اصلي داستان هاي «شرلوك هلمز»  كانن 
«خانه  عنوان  با  جديد  رماني  سي ان ان،  از  نقل  به  فارس  گزارش 
است.  هلمز»  «شرلوك  كارآگاهي  ماجراهاي  درباره  ابريشمي» 
نويسنده در اين كتاب دكتر «واتسون» را شخصيت اصلي داستانش 
به  هلمز»  «شرلوك  از  كه  قديمي  جعبه يي  يافتن  با  كه  داده  قرار 
يادگار مانده، متوجه يك داستان جنايي و هيجان انگيز مي شود. اين 
كتاب تازه ترين اثر داستاني است كه با سوژه قرار دادن ماجراهاي 
كارآگاهي «شرلوك هلمز» با روايتي مدرن اما نزديك به سبك «سر 
تحرير  رشته  به  انگليسي  نويسنده  يك  توسط  دويل»  كانن  آرتور 
درآمده و منتشر شده است. «هورويتس» نويسنده اين كتاب درباره 
«كانن  داستان هاي  كارآگاه  حضور  با  مدرن  داستان هاي  نگارش 
دويل» و اقبال اين داستان ها در ميان مردم مي گويد: 80 سال پس 
از مرگ نويسنده داستان هاي «شرلوك هلمز» و صد سال پس از 
كانن  آرتور  «سر  آثار  از  شده  منتشر  نسخه هاي  آخرين  انتشار 
داستان هاي  مطالعه  به  مردم  اشتياق  كه  رسيد  فرا  زماني  دويل» 
كارآگاهي زياد بود. در آن زمان برخي از نويسندگان جنايي نويس 
به فكر نگارش داستان هايي از «شرلوك هلمز» افتادند، حتي برخي 
«شرلوك  مانند  يك  هيچ  كه  كردند  خلق  ديگر  كارآگاهاني  آنها  از 
مردم  ميان  دكتر «واتسون»  دستيارش  و  انگليسي  كارآگاه  هلمز» 
از  مدرن  داستان هاي  نگارش  دليل  همين  به  نشد.  روبرو  اقبال  با 
عالقه  و  شد  آغاز  گذشته  دهه هاي  از  هلمز»  «شرلوك  ماجراهاي 
من به اين شخصيت موجب شد تا سرانجام قلم به دست بگيرم و 

رماني درباره او به رشته تحرير درآورم.

«نوام چامسكي» و نظريه هاي 
زايشي زبان

شكل  به  كه  است  دانشى  است.  بشر  زبان  مطالعه  زبان شناسى 
كوتاه  مدت  همين  در  و  دارد  قدمت  سال   200 تنها  خود  كنونى 
با  است.  بوده  روبه رو  متفاوتي  نظريات  و  ها  چالش  با  همواره 
و  تجزيه  را  زبان  اجزاى  توان  مى  زبان شناسى  علم  از  استفاده 

تحليل كرد و چگونگى زبان بشر را تغيير داد. 
برخى از زير مجموعه هاى زبان شناسى به اين عبارتند از « لغت 
شناسى» كه به بررسي مطالعه چگونگى شكل گيرى لغات و اجزاى 
آن مي پردازد، «آواشناسى» با رويكرد مطالعه صداها و چگونگى 
توليد آن توسط صداى انسان، «نحو» كه به مطالعه ساختار جمالت 
و چگونگى ساخته شدن آنها مي پردازد و «معناى سخن» كه معناى 

جمالت و عبارات را در موقعيت هاى گوناگون بررسي مي كند. 
به  مربوط  نظريات  و  ها  ديدگاه  بررسي  در  مختلفي  هاي  سايت 
اين دانش مهم كه در مقايسه با اغلب علوم عمر كوتاهي هم دارد 
مي پردازند، يكي از اين سايت ها كه مرجعي در زبان شناسي هم 
محسوب مي شود، سايتي است كه نوشته هاى نوام چامسكى زبان 
شناس و منتقد سياست خارجى دولت آمريكا را در خود دارد. در 
سخنرانى هاى  و  گفت وگو ها  نوشته ها،  از  برخى  سايت  ب  و  اين 
او ارائه مى شود. افزون براين، در بخشى از اين سايت، شمارى 
در  نيز  اند  نوشته  او  انديشه هاى  درباره  زبان شناسان  كه  مقاله 
زمينه  در  مرتبط  مقاله هاى  همچنين  قراردارد.  كاربران  دسترس 
زبان شناسى، مقاله هاى پژوهشى، مجالت آنالين، بخش جست وجو 
و ... را در اين سايت خواهيد ديد.عالقه مندان مي توانند با مراجعه 
http://monkeyfist.com/ به وب سايت نوام چامسكى به نشاني
چامسكى  نوام  كنند.  استفاده  آن  مطالب  از   ChomskyArchive
زمينه  در  زيادى  هاى  فعاليت   ،1928 سال  دسامبر  هفتم  متولد 
او  هاى  نظريه  تاثيرگذارترين  از  يكى  است.  داشته  زبان شناسى 
هاى  قانون  از  استفاده  با  عبارتى  به  است.  زبان  بودن  زايشى 
محدود، مى توانم تعداد جمالت نامحدودى توليد كرد كه تا به حال 
نه گفته شده است، و نه شنيده. نمونه ملموس از اين نظريه شعر 

انگليسى «The House That Jack Built» است. 
دهه  در  كه  است  زايشى-گشتارى  دستور  وى  معروف  نظريه 
پيش  تا  كرد.  ايجاد  معاصر  زبان شناسى  در  انقالبى  ميالدى   60
توسط  زبان  يادگيرى  چگونگى  و  زبان  ماهيت  از  وى  نظريات  از 
نوام  كتاب هاى  و  مقاالت  نداشت.  وجود  درستى  درك  انسان 
چامسكى آغازگر پژوهش هاى نوينى در عرصه روان شناسى زبان 
شد. وى مقاالت متعددى در زمينه نقد سياست هاى خارجى دولت 
اياالت متحده آمريكا دارد. وى استاد بازنشسته دپارتمان فلسفه و 

زبان شناسى موسسه تكنولوژى ماساچوست آمريكاست. 

كه  است  امروز  جهان  برجسته  متفكران  از  يكي  چامسكى  نوام 
همواره در زمينه زبان شناسي پيشرو بوده است هرچند كه خيلي ها 

او را به خاطر نقدهايش به نظام سرمايه داري مي شناسند.
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سالگرد درگذشت محمدعلي جمالزاده

يـادي از پـدر 
داسـتان نويسي 
مـدرن ايـران

داستان نويسي  پدر  را  او  كه  جمالزاده  محمدعلي 
شمسي  هجري   1274 سال  مي دانند،  ايران  مدرن 
كه  داشت  سال   12 حدود  آمد.  دنيا  به  اصفهان  در 
پدرش او را براي تحصيل به بيروت فرستاد. او در 

بيروت با ابراهيم پورداوود و مهدي ملك زاده، فرزند 
ملك المتكلمين، چندين سال هم دوره بود. سپس به 
فرانسه رفت و ديپلم حقوق گرفت. بعد به ايران آمد؛ 
اما بعد از زماني كوتاه، به ژنو بازگشت و تا پايان 
آبان ماه   17 نويسنده  اين  ماند.  آن جا  در  عمرش 
سال 1376 در يك خانه سالمندان در ژنو (سويس) 
اين  جايگاه  درباره   دستغيب  عبدالعلي  درگذشت. 
نخستين  جمالزاده  مي گويد:  ايسنا  به  نويسنده 
داستان كوتاه نويس ادبيات معاصر است. او نويسنده  
خوش بيان و شوخ طبيعي بوده و داستان هاي كوتاه 
او،  كوتاه  داستان هاي  ميان  از  است.  نوشته  زيادي 
كوتاه  داستان هاي  بهترين  از  نبود»  يكي  بود،  «يكي 
داستان هاي  ويژگي   درباره   منتقد  اين  است.  ايراني  
راحت  را  فارسي  جمالزاده  مي كند:  عنوان  جمالزاده 
استفاده  بسيار  ايران  مردم  گفته هاي  از  مي نويسد، 
مي كند و گفته هايش شيرين است. اين در حالي است 
را  فارسي  اما  است؛  رفته  ايران  از  جواني  در  كه 
و  آداب  به  دارد.  خوبي  حافظه  و  مي داند  خوبي  به 
رسوم خودش پاي بند است. حتي شنيده ام در خارج 
هم خانه اش را به سبك ايراني آراسته بود. او آثار 
ايران  از  اينكه  با  و  مي خواند  را  ايراني  نويسندگان 
رفته بود، آداب و رسوم خودش را حفظ كرده بود. 
صميمانه  و  خودماني  جمالزاده  مي افزايد:  دستغيب 
مي نوشت و روايت داستاني اش خيلي پيچيدگي ندارد 
نوشته هايش  شايد  االن  درنمي آورد.  فرنگي بازي  و 
كمي قديمي شده  باشد؛ اما هنوز شيريني خودشان 
را دارند. او در ادامه مي گويد: سال 54 نقدي را بر 
آن   هم  خودش  و  بودم  كرده  منتشر  جمالزاده  آثار 
چون  بودم؛  رفته  تند  كمي  موقع ها  آن  بود.  ديده  را 
با داستان هاي نو مخالفت مي كرد ، به او نقد زيادي 
كرده بودم. بعد اين نقدها را تعديل كردم. اما معتقدم 
گذشته اش  از  و  ندارد  زيادي  تجربه  آثارش  در  او 
در  و  است  نقلي  او  روايت  بيشتر  مي كند.  استفاده 
مدرن  اين ها،  و  چوبك  و  هدايت  صادق  با  مقايسه 

نيست؛ اما نسبت به قبل از خودش تازه 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؟ 
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زندگينامه «استيو جابز» درصدر پرفروش هاي آمازون

فهرست پرفروش ترين كتاب هاي ادبي و غيرادبي آمازون با معرفي 20 اثر از سوي اين ناشر انتخاب 
و معرفي شد. زندگينامه «استيو جابز» در صدر اين جدول قرار گرفته است. به گزارش فارس به نقل 
از سايت آمازون، نشر آمازون به تازگي فهرستي از پرفروش ترين آثار ادبي و غيرادبي خود در 
هفته هاي گذشته را انتخاب و به مخاطبانش معرفي كرده است. اين آثار كه برخي از آنها به تازگي 
منتشر شده اند پيش از اين در نظرسنجي مخاطبان و اعالم فهرست پيش فروش ها به عنوان برترين 
فهرست  اين  صدر  در  شده اند.  انتخاب  كتابفروشي ها  و  مخاطبان  سوي  از  آمازون  نشر  كتاب هاي 
مي خورد.  چشم  به  جابز»  «استيو  زندگينامه  انگليس  در  كتاب  پرفروش ترين هاي  فهرست  همچون 
از  بسياري  در  شده  منتشر  غيرادبي  كتاب هاي  پرفروش ترين  از  يكي  عنوان  به  روزها  اين  اثر  اين 
«كريستوفر  قلم  به  «ارث»  كتاب  فهرست  اين  در  كتاب  دومين  مي رود.  شمار  به  جهان  كشورهاي 
پائوليني» است كه روز هشتم نوامبر سال جاري منتشر و روانه بازار كتاب مي شود. در جايگاه سوم 
اين فهرست «خاطرات يك بچه» به قلم «جف كندي» ديده مي شود كه قرار است روز پانزدهم نوامبر 
سال جاري وارد چرخه توزيع كتاب در كتابفروشي هاي امريكا شود. پس از آن كتاب «كشتن لينكلن، 
تروري كه امريكا را تغيير داد» به قلم مشترك «مارتين دوگارد» و «بيل او ريلي» و كتاب «ژاك كندي؛ 
فرار از نام» به قلم «كريس ماتيوز» ديده مي شود. عالوه بر اين آثار در جايگاه ششم اين فهرست 
مي شود  ديده  آريالگا»  «لورا  قلم  به  آورد»  وجود  به  بايد  جهان  در  كه  «تغييراتي  كتاب  به  مي توان 
عنوان  به  كه  است  آثاري  ديگر  از  موريس»  «ديك  نوشته  امريكا»  عظمت  «كشف  اثر  اين  از  پس  و 
پرمخاطب ترين آثار منتشر شده توسط نشر آمازون در اين فهرست از آن ياد شده است. هشتمين اثر 
در اين فهرست رمان «11/22/63» به قلم «استفان كينگ» است كه روايتي فانتزي و واقعي از داستان 
ترور «جان اف كندي» دارد. پس از آن كتاب «قهرمان اليمپوس» به قلم «ريك ريوردان» ديده مي شود 

كه نهمين جايگاه اين فهرست را به خود اختصاص داده است.

محمدعلى بنى اسدى نامزد دريافت جايزه اندرسن 2012
 دفتر بين المللى كتاب براى نسل جوانIBBY محمدعلى بنى اسدى تصويرگر ايرانى را به عنوان نامزد دريافت 
جايزه هانس كريستين اندرسن سال 2012 معرفى كرد. دفتر بين المللى كتاب براى نسل جوانIBBY نامزدهاى 
دريافت جايزه ادبى و تصويرگرى هانس كريستين اندرسن را در سال 2012 اعالم كرد كه در ميان آنها نام 
محمدعلى بنى اسدى تصويرگر ايرانى نيز به چشم مى خورد. در اين دوره از دريافت اين جايزه 30 تصويرگر 
از كشورهاى مختلف جهان نامزد دريافت اين جايزه هستند كه فرد برنده طى مراسمى در مارس 2012 معرفى 
خواهد شد. محمد على بنى اسدى متولد سال 1334 در سمنان است و در سال 1380 مدرك كارشناسى ارشد 

تصويرسازى را ازدانشكده هنرهاى زيباى دانشگاه تهران دريافت كرده است. 

وى همچنين تصويرگر  بيش از 85 كتاب كودكان و نوجوانان از1361 تاكنون بوده است و عضويت شوراى 
كودك  كتاب  تصويرگران  انجمن  اول  دوره  مديره  هيات  رئيس  و  موسسان  عضو  سروش،  كودك  كتاب 
و  كاريكاتور  دوساالنه هاى  تمامى دوره هاى  برگزارى  و  برنامه ريزى  شوراى  در  عضويت  و  نوجوان  و 
تصويرگرى را در كارنامه كارى خود به ثبت رسانده است. بنى اسدى همچنين پيش از اين نيز تنديس هانس 
كريستين آندرسن از جشنواره روز جهانى كودك (بزرگداشت هانس كريستين آندرسن) را در سال 1384 
به دست آورده است. پرونده وى به منظور نامزدى در اين دوره از اين جايزه از سوى شوراى كتاب كودك 
تهيه و تدوين و در اختيار دفتر بين المللى كتاب براى نسل جوان قرار داده شد. جايزه هانس كريستين آندرسن 
كه گاه جايزه نوبل كوچك هم خوانده مى شود، جايزه اى است بين المللى كه هردوسال يك باراز طرف دفتر 

بين المللى كتاب براى نسل جوان (IBBY) به مولفان در زمينه ادبيات كودك تعلق مى گيرد.

جايزه بزرگ ادبي فرانسه به چه كسي رسيد؟
الكسيس جني دبير زيست شناسي برنده جايزه ادبي گنكور شد كه از آن به عنوان بزرگ ترين جايزه ادبي 
فرانسه ياد مي شود. به گزارش خبرآنالين، جني با اولين رمان خود به نام «هنر فرانسوي جنگ» با موضوع 
جنگ هاي دوره استعمارگري فرانسه برنده اين جايزه شد. طبق سنت هرساله جايزه 10 يورويي (6/8 پوندي) 
گنكور در رستوران دروآن در پاريس به برنده اهدا شد. بردن اين جايزه به معناي باال رفتن قابل توجه فروش 

كتاب برنده است. 
از برنده هاي دوره هاي پيشين اين جايزه كه فقط به نويسندگان فرانسوي زبان و زنده تعلق مي گيرد و يك 
نويسنده تنها يك بار مي تواند برنده آن شود، مي توان به مارسل پروست در سال 1919، مارگارت دوراس، 
تنها  گاري  رومن  كرد.  اشاره  گذشته  سال  جنجالي  برنده  اوله بك،  ميشل  و  دوبوار  سيمون  مالرو،  آندره 
نويسنده يي است كه دو بار اين جايزه را برده است (بار دوم با نام مستعار ناشناخته براي داوران). اوله بك 
كه سال پيش برنده اين جايزه شد به دليل گستاخانه بودن آثارش و روايت ازخودبيگانگي انسان هاي معاصر 
زن ستيزي  و  بي ادبي  به  متهم  را  او  هم  برخي  اما  دارند  دوست  بسيار  را  او  فرانسه  منتقدان  است.  مشهور 
كرده اند. سال پيش او با «نقشه و قلمرو» برنده اين جايزه شد كه در آن اوله بك نويسنده يي بود كه به قتل 
مي رسيد. جايزه گنكور سال 1903 تاسيس شد و هرسال به اثري تعلق مي گيرد كه «بهترين و خالقانه ترين 

نثر سال» باشد.
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سينما

 1935 نوامبر   8 متولد  جهان،  و  فرانسه  سينماى  ستاره  دلون،  آلن 
ايرانى  سينمادوستان  كه  است  چهره هايى  آن  از  يكى  دلون  است. 
اولين بار چهره اش را بر روى نوارهاى نه چندان با كيفيت ويدئويى 
ديدند و بعد هم بسياري از فيلم هاي دهه هفتادش با دوبله فوق العاده 
و  او  با  نسل ها،  همه  تقريبا  شد.  پخش  تلويزيون  از  خسروشاهي 
درباره  هميشگى  سوءتفاهم هاى  از  يكى  دارند.  خاطره ها  فيلم هايش 
دلون اين بوده كه هنرپيشه خوش سيما بيشتر بازيگرى گيشه پسند 
است و بسيارى از منتقدان از تحليل هنر بازيگرى اش طفره رفته اند 
يا در قبال آن سكوت كرده اند. اما واقعيت اين است كه دلون سواى 
بازى در فيلم هاى گيشه پسند در كارنامه خود آثارى طاليى دارد و 
بهانه  به  حاضر  مطلب  است.  كرده  همكارى  بزرگ  كارگردانانى  با 
در  آثارى  چنين  به  گذرا  نگاهى  سينما  بزرگ  بازيگر  اين  سالروز 

پرونده بازيگرى دلون دارد. 

روكو: قهرمان زخم خورده 
پله  روى  عرق  خيس  كله اى  و  سر  با  ساله  بيست و پنج   دلون  آلن 
مى نشيند و به نقطه اى نامعلوم خيره مى شود. بعد در پاسخ به ابراز 
احساسات اطرافيانش در قبال پيروزى در مسابقه مشتزنى مى گويد 
كه شايد برد او به دليل فوران نفرتى باشد كه به خاطر كار ناپسند 
وجودش  در  ناديا  يعنى  او  محبوب  دختر  حق  در  سيمونه  برادرش 
(لوكينو  برادرانش»  و  «روكو  از  صحنه اى  اين  است.  دوانده  ريشه 
عرق  زدن،  لبخند  كردن،  گريه   آن  در  كه  است   (1960 ويسكونتى، 
اين  كه  وجود  با  مى بينيم.  را  دلون  آلن  مكانيكى  حركت هاى  و  كردن 
اين  براى  صدايش  كه  دلون،  آلن  نام  اما  نيست  محور  ستاره  فيلم 
فيلم دوبله شده، اول از همه مى آيد. دلون نقش روكو سومين پسر 
برادر  دو  و  بزرگتر  برادر  دو  كه  مى كند  بازى  را  پاروندى   خانواده 
كوچكتر از خودش دارد. روكوى ساده دل، با آن چهره معصوم دلون 
در روزهاى جواني، خيلى زود به سنگ صبور خانواده مبدل مى شود 

و همه چيزش را پاى خانواده مى ريزد. 

در  را  فيلم  تمام  آرام  آرام  روكو  شخصيت  كه  است  ترتيب  اين  به 

دلون  وقتى  كه  است  روكو  نقش  همين  در  بازى  از  مى گيرد.  دست 
مى شويم.  آشنا  او  خيره  نگاه  با  مى كند  نگاه  سيمونه  به  دوش  زير 
كمى بعد وقتى ناديا به او مى گويد كه از او متنفر است و برمى گردد 
تا دوان دوان دور شود، دلون با حركتى سريع و خشك – كه بعدها 
امضاى حضور او در سينماى ژان پى ير ملويل شد – برمى گردد و 
خاطر  به  هم  را  دلون  خودويران گرى هاى  اولين  مى كند.  نظاره  فقط 
همين ناديا و تالش براى نجات سيمونه از منجالبى كه در آن گرفتار 
شده مى بينيم. در «روكو و برادرانش» دلون را در لباس نظامى  هم 
در «پدرخوانده»  پاچينو  آل  يادآور  بالفاصله  او  شمايل  كه  مى بينيم 
(1972) است. اين نكته بى دليل هم نيست چون فرانسيس فورد كاپوال 
براى  را  آن  آهنگساز  روتا،  نينو  كه  بود  فيلم  همين  ديدن  از  بعد 
ساخت موسيقى متن «پدرخوانده» استخدام كرد. لبخند دلون را هم 
در پايان فيلم مى بينيم وقتى كه سر ميز شام قهرمانى اش از بازگشت 
به روستاى شان حرف مى زند، آن هم حاال كه شهرنشينى بدجورى 
چهره ساده روستايى اش را از بين برده و قهرمانى زخم خورده شده 

است. 

ستاره اى متولد مى شود 
دلون با بازى در «زير آفتاب سوزان» (رنه كلمان، 1959) در نقش 
زود  خيلى  مى زند  جا  هم  گرين ليف  فيليپ  را  خودش  كه  ريپلى  تام 
به شهرت رسيد. اين نقش تركيبى از خوش سيمايى، ظرافت، دقت و 
خيلى  كه  بود  برادرانش»  و  در «روكو  بازى  از  بعد  بود.  هوشيارى 
زود لقب جيمز دين فرانسه را به خود اختصاص داد، هر چند مرگ 
زودهنگام هنرپيشه آمريكايى باعث شد اين عنوان هم از روى دلون 
در  بازى  دلون  پرونده  مهم  نقش آفرينى هاى  از  يكى  اما  برود.  كنار 
در  آنتونيونى  است.  آنتونيونى  آنجلو  ميكل   سه گانه  از  اثر  آخرين 
«ماجرا» (1960) از گابريل فرزتى استفاده كرد و بعد در شب (1961) 
ثابت  بازيگر  سال ها  آن  در  كه  رفت  ماسترويانى  مارچلو  سراغ  به 
آثار فدريكو فلينى بود. به همين خاطر انتخاب آلن دلون براى نقش 
پيرو در فيلم «كسوف» (1962) شايد عجيب ترين انتخاب ممكن باشد. 
آنتونيونى،  فيلم  روشنفكر  قشر  شخصيت هاى  بى تحرك  دنياى  در 
نقش  اين  در  دلون  حضور  و  ا ست  ناجورى  وصله  سهام  دالل  يك 
اين  ملويل  پى ير  ژان  از  قبل  كمى  مى كند.  برجسته  تر  را  تضاد  اين 
آنتونيونى بود كه به ارزش ويژگى هاى صورت سنگى دلون پى برد. 
در «كسوف» در مقابل ويتوريا (مونيكا ويتى) كه دنبال ذره اى عشق 
است، پيرو فقط دغدغه هاى ماترياليستى دارد و دلون كامال در اين 
كه  دلون،  مثل  ستاره اى  حضور  دارد.  مجاب كننده   حضورى  نقش 
در تيتراژ هم نامش اول مى آيد، هيچ گاه مورد حمايت منتقدان قرار 
نگرفت اما جالب است كه منتقدان برخالف حضور ريچارد هريس در 
«صحراى سرخ» (1964) براى آن چوب تكفير هم بلند نكردند. همين 
ثابت مى كند كه آنتونيونى موفق شده دلون را به خوبى در چارچوب 

دلخواهش مورد استفاده قرار بدهد. 

دلون  براى  وقتى  ديگر  يك بار  ويسكونتى  با  همكارى  فرصت 
سينماى  دين  جيمز  به  كه  بوخهولتز،  هورست  كه  شد  امكان پذير 
«يوزپلنگ»  در  فالُكنِرى  تانكردى  دون  نقش  بود،  معروف  آلمان 
بار  هم  فيلم  اين  در  رسيد.  دلون  به  نقش  اين  و  كرد  رد  را   (1963)
براى  را  دلون  هم  ويسكونتى  و  است  لنكستر  برت  دوش  بر  اصلى 
كه  خندان  انقالبى  يك  مى خواهد؛  هيجان  و  شور  از  پر  جوانى  نقش 
با سر و وضع رابين هودوارش در نبردهاى پالرمو زخم برمى دارد 
سبيل  مى شود،  سرباز  ارتش  كه  بعد  مى رسد.  كاپيتانى  درجه  به  و 
يك  به  كارديناله)  (كلوديا  آنجليكا  با  ازدواج  با  و  مى گذارد  كم پشتى 
اشراف زاده  تبديل مى شود. اما در سكانس پايانى درخشان فيلم وقتى 
گوشه اى  در  دلون  كرده اند  قبضه  را  ميدان  كارديناله  و  لنكستر  كه 
ايستاده و شايد كه غبطه مى خورد كه كاش مانند لنكستر ستاره اى 

چنين پرفروغ بود! 

سامورايى: دوربين شيفته دلون 
آنها  تمامى  كه  رفت  ملويل  پى ير  ژان  دوربين  جلوى  بار  سه  دلون 
در  ملويل  دوربين  داد.  رخ  ملويل  هنرى  فعاليت  پايانى  دوره  در 
«سامورايى» (1967) شيفته شمايل دلون در نقش جف كاستلو است 

جادو  خيره اش  نگاه  با  تنها  و  ديالوگ  از  ميزان  كمترين  با  دلون  و 
مى كند. فيلم بعدى «دايره سرخ» (1970) تقابل دو نسل از بازيگران 
سينماى فرانسه بود؛ ايو مونتان به نقش جانسن يكى از پيچيده ترين 
او مى درخشد.  روبه روى  جوان  دلون  و  مى كند  بازى  را  نقش هايش 
شخصيت كرى در اين فيلم نشانه هايى از جف كاستلو دارد. او همان 
بارانى را به تن دارد كه وقتى كمربند آن را مى بندد، شبيه به بارانى 
سر  به  كالهى  كرى  كه  است  اين  در  تفاوت  مى شود.  كاستلو  جف 
ندارد و سبيل هم دارد. موهاى اش هم كمى به هم ريخته  است. با وجود 
اين دلون در اين نقش هنوز همان حركات مكانيكى خشكش مثال در 
نگاه كردن  به ساعت، پرتاب فندك براى وگل (جان ماريا ولونته)  و 

سيگار درآوردنش را حفظ كرده است. 

در  و  ساخت  را  كثيف»  پول  پليس/  فيلم «يك  سال 1972  در  ملويل 
نقش كميسر كلمن هيبت تازه اى براى دلون درنظر گرفت. اين جا ديگر 
نقش خالفكار به ريچارد كرنا رسيده بود و حتى در سكانس پايانى 
سينماى ملويل، كرنا همان بارانى جف كاستلو و كرى را به تن دارد 
و مثل جف كاستلو دست به خودكشى آيينى مى زند. در اين فيلم به 
دلون نقش پليس نظيف و وظيفه شناس رسيده، پليسى كه رنگ كت 
و شلوارش با رنگ چشمان دلون يكى  است و موهاى بسيار مرتبى 
خبرى  ملويل  سينماى  در  دلون  سابق  حركات  از  ديگر  دارد.  اين جا 
نيست و حاال انگار او خودش مسئول دستگيرى مجرمانى شده كه 
نظر  دقت  آن  حتى  مى كرد.  بازى  را  آن ها  نقش  خودش  روزگارى 
مى كشد،  را  كرنا)  (ريچارد  سيمون  كه  زمانى  و  ندارد  هم  را  سابق 
و  كردى؟»  عجله  شليك  در  نمى كنى  مى پرسد: «فكر  او  از  همكارش 
دلون جواب مى دهد: «از كجا مى دونستم كه مى خواد خودكشى كنه؟» 
سر  «سامورايى»  در  كاستلو  جف  كه  ا ست  باليى  همان  درست  اين 
پليس ها در مى آورد. دايره حضور دلون در سينماى ملويل اين طور 

تكميل مى شود. 

آقاى كالين: چهره شكسته 
در  مى بينيم  را  دلون  چهره  شدن  شكسته  كه  دفعاتي  اولين  از  يكى 
تحت  مال  لويى  ساخته  اپيزود  در  و   (1969) مردگان»  «ارواح  فيلم 
عنوان «ويليام ويلسن» است. اپيزودهاى اين فيلم براساس «قصه هاى 
دلون  چهره   اين جا  شده اند.  ساخته  پو  آلن  ادگار  اثر  شگفت انگيز» 
خراش دارد، زير چشمان نافذش پف كرده و موهاى مشكى يك دست 
و خط ريشى پهن دارد. دلون به اقتضاى فضاى گوتيك فيلم رفتارى 
خشك و خبيثانه دارد كه اين حالت در مقابل بازيگرى مثل بريژيت 

باردو به خوبى به چشم مى آيد. 

دلون در «آقاى كالين»  (جوزف لوزى، 1976) براى اولين بارى عنوان 
آقا را يدك مى كشد. او در اين فيلم پالتويى شكيل به شكل بارانى به 
تن مى كند و رفتارى كامال مبادى آداب دارد. روى پيشانى اش چين 
افتاده و با گريم گونه هايش را افتاده كرده اند. چيزى كه از او باقى 
مانده اما هنوز آن چشم ها و نگاه هست؛ نگاهى كه خود را در آينه 

مى بيند اما در وجودش شك مى كند. 

با  برخورد  در  هميشگى اش  سوءتفاهم  يادآور  فيلم  اين  در  دلون 
منتقدان است؛ اين كه او به اشتباه در سايه بازيگران ديگر محو شد و 
هيچ گاه جدى گرفته نشد، درست مثل آقاى كالين كه دست آخر هم 

موفق نمى شود هويت واقعى اش را به ديگران اثبات كند. 
بعدها دلون با حضور در اقتباس فولكر شلندروف از بخشى از رمان 
سترگ «در جست وجوى زمان از دست رفته» اثر مارسل پروست، 
نقش بارون دو شارلو را بازى كرد. نام فيلم «سوان عاشق» (1983) 
بود و باالخره راجر ايبرت زبان به تحسين او گشود: «دلون در نقش 
بارون مغموم شگفت انگيز ظاهر مى شود.» دلون در «موج نو» (ژان 
لوك گدار، 1990) هم وارد دنياى انتزاعى يكى از سردمداران موج 
نو سينماى فرانسه شد تا نشان دهد همچنان دوست دارد تجربه هاى 

جديد كسب كند. 

جوايز  كسب  به  موفق  هنرى اش  فعاليت هاى  طول  در  دلون  آلن 
متعددى نشده و بيشتر جوايزى هم كه دريافت كرد جوايز افتخارى 
جشنواره ها به خاطر يك عمر دستاورد هنرى بوده است. دلون حاال 
همان طور كه بود، باقى مانده. فقط پير شده. نه مثل مارلون براندو 
و اورسن ولز يك دفعه هيكلش گرد و قلنبه شد و نه صورتش مثل 
موها،  همان  هنوز  دلون  داد.  دست  از  را  فرمش  يك دفعه  پاچينو  آل 
آنها  روى  پيرى  گرد  كه  تفاوت  اين  با  دارد،  را  ابروها  و  چشم ها 

نشسته است. 

حضور  با  كلمان،1961)  (رنه  زيستن»  «لذت  فيلم  نام  از  برگرفته   *
آلن دلون.

برگرفته از: تهران امروز 

نگاهي به صحنه هايى از نقش آفرينى هاى متفاوت آلن دلون

لذت زيستن مقابل دوربين
جواد رهبر 
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دومين جشنواره فيلمهاى ايرانى در لندن 
فرصتى براى آشنايى با سينماى ايران

يكسالى از آغاز به كار نخستين جشنواره فيلم هاى ايرانى در 
دفتر  به  فيلم  جشنواره  471  دوره  نخستين  در  گذشت.  لندن 
نمايش  براى  را  فيلم   34 انتخاب،  هيات  كه  رسيد  جشنواره 
نفر  هزار  سه  به  نزديك  جشنواره،  مدت  طول  در  برگزيدند. 
هاى  تفاوت  از  يكى  كردند.  شركت  آن  مختلف  هاى  بخش  در 
جشنواره امسال نسبت به سال گذشته اين بود كه سال پيش، 
فيلم هايى كه در فاصله سال 2000 تا 2010 ساخته شده بودند؛ 
امكان شركت در اين جشنواره را داشتند ولى امسال در دومين 
جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن، يكى از شرايط شركت فيلم 
ها اين بود كه در سه سال گذشته ساخته شده باشند. با اين 
حال مهم ترين تفاوت جشنواره امسال، رقابتى شدن جشنواره 

و وجود هيات داوران مى باشد. 

مهمترين هدف از شكل گيرى اين جشنواره، عرضه ى بهترين 
حداكثر  جذب  و  مختلف  سبك  و  ژانر  هر  با  ايرانى  هاى  فيلم 
مخاطبان براى ديدن فيلم هاى ايرانى در انگلستان مى باشد كه 
حرفه  فيلمسازان  براى  فرصتى  است  كوشيده  جشنواره  البته 
اى و نيمه حرفه اى فراهم آورد تا با نمايش فيلم هايشان در 
معرفى فرهنگ ايرانى سهيم باشند. همچنين تالش شده است تا 

مخاطبان جديدترى را با سينماى ايران آشنا سازند.
مراسم افتتاحيه ى دومين جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن در 
تاريخ هيجدهم نوامبر 2011 در يكى از معتبرترين سالن هاى 
برگزار  هنر  و  سينما  اهالى  از  وسيعى  طيف  حضور  با  لندن 
خواهد شد. اين مراسم شامل اجراى موسيقى زنده و نمايش 
فيلم به منظور معرفى فرهنگ ايرانى به مخاطبان جديد خواهد 

بود.

در طول برگزارى جشنواره نيز فيلم هاى گوناگونى از سينماى 
 Cine و  Apolloايران در دو سينماى مطرح لندن با نام هاى
فيلم،  نمايش  بر  عالوه  آمد.  خواهد  در  نمايش  به   Lumiere
برنامه هاى متنوع ديگرى در سطح شهر لندن به اجرا خواهد 
درآمد. اين برنامه ها شامل جلسات پرسش و پاسخ، نمايشگاه 
ها و جلسات ارتباط گيرى و آشنايى و نمايش آخرين فيلم هاى 

ايرانى مى باشد.
تا  است  آمده  ها  فيلم  نمايش  تاريخ  و  نام  زير  جدول  در 

عالقمندان بتوانند در جريان نمايش فيلم ها قرار بگيرند.

به بهانه نمايش فيلم سعادت آباد در جشنواره فيلم ايرانى لندن

ناپايدارى روابط عاطفى 
در جامعه مدرن

عالقه مندى سينما به انعكاس رويدادهاى و مسائل و مشكالت اجتماعى 
بر روى پرده نقره اى، نكته اى قابل ستايش است و اينكه فيلمسازان 
بوجود  فرهادى  اصغر  الى»  «درباره  فيلم  كه  موجى  از  بعد  ما  جوان 
آورد تمايل زيادى به زبان اين سينما نشان داده اند حاكى از ذهن هاى 

باز آنان با افكارى قابل تامل است. 
همچنين پرداختن به مقوله اى كه حريم آن در بازسازى صحنه هاى 
سينمايى هميشه با محدويت هايى مواجه بوده، كارى سخت و دشوار 
و  زنان  روابط  انعكاس  درباره  حيطه  اين  كه  الخصوص  على  است. 
مردان در حريم خانواده باشد. «سعادت آباد» فيلمى به شدت امروزى 
كاراكترهايى  است.  نشين  پايتخت  متوسط  هاى  آدم  كننده  منعكس  و 
تحت  شديدا  روابطشان  و  پوشند  مى  لباس  كنند،  مى  فكر  امروزى  كه 
تاثير نگرش جامعه امروز است. «مازيار ميرى» كه در بررسى كارنامه 
او فيلم هاى؛ «قطعه ناتمام»، «به آهستگى»، «پاداش سكوت» و «كتاب 
قانون» به چشم مى خورد، اين بار دوربين اش را به درون آپارتمانى 
در تهران امروز آورده است و با استفاده از نماهاى بسته داخلى در 
بيشتر سكانس ها تنهايى و دلتنگى كاراكترهايش را در بازخورد خيانت 
نظرى  دقت  با  كه  بخصوص  است.  كرده  تصوير  خوبى  به  مرد  و  زن 
نه  محدويت  اين  اند  داشته  اثر  تصويرسازى  در  فيلمبردارش  و  او  كه 
تنها بيننده را اذيت نمى كند بلكه انتخاب لوكيشن و نوع دكوپاژ «ميرى» 

باعث بروز خالقيت در فضاسازى فيلم هم شده است. 
مرد  و  زن  بين  روابط  هاى  ظرافت  انعكاس  فيلم  اصلى  موضوع 
براى  عربى»  «امير  اش  نويس  فيلمنامه  و  «ميرى»  است.  خانواده  در 
در  را  خود  تلخ  لحن  خاصى  بينى  باريك  و  ظرافت  با  ها  حرمت  حفظ 

بازپرورى كاراكترها پياده كرده و اين توازون و تعادل را در بيشتر 
با  دارد  سعى  نه  فيلم  اند.  كرده  حفظ  فيلم  فورد  و  اوج  و  ها  سكانس 
سكانس هاى سوزناك همدردى تماشاگر را بدست اورد و نه اصرارى 
شده  منعكس  تصوير  قاب  در  آنچه  دارد.  حقيقت  پرواى  بى  بيان  در 
در  كه  است  نشين  پايتخت  كرده  تحصيل  زوج  سه  زندگى  از  لحظاتى 
حياتى ترين لحظات زندگى زناشويى شان مورد محك قرار مى گيرند. 
فيلم همچنين در تصوير طالق هاى پنهان كه امروز در جامعه معاصر 
ما به شدت باب شده، به خوبى عمل مى كند. دقت نظر «مازيار ميرى» 
است  شده  سبب  عربى»  «امير  هوشمندانه  فيلمنامه  سازى  پياده  در 
كشف  و  كاراكترها  بازسازى  در  توازن  كه  باشد  كامل  اثرى  فيلم  اين 
نكات ريز فيلمنامه تماشاگر را به وجد مى آورد. به نوشته آرتنا؛ نكته 
كه  است  اثر  كننده  تهيه  بعنوان  اسعديان»  حضور «همايون  ديگر  مهم 
قواعد  با  آشنا  كننده  تهيه  پنهان  حضور  ها  سكانس  از  بسيارى  در 
فيلمسازى به خوبى مشهود است. فيلم هيچ اصرارى به داستان گويى 
َسر راست ندارد، بلكه اين تماشاگر است كه درپايان همه سكانس هاى 
فيلم در انتهاى قصه اطالعات را مانند تكه هاى پازل كنار هم قرار مى 
دهد تا به يك تصوير كلى برسد. ماجرا حول محور سه زن و سه مرد 
شكل مى گيرد؛ الله، تهمينه و ياسى در كنار على، بهرام و محسن سه 
دوست قديمى هستند كه به مناسبت تولد محسن يك شب كنار هم جمع 

مى شود. كل ماجرا در همين شب رخ مى دهد. 
نكته اى كه در نگاه كلى «سعادت آباد» را اثرى دلنشين كرده به غير از 
كاراكترهايى كه تماشاگر به شدت با آنها ارتباط برقرار مى كند، ريتم 
مناسب فيلم و نوع روايت در فراز و فرود قصه در كنار دكوپاژ خوب 
شايسته  بسيار  نيز  بازيگران  انتخاب  همچنين  است.  آن  فيلمبردارى  و 
صورت گرفته است و همه چهره هاى به خوبى با كاراكتر مورد نظر 
ارتباط برقرار كرده اند. بازى «ليال حاتمى» مانند هميشه بى نقص است، 
«مهناز افشار» بازى كنترل شده اى را ارائه كرده و «حامد بهداد» هم 
نيز  يارى»  «حسين  و  آقايى»  «امير  است.  گرفته  بهره  توانش  تمام  از 
در ايفاى نقش هايشان موفق هستند. فيلم در القاى حس شك و ترديد 
به  كه  حالى  در  تماشاگر  پايان  در  و  است  خوب  بيننده  به  كاراكترها 
روابط  نوع  به  توجه  با  يافته  دست  زوجين  اين  بين  روابط  ريز  نكات 

تصوير شده حق را به همه كاراكترها مى دهد. 
در نگاه كلى «سعادت آباد» تلنگر كوچكى بر يك ذهنيت معاصر است كه 
ما بارها و بارها ابعاد و ريزه كارى هايش را در زندگى تجربه كرده و 
يا ديده ايم اما شايد هميشه آن را دست كم گرفته ايم. نكته اى كه شايد 
تا به امروز هيچ فيلمى مانند «سعادت آباد» نتوانسته است آن را اينگونه 
عريان به خاطر ما بياورد. نگاهى جديد به زندگى و تجربه هاى بعضا 
تكرار پذيرش در جامعه اى كه دست كم نيمى از آن بايد در سعادت 
تلخ است از ناپايدارى  تجربه اى عميق و  آباد»  زندگى كنند. «سعادت 

روابط عاطفى در جامعه مدرن.
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به بهانه حضور گروه موسيقى رستاك در لندن

رستاك پلى بين 
مخاطبان و نمونه هاى 
اصيل موسيقى محلى

گردآورى فرشته كديور

مختلفى  اقوام  مأواى  تاكنون،  ديرباز  از  ما  ايران 
ايرانى،  كهن  تمدن  سار  سايه  در  كه  است  بوده 
كرده اند.  حفظ  را  خود  فرهنگى  عميق  بنيان هاى 

از جلوه هاى بارز و بسيار زيباى اين گوناگونى، 
پيدايش فرهنگ هاى فولكلوريك متنوعى است كه 
بخشى از آن در ميراث شنيدارى اين اقوام نمود 
پيدا كرده است. رستاك اميدوار است تا در دنياى 
نقش  ايران،  معاصر  موسيقى  متنوع  و  رنگارنگ 
ايفا  نواحى  هاى  ملودى  بازآفرينى  در  كوچكى 
كرده و در شناساندن ريشه هاى عميق و غناى 

فرهنگى ايران، مؤثر واقع شود.
"رستاك" گروهى كه از سال 1376 فعاليت خود 
را در قالب يك گروه موسيقى تجربى آغاز كرد. 
موسيقى  شنيدارى  عناصر  از  الهام  با  گروه  اين 
بومى ايران و با رويكرد به گونه اى از موسيقى 
فرهنگها،  ساير  با  ارتباط  برقرارى  قابليت  با 
حضور  با  جلساتى  برگزارى  و  تحقيق  به  اقدام 
موسيقى  متفاوت  حوزه هاى  اساتيد  و  هنرمندان 
در  بحث  مورد  موضوعات  اساسى ترين  نمود. 
كهن  و  اصيل  نغمه هاى  بازجست  جلسات،  اين 
نو  شيوه اى  به  كه  است  ايران  مقامى  موسيقى 
و  يابد  سريان  ايران  معاصر  موسيقى  حوزه  در 
تالش رستاك تجربه اى است در حوزه اين ژانر 

موسيقايى.
موسيقى  هاى  قطعه  اجراى  كه  كرد  اشاره  بايد 

فولكلور ايران، سرلوحه كار رستاك است. 
سال  چندين  اينكه  با  رستاك  گروه  خوشبختانه 
از تاسيس آن گذشته، در چند سال اخير فعاليت 
پويايى هم در زمينه انتشار آلبوم هاى صوتى و 
تصويرى و همچنين كنسرت هاى متعدد موسيقى 
ايران  از  خارج  البته  و  شهرستان ها  و  تهران  در 
نظر  به  كه  يكدل  و  جوان  گروهى  است.  داشته 
مى رسد چند صباحى است همديگر را پيدا كرده اند 
و توانسته اند اجراهايى پرشور و انرژتيك از آثار 

موسيقى نواحى ايران به نمايش بگذارند. 
انتخاب قطعات شاد فولكلور را شايد بتوان يكى 
ويژه  استقبال  و  رستاك  گروه  موفقيت  داليل  از 
خودشان  كه  ها  رستاكى  دانست.  آن ها  از  مردم 
در اجراى بسيارى از قطعات با دست زدن ديگر 
نوازندگان و خوانندگان گروه را همراهى مى كنند؛ 
اين  اجراى  با  مردم  همراهى  با  مشكلى  هيچگونه 

شادى ها ندارند. 
عالوه بر همه اين ها، مهر تائيد بسيارى از اساتيد 
ايران  فولكلور  و  سنتى  موسيقى  هنرمندان  و 

كنسرت هاى  در  و  خورده  رستاك  كارنامه  پاى 
مختلف اين گروه يا به بهانه انتشار آلبوم هايشان 
همچنين  كرده اند.   تمجيد  و  تعريف  ايشان  از 
ايران  نواحى  و  مقامى  موسيقى  استادان  حضور 
اين  تصويرى  آلبوم هاى  البته  و  كنسرت ها  در 

گروه هم اهميت بسزايى دارد. 
هاى  جنبه  از  توان  مى  را  گروه  موفقيت  داليل 

گوناگون مورد بررسى قرار داد:
موظف  را  خودشان  گروه  اعضاى  اينكه  نخست 
و  موسيقى  اين  استادان  بومى  هنر  پاسداشت  به 
درك  دوم  دانسته اند.  آن ها  خدمت  در  يادگيرى  
حضور اين استادان و حركت سمبليكى است كه 

اين گروه آن را پايه گذارى كرده اند. به اين معنى 
كه فقط نخواسته اند قطعاتى كه بيشتر مردم ايران 
بلدند، اجرا كنند بلكه برعكس احترامى كه براى اين 
موسيقى قائلند، هم در تاكيدى كه روى يادگيرى 
درست لهجه ها و اداى مناسب گويش هاش مختلف 
براى  كه  مخصوصى  پارت هاى  در  هم  دارند، 
مقامى  موسيقى  استادان  بداهه نوازى  و  تكنوازى 
همچنين  است.  مشخص  قائلند  ايران  نواحى  و 
كار روى گويش ها و لهجه ها و ُتن آوايى قطعات 
محلى از جمله كارهايى است كه رستاكى ها آن را 

به صورت هميشگى انجام مى دهند. 
اعضاى  جوانى  واسطه  به  كرد  اشاره  بايد 
توسط  انتخاب شده  شاد  قطعات  هم  و  گروه 
نشاطى  و  شور  با  رستاك  كنسرت هاى  آن ها، 
ايرانى.  و  سالم  نشاطى  است.  همراه  مثال زدنى 
گذشته از اين، رستاك روى ويژگى هاى نمايشى 
كنسرت هايشان هم كار كرده  است، از جمله گروه 
به  كه  كوبه اى  سازهاى  و  دف نوازان  نفره  سه 
شكلى هماهنگ و زيبا قطعاتشان را اجرا مى كنند 

كه لذت بصرى مخاطب را هم باعث مى شود. 
مشاركت همه اعضاى گروه در نواختن سازهاى 
مختلف هم يكى ديگر از اين ويژگى هاى كنسرتى 
است، به نوعى كه كمتر نوازنده اى در اين گروه 
حضور دارد كه تنها به اجراى يك ساز بپردازد. 
ساز،  نواختن  كنار  در  يا  گروه  اعضاى  اغلب 
ديگر  سازى  نواختن  به  يا  مى كنند  همخوانى 
تك خوانى  صورت  به  را  پارت هايى  يا  مشغولند، 
صحنه اى  رستاك،  گروه  صحنه  مى كنند.  اجرا 
طول  تمام  در  آن  اعضاى  كه  دايناميك  است 
اجراى قطعات مختلف به صورت چرخشى از اين 

طرف به آن طرف سن مى روند.
يكى از نقطه هاى قوت گروه رستاك كه خودشان 
اسم  كسى  كه  است  اين  مى دانند  را  آن  نيز 
رستاك  گروه  همه،  و  نمى داند  را  گروه  اعضاى 
را مى شناسند. رستاك تالش داشته تا پلى باشد 
بين مخاطبان و نمونه هاى اصيل موسيقى محلى 
محلى  موسيقى  به  جدى ترى  شكل  به  مخاطب  تا 

بپردازد.
توسط  كه  هايى  آلبوم  درباره  گروه  سرپرست 
در  كه  است  معتقد  است؛  شده  منتشر  رستاك 
آلبوم « رنگواره هاى كهن» آنها به دنبال قطعاتى 

وقتى  يعنى  نباشند.  شده  شنيده  خيلى  كه  بودند 
مخاطب گوش مى دهد آهنگ برايش تداعى نشود 
بوده  متفاوت  نيز  ها  آهنگ  تنظيم  نوع  طبعا  و 
كه  بود  كسانى  براى  بيشتر  آلبوم  اين  و  است 
تخصصى تر با موسيقى برخورد مى كنند. اما در 
مجموعه دوم «همه اقوام من» بيشتر تالش شده 
شنيده  بيشتر  كه  شود  فوكوس  قطعاتى  روى  تا 

شده اند.
واقعيت اين است كه گروه رستاك به سمت آنگونه 
از موسيقى پيش مى رود كه به زيباترين شكل، 
توسط راويان خودش اجرا و ارائه شده است و 
شايد بتوان گفت با توجه به فضاى فرهنگى، بهتر 

از آن نمى توانست اجرا شود و اين فضا سينه به 
رستاك  گروه  كه  كارى  است.  شده  منتقل  سينه 
و  آهنگسازان  مواقع  اكثر  در  و  دهد  مى  انجام 
تنظيم كنندگان دنبال آن هستند، اين است كه اين 
موسيقى را به زبان خود كه تركيبى از زبان خود 
يا  و  دهند  تسرى  و  ارائه  است،  امروز  جامعه  و 
اينكه به آن يك بيان هنرى جديدى اضافه كنند.  

در  گوناگون  هاى  كنسرت  برگزارى  در  موفقيت 
ديگر  كشورهاى  راهى  را  رستاك  كشور،  داخل 
اى  گوشه  هر  در  خود  هموطنان  براى  تا  ساخته 
ايران  بومى  موسيقى  از  اى  هديه  نيز،  دنيا  از 
نخستين  براى  چنانكه  بياورند.  يادگار  به  زمين، 
خواهند  انگلستان  به  هنر  فستيوال  دعوت  به  بار 
آمد و در تاريخ 17 دسامبر در لوگان هال لندن، 
اين  در  خود  هموطنان  براى  را  بزرگى  كنسرت 
كشور، برگزار خواهند نمود. برخى از قطعه هايى 
كه در كنسرت لندن به اجرا در مى آيد به شرح 

زير مى باشد:

- لرى (بارون)
- گيلكى (رعنا)

- آذرى (َگل َگل)
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- شيرازى (يار)
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اجراى لندن
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- بختيارى (بالل)
- بلوچى (مروچان)

موسيقى

تدريس خصوصى 
كمانچه و ويولون توسط 

كارشناس موسيقى
07904235833

موسيقى ايران و خاورميانه 
در تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا

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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 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  

 

جنيفر لوپز : من مستقل هستم!
خواننده موفق آهنگ " روى زمين " كه در ماه ژوئيه بعد از 7 سال زندگى مشترك ،جدائى خود از همسرش 
مارك آنتونى را اعالم كرد ، ادعا مى كند كه از شكستها و ناكاميهاى زندگى اش ناراحت و نااميد نمى شود و 

براحتى مى تواند مستقل زندگى كند و از اين بابت بخودش افتخار مى كند. 
او گفت:" در طول چند سال گذشته متوجه شده ام كه مى توانم مستقل زندگى كنم و روى پاهاى خودم بايستم 

و آموخته ام كه بخاطر اين موضوع بخودم افتخار كنم." 
مى  كه  كارهايى  و  ام  نداده  انجام  كه  كارهايى  بخاطر  اينكه  بجاى  بايد  كه  ام  گرفته  ياد  سالها  اين  طول  "در 

توانستم بهتر انجام بدهم ، خودم را سرزنش كنم ، خودم را دوست داشته باشم و بخودم افتخار كنم." 
"وقتى خودم را براى انجام كارى تشويق مى كنم و بخودم انرژى مثبت مى دهم بالفاصله تاثير آن را در 

كارهايم مشاهده مى كنم و كارهايم را بهتر انجام مى دهم." 
اگرچه اين ستاره 42 ساله قبول دارد كه گاهى اوقات زندگى برايش سخت مى شود و در اين مواقع از يك 

زن قدرتمند الهام مى گيرد. 
"مادربزرگم هميشه الهام بخش زندگى من است. او آشپزى كردن را به من آموخت وبه من ياد داد كه از خدمت 
كردن نترسم و فروتن باشم.او هميشه به من مى گفت كه بايد با لباسها و ظاهرى زيبا از خانه بيرون بروى 

زيرا همه مردم افراد خوش لباس و شيك را دوست دارند و به تو احترام خواهند گذاشت."

مدنا هنوز هم بدنبال 
مرد ايده آل است!

مدنا هنوز هم دلش مى خواهد كه يك مرد 
ايده آل و بى نظير او را عاشق خودش كند . 
مدناى 50 ساله كه قبال" با دو مرد مشهور 
ريچى"  گاى  و"   " پن  شون   " نامهاى  با 
ازدواج كرده است معتقد است كه همه زنها 
انتظارات مشابهى از مرد مورد عالقه شان 
اين  در  كه  ميداند  هم  خودش  اگرچه  دارند، 
دنيا فقط خودش مسئول شادى و غمهايش 

است. 

او گفت:"در طول دهه هاى گذشته چيزهاى 
زيادى براى ما زنها عوض شده است . ما 
مستقل  و  كردن  كار   ، كردن  تحصيل  براى 
هنوز  ما  اما  داريم  بهترى  فرصتهاى  بودن 
هميشه  كه  خواهيم  مى  را  چيزى  همان  هم 

مى خواستيم." 

است  نكرده  تغييرچندانى  ما  احساسات   "
كه  داريم  را  اى  خواسته  همان  ما  وهمه 
هميشه داشتيم . اين كه يك مرد عالى و ايده 
هم  ما  كه  كند  كارى  و  شود  ما  عاشق  آل 

عاشق او شويم." 

حقيقى  عشق  كه  معتقديم  زنها  ما  همه   "
اين  با  ما  و  كند  مى  عوض  را  ما  زندگى 
عشق خوشبخت خواهيم شد .البته كه عشق 
زندگى را دگرگون مى كند اما ما بايد بفهميم 
كه خوشبختى و خوشحالى ما به خودمان 
بستگى دارد و در دستان خودمان است نه 

در دست يك نفر ديگر." 

ليدى گاگا و جاستين 
بيبر ، برندگان 
بزرگ جوايز

 ام تى وى اروپا  
مهمترين  گاگا  ليدى  و  بيبر  جاستين 
جوايز ام تى وى اروپا از جمله جايزه 
بهترين خواننده مرد و بهترين خواننده 
اين  به  و  كردند  خود  آن  از  را  زن 
ترتيب مراسم اهداى جوايز موسيقى ام 
تى وى اروپا به جشن موفقيت اين دو 

خواننده مشهور آمريكايى تبديل شد.
گاگا كه در طول اين مراسم با لباسهاى 
 ، شد  حاضر  صحنه  روى  مختلفى 

ويدئو  بهترين  و  آهنگ  بهترين  جايزه 
داد.جايزه  اختصاص  خود  به  نيز  را 
بهترين اجراى پاپ نيز از جمله جوايزى 
بود كه در اين مراسم به جاستين بيبر 

اعطا شد .

بسيار  هردو  خواننده  دو  اين  اگرچه 
تفاوتهاى  اما  مشهورهستند  و  موفق 
بسيار زيادى با يكديگر دارند و اجراى 
يكشنبه  روز  مراسم  در  آنها  زنده 
كامال" نشانگر اين تفاوتها بود:جاستين 
دوست  اندازه  بى  و  متين   ، سالم  بيبر 
و  آراسته  و  مرتب  ظاهرى  با  داشتنى 
ليدى گاگا نا آرام ،پرهياهو و خشن با 

ظاهرى عجيب و غريب.
بقيه جوايز اين رقابتها به برونومارس 

، امينم و كتى پرى اعطا شد.

 ليدى گاگا ، يك بنياد جوانان تاسيس كرد
   ليدى گاگا يك بنياد براى توانمند سازى و كمك به جوانان تاسيس كرد. 

اين خواننده موفق آهنگ " من و تو " براى تاسيس بنياد " به اين شكل متولد 
و  آرتور  مك  بنياد   ، تى   . كاترين   ، دى  جان  شامل  گروه  يك  با   " ام  شده 
مركز جامعه اينترنتى دانشگاه هاروارد همكارى تنگاتنگى دارد تا از طريق 
اين بنياد بتواند به جوانان كمك كند كه اعتماد به نفسشان را باال ببرند و 

پيشرفت كنند. 

اين خواننده عجيب و غريب ادعا مى كند كه اين بنياد خيريه را تاسيس كرده 
است تا بتواند به مردم همه جهان كمك كند كه به يكديگر بيشتر توجه و 

كمك كنند. 
ليدى گاگا در بيانيه اى گفت:"همه ما اميدواريم بتوانيم مثل يك بنياد جهانى 
عمل كنيم وشجاعت و مهربانى را در همه دنيا مرسوم كنيم تا همه مردم 

جهان از يكديگر در مقابل تجاوز و خشونت دفاع كنند." 
مادر اين خواننده ، سينتيا جرمانوتا ، مديريت و مسئوليت اين بنياد را بعهده 

گرفته است . اين بنياد در سال 2012 افتتاح خواهد شد. 

اخبار موسيقى
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اداره پست چين در فضا
ساير  و  توئيتر  فيس بوك،  ايميل،  زمانه  و  دور  در   
كارت  دريافت  اينترنتي  اجتماعي  و  گروهي  رسانه هاي 
و  جاذبه  هم  هنوز  رفته  سفر  به  كه  دوستي  از  پستال 
نظر  در  چين  پست  اداره  اكنون  دارد.  خاصي  ويژگي 
دارد تا دريافت چنين كارت پستال هايي را به مرحله اي 
كامال نوين ارتقا دهد. به مناسبت انجام اولين ماموريت 
فضايي و پهلو گرفتن فضاپيماي بدون سرنشين شن ژو 
پنج شنبه  روز  كه  تيانگوگ  فضايي  آزمايشگاه  در   8
را  جديد  دفتري  چين  پست  اداره  شد،  انجام  گذشته 
در خارج از مرزهاي اين كشور و در حقيقت خارج از 
اين  بگوييم،  دقيق تر  اگر  است.  كرده  افتتاح  زمين  كره 
سطح  كيلومتري   343 در  چين  پست  اداره  جديد  دفتر 
كره زمين قرار دارد. اداره پست چين براي محدوده اي 
كه توسط اين دفتر جديد پوشش داده مي شود يك كد 

پستي جديد، 901001، نيز انتخاب كرده است. 

كشور  اين  رسانه هاي  به  چين  پست  اداره  مديركل 
كه  بود  خواهد  قادر  پست  شعبه  اين  آينده  در  كه  گفت 
اين  در  مستقر  فضانوردان  به  را  شهروندان  نامه هاي 
تمبر،  حال  عين  در  دفتر  اين  برساند.  فضايي  ايستگاه 
را  ويژه اي  پستال هاي  كارت  و  نامه  كاغذهاي  و  پاكت 
خواهد  منتشر  فضايي  مركز  اين  گشايش  مناسبت  به 
كرد. تمام نامه هايي كه از دفتر ويژه اداره پست چين در 
شهر پكن براي دفتر پست فضايي ارسال خواهند شد 
كه  مي شوند  مشخص  ويژه اي  مهر  و  شماره گذاري  با 
روي آن به زبان چيني نوشته است: «از پكن به مقصد 
فضا». انتظار مي رود كه مدل با سرنشين اين فضاپيما 
كه شن ژو 9 ناميده خواهد شد در سال 2012 به فضا 
كارت  و  نامه ها  است  قرار  پرواز  اين  شود.  پرتاب 
چين  پست  اداره  قلمرو  سرحد  به  را  مردم  پستال هاي 
در  چين  پست  اداره  مقامات  از  يكي  برساند.  فضا  در 
شهر پكن به رسانه هاي اين كشور گفته است كه مردم 
در صورت تمايل مي توانند عكس هاي مربوط به مراسم 
سفرهاي  آرزوي  مورد  در  نامه هايي  يا  خود  عروسي 

فضايي را براي اين اداره بفرستند. 

و  فضايي  پست  دفتر  به  ارسال  از  پس  نامه ها  اين 
خوردن مهر آن دفتر، دوباره به پكن بازگردانده شده 
براي  است  شده  درخواست  پيش  از  كه  روزي  در  و 
پست  اداره  مقامات  شد.  خواهند  ارسال  آنها  صاحبان 
اعالم  را  فضايي  پستي  خدمات  اين  بهاي  هنوز  چين 

نكرده اند.

ستگاهي كه روي صورت 
تصاوير سه بعدي توليد مي كند

الكترونيكي  محصوالت  توليدكننده  ژاپني  شركت  يك 
مصرفي دستگاه جديدي را روانه بازار كرد كه تركيبي 
از يك هدست و يك عينك است و مي تواند با قرار گرفتن 
بر روي صورت تصاوير سه بعدي توليد كند. فناوري 
نيازي  ديگر  بطوري كه  مي شود.  حمل  قابل  بعدي،  سه 
يك  به  «آواتار»  چون  فيلم هايي  تماشاي  براي  نيست 
سينماي فوق فناورانه برويد كافي است كه از «هدست- 
عينك» جديد سوني استفاده كنيد. اين شركت ژاپني كه 
سال ها قبل با عرضه «واكمن» و ارايه مفهوم «موسيقي 
قابل حمل» تحولي در دنياي صدا ايجاد كرد اكنون نگاه 

خود را به سينما و تلويزيون معطوف كرده است.
بعدي  سه  «بيننده  نام  به  محصولي  تازگي  به  سوني 
كرده  عرضه  را   (Personal 3D Viewer) شخصي» 
نظر  به  ساده  هدست  يك  به  شبيه  دستگاه  اين  است. 
مي رسد اما در حقيقت يك عينك بزرگ تك لنزي است 
كه در نمايشگاه برلين رونمايي شد و از پايان ماه وارد 
بازار امريكا مي شود. اين دستگاه در حدود نيم كيلوگرم 
سر  روي  بر  گرفتن  قرار  براي  بنابراين  و  دارد  وزن 
دستگاه  كه  زماني  اما  نمي رسد،  نظر  به  سبك  چندان 
تماشاي  لذت  به  نسبت  باال  وزن  مي شود  پوشيده 
تصاوير سه بعدي با وضوح تصوير باال ناچيز به نظر 
«هدست-  نيويورك تايمز،  گزارش  براساس  مي رسد. 
مي كند.  عمل  مغزي  فرآيندهاي  برپايه  سوني  عينك» 
كه  مي بيند  را  متفاوت  تصوير  دو  چشم  هر  بطوري كه 
سپس در مغز براي رسيدن به يك اثر سه بعدي با هم 

يكي مي شوند.
دو «ميكروتلويزيون»  كل  در   Personal 3D Viewer
شده  تبديل  بعدي  سه  هدست  عينك-  يك  به  كه  است 
تلويزيون  خانه  در  كه  كساني  براي  دستگاه  اين  است. 
هرچند  مي رود.  شمار  به  مزيت  يك  ندارند  بعدي  سه 
قيمت آن بسيار باال و برابر با 730 دالر است. سوني 
زير  افراد  و  كودكان  براي  را  محصول  اين  از  استفاده 
15 سال ممنوع كرده است. «ديويد هانتر» از بيمارستان 
كودكان بوستون در اين خصوص توضيح داد كه حدود 
7 و 8 سالگي ، براي تشكيل يك ديد كامل دوره بحراني 
سه  عينك هاي  از  استفاده  بنابراين  و  مي رود  شمار  به 
بعدي براي كودكان اين سن مي تواند روي قدرت بينايي 
نيز  بزرگساالن  همچنين  بگذارد.  برجاي  منفي  تاثيرات 
به محض درك نخستين عالئم خستگي بايد اين دستگاه 
چشم  روي  از  را  سه بعدي  عينك هاي  تمام  كل  در  و 

بردارند.

بازگشت بالون ها به سيستم حمل ونقل
بالون، يكي از اولين وسايلي بود كه بيش از سيصد سال پيش، انسان با 
آن به پرواز درآمد، يك بالن بزرگ با هدايت گوشمائوي پرتغالي. پس 
از گذشت مدتها از اين واقعه تاريخي بار ديگر بالون مورد توجه قرار 
مدل هاي  در  بازنگري  حال  در  نورتاويا  پرتغالي  شركت  است.  گرفته 
قديمي بالون به منظور استفاده از آن در حمل ونقل مسافر و بار است، 
يك فن آوري مطمئن و در عين حال انعطاف پذير. با اين بالن ها مي توان 
به مناطق صعب العبور رفت. براي نشستن نيازبه باند خاصي نيست 
محموله  سابق  مثل  درآيند.  پرواز  به  عمودي  صورت  به  مي توانند  و 
كاسيانو  مي شود.  جاسازي  آنها  درون  بلكه  نمي گيرد،  قرار  آنها  زير 
رودريگوئز مهندس اين شركت مي گويد: «وقتي يك فاجعه طبيعي روي 
مي دهد و همه زير ساختها آسيب مي بينند يا از بين مي روند اين بالونها 
امكانات  هيچ  به  نشستن  و  پرواز  براي  چون  بروند  جا  هر  مي توانند 
بالونها  اين  در  رفته  به كار  نوآوري هاي  از  يكي  نيازندارند.  خاصي 
سيستم نيروي محركه آن است. مبتكران اين بالون هاي جديد مي گويند 
قبل  به  نسبت  را  آن  هليوم  سبك  و  اشتعال  قابل  ازگازغير  استفاده 
ايمن تر كرده است. با اين گاز مي توان زمان بيشتري پرواز كرد و حتي 
رودريگوئز  كاسيانو  داشت.  مطمئن تري  فرود  گاز،  نشت  صورت  در 
مهندس اين شركت مي افزايد: «ماشين خيلي مفيدي براي كنترل كردن 
است كه در صنعت توريسم هم كاربرد دارد. بالوني را تصور كنيد كه 
بر فراز پاركهاي طبيعي به پرواز درآيد و توريست ها مي توانند ارتباط 

مستقيمي با محل مورد بازديد برقرار كنند.» 
گفته مي شود اين بالون ها دي اكسيد كربن كمتري هم توليد مي كنند و با 
محيط زيست به قول معروف مهربان تر هستند، چرا كه موتورهاي آن، 
از تركيبي از سوختهاي طبيعي و سلولهاي فتوولتائيك تغذيه مي كنند. 

معرفي رسمي اين پروژه ماه دسامبر در سياتل آمريكا انجام خواهد 
شد.

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
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در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
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نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
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جنگ با پيري به 
كمك علم

پيشرفت هاي  با  اميدوارند  دانشمندان 
عصر  پايه،  سلول هاي  زمينه  در  تازه 
تازه اي براي درمان به روش بازيافت در 
بيماران سالمند آغاز شده باشد. به تازگي 
سلول هايي  شده اند  موفق  پژوهشگران 
به  نزديك  سالمند  بيماران  بدن  از  را 
پايه  سلول هاي  به  موفقيت  با  ساله  صد 
جنين  در  كه  است  سلول هايي  شبيه  كه 

از  بتوان  اگر  كنند.  منتقل  مي شود،  يافت 
رشد  براي  انتقال  از  پس  سلول ها  اين 
پير  و  سالمند  بيماران  بدن  از  بافت هايي 
دروازه هاي  گفت  مي توان  كرد  استفاده 
تازه اي به روي درمان سالمندان گشوده 
دانشگاه  از  لومتر  مارك  ژان  است.  شده 
به  را  پژوهش  اين  مديريت  كه  پليه  مون 
عهده داشت مي گويد: «اين يك روش تازه 
عمر  هاست.  سلول  «بازجواني»  براي 
مانعي  رو  هيچ  به  كار  اين  براي  سلول 

به  مي توانند  جنيني  سلول هاي  نيست.» 
و  شوند  تبديل  بدن  در  بافتي  نوع  هر 
از  بتوانند  روزي  اميدوارند  دانشمندان 
اعضاي  جايگزيني  براي  بافت ها  اين 
در  شده  داده  رشد  سالم  عضو  با  بيمار 
استفاده  اما  كنند.  استفاده  آزمايشگاه 
برانگيز  جدل  هنوز  طب  در  روش  اين  از 
است. زيرا براي اين كار الزم است جنين 
سر  بر  دانشمندان  شود.  نابود  انساني 
از  را  عادي  سلول هاي  مي توانند  اينكه 
حالت  به  را  آنها  و  بگيرند  بالغ  افراد  بدن 
به  كه  درآورند  بي شناسه  و  معكوس 
دستكاري  تواني  چند  پايه اي  «سلول هاي 
دارند.  نظر  اختالف  معروف اند،  شده» 
پديد  سلول هايي  مي شود  سبب  كار  اين 
آيد كه تقريبا از سلول هاي پايه اي جنيني 
كارشناسان  اما  است.  تمييز  قابل  غير 
به  مي توان  را  روش  اين  كه  اين  سر  بر 
سالمند  بيماران  درمان  در  موثر  صورت 
دارند  نظر  اختالف  نه  يا  كرد  استفاده 
است.  رو  پيش  در  بسياري  راه  هنوز  و 
در  كه  روشي  مي گويد  پژوهشي  تيم  يك 
ژورنال «ژن و رشد» گزارش شده قابليت 
تبديل شدن به يك روش درمان را دارد. 
پژوهشي  موسسه  رئيس  باتيا،  ميك 
در  سرطاني  تحقيقات  و  پايه  سلول هاي 
دانشگاه مك مستر كانادا مي گويد: برخي 
باشد  سالمندتر  بيمار  هرچه  معتقدند 
چند  پايه اي  «سلول هاي  بازسازي  مشكل 
مي شود.  بيشتر  شده»  دستكاري  تواني 
نيست.  چنين  كه  معتقدند  هم  گروهي  اما 
آنها  كه  است  جالب  قطعا  مي كنم  فكر  من 
سالمندي  نشانگرهاي  از  برخي  مي گويند 
در اين روش معكوس شده اند و سلول ها 
جوان شده اند. اما به باور من احتماال اين 
عمل ناشي از بازسازي سلول هاي پايه اي 
اين  و  نيست  شده  دستكاري  تواني  چند 
بيمار  فرد  به  منحصر  مورد  يك  شايد 

سالمند باشد. 
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تصادف زنجيره اي در انگليس
غربي  جنوب  در  خودرو  زنجيره اي 27  تصادف 
انگليس چندين كشته و مجروح بر جاي گذاشت. 
تعدادي  و  مجروح  حادثه  اين  در  نفر   35 حدود 
كشته  دقيق  شمار  هنوز  پليس  شدند.  كشته  نيز 
رئيس  گفته  به  است.  نكرده  اعالم  را  شده ها 
رخ  آن  در  تصادف  كه  منطقه اي  آتش نشاني 
سواري  اتومبيل  سانحه20  اين  در  است،  داده 
پليس  كردند.  برخورد  يكديگر  با  كاميون   6 و 
تاكنون از علت وقوع اين تصادف خبري منتشر 
غليظ  مه  و  شديد  باران  وجود  اما  است،  نكرده 
وقوع  دليل  مي تواند  جوي  نامناسب  وضعيت 
سانحه  اين  در  پليس  گفته  به  باشد.  سانحه  اين 
همچنين دو اتومبيل سواري و دو كاميون دچار 
شده اند  موفق  آتش نشانان  شدند.  آتش سوزي 
چند نفر از آسيب ديدگان را از ميان آتش بيرون 
كه  است  كرده  اعالم  پليس  سخنگوي  بكشند. 
اتوبان «ام- پنج» در هر دو جهت دست كم تا 24 
ساعت بسته خواهد ماند. شاهدان عينى مى گويند 
چندين خودرو در پى اين اتفاق آتش گرفتند و تا 

ساعاتى پس از تصادف آتش سوزى خودروها 
ادامه داشت. اين تصادف كه شديدترين تصادف 
شده  توصيف  انگلستان  «سامرست»  منطقه  در 
محلى  وقت  به  شب  جمعه  ساعت 8:30  در  است 
كه  حادثه  اين  مجروحان  از  يكي  است.  داده  رخ 
بستري  حادثه  محل  نزديكي  در  بيمارستاني  در 
خيلي  «اتفاق  مي گويد:  خبرنگاران  به  است  شده 
وحشتناكي بود. اصال نمي دانم چه شد كه چنين 
حادثه اي پيش آمد. فقط يادم هست كه ناگهان از 
خودرويي  بعد  و  كردم  برخورد  ماشيني  با  جلو 
پل  كرد.»  برخورد  من  ماشين  به  پشت  از  محكم 
براون يكي ديگر از كساني كه از اين حادثه جان 
كه  «ماشيني  مي گويد:  است  برده  در  به  سالم 
جلوي من حركت مي كرد آتش گرفته بود. من فقط 
تالش مي كردم از ماشين پياده شوم. مي ترسيدم 
ماشين من هم آتش بگيرد. براثر برخورد ماشينم 
پاهايم  نمي توانستم  اتوبان  كنار  حفاظ هاي  با 
–پنج  به  ام  سريع  خيلي  امدادگران  كنم.  آزاد  را 
علت  كردن  مشخص  براي  تحقيقات  رسيدند.» 

دقيق اين حادثه همچنان ادامه دارد.

ماشين بلعنده 
آلودگي هاي نفتي

آلودگى ها  انواع  بدترين  از  يكى  نفتى  آلودگى هاى 
نفت  وقتى  و  مى آيند  حساب  به  محيط زيست  براى 
وارد دريا بشود جان ماهى ها و هزاران گونه زنده 
اين  جمع آورى  براى  مى اندازد.  به خطر  را  ديگر 
آلودگى ها از سطح دريا از ماشين هاى مخصوصى 
استفاده مى كنند. بهترين انواع آنها در حال حاضر 
دقيقه  در  ليتر   4000 حدود  سرعتى  با  قادرند 
لكه هاى نفتى را از سطح دريا جمع آورى كنند. به 
نظر عدد بزرگى مى آيد اما اگر بدانيد كه در جريان 
ميليارد   11 از  بيشتر  مكزيك  خليج  در  نفتى  نشت 
ليتر نفت به دريا وارد شد آنوقت متوجه مى شويد 
از  زيادى  كار  بزرگ  حوادث  در  ماشين ها  اين  كه 

دست شان بر نمى آيد. 

همين موضوع سبب شد كه خانم «وندى اشميت» به 
فكر راه اندازى يك مسابقه براى ساخت يك ماشين 
قدرتمندتر براى جمع آورى آلودگى هاى نفتى بيفتد. 
وندى اشميت همسر اريك اشميت مشهور مديرعامل 
يك  خانوادگى  صورت  به  آنها  است.  گوگل  سابق 
بنياد به نام اشميت دارند كه پروژه هاى مختلفى را 
انجام مى دهد. اين مسابقه با يك جايزه 1. 4 ميليون 
جمع  ماشين  يك  ساخت  و  طراحى  براى  دالرى 
سرعت  با  بتواند  كه  بود  نفتى  آلودگى هاى  آورى 
حداقل 10 هزار ليتر در دقيقه لكه هاى نفتى را جمع 
آورى بكند. (بيشتر از 2 برابر در مقايسه با سريع 
ترين ماشين هاى موجود) 10 تيم و شركت مختلف 
شركت  نهايت  در  و  كردند  شركت  مسابقه  اين  در 

Elastec موفق به بردن اين جايزه 

ساختند  را  ماشينى  آنها  شد.  دالرى  ميليون   4  .1
 17 متوسط  به طور  دقيقه  هر  در  مى توانست  كه 
ليتر از آلودگى هاى نفتى را جمع آورى بكند  هزار 
جلوتر  هم  مسابقه  انتظار  مورد  عدد  از  بنابراين  و 
زدند. حاال اين ماشين غول پيكر مى تواند روى دريا 
حركت كند و با قدرت فوق العاده اش لكه هاى نفتى 

را با لذت ببلعد.

افتتاح نخستين سالن 
بولينگ در افغانستان

سالن بولينگ «استرايكرز»، در نزديكى بازار شهر كابل، 
مردم  سرگرمى  مكان  جديدترين  به  تبديل  روزها  اين 
سپرى  براى  محلى  آنكه  از  بيش  سالن  اين  است.  شده 
كابل  جوانان  و  خانواده ها  براى  خوشى  ساعات  كردن 
باشد، به نمادى از اميد براى آينده اى بهتر تبديل شده 
اين  صاحب  و  افغان  جوان  دختر  رحمانى،  خانم  است. 
سالن بولينگ، مبلغى نزديك به يك ميليون دالر را كه از 
دست  به  خانوادگى  زمين هاى  فروش  از  حاصل  درآمد 
كرده؛  سرمايه گذارى  مكان  اين  تأسيس  براى  آورده، 
ساخته  وقت كشى  براى  فقط  خودش  گفته   به  كه  جايى 
مايلند  كه  شده  طراحى  خانواده هايى  براى  بلكه  نشده 
زمانى را در كنار هم بگذرانند و شادى كنند، آن هم به 
دست  به  روزمره  زندگى  كه  بندهايى  و  مرزها  از  دور 
«اصال  مى گويد:  رحمانى  خانم  است.  پيچيده  پايشان  و 
سالنى  با  را  افغانستان  در  بولينگ  سالن  يك  نمى توان 
نياز  مكانى  چنين  به  افغانستان  كرد.  مقايسه  غرب  در 
از نظر فنى  داشت.» ساخت چنين مكانى در افغانستان 
كار  به  امكانات  تمامى  نمى رود.  شمار  به  ساده اى  كار 
ديگر  كشورهاى  از  بايستى  بولينگ  سالن  اين  در  رفته 
آن  ساخت  بر  نيز  چينى  مهندسان  و  مى شدند  وارد 
نظارت داشتند. براى ورود به اين سالن بايد از سد دو 
در  كنار  كه  گذشت  سنگين  سالح هاى  با  تنومند  محافظ 

آهنى مقاوم در برابر انفجار ايستاده اند. 
همه  براى  نيز  سالن  به  ورود  از  پيش  بدنى  بازرسى 
سالن  كه  مى شود  ماهى  يك  به  نزديك  است.  اجبارى 
زمان  آن  از  و  شده  ساخته  كابل  در  «استرايكرز» 
تاكنون تبديل به پاتوق جوانانى شده كه به نظر مى رسد 
اكثرشان اين بازى را در خارج از كشور فرا گرفته اند. 
خانواده اش  با  همراه   1992 سال  در  رحمانى  خانم 
افغانستان را ترك و به پاكستان مهاجرت كرد. او پس 
از 15 سال زندگى در اين كشور براى ادامه تحصيالت 
به كانادا رفت. به گفته  رحمانى ايده  تأسيس چنين مكانى 
ذهنش  به  افغانستان  به  سفر  هنگام  به  پيش  سال  چند 
رسيد و متوجه شد كه امكانات چندانى به جز رستوران 
وجود  فراغت  اوقات  كردن  پر  براى  پياده روى  و  رفتن 
ندارد. بيشتر مشتريان اين سالن بولينگ مردان هستند 
اما خانم رحمانى از اين امر خوشحال است كه مردان 
با خانواده هايشان رفته رفته براى بولينگ بازى كردن 

به اينجا مى آيند.

گوناگون
ژرمن هايي كه ديگر 

ژرمن نيستند؟
هيتلر  زمان  در  كه  كشوري  با  آلمان 

مي شناختيم كامال فرق كرده است
آلماني ها تا چه حد «آلماني» هستند؟ آلماني هاي 
توجه  با  غيرآلماني،  نويسان  تاريخ  و  آگاه 
«جنون»،  با  را  واژه  اين  كشور،  اين  تاريخ  به 
«ترس از بحران»، «شور و هيجان مرگ آور» و 

«احساسات شديد ناشي از بي جربزگي» مترادف 
معروف  نويسنده  ماالپارته  كورزيو  شمرده اند. 
خود  كتاب  در  بوده،  آلماني  پدرش  كه  ايتاليايي، 
و  نازي ها  جنايات  به  پرداختن  هنگام  «قرباني»، 
رويدادهاي جنگ جهاني دوم مي نويسد ؛ «وقتي 
ترس  وقتي  بترسد،  مي كند  شروع  آلماني  يك 
مرموز آلماني قابل حس مي شود، آن وقت است 
كه وحشت و همدردي برمي انگيزد و درست اين 

موقع است كه آلماني خطرناك مي شود.» 
تاريخ نشان داده آلماني ها تا به حال، يا «چگونه 
ترسيدن» را به ديگران آموخته اند يا خود دچار 
تغيير  وضع  گويا  حاال  اند.  شده  خود  از  ترس 
برلين،  در  تايمز  نيويورك  است.خبرنگار  كرده 
سايتونگ»  دويچه  «زود  روزنامه  در  به تازگي 
«دنيا  است؛  نوشته  مضمون  اين  با  مقاله اي 
زيرورو شده، وضع وخيم و ترسناك است، ولي 
آلماني ها خوشبختند.» البته اين واقعيت ندارد كه 
بحران  اجتماعي  تاثيرات  نگران  اصال  آلماني ها 
دادن  دست  از  بابت  و  نيستند  جهاني  اقتصادي 
وحشتي  هيچ  درآمد  شدن  كم  يا  شغل  و  كار 
نشان  المللي  بين  نظرسنجي  يك  ولي  ندارند 
مي دهد آلمان در صدر كشورهايي قرار ندارد كه 
اين  آيا  اند.  شده  «ديوانه»  بحران،  اين  ترس  از 
نظرخواهي ها، براي اينكه بتوان تغيير روحيه يك 
ملت را اندازه گرفت، قابل اعتماد است؟ برخي از 
مي دهند  منفي  پاسخ  پرسش  اين  به  كارشناسان 

كه  نمي گذارد  باقي  ترديدي  آمار،  اين  نتايج  ولي 
جامعه آلمان به سمت راديكاليزه شدن نمي رود، 
نابساماني هاي  داده  نشان  آلمان  تاريخ  هرچند 
به  اقتصادي  بحران هاي  زمان  در  اقتصادي 
افزايش قدرت احزاب راديكال انجاميده است. اكثر 
آلماني ها با اين خصوصيات آشنا هستند؛ ترس 
بردن  لذت  توانايي  عدم  حال،  از  فرار  آينده،  از 
به حد خودآزاري، سرمست شدن از نگراني و... 
حساب هاي پس انداز اغلب آلماني ها با ارقام سه، 
بيمه  جور  صد  اشتراك  قبض هاي  رقمي و  چهار 
ريز و درشتي كه آنها براي جلوگيري از غافلگير 

شدن در برابر رويدادهاي ناگوار در «روز مبادا» 
بسته اند، گواه اين مدعاست.نه، شايد نيمي از اين 
افسانه صحت داشته باشد؛ مسابقات جام جهاني 
در  كه  بياوريم  ياد  به  را  سال 2006  در  فوتبال 
و  سرخ  سياه،  پرچم  وقتي  شد.  برگزار  آلمان 
طاليي اين كشور در اين و آن بالكن يا سر آنتن 
بسياري  نفس  درآمد،  اهتزاز  به  خودروها  اغلب 
از «دموكرات ها»ي آلماني از ترس بند آمد و از 
اينكه هموطنان شان دوباره احساس كنند «كسي 
هستند»، بر خود لرزيدند. ولي فاجعه اي كه آنها 
از  ناشي  غرور  غليان  يعني  بودند،  انتظارش  در 
يك  جهان  برعكس،  نداد.  رخ  افراطي  گرايي  ملي 
آلمان مهمان دوست را تجربه كرد كه به مكتب 
«لذت گرايي» هم نظر لطفي دارد.آلماني ها امروز 
از ديگر ملت هاي جهان، خطرناك تر و عصبي تر 
شايد  ترتيب،  اين  به  و  نيستند  هيستريك تر  و 
كهنه  معناي  به  حسابي،  و  درست  آلماني  ديگر 
ملت  اين  باشد.  نداشته  وجود  كلمه  كليشه اي  و 
مجموعه اي  است؛  برگشته  خود  اصل  به  دوباره 
كاتوليك ها،  از  كه  غيرواحد  و  رنگارنگ 
از  كه  مي شود  تشكيل  مسلمانان  و  پروتستان ها 
اينكه  مي آيند.  تركيه  و  لهستان  پروس،  بايرن، 
روحيه بيگانه ستيز سابق، گاه گاه خود را نشان 
مي دهد، واقعيت دارد ولي بيگانه ستيزي، ويژگي 

آلماني ها نيست.

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
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تيم كوك؛ رقيبي كه جانشين جابز شد

تيم كوك فرزند پدري است كه كارگر كشتي سازي بود و مادري 
خانه دار. وي در نوامبر 1960 در رابرتزديل ايالت آالباما به دنيا آمد 
و با اين حساب او امسال 51 ساله مي شود. كوك در سال 1982 
از دانشگاه آبورن در رشته مهندسي صنايع ليسانس گرفت و در 
سال 1988 از دانشگاه دوك در رشته MBA فارغ التحصيل شد. به 
گفته برخي از آشنايان كوك، وي عالقه بسياري به توانمندسازي 
چون  ورزش هايي  به  مرتب  بطور  رو  همين  از  و  دارد  بدنش 
دوچرخه سواري، كوهنوردي و همچنين رفتن به باشگاه مي پردازد. 

گفته مي شود كه او عالقه بسياري نيز به فوتبال امريكايي دارد.
كوك در عرض 29 سالي كه در صنعت كامپيوتري فعاليت كرده، 
مجموعا 13 سال را در اپل و 12 سال را در رقيب ديرينه اپل، يعني 
كه  پيوست  اپل  به  زماني  سال 1998  در  او  است.  گذرانده   IBM
 Corporate سمت جانشيني مديرعامل Compaq خود در شركت
وي  انتخاب  دليل  نشريات  برخي  داشت.  عهده  به  را   Materials
توسط استيو جابز در سال 1998 را رفتار خونسرد او دانستند، 
يكي  است.  قايل  بسياري  اهميت  ويژگي  اين  براي  جابز  گويا  زيرا 
روي  جابز  كه  است  گفته  مورد  اين  در  نيز  استخدامي  اعضاي  از 

كساني كه مي تواند با آنها ارتباط عاطفي برقرار كند، بسيار تمركز 
و  خونسرد  كامال  انساني  كوك  كه  گفت  مي توان  واقع  در  مي كند. 
آرام است و گاهي مي توان آن را آدمي تودار و ساكت نيز توصيف 
به  معتاد  انساني  كار  در  را  وي  توصيفات  اين  برخالف  اما  كرد، 
كار تعريف مي كنند. كوك مدت ها قبل از اينكه جابز از اپل استعفا 
بدهد و جاي خود را به كوك بدهد، با فعاليت هاي مدير اجرايي اين 
شركت آشنايي داشت. بطور مثال، زماني كه جابز در سال 2004، 
براي نخستين بار براي عمل جراحي سرطان پانكراس (لوزالمعده) 
از اپل مرخصي گرفت، كوك بود كه بمدت دو ماه به جاي وي در 
سمت مديريت اجرايي اين شركت نشست. همچنين در سال 2009، 
كوك  رفت،  مرخصي  به  هم  باز  كبد  پيوند  براي  جابز  كه  زماني 
رياست اين شركت را برعهده گرفت. عالوه بر اين نيز، در ژانويه 
امسال كه جابز با اجازه هيات مديره براي مداوا اين شركت را ترك 
كرد، جاي او را به خوبي پر كرده بود. از ويژگي هاي اخالقي كوك 
در محل كار مي توان به اصرار وي در برگزاري جلسات پي درپي 
كارمندان در روزهاي تعطيل اشاره كرد. كوك براي اينكه كارمندان 
را براي يك هفته پيش رو آماده كند، اين جلسات را برگزار مي كند 
و از آنجا كه خيلي روي اين موضوع مصر است، گاه ديده شده كه 
خودش ايميل هاي كاري  اش را از ساعت 5/4 صبح چك مي كند. يكي 
از ويژگي هاي ديگر وي، سخت گيري وي در كار است. او زماني 
كه به اپل آمد، اين شركت را سازماني بي در و پيكر ديد و آنقدر 
سخت گيري كرد تا اينكه اپل رقيب دل شد و بعدها نيز به بهترين 
شركت كامپيوترسازي در تجارت تبديل شد. البته ناگفته نماند كه 
تيم  است.  برنداشته  در  خشونتي  هيچ  تاكنون  سخت گيري ها  اين 
اپل  اجرايي  مدير  عنوان  به  جابز  استيو  جاي  به  كه  زماني  كوك 
مشتاقانه  من  گفت:  چنين  كارمندان  براي  ايميلي  در  شد  انتخاب 
سمت  در  خدمت  براي  آمده  دست  به  فرصت  اين  از  تا  منتظرم 
كنم.  استفاده  جهان  شركت  خالق ترين  و  نوآورترين  مديرعاملي 
پيوستن به شركت اپل بهترين تصميمي بود كه تاكنون گرفته ام و 
همچنين افتخار من اين است كه بيش از ?? سال از سال هاي عمرم 

را در اين شركت و در كنار استيو جابز خدمت كرده ام.

پرينتر سه بعدي حبابي

برمان  و  دور  ابزارهاي  از  بسياري  كه  حالي  در 
از قبيل تلفن همراه و تلويزيون به سمت سه بعدي 
بعد  كردن  اضافه  با  پرينترها  رفته اند،  پيش  شدن 
ديگر، تحولي را در اين صنعت به وجود آورده اند. 
سه بعدي  پرينترهاي  با  سنتي  پرينترهاي  تفاوت 
فقط  سنتي  پرينترهاي  است.  آسمان  تا  زمين  از 
در  را  خسته كننده  و  تخت  صفحه  يك  بودند  قادر 
اختيار كاربران قرار دهند، در حالي كه چاپگرهاي 
اوليه،  مواد  دادن  خراش  با  كنوني  سه بعدي 
وجود  كه  همان گونه  را  كاربر  پيرامون  اشياي 
وسيله  به  افراد  از  برخي  تاكنون  مي سازد.  دارند 
بسياري  هنري  كارهاي  سه بعدي  پرينترهاي 
در  را  سه بعدي شان  چاپ هاي  و  داده اند  انجام 
عموم  ديد  معرض  در  مختلف  نمايشگاه هاي  قالب 
گذاشته اند. اما بايد اين نويد را بدهيم كه بزودي نه 
آشپزخانه ها  در  حتي  خانه ها  به  چاپگرها  اين  تنها 
دست  بازي  اسباب   به  بلكه  كرد،  خواهند  پيدا  راه 
بچه ها تبديل خواهند شد. اين امر كه بچه ها همواره 
بزرگساالن  ارتباطي  ابزارهاي  به  زيادي  عالقه 
كه  شده  باعث  دارند،  موبايل  و  كامپيوتر  همانند 
طراحان به تازگي دست به ساخت پرينتر سه بعدي 
اينكه  از  را  بچه ها  خالقيت  تا  بزنند   Origo نام  با 
كرده اند  ادعا   Origo طراحان  كنند.  بيشتر  هست 
 10 بچه هاي  مخصوص  سه بعدي شان  پرينتر  كه 

سال به باالست و معتقدند كه اين ابزار نه تنها يك 
است،  سرگرمي  براي  كيت  يك  يا  تجاري  ماشين 
يك  همانند  خانگي  وسيله  يك  به  شبيه  بيشتر  بلكه 
شبيه  كه  پرينتر  اين  است.  ويو  مايكرو  يا  توستر 
مك هاي  به  بيشتر  است،  رنگ  بنفش  حباب  يك  به 
به  كمان  رنگين  رنگ هاي  در  كه  قديمي  تكه  يك 
 ،Origo بازار آمدند شباهت دارد. به گفته طراحان
 360 ايكس باكس  سه  اندازه  به  پرينتر  اين  ابعاد 
نيز  اندازه  همان  به  تقريبا  و  است  مايكروسافت 
و  نشده  تجاري  هنوز  پرينتر  اين  البته  دارد.  قيمت 

فقط نمونه اوليه آن ساخته شده است.
مدير   ،(Artur Tchoukanov) چوكانوف  آرتور 
تيم طراح اين پرينتر سه بعدي اسباب بازي مي گويد: 
فناوري هاي  كال  و  پرينترها  از  ما  از  كمي  تعداد 
سه بعدي استفاده مي كنيم و از پتانسيل اين ابزارها 
براي محبوبيت اين فناوري ها غافليم. وي مي افزايد: 
سازگار  سه بعدي  پرينت هاي  با  را  ما  كه  چيزي 
سه بعدي  محتواي  مشابه  و  فراگير  تعامل  مي كند 
است. از تلويزيون ها و بازي هاي ويديويي سه بعدي 
تا از واقعيت افزوده يي كه در دوربين هاي تلفن هاي 
كه  مي دهند  نشان  همه  و  همه  دارند،  وجود  همراه 
آن  از  و  داريم  عالقه  كامال  شده  اضافه  بعد  به  ما 

لذت مي بريم.
اين پرينتر به كودكان 10 سال به باال امكان مي دهد 
داخل  مجازي  اشكال  و  كوچك  مجسمه هاي  كه 
كامپيوترشان را به اين پرينتر بدهند و واقعي آنها 
را دريافت كنند. در واقع كودكان مي توانند روياي 
سر  در  كامپيوتري  تصاوير  ديدن  با  كه  را  خود 
مي پرورانند در دنياي واقعي ببينند و حتي با آنها 

بازي كنند. چيزي كه تصور آن نيز سخت است!
از  كه  را  پدرهايي  و  مادر  پرينتر،  اين  واقع  در 
خريد اسباب بازي هاي رنگارنگ براي بچه ها خسته 
هر  با  مي توانند  بچه ها  و  مي كند  خالص  شده اند، 
بازي  دارند،  دوست  خودشان  كه  اي  اسباب بازي 

كنند.
در  مي تواند   Origo پرينتر،  اين  طراحان  گفته  به 
پيچيدگي  و  سايز  به  (بستگي  ساعت  يك  عرض 
داده  پرينتر  به  كامپيوتر  طريق  از  كه  دارد  طرحي 
ارايه  آنها  به  را  بچه ها  عالقه  مورد  طرح  مي شود) 
اين  به  دسترسي  از  بعد  بچه ها  شما  نظر  به  دهد. 

پرينتر ديگر چه آرزوي ديگري خواهند داشت؟

سياهچاله اي كه جهان را مي بلعد
 يك پژوهش كه اخيرا انجام شده، در ادعايي جديد، از وجود يك سياهچاله بسيار پرجرم در مركز 

كهكشان راه شيري خبر داده كه كل جهان را مي بلعد! 
لستر  دانشگاه  دانشمندان  توسط  كه  پژوهش  اين 
پرداخته  امر  اين  توضيح  به  شده،  انجام  انگلستان 
فاصله  در  آ»  «شاگستاريوس  سياهچاله  چگونه  كه 
نمايش هايي  روزانه  زمين،  از  نوري  سال  هزار   26
از تابش هاي ايكس و مادون قرمز را نشان مي دهد. 
محققان در نوشته اي در سايت ArXiv.org اين ايده 
را مطرح كرده اند كه سياهچاله عظيم «شاگستاريوس 
آ» با جرم چهار ميليون برابر خورشيد، به تخريب 
سيارات و سيارك هاي اطراف آن كه در ابرهايي از 
غبار شكل گرفته اند، مي پردازد. به ادعاي دانشمندان، 

اين ابرها در واقع تركيبي از مواد شيميايي بسيار كهن و باقيمانده هاي ستارگاني هستند كه توسط اين 
سياهچاله تخريب شده اند. اين محيط بسيار شبيه ديسك هاي گازي اطراف ستارگان است كه سيارات 
ممكن  سياره اي  سيستم هاي  كه  شده  احتمال  اين  افزايش  باعث  جديد،  نظريه  مي گيرند.  شكل  آن  در 
است در اطراف سياهچاله مركزي كهكشان راه شيري به همان شيوه مشابه اطراف يك ستاره شكل 
دانشگاه  در  استروملو  كوه  رصدخانه  سياره اي  نجوم  فارغ التحصيل  بانيستر،  ميشل  گفته  به  بگيرند. 
ملي استراليا، امكان شكل گيري سيارات در لبه يك سياهچاله امري پذيرفتني بوده و انفجارهاي روزانه 
پرتوهاي ايكس و تابش مادون قرمز به ارائه سرنخ هايي از تعداد سيارك ها، دنباله دارها و سيارات 
ممكن در نزديكي مركز كهكشان ها مي پردازند. اگرچه اين منطقه جايگاه مناسبي براي شكل گيري اين 
اجسام تلقي مي شود، اما به گفته اين دانشمندان، همچنين منطقه مرگ براي آنها محسوب مي شود. با 
نزديك شدن اين سيارات به مركز سياهچاله، توسط نيروي جاذبه شديد آن جذب و تخريب شده و 
انفجاري از تابش هاي ايكس و مادون قرمز با قدرت صدها بار بزرگ تر از انرژي معمول زمينه آن از 
اين سياهچاله ديده مي شود. اين در حالي است كه شدت اين انفجارها در زمان فرو افتادن يك ستاره 

كه براساس برآوردها هر 100 هزار سال يك بار اتفاق مي افتد، در اين سياهچاله بسيار باالتر است.

اپل قاتل گوگل است! 
كنترل  برنامه  است،  معتقد  گوگل  شركت  رئيس  اشميت»  «اريك 
صوتي «سيري» (Siri) شركت اپل براي تجارت كليدي جست وجوي 
مي رود.  به شمار  بزرگي  رقابت جويانه  خطر  گوگل  شركت  اينترنتي 

را  سخنان  اين  اشميت 
پاسخ  براي  نامه اي  در 
فرعي  كميته  سواالت  به 
سناي  ضدانحصارگرايي 
آمريكا بيان كرد زيرا اين 
حاضر  حال  در  شركت 
از  سوءاستفاده  به  متهم 
در  خود  سلطه  و  قدرت 

جست وجوي آنالين بوده و تحت بازپرسي و سوال قرار دارد. وي در 
گفته هاي پيشين خود در سپتامبر 2010 خطر اپل يا فيس بوك را به 

عنوان رقبايي جدي با شركت گوگل انكار كرده بود.

نادرست  كامال  گذشته ام  سخنان  است:  گفته  خود  نامه  در  اشميت 
بوده اند و «سيري» اپل به عنوان برنامه كنترل صوتي براي دستيابي 
به پاسخ هاي مختلف از طريق آي-فون دستاوردي قابل توجه بوده 
و خالقيت در جست وجو را به نمايش مي گذارد. گوگل رقباي بسيار 
قدرتمندي دارد و ما گاهي در پيش بيني خطرهاي رقابت جويانه كه به 
واسطه شيوه هاي جديد دستيابي به اطالعات به وجود مي آيند، ناموفق 
عمل مي كنيم. اشميت همچنين در دو مقاله فن آوري از اپل «سيري» 
موتورهاي  تجارت  به  اپل  ورود»  «نقطه  و  گوگل»  «قاتل  به عنوان 
و  تحقيقات  سي،  بي بي  گزارش  براساس  است.  كرده  ياد  جست وجو 
بازپرسي هايي كه در حال حاضر از گوگل به عمل مي آيد براساس اين 
ادعاست كه گوگل نتايج جست وجوي خود را به منظور افزودن مقادير 
به  متعلق  وب سايت هاي  سوي  به  شبكه  ترافيك  بار  از  غيرمتناسبي 
خود، از قبيل وب سايت يوتيوب، دستكاري مي كند. اين در حالي است 
گوگل همواره به صداقت و پاكي الگوريتمي كه نتايج جست وجوهاي 

موتور جست وجويش را ايجاد مي كند، باليده است.
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براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى دهندگان معرفى نمائيد.
به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى  تامين مى شود .

تكنولوژى و فناورى
دنبال حيات در همه جا

فضايي  زيست شناسي  بدانيد  كنجكاويد  هم  شما 
در  حيات  (يافتن  خود  اهداف  به  مي تواند  چگونه 
را  شما  اينجا  در  برسد؟  آينده  سال   20 در  فضا) 
پروژه هاي  درباره  تحقيقات  جديدترين  از  برخي  با 
يابنده حيات در فضا آشنا مي كنيم. نخستين تحقيق 
روسي  دانشمندان  مي گيرد.  انجام  جاري  سال  در 
مي رسند  فضا  در  زمين  جبهه  آخرين  به  باالخره 
هرگونه  است.  كهكشاني  قطبي  درياچه   نوعي  كه 
و  قديمي  آب هاي  در  يخ ها  مايلي   5/2 در  كه  حياتي 
خارج  باشد  داشته  وجود  وستوك  درياچه  متروك 
از تصور نيست اما تا حدودي عجيب و تازه است و 
عالوه برآن نشان دهنده احتمال وجود حياتي مشابه 
است.  ژوپيتر  يخ زده  قمر  و  اروپا  اقيانوس هاي  در 
مريخي ها ممكن است در افق ها زندگي كنند. با تمام 
توجهي كه به اين سياره قرمز مي شود، تعجبي ندارد 
داشته  قرار  آنجا  در  ناسا  بعدي  و  بزرگ  ماموريت 
باشد. در چند سال آينده سازمان فضانوردي امريكا 

پروژه يي طوالني مدت را روي سنگ هاي مريخي در 
زمين انجام خواهد داد. بسياري از دانشمندان تصور 
به  مريخ  از  سنگي  نمونه  آوردن  ماموريت  مي كنند 
يافتن ET (يك ويروس قديمي و مرده) كمك زيادي 
حياط  در  فضايي  موجودات  شويم  متوجه  اگر  كند. 
پشتي خانه ما زندگي نمي كنند، پس مكان هاي ديگر 
در  كرد.  خواهيم  رو  زيرو  را  شمسي  منظومه  در 
 Terrestrial Planet ماموريت  ميالدي  آينده  دهه 
چيزي  ماموريت  خواهدشد.اين  انجام    Finder
مشابه ماموريت تلسكوپ ورلد آبزرور است كه در 
آن عاليمي از حيات در اتمسفر سياره هاي خارج از 

منظومه شمسي بررسي مي شود.

در زمين تلسكوپ آلن قرار دارد. نخستين دستگاهي 
كه بطور كامل به تحقيق در زمينه SETI (يا هوش 
منظومه  مي تواند  دستگاه  اين  دارد.  تعلق  فرازميني) 
ستارگان مختلف را تحليل كرده و دو دهه ديگر به 

فركانس هاي راديويي خارجي دست يابد.

توليد برق ارزان از ادرار!
دانشمندان انگليسي در يك پژوهش كه در نوع خود 
در  سوخت  يك  عنوان  به  ادرار  از  بوده،  نخستين 
برده اند.  نام  برق  توليد  براي  فراوان  و  دسترس 
خود  پژوهش  در  انگليس  غرب  دانشگاه  محققان 
ادرار  از  الكتريسيته  مستقيم  توليد  براي  را  راهي 
ارايه  ميكروبي  سوختي  سلول هاي  از  استفاده  با 
 Physical Chemistry مجله  در  كه  كرده اند 
Chemical Physics جامعه سلطنتي شيمي منتشر 
شده است. يكي از اهداف اين تيم تحقيقاتي بررسي 
امكان توليد برق توسط ادرار از طريق سلول هاي 
از  انرژي  بازدهي  محاسبه  و  ميكروبي  سوختي 
ادرار در زمان استفاده در اين سلول ها بود. ساالنه 
حدود4/6 تريليون ليتر ادرار توليد شده و محققان 
آن را يك جايگزين بالقوه براي منابع تجديدناپذير 
واقع  بي توجهي  مورد  تاكنون  كه  خوانده اند  انرژي 
ساخته  ميكروبي  سوختي  سلول  سه  است.  شده 

حفره هاي  و  ميلي ليتري   25 با اند  آكريليك  از  شده 
كاتد در آزمايش هاي اين محققان مورد استفاده قرار 
گرفتند. الكترودهاي اند و كاتد با پمپ هاي كوچك به 
11 بطري مخزن متصل شدند. ادرار پردازش نشده 
هم در حجم هاي بين 25 تا 300 ميلي ليتر به بطري 
مخزن چرخشي اضافه شده يا در حجم كمتر بين 
1/0 تا 10 ميلي ليتر بطور مستقيم به ورودي  هاي 
 اند تزريق شد. ادرار به صورت تازه يا يك هفته از 
كه  گرفته  قرار  استفاده  مورد  نمونه برداري  زمان 
اين نمونه از يك داوطلب سالم با يك رژيم غذايي 
يا  ادراري  مجراي  بيماري  سابقه  بدون  و  سالم 
كليوي گرفته شد. پيش از يك تزريق 25 ميلي ليتري 
از ادرار، سلول سوختي 9/0 ميلي آمپر در هر متر 
مربع توليد مي كرد كه يك ساعت از زمان تزريق به 
داشت.  افزايش  مربع  متر  در  ميلي آمپر  ميزان 9/2 
اين ميزان ادرار براي توليد مداوم انرژي براي سه  
روز كافي بود كه پس از آن عملكرد پايين آمده و 

به نقطه پيش از زمان تزريق باز مي گردد.

پزشك آمريكايي به دنبال تغيير رنگ چشم 

سال 2001  در  را  ليزر  با  درماني  شيوه  اين  براي  حق انحصاري اش  اولين  كه  گفت  هومر  دكتر 
ميالدي ثبت كرده و در سال 2004 ميالدي آزمايش هايي را روي حيوانات انجام داده است. او گفت 
كه تاكنون از منابع مالي مختلف 2 ميليون و 500 هزار دالر براي انجام اين مطالعه جمع كرده است

ليزر  جراحي  با  بيمارانش  چشم  رنگ  تغيير  پيشگام  كه  است  آن  دنبال  به  آمريكايي  پزشك  يك 
باشد. دكتر گريگ هومر، مدعي است كه با استفاده از اشعه ليزر در مدت 20 ثانيه مي توان رنگدانه 
قهوه اي چشم را پاك كرد كه در اين صورت، رنگ چشم به تدريج به آبي تبديل مي شود. اين پزشك 
براي ادامه آزمايش هاي باليني براي كاربردي كردن اين شيوه جراحي تا 750 هزار دالر سرمايه 
نياز دارد. در عين حال، ديگر متخصصان چشم تاكيد دارند كه بايد در اين باره احتياط هاي الزم 
به  زياد  خيلي  نور  ورود  با  كه  صورتي  در  چشم  رنگدانه هاي  بردن  بين  از  چون  شود،  انجام 
مردمك چشم همراه باشد، ممكن است مشكالتي را در بينايي افراد به وجود آورد. شركت دارويي 
«استورما مديكال» كه دكتر هومر رياست آن را به عهده دارد، به دنبال تجاري كردن اين پروسه 
است. اين شركت برآورد كرده است كه مراحل انجام و تكميل آزمايش هاي الزم براي اطمينان از 
سالمت و بي خطر بودن اين نوع جراحي چشم، دست كم 18 ماه طول خواهد كشيد. در روندي كه 
اين پزشك مدعي است به تغيير رنگ چشم افراد منجر مي شود، از يك سيستم اسكن كامپيوتري 
استفاده مي شود كه از عنبيه چشم عكسبرداري مي كند و بعد تعيين مي كند كه اشعه ليزر به چه 
نقاطي از عنبيه تابانده شود. در مرحله بعد، اشعه ليزر در يك مسير مشخص و تعيين شده، به 
چشم تابانده مي شود. اين اشعه در هر لحظه يك نقطه كوچك از عنبيه را هدف قرار مي دهد. وقتي 
اشعه ليزر به تمام نقاط مشخص شده تابانده شد، اين روند دوباره براي چندين بار تكرار مي شود. 
با اين حال، كل دوره اين جراحي چشم با ليزر فقط 20 ثانيه طول مي كشد. دكتر هومر مي گويد: 

«اشعه ليزر رنگدانه چشم در سطح عنبيه را تحريك مي كند و به حركت درمي آورد.» 

او اضافه كرد: «ما از دو فركانسي كه رنگدانه هاي تيره آنها را جذب مي كنند، استفاده مي كنيم. 
در نتيجه تمام اين اشعه جذب مي شود و هيچ خطري بقيه بخش هاي چشم را تهديد نمي كند.» او 
توضيح داد: «در اين روند، ساختار سلول هاي عنبيه تغيير مي كند و بدن تشخيص مي دهد كه اين 
سلول ها، بافت هاي آسيب ديده هستند، در نتيجه به آنجا پروتئين مي فرستد كه آن هم يك تركيب 
ديگر را به كار مي برد كه شبيه «پك- من»هاي كوچك عمل مي كنند و اين بافت را در اندازه هاي 
مولكولي هضم مي كنند.» به گفته او، يك هفته بعد از جراحي، رنگ چشم تيره تر مي شود، چون 
بافت، در حال تغيير مشخصاتش است. اما در نهايت، بعد از يك تا سه هفته، رنگ آبي چشم ظاهر 

مي شود. 
اين پزشك مي گويد: «از آنجايي كه رنگدانه چشم كه مالنين نام دارد، دوباره توليد نمي شود، اين 
شيوه درمان غيرقابل بازگشت است.» در شرايط كنوني، از ليزر براي از بين بردن برخي ذرات 
زيرپوست استفاده مي شود كه به درمان كك و مك و جوش هاي قهوه اي رنگ كمك مي كند. ديگر 
پزشكان متخصص چشم درباره استفاده از اين شيوه براي تغيير رنگ چشم ابراز نگراني كرده اند. 
لري بنجامين كه چشم پزشكي بريتانيايي است، مي گويد: «اين رنگدانه، به دليل مشخصي، وجود 
دارد و در صورتي كه از بين برود، ممكن است مشكالتي مثل دوبيني براي افراد به وجود بيايد.» 
ولي دكتر هومر مي گويد كه در اين عمل، فقط رنگدانه اي كه روي سطح بيروني چشم است، هدف 
قرار مي گيرد. او مي گويد: «در اين جراحي فقط روي حدود يك سوم تا نيمي از ضخامت رنگدانه در 
پشت عنبيه كار مي شود كه از نظر پزشكي، اهميت زيادي ندارد.» او همچنين اضافه مي كند: افرادي 
كه تحت اين جراحي قرار مي گيرند، در مقايسه با افرادي كه با چشم هاي آبي به دنيا آمده اند، كمتر 

به نور حساس خواهند بود. 
سال 2001  در  را  ليزر  با  درماني  شيوه  اين  براي  حق انحصاري اش  اولين  كه  گفت  هومر  دكتر 
ميالدي ثبت كرده و در سال 2004 ميالدي آزمايش هايي را روي حيوانات انجام داده است. او 
گفت كه تاكنون از منابع مالي مختلف دو ميليون و 500 هزار دالر براي انجام اين مطالعه جمع 
كرده است، ولي براي ادامه آزمايش ها بايد پول بيشتري در اختيار داشته باشد. آزمايش ها روي 
انسان، در ابتدا روي اجساد انجام شد و بعد در آگوست سال 2010 ميالدي در مكزيك افراد زنده 
مورد جراحي قرار گرفتند. تاكنون 17 نفر در مكزيك در اين آزمايش ها شركت كرده اند. بينايي 
همه اين بيماران در سطح كمي بود و در ازاي مشاركت شان در اين آزمايش، تحت جراحي پيوند 

عدسي چشم قرار گرفته اند. 

تجربه خروج روح از بدن، حقه مغز براي درك مرگ!؟
دانشمندان دانشگاه هاي «ادينبورگ» و «كمبريج» اخيرا مدعي شده اند كه تجربه خروج روح از بدن، تنها يك 

توسط  رايج،  و  مشابه  سناريوهاي  با  كه  است  ذهني  حيله 
مغز براي درك مفهوم روند مرگ ايجاد مي شوند.

موجب  كه  مغزي  تغييرات  بررسي  به  دانشمندان  اين 
مرگ  به  نزديك  تجربيات  با  مرتبط  خاص  احساسات 
محققان  از  وات»  «كارولين  گفته  به  پرداختند.  مي شوند، 
يك  آن  در  كه  مشترك  ديدگاه هاي  از  يكي  پژوهش،  اين 
نور درخشان آنها را به زندگي پس از مرگ منتقل مي كند، 
براي  بدن  كه  مي دهد  رخ  سلول هايي  مرگ  پي  در  احتماال 
به  آنها  تبديل  و  چشم ها  توسط  شده  ثبت  نور  پردازش 

تصاوير استفاده مي كند.
به گفته «وات»، اين تصورات در پي تالش مغز براي درك 
بروز  مي شود،  روبرو  آن  با  كه  غيرمعمولي  تجربه يي 

مي كند. از سوي ديگر، هورمون نورآدرنالين كه در زمان تنش و آسيب منتشر مي شود، مي تواند در پشت 
احساس عشق و صلحي باشد كه فرد در زمان نزديك شدن به مرگ تجربه مي كند. دكتر سام پرنيا، محقق 
دانشگاه «ساوث هامپتون» كه از مجرب ترين دانشمندان درباره تجربيات نزديك به مرگ است و حدود سه 
سال به جمع آوري تجربيات نزديك به مرگ بيماران بيمارستان ها پرداخته است، مي گويد: قابليت رديابي 

چيزي از مغز به اين معني نيست كه اين اتفاق واقعي نيست. 

هر تجربه چه نزديك به مرگ يا تجربيات ديگر، مانند افسردگي، شادي و عشق، با واسطه گري مغز ايجاد 
مي شوند. در حقيقت، بسياري از تجربيات از بخش هاي مشترك مغزي استفاده كرده و از اين رو توليد مجدد 
آنها امر عجيبي نيست. عالوه بر اين، بسياري از افراد، تجربه ديدن اتفاقات را در زماني داشته اند كه مغز 
آنها كاربري نداشته است؛ مانند ايست قلبي! اين وقايع با تغييرات مغزي قابل توضيح نيست؛ چراكه مغز در 

اين زمان از كار افتاده است.
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واژه «بى فرهنگ» يا اصطالح «فرهنگ كارى را نداشتن» در زبان فارسى امروز، به ويژه در شهرها و به 
خصوص در ميان اقشار تحصيلكرده، به شكل گسترده اى به كار مى رود. بدين ترتيب دائما از «فرهنگ» 
و از «داشتن» يا «نداشتن» آن صحبت مى شود. اين البته در حالى است كه كمتر كسى مى تواند تعريف 
دقيقى از آنچه فرهنگ مى نامد جز «راه و روش» ى كه به نظر او بايد به كار گرفته مى شده، اما نشده، 
بدهد.در اينجا مى توان گروهى از پرسش ها را مطرح كرد: نخست آن كه آيا اين مفهوم خاص جامعه 
و زبان ما است؟ در اين مفهوم چه معنايى نهفته است؟ و آيا داراى ارزش و اعتبارى علمى هست يا نه؟ 

پيش از هر چيز بايد بگوئيم ، كاربرد اين مفهوم و مفاهيم مشابه آن چه امروز و چه در گذشته در ساير 
جوامع نيز رايج بوده است. آنچه در جوامع قديم و باستانى بيشتر به چشم مى آيد، تاكيد آنها بر جدايى 
و تمايز افراد خودشان به مثابه «آدم» هاى واقعى و بيگانگان به مثابه «موجوداتى» نه چندان آدمى بوده 
است. براى مثال يونانى ها، خود را «انسان» و سايرين را «بربر» مى ناميدند و عقل و منطق و زبان را با 
يونانى بودن يكى مى دانستند. ايرانيان باستان نيز ديگران را با واژه «انيرانى» تحقير مى كردند و اهريمنى 
مى پنداشتند. اين رويكرد در اغلب فرهنگ ها وجود داشته و به آن «خود مركز بينى فرهنگى» مى گويند. 
البته در همه فرهنگ ها «سلسله مراتب» اجتماعى نيز گروهى از واژگان را براى تحقير يا تمجيد افراد نسبت 

به يكديگر به وجود مى آورند. 
اما با شكل گرفتن جوامع صنعتى مدرن و شهرنشينى در دوران معاصر بود كه مفهوم «بى فرهنگى» يا 
برخوردارى از «فرهنگ باال» در برابر «عقب افتادگى» ، «وحشى بودن» و غيره شكل گرفت. نخست اشراف 
اروپائى بودند كه «فرهنگ» را خاص خود مى دانستند و هم مردم فقير را نحثير و «بى فرهنگ» مى دانستند 
و هم مردمان كشورهاى ديگر را «بدوى» و «وحشى» و فاقد فرهنگ مى شمردند. در نهايت نيز از ابتداى 
قرن بيستم ، هر چند وجود نوعى از «فرهنگ» را چه در نزد مردم پايين دست و چه در نزد مردمان جوامع 

ديگر پذيرفتند همواره آنها را با صفاتى به كار مى بردند نظير: «فرهنگ عاميانه» يا «فرهنگ ابتدايى». 
واژگانى كه در نظام هاى شهرنشينى بعدها رايج شدند و ميان كنشگران اجتماعى به صورت «ناسزا» و يا 
«تحقير» ديگران به كار رفتند از همين ريشه مى آيند. «بى فرهنگى» در واقع معناى نوعى «عقب ماندگى» را 
مى دهد و كسى كه از ديگران به دليل «نداشتن فرهنگ« اين يا آن كار، انتقاد مى كند، به صورتى تلويحى 
خود را داراى اين فرهنگ مى داند. اما واقعيت اغلب در آن است كه نسبت دادن مفهوم «بى فرهنگى» به 
ديگرى لزوما به معناى برخوردارى از فرهنگ در نزد كسى كه اين واژه را به كار مى برد ، نيست. مثال 
اين امر را ما به صورت گسترده در اطراف خود مى بينيم. كسانى كه از ديگران در موقعيت خاصى گله مى 
كنند و آنها را فاقد فرهنگ آن كار ، براى نمونه رانندگى، مى دانند، خود در همان موقعيت و يا در موقعيت 
هاى مشابه به گونه اى يكسان عمل مى كنند. در نتيجه، اين گونه واژگان اغلب راهى براى سلب مسئوليت 
از خويشتن و رفتار خود، و انتقال مسئوليت آن به ديگرى است. در جامعه ما براى مثال استفاده از دروغ، 
چاپلوسى، و عدم رعايت حق ديگران در اكثر موارد تحت عنوان «بى فرهنگى» ديگران و ضرورت «همرنگ 

جماعت شدن» توجيه مى شود . 
در  سطحى  هر  در  كنشگران  همه  زيرا  ندارد،  چندانى  معناى  مطلق،  صوتى  به  فرهنگى»  «بى  نهايت  در 
چارچوب يا چارچوب هاى خاصى داراى «فرهنگ» هستند و اين فرهنگ چيزى جز همان نظام هاى رفتارى 
و فكرى كه در جامعه بايد به آن عمل كنند، نيست. اما اين نظام ها در نزد همه افراد، يكسان نيست، هر 
چند جز در مواردى كه با موقعيت هاى بيمارگونه روبرو باشيم، مى توان همواره انتظار داشت كه سطح 
سرمايه هاى فرهنگى و اجتماعى را در يك فرد يا گروه از طريق بهبود محيط او و بهبود تربيت خاص 
او ارتقا داد. در حقيقت تصور و يا توهم ذاتى بودن «بى فرهنگى» و يا غير قابل تغيير بودن آن ، يكى از 
بزرگترين اشتباهاتى است كه مى توان در اين حوزه مرتكب شد و چرخه هاى حاصل از اين تفكر مى 

توانند به آسيب هاى جدى و تنش هاى سخت اجتماعى منجر شوند. 
كنشگران اجتماعى در برخورد با يكديگر بيشتر از آنكه از ابزارهاى دافعه يعنى تحقير و حذف، كنشگر 
ديگر استفاده كنند، نياز به آن دارند كه از سازوكارهاى همسازى بهره ببرند. براى اين كار، هر كس بهتر 
است ابتدا از تحليل و تفكر بر موقعيت خود آغاز كند. اين روش را در علوم اجتماعى «بازتابندگى» مى 
نامند. به عبارت ديگر آنچه به مثابه يك «آسيب» در نزد ديگرى براى ما گران مى آيد، مى تواند به جاى 
آنكه به سادگى با محكوم كردن ديگرى و خارج دانستن خويش از آن حوزه آسيب، ما را به بررسى رفتار 
خويش در آن حوزه وادارد.و در اين صورت خواهيم ديد كه اگر «بى فرهنگى» در همان معناى عامى كه 
از آن فهميده مى شود، در جامعه اى وجود داشته باشد، لزوما در نزد همه كنشگران اجتماعى( به جز 
استثنا هايى كه بيشتر قاعده را تاييد مى كنند) است و بنابراين اگر نياز و لزوم مقابله و از ميان بردن اين 
«بى فرهنگى» نيز احساس مى شود، لزوما بايد از قابل دسترس ترين شكل آن و موثرترين راه آن، يعنى 
تغيير رفتار فردى و گروه هاى اجتماعى كه هر فرد متعلق به آن است كار را آغاز كرد و نه صرفا از نوعى 
«انتقاد» نسبت به ديگرى كه نه تنها هيچ تاثيرى بر نظام اجتماعى ندارد بلكه سبب نوعى «از خود بيگانگى» 

فرد نسبت به موقعيت خويشتن مى شود.

«بى فرهنـــگى» 
چه معنايى دارد؟

ناصر فكوهى
خانه انسان شناسى ايران

اينجا ايستگاه
 «يادگاري نويسي» نيست!

سرچشمه  كجا  از  ناپسندي  رفتار  چنين  كه  اينجاست  اصلي  سوال 
پديده  اين  بروز  در  افراد  رفتاري  و  ذاتي  ويژگي هاي  آيا  مي گيرد؟ 
افراد  رواني  خصوصيات  در  ريشه  پديده اي  چنين  آيا  است؟  مؤثر 

دارد يا بايد علت را در جاي ديگري جست وجو كرد؟
يك  عنوان  به  تاريخي  آثار  روي  بر  يادگاري  نوشتن  پديده  امروز 
جاودانگي  به  انسان  مبهم  ميل  يا  نياز  نمايانگر  شايد  مذموم،  پديده 

باشد؛ اما شيوه ارضاي اين نياز، جز به بي فرهنگي تلقي نمي شود. 
ساخته  ما  از  كاري  كه  دريغ  دانشجو»؛  «خبرگزاري  فرهنگي  گروه 
تاريخي  بناي  باشكوهترين  زخم هاي  گل  شمردن  جز  نيست، 
از  جان  نيمه  خاطره اي  نيست،  جمشيد  تخت  ديگر  اينجا  كشورمان؛ 

تمدن ايراني مان است كه به پيشواز نابوديش نشسته ايم.  
 يكي از افتخارات ايرانيان، پيشينه تاريخي اين سرزمين كهن است؛ 
اگر چه حفظ و نگهداري از آثار تاريخي در طول سال هاي گذشته 
همواره با تهديدهايي مواجه شده و در مواردي خطراتي براي آثار 
باستاني و تاريخي كشور به وجود آمده است، اما همواره اين روحيه 
اعتبار  و  ارزش  دادن  نشان  براي  كه  دارد  وجود  ايرانيان  نزد  در 
گوشه گوشه  در  كه  مي كنند  رجوع  فراواني  آثار  به  خود،  تاريخي 
پرافتخار  پيشينه  بر  محكمي  دليل  و  مي دهند  نشان  را  خود  كشور، 

اين مرز و بوم هستند.
 پديده نوشتن يادگاري بر روي آثار تاريخي، عمومًا توسط افرادي 

صورت مي گيرد كه اطالع كافي از اهميت حفظ آثار باستاني ندارند.
  البته بارها و بارها شاهد بوده ايم كه افرادي بدون توجه به هويت 
تاريخي و باستاني ايرانيان و در تناقضي آشكار با اين روحيه، آثار 
تاريخي را تخته سياه يادگاري نويسي خود مي پندارند؛ امري مذموم 
كه اگر چه همه بر نادرستي آن تاكيد دارند، اما هنوز به طور كامل از 

ميان ما رخت برنبسته و همچنان شاهد آن هستيم.
 نوشتن يادگاري در فضاهاي تاريخي، پديده مذمومي است كه تأسف 

عالقه مندان به ميراث فرهنگي و تاريخي را به دنبال دارد.
كجا  از  ناپسندي  رفتار  چنين  كه  اينجاست  اصلي  سوال  حال   
سرچشمه مي گيرد؟ آيا ويژگي هاي ذاتي و رفتاري افراد در بروز اين 
رواني  خصوصيات  در  ريشه  پديده اي  چنين  آيا  است؟  مؤثر  پديده 

افراد دارد يا بايد علت را در جاي ديگري جست وجو كرد؟
توجهي  قابل  رقم  توريست پذير  كشورهاي  عموم  در  كه  حالي  در    
از درآمد دولت از طريق گردشگري داخلي و خارجي و بازديد آنها 
از بناها و آثار تاريخي تامين مي شود، در ايران نه تنها شاهد اين 
رقم نيستيم، بلكه به دليل عدم ارزش گذاري و اهميت ندادن به ميراث 
فرهنگي، با برخوردهايي از قبيل كنده كاري و يادگاري نويسي در 

مهمترين آثار تاريخي خود نيز مواجهيم.
 اگر از آثار و بناهاي تاريخي و باستاني حتي براي يك بار هم ديدن 
كرده باشيد قطعا با يادگاري ها و تاريخ هاي متفاوت مواجه شده ايد؛ 

پديده اي كه امروزه تحت عنوان ونداليسم از آن نام مي برند.

 در واقع ونداليسم به معناي تخريب كنترل نشده اشيا و آثار فرهنگي 
باارزش يا اموال عمومي است كه يك ناهنجاري اجتماعي به حساب 

مي آيد و داليل متعددي براي آن عنوان مي كنند.

نصب تابلوي يادگاري براي يادگاري نويسان
 بسياري از كارشناسان و جامعه شناسان و همچنين روان شناسان 
آثار  و  بناها  كنار  در  بزرگ  تابلوهاي  نصب  با  كه  عقيده اند  اين  بر 
كرد؛  جلوگيري  كنده كاري  و  يادگاري نويسي  از  مي توان  باستاني 
تعداد  چه  كه  بود  خواهد  نظرات  از  گنجينه اي  تابلوها  اين  همچنين 
مراجعه كننده با چه اهدافي به آن مكان رفته اند و البته يك روش آمار 
از بازديدكنندگان؛ چرا كه در ايران، آمارهاي داده شده هيچ گاه از 

صحت برخوردار نبوده است.
 برخي از روان شناسان معتقدند كه حكاكي كردن و نوشتن يادگاري 
روي آثار تاريخي، در واقع به جنبه رواني افراد باز مي گردد؛ چرا كه 

در ناخودآگاه جمعي بشر كندن آثار وجود دارد.
 اين روانشناسان معتقدند اين دسته از افراد به دليل نداشتن آموزش 
در مواجهه با آثار، كنده كاري هاي خودشان را جزو بزرگتري از آن 
اثر قرار مي دهند و با كاهش تنش و هيجان در واقع خود را جزو آن 

اثر ثبت و امضا مي كند.
آثار تاريخي و  البته هستند كساني كه با آموزش مناسب وقتي با   
باستاني برخورد مي كنند به جاي نوشتن يادگاري عكس مي گيرند و 

در وبالگشان ثبت مي كنند. /منبع: شبكه خبر دانشجو
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روانشناسى

اى فكرهاى منفى، 
سالم و خداحافظ!  
  دكتر مريم حناساب زاده اصفهانى

روانشناس بالينى  
 

   هر شخصى سيستم شناختى (افكار، نگرش ها و 
ممكن  سيستم  اين  اما  دارد  را  خود  خاص  باورها) 
است منفى، غيرمنطقى يا نامعقول و به عبارتى ناكار 

آمد يا به دردنخور باشد... 
روى  باشد،  داشته  وضعيتى  چنين  شناخت  وقتى 
را  زندگى  كيفيت  و  گذارد  مى  منفى  تاثير  رفتار 
بايد  اطرافيانتان  كنيد  فكر  شما  اگر  دهد.  مى  كاهش 
هميشه مطابق ميلتان رفتار كنند، دچار سرخوردگى 
كه  باشد  اين  تان  ذهنيت  اگر  شويد.  مى  رنجش  و 
شويد.  مى  افسردگى  دچار  هستيد،  خورده  شكست 
بهبود  را  خود  زندگى  كيفيت  داريد  قصد  چنانچه 
شناس،  روان  از  گرفتن  كمك  با  است  بهتر  بخشيد، 
شناخت هاى ناسالم و به دردنخور را شناسايى كنيد 

و آنها را كنار بگذاريد. 

شكل گيرى شناخت در انسان ها به 4 عامل بستگى 
دارد: 

1) محيط دوران رشد: محيطى كه در آن بزرگ شده 
ايم به ويژه شرايط خانواده اى كه از دوران كودكى 
ما  عقايد  در  زيادى  حد  تا  ايم،  داشته  قرار  آن  در 
گذارد،  مى  تاثير  دنيا  و  ديگران  خودمان،  به  نسبت 
خانواده،  يك  اجتماعى  اقتصادى  پايين  سطح  مثال 
ممكن است در فرزندان و حتى در نسل هاى بعدى 
زندگى  شكل  تنها  كه  آورد  وجود  به  را  تصور  اين 

همين است و روش بهترى وجود ندارد. 
موارد،  از  بسيارى  در  رشد:  دوران  حوادث   (2
شناخت ما از زندگى به رويدادهايى بستگى دارد كه 
در زندگى با آنها مواجه بوده ايم. يكى از مراجعان 
من خانم 50 ساله اى بود كه در اولين جلسه مراجعه 
رحم  بى  «دنيا  گفت:  مشكالتش،  طرح  از  پيش  و 
حتى  و  كند  مى  ظلم  انسان  به  هميشه  زندگى  است، 
تاريخچه  وقتى  كرد!»  اعتماد  نبايد  خود  نزديكان  به 
زندگى اين خانم را بررسى كردم، متوجه شدم بارها 
تحقير  و  سرزنش  را  او  كودكى  دوران  در  مادرش 
مورد  سالگى   7 در  است،  شده  بدنى  تنبيه  و  كرده 
سوم  سال  در  و  گرفته  قرار  جنسى  سوءاستفاده 
دبستان، انگشت دستش در اثر تنبيه معلم (گذاشتن 
گفت  مى  او  است.  شكسته  انگشتان)  بين  كش  خط 
شوهر معتادش طال و جواهراتش را بدون اجازه او 

و پنهانى براى تهيه مواد مخدر فروخته است. 
در  هاى ما  3) آگاهى و دانش: معلومات و دانستنى 
ايجاد عقايدمان سهم زيادى دارند، وقتى چيز زيادى 
احتمال  دانيم،  نمى  تجارت  و  كار  دنياى  درباره 
بازاريابى  در  باشيم  معتقد  كه  دارد  وجود  بيشترى 

يا فروش ناتوان هستيم. 
4) مسايل ژنتيكى و توارث: برخى دانشمندان روان 
ما  هاى  نگرش  معتقدند  اليس،  آلبرت  مانند  شناس 
از  و  ها  ژن  با  زيادى  حدود  تا  و  هستند  ژنتيكى 

والدينمان به ما به ارث مى رسند. 

� با افكار منفى چه كنيم؟ 
و  ناخوشايند  احساسات  باعث  ما  در  كه  فكرى  هر 
ناراحت كننده شود، يك نوع فكر منفى است. به اعتقاد 
دانشمند بزرگ شناخت درمانى، «پروفسور بك»، اين 
افكار كه غيرارادى هستند، به نظر ما توجيه پذير به 
نظر مى رسند، مثال ممكن است وقتى غمگين هستيم، 
فكر كنيم هيچ كارى نمى توانيم انجام دهيم. ما براى 
توجيه اين فكر، داليلى مى آوريم؛ «چون بى انرژى 
بنابراين  شوم،  حاضر  سركارم  توانم  نمى  هستم، 
سرزدن  «حوصله  دهم.»  نمى  انجام  را  وظايفم 
به  قادر  حتى  ندارم،  هم  را  ام  سالخورده  مادر  به 
به  است  ممكن  هرچند  نيستم!»  هم  اتومبيلم  شستن 
دهيم،  نمى  انجام  كارى  اينكه  داليل،  اين  برسد  نظر 
توجيه مى?كنند ولى براى ما كافى نيستند. در واقع 
اگر كمى منصفانه با اين قضيه برخورد كنيم، متوجه 
كارهاى  هنوز  شرايطى  چنين  در  حتى  شويم  مى 
و  كار  باشند،  كوچك  هرچه  كه  دارند  وجود  زيادى 

فعاليت محسوب مى شوند مانند دوش گرفتن، اصالح 
صورت، رانندگى، روزنامه خواندن و... «بك» معتقد 
روان  مشكالت  ايجاد  اصلى  علل  منفى  افكار  است 
شناختى افسردگى يا اضطراب در بيماران است. از 
نظر او اين افكار هنگام رويارويى با حوادث زندگى 
فعال مى شوند؛ مثال وقتى در جمع قرار مى گيريم، 
آن  افراد  براى  جذابيتى  هيچ  كنيم  فكر  است  ممكن 
مى  افسرده  ما  روحيه  ترتيب  اين  به  و  نداريم  جمع 
شود. هرچه تعداد يا شدت افكار منفى بيشتر باشند، 
احتمال بيشترى وجود دارد كه فرد به ناراحتى هاى 

شديدتر روانى مبتال شود. 
� چگونه افكار منفى را تشخيص دهيم؟ 

به  و  بالفاصله  رويداد،  يك  از  پس  منفى  افكار 
سرعت به ذهن مى آيند، مثال بالفاصله پس از اينكه 
دوستمان لبخند مى زند، فكر مى كنيم ما را مسخره 
يا  درستى  ارزيابى  براى  فرصتى  چون  است.  كرده 
نادرستى اين افكار اختصاص نمى دهيم. افكار منفى 
كوتاه هستند، مثال فقط در يك جمله به ذهن مى آيند؛ 
مثال «چقدر من بى ارزشم». افكار منفى به شيوه اى 
واكنشى بروز مى كنند؛ يعنى يك فكر منفى، در واقع 
واكنش منفى ما به رويدادهاى زندگى است. شخص 
نمى تواند اين افكار را از ذهن خود جدا كند يا كنار 
به  معقول  شخص  خود  نظر  به  افكار  اين  بگذارد. 
مشابه،  روانى  مشكالت  داراى  افراد  رسند.  مى  نظر 
افكار غيرارادى يكسانى دارند. به عنوان مثال افكار 
منفى تمام افراد افسرده شبيه به هم است و بيماران 
افكار  دارند.  خصوصى  به  منفى  افكار  نيز  مضطرب 
لزوما  چون  شوند  مى  واقعيت  تحريف  باعث  منفى 

نشان دهنده واقعيت نيستند. 

� انواع خطاهاى شناختى 
خطاهاى شناختى را مى توان به 5 گروه زير تقسيم 

كرد: 
خطاى  نوع  اين  در  بخواهى:  دل  گيرى  نتيجه   (1
شناختى، ما بدون شواهد كافى يا به طور كلى بدون 
هيچ شواهدى، نتيجه گيرى و قضاوت مى كنيم، مثال 
كند،  نمى  برقرار  تلفنى  تماس  ما  با  دوستمان  چون 
شخصى  يا  ندارد  اى  عالقه  ما  به  گيريم  مى  نتيجه 
كه ما را به ميهمانى اش دعوت كرده است، براى ما 
ارزشى قائل نيست، فقط به اين دليل كه در ميهمانى 

اش براى ما تدارك دسر نديده است. 
نتيجه  يك  نيز  خطا  اين  در  انتخابى:  گيرى  نتيجه   (2
فقط براساس يكى از چند گزينه يك موقعيت به دست 
مى آيد؛ مثال كارگرى كه در كارگاه توليد المپ كار 
مى كند، هنگامى كه تعدادى از المپ ها در عمل خراب 
باشند يا خوب كار نكنند، احساس بى كفايتى مى كند، 
حتى اگر فقط يكى از چند نفرى باشد كه در توليد آن 

سهيم بوده است. 
«تعميم  شناختى  خطاى  در  افراطى:  هاى  تعميم   (3
رويدادى  از  نشانه  يك  برپايه  شخص  افراطى»، 
خاص، نتيجه گيرى كلى و فراگير مى كند؛ براى مثال، 
خصوص  به  كالس  يك  در  دانشجويى  است  ممكن 
يادگيرى  براى  ذهنى  آمادگى  خاص،  روزى  در  يا 
كم  و  كودنى  از  اى  نشانه  را  آن  ولى  باشد  نداشته 
هوشى خود در نظر بگيرد و بر پايه آن نتيجه گيرى 

كند در امتحان پايان ترم شكست مى خورد. 
خطاى  اين  در  نمايى:  كوچك  و  نمايى  بزرگ   (4
شناختى، رويدادهاى ناگوارى كه ممكن است ناچيز 
مقابل  جهت  در  و  نمايى  بزرگ  باشند،  اهميت  كم  و 
آن نيز رويدادهاى خوب و بزرگ، كوچك نمايى مى 
سرزنش  يا  انتقاد  است  ممكن  كارمندى  مثال  شوند؛ 
رييسش را براى دير آمدن خود يك فاجعه بداند ولى 

ارزش  بى  و  جزئى  را،  ها  تشويق  و  حقوق  افزايش 
قلمداد كند. 

5) شخصى سازى: خطاى شناختى شخصى سازى، 
عبارت است از اينكه فرد به اشتباه، خود را مسوول 
اى  همسايه  مثال  بداند؛  جهان  در  ناگوار  رويدادهاى 
و  افتد  مى  و  خورد  سرمى  اى  زده  يخ  زمين  روى 
كند  مى  سرزنش  را  خود  مدام  او  افسرده  همسايه 
كه چرا او را در مورد زمين يخ زده مطلع نكرده يا 
چرا او پافشارى نكرده است كه جلوى درخانه اش 
را پارو كند. مثال ديگر، مادرى است كه فكر مى كند 
علت تمركز نداشتن فرزندش آن است كه در دوران 
باردارى خود از مواد غذايى فسفردار استفاده نكرده 

است! 

� باورهاى نادرست و غيرمنطقى 
برخى از پيشگامان رويكرد شناختى در روان درمانى 
مانند آلبرت اليس، مهم ترين باورهاى نامعقول را به 

شكل زير فهرست بندى كرده اند: 
� من بايد عشق و احترام و تاييد همه آدم هاى مهم 
زندگى ام را جلب كنم و جلوى هر گونه تاييدنشدن 
غيرممكن  چون  است  غيرمنطقى  باور  (اين  بگيرم  را 

است شخصى بتواند مورد عشق، احترام يا تاييد همه 
انسان ها قرار گيرد). 

هايم  خواسته  به  بايد  باشم،  ارزشمند  آنكه  براى   �
اشتباه  اصال  و  شوم  موفق  كارها  تمام  در  برسم، 
ما  دنياى  چون  است  نادرست  نيز  باور  (اين  نكنم 
به  رسيدن  در  را  ما  گاهى  كه  دارد  هايى  محدوديت 

خواسته هايمان ناتوان مى كند.) 
� مردم هميشه بايد درست عمل كنند و وقتى رفتار 
مى  مرتكب  اى  خودخواهانه  يا  غيرعادالنه  زيانبار، 
است  (درست  شوند؛  تنبيه  يا  سرزنش  بايد  شوند، 
رفتار  عادالنه  و  مفيد  درست،  مردم  است  خوب  كه 
چنين  هميشه  كه  ندارد  وجود  دليلى  هيچ  ولى  كنند 
بخواهند  هم  اگر  حتى  و  باشند  داشته  رفتارهايى 
چنين كنند، نمى توانند هميشه چنين رفتارهايى داشته 

باشند). 
اين  غير  در  بروند،  پيش  من  ميل  طبق  بايد  امور   �
هيچ  (براى  شود  مى  تحمل  غيرقابل  زندگى  صورت 

شخصى اين امكان وجود ندارد). 
كه  گردد  برمى  چيزهايى  به  من  بدبختى  احساس   �
كنترلى بر آنها ندارم و براى رفع آنها كارى از دستم 

بر نمى آيد. 
� اگر نگران وقايع خطرناك، ناخوشايند يا ترسناك 

نباشم، اين وقايع اتفاق خواهند افتاد. 
� من بايد به آدمى قوى تر از خودم متكى باشم. 

� ريشه اصلى مشكالت من، اتفاق هايى هستند كه در 
گذشته ام رخ داده اند و همچنان بر افكار، احساسات 

و رفتارهايم تاثير مى گذارند. 
� وقتى ديگران مشكل دارند و احساس بدبختى مى 

كنند، من نيز حتما بايد ناراحت شوم. 
� در هيچ شرايطى نبايد ناراحت باشم و درد بكشم. 
من تحمل درد و ناراحتى را ندارم و بايد هرطور شده 

از آنها اجتناب كنم. 
� هر مساله اى بايد يك راه حل نهايى داشته باشد. 

حل  راه  چون  بپذيرم،  را  چيز  هيچ  توانم  نمى   �
نداشتن، غيرقابل تحمل است.
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اعتياد، فقط به معناي وابستگي 
به مواد مخدر نيست. ممكن است 
هم  رفتارها  برخي  به  پرداختن 
از حالت عادي و معمولي خارج 
 شود و جنبه اعتيادآور به خود 

بگيرد. مثل اعتياد به خريد...

در  را  رفتارهايي  چنين  نمي توانيم  هميشه  ما   

دوستانمان  نزديك ترين  در  حتي  يا  خودمان 
كمك  شما  به  ساده  آزمون  اين  دهيم.  تشخيص 

مي كند: 

اگر مي دانيد يا عميقا بر اين باوريد كه به يكي از 
رفتارهاي زير معتاد هستيد، با مطالعه اين راهنما 
زندگي تان  از  قسمت  كدام  دريابيد  مي توانيد 

بيشتر تحت تاثير اين اعتياد قرار گرفته است.

اگر نمي دانيد به رفتار خاصي اعتياد داريد يا نه، 
كمك  شما  به  آزمون  اين  پرسش هاي  به  پاسخ 
ميزان  خريد،  به  اعتيادتان  صورت  در  تا  مي كند 
آسيبي كه به زندگي تان وارد شده، ارزيابي كنيد.

گزينه?اي كه رفتار شما را بهتر توصيف مي?كند، 
انتخاب و در پايان همه را با هم جمع بزنيد.

به پرسش هاي زير پاسخ «درست» يا «نادرست» 
بدهيد. 

مي دهم؛  پس  خريده ام،  كه  را  چيزهايي  1.اغلب 
حداقل يكي از هر چهار خريد.

2.من درباره قيمت اشياء به همسرم، دوستان يا 

همكارانم دروغ مي گويم.

گناه،  احساس  خود  كردن  خرج  درباره  من   .3
دچار  گاهي  و  مي كنم  نااميدي  يا  خستگي 

بي خوابي مي شوم. 

4. خرج كردن بيش از حد من با خوردن بيش از 
حد ارتباط دارد. 

5. در كمد من بيش از 4 دست لباس وجود دارد 
كه هنوز حتي برچسب قيمتشان را هم نكنده ام.

6. من به سختي مي توانم دخل و خرجم را با هم 
جور كنم.

7. قبل از پاسخ دادن به تلفن، حتما شماره فردي 
با  نشوم  مجبور  تا  مي كنم  نگاه  گرفته  تماس  كه 

طلبكارانم صحبت كنم.

بي حوصلگي،  از  رهايي  راه  من  براي  خريد   .8
تنهايي، خشم يا نااميدي است.

نمي توانم  مي روم،  بيرون  خريد  براي  وقتي   .9
دست خالي به خانه برگردم.

10. براي اينكه باز هم قرض بگيرم به طلبكارانم 
دروغ گفته ام.

11. عادت من به خريد در كارم خلل ايجاد كرده 
است.

يا  زناشويي ام  زندگي  در  من  كردن  خرج   .12
روابطم با نامزدم مشكل ايجاد كرده است.

كمبود  احساس  نكنم،  خريد  روز  چند  اگر   .13

مي كنم.

14. بيش از 30 درصد درآمدم را صرف پرداخت 
اقساط وام هايي غير از وام مسكن مي كنم.

به  كنم،  خريد  بيشتر  بتوانم  اينكه  براي   .15
پول  براي  غيرمتعارف  يا  غيرقانوني  راه هاي 

درآوردن فكر كرده ام.

16. سابقه انواع اعتياد (از جمله اعتياد به خريد) 
در خانواده ما وجود دارد.

بتوانم  تا  نكنم  خرج  مي گيرم  تصميم  مدام   .17
پول هايم را جمع كنم و يكباره مقدار زيادي خريد 

كنم.

18. لباس ها و وسايل من همه بايد ماركدار و از 
مارك هاي درجه يك باشند.

«درست»  پاسخ  آنها  به  پرسش هايي?كه  تعداد 
داده ايد: = امتياز شما

تفسير آزمون 
دو  يكي  شما  رفتارهاي  در   :3 تا  صفر  امتياز   •
در  خطر  مي دهد  نشان  كه  مي شود  ديده  نشانه 
را  اوضاع  قدرت  با  اما  است،  نشسته  كمينتان 
خوبتان  عادت هاي  به  داريد.  خود  كنترل  تحت 

ادامه بدهيد.

• امتياز 4 تا 6: خطر به شما نزديك است. بهتر 
است هر گونه تغييري را در رفتارهاي خريدتان، 
يادداشت  را  آنها  و  بگيريد  نظر  تحت  آگاهانه 
كنيد. آگاهي از اين رفتارها موثرترين ابزار براي 

كنترل اوضاع است.

• امتياز 7 تا 12: شمابه شدت در معرض اعتياد به 
خريد هستيد. با دقت به انگيزه هايي كه رفتارتان 
را هدايت مي كنند، فكر كنيد. بهتر است بدانيد با 
پول مي توان بعضي چيزها را خريد، اما بعضي 
چيزها را قادر نيستيد با پول بخريد و بايد آنها 
را دقيقا بشناسيد. مشورت با يك روان شناس يا 

روان پزشك كمك بسياري به شما مي كند.

• امتياز 13 تا 18: به احتمال زياد به خريد اعتياد 
داريد. وقت آن است كه دنبال كمك باشيد. بهتر 
است از يك روان شناس يا روان پزشك بخواهيد 

به شما كمك كند.

خب، حاال چه كار كنم؟
اين آزمون به شما كمك مي كند عاليم اعتياد به 
اينترنت يا خريد را در خودتان ارزيابي كنيد. بر 
اساس نتايجي كه به دست آورده ايد، ممكن است 
كه  رفتارهايي  از  برخي  تغيير  براي  باشد  الزم 
اساسي  گام هاي  زيانبارند،  شما  سالمت  براي 

برداريد.

كارهايي كه امروز مي توانيد انجام دهيد:

داشته  اعتياد  آنها  به  است  ممكن  آنچه  همه   •
باشيد، شناسايي كنيد. درباره رفتارها با خودتان 
متعهدانه  مشكالتتان،  حل  براي  باشيد.  صادق 
عمل كنيد. نخستين گام براي شكست اعتياد، آن 

است كه بپذيريد اعتياد داريد.

چيزهايي  همه  آن  در  و  كنيد  تهيه  فهرستي   •
اعتيادآميز  رفتارهاي  باعث  مي كنيد  فكر  كه  را 
براي  را  خودتان  داليل  بنويسيد.  مي شوند،  شما 
اينكه فكر مي كنيد يك رفتار اعتيادآميز است، هم 
رفتار  آن  تقويت  باعث  چه  هر  و  كنيد  يادداشت 
مي شود، يادداشت كنيد. با خود فكر كنيد كه چرا 
دوست داريد رفتارتان را تغيير دهيد؟ سعي كنيد 
بازمي دارند،  رفتار  تغيير  از  را  شما  كه  موانعي 
با  مي كنند  كمك  شما  به  چيزهايي  چه  بشناسيد. 

اين موانع روبرو شويد؟

انجام  مي توانيد  آينده  هفته   2 در  كه  اقدام هايي 
دهيد:

• از يك مشاور كمك بخواهيد و از او درخواست 
كنيد چنانچه گروهي را مي شناسد كه براي ترك 
اعتياد تالش مي كنند، آنها را به شما معرفي كند.

نظر  زير  دقت  با  را  خودتان  اعتيادآميز  رفتار   •
بگيريد. جدولي تهيه كنيد و در آن تاريخ، دفعات 
انجام اين رفتارها، مدت زمان صرف شده در هر 
كه  احساسي  كرده ايد،  خرج  كه  پولي  مقدار  بار، 
داشته ايد، افرادي كه در اين رفتار با شما همراهي 
مي كنيد  فكر  كه  را  ديگري  چيز  هر  و  كرده اند 
بار  يك  روز  چند  هر  كنيد.  ثبت  است،  مرتبط 
جدول خودتان را مرور كنيد و در آن به دنبال 
كشف الگو باشيد. مثال ممكن است بتوانيد بفهميد 
در چه ساعت هايي از روز بيشتر احتمال دارد به 
چه  ببينيد  يا  بياوريد  روي  اعتيادآميزتان  رفتار 
احساسات، افراد يا مكان هايي بيشتر شما را به 

سمت آن رفتار سوق مي دهند. 

انجام  مي توانيد  آينده  ماه  چند  در  كه  كارهايي 
دهيد:

خودتان  جدول  در  كه  الگوهايي  تغيير  براي   •
سعي  برداريد.  سازنده  گام هاي  كرده ايد،  كشف 
كنيد  پيدا  خودتان  براي  جايگزيني  فعاليت  كنيد 
به  اعتيادآميز  رفتار  به  پرداختن  ميل  وقتي  تا 
متوجه  را  خودتان  حواس  فورا  آمد،  سراغتان 
شرايط  از  كنيد  سعي  كنيد.  جايگزين  فعاليت  آن 
تحريك  را  اعتيادآميزتان  رفتار  كه  مكان هايي  و 

مي كنند، دور بمانيد.

• براي رفتار اعتيادآميزتان محدوديت هايي تعيين 
كنيد و سعي كنيد در هر ماه دست كم چند روز 
مي توانيد  مثال  بمانيد.  پايبند  محدوديت ها  اين  به 
محدوديت  اينترنت،  از  استفاده تان  زمان  براي 
قائل شويد. از يك دوست صميمي و مورد اعتماد 
بخواهيد تا براي اعمال اين محدوديت ها به شما 
كمك كند. مثال با هم قرار بگذاريد كه بعد از نيم 
ساعت گشت زدن در اينترنت، براي پياده روي از 

منزل بيرون برويد.

آيا اعتياد به خريد داريد؟
ترجمه: دكتر آذين محبي?نژاد
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آنچه بايد درباره خريد و نگهداري از كفش هاي پاييزي بدانيد

پـــاپوشي 
براي پاييــز

ترجمه:ندا احمدلو

شايد خيلي ها فكر كنند كه كفش پاييزي با كفش هاي ديگر تفاوت چنداني 
ندارد. اگر شما هم از اين گروه از افراد هستيد، با خواندن اين 27 نكته به 

اهميت و تفاوت كفش هاي پاييزي با ساير كفش ها پي مي بريد...

10 نكته درباره خريد كفش پاييزي

1.باتوجه به خنك بودن هوا در روزهاي پاييز، بهتر است كفشي انتخاب 
حتي  يا  ضخيم  و  نرم  پارچه اي  جنس  از  آن  داخلي  پوشش  كه  كنيد 
ديگر  شما  پاي  كفش هايي،  چنين  پوشيدن  با  باشد.  پشمي  پارچه هاي 

احساس سرما نخواهد كرد. 

2.چرم و ورني بهترين جنس  براي پوشش روي كفش هاي پاييزه است. 
آلودگي هاي ناشي از پاشيدن آب باران از روي كفش هاي چرم و ورني 
سادگي  به  آنها  داخل  به  سرما  و  آب  نفوذ  و  مي شوند  پاك  به?راحتي 

امكان پذير نيست. 

3.هرگز كفش هايي با جنس جير يا پارچه اي در روزهاي باراني نپوشيد. 
پوشيدن  با  شما  پاي  و  جوراب ها  مرطوب شدن  و  باران  آب  نفوذ  امكان 

چنين كفش هايي مي تواند باعث ناراحتي تان در طول روز شود.

پاييز،  باراني  روزهاي  در  خوردن  ليز  از  پيشگيري  براي  كنيد  4.سعي 
كفش هاي عاج دار را انتخاب كنيد. 

5.كفش هاي پاشنه دار يا مدل هاي عروسكي كه روي آنها بسيار باز است، 
انتخاب مناسبي براي روزهاي پاييزي نيستند. 

6.در روزهاي سرد، نيم بوت هاي زنانه پاشنه دار كه كمي جلوي آنها باز 
است، شيك ترين پاپوش زنانه براي شركت در ميهماني ها هستند. 

روبسته و نيم بوت هاي چرم  پاييزي كفش هاي  روزهاي  در  7.بهتر است 
بپوشيد. بوت هاي بلند براي فصل پاييز، چندان شيك و مناسب نيستند. 

8.بهتر است به دليل اينكه احتماال در فصل هاي سرد جوراب هاي ضخيم 
مي پوشيد، كفش هاي پاييزي و زمستاني را كمي بزرگ تر از سايز پاهايتان 

انتخاب كنيد.

از  زرشكي  و  قرمز  نسكافه اي،  تيره،  قهوه اي  مانند  گرمي  9.رنگ هاي 
شيك ترين رنگ ها براي پاپوش هاي پاييزي هستند. 

چسبي  كفش هاي  از  پاييز  فصل  براي  دوز،  دور  كفش هاي  10.خريد 
عاقالنه تر است. 

7 نكته درباره نگهداري كفش  پاييزي

1.حتما براي پيشگيري از بيماري هاي قارچي در پاهايتان، حداقل ماهي 
يكبار داخل كفش هاي پاييزي را بشوييد. 

2.براي حفظ زيبايي ظاهري كفش ها، هر روز آلودگي روي آنها را با يك 
پارچه نخي نمدار پاك كنيد و آنها را با واكس روغني برق بيندازيد تا هم 
ظاهر مناسبشان از بين نرود و هم چربي واكس، از ترك خوردن كفش ها 

پيشگيري كند.

3.براي پاك كردن رويه كفش هاي جير و پارچه اي مي توانيد از دستمال 
نخي آغشته به آب ولرم و شامپو كمك بگيريد. 

4.براي حفظ نرمي چرم كفش ها، هفته اي 2 بار از مخلوط شير پرچرب و 
روغن زيتون كمك بگيريد. با ماليدن اين مخلوط به كفش هاي چرم، امكان 

ترك خوردن آنها را در روزهاي سرد، به صفر خواهيد رساند. 

5.اگر هفته اي 2 تا 3 بار چرم روي كفشتان را به روغن دانه برزك آغشته 
كنيد، مي توانيد از كفش خود يك كفش ضدآب درست و حسابي بسازيد. 

روغن دانه برزك در تمام عطاري ها وجود دارد. 

مقواي  يا  كاغذ  تكه  يك  نيم بوت ها،  ساق  خم شدن  از  پيشگيري  6.براي 
ضخيم را درون اين كفش ها  قرار دهيد.

بخاري،  جلوي  شستن،  از  پس  خشك كردن  براي  را  كفش ها  7.هرگز 
آنها  شدن  بدشكل  و  شل  باعث  كار  اين  ندهيد.  قرار  شوفاژ  يا  شومينه 

مي شود. 

10 نكته درباره كفش  پاييزي 
بود،  خيس  كفش هايتان  و  برگشتيد  خانه  به  باراني  روزهاي  در  1.اگر 
هرگز آنها را داخل جاكفشي نگذاريد. در غير اين صورت، هم هواي داخل 
جاكفشي بوي نم و رطوبت مي گيرد و هم امكان رشد قارچ ها در فضاي 

گرم و مرطوب داخل كفش باال مي رود. 
2.براي خشك كردن كفش ها، آنها را روي چند برگ روزنامه و در فضاي 

باز راه پله يا حتي خانه قرار دهيد.
3.خشك كردن كفش هاي خيس در فضاي باز بالكن و جلوي نور آفتاب، 

بهترين روش است. 
4.حتما اين كفش ها را با جوراب، آن هم جوراب هاي گرم و ضخيم بپوشيد.

5.از آنجا كه كفش هاي پاييزي بسته هستند و تهويه مناسبي داخل آنها 
صورت نمي گيرد، بهتر است هميشه يك جفت جوراب اضافه داخل كيفتان 
داشته باشيد تا در صورت خيس شدن جوراب يا بو گرفتن آنها را عوض 

كنيد.
6.معموال پاي ما در كفش هاي پاييزي بيشتر از كفش هاي تابستاني عرق 
مي كند؛ بنابراين حتما هر روز جوراب هاي خود را بشوييد و از پوشيدن 

جوراب هاي نمدار با اين كفش ها خودداري كنيد.
7.بهتر است جوراب ها از كفش هاي نيم بوت بلندتر باشند تا برخورد ساق 
كفش با پوست ساق و مچ پا، مشكل پوستي يا حتي زخم شدن ساق و مچ 

پا را ايجاد نكند.
8.استفاده از واكس هاي روغني براي تميز كردن كفش هاي پاييزي بهتر از 

به كارگيري اسپري هاي كفش يا واكس هاي خشك معمولي است. 

9.هماهنگ كردن رنگ كفش با رنگ شال گردن و دستكش مي تواند ظاهرتان 
را بسيار شيك كند. 

10.براي پيشگيري از ورود آب و گل زير كفش ها به داخل راه پله و منزل، 
يك تكه موكت يا حتي يك پادري كوچك را جلوي در ورودي منزل پهن 
كنيد. از تمام اعضاي خانواده بخواهيد كف كفش خود را پيش از ورود به 

راه پله ها، روي موكت يا پادري پاك كنند.

fashion :منبع 

سالمت

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

جدول آمارپزشكان ايراني 
در 3كشوراروپا

منبع اصلي تامين پزشك اروپا هستيم
بهداشت  وضع  درباره  را  گزارشي  اروپا  كميسيون 
حرفه يي در 17 كشور اروپايي منتشر كرد كه آمارهاي 
سيستم  در  ايراني  پزشكان  جايگاه  درباره  را  جالبي 

بهداشتي كشورهاي اروپايي نشان مي دهد.
عملكرد  كيفيت  و  كارايي  روي  حرفه يي  بهداشت  تحرك 
سيستم بهداشتي اثر مي گذارد. نتايج تازه ترين تحقيقاتي 
عنوان «تحرك  و  صفحه  حدود 600  با  گزارشي  در  كه 
حرفه يي  بهداشتي  سيستم  تحرك  حرفه يي،  بهداشت 
پروژه  قالب  در  و  دارد  نام  بهداشتي»  سيستم هاي  و 
سازمان  همكاري  با  و  اروپا  كميسيون   Prometheus
اروپايي  كشور   17 در  اروپا  بخش  در  جهاني  بهداشت 
ايراني  پزشكان  كه  مي دهد  نشان  است  شده  انجام 
كه  دارند  قرار  خارجي  پزشكان  نخست  رتبه هاي  در 
هستند.  كار  به  مشغول  كشورها  اين  از  بسياري  در 
و  پويايي  موقعيت  ساله   4 دوره  يك  در  اطالعات  اين 
اتريش،  كشورهاي  در  بهداشتي  سياستگذاري هاي 
مجارستان،  آلمان،  فرانسه،  فنالند،  استوني،  بلژيك، 
ايتاليا، ليتواني، لهستان، روماني، صربستان، اسالوكي، 
اسلووني، اسپانيا، تركيه و انگليس را نشان داده كه در 
روزهاي اخير در قالب يك كتاب منتشر شده است. برپايه 
و  ايرلند  اسلووني،  سويس،  كشورهاي  در  گزارش،  اين 
انگليس بين 5/22 تا 37 درصد از پزشكان، شهروندان 

خارجي هستند.

ايتاليا
جذب  در  كشور  اين  كه  مي دهد  نشان  گزارش  اين 
فعال  بسيار  پزشكي  بخش  در  بين المللي  استعدادهاي 
كشور  اين  پزشكان  كل  از  درصد   4 كه  بطوري  است. 
اين  برپايه  مي دهند.  تشكيل  خارجي  شهروندان  را 
از  پزشك   869 آلمان،  از  پزشك   276 و  هزار  آمارها، 
سويس و 851 پزشك از يونان در اين كشور مشغول 
به كار هستند. اين درحالي است كه رتبه چهارم پزشكان 
به طوري  است.  ايران  به  متعلق  ايتاليا  در  فعال  خارجي 
به  كشورمان  كه  شده اند  موجب  ايراني  پزشك  كه 752 
عنوان نخستين كشور خارج از منطقه اروپا كه بيشترين 
پزشك را به ايتاليا صادر كرده است شناخته شود. پس 
از ايران كشورهاي فرانسه با 686 پزشك، امريكا با 618 
پزشك، آرژانتين با 584 پزشك، روماني با 555 پزشك 
و آلباني با 431 پزشك به ترتيب ساير پزشكان خارجي 

فعال در اين كشور را تشكيل مي دهند.

آلمان
خارجي  پزشكان  تعداد  بيشترين  آلمان   2008 سال  در 
از  درصد   44 كه  به طوري  داد.  اختصاص  خود  به  را 
شهروندان  پزشك)   453 و  (هزار  كشور  اين  پزشكان 
كشور  اين  خارجي  پزشكان  اول  رتبه  هستند.  خارجي 
متعلق به ايران است. 5 درصد از كل پزشكان خارجي 
ساكن آلمان ايراني هستند (178 پزشك) . پس از ايران 
و  پزشك)   54 با  برابر  درصد   2) سوريه  كشورهاي 
بعدي  رتبه هاي  در  پزشك)   41 برابر  درصد   1) مصر 

ايستاده اند.

اتريش
در اين كشور بيشترين تعداد پزشكان خارجي از آلمان 
از   (453 و  (هزار  درصد   7/43 كه  بطوري  آمده اند. 

پزشكان خارجي فعال در اتريش آلماني هستند.
رتبه دوم به ايتاليا اختصاص يافته است. 2/9 درصد از 
پزشكان خارجي فعال در اتريش (305 پزشك) ايتاليايي 
است.  گرفته  قرار  ايران  اختيار  در  سوم  رتبه  و  هستند 
178 پزشك ايراني شاغل در اين كشور 4/5 درصد از 

پزشكان خارجي اتريش را تشكيل داده اند.
اصلي  منبع  كه  است  آمده  گزارش  اين  در  همچنين 
كشورهاي  توسط  اروپايي  كشور   17 اين  در  پزشكان 
اتريش (در مجموع هزار و 802 پزشك ثبت شده)، يونان 
فدراسيون  شده)،  ثبت  پزشك  و 708  هزار  مجموع  (در 
شده)،  ثبت  پزشك   685 و  هزار  مجموع  (در  روسيه 
جمهوري اسالمي ايران (در مجموع هزار و 92 پزشك 
ثبت شده) و روماني (درمجموع 927 پزشك ثبت شده) 

تامين مي شود.
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مرگ بوكسوري كه نخستين شكست «كلي» 
را رقم زد 

جو فريزر مغلوب 
سرطان شد

چپ  هوك هاي  كه  جو»  «اسموكين 
بوكس  هواداران  روزگاري  ويران كننده اش 
در  دوشنبه  روز  مي آورد  هيجان  به  را 
 67 در  و  شد  مغلوب  سرطان  با  مصاف 
سرطان  به  كه  فريزر  جو  درگذشت.  سالگي 

خانه اش  در  بود،  شده  مبتال  كبد  پيشرفته 
پنسيلوانيا  ايالت  در  فيالدلفيا  شهر  در  واقع 
قهرمانان  از  يكي  بوكس  جهان  تا  كرد  فوت 
در  فريزر  بدهد.  دست  از  را  خود  افسانه اي 
و  حساس  بسيار  مبارزه اي  در   1971 سال 
ديدني موفق شد در «اسكوئير گاردن» محمد 
دهد.  شكست  پانزدهم  راند  در  را  كلى  على 
اين نخستين باخت كلي بود كه در آن دوران 
را  حريفان  تمامي  و  بود  بي رقيب  قهرماني 
يكي پس از ديگري پشت سر مي گذاشت اما 
فريزر 27 ساله موفق شد با غلبه بر وي نام 
خود را در تاريخ ثبت كند. رويارويي سه گانه 
مشهور  قرن»  «مبارزه  به  بوكسور  دو  اين 
شد و كلي در دو مسابقه بعدي توانست اين 
كند.  حيثيت  اعاده  و  داده  شكست  را  رقيب 
محمد على كلى در سال 1974 در مبارزه اى 
درنيويورك  و  انجاميد  طول  به  راند   12 كه 
برگزار شد، فريزر را شكست داد. كلى پس 
از آن در زندگي نامه اش عنوان كرد كه چيزى 
نمانده بود در آن ديدار بميرد. فريزر دو بار 
به عنوان قهرمانى سنگين وزن جهان دست 
جورج  به   1973 سال  در  اينكه  تا  كرد  پيدا 
دنياى  از  سال 1976  در  وي  باخت.  فورمن 

سال  در  كه  هرچند  كرد  خداحافظى  بوكس 
1981 براى آخرين بار روى رينگ ظاهر شد. 

مهمترين اتفاق 
سايه  زير  از  تا  كرد  تالش  همواره  فريزر 
هواداران  اما  شود  خارج  علي  محمد  سنگين 
بهترين  را  او  مسلمان  رقيب  همواره  بوكس 
در  و  مي دانستند  رشته  اين  تاريخ  مبارز 
محمد  بزند.  كنار  را  كلي  نتوانست  او  نهايت 
رقيب  درگذشت  خبر  شنيدن  از  پس  علي 
چشمانش  در  اشك  كه  حالي  در  قديمي اش 
با  جو  از  هميشه  گفت:«من  بود،  شده  جمع 
و  خانواده  به  مي كنم.  ياد  بزرگي  و  احترام 

آنها  غم  در  و  مي گويم  تسليت  نزديكانش 
شريك هستم.» 

مبارزه  هم  برابر  راند   41 مجموعا  دو  اين 
برتري  مسابقه  طول  در  هيچكدام  كه  كردند 
مطلق نداشت و هر دو بوكسور تمام تالش 
دادند.  انجام  حريف  بر  غلبه  براي  را  خود 
پس  نيويورك  قلب  در  دو  اين  مبارزه  شب 
بود  تازه  فريزر  ذهن  در  هنوز  سال   40 از 
انجام  قبل  ماه  چند  كه  مصاحبه اي  در  او  و 
داد، هنوز هم با افتخار از آن دوران سخن 
را  مبارزه  آن  نمي توانم  مي گفت:«هيچگاه 
فراموش كنم. اين مهمترين اتفاقي بود كه در 

زندگي ام رخ داد.» 
بوكس  رقابت هاي  كودكي  دوران  در  فريزر 
در  كه  سفيدي  و  سياه  تلويزيون  در  را 
مزرعه فاميلي خود داشتند تماشا مي كرد و 
از همان زمان به اين ورزش عالقه مند شد. 
پس از آن وارد دنياي بوكس آماتور شد و 
با تالش فراوان توانست مدال طالي المپيك 
1964 توكيو را به دست آورد. او در حالي 
به اين افتخار رسيد كه در ديدار نهايي دچار 
مصدوميت شده بود اما با تمام وجود جنگيد 
برسد.  داشت،  را  استحقاقش  آنچه  به  تا 

يكسال بعد، او به جمع حرفه اي ها پيوست و 
با مشت هاي آهنين و سنگين خود هر يازده 
پشت  كار  ابتداي  همان  در  را  خود  حريف 
بتواند  تا  كشيد  طول  سال  سه  گذاشت.  سر 
خود را به عنوان يكي از مدعيان سنگين وزن 
مطرح كند و اگر چه وزن زيادي نداشت اما 
در رويارويي با رقبا نمايش خوبي داشت. در 
سال 1970 با غلبه بر اليس عنوان قهرماني 
 2 و  آورد  دست  به  را  سنگين وزن  بوكس 
سال صاحب آن بود. اليس نيز در سال هاي 
اخير از آلزايمر رنج مي برد و در خانه خود 

در كنتاكي گوشه نشين شده است. 

از  يكي  كلي  با  او  رويارويي  سال  همان  در 
مصاف هاي  هيجان انگيزترين  و  جذاب ترين 
براي  بااليي  انگيزه  كه  فريزر  بود.  بوكس 
غلبه بر حريف قدرتمند خود داشت در تمام 
ضربه  و  حمله  مشغول  مسابقه  اين  دقايق 
آرزوي  به  نهايت  در  و  بود  كلي  به  زدن 
تا  خورد  شكست  كلي  رسيد.  ديرينه اش 
و  سهمگين  چپ  هوك هاي  لطف  به  فريزر 
آهنينش به موفقيتي تازه دست يابد. پس از 
آن نيز فريزر تنها سه مسابقه ديگر برگزار 
در  اينكه  تا  بود  پيروز  آنها  همه  در  كه  كرد 
جورج  رودرروي  جامائيكا  در   1973 سال 
راند  همان  در  فورمن  گرفت.  قرار  فورمن 
نخست سه بار فريزر را نقش بر زمين كرد و 
در ادامه نيز باز هم برتر از حريف نشان داد. 
ديدار  اين  در  پيروزي  با  فورمن  نهايت  در 
سنگين وزن  بوكس  جديد  قهرمان  عنوان  به 

معرفي شد و اين آغاز افول فريزر بود. 

شكست برابر كلي 
 1974 سال  در  و  بار  دومين  براي  فريزر 
بار  اين  و  گرفت  قرار  كلي  محمدعلي  برابر 
اوضاع به گونه اي ديگر پيش رفت. او در 12 
ناكامي  تا  خورد  شكست  حريف  برابر  راند 
ديگري در كارنامه اش ثبت شود. كلي پس از 
اين پيروزي در زئير رودرروي فورمن قرار 
گرفت و با غلبه بر او عنوان قهرماني اش را 

پس گرفت. 
فريزر كه احساس مي كرد در 30 سالگي نيز 
براي  برسد  برتري  به  كلي  برابر  مي تواند 
اما  گرفت  قرار  وي  رودرروي  بار  سومين 
در مانيل فيليپين نيز باز هم اين محمد علي 
بود كه دستش به عنوان فرد پيروز باال رفت. 
فريزر كه به پايان دوران يكه تازي اش نزديك 
شده بود تنها 2 بار پس از اين شكست روي 
مجدد  مصاف  آنها  از  يكي  كه  رفت  رينگ 
 5 در  تنها  هم  بار  اين  و  بود  فورمن  برابر 
اعالم  و  خورد  شكست  حريف  برابر  راند 
 1981 سال  در  اينكه  تا  كرد  بازنشستگي 
بوكس  رينگ  راهي  مجددا  بار  آخرين  براي 
شد و اين بار با نتيجه مساوي برابر جومبو 
او  داد.  پايان  بوكس  در  كارش  به  كامينگز 
 4 و  برد   32 خود  حرفه اي  دوران  طول  در 

شكست در كارنامه اش ثبت شد.

نماد يادبود كشته شدگان جنگ جهاني دردسرساز شد 
كشمكش فيفا و انگليس بر سر گل خشخاش

مخالفت فيفا با استفاده از «گل خشخاش» روي پيراهن بازيكنان 
تيم ملي فوتبال انگليس در ديدار با اسپانيا به عنوان نماد يادبود 
فوتبال  اتحاديه  اصلي  دغدغه  به  جهاني  جنگ  شدگان  كشته 
انگليس تبديل شده است. به نوشته رسانه هاي انگليس، داوران 
اين ديدار دوستانه كه قرار است روز 12 نوامبر (21 آبان) در 
در  تا  هستند  فشار  تحت  فيفا  سوي  از  شود  برگزار  ويمبلي 
صورت نصب نماد گل خشخاش روي پيراهن بازيكنان تيم ملي 
انگليس اين ديدار را لغو كنند. فيفا تاكنون دو درخواست اتحاديه 
فوتبال انگليس را براي استفاده از نماد « گل خشخاش» رد كرده 
فوتبال ارزيابي كرده است. به  و آن را موجب هرج و مرج در 
اعتقاد فيفا پيراهن بازيكنان فوتبال نبايد حاوي نمادهاي سياسي 
يا پيام هاي مذهبي باشد. اكنون اتحاديه فوتبال انگليس در نظر 
دارد به جاي استفاده از اين نماد روي پيراهن بازيكنان به آنها 
اسكوربورد  روي  خشخاش  گل  نماد  و  بدهد  مشكي  بازوبند 
احترام  به  نيز  دقيقه  يك  و  درآيد  نمايش  به  ويمبلي  ورزشگاه 
جان باختگان جنگ جهاني سكوت اعالم شود. تيم ملي انگليس 
قرار است روز 12 نوامبر (21 آبان) يعني يك روز بعد از سالگرد 
امضاي پيمان صلح و پايان جنگ جهاني اول در روز 11نوامبر، 
به  فيفا  نامه  در  برود.  اسپانيا  مصاف  به  ويمبلي  ورزشگاه  در 
شما  به  بايد  كه  «متاسفيم  است:  آمده  انگليس  فوتبال  اتحاديه 
اطالع دهيم پذيرش چنين درخواستي باب اقدامات مشابه را در 
عرصه  اين  در  مرج  و  هرج  به  و  كرد  خواهد  باز  دنيا  فوتبال 
منجر خواهد شد. گزينه هاي مختلفي به جاي استفاده از اين نماد 
روي پيراهن بازيكنان پيش روي اتحاديه فوتبال انگليس است كه 
مي تواند آنها را انتخاب كند. يكي از آنها اعالم يك دقيقه سكوت 

در ورزشگاه است.» 
اين تصميم فيفا نارضايتي گسترده اي را در انگليس در پي داشته 
است. ازجمله اين ناراضيان «جك ويلشر» هافبك تيم ملي انگليس 
است كه در صفحه توئيتر خود نوشت: «پدربزرگ من در جنگ 
پدربزرگ هاي  هستم  مطمئن  و  جنگيد  كشور  اين  براي  جهاني 
سينه  به  خشخاش  گل  كرده اند.  چنين  نيز  مردم  از  بسياري 
بازيكنان  پيراهن  روي  نماد  اين  از  استفاده  اوخواستار  بزنيد.» 
تيم ملي انگليس است و افزود كه اين يك سنت ملي است و نبايد 

فيفا به آن بي احترامي كند.

حمايت اتحاديه فوتبال انگليس از تصميم كاپلو 
اتحاديه فوتبال انگليس از تصميم فابيو كاپلو جهت دعوت جان 
تري به اردوي تيم ملي اين كشور حمايت كرد. تري متهم شده 
در  رنجرز  پارك  كوئينز  و  چلسي  ديدار  جريان  در  كه  است 
ليگ برتر انگليس به آنتون فرديناند مدافع اين تيم، توهين نژاد 
و  انگليس  فوتبال  اتحاديه  حاضر  حال  در  است.  كرده  پرستانه 
پليس لندن در حال بررسي اين اتهام هستند. كاپلو كه جان تري 
را براي ديدار دوستانه مقابل اسپانيا و سوئد به تيم ملي انگليس 
دعوت كرده، گفت: «جان تري در اين ديدارها به ميدان نخواهد 

رفت. دليل غيبت او بازي دادن به بازيكنان جوان است.» 
تصميم  از  حمايت  با  انگليس  فوتبال  اتحاديه  مسئوالن  از  يكي 
بحث هاي  موضوع  اين  درباره  گذشته  «هفته  كرد:  اعالم  كاپلو، 
زيادي به وجود آمد و در برخي رسانه ها شايعاتي درباره اينكه 
بين كاپلو و اتحاديه فوتبال انگليس براي دعوت از جان تري به 
تيم ملي اختالف نظر وجود دارد، مطرح شد، اما بايد بگويم كه 
موضوع  اين  درباره  نمي توانيم  ندارد.  صحت  موضوعي  چنين 
خاص اظهارنظر كنيم، اما بايد بگوييم كه اتهامات وارده بر جان 
تري هنوز اثبات نشده و به همين دليل كاپلو مي تواند از او براي 

تيم ملي دعوت كند و ما نيز با اين تصميم موافقيم.» 
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انتشار يك سوژه بين المللي ديگر از فوتبال ايران 

ببينيد در ايران با داور چه مي كنند

چند روز بعد از بازتاب اتفاقات تامل برانگيز بازي پرسپوليس و داماش و جهاني 
شدن حركات ناشايست بازيكنان پرسپوليس كه حيثيت فوتبال ايران را خدشه دار 
كانون  در  را  ايران  فوتبال  ديگر  بار  يك  برانگيز  تاسف  و  عجيب  اتفاق  يك  كرد، 
از سوي  داور  به  حمله  از پخش صحنه هاي  بعد  داده.  قرار  خبرهاي ناخوشايند 
شبكه هاي  در  صحنه ها  اين  فيلم  حاال  برنامه 90  در  چوكا  بازيكنان  و  مسئوالن 
اجتماعي مجازي در دسترس است و كاربران اينترنتي با مشاهده اين صحنه هاي 
حيرت انگيز از عمق اتفاقات نگران كننده اي كه اين روزها در فوتبال ايران رخ داده 
آگاه مي شوند. از سه روز پيش ويدئوي اين ماجرا روي سايت يوتيوب قرار داده 
شده و جزو پربيننده هاي اين سايت است. تا آنجا كه روزنامه هاي انگليسي نيز 
گزارشي بلند از اين ماجرا منتشر كرده اند. روزنامه معروف تلگراف در توصيف 
نوشته  مسابقه  داور  به  چوكا  تيم  مربيان  و  بازيكنان  حمله  بار  خشونت  صحنه 
است: اگر فكر مي كنيد در ليگ هاي انگليس با داوران بدرفتاري مي شود نگاهي به 
اين فيلم بيندازيد و ببينيد يك تيم ايراني با اين مرد سياه پوش نگون بخت چگونه 
يك  ابتدا  مي بينيد  مي كنيد  كليك  ويدئويي  فايل  روي  كه  هنگامي  مي كند؟  رفتار 
بازيكن و سپس ساير بازيكنان و مربيان تيم چوكاي تالش بر سر داور مي ريزند 
و او را به شدت كتك مي زنند. آنها داور را در زمين دنبال مي كنند اما سرانجام 
او در حلقه محاصره بازيكنان و مربيان معترض چوكا گرفتار مي شود و پيش از 
آنكه ماموران انتظامي خود را به محل حادثه برسانند، به شدت از سوي بازيكنان 
مقايسه  با  هم  ميل  ديلي  روزنامه  مي خورد.  كتك  چوكا  هواداران  و  مربيان  و 
بدترين  انگليس  برتر  ليگ  در  نوشت:  ايراني  و  انگليسي  داوران  امنيت  ضريب 
اعتراض  و  بازيكنان  توسط  محاصره  كنند  تحمل  مجبورند  داوران  كه  رفتاري 
كاري  با  وجه  هيچ  به  كار  اين  بدهنداما  هل  را  داور  اينكه  يا  است  آنان  شفاهي 
كه در ايران انجام شد قابل قياس نيست.روزنامه مترو در شرح ماجراي مورد 
در  بازي  اين  نوشت:  ايران  دوم  دسته  ليگ  در  داور  گرفتن  قرار  شتم  و  ضرب 
دقايق پاياني و به خاطر اينكه داور كارت زرد دوم را به بازيكن چوكا نشان داد 
به جنجال كشيده شد. ابتدا بازيكني كه كارت زرد دوم را دريافت مي كند، كارت 
را به صورت داور مي زند، بعد از آن يكي از مربيان چوكا كنترل خود را از دست 
مي دهد و ديوانه وار به سمت داور حمله ور مي شود. در پي اين حركت تعدادي 
از بازيكنان و تماشاگران چوكا هم وارد معركه مي شوند و داور را به محاصره 
امنيت  تامين  ماموران  و  انتظامي  نيروهاي  آنكه  از  قبل  آنها  مي آورند.  در  خود 
اينگونه  مترو  روزنامه  گزارش  مي زنند.  كتك  حسابي  را  داور  برسند  ورزشگاه 
با  بازيكنان  برخورد  شاهد  انگليس  يا  ايرلند  فوتبال  در  گاهي  مي رسد:  پايان  به 
داوران هستيم اما اين درگيري ها قابل مقايسه با چيزي نيست كه در فوتبال ايران 

اتفاق افتاده است. 
ماجراي كتك خوردن يك داور در ليگ دسته دوم ايران در گرد و غبار برخاسته 
در  انتظاري  قابل  بازتاب  و  شد  گم  پرسپوليس  بازيكنان  ناشايست  حركات  از 
فقر  صحنه،  اين  پخش  با   90 برنامه  ميان  اين  در  به  نداشت.  داخلي  رسانه هاي 
فرهنگي در جامعه امروزي فوتبال را به تصوير كشيد و تعدادي از پيشكسوتان 
داوري هم به حمايت از داور مضروب برخاستند. مسعود مرادي، داور بازنشسته 
در  در نكوهش اين ماجرا مي گويد: «به عنوان شخصي كه سال ها  فوتبال ايران 
ميادين بين المللي و داخلي قضاوت كرده ام از تماشاي صحنه هاي بازي چوكاي 
تالش و شهرداري دزفول دلم به درد آمد و اين پرسش به ذهنم خطور كرد كه 
فوتبال ما به كجا مي رود؟ نمي دانم چطور به خود اين اجازه را مي دهند كه قاضي 
يك مسابقه ورزشي را اينطور مورد ضرب و شتم قرار دهند؟ شايد به اين دليل 
كه او اشتباه كرده اما آيا تاوان اشتباه يك داور ضرب و شتم است؟»  مرادي مثل 
اغلب آسيب شناسان اجتماعي ريشه ناهنجاري هاي اخير را در فقر فرهنگي فوتبال 
ايران جست وجو مي كند: «تيم ها براي رسيدن به پيروزي حاضرند همه چيز را 
ابايي  هم  داور  شتم  و  ضرب  حتي  و  كردن  از قرباني  بين  دراين  و  قرباني كنند 
ندارند. در حال حاضر عالوه بر فقر فرهنگي عدم امنيت در فوتبال كشور هم به 
مشكالت قبلي اضافه شده. بازيكنان، مربيان و عوامل باشگاه به راحتي با داور 
هر طور كه مي خواهند برخورد مي كنند! آيا در شرايط فعلي نبايد اقدامي عاجل 
پول  چقدر  مگر  آنها  گيرند؟  قرار  بيشتر  حمايت  مورد  داوران  تا  پذيرد  صورت 
مي گيرند كه بايد بدون امنيت بازي را قضاوت كنند؟» فوتبال ايران هفته گذشته 
با ماجراي شيث ونصرتي جهاني شده بود. براي ما كه ديگر لژيونري نداريم اين 

ماجراها ميانبري به سوي شهرت است!

ورزش

كارلوس كي روش چگونه فوتبال 
ايران را تحت تاثير قرار داد؟ 

كارلوس  كرد  اعالم   90 برنامه  در  كفاشيان  علي  وقتي 
تيم  سرمربيگري  پذيرفتن  از  ايميلي  ارسال  با  كي روش 
يك  لمس  آستانه  در  ايران  فوتبال  داده،  انصراف  ايران  ملي 
هم  گزينه اي  حضور  عدم  گرفت.  قرار  ديگر  بزرگ  شكست 
باز  و  بود  بحث  يك  فدراسيون  فهرست  در  كي روش  وزن 
كردن پروسه تشريفات مذاكره با يك مربي جديد و فشاري 
كه از سوي رسانه ها وجود داشت بحثي ديگر. در آن مقطع 
نباشد  كي روش  اندازه هاي  و  حد  در  كه  مربي اي  با  توافق 
براي فدراسيون يك ناكامي محسوب مي شد و مطابق انتظار 
سر  از  پرتغالي  سرمربي  موافق  نظر  جلب  براي  رايزني ها 
با  ارتباط  روزهاي  اولين  در  كي روش  كارلوس  شد.  گرفته 
فوتبال ايران چهره تمام قد يك مربي حرفه اي را به تصوير 
از  را  داشت  مدنظر  كه  امتيازاتي  تمام  تقريبا  او  كشيد. 
فدارسيون فوتبال گرفت و از اين حيث تقريبا با هيچ يك از 

مربيان دهه هاي اخير فوتبال ايران قابل مقايسه نيست. 
تمام حركات و تك تك كلمات مرد پرتغالي در ايران زير ذره 
بي حساب  جمله  يك  مي شود.  شكافي  كالبد  مردم  توده  بين 
مي تواند سير نزولي محبوبيت او را كليد بزند و يك حركت 
ميروسالو  مي كند.  بدلش  ملي  قهرمان  يك  به  پسند  عامه 
بالژويچ ايران را به جام جهاني نبرد اما با اين حال در قامت 
يك مربي منفور و طرد شده هم تهران را ترك نكرد. او پس 
از شكست مقابل بحرين و ايرلند هنوز هم در ميان طرفداران 
فوتبال ايران هواخواهاني داشت. شايد چون خوب مي دانست 
چگونه  را  فوتبال  زمين  از  خارج  و  داخل  در  رفتارهايش 

مهندسي كند. 
براي  كه  مرتبه اي  اولين  در  كي روش  پوشيدن  لباس  نحوه 
مذاكره با فدراسيون به ايران آمد نخستين نكته اي بود كه در 
نگاه اول جلب توجه مي كرد. تيپ يكدست اسپرت او همراه با 
زنجير طاليي كه روي تي شرتش انداخته بود اولين باورها را 
از مربي پرتغالي در ذهن فوتبال دوستان ايراني شكل مي داد. 
لباس هايش  انتخاب  در  شده  خواسته  او  از  شد  گفته  بعدها 
با  كي روش  كه  بود  داليلي  از  يكي  اين  و  كند  عمل  رسمي تر 
را  انصرافش  فوتبال  فدراسيون  به  كوتاه  ايميل  يك  ارسال 

اعالم كرد. 
در اولين كنفرانس مطبوعاتي خبرنگاري از او پرسيد: «نظر 
شما درباره چلوكباب چيست؟» كي روش لبخندي زد و پاسخ 
فهماند  خبرنگار  به  او  خورديم.»  امروز  كه  بود  «غذايي  داد: 
كه سوال جالبي نپرسيده اما در عين حال به او بي احترامي 

هم نكرد. 
يافت  ايران  از  او  بازديد  اولين  در  كه  عكس هايي  اغلب  در 
به  معتمد  ظاهري  آنچه  دارد.  لب  بر  كمرنگي  لبخند  مي شود 
همان  در  مي ساخت.  مربي  اين  از  داشتني  دوست  و  نفس 
عكس ها مشخص بود كه مديران بلند پايه فدراسيون فوتبال 
هم تحت تاثير او قرار گرفته اند و حتي اگر براي امضا گرفتن 

هم پا پيش مي گذاشتند جاي تعجب نداشت. 
رابطه صميمانه اي كه با عباس ترابيان – رابط بين خودش و 
ايجاد كرد در نهايت به امضاي قرارداد با تيم  فدراسيون – 
ملي ايران منجر شد. ترابيان چنان تحت تاثير اين مربي قرار 
گرفته بود كه پس از انصراف او و در حالي كه ديگر اميدي 
به امضاي قرارداد با كي روش وجود نداشت، آن قدر ماجرا 
را پيگيري كرد كه در نهايت جواب بله را از كي روش گرفت. 
خصوصيات  و  محاسن  از  مدام  مدت  اين  طول  در  ترابيان 
در  و  مي كرد  صحبت  رسانه ها  با  كي روش  فرد  به  منحصر 
ميز  پاي  مربي  اين  كشاندن  براي  را  رسانه اي  فضاي  واقع 

قرارداد داغ نگه داشت. 

و  او  بين  مدتها  كي روش  زندگي  محل  سر  بر  زني  چانه 
ملي  تيم  جديد  سرمربي  كرد.  پيدا  ادامه  فوتبال  فدراسيون 
ساكن  ايران  از  غير  جايي  در  خانواده اش  نبود  حاضر 
كه  مي گشت  سكونتي  محل  دنبال  به  حال  عين  در  و  شوند 
او و خانواده اش را از برخي از محدوديت ها دور نگه دارد. 
فدراسيون فوتبال كه در عقد قرارداد با مربيان قبلي كمتر با 
دردسرهاي  آرام  آرام  بود،  شده  مواجه  دردسرهايي  چنين 

همكاري با يك مربي شناخته شده تر را درك مي كرد. 
كارلوس كي روش اغلب در ورزشگاه هاي تهران و شهرهاي 
نگاه  زمان  بستر  در  مي تواند  اين  و  مي شود  ديده  اطراف 
تغيير  ملي  تيم  سرمربي  به  را  شهرستاني  فوتبالدوستان 
دهد. او در يكي از آخرين گفت و گوهايش در اين باره گفت: 
در  را  وقتش  بيشتر  اسپانيا  ملي  تيم  سرمربي  مي كنيد  «فكر 
در  يا  مادريد  و  بارسلون  در  مي گذراند؟  ورزشگاه ها  كدام 

ورزشگاه ختافه؟» 
فهرست  اولين  اعالم  از  قبل  مي گويند  كي روش  نزديكان 
ايران  باشگاهي  تيم هاي  مسابقه  فيلم  صد  از  بيش  ملي  تيم 
طول  در  فوتبال  مسابقات  تماشاي  ركورد  و  كرده  تماشا  را 
يك روز را شكسته است. نگاه كي روش به فوتبال ايران نگاه 
مردي كه از يك فوتبال مدرن به يك فوتبال نسبتا آماتور پا 
گذاشته نيست و اين مي تواند در بستر زمان او را به يكي از 

محبوب ترين مربيان تاريخ تيم ملي فوتبال ايران تبديل كند. 

كارلوس كي روش تالش مي كند رابطه دوستانه اي با مربيان 
باشگاهي فوتبال ايران برقرار كند. شهرت و دانش كي روش 
تمايل  باشگاهي  مربيان  مي شود  باعث  كه  است  مهمي  عامل 
بيشتري به برقراري تعامل و ارتباط با اين مربي نشان دهند. 
آن  در  كه  نداشته  رفتاري  هرگز  كي روش  اينكه  بخصوص 
تكيه و اشاره اي به شهرت و آوازه اش در فوتبال دنيا جلب 
ايران  فوتبال  تاريخ  خارجي  مربي  اولين  شايد  او  كند.  نظر 
باشد كه توانسته اكثر مربيان ايراني را با خودش همراه كند 

و از انتقادهاي گزنده آنها در امان باشد. 
عكاسي  مشغول  دقايقي  كه  عكاسي  از  المپيك  هتل  البي  در 
داد.  نشان  واكنش  و  شد  عصباني  بود  شده  همسرش  از 
كي روش معتقد بود دليلي ندارد براي مدت طوالني از همسر 
او عكاسي شود. سرمربي جديد تيم ملي حريمي را براي خود 
آرام  خبرنگاران  و  عكاسان  و  گرفته  نظر  در  خانواده اش  و 
گپ  براي  نمي توانند  موقعيتي  هر  در  مي شوند  متوجه  آرام 

زدن با او پا پيش بگذارند. 

به  خبرنگاران  از  يكي  توسط  مطبوعاتي  كنفرانس  در  وقتي 
رواج هميشگي دوپينگ در تيم هايي كه او مربيگري شان را 
بر عهده داشته متهم شد اخم هايش در هم رفت و گفت: «اين 
آن  به  ديگر  اميدوارم  و  مي دهم  توضيح  يكبار  را  موضوع 
شكايت  شما  از  مي توانم  صورت  اين  در  چون  نكنيد،  اشاره 

كنم.» 
چالش  اولين  به  ملي  تيم  فني  كادر  ايراني  دستياران  انتخاب 
بين كي روش و منتقدان تبديل شد. مطرح شدن نام هايي مثل 
مربيان قديمي تر  و اكبر محمدي،  آذرپور  هرمز  اميد نمازي، 
بودند  معتقد  آنها  كرد.  حساس  كي روش  نام  به  نسبت  را 
مطرح  كي روش  دهان  از  را  خودش  انتخاب هاي  فدراسيون 
در  كي روش  است.  شده  پنهان  مربي  اين  نام  پشت  و  كرده 
كنفرانس مطبوعاتي درباره داليل انتخاب اين مربيان توضيح 
داد و گفت: «نمي دانم چرا اين قدر روي اين موضوع حساس 
هستيد. چرا هيچ كس درباره برنامه هاي آينده تيم ملي سوال 
از  مدعي  مربيان  جاي  به  داد  ترجيح  كي روش  نمي كند؟» 
مربياني كه عالقه مند به آموختن هستند استفاده كند. او به اين 
ترتيب هم حواشي كار نكردن با مربيان ايراني كه در زمان 
دردسرهاي  هم  و  كرد  خنثي  را  داشت  وجود  قطبي  افشين 
كار كردن با آن دسته از مربيان ايراني كه همواره چشم به 

جايگاه سرمربيگري دارند را به جان نخريد. 
فوتبال  ملي  تيم  تاريخ  مربيان  معدود  از  كي روش  كارلوس 
مطبوعاتي اش، خبرنگاران  اولين كنفرانس  در  ايران است كه 
اشك هاي  داد  قول  او  زدند.  دست  و  ايستادند  افتخارش  به 
جام  در  جنوبي  كره  با  بازي  پايان  در  ملي  تيم  بازيكنان 
ملتهاي آسيا را به عرق و در نهايت موفقيت تبديل كند و بعد 
رو به خبرنگاران گفت: «من براي اين كار آماده ام، آيا شما 

هم آماده ايد؟» 
در اولين روزهاي حضور كي روش در ايران خبر جلوگيري 
از شناي او در استخر هتل المپيك به يكي از مهم ترين اخبار 
تبديل شد و بيانيه هاي زيادي در پس آن منتشر شد. مقامات 
مسئول تالش كردند در يك چشم به هم زدن قضيه را جمع 
كنند و حتي صحبت از آبروي كشور در ميان بود. كي روش 
در كوتاه ترين زمان ممكن چنان اهميتي يافته بود كه همه به 
دنبال مقصر جلوگيري از شنا كردن او در استخر هتل المپيك 

مي گشتند / برگرفته از تهران امروز
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 افقي:
ــالمت كاال - گياه  ــانه س  ١- نش

رنگرزي
٢- آزمايشگاه - محل گرد آمدن

ــده - كم -  ــت، ادامه دهن ٣- ثاب
ثروتمند

ــوند شباهت - لحظه - از  ٤- پس
مراحل زراعت - مقابل فراموشي

ــذاي  ــا - غ ــد ويتنامي ه ٥- عي
قلقلي! - نوعي نان

ــابق - فرياد بلند -  ٦- روسيه س
درخت جدولي

٧- سوار - كشوري در قاره سياه 
- امر به آمدن

٨- ضرب شمشير - نمو – آكنده 
و پر

٩- ناگهاني - ويراستار - باخبر
١٠- عدد ماه - ايدئولوژي - نقل 
كردن حديث از قول پيامبر(ص) 

و امامان(ع)
ــوب - خوش اخالق - به  ١١- آش

همان شكل و ترتيب
ــع منت - طرز برخورد -  ١٢- جم

پراكندگي - مرگ ناگهاني
ــا -  ــوج دري ــناك - م ١٣- ترس

مغول
١٤- اداره عالي - ملكه

ــاط جمعي -  ــايل ارتب ١٥- از وس
نظام مند

 عمودي:
ــق قانون  ــه تاريخي - طب ١ - قلع
ــري باالترين  ــي پس از رهب اساس

مقام رسمي كشور است
 - (ص)  ــرم  اك ــر  پيامب اوالد   -٢

خدايي - در آرزوي فرزند
 - ــور  پرخ  - ــژاد  ن  -٣

اساس
ــور  ــي يقه - كش ٤- نوع
نيشكر - صابون خياطي 

- گويشي در كشورمان
٥- معروف - عالم مادي 

- شماي خودماني
٦- دختر - جمع نفس - 

راهنمايي كردن
 - ــري  نظ  - ــه  نغم  -٧

سنجش
٨- طردشده - دست گره 

كرده - پايتخت نيجر
 - ــوس  افس ــه  كلم  -٩

گداي سمج - پارچه نازك نخي
ــتر  ــان - بيش ــه درويش ١٠- كاس

صندلي ها دارند - برهنه
١١- گريز از روي ترس - گرايش 

- خاتمه دادن
١٢- شوق، شادي - مخفف اگر - 

لباس شنا - پدر آذري
ــا - نوعي نان باريك  ١٣- پيامده

لوله اي شكل - سستي
١٤- فرمانروايان - خانه ساحلي - 

از نيروهاي سه گانه
١٥- از آثار ناصر خسرو - عروسك 

جاليز

 افقي:
١ - از توابع ميانه - سيمان قديمي

ــهري در استان  ــي - ش ٢- نژادشناس
خوزستان

ــهري تاريخي در جنوب شرقي  ٣- ش
ــتان آذربايجان شرقي - جا - قابل  اس

ديدن
٤- فرزند - حرف همراهي - نام پسرانه 

- شبيه
ــهري در استان  ــاد - ش ٥- مخفف ش
ــماره بين المللي  خراسان رضوي - ش

كتاب
٦- آسودگي - يكپارچه - آتش مازني

٧- قلوب - نام مستعار «ويليام سيدني 

پورتر» - عطا دادن
ــد - از بروج فلكي -  ٨- يكتا، واح

راهنمايي كردن
ــرد  ــن نب ــف - آخري ٩- كالم تأس

ناپلئون - از ماه هاي سرياني
ــالل رنگ -  ــادم قوم - ح ١٠- خ

قراول
ــرافراز - اضطراب،  ١١- دودل - س

بي قراري
١٢- تخلص استاد همايي - رهاورد 
زلزله - همراه آشغال - سنگ چاقو 

تيزكني
١٣- دعاي معروف - اهل سرزمين 
ــگ لغت  فرهن ــت -  شگفتي هاس

فرانسه
١٤- مجبور شده - يكي از برندگان 

جايزه نوبل فيزيك ٢٠٠٩
ــن و  ــي - كمدي ١٥- مقدمه چين
ــي كه برخي  ــده امريكاي تهيه كنن
ــار معروفش عبارتند از كليك  از آث
ــت خواب  ــاي وق (٢٠٠٦)، قصه ه

(٢٠٠٨)
 عمودي:

ــر  ــري از امي ــن - اث ١ - ضدروش
عشيري

٢- رهبر هون ها - دهنه - سخن چين
ــدن - خطاب بي ادب -  ٣- از هم رمي

سوره تعاون
ــي - قوس - نوعي  ٤- پول كره جنوب

شيريني - گل و لجن
٥- حارس - نمايان - نپذيرفتن

ــوص گاو - جمع  ــه اي مخص ٦- علوف
شيء - غم

ــه - پي درپي -  ــش خان ٧- تمام پوش
ضمير اشاره به جاي دور

٨- انديشه ها - يخ - رفوزه
ــر و رو كننده علم  ــرزمين - زي ٩- س

شيمي - سنگ سخت
 - ــي  رگ زن ــيله  وس  -١٠
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

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

را از دست بدهيد. 
شما به تازگى دوست داريد به قلب تان گوش دهيد تا اين كه 
با عقل تان رفتار كنيد زيرا عقل تان گاهى پيشنهادهايى را به 
شما مى دهد كه تمايلى به انجام آنها نداريد؛ مسير خود را در 
يك خط ادامه ندهيد، سعى كنيد تغيير و تحولى در زندگى تان 

به وجود آوريد، زيرا زندگى تان دچار يكنواختى شده است. 
� ارديبهشت ماه: 

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

شد.
نگيريد،  را  خطير  و  مهم  تصميمات  روزها  اين  در  است  بهتر 
زيرا شما داراى قدرت فكرى مناسبى نيستيد و ممكن است به 
خاطر راهى كه انتخاب مى كنيد به بيراهه برويد ؛ راه زندگى 
شما كمى باريك شده است و بايد خيلى با احتياط از پرتگاه ها 

و دره هاى زندگى عبور كنيد.
� خرداد ماه: 

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

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

كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
� تير ماه: 

وقايع منفى كه در گذشته برايتان رخ داده است، اثر منفى بر 
روى شما گذاشته است و شما بعد از اين همه مدت نتوانسته 
ايد اين اتفاقات را فراموش كنيد ؛ شما در كشاكش زندگى واقع 
پيدا  جدل  و  مبارزه  در  را  خود  راه  است  بهتر  اما  بوديد  شده 

كنيد، زيرا اگر راه تان را پيدا نكنيد دچار نا اميدى مى شويد. 
به صحبت هايى كه ميشنويد و يا خواسته هايى كه ديگران از 

شما دارند سريع جواب مثبت ندهيد و كمى تامل كنيد. 
� مرداد ماه: 

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

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

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

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

شده  باعث  دليل 

است كه زندگى شما در گذشته گره هاى بسيارى داشته باشد. 
بهتر است تا قدرت و توان كار كردن را داريد از همين امروز 
شروع به كار كردن كنيد تا ذخيره و اندوخته اى براى آينده 

خود داشته باشيد.
� مهر ماه: 

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

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

آينده داشته باشيد.
� آبان ماه: 

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

عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.
� آذر ماه: 

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

خواهند داد كه ممكن است برخى از انها منفى نيز باشند.
به مسائلى كه اهميتى ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است تا 
اين حد فكر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد اطرافيان تان 

نيز در كارهايتان به شما كمك كنند زيرا زندگى تان ساده تر 
خواهد شد.
� دى ماه: 

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

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

انجام مى دهيد.

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

به دست بياوريد.

� اسفند ماه: 
شما با ديدى كلى به زندگى مى نگريد به همين دليل بسيارى از 
پيشامدهايى كه رخ مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با بى تفاوتى 
مسائل  از  صحيحى  درك  شما  ؛  شويد  مى  رد  آنها  كنار  از 
زندگى داريد و اكثر اوقات حدس هايى كه در رابطه با جريانات 

زندگى مى زنيد درست هستند. 
مدام منتظر شنيدن خبرهاى ناگوار نباشيد و ذهن خود را عادت 

دهيد كه با تصميم گيرى هاى منطقى پيش برود. 

جدول و سرگرمى






