
سناريوى احتمالى ليبى براى سوريه 
حلقة فشارهاى ديپلماتيك روز به روز بر بشار اسد تنگ تر و تنگ تر مى شود. 
بشار  عموى  اسد،  رفعت  اظهارات  سپس  عرب،  اتحاديه  در  عضويت  تعليق  اول 
اسد  و طى هفته اخير نيز درخواست ملك عبداهللا، پادشاه اردن از بشار اسد براى 
كناره گيرى از قدرت.برخى بر اين باورند كه تحركات اخير، تالش اتحاديه عرب با 
همدستى غرب براى اجراى سناريويى مشابه ليبى در سوريه است غافل از آنكه 
معارضين سورى صراحتا اعالم كرده اند كه سوريه هيچ گاه، سناريوى ليبى را 
نمى  كشورشان  بحران  چارة  را  خارجى  دخالت  ها  سورى  اصوال  و  تابد  برنمى 

دانند.
كه  عرب  اتحاديه  گرديد.  نويني  فصل  وارد  سوريه  تحوالت  عرب،  اتحاديه  در  سوريه  عضويت  تعليق  با   
مدتهاست جايگاه منطقه اي خود را از دست داده، كوشيد تا با گام نهادن در بازي غرب، جايگاه خود را 
بازسازي كند. اين اتحاديه كوشيد تا با برگزاري نشست براي حل بحران سوريه، مشكالت اين كشور را 
در چارچوب مراودات جهان عرب حل و فصل نمايد حال آنكه با به تعليق درآوردن عضويت سوريه و 
خصوصا گنجاندن بندهاي خطرناك در بيانيه اين نشست، راه را براي دخالت هاي سازمان هاي بين المللي و 

فرامنطقه اي كردن بحران سوريه هموار سازد. ..
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين
در ماه هاى اخير هفته نامه پرشين با مشكالت و مسائل مختلف مالى و اقتصادى، دست به گريبان بوده 
است. مشكالت مالى كه هر كدام، توانسته اند لطمه اى به سيستم كارى نشريه وارد سازند. اما مديريت 
مجموعه، همواره تالش نموده كه اين مشكالت خدشه اى به شيوه كارى و سياست هاى كلى نشريه وارد 

نساخته و هفته نامه را از هدف هايش دور ننمايد. 
خوانندگان و دوستان به خوبى مطلع اند كه تنها محل تامين هزينه هاى نشريه؛ آگهى هايى مى باشد 
كه هر شماره در آن منتشر مى شود و خود صاحبان آگهى ها هستند كه با پرداخت هزينه درج آگهى 
همراهى  و  ها  محبت  قدردان  خالصانه  كه  نمايند  مى  تامين  را  نشريه  مالى  بار  از  اى  گوشه  هايشان، 

هايشان مى باشيم.
اما در مقابل دوستانى هستند كه با كم لطفى هاى خود، حتى پس از درج آگهى هاى مربوطه، باز هم از 
پرداخت هزينه هاى درج آنها خوددارى مى نمايند و يا اينكه حاضر به پرداخت هزينه مربوط نمى باشند.  
پيگيرى ها و تماس ها بى فايده است و رفتارها و برخوردها به گونه اى است كه گويى ما بدهكاريم و 

آنها طلبكار!
 جاى بسى تاسف و دلخورى است كه نشريه اى با محتواى فرهنگى و اجتماعى كه سعى داشته همه 
توان و انرژى خود را صرف ارائه محصولى فرهنگى به خانواده هاى ايرانى و پارسى زبانان در ديار 
غربت، نمايد اينگونه با بى مهرى و بى محبتى، برخى از هموطنان در اين كشور مواجه شود. به گونه 
اى كه مجبور شده ايم براى جبران مشكالت مالى، از تعداد صفحات و برخى بخش ها كاسته تا بر بار 
آگهى ها بيافزايم؛ اما آنچنان كه هويداست، اين روند نيز بى نتيجه بوده است و مشخص نيست تا چه 
زمانى قادر خواهيم بود كه كوله بار مشكالت مالى را بر دوش كشيده و در راهى كه در پيش گرفته 

ايم؛ قدم برداريم.
جانى  ديگر  بار  بتواند  نشريه  گرامى،  دوستان  فرهنگ  و  عزيزان  شما  تالش  و  همت  به  كه  اميدواريم 

دوباره گرفته و از عهده مشكالت مالى و اقتصادى خود، برآيد.
سردبير

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى
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ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
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رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شوراى نويسندگان و مشاوران:
 دكترعال اميرشاهى،  فرشته كديور،

اميرارسالن يكتامنش، 

امور ترجمه:
آناهيتا غفارپسند

anahita@persianweekly.co.uk

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

mohsen@persianweekly.co.uk 
امور پخش و توزيع : فريدون 

تيراژ: 3000 نسخه چاپى

Suite 2, 1st Floor, 
Barkat House
116-118 Finchley Road 
London NW3 5TH

Tel:  020 7193 5592
  020 7433 2516
Fax: 020 7023 4921
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweeklySuite 2, 1st Floor, Barkat House
116-118 Finchley Road London NW3 5TH

جاه طلبى
اصل وجود جاه طلب، صرفا سايه ى روياست. 

هملت پرده دوم، صحنه دوم.

AMBITION
The very substance of the ambitious is merely the shadow of a dream. 

Hamlet, Act 2, sc. 2.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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روشنفكرى و مفهوم آن
در  آشورى  داريوش  آقاى  سخنرانى  ششم،   بخش 

كانون ايران لندن

... و ذهن انسانى حق دارد به خودش و به عقالنيت خودش 
متكى باشد و با اراده ى خودش جهان را تغيير دهد.

دو مفهوم عقل و اراده از دل اينها بيرون مى آيند. و انسان 
حق دارد كه هر چيزى را از نو بپرسد و از نو به اصطالح 

زير سوال ببرد.
اين فرديت و اين نوع نگرش به جهان بر اساس عقالنيت 
به جاهاى ديگر نيز مى رود، اما هر جايى يك رنگ بومى 
خود آنجا را به خود مى گيرد. مثال فرض كنيد به روسيه 
قرون  حال  هر  به  كه  است  مملكتى  يك  روسيه  رود.  مى 
وسطايى، داراى امپراطورى بزرگ و در ساختار اجتماعى 
اش پادشاهى و امپراطورى شبيه امپراطورى هاى بزرگ 
آسيايى مثل ايران و چين و مانند اينها، و مذهب ارتودكسى 
خيلى خشكى دارد. ولى اين ايده ها يعنى ايده هاى مدرن، 
و  دارند  اكتيو  راديو  خاصيت  يك  كه  مانند  مى  اين  مثل 
منتقل مى شوند و ذهن هاى ديگر را نيز تصرف مى كنند. 
يك  عالَمى،  يك  خودشان  در  هم  ها  ذهن  آن  خب،  اما 
تفكرى  آنها  پشت  در  و  دارند  تاريخى  يك  و  ساختارى 
به  و  دارد.  وجود  آگاه  ناخود  و  خودآگاه  است.  خوابيده 
نتيجه  در  دارند.  تعلق  تاريخ  يك  و  فرهنگ  يك  زبان،  يك 
در  و  ها  ذهن  آن  به  روند  مى  راديواكتيو  هاى  ايده  اين 
گيرند.  مى  خود  به  را  آنجا  شكل  خاص  هاى  محيط  آن 
در نتيجه آن چيزى كه در قرن نوزدهم به اينتليجنسيا در 
روسى كه از همان ريشه اينتليجنس در انگليسى ساخته 
شده است، به وجود مى آيد چيزى متفاوت از آن، از لحاظ 
روحيه و طرز رفتارى است كه مثال در فرانسه و در آلمان 
است. حتى در خود فرانسه، آلمان و انگلستان به عنوان 
سه سرزمين مادِر در واقع دنياى مدرن و ايده هاى مدرن، 
اينها با هم متفاوت هستند و از خيلى جهات با هم تفاوت 

دارند. 
اگرچه همه اينها در بستر انقالب علمى، فرهنگى و صنعتى 
مدرن رشد و بسط پيدا كردند، اما مثال در فلسفه انگليسى 
كه با تجربه باورى همراه بوده، وقتى به فرانسه مى رود، 

ُبعد اجتماعى آن بيشتر رشد پيدا مى كند. 
و  كند  مى  پيدا  ديگرى  هاى  خصلت  و  رود  مى  آلمان  به 
مثال از داخل آن كانت و هگل و ... در مى آيند كه از لحاظ 
قالب و ساختار و سازمان فكرى خيلى متفاوت با هيو و 

راسل و ... هستند.
در  امپراطورى  يك  اين  رود،  مى  روسيه  به  وقتى  اين  و 
عناصر  خب  كه  بسط  حال  در  قدرت  با  را  جوان  واقع 
ارتش  سازمان  و  توپ  گيرد.  مى  هم  مدرن  مثال  تكنيكى 
كه  طبيعى   علوم  و  مدرن  علم  آرام  آرام  بعد  و  مدرن 

بتوانند وارد فضا بشوند.
اما وقتى به مسائل انسانى و رفتارى مى رسد طبيعتا بر 
مى  پيدا  ديگرى  ساختار  خودش،  هاى  زمينه  آن  اساس 

كند. 
به همين دليل اينتليجنسياى روسيه خيلى حالت توده اى 

دارد. 
حركت هاى توده اى مى كند كه كمتر در دنياى اين سوى 
روشنفكران  و  دانشمندان  در  شما  مثال  بينيم.  مى  غرب 
پيشتاز و اهل علم و انديشه ى انگليسى خيلى فرديت مى 
همان  است.  كمتر  خيلى  آنجا  در  فرديت  اين  ولى  بينيد. 
چيزى كه مثال داستايوفسكى در آن رومان معروفش كه 
ترجمه  شياطين  نام  به  حبيبى،  سروش  آقاى  فارسى  در 
كرده است، به هر حال فضاى روشن فكرى روسيه است 
و آن حالت انفجارى را در واقع پيشاپيش داستايوفسكى 
مى  تورگينف  پسران  و  پدران  كتاب  در  يا  و  است.  ديده 
توان ديد. كه چگونه اينها در واقع ماده هاى انفجارى اى 
داخل  از  را  روسيه  كه  گيرند  مى  شكل  دارند  كه  هستند 
منفجر كنند و سر انجام به صورت انقالب چريكى منفجر 

شد. 
ادامه دارد...

جنـــگ، 
تعريف و فلسفه آن  

 
  دكتر بريان اورند
عضو دپارتمان فلسفه دانشگاه واترلو

مترجم: سلمان اوسطى 
 

«جنگ» عبارت است از درگيرى نظامى بالفعل، تعمدى و گسترده بين 
اجتماعات نظامى. بنابراين درگيرى و تنش بين 2 نفر، همچنين درگيرى 
جنگ  يك  هيچ  خاندان،  دو  بين  معانده  و  دشمنى  همچنين  و  گروهى 
هاى  اجتماع  بين  صرفا  كه  است  اى  پديده  جنگ  شوند.  نمى  محسوب 
سياسى واقع مى شود و مقصود از اجتماعات سياسى در اينجا همان 
دولت ها و حاكمان يا اجتماعاتى است كه خواهان حاكم شدن هستند. (با 
اضافه كردن قيد اخير[يعنى اجتماعاتى كه خواهان حاكم شدن هستند] 
تعريف ما شامل جنگ هاى داخلى (civil war) نيز خواهد شد). جنگ 
كالسيك، جنگ بين المللى (international war) است كه عبارت است 
هميشه  اما  دوم.  جهانى  جنگ  مانند  متفاوت،  هاى  دولت  بين  جنگ  از 
رقيب  [سياسى]  اجتماعات  و  ها  گروه  بين  حكومت  يك  درون  جنگ 
فشار،  هاى  گروه  برخى  آمريكا.  داخلى  جنگ  مثل  است،  داشته  وجود 
مثل موسسات تروريستى را نيز مى توان «اجتماعات سياسى» محسوب 
سياسى  هدفى  كه  باشند  افرادى  از  اجتماعى  آنها  كه  شرطى  به  كرد، 
تحوالت  بر  تاثيرگذارى  يا  حكومت  خواهان  البته  و  كنند  مى  دنبال  را 

حكومت در سرزمينى خاص باشند. 
[اما] حكومت (statehood) چيست؟ بيشتر افراد از تمايزى كه ماكس 
وبر (Max Weber) بين ملت و دولت حكومت قائل است، پيروى مى 
كنند. ملت به گروهى اطالق مى شود كه خود را به سبب اشتراك در 
بسيارى از چيزها مثل نژاد، زبان، فرهنگ، پيشينه تاريخى، مجموعه اى 
از آرمان ها و ارزش ها، عادات، نحوه خوراك، رسوم و ديگر موارد، 
همچون مردمى واحد (a people) مى دانند. از سوى ديگر، دولت حكومت 
به گونه اى دقيق تر داللت بر تشكيالت حاكميت (government) دارد؛ 
حاكميتى كه زندگى را در قلمرويى خاص سازماندهى مى كند. بنابراين 
ما مى توانيم بين دولت آمريكا و مردم آمريكا و همچنين بين حاكميت 
احتماال  شما  حال،  عين  در  شويم.  قائل  تمايز  فرانسه  ملت  و  فرانسه 
اصطالح «دولت ملت (nation state)» را شنيده ايد. به طور قطع افراد 
اغلب «ملت» و «دولت» را به عنوان اصطالحاتى كه قابليت دارند جايگزين 
يكديگر شوند، به كار مى برند، ولى به خاطر اهدافى كه مدنظر داريم، 
مى بايد تمايز مفهومى اين دو اصطالح را حفظ كنيم. دولت ملت داللت 
بر پديده نسبتا متاخرى دارد كه در آن يك ملت خواهان دولت متعلق به 
خود است و براى تشكيل اين دولت اقدام مى كند. اين تلقى از اصطالح 
دولت ملت در ابتدا گرايشى اروپايى محسوب مى شد به اين شكل كه 
مثال دولت ايتاليايى براى ملت ايتاليايى، دولت آلمانى براى ملت آلمانى 
و ... اما اين تلقى اروپايى از مفهوم دولت ملت در كل جهان فراگير شده 
است. اگر به برخى كشورها مثل آمريكا، استراليا و كانادا توجه كنيد مى 
بينيد كه دولت، در واقع بر تعداد زيادى از ملت ها كه آنها را با اصطالح 
«جوامع چند مليتى (multi national societies)» مى شناسيم، رياست 
جوامع  گسترده،  هاى  مهاجرت  واسطه  به  جوامع  از  بسيارى  كند.  مى 
چندمليتى محسوب مى شوند. كشورهاى چندمليتى گاهى اوقات مستعد 
و در معرض جنگ داخلى بين گروه هاى مختلف هستند. اين بويژه در 
سال هاى اخير در مورد آفريقاى مركزى به دليل وجود مردم متفاوتى 
كه عليه سلطه يك دولت مبارزه مى كنند يا براى جدايى خود از نظام 
موجود در تالشند، صدق مى كند. (كه خود اين گروه معموال به واسطه 
قدرت نظام پادشاهى به آن كشور ملحق شدند و به واسطه تفاوت هاى 

نژادى نسبت به گروه هاى محلى چندان احساس دوستى نمى كنند). 

خواهند  گرفته  كار  به  داريم  مدنظر  ما  آنچه  براى  تمايزات  اين  همه 
چه  حكومت  موضوع  كه  پردازيم  مى  مساله  اين  به  ما  اكنون  هم  شد. 
محوريتى براى ذات جنگ دارد. به طور قطع به نظر مى رسد هر جنگى 
دقيقا و در نهايت درباره حكمرانى (governance) است. جنگ روشى 
همراه با خشونت براى تعيين اين است كه چه كسى حق دارد بگويد چه 
خط مشى اى در يك قلمرو مفروض در مسائلى چون موارد ذيل بايد 
پيگيرى شود: چه كسى بايد قدرت را به دست گيرد، ثروت و منابع در 
اختيار چه كسى بايد قرار گيرد، آرمان هاى چه كسى بايد حاكم باشد، 
چه كسى عضو اين قلمروست و چه كسى از اعضاى قلمرو نيست، چه 
شود،  داده  آموزش  مدارس  در  چيز  چه  درآيد،  اجرا  به  بايد  قوانينى 
مرزهاى قلمرو مفروض تا كجاست، چه مقدار ماليات بايد مقرر شود 

و الى آخر. 

در صورتى كه فرآيند و راه حل هاى صلح آميز در تصميم گيرى درباره 
مسائل مذكور مورد توافق قرار نگيرد، جنگ راه حل نهايى خواهد بود. 
سياسى  اجتماعات  بين  دوجانبه  تحقير  اعمال  و  جنگ  به  صرف  تهديد 
در حد اين نيستند كه «جنگ» ناميده شوند. براى اين كه يك درگيرى را 
جنگ بناميم آن درگيرى بايد به شكل نظامى و بالفعل و نه پنهان، باشد. 
به عالوه درگيرى نظامى واقعى مى بايد هم تعمدى و هم فراگير باشد: 
بنابراين درگيرى فردى و قابل تفكيك بين افسران يا مرزبانان متمرد از 
مصاديق جنگ محسوب نمى شوند. آغاز جنگ مقتضى التزام آگاهانه و 
بسيج اضطرارى نظاميان مذكور است. بنابراين مى توان گفت تا زمانى 
كه جنگجويان عازم جنگ نشدند و تا زمانى كه آنها با نيرويى عظيم به 

جنگ نپرداختند، جنگ واقعى رخ نداده است. 
جنگ، بى رحم است با اين حال در تاريخ حيات بشر و تغييرات اجتماعى، 
محوريت دارد و بدون شك در آينده نيز در زندگى ما تاثيرگذار خواهد 
بود بياييد در اين قسمت، ديدگاه هاى تنها كسى را كه به عنوان فيلسوف 
جنگ شناخته شده؛ يعنى كارل ون كالوزويتز بررسى كنيم. كالوزويتز 
اظهار مى كند كه جنگ «دنباله اى از سياست (policy) با معانى ديگر 
آن (= سياست) است.» به طور قطع اين تعريفى خوب و محتمل از جنگ 
است: جنگ مربوط به حكمرانى و عبارت است از كاربرد راه هاى خشن 
و غيرصلح آميز در حل مسائل سياسى (كه زندگى را در يك سرزمين 
ساماندهى مى كند.) اين تعريف با تعريف كلى اى كه كالوزويتز از جنگ 
ارائه مى كند ؛ به عنوان «عملى خشونت آميز كه به اين قصد انجام مى 

شود كه طرف مقابل تسليم خواسته ما شود» سازگار است. 

كالوزويتز مى گويد، جنگ شبيه يك دوئل (مصاف تن به تن) منتها با 
مقياسى وسيع است، همچنان كه مايكل گلوين پس از او نوشته است، 
جنگ طبيعتا گسترده، جمعى (يا سياسى) و خشن است. جنگ درگيرى 
از  منبعث  كه  است  سياسى  جوامع  بين  برنامه  با  و  گسترده  نظامى 
بگوييم  توانيم  مى  ما  واقع  در  است.  حكمرانى  سر  بر  جدى  اختالفى 
صرفا  جنگ  نيست:  عميق  كامال  ولى  است  صحيح  كالوزويتز  تعريف 
بلكه  نيست،  سياست)   =) آن  ديگر  معانى  با   (policy) سياست  ادامه 
كنند؛  مى  ايجاد  را  سياست  كه  چيزهاست  از  بسيارى  جنگ  موضوع 
يعنى نفس حكمرانى. جنگ به كارگيرى نيروى جمعى براى حل مجادله 
بر سر حكمرانى و البته حكمرانى به واسطه زور و چماق است و در 
نهايت جنگ عميقا انسان شناسانه است: زيرا موضوع جنگ چيزى است 
كه به گروهى از افراد امكان مى دهد تعيين كنند در يك قلمرو مفروض 

چه خط مشى اى بايد پيگيرى شود. 

جنگ بى رحم و اقدام شنيعى است. با اين حال در تاريخ حيات بشر و 
تغييرات اجتماعى محوريت دارد. اين دو مطلب احتماال پارادوكسيكال و 
غيرقابل توضيح به نظر آيد يا شايد نمايانگر دو وجه مشوش شخصيت 
انسان باشد. بدون شك جنگ و رفتار ناشى از آن، همچنان در زندگى 
مى  ثابت  ادعا  اين  اخير  وقايع  به  توجه  با  بود.  خواهد  تاثيرگذار  ما 
شود: حمالت 11 سپتامبر، حمله آمريكا به افغانستان، حمله به عراق و 
شكست و سقوط صدام، بحران دارفور در سودان، بمبگذارى در مادريد 
 (war on terror) و لندن و آنچه [توسط بوش] جنگ عليه تروريسم
ناميده شد. ما همگى به هزاره سوم [به عنوان هزاره بدون جنگ] بسيار 
اميدوار بوديم، ولى افسوس كه قرن بيست و يكم تاكنون به شكل بى 

رحمانه اى به جنگ افروزى تهديد شده است. 

انسان  هر  براى  آن،  اجتماعى  ستيزگرانه  آثار  و  جنگ  خشن  طبيعت 
جنگ  آيا  كند:  مى  مطرح  را  ذيل  اخالقى  مهم  هاى  پرسش  انديشمندى 
هميشه اشتباه و نادرست است؟ آيا ممكن است وضعيتى وجود داشته 
باشد كه در آن جنگ به شكلى موجه يا حتى با خشونت كمتر صورت 
گيرد؟ آيا جنگ همواره قسمتى از زندگى انسان خواهد بود يا اين كه 
ما مى توانيم كارى كنيم كه جنگ را به كلى حذف كنيم؟ آيا جنگ نتيجه 
اجتماعى  متغير  روند  پيامد  كه  اين  يا  است  انسان  ناپذير  تغيير  ماهيت 
است؟ آيا طريق عادالنه قابل دسترسى براى ورود به جنگ وجود دارد 
به  جنگ  كه  هنگامى  است؟  وحشيانه  كشتارى  همواره  جنگ  كه  اين  يا 
گيرد  انجام  بايد  چگونه  جنگ  از  پس  بازسازى  فرآيند  رسد  مى  پايان 
و اين فرآيند وظيفه كيست؟ هنگامى كه جامعه ما براى ورود به جنگ 
برانگيخته مى شود، حقوق و وظايف ما نسبت به اين وضعيت چيست؟

 

به بهانه ادامه جنگ طلبى ها در خاورميانه
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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

*****
مراسم افتتاحيه دومين 

جشنواره فيلم ايرانى در لندن
جمعه، 18 نوامبر 2011

8:00 شب
*****

كنسرت گروه رستاك
شنبه، 17 دسامبر 2011
PM - 9:30 PM 7:30

*****
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  

 ايرانيان انگلستان

زندگى از پشت لنز دوربين چگونه است؟ 
به گزارش پرشين، جلسه دوم كالسهاى عكاسى ديجيتال در روز جمعه يازدهم نوامبر برگزار شد. در اين جلسه بيشتر به 
شناخت لنزهاى مختلف دوربين و چگونگى انتخاب و خريد لنز مناسب براى دوربين پرداخته شد. همچنين انتخاب نوع لنز 
براى سوژه هاى مختلف عكاسى نيز مورد ديگرى بود كه توسط آقاى نجفى آموزش داده شد. هنرجويان اين دوره قرار 
است باهم، به همراه مربى دوره به اجراى تور عكاسى گروهى از طبيعت در روز يكشنبه 20 ام نوامبر ساعت 11 صبح  در 
گلدرز هيل پارك، واقع در منطقه گلدرز گرين در شمال لندن بروند. آنها با عكاسى با دوربين هاى شخصى خودشان، ضمن 
آموزش نحوه كار با دوربين خود، با تكنيك هاى عكاسى نيز به صورت عملى آشنا خواهند گرديد. عالقمندان به شركت 
در ادامه ى اين دوره عكاسى مى توانند با دفتر هفته نامه پرشين تماس حاصل نمايند. شركت براى تمامى عالقمندان آزاد 

و رايگان است. 

  

كانون ايران در لندن برگزار مى كند
"شناخت تاريخ و فرهنگ قرن بيستم 

ايران از ميان زيست گفتارها"
سخنرانى دكترحميد احمدى پايه گذارو

مديرانجمن تاريخ شفاهى ايران
همرام با نمايش فيلمى از زنده ياد بزرگ علوى در رابطه با

 روايت او از داستان معروف "چشم هايش"

زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 25 
نوامبر 2011 (چهارم آذرماه 1390)
مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون           

Kensington Town Hall
Phillimore Walk, London, W8 7RX

وروديه:سه،3 پوند، 
همراه با پذيرايى و ارمغان شمارى كتاب وCD  به حكم قرعه به حاضران

 
   High Street Kensington:نزديكترين ايستگاه قطار    

تلفن كانون ايران در لندن براى دريافت آگاهى بيشتر:  

02087463269
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سقوط يورو سقوط اروپاست

 استعفاي اجباري و تحت فشار پاپاندرئو در يونان و برلوسكني در 
ايتاليا هم هنوز نتوانسته است تا بحران مالي دامنگير اروپا را سامان 
دهد. طي هفته گذشته اين دو رئيس دولت تحت فشار اتحاديه اروپا و 
انتقاد جدي اپوزيسيون داخلي به رغم اينكه هر دو از پارلمان هايشان 
راي اعتماد مجدد گرفتند مجبور به استعفا شدند. اما اين تغييرات و 
روي كار آمدن دو چهره متفاوت و هماهنگ با سياست ها و بسته هاي 
مالي پيشنهادي اروپا هنوز چشم انداز روشني براي حل و عبور از 
اين بحران را فراروي اروپايي ها قرار نمي دهد و مي توان گفت گام هاي 
اروپاييان بسيار لرزان تر از هر زمان ديگري است چرا كه حتي فرانسه 
دومين اقتصاد قدرتمند اين قاره نيز با توجه به اعالم رشد پايين تر از 
برنامه اش هر آن ممكن است به بحران موجود مبتال شود. در همين 
چارچوب آنگال مركل صدر اعظم آلمان نيز از وضعيت فعلي اروپا به 

شدت ابراز نگراني كرده است. 

تداوم ركود اقتصادي در اروپا 
كشورهاي  سران  پي در پي  نشست هاي  وجود  با  راستا  همين  در 
اروپايي، بحران مالي در منطقه يورو ادامه دارد و با توقف نرخ رشد 
سال جاري  سوم  ماه  سه  با  مقايسه  در  پولي  منطقه  اين  اقتصادي 
كه  سنجي  اعتبار  كردن  متوقف  با  دارند  تصميم  اروپايي ها  ميالدي، 
كاستي ها را نشان مي دهد صورت مسئله را پاك كنند. به گزارش ايرنا 
به نقل از خبرگزاري فرانسه ا ز بروكسل، سازمان آمار اتحاديه اروپا 
اقتصادي  رشد  درباره  بيانيه اي  صدور  با  «يوروستات»  به  موسوم 
منطقه پولي يورو اعالم كرد كه رشد اقتصادي اين منطقه بين ماههاي 
هيچ  و  بوده  درصد  دهم  دو  قبل  ماهه  سه  مانند  سپتامبر   تا  جوالي 
آلمان  اقتصادي  رشد  كرد  اعالم  است.يوروستات  نداشته  تغييري 
افزايش  درصد  دهم  چهار  و  نيم  ترتيب  به  دوره  اين  در  فرانسه  و 
اروپايي  كشورهاي  ساير  اقتصادي  رشد  عوض  در  اما  است  داشته 
رشد  عمده  به طور  آلمان  از  رسمي  داده هاي  است.  شده  كمتر  اندكي 
اقتصادي اين كشور در سه ماهه گذشته را ناشي از افزايش هزينه هاي 
آمده  اروپا  اتحاديه  آمار  سازمان  بيانيه  مي داند.در  مصرف كنندگان 
است اقتصاد هلند سه دهم درصد كاهش يافته است و اين نخستين 
كاهش رشد اقتصادي اين كشور از سال 2009 تاكنون بود. يوروستات 
ماه  سه  به  مقايسه  در  را  ژاپن  و  آمريكا  كشورهاي  اقتصادي  رشد 
سوم سال جاري ميالدي به ترتيب 0.6 و 1.5 درصد اعالم كرد. اين 
سخناني  در  امروز  آلمان  اعظم  صدر  مركل  آنگال  كه  است  حالي  در 
بود.  خواهد  اروپا  سقوط  معناي  به  كند  سقوط  يورو  اگر  كرد  تهديد 
بر پايه اين گزارش، آمارهاي نگران كننده درباره وضعيت اقتصادي 
اعتبار  موسسات  آمار  انتشار  پي  در  كه  است  حالي  در  يورو  منطقه 
سنجي و كاهش رتبه اقتصادي برخي كشورهاي اروپايي و آمريكا و 
در پي آن بروز تنش در بازارهاي اقتصادي اين كشورها، كميسيون 
اروپا در نظر دارد فعاليت اين موسسه ها را محدود كند. ميشل بارنيه 
اين  كرد،  اعالم  دوشنبه  روز  اروپا  اتحاديه  مالي  بازار  امور  كمسير 
به  را  اروپايي  كشورهاي  مالي  سنجي  اعتبار  دارد  نظر  در  اتحاديه 

حالت تعليق در آورد. 
مخالفت با انتخابات زودهنگام 

جديد  كابينه  زودي  به  است  قرار  كه  مونتي  ماريو  اينكه  سرانجام  و 
ايتاليا را تشكيل دهد، به طور تلويحي برگزاري پيش از موعد انتخابات 
پارلماني را رد كرد. به گزارش ايلنا به نقل از يورونيوز، ماريو مونتي 
معمول  زمان  كه  ميالدي   2013 سال  تا  آينده  دولت  كه  كرد  تاكيد 
«معتقدم  گفت:  مونتي  كرد.  خواهد  اداره  را  كشور  است،  انتخابات 
حتي  كنند.  پشتيباني  دولت  از  احزاب  كه  است  اين  موضوع  مهم ترين 
قادر  حتي  حمايت  اين  بدون  باشد؛  معنوي  صرفا  پشتيباني  اين  اگر 
به شروع نخواهم بود.» ماريو مونتي تالش مي كند دولتي تكنوكرات 
براي  رايزني ها  دليل  همين  به  دهد،  تشكيل  مختلف  احزاب  حضور  با 
نمايندگان  با  رابطه  همين  در  وي  دارد.  ادامه  همچنان  كابينه  تشكيل 
گروه هاي مختلف سياسي ديدار كرد. اين در حالي است كه گروه هاي 

راست گرا با ادامه كار دولت تا سال 2013 ميالدي مخالفند.

واكنش ها به تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب 

زمينه سازي براي دخالت 
بين المللي در سوريه

 با تعليق عضويت سوريه در اتحاديه عرب، تحوالت سوريه وارد 
فصل نويني گرديد. اتحاديه عرب كه مدتهاست جايگاه منطقه اي خود 
را از دست داده، كوشيد تا با گام نهادن در بازي غرب، جايگاه خود 

را بازسازي كند. اين اتحاديه كوشيد تا با برگزاري نشست براي حل 
بحران سوريه، مشكالت اين كشور را در چارچوب مراودات جهان 
عرب حل و فصل نمايد حال آنكه با به تعليق درآوردن عضويت 
سوريه و خصوصا گنجاندن بندهاي خطرناك در بيانيه اين نشست، 
راه را براي دخالت هاي سازمان هاي بين المللي و فرامنطقه اي كردن 
بحران سوريه هموار سازد. آنگونه كه در بيانيه نهايي اين نشست 
آمده، «از دبيركل اتحاديه عرب خواسته شده است تا با سازمانهاي 
بين المللي از جمله سازمان ملل تماس بگيرد» كه اين امر به معناي 
باز كردن راه براي ارجاع پرونده كشورهاي عربي به سازمان ملل 
و سپس مداخله خارجي در امور داخلي سوريه است. در اين ميان 
قطر كوشيد تا نقش كاتاليزور را براي طرح هاي بين المللي ايفا كند. 
وزير خارجه قطر پيش تر و در اجالسي كه در كشور خود برگزار 
مي كرد كوشيد تا اعضاي اين اتحاديه را به تعليق عضويت دعوت 
كند، امري كه به علت مخالفت هاي گسترده با شكست مواجه شد. 
براي  را  عرب  اتحاديه  طرح  سوريه  آنكه  از  پس  و  شنبه  روز  اما 
خروج از بحران پذيرفت، فرصت مناسبي براي ترك تازي هاي قطر 

فراهم شد تا بار ديگر ميدان دار اين زمين شود. 

واكنش ها به تعليق سوريه 
واكنش هاي  عرب،  اتحاديه  در  سوريه  عضويت  تعليق  از  پس 
متفاوتي از سوي بازيگران منطقه اي و بين المللي منتشر شده است. 
شبكه تلويزيوني فرانس بيست و چهار در خبري فوري اعالم كرد، 
استقبال  عرب  اتحاديه  عضو  كشورهاي  تصميم  از  اروپا  اتحاديه 

كرده است. سخنگوي اتحاديه اروپا اعالم كرد ما به شدت از اين 
وزير  كه  گرفت  صورت  حالي  در  واكنش  اين  مسروريم.  تصميم 
هشدار  اقدام،  اين  كردن  توصيف  خطرناك  ضمن  لبنان  خارجه 
داد كه اتحاديه عرب با مصوبه اخير خود عليه سوريه راه دخالت 
العالم،  گزارش  به  كرد.  باز  را  كشور  اين  داخلي  امور  در  خارجي 
است؛  خطرناك  عرب  اتحاديه  مصوبه  كرد:  تاكيد  منصور  عدنان 
است  اتحاديه  اين  عضو  و  بنيان گذاران  از  سوريه  كه  بخصوص 
به  را  مسائل  بلكه  نمي كند  كمك  حل  راه  يافتن  به  مصوبه  اين  و 
شبكه  خبرنگار  همچنين  مي دهد.  سوق  خطرناكي  تحوالت  سمت 
العالم از حمله مردم معترض در پايتخت سوريه به سفارتخانه هاي 

به سوي  معترضان  همچنين  داد.  خبر  قطر  و  سعودي  عربستان 
متفرق  براي  انتظامي  نيروهاي  و  كردند  حركت  تركيه  سفارتخانه 

كردن مردم معترض، گاز اشك آور شليك كردند. 

هدف تعليق؛ مقابله با ايران 
اما در همين زمينه شبكه خبري «سي.ان.ان» آمريكا طي گزارشي، 
هدف به تعليق درآمدن سوريه را نه نگراني از سركوب مردم اين 
توصيف  منطقه  در  ايران  بيشتر  قدرت گيري  از  ترس  بلكه  كشور، 
كرده است. در همين حال اين گزارش ارائه شده است، در 10 سال 
گذشته، آمريكا خدمات شاياني به ايران كرده است! نخست اينكه 
طالبان را سرنگون كرد و بعد دشمن ديگر ايران يعني صدام حسين 
حزب اهللا  مقاومت  گزارش  اين  بر  بنا  برداشت!  ايران  راه  سر  از  را 
سرزمين هاي  گيري  بازپس  همچنين  و  اسرائيل  برابر  در  لبنان 
كه  است  ديگري  مولفه هاي  حماس  گيري  قدرت  مضافا  و  اشغالي 
خروج  بايد  موارد  اين  به  است.  شده  ايران  قدرت  افزايش  سبب 
در  قدرت  خأل  و  كرد  اضافه  نيز  را  افغانستان  و  عراق  از  آمريكا 
اين دو كشور به نفع ايران خواهد بود. اين گزارش همچنين آورده 
است، عربستان سعودي و ديگر كشور هاي عربي، اكنون در حال 
واكنش به اين مسئله هستند و مي خواهند با منزوي كردن سوريه، 
يكي از متحدان كليدي ايران را در منطقهـ  كه پل ارتباطي با حزب اهللا 

و حماس هم هست ـ از اين كشور بگيرند.

خانواده قذافي را تحويل نمي دهيم 
 

رئيس جمهوري الجزاير در ديدار با رئيس  شوراي ملي انتقالي ليبي 
كشور  اين  به  را  قذافي  معمر  خانواده  نيست  حاضر  كه  كرد  تاكيد 
تحويل دهد. به گزارش ايسنا به نقل از روزنامه فرامنطقه اي القدس 
العربي، در پي درخواست اخير دولت ليبي از مسئوالن الجزاير مبني 
معمر  پسر  قذافي،  الساعدي  از  حمايت  در  كشور  اين  بازنگري  بر 
مصطفي  با  ديدار  در  بوتفليقه،  عبدالعزيز  ليبي،  سابق  رهبر  قذافي، 
نمي دهيم.  تحويل  ليبي  به  را  قذافي  خانواده  كرد:  تاكيد  عبدالجليل، 

در اين ديدار كه با حضور شيخ حمدبن خليفه آل ثاني، امير قطر 
در دوحه، پايتخت قطر برگزار شد، رئيس جمهوري الجزاير ضمن 
تاكيد بر لزوم وحدت مردم ليبي براي ساختن كشوري جديد اظهار 
است،  رسيده  پايان  به  قذافي  دوره  بدانند  بايد  ليبي  مردم  داشت: 
كشوري  ساختن  براي  گذشته،  كينه هاي  گذاشتن  كنار  با  بايد  لذا 
جديد و مطابق با اصول دموكراسي تالش كنند. وي در ادامه گفت: 
ما تنها به داليل بشردوستانه اعضاي خانواده قذافي را پذيرفته ايم 
در  آنها  چراكه  دهيم،  تحويل  ليبي  به  را  آنها  كه  نيستيم  حاضر  و 

حوادث ماه هاي اخير ليبي دخالتي نداشته اند. 
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حمله به ايران احمقانه است
رئيس سابق دستگاه جاسوسي عربستان سعودي درباره هر 
گونه اقدام نظامي عليه ايران هشدار داد.به گزارش عصر ايران 
به نقل از رويترز، شاهزاده تركي فيصل رئيس سابق دستگاه 
در  كشور  اين  پيشين  سفير  و  سعودي  عربستان  جاسوسي 
پايان  هدف  با  ايران  عليه  نظامي  گفت:«حمله  لندن  و  واشنگتن 
دادن به برنامه هسته اي اين كشور با عواقب وخيمي روبه رو 
سالح  ساخت  براي  ايران  قصد  تقويت  به  تنها  و  بود  خواهد 

هسته اي منجر مي شود.» 

تركي فيصل كه روز سه شنبه در مراسمي در شهر واشنگتن 
دي سي سخنراني مي كرد ادامه داد:«به اعتقاد من حمله نظامي 

به ايران،احمقانه است.

و  قصد  مي شود  باعث  تنها  و  است  بار  فاجعه  اقدامي،  چنين 
عزم ايران براي ساخت سالح هسته اي بيشتر شود.حمله نظامي 
باعث بسيج حمايت هاي ملت ايران از دولت خود مي شود.حمله 
فقط  و  نمي رساند  پايان  به  را  ايران  هسته اي  برنامه  نظامي، 
باعث تاخير در آن مي شود.»تركي فيصل افزود:«حمالت نظامي 
چنين  عواقب  كه  دادند  نشان  درعراق  مثال  طور  به  و  گذشته 

مسيري غيرقابل پيش بيني است.

معتقدم حمله نظامي به ايران داراي عواقب فاجعه باري است.
نيز  واقعيت  بود.اين  خواهد  همراه  بسياري  تلفات  با  اقدام  اين 
وجود دارد كه صحنه انتقام گيري ايران، همه جاي جهان خواهد 
بود.» وي ادامه داد:« انتقام گيري ايران بسياري از منافع آمريكا 

و ديگران را در همه جاي جهان شامل خواهد شد.

بزنند.عربستان  آسيب  اهداف،  از  خيلي  به  مي توانند  ايراني ها 
اعمال  اما  نمي كند  تاييد  ايران  عليه  را  نظامي  گزينه  سعودي، 
فشارهاي علني عليه تهران را ادامه مي دهد كه از جمله مي توان 
به اعمال فشارها عليه ايران در سازمان ملل متحد اشاره كرد 

به اميد اينكه از خطرات در آينده، جلوگيري شود.»

 نسخه ليبى در دمشق اجرا 
خواهد شد؟

رابرت فيسك

آيا بهار عربى در نهايت اتحاديه عرب را تحت تاثير قرار داد و يا همه 
انگليسى  هاى  سياست  از  تقليد  با  كه  بود  كوچك  قطر  سر  زير  چيز 
همه چيز را طبق ميل خود در اين اتحاديه پيش برد؟ اين اتحاديه اين 
روزهاى  ترين  نامعقول  و  ترين  ناتوان  ترين،  احمق  از  يكى  روزها 
از  ناگهان  كه  اى  اتحاديه  كند.  مى  تجربه  تاسيس  زمان  از  را  خود 
لباس موش خارج شده و به شيرى درنده تبديل مى شود. به دمشق 
نشين ها هشدار مى دهد كه اگر تا آخر هفته به سركوب ناآرامى ها 
پايان ندهند عضويت آنها در اتحاديه عرب به حالت تعليق درخواهد 
آمد. پيش شرط ها هم اعالم شده است: خارج كردن تانك ها و ابزار 
نظامى از شهرها، آزادى زندانيان سياسى و آغاز گفتگو با مخالفان.

 
دمشق هم ساكت ننشسته و غرش مى كند: سوريه در حال حاضر 
تصميم  اين  است.  كرده  اجرا  و  پذيرفته  را  عرب  اتحاديه  طرح 
سوريه  است.  عرب  اتحاديه  حقوقى  منشور  از  خارج  و  غيرقانونى 
هم اجازه نمى دهد كه بيگانگان نسخه ليبى را با دخالت در دمشق، 

برايش تجويز كنند.
 

با اينهمه برهيچ كس پوشيده نيست كه اين راى بشار اسد را آزرده 
خاطر كرده است. از ميان 22 كشور عراق غايب بود و دو كشور هم 
خواهر  را  خود  همچنان  كه  بيروت  لبنان.  و  يمن  دادند:  مخالف  راى 

دمشق مى داند.
گرفته  قرار  دمشق  از  گيرى  انتقام  مقام  در  حاضر  حال  در  كه  قطر 
اين  صحنه  پشت  حقيقت  در  دارد  دست  در  كه  اى  الجزيره  كانال  با 
راى اتحاديه عرب بود. البته كه اين خاندان ثروتمند مى توانستند به 
تمامى اعضاى مردد براى كنار گذاشتن ترديد خود گاز با قيمت عالى 

تعارف كنند!

قابل  سلطنتى  نقش  اندك  اندك  تا  رود  مى  قطر  كه  رسد  مى  نظر  به 

البته حريم  توجهى را به نام خود سند بزند. اين كشور با پولش و 
هوايى خود به اروپاى ها در پايين كشيدن معمر قذافى از اريكه قدرت 

كمك كرد. اكنون هم اين قطر است كه اتحاديه را مقابل سوريه علم 
مى كند.

 
كرد.  نخواهد  علم  سوريه  فراز  بر  پرواز  ممنوع  منطقه  ناتو  شك  بى 
اسرائيلى ها هم در نگاه داشتن بشار اسد بر مسند قدرت منفعت خود 
چه كسى  اسد  بشار  از  پس  داند  هيچ كس نمى  كه  چرا  بينند  مى  را 
بر اريكه قدرت تكيه خواهد زد. در شرايطى كه ناتو به سوريه حمل 
كند، حزب اهللا لبنان هم شمال اسرائيل را هدف قرار خواهد داد . هيچ 
ملت و دولت عربى هم نيست كه خواهان به راه افتادن جنگى مانند 
آنچه در ليبى شاهد بوديم در سوريه باشد. عالوه بر اين لئون پانه 
كه رياست سازمان سيا را عهده دار است هم هرگونه دخالت نظامى 

امريكا در سوريه را رد كرده است .

چالش جدى پيش روى بشار اسد علم شده است . او و پدرش سوريه 
مى خواستند. اكنون ديگر اعراب منطقه  را "مادر كشورهاى عربى" 
مى خواهند اين نقش را بر باد دهند. تهديد به فشارهاى سياسى و 
اقتصادى براى كشورى كه هم اكنون زير تيغ تحريم ها قرار گرفته 

نگران كننده است.
اينديپندنت 14 نوامبر

تالش امريكا براي ادامه 
حضور نظامي در آسيا

ساله  چند  جنگ  دو  از  كه  را  سربازاني  بايد 
كند.  مستقر  ديگر  منطقه يي  در  مي شوند  خارج 
از  امريكايي  سربازان  آخرين  كه  روزها  اين 
امضاي  مي شوند،  خارج  عراق  و  افغانستان 
گسترش  براي  استراليا  با  جديد  توافقنامه 
از  نشان  كشور  اين  در  نظامي  حضور 
در  اوباما  باراك  خارجه  سياست  دغدغه هاي 
روز  كه  وي  دارد.  چين  بويژه  و  آسيا  قبال 
ديدار  طي  بود  كرده  سفر  استراليا  به  گذشته 
كشور  اين  نخست وزير  گيالرد،  جوليا  با 
توافقنامه يي را به امضا رساند كه بر اساس آن 
دو هزار و 500 تفنگدار دريايي امريكا شش ماه 

از سال را در استراليا مستقر خواهند بود.

تعداد  همچنين  توافقنامه  اين  براساس   
جمله  از   - امريكايي  هواپيماي  و  ناو  بيشتري 
پايگاه هاي  از  مي توانند   -  B52 بمب افكن هاي 
گمانه زني ها  بزنند.  عمليات  به  دست  استراليا 
با  مقابله  براي  امريكا  اقدام  اين  اينكه  درباره 
صورت  چين  رشد  حال  در  تهاجمي  رويكرد 
گرفته، باعث شد رييس جمهوري اياالت متحده 

امريكا  بگويد:  توافقنامه  اين  امضاي  از  پس 
ترسي از چين ندارد.

صورت  حالي  در  استراليا  به  اوباما  سفر 
دارد  قصد  واشنگتن  مي شود  گفته  كه  گرفت 
جديد  مركز  عنوان  به  استراليا  داروين  بندر  از 
عمليات هاي خود در آسيا بهره ببرد. با گذشت 
چند دهه يي كه پنتاگون مشغول كاهش تدريجي 
حضور نظامي در آسيا بوده، اين پايگاه جديد 
امريكايي  كشتي هاي  و  هواپيماها  استراليا  در 
چين  جنوبي  درياي  در  تجاري  راه هاي  به  را 
قديمي  متحدان  كه  جايي  مي كند،  نزديك تر 
امريكا نگران مساله تقويت بازوي نظامي چين 
همزمان  كه  است  حالي  در  اين  هستند.  آن  در 
و  چين  مقامات  ميان  لفظي  مناقشات  تشديد  با 
امريكا و رقابت اين دو قدرت، هيالري كلينتون، 
وزير خارجه امريكا روز گذشته با ارسال پيام 
شديداللحني از عرشه يك ناو امريكايي در خليج 
فيليپين وعده داد كه امريكا از متحد و مستعمره 
سابق خود، حمايت نظامي خواهد كرد. اين اقدام 
اعتراض  ادامه  در  كه  گرفت  صورت  حالي  در 
به حضور هيات امريكايي در فيليپين، خودروي 
فيليپيني  معترضان  حمله  مورد  كلينتون  حامل 

قرار گرفت.
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اقتصاد در زندگى واقعى

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

مترجم: جعفر خيرخواهان
قسمت هشتم

وقتي وال استريت سوت مي زند، IMF از جا مي پرد
پايش  جهاني،  بانك  و  پول  بين المللي  صندوق  تاسيس  از  هدف 
انجام  و  جهان  سطح  در  مالي  بازارهاي  عمليات  از  محافظت  و 
ذكري  هيچ  آنها  اساسنامه  در  است.  بوده  توسعه اي  فعاليت هاى 
از حمايت كردن معامالت و ساير عاليق سهامداران بزرگ اين دو 

نهاد نشده است.
در عين حال اين دو نهاد مكررا از چپ و راست مورد حمله قرار 
كشورهاي  منافع  به  كه  مي كند  متهم  را  آنها  چپ  جناح  مي گيرند. 
نيازمند كمك در حال توسعه و نوظهور توجهي ندارند- به طوري 
هستند.  صنعتي  ملت هاي  تصرف  در  عمدتا  سازمان ها  اين  كه 
خدمت  در  فقط  اساسا   IMF كه  مي كنند  ادعا  حتي  غالبا  منتقدان 
وال استريت و شركت هاي بزرگ آمريكايي است. جناح راست با 
اتهاماتي بر عكس هر دو نهاد را متهم مي كند: با اعطاى اعتبار به 
دولت هاي نااليق، پول ماليات دهندگان آمريكايي را به هدر مى دهد.

رم  در  كه  ايتاليايي  اقتصاددان  دو  گريلي  انزو  و  فايني  ريكاردو 
و واشنگتن تدريس مي كردند به تحقيق اين موضوع پرداختند كه 
منافع  با  جهاني  بانك  و   IMF اعطايي  مالي  كمك هاي  حد  چه  تا 
تجاري سهامداران اصلي آن اياالت متحده (17 درصد)، اروپا (30 
درصد) و ژاپن(7 درصد) همسو است. فايني و گريلي كه هر دو در 
سال 2007 مردند، IMF و بانك جهاني را از نزديك مي شناختند 
اجرايي  مديران  عنوان  به  ايتاليا  كشور  از  نمايندگي  به  كه  چون 
بر  رياست  پست  و  مي كردند  خدمت  نهاد  دو  اين  هيأت مديره  در 
كاركنان آن را داشتند. در كميته هاي تصميم گيري هر دو نهاد، آرا 
اما  مي شود،  داده  وزن  كشور  هر  سرمايه  سهميه هاي  اساس  بر 
چون كه آراي رسمي به ندرت گرفته مي شود سوابق راي دهي هر 

يك از سهامداران به سختي قابل سنجش است.
تجاري  روابط  منطقه اي  الگوهاي  عوض،  در  وگريلي  فايني 
اعتبارات  منطقه اي  الگوهاي  با  را  سرمايه  اهداكنندگان  بزرگترين 
اعطا شده مقايسه كردند كه همگى براي دوره از 1990 تا 2001 

موجود بود.
از آنجا كه IMF در صورت وقوع بحران هاي مالي منطقه اي عمدتا 
اعطاي  تا  اضافي،  متغير  يك  عنوان  به  آنها  مي شود،  فراخوانده 
مربوطه  منطقه  آيا  كه  كردند  معرفي  معياري  كند  تبيين  را  اعتبار 
در آن سال خاص گرفتار بحران اعتباري شده است يا خير. آنها 
از بابت افزايش ميانگين اعتبارات اعطايي در حالت هاي بحران و 
مخدوش  باعث  بحران ها  بودن  تصادفي  ندهند  اجازه  اينكه  براي 

شدن نتايج تحليل شود ارقام را جرح و تعديل كردند.
اياالت متحده  مالي  و  تجاري  منافع  داد  نشان  پژوهشگران  نتايج 
بزرگترين تاثير را بر اعتبارات اعطايي توسط IMF و بانك جهاني 
گذاشت. در همه پنج منطقه مورد بررسي- آمريكاي التين، آسيا، 
آفريقا، اروپاي شرقي و خاورميانه- اعتبارات اعطايي همبستگي 
نزديكي با سهم صادراتي آمريكا كه روانه اين مناطق شده بود و 
اندازه نسبي مطالبات نظام بانكداري آمريكا در برابر اين مناطق 
روي  نمي توانند  استريت  وال  برخالف  اروپايي  داشت.بانك هاي 
وام هاي  كه  بدهكاري  ملت هاي  به  نقدينگي  تزريق  در   IMF كمك 
خود را نمي پردازند، حداقل نه در سطح جهاني حساب كنند. تنها 
در كشورهاي در حال گذار اروپاي شرقى و مركزي كه بانك هاي 
اروپايي حضور و مشاركت ويژه اي دارند، مي توان تاثير معنادار 

آماري روي اعتبارات اعطايي IMF و بانك جهاني پيدا كرد.
نفوذ اروپا بر سياست اعتباري هر دو نهاد عمدتا به وسيله منافع 
كه  وقتي  اعتبار،  گيرنده  منطقه  پنج  هر  مي گردد.  اعمال  تجاري 
واردات بسيار زيادي از اروپا داشتند اعتبارات را راحت تر دريافت 
مي كردند، اما وقتي كه منافع آمريكا هم وارد مي گرديد همبستگي 

بسيار كمتر نشان داده مي شد.
ژاپن بايد خودش را با پيچاندن سياست هاي تجاري IMF و بانك 
جهاني در جاهايي كه منافع بانك هايش با بقيه آسيا مربوط مى شد 
قانع كرده باشد. در ساير مناطق، منافع ژاپن ظاهرا هيچ تداخلي بر 

تخصيص اعتبار ندارد. 
جالب ترين  كنند.  بودن  برحق  احساس  شايد  چپي  جناح  منتقدان 
چه  اگر  مي شود.  مربوط  اروپا  اندك  نسبتا  نفوذ  به  قضيه  بخش 
 IMF سرمايه  از  بيشتري  مجموع  در  سهم  اروپايي،  كشورهاي 
در  كمتري  اهميت  آنها  منافع  دارند،  اختيار  در  را  جهاني  بانك  و 
درگير  كه  كردند  ادعا  اينجا  در  گريلي  و  فايني  دارد.  تصميمات 
شدن كشورهاى اروپايى با دغدغه هاي ملي، به خودشان اصابت 
مى كند، به طوري كه آنها عمال تالش هاي همديگر را در اين دو نهاد 

خنثي مي كنند. ادامه دارد ...

اقتصاد

بازسازى 
اقتصـــاد جهان
   باراك اوباما
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   هنگامى كه رهبران بزرگ ترين اقتصادهاى جهان در فرانسه گرد هم 
آمده اند، شهروندان ما با احساس هدفى مشترك براى نجات اقتصاد 
بى  ها  سال  جهت  به  و  پيش  سال  دو  از  كه  مالى  بحران  از  جهان 

مسووليتى رخ نموده است، نظاره گر عملكرد ما هستند. 

در همان سال هاى ابتداى بحران و به خاطر واكنش هماهنگ كشورهاى 
گروه 20، اقتصاد جهان رشد دوباره خود را آغاز كرده است و رونق 
اقتصادى در حال بازگشت است. در اياالت متحده نوزده ماه است كه 
ما شاهد افزايش بى وقفه فرصت هاى شغلى در بخش خصوصى به 
ميزان 5/2 ميليون شغل بوده ايم. البته هنوز به اندازه كافى پيشرفت 
شكننده  كماكان  جهان  اقتصادى  اوضاع  بهبود  و  نگرفته  شتاب  امور 
است وصدها ميليون نفر در سراسر جهان بيكار هستند. اختالل و بى 
در  سونامى  و  زلزله  تراژدى  جهان،  نياز  مورد  نفت  تامين  در  نظمى 
ژاپن و بحران مالى اروپا تاثيرعمده اى دراين روند نزولى داشته و 

اقتصاد و تقاضاى جهانى درحالت ركود بوده است. 

متوازن،  رشد  روى  بايد  ما  است.  مشخص  ما  فراروى  هاى  چالش 
مداوم و با ثبات كه تقاضاى جهانى را باال برده و براى مردم ايجاد 
اشتغال كند تمركز كنيم و بديهى است رسيدن به چنين مهمى كار و 

تالش در سراسر جهان را مى طلبد. 

اول: اياالت متحده به عنوان بزرگ ترين اقتصاد جهان بايد رهبرى اش 
در اين حوزه را تداوم ببخشد. موثرترين اقدام كه مى توان براى رشد 
سريع تر اقتصاد جهان انجام داد اين است كه اياالت متحده به رشد 
اقتصادى اش شتاب بيشترى بدهد و به همين منظور اولويت اصلى من 
بازگرداندن روحيه كار و تالش در آمريكا و ارائه طرح ايجاد اشتغال 
كه طبق برآورد اقتصاددانان مستقل مى تواند باعث ايجاد 5/2 ميليون 
اقتصاد  تر  سريع  رشد  به  كمك  نتيجه  در  و  تقاضا  افزايش  و  شغل 
آمريكا شود و همچنين امضاى قراردادهاى تجارى مهم با كره جنوبى 
، كلمبيا و پاناما كه براى دوبرابر كردن صادرات و حفظ توان رقابت 
اقتصادى آمريكا بوده است. همزمان ما درتابستان امسال يك تريليون 
را  متعادلى  و  جامع  طرح  و  جويى  صرفه  خود  هاى  هزينه  در  دالر 
براى كاهش قابل مالحظه كسرى بودجه در سال هاى بعد و به شكلى 
كه مانعى در بهبود و تجديد توان اقتصادى ايجاد نكند و نيز بنيادى 

استوار براى رشد اقتصادى در آينده باشد، مطرح كرديم. 

دوم: بحران در اروپا بايد به سريع ترين شكل ممكن برطرف شود. 
استراتژى  در  مهمى  هاى  پيشرفت  ما  اروپايى  دوستان  قبل  هفته  در 
اعتمادسازى مجدد در بازارهاى مالى داشته اند. با توجه به گستره 
مورد  راهبرد  كه  است  مهم  بسيار  جهان  اقتصاد  براى  كنونى  چالش 
جلوگيرى  براى  استوار  سدى  ساختن  و  بوده  آميز  موفقيت  نظر 
ازگسترش بحران، تقويت بانك هاى اروپا، ترسيم برنامه اى منسجم 
براى يونان و حل موضوعات ساختارى در بحران كنونى از آن جمله 
است. اتحاديه اروپا بزرگ ترين شريك اقتصادى آمريكا و تكيه گاه 
مهم اقتصاد جهان است. من اطمينان دارم كه اروپا توان اقتصادى و 
مالى براى مواجهه با چالش كنونى را دارد و اياالت متحده حمايت از 
شركاى اروپايى اش را تا زمانى كه آنها مو فق به حل مشكل شوند، 

ادامه خواهد داد. 

را  جهان  فراگير  و  متوازن  رشد  در  خود  سهم  بايد  ملتى  هر  سوم: 
ادا كند و تنها در اين صورت است كه مى توانيم مانع لغزش و فرو 
رفتن در عدم تعادل و ناهماهنگى هاى سابق شويم. براى بسيارى از 
كشورها اين به معناى رويارويى با بحران هاى مالى خودشان و براى 
آنها كه داراى مازاد تجارى اند مستلزم برداشتن گام هاى اضافى در 
جهت حمايت از رشد اقتصاد جهان است. براى اقتصادهاى صادرات 
محور نيز اين امر تالش در جهت رونق تقاضاى داخلى است. يكى از 
مكانيسم هاى مهم براى جهش به سوى چنين تغيير و تحولى انعطاف 
پذيرى هر چه بيشتر در نرخ ارز به ويژه ارزهايى كه بازارها را در 

اختيار دارند، است. 
رو  حركت  معناى  به  ادوارى  هاى  توازن  و  تعادل  عدم  از  جلوگيرى 
ديگرى  بحران  بروز  از  مانع  كه  است  اصالحاتى  كمك  به  و  جلو  به 
شود. در اياالت متحده ما اصالحات اساسى را از زمان آغاز ركود و 
بحران بزرگ به پيش برده ايم و از جانب كشورهاى گروه 20 نيز ما 
نيازمند روند اعتمادسازى در بانك ها به منظور ثبات سرمايه هستيم 
كه عامل اساسى در برابر شوك هاى اقتصادى است و اين مستلزم 
نظارت و شفافيت هر چه بيشتر و به ويژه توجه به ريشه ها و منشا 
اينگونه مخاطرات و ممانعت از بروز آنها است. و باالخره گروه 20 
روى  كه  جهانى  هاى  چالش  با  رويارويى  در  هماهنگ  همكارى  بايد 
سعادت و رفاه مشترك ما تاثير مستقيم دارد را عميق تر كند. ما بايد 
با توافقاتمان روى حذف تدريجى يارانه سوخت هاى فسيلى و انتقال 
ديگران  پيشاپيش   21 قرن  در  پاك  هاى  انرژى  بر  مبتنى  اقتصاد  به 

حركت كنيم. 

با ارتقاى توسعه جهانى كه به ملت ها امكان خروج از فقر را مى دهد، 
مى توانيم روى زيرساخت ها و مديريت امور مالى كه سرآغاز رشد 
و  زندگى  حفظ  براى  تالش  با  همزمان  و  كنيم  تمركز  است،  فزاينده 
حيات انسان ها از خشكسالى و گرسنگى در شاخ آفريقا ما نيازمند 
امنيت  به  رسيدن  و  كشاورزى  محصوالت  توليد  در  گذارى  سرمايه 
غذايى هستيم كه باعث ايجاد جوامعى خودكفا و كاهش گرسنگى در 
جهان است. استمرار و تداوم در بازگشت توان اقتصادى و واداشتن 
مردم به كار و تالش دركشورهايمان و سراسر جهان نياز كنونى ما 

است.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد

سياست هاي اقتصادي 
چين به ضرر بازار آزاد 

از  انتقاد  ضمن  ديگر  بار  آمريكا  رئيس جمهور 
تاكيد  چين  تجاري  و  اقتصادي  سياست هاي 
كرد نقش چين در اقتصاد جهاني نسبت به 30 

سال گذشته تغيير كرده است. 

پرس  آسوشيتد  از  نقل  به  فارس  گزارش  به 
بايد  پكن  مقام هاي  كرد  تصريح  اوباما  باراك 
اقتصاد  نقش  كه  كنند  درك  را  واقعيت  اين 
 30 يا   20 به  نسبت  جهاني  اقتصاد  در  چين 
 30 چين  اگر  است.  شده  بيشتر  گذشته  سال 
سال قبل قوانين و مقررات بين المللي را نقض 
مي كرد تاثير چنداني بر اقتصاد جهاني نداشت 
ولي امروز چين دومين اقتصاد بزرگ جهاني 
سياست هاي  و  فعاليتها  قبال  در  بايد  و  است 
مسئوالنه اي  رفتار  خود  تجاري  اقتصادي 

داشته باشد. 

گسترش  براي  بايد  چين  گفت  ادامه  در  وي 
ارزي  سياست هاي  اصالح  و  آزاد  تجارت 
گفت  وي  كند.  بيشتري  تالش  خود  تجاري  و 
آمريكا از رشد اقتصادي چين استقبال مي كند 
اقدامات  با  چيني  مقامهاي  متاسفانه  ولي 
اقتصادي و تجاري خود بازار آزاد را به بازي 
اين  بر  غرب  اقتصادي  كارشناسان  گرفته اند. 
برابر  در  يوان  ارزش  چين  دولت  كه  باورند 
دالر را 30 تا 40 درصد كمتر از ارزش واقعي 
آن حفظ كرده اند كه اين مسئله موجب افزايش 
بازارهاي  در  چيني  شركتهاي  رقابت  قدرت 

بين المللي مي شود. 

اختالف مركل و كامرون 
بر سر پرداخت ماليات 

بزرگ  به معضلى  خود  نيز  انگلستان  در  بيكارى  آمار 
در  بيكار  جوان  ميليون  يك  وجود  است.  شده  تبديل 
انگلستان در حال تبديل شدن به بحرانى سياسى است

دعواى آلمان ها و انگليسى ها بر سر نحوة مديريت بحران اروپا اين 
روزها باال گرفته به طورى كه آنگال مركل صدر اعظم آلمان اعالم 
كرده است كه اجازه نخواهد داد انگليسى ها از زيربار پرداخت چند 

درصد مالياتى كه قرار است بر معامالت ايجاد شود، فرار كنند. 
اختالف نظر در زمان حدوث بحران، شايد به مراتب بيش از تبعات 
ناخوشايند واقعه اى باشد كه عموما حادث مى شود. اختالف نظر 
ميان اعضاى اتحاديه اروپا آن هم زمانى كه اين نهاد با مشكالت حاد 
اقتصادى دست و پنجه نرم مى كند، خود به معضلى بزرگ تبديل 
شده است. به طورى كه اختالف نظر بين آلمان و انگلستان بيش از 
آلمان  صدراعظم  مركل،  آنگال  كند.  مى  خودنمايى  ديگرى  زمان  هر 
اعالم كرده است كه اجازه نخواهد داد انگلستان از زير بار پرداخت 

ماليات بر معامالت فرار كند. 

رهبر  جمعه،  روز  در  كامرون  ديويد  و  مركل  بين  مالقات  از  پيش 
در  نيز  انگلستان  كرد:  اعالم  آلمان  مسيحى  دمكراتيك  اتحاد  حزب 
مقابل بحران اروپا داراى مسئوليت هايى است كه بايد بدان عمل كند. 
ولكر كودر( Volker Kauder) در كنفرانسى مطبوعاتى اعالم كرد: 
من درك مى كنم كه انگلستان تمايلى به پرداخت ماليات بر معامالت 
ندارد چون 30 درصد از توليد ناخالص داخلى خود را از معامالت 
بازارهاى مالى لندن بدست مى آورد. اما آلمان هم اجازه نمى دهد 
لندن تنها منافع و سود خود را بدون در نظر درگرفتن شرايط كنونى 

دنبال كند. 

نيكال  و  مركل  آنگال  كه  بود  تصميمى  معامالت  بر  ماليات  وضع 
را  آن  و  توافق  آن  كردن  اجرايى  بر  جى20  نشست  در  ساركوزى 
براى كاهش اثرات بحران ضرورى اعالم كردند. اما انگلستان تمايلى 
حل  در  عمل  ابتكار  فرانسه  و  آلمان  طرفى  از  ندارد.  مسئله  اين  به 
بحران مالى اروپا را در دست گرفته اند اما ظاهراً كه ديويد كامرون 

مطالبه  را  امتيازاتى  طرح،  اين  پذيرش  مقابل  در 

كرده است. 
نظرهاى  اختالف  مركل،  و  كامرون  بين  دعواى  رسد  مى  نظر  به 

اساسى را بين محافظه كاران و ليبرال ها در اروپا ايجاد كند. 
گفتنى است ديويد كامرون در سخنرانى ساليانه خود در خصوص 
سياست خارجى در ميهمانى شهردارى لندن گفت: بحران اقتصادى 

فرصت خوبى را براى اتحاديه به منظور تجديدنظر و بازنگرى در 
اهداف و قوانين اش به وجود آورد تا ساختارهاى خود را به عنوان 

يك اتحادية شكست خورده مورد بازنگرى قرار دهد. 
رشد  گزارشى  در  شنبه  سه  روز  اروپا  كميسيون  اطالعات  مركز 
را  اتحاديه  اعضاى  همچنين  و  يورو  ناحيه  كشورهاى  اقتصادى 
سپتامبر را تنها %0.2 اعالم كرد كه بخش عمده  بين ماه جوالى و 
تنها  و  است  بوده  فرانسه  و  آلمان  كشورهاى  طرف  از  رشد  اين 
رشد  قبرس  و  پرتغال  يونان،  همچون  اى  زده  بحران  كشورهاى 

ضعيف ترى در مقايسه با سايرين از جمله انگلستان داشتند.

زيادى است. آمار  اما انگلستان نيز خود داراى مشكالت اقتصادى 
بيكارى در اين كشور نيز خود به معضلى بزرگ تبديل شده است. 
وجود يك ميليون جوان بيكار در انگلستان در حال تبديل شدن به 
ارائة  در  همچنان  كامرون  كابينة  وزراى  و  است  سياسى  بحرانى 
بسته اى براى رشد اقتصادى ناتوان اند و به نظر نمى رسد هرگونه 

اصالح و يا تغيير در وضعيت كارگران اين كشور بتواند پاسخگوى 
نياز فعلى باشد. 

از طرفى، بحران بدهى اروپا در حال سرايت سريع به ساير كشورها 
كه  است  حالى  در  اين  و  است  بلژيك  و  اسپانيا،  فرانسه،  جمله  از 
بوده  روبرو  ارزش  كاهش  با  نيز  كشورها  از  برخى  قرضه  اوراق 
است. بعد از يونان، اوراق قرضه ايتاليا نيز طى روزهاى اخير با 7 

درصد كاهش اوراق روبرو بوده است. 
 گاردين/  16 نوامبر
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تقدير از آدامز ريچاردز
ديويد آدامز ريچاردز نويسنده يي از نيو برانشويگ، جايزه بزرگ 
ادبي دستاورد يك عمر را از سوي بنياد نويسندگان كانادا دريافت 
كرد. به گزارش ايبنا به نقل از سايت اين جايزه، جايزه اين بخش 
كه با نام مت كوهن ناميده مي شود، براي دستاوردهاي يك عمر 
مجموعه  براي  ريچاردز  مي شود.  اهدا  وي  به  كانادايي  نويسنده 
به  فرانسوي  و  انگليسي  زبان هاي  به  نثري اش  و  شعري  آثار 
رمان نويس،  نويسنده  اين  شد.  شناخته  جايزه  اين  برنده  عنوان 
اعضاي  از  كوهن  است.  شاعر  و  فيلمنامه  نويسنده  مقاله نويس، 
بنيانگذار اتحاديه نويسندگان كانادا بود و در سال 1999 در حالي 
كه 56 سال داشت، درگذشت. جايزه اين بخش 20 هزار دالر است. 
اين در حالي است كه «خواهران، برادران» نوشته پاتريك دوويت 
هفته پيش به عنوان برنده بخش داستاني بنياد نويسندگان كانادا 
خود  آن  از  را  بخش  اين  دالري  هزار   25 جايزه  و  شد  انتخاب 
نويسندگان  بنياد  غيرداستاني  بخش  دالري  هزار  جايزه 60  كرد. 
كانادا نيز كه از سال 1997با عنوان هيالري وستون اهدا مي شود، 
زندگي  درباره  كتابي  نوشتن  براي  فوران  چارلز  به  اين  از  پيش 
هر  كانادا  نويسندگان  بنياد  گرفت.  تعلق  او  به  ريچلر»  «مردخاي 
سال 10 جايزه به نويسندگان ژانرهاي مختلف در بخش داستاني، 
غيرداستاني، شعر و ادبيات كودك اهدا مي كند. در مجموع برندگان 
به  كه  نامزدهايي  به  مي كنند.  دريافت  دالر  هزار   196 جوايز  اين 
بخش نهايي راه يافته اند نيز در مجموع 43 هزار دالر اهدا مي شود.

«ليونل ترويو » برنده متيس
هر چند امسال نويسنده سرشناس فرانسوي زبان ساكن هاييتي 
با رمان «عشق زيباي انساني» تنها توانست به جمع چهار نامزد 
بي نصيب  ادبي  جوايز  فصل  در  اما  يابد،  راه  گنكور  نهايي  برتر 
زد.  رقم  خود  نام  به  را  متيس 2011  رمان  بزرگ  جايزه  و  نماند 
به گزارش ايبنا به نقل از خبرگزاري فرانسه، ترانه زيباي انساني 
ليونل ترويو يا همان قصه «عشق زيباي انساني» درباره زندگي 
به ظاهر آرام مردم يكي از جزاير كاراييب است كه با مرگ يكي 
نوه اش  جست وجوي  و  فرانسه  ارتش  بازنشسته  سرهنگ هاي  از 
رمان  اين  مي شود.  دگرگون  پدربزرگ،  مرگ  دليل  كشف  براي 
امسال جايزه بزرگ متيس 2011 را براي نويسنده پرخواننده اش 
به همراه آورد. نويسنده هاييتي تباري كه به دو زبان فرانسوي 
جنوبي  جزاير  قديمي  فرانسوي  مهاجران  زبان  همان  يا  كرئول  و 
امريكا مي نويسد، به دنبال ماريس كنده نويسنده رمان «در انتظار 
شد،  جايزه  اين  دريافت  به  موفق  گذشته  سال  كه  آب ها»  طغيان 
عنوان برجسته متيس 2011 را تصاحب كرد. سال گذشته جايزه 
ادبي متيس به ارزش نقدي 5 هزار يورو از سوي شورا و انجمن 
به  اثري  به  جايزه  اين  شد.  راه اندازي  الرئونيون  جزيره  كتاب 
زبان فرانسه تعلق مي گيرد كه ارزش هاي متنوع، انسان دوستانه، 
تبادالت فرهنگي و نمادهاي جزيره ال رئونيون را برجسته سازد. 

امسال كاترين پينالي نويسنده رمان «بر صفحه رويا» نيز از سوي 
رئونيون  شد.  روبرو  ويژه  تجليل  با  متيس  جازه  داوران  هيات 
جزيره يي در اقيانوس هند، نزديك كشور يا همان جزيره موريس 
مشهور جاي دارد. جزاير فرانسه در درياي كاراييب و اقبانوس 
هند، ته مانده مستعمرات اين كشور از قرن هفدهم هستند كه بعد 
از جنگ جهاني دوم در سال 1946 با تصويب قانوني در مجلس 
از  يكي  به  و  شده  خارج  مستعمره  شكل  از  جزاير  اين  فرانسه، 

استان هاي فرانسه تبديل شدند.

«خانه دلقك ها» برنده جايزه 
الياس كانتي

گيالن نيكي فوروف جايزه الياس كانتي 2011 را دريافت كرد. به 
گزارش ايبنا به نقل از سايت راديو بلغاريا، داستان عشقي واقعي، 
متشكل از زندگي و مرگ، اراده آزاد و سنگيني اميد، بطور خالصه 
فوروف  نيكي  گيالن  دارد.  جاي  ها»  دلقك  «خانه  رمان  مركز  در 
نويسنده بلغاريايي جايزه ادبيات ملي الياس كانتي را براي نوشتن 
و  روسه  شهر  شهرداري  سال 2005  در  كرد.  دريافت  رمان  اين 
انجمن بين المللي الياس كانتي اين جايزه را براي تجليل از صدمين 
سال تولد الياس كانتي، نويسنده برنده جايزه نوبل تاسيس كردند. 
او در شهر دانوب روسه در بلغارستان به دنيا آمده بود. بطور 
سنتي در ماه نوامبر و روز روشنگران، سازمان جوايز نويسندگان 
داستاني و نمايشنامه نويسان بلغاري با اهداي يك مجسمه ساخته 
شده به وسيله مايا كوبراتووا از برنده اين جايزه تجليل مي كند. 
پروفسور پنكا آنگلووا رييس گروه داوري انجمن بين المللي الياس 
كانتي در روسه درباره اين جايزه گفت نويسندگان بلغار افرادي 
هستند كه از نظر سياسي و اجتماعي در زمان حال درگير هستند. 
اين نويسندگان روح بين فرهنگي را منعكس مي كنند؛ چيزي كه در 
برنده  انتخاب  براي  داوري  گروه  دو  دارد.  وجود  نيز  كانتي  آثار 
اين جايزه از ميان 50 كتابي كه براي نخستين بار در فاصله زماني 
بين 30 مه  2009 تا 30 مه2011 در بلغارستان منتشر شده بود، 
كار كرد. 8 نويسنده از اين ميان نامزد دريافت اين جايزه شدند كه 
با كارهايشان در مراسم رسمي چهارمين دوره اهداي اين جايزه 
در روسه حضور داشتند. فهرست نامزدهاي جايزه 2011 شامل 
«خيابان پروانه ها» نوشته كرانا آنگلووا، «پردازنده روي» نوشته 
مي آيد»  بعدازظهر   6 ساعت  «آخرالزمان  تودوروف،  والديسالو 
زارف،  والديمير  نوشته  «خروج»  گاسپادينوف،  گئورگي  نوشته 
«پروژه داستايوفسكي» نوشته رادوسالو پاروشف، «موتوسيكلت، 
رومولوس بزرگ» نوشته ايزاك فينزي و «سبز و طاليي» نوشته 
ترجمه  زبان آلماني  به  اثر  سه  ميان  اين  از  بودند.  چولوا  سيلويا 

شده اند تا در برنامه كتابخواني وين روخواني شوند.

الياس كانتي نويسنده بلغار در سال 1905 به دنيا آمد و صد سال 
بعد در سال 2005 از دنيا رفت. او نويسنده كتاب هايي چون «برج 

بابل» و «اپراي ميمون ها» است.

فهرست اوليه نامزدهاى جايزه 
كتاب «كوستا» منتشر شد

و  شد  منتشر  «كوستا»  كتاب  جايزه  نامزدهاى  اوليه  فهرست 
نويسندگان تازه كار بايد با بزرگان ادبيات بريتانيا رقابت كنند.

بارنز،  جولين  چون  آشنايى  نام هاى  نامزدها  اوليه  فهرست  در 
كارول اَن دافى و كلر تومالين در كنار نويسندگان تازه كارى مثل 

كريستى واتسن به چشم مى خورد.

 واتسن در بيمارستان ويژه كودكان در خيابان گريت اورموند در 
لندن پرستار است، او با اولين رمان خود به نام «پرندگان كوچِك 
آفتاب در دوردست» نامزد اين جايزه شده است. اين رمان داستان 
فقير  شهرى  به  والدينش  طالق  از  پس  كه  است  ساله  دخترى 12 
نقل مكان مى كند، جايى كه با وجود فقر و تنگدستى مهر و محبت 

موج مى زند.
 واتسن 18 سالى مى شود كه به پرستارى مشغول است و از زمان 
اولين  بخش  در  او  كرده.  نوشتن  به  شروع  فرزندش  اولين  تولد 
رمان نامزد اين جايزه شده، جايزه اى كه داوران با صداقت اعالم 

كرده اند به «لذت بخش ترين» اثر اهدا مى شود.
 در مجموع 20 نويسنده در پنج رشته جايزه يعنى بهترين رمان، 
رمان اول، زندگينامه، شعر و كتاب كودكان رقابت مى كنند، جايزه 
هزار  جايزه اى 30  اصلى  برنده  و  است  پوند  هزار  پنج  بخش  هر 

پوندى دريافت مى كند.
 

«100 روز آخر»
مى خورد،  چشم  به  مك گينس  پاتريك  نام  رمان  اولين  بخش  در   
آكسفورد  دانشگاه  در  تطبيقى  ادبيات  و  فرانسه  زبان  استاد  او 
است و با رمان «100 روز آخر» نامزد جايزه شده. كوين برى با 
رمان «شهر بوهين» و كرى يانگ با رمان «پائو» با موضوع دنياى 
زيرزمينى تبهكارى در جامائيكا ديگر نامزدهاى بخش اولين رمان 

هستند.
هستند؛  كاركشته  نويسندگانى  همگى  رمان  بخش  نامزدهاى   
جوليان بارنز كه با «حسى از يك پايان» جايزه بوكر امسال را به 
خانه برد با جان برن سايد رقابت مى كند. برن سايد شاعر است و 
كتاب شعرش به نام «استخوان گربه سياه» جايزه شعر فوروارد 
امسال را گرفته است و با رمان «تابستان غرق شدن» وارد رقابت 
شده. ديگر نامزدهاى اين بخش اندرو ميلر با «ناب» و لوئيسا يانگ 

با «عزيزم مى خواستم بگويم» هستند.
 

«تابستان غرق شدن»
 در بخش بهترين زندگينامه كلر تومالين با زندگينامه چارلز ديكنز 
ساموئل  زندگينامه  با  سال 2002  نويسنده  اين  شده،  رقابت  وارد 
پپيس برنده جايزه كوستا شده است. متيو هاليس با كتاب زندگينامه 
ادوارد توماس شاعر، پاتريك و هنرى كاكبرن با زندگينامه هنرى 
از  شرحى  با  بلك برن  جوليا  و  بوده  شيزوفرنى  دچار  كه  دمونز 

زندگى اهالى روستايى در ايتاليا نامزد شده اند.
 

«چارلز ديكنز: يك زندگى» نوشته كلر تومالين
جايزه  برنده  پيش  سال  دو  كه  دافى  ان  كارول  شعر  بخش  در   
كوستا شد با مجموعه شعر «زنبورهاى عسل» با جكى كِى با كتاب 
«نوامبر»  با  اوبرايان  شان  و  «شب»  با  هارسنت  ديويد   ،«Fiere»
رقابت مى كند. برندگان بخش شعر جايزه كوستا اغلب برنده جايزه 

اصلى 30 هزار دالرى كوستا هم شده اند.
 در بخش كتاب كودكان نيز مارتين بدفورد با «فليپ»، فرانك كاترل 
و  كوچك»  «تغيير  با  ايوانز  ليسا  فراموش نشده»،  «كت  با  بويس 

موريا يانگ با «جاده خونين» نامزد هستند.
برنده  و  مى شوند  معرفى  ژانويه  چهارم  روز  بخش  هر  برندگان   

جايزه 30 هزار دالرى روز 24 ژانويه اعالم مى شود.
 

گاردين / 15 نوامبر
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16 نوامبر سالروز تولد خالق رمان «كوري» 

نويسنده اي كه همه 
دوستش دارند

كه  است  نويسندگاني  از  يكي  تولد  روز  نوامبر   16

با  باشيم  نخوانده  را  وي  آثار  همه  اگر  ما  اغلب 
محسوب  وي  آثار  بهترين  از  يكي  كه  كوري  رمان 
نويسنده  ساراماگو  هستيم.ژوزه  آشنا  مي شود 
ژوئن  و 18  آمد  دنيا  به  نوامبر 1922  پرتغالي 16 
شمال  در  كوچك  دهكده اي  در  2010درگذشت. 
او  آمد  دنيا  به  كشاورز  خانواده اي  در  ليسبون 
معاش  امرار  براي  را  خود  دبيرستاني  تحصيالت 
نظير  مختلفي  شغلهاي  به  و  گذاشت  تمام  نيمه 
پرداخت.  روزمزدي  كارگري  و  مكانيكي  آهنگري، 

پس از مدتي به روزنامه نگاري مشغول شد. 
در  گناه»  «كشور  نام  با  كتابش  اول  چاپ  از  پس 
در  ناكامي  و  مخاطب  نداشتن  علت  به  سال 1947 
چاپ، كتاب دومش را هرگز به چاپ نرساند و گويي 
كتاب  انتشار  با  اينكه  تا  كرد.  رها  را  نويسي  رمان 
«بالتازار و بلموندا» در سال 1982 به شهرت رسيد. 
قرن  در  پرتغال  انحطاط  به  كه  تاريخي  رمان  اين 
شانزده ميالدي مي پردازد يكي از مهمترين آثار اين 
ريكاردو  مرگ  مي شود.«سال  محسوب  نويسنده 
ريس» و «تاريخ محاصره ليسبون» و «همه نامها» 
با ترجمه عباس پژمان، «بلم سنگي» با ترجمه مهدي 
مينو  از  فارسي  به  ترجمه  سه  با  غبرايي، «كوري» 
مشيري، اسداهللا امرايي و مهدي غبرايي، «مرد تكثير 
شده» با ترجمه عبدالرضا روزخوش و «بينايي» به 
ترجمه كيومرث پارساي. نكته جالب توجه در مورد 
سبك نوشتاري اين نويسنده عدم كاربرد نشانگان 
سجاوندي به صورت متداول و استفاده از جمالت 

بسيار طوالني است. 
ويرگول  و  نقطه  از  عالئم نگارشي تنها  ميان  از  او 
جمله  مثًال  كه  عالمتها  ساير  از  و  مي كند  استفاده 
گيومه  در  را  آن  يا  مي كند  مشخص  را  سوالي 
گوهاي  و  گفت  مي پرهيزد.  مطلقا  و...  مي گذارد 
شخصيت هاي داستان را پشت سرهم مي نويسد و 
مشخص نمي كند كه كدام جمله را چه كسي گفته و 

به ندرت يك پاراگراف را تمام مي كند. 
مي توان گفت ساراماگو يكي از نويسندگاني است 
كه همه مردم دنيا دوستش دارند و در نوشته هايش 
پيرامونشان  جهان  كاستيهاي  و  را  خود  نوعي  به 

را مي يابند.
مانند  و  است  مدرن  اخالقى  حكايت  يك  "كوري" 
اخالقى  پيامهايى  يا  پيام  كهن  اخالقى  داستانهاى 
را، اما براى مخاطبى امروزى، در خود نهفته دارد. 
داستانها،  آن  مانند  باز  كه  است  دليل  همين  به 
قهرمانهايش نه به نام بلكه با يك صفت ياد ميشوند.
ژوزه ساراماگو، نويسندة پرتغالي، كه بارها نامزد 
دير  و   ، سرانجام  بود،  شده  ادبيات  نوبل  جايزة 
سال  در  شد  موفق   – سالگي  سن 76  در   – هنگام 
1998 اين جايزه را از آن خود وكشورش كند. آثار 
رئاليسم  عبارتي  به  كه  شاعر  و  نويس  رمان  اين 
جادويي را با انتقادات گزندة سياسي مي آميزد به 

25 زبان ترجمه شده است. 

در  ليسبون  نزديكي  در   1922 سال  در  ساراماگو 
فقر  دليل  به  و  آمد  دنيا  به  تنگدست  خانواده اي 
پايان  به  را  دانشگاهي اش  تحصيالت  نتوانست 
رساند. در يك آهنگري به كارمشغول شد تا بتواند 

به طور پاره وقت به درسش ادامه دهد.
ساراماگو نخستين رمانش« كشور گناه» را درسال 
1947 نوشت اما 35 سال انتظار كشيد تا سرانجام 
انتشار  با   1982 سال  در  شهرت  و  ادبي  موفقيت 

رمان « بالتازار و بليوندا» به سراغش بيايد.
و  تاريخ  و  تخيل  كه  ساراماگو  شاعرانة  سبك 
انتقاد از سركوب سياسي و فقر را با هم مي آميزد 
موجب شده است كه او را به نويسندگان امريكاي 
التين بويژه گابريل گارسيا ماركز تشبيه كنند. اما 
ساراماگو منكر اين شباهت است و مي گويد بيشتر 

از سوانتس و گوگول تأثير پذيرفته است.
عيسي  روايت  به  انجيل   » ساراماگو  جنجالي  اثر 
مسيح» بود كه در سال 1992 منتشر گرديد. وزير 
برآشفت  رمان  اين  از  آنچنان  پرتغال  وقت  كشور 
كه نام ساراماگو را از فهرست نامزدهاي : جايزة 
ادبي اروپا» حذف كرد و گفت اين رمان توهين به 
كاتوليكهاي پرتغال است و موجب تفرقه افكني در 
كشور شده است . ساراماگو نيز به نشانة اعتراض 
با همسر اسپانيايي اش پرتغال را ترك گرفت و به 
النساروت، جزيره اي آتشفشاني از جزاير قناري، 

به تبعيدي خود خواسته رفت.
فرهنگستان سوئد با ستايش از ساراماگو و اعالم 
اهداي جايزة نوبل ادبيات 1998 به وي گفت:« آثار 
و  شفقت  و  تخيل  از  ملهم  تمثيلهاي  با  ساراماگو 
طعنه ما را بي وقفه وادار به ادراك يك واقعيت فرار 

و مبهم مي كند.»
 ، تمثيلي  اثر  يك  است،  خاص  رمان  يك  كوري»   »
بيرون از حصار زمان و مكان، يك رمان معترضانه 
اجتماعي، سياسي كه آشفتگي واجتماع و انسانهاي 
مناسبات  و  خويش  افكار  دايرة  در  را  گم  در  سر 

اجتماعي تصوير مي كند.
اعمال  كه  دارد  حقيقت  اين  بر  تأكيد  ساراماگو 
انساني در « موقعيت» معنا مي شود و مالك مطلقي 
انسان  موقعيت  زيرا  ندارد،  وجود  قضاوت  براي 
كالم  يك  در  است.  دائمي  تحول  در  و  نيست  ثابت 
رمان  اين  در  ساراماگو  ذهن  عمدة  دغدغة  ساده، 
فلسفي مسئله سرگشتگي انسان معاصر يا « انسان 
هاي  اليه  و  ابعاد  خالل  از  كه  است  موقعيت»  در 

مختلف و واكنشهاي انان بررسي مي شود.
و  خشونت  نقد  رمان  اصلي  مايه هاي  ديگر  از 
و  ديكتاتوري   ، كوركورانه  اطاعات  ميليتاريسم، 

سير تاريخي و فراگير بودن آن است. 
در شهري كه اپيدمي وحشتناك كوري- نه كوري 
شيوع  تابناك-  و  سفيد  كوري  كه  تاريك  و  سياه 
پيدا مي كند و نمي دانيم كجاست و مي تواند هر جايي 
باشد، خيابانها نام ندارد. شخصيتهاي رمان نيز نام 

ندارد.
داشت،  دودي  عينك  كه  دختري  دكتر،  زن  دكتر،   
لوچ  پسرك  داشت،  سياه  بند  چشم  كه  پيرمردي 
.سبك و ساختار دشوار رمان، پس از چند صفحه، 
جاذبه اي استثنايي پيدا مي كند.درخالل پاراگرافهاي 
مشكالت  و  انسان  روح  پيچيدگي هاي  طوالني، 

غامض زندگي را تداعي مي كند.
است.  معنوي  كوري  ساراماگو  نظر  مورد  كوري 
به  خود  عاقالنه  رفتار  و  قانونمندي  و  سازماندهي 
پيچيده  كالم  ساراماگو  است.  بينايي  آغاز  نوعي 
شخصيتهاي  تك  تك  دهان  در  را  پهلويش  چند  و 
كتاب و مخصوصاض در پايان در دهان زن دكتر 
گذاشته است:« چرا ما كور شديم، نمي دانم ،شايد 
 ، بله   ، بداني  مرا  عقيدة  مي خواهي   ، بفهميم  روزي 
بگو ، فكر نمي كنم ما كور شديم ، فكر مي كنم ما كور 
ببينند  مي توانند  كه  كورهايي  بينا،  اما  كور  هستيم، 

اما نمي بينند.»
خود  عميق  باور  و  تعهد  كوري»   » در  ساراماگو 
را به عدالت اجتماعي، احترام به خرد و عقل سليم 
ضمانت  را  تنها  كه  جسم  و  روح  تزكية  با  همراه 
پايدار ماندن هر جامعه اي است درغالب يك رمان 

هنرمندان و شگفت انگيز به ما ارمغان ميدهد.
ساراماگو  شد.  منتشر   1995 سال  در  كوري»   »
است.  تمثيلي   ، نيست  واقعي  كوري  اين  مي گويد:« 
كور شدن عقل و فهم انسان است. ما انسانها عقل 

داريم و عاقالنه رفتار نمي كنيم....»

ادبيات
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مرگ يك روشنفكر

محمد عبدى نويسنده ، منتقد فيلم و پژوهشگر 
ساكن لندن با همكارى انتشارات مردمك  كتاب  
چاپ  به  مجددا  را     ” روشنفكر  يك  مرگ   ”

رساند.
كوتاه  داستان   12 مجموعه  روشنفكر  مرگ 
است. همه داستان ها بر مبناى ديدن موضوعى 
نوشته  ديگر  اى  زاويه  از  معمولى  و  متعارف 
در  تصادف  صحنه  ديدن  مانند  است.  شده 
تصادف  در  كه  مردى  ديد  زاويه  از  خيابان 
است.  افتاده  جاده  در   و  شده  كشته  رانندگى 
بيشتر داستان هاى كتاب بر آشنايى زدايى از 
استوار  روزمره  زندگى  باورهاى  و  ها  عادت 

است.
به  توانند  مى  كتاب  اين  خريد  جهت  عالقمندان 

وب سايت آمازون مراجعه فرمايند

نامزدهاي نهايي جايزه 
كتاب اول «گاردين» 

معرفي شدند
فهرست اسامي نامزدهاي نهايي جايزه كتاب 

اول «گاردين» اعالم شد. 

اسامي پنج نويسنده راه يافته به مرحله نهايي 
«گاردين»  اول  كتاب  پوندي  هزار   10 جايزه 
فهرست  از  برگزيدگان  اين  نام  شد.  اعالم 
معتبر  جايزه  اين  اوليه  نامزدهاي  نفري   10
فهرست  اين  در  است.  شده  انتخاب  ادبي 
برنده  نويسنده  موخرجي»  «سيدارتا  نام 
جايزه «پوليتزر» به چشم مي خورد كه كتاب 
بيماري  با  مبارزه  درباره  او  زندگينامه يي 
آالم»  «پادشاه  است.  شده  نوشته  سرطان 
«استفن  با  «گاردين»  جايزه  دريافت  براي 
«كبوتر  پرفروش  رمان  نويسنده  كلمن» 
خالق  وياللوبوس»  پابلو  «خوآن  انگليسي»، 
وحيد»  «ميرزا  خرگوش»،  النه  «انتهاي 
ولدمن»  «ايمي  و  «همدست»  كتاب  صاحب 
مي پردازد.  رقابت  به  «فرمانبري»  نويسنده 
كه  است  غيرادبي  اثر  تنها  كتاب «موخرجي» 
به فهرست نامزدهاي نهايي جايزه «گاردين» 

راه پيدا كرده است.

آينده  ماه  اول «گاردين»  كتاب  جايزه  برنده   
اين  پيشين  برندگان  از  شد.  خواهد  معرفي 
فوئر»،  سفرن  «جاناتان  به  مي توان  جايزه 
اشاره  «الكساندرهريس»  و  اسميت»  «زادي 
«آنتونيا  گاردين ،  روزنامه  نوشته  به  كرد. 
فريزر»،  «سارا چرچول»، «استوارت بروم» و 
جايزه  داوران  هيات  اعضاي  وينر»  «كاترين 

10 هزار پوندي كتاب اول «گاردين» هستند.
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سينما

روز 16 نوامبر تولد مارتين اسكورسيزي، 
يكي از بزرگترين كارگردانان جهان است 
وي 7 بار نامزد دريافت جايزه اسكار شد 
را  زيادي  اسكارهاي  بايد  كه  حالي  در  و 
كارگرداني  براي  تنها  مي برد،  خانه  به 
توانست   2007 سال  در  «مرحوم»  فيلم 
وي  عوض  در  شود.  جايزه  اين  برنده 
معتبر  جوايز  تمامى  كسب  دار  عنوان 
گلدن  تا  گرفته  اسكار  از  دنيا  سينمايى 
كارگردانان  اتحاديه  انجمن  بافتا،  گلوب، 
و  كن  معتبر  جشنواره  البته  و  آمريكا 
همچنين معروف ترين جايزه تلويزيونى 
رده  از  بسيارى  در  مى باشد.  امى  دنيا، 
به  را  اسكورسيزى  سينمايى  بندى هاى 

عنوان بهترين كارگردان مى شناسند.
سال گذشته مارتين اسكورسيزى شروع به ساخت نسخه سينمايى 
اين  كرد.  سلزنيك»  «برايان  گرافيكى  رمان  كابره»،  هوگو  «خالقيت 
پشت  در  كه  است  «هوگو»  نام  با  ساله   12 يتيمى  داستان  رمان، 
ديوارهاى ايستگاه مترو پاريس زندگى مى كند. هوگو (آسا باترفيلد) 
آن ها  از  و  مى كند  آمد  و  رفت  ايستگاه  ساعت هاى  اجزاى  بين  از 
نگهدارى مى كند اما او رازى در زندگى اش دارد: يك روبات خراب و 
دفترچه اى كه پدر مرحومش (جود الو) براى او باقى گذاشته است. 
خراب  روبات  كردن  تبديل  براى  ناقص  دستورالعملى  دفترچه  اين 
ماجراهايى  وارد  روبات  معماى  حل  براى  او  دارد.  زنده  موجود  به 
فرزند  و  مزاج  تند  فروشى  بازى  اسباب  با  رويايى  از  مى شود، 

خوانده اش (كلوئه مورتز) تا آشنايى با «جورج مليس» (بن كينگزلى)، 
سازنده اسباب بازى و فيلمساز معروف فرانسوى و ورود به دنياى 
عجيب سحر و جادو. «هوگو» 23 نوامبر اكرانش را در آمريكا آغاز 
خواهد كرد. اين درحالى است كه اين فيلم براى اولين بار در جشنواره 
برداشت.  در  را  منتقدان  مثبت  واكنش  و  شد  داده  نمايش  نيويورك 
اسكورسيزى درمورد به روز كردن دنياى فانتزى مليس بعد از يك 

قرن، آن هم به صورت سه بعدى صحبت كرده است: 

راننده  فيلم  اصلى  (شخصيت هاى  الموتا»  «جيك  بيكل»،  «تراويس 
و حاال «هوگو». چه  دنيرو)  رابرت  بازى  با  تاكسى و گاو خشمگين 

چيز موجب شد كه فيلم كودك بسازى؟ 

بين  حركتش  و  ديوار ها  پشت  در  كوچك  پسرى  كردن  زندگى  ايده 
ايستگاه  سقف  در  كه  مى ماند  اين  مثل  ساعت ها.  اين  داخلى  اجزاى 
روى  ستاره هاى  نقاشى  بين  از  و  كنى  زندگى  سنترال»  قطار «گرند 

سقف به بيرون نگاه كنى. 

پس جذابيت اصلى ساخت يك نوع فيلم تخيلى بود؟ 

خب «هوگو» در حقيقت يك فيلم تخيلى نيست. فيلمى تخيلى از نوع 
اين  در  نيست.  نارنينا»  «ماجراهاى  و  حلقه ها»  «ارباب  پا تر»،  «هرى 
خيلى  خيلى  آدم ها  و  اتفاقات  مى شود  سعى  تخيلى،  فيلم هاى  نوع 
پنجره اى  پشت  اژد ها  يك  كند.  باورش  بيننده  تا  كنند  جلوه  واقعى 
ظاهر مى شود و آنقدر باور پذير ساخته شده است كه شما مى توانيد 
بسيار  فانتزى  نيز  هوگو  در  مى شود.  اتاق  وارد  كه  كنيد  تصور 
بايد  تخيلى  چنين  ايجاد  براى  شما.  قلب  و  ذهن  در  اما  است،  واقعى 
از مكانيسم هايى استفاده شود- كه مى تواند ساعت ها، دكور داخلى، 
وسيله ها  اين  درونى  كاركرد  از  باشد-  روبات  يا  قطار  لوكوموتيو، 
استفاده مى شود. ما چندين روز براى انتخاب صداهاى مناسب براى 
او  باشد.  واضح  او  كارهاى  همه ى  تا  گذاشتيم  وقت  روبات  اجزاى 
مانند يك نوازنده پيانو است و   همان وجه سحر و جادوى فيلم است. 
آيا او يك موجود زنده است؟ در مورد چه چيزى فكر مى كند؟ اين   

همان تخيل و فانتزى فيلم است. 

بسيارى از بخش هاى فيلم را در استوديوى «شپرتون» در خارج از 

لندن تصويربردارى كردى. در ساخت لوكيشن ها، چه وجه پاريس 
برايت مهم تر بود؟ 

ما با تاثير گرفتن از ايستگاه هاى قطار پاريس- مانند «پاريس ليون»، 
يك   - پارناس»  مونت  «پاريس  قديمى  ايستگاه  و  نورد»  «پاريس 
تصويرى  و  فرهنگى  وجوه  آن،  بر  عالوه  ساختيم.  قطار  ايستگاه 
گرفتيم.  نظر  در  نيز  را   30 دهه  اوايل  و   20 دهه  اواخر  در  پاريس 
آن ها  كه  كوتاهى  فيلم هاى  و  «دادا» ها  ادبى  و  هنرى  جنبش  از  مثال 
ساخته بودند استفاده كرديم و پاريسى ساختيم كه در حقيقت پاريس 
نيست، يك برداشت آمريكايى از پاريس است. اين را براى شوخى 
مى گويم، من هميشه از خودم مى پرسيدم كه «از كجا بايد بفهميم كه 
اينجا پاريس است؟» و در جواب، هر زاويه اى كه بود فرقى نمى كرد، 

مى گفتم: «يك برج ايفل درونش قرار دهيد!» 

تا به حال بسيارى از فيلم هايتان با مزه و خنده دار بودند. اما خنده 
دار براى بزرگساالن؛ تند و گزنده. آيا براى شما سخت نبود كه حاال 

بايد به نوعى ديگر فيلمى خنده دار و بامزه مى ساختيد؟ 

من تا به حال فرصت تجربه اين فضاى متفاوت را نداشتم. در فيلم 
«رفقاى خوب» لحظه هاى بامزه اى وجود دارد كه بسيار هم خنده دار 
«جو  كه  لحظه اى  مثال  است.  تلخ  و  سياه  شوخى ها،  آنجا  اما  است. 
پشى» و «هنرى هيل» دارند بحث مى كنند و آنجا را به آتش مى كشند 
و اين آتش از پس زمينه آغاز مى شود. نوع شوخ طبعى و بامزه بودن 
فيلم بستگى به متن دارد. مثال اگر تو به من بگويى كه يك نفر با لباس 
دزدى  است!  بامزه  اين  مى رود-  بانك  دزدى  به  هفته  هر  «گامبى» 
بانك بامزه نيست اما پوشيدن لباس «گامبى» خنده دار است. تم اصلى 
داستان هوگو داستان يك پسر و ارتباط او با پدر مرحومش است و 

اين بسيار جدى تر از آن است كه خنده دار باشد. 

نظرت  مورد  تصوير  به  تا  مى كشيدى  بسيارى  زحمت  گذشته،  در 
زير  را  داغ  آهن  از  تكه اى  نفر  يك  خشمگين»  «گاو  فيلم  در  برسى. 
بى رمق  و  خسته  را  المولتا»  «جيك  چهره  تا  مى داشت  نگه  دوربين 
«آرچر»  كه  اولى  لحظه  معصوميت»  «عصر  فيلم  در  يا  دهى.  نشان 
«الن» را مى بيند، طورى هر فريم را در بعدى حل كردى تا همه چيز 
جديدى  تجربيات  چه  «هوگو»  براى  برسد.  نظر  به  كند  و  گيج كننده 

داشتى؟ 

دوست داشتم آن چيزى كه معموال امكان انجامش با دوربين هاى سه 
بعدى نبود را امتحان كنيم و انجامش دهيم و اين تقريبا هر تصويرى 
را در بر مى گرفت. اما لذت بخش ترين قسمت كار، ساخت استوديوى 
شيشه اى «جورج مليس» بود. ما شروع به برگرداندن صحنه هايى از 
فيلم هاى مليس كرديم و سعى كرديم تا آنجا كه مى توانيم اين كار را 
خوب انجام دهيم. لوكيشن زير درياى «قلمروى پرى ها» را بازسازى 
روز  شش  پنج  مليس  فيلمسازى  صحنه هاى  فيلمبردارى  كرديم. 
دوران  زمان هاى  بهترين  از  يكى  من  براى  لحظه ها  آن  كشيد.  طول 

فيلمسازى ام بود. 

چه چيز باعث شد كه به صورت سه بعدى اين فيلم را بسازى؟ 

من از سال 1953، وقتى كه دوازده سالم بود طرفدار فيلم هاى سه 
بعدى بودم و همه  فيلم هاى سه بعدى آن زمان را ديده ام: «از فضاى 
خارج زمين آمد»، «هيواليى از مرداب سياه»، «مرا ببوس كيت». كه 
همه  اين ها به صورت سه بعدى بسيار زيبا بودند. آن چيزى كه روى 
من تاثير گذاشت آدم ها و پيكره ها در هر فريم بودند. اين موارد در 
فيلم ها وقتى  در اين  داشت.  وجود  وفور  به  بگير»  قتل  را نشانه  «ام 
بازيگران به سمت دوربين حركت مى كردند، احساس مى كردى تو هم 
در كنارشان هستى. كامال يك تجربه  متفاوت بود، متفاوت با تئا تر و 

سينما دو بعدى. االن هم همين طور است. 

خأل  احساس  نبود  بعدى  سه  سينماى  كه  سالى   40 فاصله  در  آيا 
نمى كردى؟ 

البته. اين را جدى مى گويم. «ديويد كراننبرگ» زمانى برايم يك كتاب 
داستان مصور سه بعدى فرستاد، چون كه او حس من را مى دانست. 
را  مخصوص  عينك هاى  آن  بايد  بعدى  سه  صورت  به  ديدن  براى 
بزنى. بار ها اين موقعيت پيش آمده كه مى گفتم: «تو را به خاطر خدا! 
مشكل فوكوس چيست؟ چرا فوكوس را درست نمى كنند؟» و يك نفر 

بايد به من يادآورى مى كرد كه «مارتى، عينكت را بزن!»

مترجم: رسول مختاري 
نيويورك تايمز 

مارتين اسكورسيزي از فيلم  جديدش، «هوگو كابره» مي گويد 

مارتى عينكـــت را بزن!
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اعتراف جورج كلــــوني 
به خود كشـــــــى

جورج كلوني»، بازيگر نامدار سينماي آمريكا اعتراف كرد، پس 
از جراحتي كه هنگام بازي در فيلم «سيريانا» در سال 2005 
برايش به وجود آمد، تصميم گرفته بود به زندگي اش پايان دهد. 
جورج كلوني در سال 2005 هنگام بازي در فيلم «سيريانا» كه 
براي آن نامزد جايزه اسكار نقش مكمل مرد شد، در يك صحنه 
دچار مصدوميتي شد كه وي را دچار ضايعه نخاعي جدي كرد 
بود.  گرفته  خودكشي  به  تصميم  كلوني  كه  بود  آن  از  پس  و 
نشريه  جديد  شماره  با  گفت وگو  در  كلوني  ايسنا،  گزارش  به 
«رولينگ استونز» گفت: «در آن زمان به اين نتيجه رسيده بودم 
كه ديگر امكان زندگي در چنين شرايطي وجود ندارد و واقعا 
نمي توانستم زندگي كنم. در بيمارستان روي تخت بودم و قادر 
به هيچ حركتي نبودم. حدود سه هفته دچار سردردهايي بودم 
راهي  دنبال  همين  براي  بودم.  شده  مغزي  سكته  دچار  انگار 
مي گشتم تا به زندگي ام پايان بدهم.» كلوني 50 ساله كه اكنون 
روي  بر  مارس»  «عيد  نام  با  كارگرداني اش  تجربه  جديدترين 
معاصر  بازيگران  بزرگترين  از  است،  جهان  سينماهاي  پرده 
سينماي جهان محسوب مي شود كه در خانواده اي معروف در 
زمينه تجارت و هنر به دنيا آمد. خانواده جورج از كاتوليك هاي 
را  خود  دين  احكام  و  مسائل  همه  و  بودند  متعصب  بسيار 
رعايت مي كردند و جورج در چنين خانواده اي پرورش يافت. 
در سال 1984 جورج كار سينما را با اجراي نقشي كم اهميت 
در فيلمي تجربه كرد كه حتي به مرحله پخش نرسيد اما توجه 
تهيه كنندگان را به خود جلب كرد. او دلسرد نشد بلكه به بازي 
در فيلم هاي سينمايي عالقه مند شده بود و احساس مي كرد اگر 
پا در اين عرصه بگذارد به موفقيت دست مي يابد. او با قيافه 
به  را  كارگردانان  نظر  داشت  كه  تيپي  خوش  و  مصمم  جدي، 
سينما  به  راهي  بود  توانسته  اينكه  از  جورج  كرد.  جلب  خود 
پيدا كند، بسيار خوشحال بود. بازي او در فيلم هاي «يك روز 
خوب»و «خارج از ديد» در كنار جنيفر لوپز در سال 1998، «از 
طلوع تا غروب»، «اي برادر كجايي» و «توفان كامل» كه اكثر 
باالترين  به  را  او  بود  پليس  ها  و  دزدي  درباره  موضوع شان 
فيلم  با  سال 2006  در  وي  رساند.  شهرت  و  موفقيت  درجات 
«سيريانا» برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر مكمل مرد شد و 
با فيلم «شب بخير و موفق باشيد» نامزد جايزه اسكار بهترين 

كارگرداني بود.

مارگارت تاچر منتقـــدان 
را به تحسين واداشت

پيشين  وزير  نخست  تاچر،  مارگارت  نقش  در  استريپ  مريل  بازى 
بريتانيا در فيلم سينمايى «بانوى آهنين» با استقبال گرم منتقدان همراه 

شد.
آهنين»  «بانوى  پوستر  از  لندن  در  نوامبر   14 روز  استريپ  مريل 

رونمايى كرد و فيلم براى تعدادى از منتقدان به نمايش درآمد.
 كوين ماهر، منتقد تايمز درمورد فيلم نوشت: «استريپ زن درون اين 

شخصيت كاريكاتورى را پيدا كرده است.»
نوشت:  آهنين»  «بانوى  درمورد  هم  تلگراف  منتقد  گريتن،  ديويد   
«جوايز به سمت استريپ روانه مى شوند؛ درخشندگى او تمام فيلم را 

تحت الشعاع قرار مى دهد.»
 زان بروكس، منتقد گاردين درمورد استريپ گفت: «بازى او خيره كننده 
است و بدون نقص» ولى افزود: «اما به نظر مى رسد استريپ تنها سالح 

اين فيلم است كه براى لحظاتى احمقانه و بى معنى مى شود.»
 فيلمنامه «بانوى آهنين» را ابى مورگان، فيلمنامه نويس «قاچاق انسان» 
نوشته كه متن سريال سياسى-اقتصادى «ساعت» را هم براى بى بى سى 
نوشته است. فيلم را فيليدا لويد، كارگردان «ماما ميا!» كارگردانى كرده 

است.
و  كرد  تعريف  «استريپ»  بازى  از  نيز  ديلى ميل  منتقد  بميگ بوى،  باز 
نوشت: «فقط بازيگرى در حدواندازه استريپ مى تواند تاچر واقعى را 
روى پرده سينما به تصوير بكشد. بازى او در حد بسيار عالى است، 

آن چنان كه نقطه عطفى در معيارهاى بازيگرى است.»
 فيلم داستان زندگى مارگارت تاچر در روزهاى پيرى و خستگى است 
كه به گذشته فكر مى كند و اولين سال هاى موفقيت خود در برهم زدن 
قراردادهاى طبقاتى تا رسيدن به مقام نخست وزيرى و سپس سقوط 

سياسى در سال 1990 را به خاطر مى آورد.
 

در «بانوى آهنين» جيم برودبنت در نقش دنيس تاچر، همسر مارگارت 
و ريچارد اى. گرانت و آنتونى هد در نقش جفرى هو و مايكل هسلتين 

وزيرهاى كابينه بازى كرده اند.
 

تغيرات  دوران   1990 تا   1979 سال  از  تاچر  نخست وزيرى  دوران 
اجتماعى و اقتصادى در بريتانيا است. تاچر پس از يك دوره طوالنى 
اعتصاب كه به «زمستان نارضايتى» معروف بود روى كار آمد. او به 
همراه دولت محافظه كارش دست به اصالحات بسيارى زد تا دولت در 

برابر تورم و اتحاديه ها زمين نخورد.

سياست هاى او موجب چنددستگى شد؛ بخش هاى خدماتى با رشد ويژه 
نرخ  و  كرد  سقوط  توليد  اما  شدند،  خانه  صاحب  بسيارى  و  روبرو 

بيكارى باال رفت.
 از استريپ به عنوان يكى از بخت هاى اصلى بخش بهترين بازيگر زن 
در جوايز اسكار 2012 ياد مى شود. او دو بار براى فيلم هاى «كريمر 
عليه كريمر» و «انتخاب سوفى» برنده اسكار شده و درمجموع با 16 

بار نامزدى اسكار ركورددار است.
اكران  شمالى  آمريكاى  در  محدود  بطور   30 از  آهنين»  «بانوى  فيلم   

مى شود تا بتواند در گردونه نامزدهاى اسكار رقابت كند.
 بى بى سى / 15 نوامبر



جمعه 27 آبان ماه 1390 -  شماره 224هفته نامه پرشين1414
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

آهنگسـازى براى 
تمام فصــول

 اِنيو موريكونه (متولد 10 نوامبر 1928)
انيو موريكونه، يكى از بزرگترين آهنگسازان فيلم در جهان اگر چه نزديك 
به هشتاد سال از عمرش مى گذرد و تا به حال جوايز متعددى، از شير 
طاليى جشنواره ونيز گرفته تا جايزه گلدن گلوب را كسب كرده ، اما جاى 
خالى  ايتاليايى  بزرگ  آهنگساز  اين  افتخارات  كلكسيون  در  اسكار  جايزه 

بوده كه حال اين خال نيز پر شده است. 
براى دومين بار در تاريخ هفتاد و نه ساله مراسم اسكار، جايزه يك عمر 
فعاليت هنرى به يك آهنگساز سپرده مى شود. انيو موريكونه نامى است 

كه همه عالقه مندان سينما و به ويژه سينماى وسترن را به سال هاى دور 
برده و تداعى كننده نواى دلنشين فيلم «خوب ، بد ، زشت» است. 

اثر  از 400  بيش  خلق  با  موسيقى  حوزه  در  فعاليت  سال  پاس 45  به  او 
براى فيلم و سريال هاى تلويزيونى روز 25 فوريه در سالن آكادمى اسكار 
مورد تقدير قرارخواهد گرفت. موريكونه پيش از اين 5 بار كانديد دريافت 
جايزه اسكار براى بهترين موسيقى فيلم شده بود ولى هيچگاه موفق به 

دريافت آن نشد. 
انيو موريكونه در سال 1928 در شهر رم پايتخت ايتاليا به دنيا آمد و در 
 Santa Cecilia يكى از معروف ترين كنسرواتوارهاى دنيا سانتا چچيليا
موسيقى را آموخت. او نواختن ترومپت، آهنگسازى و همچنين رهبرى كر 

را در همان كنسرواتوار فرا گرفت. 
در سال 1962 كار نوشتن موسيقى فيلم را آغاز كرد و توانست در يك 
سال 20 موسيقى متن فيلم بنويسد. نام موريكونه با موسيقى فيلم «براى 
يك مشت دالر» اثر سرجيو لئونه بر سر زبان ها افتاد و از آن پس پله هاى 

پيشرفت را يكى بعد از ديگرى باال رفت. 
بد،  «خوب،  فيلم  براى  موسيقى  ساختن  با  موريكونه  آن  از  پس  چندى 
در  موسيقى  مشهور  هاى  چهره  از  يكى  به  كارگردان  همان  اثر  زشت» 

سينما تبديل شد و به خصوص نام او با سينماى وسترن گره خورد. 
وسترن  به  سينمايى  منتقدان  بين  در  كه  ايتاليايى  نوع  از  وسترن  البته 

اسپاگتى شهرت دارد. 
بد،  فيلم «خوب،  موسيقى  در  الكترونيك  ابزار  و  صداها  از  استفاده  با  او 
زشت» دست به خلق اثرى زد كه در زمان خود يك نوآورى محسوب مى 
شد. موريكونه در موسيقى خود از افكت ها و صداهايى استفاده كرد كه 
نمى شد آنها را با سازهاى آكوستيك توليد كرد. از آن جمله مى توان به 

استفاده او از سوت اشاره كرد. 
تركيب بندى سازهاى «خوب ، بد ، زشت» و هم چنين استفاده از اصوات 
شصت  (دهه  زمان  آن  در  كه  بود  كارهايى  از  الكترونيك  و  نامتعارف 

ميالدى) بسيار بديع و خالقانه جلوه مى كرد و همين نوآورى او، منتقدان 
را از آن زمان تا اكنون به ستايش واداشته است. 

تنوع سبك در كارهاى موريكونه از ديگر خصوصيات اين آهنگساز است. 
او شيوه هاى مختلف را در آهنگ هايش تجربه مى كند . 

به عنوان مثال درست برخالف موسيقى فيلم «روزى روزگارى آمريكا» 
كه در ذات خود تم زيبا و برجسته اى دارد، موريكونه در فيلم «خوب ، 
بد ، زشت» از يك تم ساده و پيش پا افتاده و حتى هزل آميز مجموعه اى 

دلنشين و به ياد ماندنى برجاى مى گذارد. 
كه  است  آن  فيلم  موسيقى  ساخت  براى  اصول  ترين  ابتدايى  از  يكى 
موسيقى نبايد از فيلم برجسته تر باشد بلكه بايد در خدمت آن قرار بگيرد. 
در  هايش  آهنگ  تنها  نه  كه  است  آن  موريكونه  آثار  هاى  ويژگى  از  يكى 
خدمت فيلم هستند بلكه بسيارى از آنها به عنوان موسيقى محض و جدا از 

سينما و فيلم نيزقابل تامل مى باشند. 
هاى  فيلم  هاى  آهنگ  از  متفاوت  بسيار  كه  آهنگساز  اين  آثار  دير  از 
گذشته از جمله فيلم هاى وسترن اوست، مى توان به سينما پاراديزو به 
كارگردانى جوزپه تورناتوره اشاره كرد. موسيقى موريكونه به اين فيلم 
وجهه اى خاص بخشيده چراكه بيشتر از ديالوگ هاى رد و بدل شده بين 

شخصيتها، موسيقى، مديوم ارتباطى بين فيلم و تماشاگر است. 
همكارى موريكونه با تورناتوره ادامه پيدا مى كند تا در سال 2000 براى 
كه  بود  هايى  فيلم  جمله  از  فيلم  اين  سازد.  مى  آهنگ  نيز  او  مالناى  فيلم 

كانديد دريافت اسكار براى بهترين موسيقى متن فيلم شد. 
اگر چه شايد داوران اسكار دير به فكر تقدير از موريكونه افتادند اما او 
پيش از اين در اروپا جوايز بسيارى را تصاحب كرد. از آن جمله مى توان 
به شير طاليى ونيز در سال 1995 براى يك عمر فعاليت سينمايى ، جايزه 
گلدن گالب در سال 2000 براى فيلم «افسانه 1900» به كارگردانى جوزپه 

تورناتوره اشاره كرد. 
ساخته  پاراديزو  سينما  فيلم  موسيقى  براى  سال 1990  در  چنين  هم  او 
كن  بريتانيا،  بافتاى  يعنى  اروپايى  مهم  جايزه  سه  توانست  تورناتوره 

فرانسه و داود دوناتللوى ايتاليا را به دست آورد. 
انيو موريكونه در گفتگويى كه چندى پيش با راديو كاپيتال ايتاليا درباره 
دريافت جايزه اسكار انجام داده بود مى گويد: «اين اعتبارى است كه از 
ميان سايرين به من تعلق مى گيرد بنابراين نمى گويم كه مى توانستند اين 

جايزه را خيلى پيش از اين به من بدهند.» 
موريكونه با وجود آن كه با بسيارى از كارگردانان و تهيه كنندگان مطرح 
هاليوود كار كرده است اما هيچ وقت نمى خواهد به آمريكا نقل مكان كند. 
براى ترغيب او به زندگى در آنجا حتى وياليى در بورلى هيلز هم پيشنهاد 
داده اند ولى موريكونه مى گويد: « من هميشه عاشق شهر رم هستم و 

هرگز به زندگى در كاليفرنيا فكر نكردم.» 
 Se) چون معروفى  هاى  ترانه  آهنگساز  عنوان  به  را  موريكونه  ايتاليا  در 
مطرح  خواننده   Mina Mazzini ماتزينى  مينا  براى   (telefonando
ايتاليايى نيز مى شناسند. اين ترانه درسال 1996 بهترين ترانه سال شد 
و خواننده اش را به اوجى رساند كه هيچوقت ديگر نتوانست آن را تكرار 
كند. اين ترانه هنوز هم از جمله ترانه هاى بسيار محبوب ايتاليا به شمار 

مى رود.

موسيقى
موسيقى ايران و خاورميانه 
در تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت ششم

آالت موسيقى:
هستند  ايران  در  حاضر  حال  در  كه  موسيقى  آالت 
هيچيك  از رسميت و قدمت قابل مالحظه اى برخوردار 
نيستند. چنانكه قبل از قرن نوزدهم سنتور هيچگاه ساز 
ديده  مينياتورها  در  هرگز  و  نمى رفته  شمار  به  مهّمى 
و  است  العهد  قريب  سازى  كه  تار  است.همچنين  نشده 
در«رباب»«سازى  ريشه اى  دگرگونى   و  تغيير  حاصل 
نايب  توسط  نى   19 قرن   اواخر  مضرابى»است.در 
بود،تجديد  تركمن ها  نواختن  تأثير  تحت  كه  اسداله 
ساخت شد.از سوى ديگر هارپ(چنگ)و عود قرنهاست 
كه بطور كامل ناپديد شده اند.بنابراين بدون  هيچ گونه 
موسيقى   آالت  مهّمى  تبديل  و  تغيير  لزوم  يا  و  تكّدر 
از  مى گردند.قبل  ناپديد  سنّتها  البالى  در  و  شده  ظاهر 
سيم هاى   شرقى ها  و  اروپايى،ايرانيها  سازهاى  پذيرش 
فوالدى كه از اروپا فراهم مى شد را در اختيار داشتند. 
سازهاى قديمى مثل سه تار،دو تار و تنبور به سيمهايى 
مورد  (اين  بودند.  مجهز  روده  يا  و  ابريشم  جنس  از 
هنوز در آسياى مركزى وجود دارد.صداى اين سيمها 
بودند.احتماال  گرمتر  و  كمتر،خفيف تر،بم تر  شفافيتى   با 
سيمهاى  برنزى در خاورميانه ساخته و از چندين قرن 
(  Maraqi مى شدند.(مراغى  وارد  جنوبى  هند  از  پيش 

درباره چندين ساز با سيم برنزى توضيح داده است.با 
وجود اين بسيارى از سازها نياز به سيمهاى فوالدى 
كه  نمى شود.مى دانيم  ساخته   خاورميانه  در  كه  دارند 
در قرن 19 عاشقهاى آناتولى از سيمهايى كه از ونيز 
چند  طى  است  مى كردند.ممكن   مى شد،استفاده  تهيه 
قبل  تا  سيمها  اين  اّما  بوده  بيشتر  آنها  واردات  دوره 
ناشناخته   خراسان  موسيقى  در  اخير  دههء  چندين  از 
بوده اند.شايان توجه است كه اين سيمها رواج نداشتند 
(سيمهاى برنزى هم همينطور) و به موسيقى كالسيك 
داده  داشت،اختصاص  فعاليت  بزرگ  شهرهاى  در  كه 
كاالهاى  و  اجناس  بزرگ  شهرهاى  (در  بود.  شده 

خارجى به وفور وجود دارد)
مرتضى محجوبى تكنيك بسيار ابتكارى  و تازه اى ابداع 
به  منحصر  كه  اين  پيانو-بدون  با  را  آثارش  كه  كرد 

شيوه  پيانويى باشد-اجرا كند.
سيم   با  تنها  امروزى  هاى   cordophone كوردوفون 
هندى):تار  سيتار  مى شوند(سنتور-يا  ساخته  فوالدى 
شناسايى  قابل  ديگر  ابريشمى  سيمهاى  با  تار  سه   و 
را  فلزى  سيم  تحمل  چنگ  يا  عود  عوض  نيستند.در 
ندارند.بقيهء سازها از اين تغييرات و تعويضات به دور 
هستند مثل كمانچه كه با هر نوع سيمى خصوصيت و 
رواج  كه  گفت  مى كند.مى توان  حفظ  را  خود  شخصيت 
كه  شد  سازهايى  به  توجه  جلب   موجب  فلزى  سيمهاى 
سازهاى  كه  بود  حالى   در  اين  و  بودند  شده  فراموش 
مى كردند. رشد  نوين  قواعد  و  اصول  مدد  به  ديگر 

بايد  بگيريم  قطعى  نتيجه اى  اينكه  از  قبل  همه  اين  با 
صنعت  با  رابطه  در  معين  عملكردهاى  و  اصول،منابع 
سيمها در اختيار داشته باشيم.انتشار سيمهاى فوالدى 
فلزى  داد.سيمهاى  تغيير  نيز  را  موسيقى  شكل   قطعا 
و  دوام  باعث  و  مى گردند  صوت  طنين   امتداد  موجب 
جنس  از  سيم  تبديل  نتايج  مى گردند.  صداها  كشيدگى 
حدودى  تا  زيباشناختى  جنبه   از  فلزى  سيم  به  روده 
به  قبال  كه  است  مصنوعى   اكوى  از  استفاده  به  شبيه 

آن اشاره كرديم.
ارتعاش سريع به منظور حفظ و دوام صدا كمتر مورد 
نياز است.به همين ترتيب ساختمان بسيارى از سازها 
تغيير مى كند.تارهاى قديمى كه كوچكتر و سبكتر بودند، 
برخالف انواع جديدشان،صدايى خشك با طنين كمترى  
تكنيك هاى  و  سيمها،تكنولوژى  نوع  داشتند.سواى 
غربى  تأثيرى بر ساخت آالت موسيقى نداشتند.به دليل 
سازفروشى  دكانهاى  اسالمى،بيشتر  قواعد  و  اصول 
متعلق به  مسيحى ها بود(ارمنه و كلدانى ها).آنها رابطهء 
روزافزونى با ارامنهء غرب زدهء تركيه و قفقاز داشتند.

بنظر مى رسد كه  قواعد و قوانين سازفروشى اروپايى 
به همين طريق غير مستقيم  به ايران و تركيه وارد شده 
لغات  از  استفاده  در  را  ادعا  اين  از  است.نشانه هايى 
ليسوار  و   (Iaque) الكل  الك  نظير  فنى  اصطالحات  و 

(Iissoir) مى بينيم.   ادامه دارد
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کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

اخبار موسيقى
همسايگى سازهاى موسيقى سنتى 

ايران با فستيوال جاز لندن
 محسن غفارى      

صحنه،  روى  كلهر  كيهان  اجراى  ى  شيوه   
و  حركاتش  دلنشينى  و  سادگى  همان  با 
او  از  وى  داران  دوست  همه  كه  آرامشى 
اين  اجراهاى  كه  است  اى  نكته  دارند،  سراغ 
نوازنده را از ساير نوازندگان جدا مى سازد. 

برگزارى  به  تصميم  لندن  در  كمدن  شهردارى  كه  بود  سال 1970   
هفته اى به نام هفته جاز گرفت و آن را در ليست فستيوال هاى خود 
ارمغان  به  لندن  براى  كه  درآمدى  بر  عالوه  جاز  ى  هفته  داد.  قرار 
آورد ، به معرفى چهره هاى بين المللى جاز از امريكا و سراسر اروپا 

نيز پرداخت.

در اوايل دهه 90 ميالدى، فستيوال كمدن ديگر به كار خود ادامه نداد. 
و  نداشت  بر  جاز  هفته  دادن  ادامه  از  را  خود  حمايت  شهردارى  اما 

همچنان آن را ساپورت مى كرد. 
ى  برنامه  و  طرح  و  انگلستان  هنر  شوراى  ى  جانبه  همه  حمايت  با 
جديد در سال 1992 فستيوال جاز لندن، يعنى فستيوالى كه ما امروز 
مى شناسيم شكل گرفت. تركيب هنرمندان بين المللى و بريتانيايى و 
تعهد به فعاليت هاى آموزشى در فستيوال، كه البته از قبل در هفته 
پروازى  براى  را  فستيوال  بالهاى  داشت،  وجود  نيز  كمدن  جاز  ى 

بلندتر گشود.
فستيوالى كه پيش تر جنبه ى محلى داشت، حاال تبديل شده بود به 
رويدادى كه در سراسر لندن و در سالن هاى مختلف اجرا مى شد. 
لندن  كل  به  لندن  شمال  از  جاز  فستيوال  مختلف،  سالهاى  طول  در 
گسترده شد و از فاصله زمانى ماه مِى، به ماه نوامبر رسيد و بازه 
زمانى 10 روز را به خود اختصاص داد. رشد اين فستيوال نه تنها 
باعث به وجود آوردن بزرگترين رويداد موسيقى در لندن، بلكه يكى 

ازمهمترين رويدادهاى موسيقى بين المللى شد. 
امسال نيز اين فستيوال از يازدهم تا بيستم نوامبر در لندن برگزار مى 
شود. حال و هواى برگزارى اين فستيوال در شروع فصل سرماى 
لندن، گرمايى را به سالن ها و مكان هاى برگزارى آن بخشيده كه 
براى عالقمندان موسيقى جاز فرصتى است تا از سبك موسيقى خود 

توسط هنرمندان مطرح بين المللى لذت ببرند.
اجراهاى مختلف گروه ها و موزيسين هاى مطرح در فضاهاى روباز 
اطراف و ورودى سالن هاى محل فستيوال، يكى ديگر از جذابيت هاى 
اين فستيوال است. در سومين روز فستيوال جاز لندن امسال، يعنى 
سيزدهم نوامبر، كيهان كلهر نوازنده ى ايرانى كمانچه و مجيد خلج 
بودند.  فستيوال  اين  مهمان  نيز  ايران  از  گروهشان  و  تمبك  نوازنده 
كيهان كلهر يكى از برجسته ترين نوازندگان ايرانى است كه در خارج 
كامال  هم  آن  نمودِ  است.  برخوردار  بسياربااليى  ازشهرت  ايران  از 
در سالن اجراى كنسرت اين هنرمند بارز بود. بخش قابل توجهى از 
شركت كنندگان در كنسرت را، غير ايرانيانى تشكيل مى دادند كه در 
بين نوازندگان معروف بين المللى جاز، كيهان كلهرو گروهش را براى 

تماشا برگزيده بودند.
 "Purcell Room Southbank Centre" سالن  در  كنسرت  اين 
دوست  از  پر  كامال  هاى  صندلى  با  اما  كوچك  سالنى  شد.  برگزار 
داران موسيقى سنتى ايران كه از چندى قبل از اجراى كنسرت بليط 
ها را رزرو نموده بودند.   برنامه اين كنسرت شامل دو بخش بود. 

بخش اول با اجراى تمبك توسط مجيد خلج و نوازندگى سنتور توسط 
على بهرامى فرد آغاز شد و بسيار مورد تحسين مخاطبان حاضر در 
سالن قرار گرفت. بعد از چند دقيقه توقف، در بخش دوم كيهان كلهر 
به همراه حسين على شاپور خواننده گروه، به صحنه اضافه شدند و 

در تركيب چهار نفره خود ادامه كنسرت را اجرا نمودند.
شيوه ى اجراى كيهان كلهر روى صحنه، با همان سادگى و دلنشينى 
دارند،  سراغ  او  از  وى  داران  دوست  همه  كه  آرامشى  و  حركاتش 
جدا  نوازندگان  ساير  از  را  نوازنده  اين  اجراهاى  كه  است  اى  نكته 

مى سازد. 
خود  ساز  بر  ماهرانه  قدرى  به  خودش،  جايگاه  در  نيز  خلج  مجيد 
مسلط بود كه نشستن اين دو نوازنده در كنار هم تركيبى است كه 
هميشه مورد تقدير همگان واقع شده است. آقاى خلج در اجراى اين 
كنسرت عالوه بر تمبك، از سازى ديگر نيز استفاده نمود. سازى كه 
بر انگشتان دست خود سوار كرد و به اصطالح به ساز سرانگشتى 
معروف است. خلج اين ساز را در همراهى با سنتور به كار برد و به 

جهت صدايى كه داشت از تركيب زيبايى برخوردار بود.
قرار است راديو بى بى سى 3 نيز اين برنامه را به صورت كامل در 

روز بيستم نوامبر از ساعت 20:30  پخش كند. 
هاى  همكارى  خود  كارنامه  در  كلهر  كيهان  است  يادآورى  به  الزم 
ارزنجان"  "اردال  جمله  از  المللى  بين  نوازندگان  با  زيادى  مشترك 
نوازنده ى تركيه اى داشته و نيز آلبوم "The Wind" را با هم ارائه 

داده اند. 
از ديگر نوازندگان و گروههايى كه كلهر با آنها كار نموده است مى 
توان به "شجاعت حسين خان" از هند، "كوارتت كرونوس"، يويوما، 
هاى  همكارى  همچنين  نمود.  اشاره  نيويورك  فيالرمونيك  اركستر 
زياد اين هنرمند با اساتيد موسيقى ايرانى مانند محمدرضا شجريان، 
شهرام ناظرى، حسين عليزاده و .... آلبوم هاى زمستان است، بى تو 
به سر نمى شود، شب سكوت كوير، فرياد، سرود مهر، ساز خاموش 

و..... را به جاى گذاشته است. 

در پايان كنسرت نيز با تشويق هاى فراوان مخاطبان، گروه دوباره 
به روى صحنه آمد و قطعه اى ديگر را نواخت. بعد از پايان مراسم 
با  و  آمدند  خود  عالقمندان  ميان  به  گروهش  همراه  به  كلهر  استاد 
گرفتن عكس، شبى به يادماندنى را در فستيوال جاز لندن 2011 به 

جاى گذاشتند.
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نقشه هاي درجه حرارت زمين

آينده زمين نارنجي مي شود
محققان دانشگاه بركلي در پروژه اي گسترده با ترسيم نقشه هايي حرارتي از 
سطح زمين كه سال به سال و با افزايش حرارت رنگ آنها نارنجي تر شده 

است، مي گويند ميانگين حرارت سطح زمين از دهه 1950 تاكنون در حدود 
يك درجه سلسيوس افزايش پيدا كرده است. 

در اين پروژه با نام حرارت سطح زمين كه به صورت مخفف BEST ناميده 
«ريچارد  دانشگاه،  اين  دانشمندان  جنجالي ترين  از  يكي  رهبري  به  و  شده 

پرلموتر»  «سول  فيزيك 2011،  نوبل  برندگان  از  يكي  همكاري  با  و  مولر» 
انجام گرفته از اطالعات حرارت زمين از سال 1800 تا 2009 استفاده شده 

تا دانشمندان بتوانند براي گفته خود مدركي غيرقابل انكار ارائه كنند. 
مولر به همراه تيم خود در حدود ميلياردها گزارش آب و هوايي طي 200 
نيز  منتقداني  مولر  نظريه  همه  اين  با  كرده اند.  آوري  جمع  را  گذشته  سال 
دارد، از آن جمله مي توان به «جوديت كوري» از موسسه تكنولوژي جورجيا 
اشاره كرد كه معتقد است اطالعات گرد آوري شده نشان از باالرفتن درجه 
حرارت زمين ندارند بلكه نشان مي دهند متوسط حرارت زمين از اواخر دهه 

1990 ثابت باقي مانده است. 
از   BEST پروژه  سايت  وب  روي  كه  نموداري  مي كند  ادعا  همچنين  وي 
درجه حرارت سال هاي 1850 تا 2006 منتشر شده، كاهش درجه حرارت را 
پنهان كرده است. نتايج نهايي پروژه BEST از بررسي و تحليل 1.6 ميليارد 
مدارك مرتبط با حرارت زمين از دهه 1800 و از 15 منبع اطالعاتي مختلف 

به دست آمده اند. 
اين نتايج نسبت متوسط حرارت دو دهه گذشته و گرمايش جهاني از زمان 
آغاز انقالب صنعتي انحراف ها و تغييراتي را نشان مي دهد. محققان بركلي 
تمامي اطالعات به دست آورده را در قالب فايلي ويدئويي و هشدار دهنده از 

تغييرات درجه حرارت زمين منتشر كرده اند. 
متوسط  درجه اي  يك  افزايش  درباره  آمده  به دست  نتايج  ديگر  سويي  از 
حرارت سطح زمين با تخمين هايي كه توسط معتبرترين ناظران آب و هوايي 
و   East Angli دانشگاه  در   Met دفتر  ناسا،  گودارد  مركز  جمله  از  زمين 
سازمان ملي اقيانوس شناسي و اتمسفري آمريكا به دست آمده اند همخواني 

دارند. 
علم  به  توجهي  هيچ  مي كنند  رد  را  وي  نتايج  كه  افرادي  است  معتقد  مولر 
آب وهوايي  و  حرارتي  داده هاي  پايگاه  بزرگ ترين  مولر،  مطالعات  ندارند. 
زمين كه تا كنون گردآوري شده است، با اين هدف انجام گرفته تا برآوردي 

شفاف و مستقل از گرماي جهاني داشته باشد. 

براساس گزارش گاردين، در اين مطالعه مشخص شده است حرارت مناطق 
شهري كه منجر به گرم تر شدن شهرها نسبت به مناطق روستايي مي شوند 
به  اين  ندارد.  قابل توجهي  تاثير  زمين  سطح  حرارت  ميانگين  افزايش  روي 
آن خاطر است كه مناطق شهري كمتر از يك درصد از خشكي هاي زمين را 

تشكيل مي دهند. 

روزانه چه تعداد عكس روى اينترنت منتشر مى شود؟
مردى آلمانى براى نمايش دادن تعداد تصاوير روزانه اى كه انسان ها از زندگى 
روزانه خود روى وب سايت هاى مختلف بارگذارى مى كنند، تمامى تصاويرى 
كه طى 24 ساعت روى وب سايت Flickr بارگذارى شده بود را دانلود و چاپ 
كرد. انسان با مراجعه به وب سايت هاى مختلف به ويژه شبكه هاى اجتماعى 
لحظات  يا  خود  از  مختلف  افراد  كه  مى گيرد  قرار  تصاويرى  بمباران  مورد 

مختلف زندگى خود و ديگران به ثبت رسانده اند. 

اشتراك  وب سايت هاى  تا  گرفته  اجتماعى  سايت هاى  از  تمامى اينترنت  در 
گذارى عكس و وب سايت هاى خبرى، انسان در معرض طيف گسترده اى از 
عكس هاى مختلف قرار گرفته است. اين پديده به عنوان پديده فرهنگى نسبتا 
جديدى شناخته مى شود كه توانسته الهام بخش هنرمند آلمانى، «اريك كسل» 

وب سايت هاى  روى  روزانه  كه  تصاويرى  تعداد  از  هنرى  اثرى  ايجاد  براى 
اشتراك گذارى بارگذارى مى شوند باشد. 

وى براى نمايش دادن اين پديده فرهنگى اتاقى بزرگ ايجاد كرده و در حدود 
يك ميليون عكس را كه طى 24 ساعت از وب سايت اشتراك گذارى تصويرى 

Flickr دانلود و چاپ كرده را درون اين اتاق ريخته است. 

وى با اجراى اين پروژه با نام «عكاسى به وفور» قصد دارد فرصت مناسبى 
را براى بازديدكنندگان فراهم آورد تا بتوانند حجم عظيم تصاويرى كه روزانه 
روى وب سايت هاى اينترنتى به اشتراك گذاشته مى شوند را مشاهده كنند. در 
حال حاضر بيش از شش ميليارد عكس روى وب سايت Flickr وجود دارد، 
البته شگفت انگيزتر اين است كه همين مقدار عكس هر دو ماه يكبار روى شبكه 

اجتماعى فيس بوك بارگذارى مى شود.

تب نام گذاري نوزادان در 
هنــد

هندي ها عاشق نام گذاري نوزادان هستند و برايشان فرقي نمي كند كه نوزاد 
متولد شده متعلق به خود آنها باشد يا متعلق به فردي ديگر. آنها به محض 
اينكه فرزندي متولد مي شود براي نام گذاري او به تكاپو مي افتند. هندي ها بر 
اين باورند كه بايد براي كودكان نام هايي انتخاب كرد كه هم نشان دهنده 
سالمت جسمي و هم سالمت روحي آنها باشد. به عالوه با توجه به پديده 
بزرگ ها  پدر  باشد.  راحت  مردم  همه  براي  بايد  هم  آن  تلفظ  شدن،  جهاني 
براي  را  الهه ها  و  خدايان  نام  و  مي كنند  دستي  پيش  اغلب  مادربزرگ ها  و 
نوه هاي خود انتخاب مي كنند. اين امر باعث شده كه در هر خانواده اي چندين 

اسم نارايانا، پارياتيس يا الكشمي وجود داشته باشد. 
نام   108 هند  در  دارد.  بسياري  نام هاي  خدايان  از  بسياري  مانند  كريشنا 
و  اسطوره اي  قهرمانان  نام  گذاشتن  مدت ها  براي  است.  متصور  او  براي 
به  بازگشت  اما  بود  افتاده  مد  از  كودكان  بر  هندي  فولكلور  شخصيت هاي 
اين اسامي از سر گرفته شده است. اين روزها اكثر والدين براي نام گذاري 
كتاب هاي  در  يا  كرده  رجوع  مخصوص  وب سايت هايي  به  خود  فرزندان 
اسامي به دنبال نام مناسب مي گردند. هميشه كتاب اسامي پرفروش ترين كتاب 
به  را  مردم  تا  هستند  تالش  در  سايت ها  از  خيلي  است.  بوده  هندوستان 
گذاشتن نام هاي غيرمتعارف و اساطيري كه با زبان غربي هم شباهت هايي 
بزرگ  موج  معني  به  جاوار  مثال  كنند.  ترغيب  است،  راحت  تلفظش  و  دارد 
مي تواند جو صدا زده شود يا مانداكرانتا يكي از اسامي سانسكريت مي تواند 

مندي خوانده شود. 

زماني كه والدين نوزادان خيلي به شعر و شاعري عالقه مند باشند يا تب 
فرزندان شان  براي  را  پابلو  يا  استالين  نام  باشد  گرفته  را  آنها  ايدئولوژي 
هم  را  هند  رتبه  عالي  و  ثروتمند  افراد  دامن  حتي  اسم  انتخاب  تب  برمي گزينند. 

گرفته است. يدييوراپا رهبر يكي از احزاب هند نام خود را براساس يك پيشگويي 
به يدديوراپا تغيير داد. او بر اين باور بود كه اين كار باعث مي شود او در زندگي 
ايالت  وزير  به عنوان  هفته  چند  براي  او  شد.  هم  اينطور  البته  كه  بياورد  شانس 
جنوبي كارناتكا برگزيده شد. جالب اينكه به رغم اين مته به خشخاش گذاشتن كه 
براي انتخاب نام ها صورت مي گيرد خيلي از افراد نام خود را پس از چندي عوض 

مي كنند.

گوناگون
زندگي اجتماعي 
حيوانات در نور 
خورشيــــد

حدود 52 ميليون سال پيش نخستين پريمات ها 

از زندگي در انزوا و تاريكي شب خارج شدند و 
با تشكيل گروه هاي كوچك به زندگي اجتماعي 
در روشنايي روز روي آوردند. تجربه زندگي 
اجتماعي موجب شد كه اجداد انسان هرگز به 
تكامل،  دانش  پژوهشگران  بازنگردند.  انزوا 
به  را  پريمات ها  ميان  گرو هي  زندگي  آغاز 
اجتماعي  زندگي  شكل گيري  در  نخست   گام 
اجداد  يا  پريمات ها  مي كنند.  تعبير  امروزي 
انسان هاي اوليه پيش از تشكيل اين گروه  هاي 
در  آنها  زندگي  مي كردند.  انزوا  در  كوچك، 
مي شدند  خارج  خود  پناهگاه  از  شب  تاريكي 

و به تنهايي به شكار مي رفتند. 
اين پستانداران كوچك حدود 52 ميليون سال 
روشنايي  در  زندگي  نخستين بار  براي  پيش 
روز را تجربه كردند. اما روشنايي روز كه از 
قرار خوش آيندتر از تاريكي شب بود، خطرات 
پريما ت ها  بقاي  و  حيات  ادامه  براي  بيشتري 
چشم  از  شدن  پنهان  اينكه  نخست  داشت. 

دشمنان ديگر به سادگي مقدور نبود. 

آكسفورد  دانشگاه  انگليسي  پژوهشگران 
معتقدند پريمات ها براي امنيت بيشتر و مقابله 
با خطر ، به زندگي در گروه هاي كوچك روي 
بر  كه  پژوهشگران  اين  تحقيقات  آوردند. 
نشان  شده اند،  ثبت  تكاملي  نمودارهاي  روي 
نقش  كوچك  گروه هاي  تشكيل  كه  مي د  هند 

مهمي در روند تكامل انسان داشته است. 
تيم  پژوهشگران  از  يكي  شولتز،  سوزان 
مي كند  تاكيد  آكسفورد  دانشگاه  تحقيقاتي 
اجتماعي  زندگي  شكل گيري  بر  تحقيق  كه 
او  است.  سخت  و  پيچيده  بسيار  پريمات ها 
فسيلي  هيچ  دوره ها  اين  از  «ما  مي گويد: 
زندگي  شيوه  تغيير  آن ها  روي  بر  كه  نداريم 

پريمات هات ثبت شده باشد.» 

پژوهشگران انگليسي در تحقيق خود اطالعات 
مربوط به تاريخ تكامل 217 گونه از پريمات ها 
رفتارهاي  كردند.  بررسي  را  آنها  اجداد  و 
اجتماعي، از جمله شيوه تشكيل خانواده يا به 
تشكيل  جفت گيري،  به  تمايل  ساد ه تر  عبارت 
زنان  مشترك  گروه هاي  يا  مردانه  گروه هاي 
و مردانه و نسبت هاي فاميلي و خانوادگي در 
اين 217 گونه از جمله مواردي بودند كه مورد 

بررسي قرار گرفتند. 
پريما ت ها  كه  اينجاست  جالب  نكات  از  يكي 
جفت  يك  با  زندگي  به  چنداني  تمايل  اوليه 
كه  مي د هد  نشان  تحقيق  اين  نداشتند.  ثابت 
ميان رابطه جنسي عادي ميان يك نر و ماده 
تا تشكيل يك جفت ثابت ميليون ها سال طول 
جفت هاي  نخستين   شكل گيري  است.  كشيده 
از  بررسي  مورد  گونه   217 ميان  در  ثابت 
حدود 8 /6 ميليون سال پيش آغاز شده است.



1717 هفته نامه پرشين جمعه 27 آبان ماه 1390 - شماره 224
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk گوناگون

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

تلفن هايي از جنس طــال

در برخي گوشي هاي همراه مقاديري طال و ساير فلزات ارزشمند 
مدل  يك  با  را  مشتريانش  روز  هر  همراه  تلفن  بازار  دارد   وجود 
جديد غافلگير مي كند. بنابراين اگر وسوسه داشتن يك گوشي جديد 
چون  نيندازيد  دور  قديمي را  گوشي  است  بهتر  نمي كند  رهايتان 
در  باشد.  داشته  ارزش  مي كنيد  فكر  كه  اين  از  بيشتر  است  ممكن 
فلزات  ديگر  يا  مس  نقره،  طال،  گوشي ها  بيشتر  الكتريكي  قطعات 

ارزشمند پيدا مي شود. 

در حال حاضر افراد زيادي در تالش هستند با دست يافتن به اين 
خوبي  پول  جواهرات  ساخت  و  آنها  كردن  آب  و  گرانقيمت  فلزات 
در  اغلب  موبايل  گوشي هاي  سازنده  شركت هاي  بزنند.  جيب  به 
زيرا  مي كنند  طالاستفاده  از  خود  گوشي هاي  الكترونيكي  مدارهاي 

اين فلز با ارزش نسبت به ديگر فلزات رساناي بهتري است. 

معدنچيان از آب كردن يك تن سنگ طالتنها پنج گرم طالاستخراج 
مي كنند در حالي كه بازيافت كنندگان گوشي همراه از ذوب يك تن 
مي آورند.  دست  طالبه  گرم   150 شده  خراب  همراه  تلفن  گوشي 
كيلوگرم  حدود 100  طال  بر  عالوه  همراه  تلفن  گوشي  وزن  همين 
جاي  خود  در  ديگر  فلزهاي  كنار  در  را  نقره  كيلوگرم  سه  و  مس 
داده است. با افزايش قيمت فلزات در بازارهاي جهاني بازيافت مواد 
اكنون  هم  اونس  هر  در  طال  قيمت  است.  كرده  پيدا  زيادي  اهميت 

حدود 1790دالر است. 

سرب و قلع هم نسبت به گذشته به قيمت بيشتري مبادله مي شوند 
و قيمت نقره هم فاصله زيادي با ميانگين قيمت خود در سال گذشته 
دارد. بازيافت قطعات الكترونيكي در ژاپن كه منابع طبيعي كمي دارد 
بر  بالغ  كشور  اين  الكترونيك  صنعت  مي رسد.  به نظر  عقالني  كار 
همراه  گوشي  10ميليون  از  بيش  ساالنه  و  است  دالر  ميلياردها 

قديمي در اين كشور از رده خارج مي شود. 
در كارخانه «هانيو» در 80 كيلومتري جنوب غربي توكيو استخراج 
اين  در  دارد.  رونق  حسابي  همراه  گوشي هاي  داخل  از  نقره  طالو 
كارخانه مدارهاي الكترونيكي در داخل كوره هايي قرار مي گيرند و 
طالي آن در اثر حرارت آب شده و از سوراخي در زير كوره خارج 
مي شود. قيمت سه كيلو طالي به دست آمده از اين روش حدود 90 
هزار دالر است. اين طالهاي مذاب پس از خروج از كوره به صورت 

شمش هاي طال قالب گيري مي شوند. 
صنعتي  ضايعات  ديگر  و  الكترونيكي  مدارهاي  كارخانه  اين  در 
در ابتدا برحسب نوع آن تفكيك مي شوند و سپس در درون مواد 
شيميايي فرو مي روند تا مواد غيرضروري شان آب شود و تنها 

فلزات پاكسازي شده باقي بمانند. 

توكيو  نزديكي  در  را  خود  فعاليت  پيش  سال   20 كه  كارخانه  اين 
آغاز كرد، ماهانه بين 200 تا 300 كيلو شمش طالبا خلوصي معادل 
دالر  ميليون   8/8 حدود  آن  قيمت  كه  مي كند  توليد  درصد   99/99
است. ميزان توليد طالي اين كارخانه تقريبًا برابر ميزان توليد طاليي 
است كه از كارخانجات استخراج طالاز سنگ معدن به دست مي آيد. 
اين كارخانه همچنين از كابل ها، جوهرهاي سياه كه حاوي پالديوم 
استخراج  را  فلزها  قديمي انواع  حافظه  كارت هاي  و  هستند  نقره  و 
مي كند. به رغم اينكه دولت توجه خاصي به فعاليت اين كارخانه و 
اهميت آن در اقتصاد كشور مبذول داشته، اين كارخانه با كمبود 
گوشي هاي قديمي موبايل روبه رو است. 128 ميليون جمعيت ژاپن 
ماه  هشت  و  سال  دو  همراه  تلفن  گوشي  هر  از  متوسط  طور  به 
استفاده مي كنند. اين بدان معني است كه ساالنه تعداد زيادي گوشي 
همراه از استفاده ساقط مي شوند. مشكل كار اينجاست كه تنها 10 
تا 20 درصد از آنها بازيافت مي شوند زيرا مردم اغلب گوشي هاي 
مبادا  كه  نگرانند  زيرا  مي دارند  نگه  خانه هايشان  كمد  در  را  خود 
آنها  به  آينده  در  باشد  ممكن  كه  باشد  آنها  در  شخصي  اطالعات 

نياز پيدا كنند. 

روبات دوچرخه سوار
صنعت  تكنولوژي،  و  علم  پيشرفت  با  همگام 
پيشرفت  سال ها  اين  در  نيز  روبات ها  توليد 
محسوسي داشته است. تا چند سال پيش همه 
آهني  آدم  مي ديدند  اينكه  از  مي كردند  تعجب 
زمختي مي تواند چند قدمي به مانند انسان ها 
روبات ها  ساخت  صنعت  اما  اكنون  بردارد. 
بايد  روز  هر  كه  است  كرده  پيشرفت  چنان 
بيشتر  قابليت هاي  با  تازه اي  روبات  منتظر 
تا  باشيم.  انسان  به  نزديك تر  شباهت هاي  و 
كنون روبات هاي انسان نماي زيادي ساخته 
شده كه مي توانند روي دو پاي خود ايستاده 
و حتي راه بروند. اما روباتي كه در تصوير 

مشاهده مي كنيد 

دسته  جزو  يكي  اين  دارد.  نام   primer-v2
و  مي آيد  حساب  به  ورزشكار  روبات هاي 
كه  نماست  انسان  روبات هاي  از  گونه اي 
«گرو»  دكتر  كند.  سواري  دوچرخه  مي تواند 
كار  يك  در  اوساكا،  دانشگاه  از  محققي 
موفق  بوستون  دانشگاه  محققين  با  گروهي 
شده  سوار  دوچرخه  روبات  اين  طراحي  به 
بر  مي تواند  راحتي  به  روبات  اين  است. 
حفظ  با  و  بنشيند  خودش  دوچرخه  روي 
تعادل بدون آنكه تلو تلو بخورد، در مسيري 
تعيين شده با سرعت 10 كيلومتر بر ساعت 
آن  تعادل  حفظ  و  سرعت  كنترل  كند.  حركت 
يك  توسط  آن  داخلي  ژيروسكوپ  بر  عالوه 
است.  امكانپذير  نيز  خارجي  كننده  كنترل 
او  و  است  ترمز  فاقد  روبات  اين  دوچرخه 
استفاده  خود  پاي  دو  از  كردن  متوقف  براي 
كردن  عملي  براي  صرفا  روبات  اين  مي كند. 
شده  طراحي  روبات ها  حركت  و  تعادل  بحث 
و هنوز نمي توانيم مطمئن باشيم كه بتواند در 
به  آينده  در  سواري  دوچرخه  مسابقه هاي 
براي  تعادل  حفظ  بپردازند!  انسان  با  رقابت 
واقعيت  اما  مي آيد  ساده  نظر  به  انسان ها  ما 
اين است كه فرايند بسيار پيچيده اي است كه 
روبات ها هنوز در آن مشكالت زيادي دارند 
هستند  آن  آموختن  مشغول  سرعت  با  اما 
زماني  چه  ببينيم  و  باشيم  منتظر  بايد  و 
روبات هاي انسان نما مي توانند از نظر حفظ 

تعادل به پاي انسان برسند. 

كشف كوچك ترين فسيل جهان
به  موفق  بالتيكي  كهرباي  يك  ايكس  پرتو  اسكن  با  منچستر  دانشگاه  در  دانشمندان 
ميليون   50 موجود  اين  شدند.  جهان  مفصل دار  جاندار  كوچك ترين  فسيل  مشاهده 

عنكبوت  يك  فسيل  درون  كه  ساله 
ميليونيوم  برابر 170  طولي  شده  پيدا 
از  استفاده  با  يافته  اين  دارد.  متر 
از  كه   CT رايانه يي  پرتونگاري 
بعدي  سه  تصاوير  مسطح  تصاوير 
است.  آمده  دست  به  مي كند  خلق 
از  يكي  را  شده  كشف  فسيل  محققان 
نادرترين فسيل هاي جهان مي دانند كه 
خوبي  به  آن  ساختارهاي  جزئي ترين 
در ميان كهربا حفظ شده اند. ابعاد اين 
امكان  كه  است  معني  آن  به  جاندار 

مشاهده آن بدون ميكروسكوپ وجود ندارد و محققان نيز اقرار كرده اند بدون كمك 
گرفتن از سيستم CT اسكن موفق به مشاهده آن نمي شدند. به گفته محققان اينگونه 
تاكنون  كه  است  نمونه يي  قديمي ترين  مي رود،  شمار  به  ناياب  بشدت  كه  شده  يافت 
كمك  با  جاندار  اين  بدن  جزئيات  است.  شده  كشف   Histiostomatidae خانواده  از 
 CT فناوري  از  استفاده  با  محققان  و  نمي شد  آشكار  هرگز  نوري  ميكروسكوپ هاي 
و  نقل  براي  دور  گذشته هاي  از  ميكروسكوپي  جانداران  از  بسياري  دريافتند  اسكن 
انتقال خود از ارگانيزم هاي بزرگ تر استفاده مي كرده اند، رفتاري كه امروز در ميان 
روي  مطالعه  بي.سي،  بي.  گزارش  اساس  بر  دارد.  رواج  همچنان  زيستي  گونه  چند 
فسيل هايي مانند فسيل حشره يي كه به تازگي يافته شده مي تواند نشانه هاي مهمي از 

روند تكاملي رفتار جانداران در دوران هاي مختلف زمين شناسي را آشكار كند.

كنترل هواپيماي بدون سرنشين با گوشي تلفن همراه!
محققان موسسه فناوري ماساچوست دست به ساخت نوعي كنترلر هواپيماي بدون 
نيز  دور  بسيار  فاصله  از  مي تواند  كه  زده اند  هوشمند  گوشي هاي  روي  سرنشين 
و  تحقيقات  مركز  در  گذشته  تابستان  در  جالب  فناوري  اين  كند.  هدايت  را  هواپيما 
توسعه بوئينگ در سياتل رونمايي شد كه در آن بازديدكنندگان به كنترل يك هواپيماي 
كوچك بدون سرنشين در فاصله بيش از 4000 كيلومتري اين مركز پرداختند. به گفته 
ماري كومينگز، استاديار هوانوردي و فضانوردي موسسه فناوري ماساچوست، از 
يك  پرواز  براي  آن  آسان  كاربري  دور،  راه  از  كنترل  اين  درباره  نكات  جالب ترين 
هواپيما حتي براي افراد آماتور است. اين سيستم كنترل به قدري آسان و حسي است 
كه كاربران مي توانند تنها پس از چند دقيقه كارآموزي مسووليت پرواز هواپيما را بر 
عهده بگيرند. اين درحالي است كه سربازان مسوول كنترل هواپيماهاي بدون سرنشين 
كنوني بايد يك برنامه آموزشي جامع و چندين ماهه را پشت سر بگذارند. كومينگز كه 
رياست آزمايشگاه انسان و اتوماسيون را در موسسه فناوري ماساچوست بر عهده 
دارد، تحقيقات خود را روي چگونگي سيستم هاي كنترل با قابليت يادگيري و كاربري 
آسان براي افراد متمركز كرده است. به گفته وي، اصوال سيستم كنترل اين محققان 
كه براي گوشي هاي هوشمند ساخته شده مي تواند براي كنترل هرگونه هواپيما حتي 

جمبوجت نيز مورد استفاده قرار گيرد.
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پروژه SRAM از اجزاي دوچرخه

كه  باشيد  ديده  را  متعددي  دستبندهاي  شايد  هستيد  سواري  دوچرخه  مشتاقان  از  يكي  هم  شما  اگر 
ديگر  يا  شده اند  تهيه  آن  مختلف  بخش هاي  از  كه  ساعت هايي  باشند،  شده  ساخته  چرخ  زنجير  از 
دستگاه هايي كه هنرمندان آماتور از اجزاي بدون استفاده دوچرخه ها ساخته اند. ساختن اين اشياي 
هنرمندانه بسيار جالب است. حال تصور كنيد به 46 هنرمند برجسته از سراسر امريكا يك جعبه حاوي 
100 قسمت مختلف و نوي دوچرخه را داده و از آنها بخواهند هرچه را كه به ذهن شان مي رسد با آن 
بسازند. خب اين ايده اصلي پروژه SRAM Part است. مجسمه هاي حاصل در نمايشگاه اينتربايك 
الس وگاس به نمايش درآمده اند و در نهايت در يك گالري شيكاگويي به نمايش درمي آيند و سپس به 
حراج گذاشته مي شوند. در كنار ساخت و فروش قطعات دوچرخه هاي كوهستاني با نام SRAM اين 
شركت همچنين صاحب بخش هايي از شركت هاي راك شاكس، اويد و تروواتيو است. بخش هايي از 
هر چهار برند در خلق مجسمه ها به كار رفته و همراه آنها از موادي مانند گل، چوب و سنگ استفاده 
شده است. برخي از اشياي ساخته شده كامل انتزاعي هستند وبرخي ديگربه شكل روبات، رولربليد، 
حراج  مذكوربه  پروژه  سايت  وب  در  مجسمه ها  اين  نوامبر  بيستم  از  هستند.  مختلف  اشكال  و  ماهي 
گذاشته مي شوند. حراج در سي ام نوامبر تمام مي شود و شامل يك نمايشگاه در گالري 1028 شيكاگو 

نيز مي شود.

كشف پاشنه آشيل انگل ماالريا
به  چگونه  بيماري  اين  انگل  كه  دادند  نشان  ماالريا  آشيل  پاشنه  كشف  با  انگليسي  پژوهشگران  از  تيمي 
حدود  در  و  مي شوند  مبتال  ماالريا  به  نفر  ميليون   300 حدود  در  همه ساله  مي كند.  نفوذ  قرمز  گلبول هاي 
800 هزار نفر جان خود را در اثر اين بيماري از دست مي دهند. اكنون به نظر مي رسد كه محققان موسسه 
سوي  به  گام  يك  بيماري  اين  آشيل  پاشنه  كشف  با  توانسته اند  كمبريج  در   Wellcome Trust Sanger
توسعه واكسن ضد ماالريا نزديك شوند. اين تيم موفق شدند با استفاده از تكنيك جديدي، روشي را كشف 
كنند كه انگل Plasmodium falciparum برپايه آن موفق مي شود به درون گلبول هاي قرمز هجوم ببرد. 
اين دانشمندان نشان دادند كه انگل Plasmodium falciparum از طريق گيرنده يي كه در سطح آن وجود 
دارد، هجوم خود را انجام مي دهد و بنابراين مي توان اميدوار بود كه با متوقف كردن اين گيرنده بتوان از 
 Plasmodium توسعه بيماري جلوگيري كرد. براساس گزارش گاردين، تاكنون تصور مي شد زماني كه
falciparum با يك ورودي بسته مواجه مي شود به سراغ ورودي بعدي مي رود. اين درحالي است كه برپايه 
تحقيقات جديد، تنها يك گيرنده قطعي و حتمي براي اين انگل وجود دارد. اين تيم تعامل ميان پروتئيني به 
نام PfRH5را روي اين انگل و يك گيرنده با عنوان «باسيگين» را روي گلبول هاي قرمز خون كشف كردند 
كه تعامل ميان اين دو عنصر عامل اصلي ماالرياست. دانشمندان از سال هاي بسيار دور به دنبال توسعه 
واكسني براي توقف ورود اين انگل به سلول هاي خون هستند اما تاكنون هيچ موفقيتي به دست نياورده اند. 
دادند:  توضيح  خصوص  اين  در  محققان  اين  است.  سازگارپذير  بسيار  انگل  اين  كه  اينجاست  در  مشكل 
«نتايج يافته هاي ما غيرمنتظره است و كامال روش نگاه ما به فرآيند هجوم انگل به خون را تغيير مي دهد. 
به نظر مي رسد كه اين نتايج، نقطه ضعف يا پاشنه آشيل تكنيكي را نشان مي دهد كه اين انگل به كمك آن 

به ارگانيسم حمله مي كند.»
اين دانشمندان افزودند: «اين كشف مي تواند پايه درمان هاي جديدي باشد. درحقيقت، اين گيرنده مي تواند به 

عنوان يك هدف موثر در توسعه واكسن مورد استفاده قرار گيرد.»

حضور بازى سازان ايرانى در 4 نمايشگاه خارجى
به نقل از معاونت ارتباطات و بين الملل بنياد ملى بازى هاى رايانه اى، محمد بيطرف قائم مقام اين بنياد با 
اعالم اين خبر گفت: بازى سازان جمهورى اسالمى ايران در 4 نمايشگاه مطرح خارجى كه در كشورهاى: 
بازى هاى  ملى  بنياد  حمايت  با  مى شود،  برگزار  كنگ  هنگ  و  فرانسه  عربى،  متحده  امارت  جنوبى،  كره 

رايانه اى حضور خواهند داشت. 
وى افزود: بنياد ملى بازى هاى رايانه اى در نمايشگاه  GStar 2011 19 الى 22 آبان ماه در كره جنوبى، 
 Game Connection 2011 الى 12 آذر ماه در دبى، نمايشگاه Dubai Game Expo 2011 9 نمايشگاه
15 الى 17 آذر ماه در فرانسه و نمايشگاه Asia Game Show 2011 2 الى 5 دى ماه سال جارى در هنگ 

كنگ، شركت خواهند كرد. 
قائم مقام بنياد ملى بازى هاى رايانه اى هدف از اين حضور را تعامل با صنعت بازى سازى جهان و ايجاد 
زمينه هاى حضور بازى هاى ايرانى در بازارهاى خارجى عنوان كرد و اظهار داشت: امروز قطعًا جمهورى 
اسالمى ايران در عرصه بازى سازى قدرت اول منطقه است و تالش دست اندركاران در اين بنياد و وزير 

فرهنگ و ارشاد اسالمى، ارتقاى اين هنر - صنعت و ارائه دستاوردهاى داخلى به كشورهاى ديگر است. 
الزم به ياد آورى است بازى هاى رايانه اى ايرانى تا كنون در نمايشگاه هاى بازى هاى رايانه اى اروپا مورد 

ستايش رسانه ها و دست اندركاران بازى هاى رايانه اى جهان قرار گرفته اند.

ساخت سيستم جديد توليد آب از هوا
طراح جوان استراليايي با ابداع سيستم آبياري كشاورزي الهام گرفته از سوسك كوچك، توانست جايزه 

10 هزار دالري امسال «جيمز دايسون» را دريافت كند. 
هواي  از  كه  ليناكر  ادوارد   Airdrop آبياري  سيستم 
راه حل  مي تواند  مي كند  استخراج  آب  اطراف،  نازك 
باشد. خشك  زراعي  زمين هاي  مشكالت  براي  جالبي 

طيف  بر  رقابت  اين  در  توانست  ساله   27 طراح  اين 
اين  و  شده  پيروز  مبتكران  و  طراحان  از  گسترده يي 
جايزه 10هزار دالري را كه براي حمايت از پروژه هاي 
موسسات  مهندسي،  و  فناوري  تحصيالت  طراحي، 
برنامه ريزي  محلي  اجتماع  و  پزشكي  تحقيقات  خيريه 
راه حل  يك   Airdrop دستگاه  بياورد.  دست  به  شده، 
در  محصوالت  رشد  براي  ده  نيرو  خود  و  هزينه  كم 
نواحي خشك محسوب مي شود. ليناكر، دانش آموخته 

دانشگاه فناوري سووين بورن در ملبورن، متاثر از يكي از بدترين خشكسالي هاي استراليا در قرن اخير 
به دنبال راهي براي جذب آب از هوا در طبيعت بود كه با بررسي سوسك صحرايي نابيب كه در يكي از 
خشك ترين بخش هاي زمين زندگي مي كند توانست به راه حل جالبي دست يابد. اين سوسك، آب مورد 
نياز بدن خود را از شبنم هاي صبحگاهي روي پوست خود در اوايل صبح به دست مي آورد. دستگاه 
Airdrop نيز از اين مفهوم استفاده و بر اين اساس كار مي كند كه در خشك ترين هواها نيز مولكول هاي 

آب وجود دارند كه مي توان با كاهش دما تا نقطه ميعان، آنها را استخراج كرد.
اين دستگاه، هوا را وارد شبكه يي از لوله هاي زيرزميني مي كند و دماي آن را پايين آورده و آب استخراج 
شده را مستقيما به ريشه درختان منتقل مي كند. به گفته جيمز ديسون، تقليد از طبيعت يك سالح قوي 
براي مهندسان محسوب مي شود. دستگاه Airdrop نشان داده كه چگونه قوانين ساده و طبيعي مانند 
ميعان آب را مي توان از طريق طراحي ماهرانه و مهندسي قوي به ابزاري موثر تبديل كرد. طبق تحقيقات 

ليناكر، 5/11 ميلي ليتر آب را مي توان از هر يك متر مكعب هوا در خشك ترين بيابان ها به دست آورد.
نسخه هاي جديدتر اين دستگاه مي تواند اين ميزان را افزايش دهد. ليناكر كه طراحي وي مورد تقدير 
بسيار اين رقابت قرار گرفت، گفت: دستيابي به جايزه 10 هزار دالري اين رقابت براي من به اين معني 
است كه مي توانم سيستم Airdrop را توسعه داده و آزمايش كنم. اين دستگاه از پتانسيل الزم براي 
كمك به كشاورزان جهان برخوردار بود و من آماده هر چالشي در اين مسير هستم. اگرچه اين دستگاه، 
طراحي جديد محسوب نمي شود اما به گفته ليناكر از مزيت هايي نسبت به كارهاي قبلي برخوردار است 

از جمله اينكه انرژي بسيار كمتري نسبت به مدل هاي قبلي مصرف مي كند.

وداع با CD موسيقي تا پايان سال 2012
روي  آلبوم  توليد  كه  گرفتند  تصميم  موسيقي  تهيه كننده  شركت هاي 
CD را تا پايان سال ???? متوقف و محتواهاي موسيقي را تنها از راه 
نوارهاي  كاست،  نوارهاي  از  پس  كنند.  عرضه  آنالين  فروشگاه هاي 
ويديو و فالپي ديسك ها اكنون نوبت CD رسيده است تا از گردونه 
 (CD نوري  حافظه  ديسك هاي  شود.  خارج  چندرسانه يي  دنياي 
قديمي تر از آن چيزي هستند كه بتوان فكر كرد بطوري كه قدمت آنها 
ذهن  در  كه  شد  آغاز  پروژه هايي  با  آنها  توليد  مي رسد.   60 دهه  به 
پيشگاماني چون شركت پايونر، سوني و فيليپس شكل گرفت. هرچند 
تنها از آغاز دهه 80 بود كه نخستين دستگاه CD ROM كارآمد و 

قابل استفاده به بازار عرضه شد. بنابراين فناوري CD از يك سو قديمي تر از آن چيزي است به نظر 
مي رسد و از سوي ديگر براي بسياري از كاربردها براي مثال ذخيره و انتقال محدود اطالعات همچنان 
جوان است. عمر متوسط اين دستگاه نوري بين 25 تا 50 سال است. اين درحالي است كه CD ها نسبت 
به خراش و بسياري ديگر از آسيب ها حساس هستند و همچنين استفاده مداوم و حمل تعداد باالي آنها 

نيز مشكالتي را براي كاربر به وجود مي آورد.
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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
ذراتي به قدمت تاريخ بشر

ذرات نانو كليد اصلي پيشرفت هاي بي شماري 
طبيعي،  سوخت هاي  هستند.  فناوري  در 
سيستم هاي  خورشيدي،  سلول هاي 

بصري پزشكي و حتي كرم ضدآفتاب 
و  هستند  نانو  ذرات  داراي  همگي 
علم  از  شاخه يي  هيچ  حقيقت  در 
آن  ماده  اين  كه  نيست  فناوري  يا 
اين  در  باشد.  نكرده  دگرگون  را 
ذرات  اين  درباره  نگراني هايي  ميان 
در  گرفتن  قرار  خطر  دارد.  وجود 
برابر تعداد بي شماري از ذرات ريز 

دي اكسيد  و  طال  نقره،  مانند  موادي 
تيتانيوم كه وارد محيط و بدن ما مي شوند. اما 

تحقيقي كه به تازگي در دانشگاه اورگان انجام شده 
بي  كامال  ذرات  اين  است  ممكن  مي دهد  نشان  است 
خطر نباشند اما ماده جديدي در زندگي و محيطمان 

به شمار نمي روند. 
در حقيقت ميليون ها سال است انسان با اين ماده سر 
استفاده  با  اورگان  شيميدانان دانشگاه  دارد..  كار  و 
از ميكروسكوپ هاي الكتروني تصاويري بي سابقه از 
كرده  ثبت  را  فلزات  نانو  ذرات  خلق  طبيعي  مرحله 
از  موادي  كه  شد  تشكيل  هنگامي  ذرات  اين  است. 
جنس نقره مانند سيم، جواهرات و... با سطح يكديگر 
تماس پيدا مي كردند. هنگامي كه دانشمندان اين مواد 
را روي اساليدهاي ميكروسكوپ الكتروني بررسي 
در  فقط  آنها  تعداد  و  شكل  اندازه،  دريافتند  كردند 

بويژه  تغييرات  اين  است.  كرده  تغيير  ساعت  چند 
معرض  در  نانو  ذرات  كه  بودند  محسوس  زماني 
هواي مرطوب، آب و نور قرار مي گرفتند. دانشمندان 
دست  نتيجه  دو  به  خود  مشاهدات  از 
معتقدند  آنها  نخست،  يافتند. 
در  گرفتن  قرار  احتمالي  خطرات 
ذرات  مختلف  گونه هاي  معرض 
اندازه  براساس  نبايد  را  نانو 
بودن  كوچك  (ميزان  ذرات 
ممكن  زيرا  كرد  تعيين  آنها) 
اندازه  به  بزرگ تر  ذرات  است 
تهاجمي  حالت  كوچك  ذرات 

نداشته باشند.
ذرات  آن  مي دهد  نشان  نيز  تحقيق   
بيشتري  تعداد  به  و  شكسته  بزرگ تر 
اين  دوم  درجه  در  مي شوند.  تبديل  كوچك تر  ذرات 
مطالعه نشان مي دهد انسان ها از زماني كه توانستند 
بوده اند.  ذرات  اين  معرض  در  كنند  فراوري  را  آهن 
با  و  شده اند  منتقل  پوستمان  به  دستبندها  از  آنها 
آمده اند.  فرود  دهانمان  در  چنگال ها  و  قاشق ها 
كننده  شركت  شيميدانان  از  يكي  هاچينسون  جيمز 
انسان ها  متمادي  نسل هاي  مي گويد:  مطالعه  در 
درمعرض ذرات نانو قرار گرفته اند. فكر مي كنم جاي 
نگراني در اين مورد وجود نداشته باشد. در هر حال 
واضح نيست اكنون كه انسان بطور انبوه ذرات نانو 
را توليد مي كند چه تعداد از آنها در حال حاضر وارد 

محيط زندگي ما شده اند.

بريتانيـــا بهترين "پهن باند" را در 
اروپــــا خواهد داشت

بريتيش تله كام (BT) ادعا كرده بر اساس يكي از اقدامات بلندپروازانه دولت انگليس، قرار است تا 

سال 2015 «بهترين پهن باند» را در اروپا راه اندازي كند. اين شركت مخابراتي همچنين اعالم كرده 
كه براي فراهم آوردن زيرساخت پهن باند فيبر نوري 5/2 ميليارد پوند هزينه كرده است و هدف 
از اين طرح نيز اتصال دو سوم جمعيت انگليس به اينترنت تا چهار سال آينده است. شان ويليامز، 
مدير گروه سياست استراتژي BT در اين مورد گفت: با اجراي اين طرح به پيشگام اصلي اينترنت 

پهن باند تبديل خواهيم شد. اين اتفاق در سال 2015 خواهد افتاد.
جرمي هانت، وزير فرهنگ انگليس كه مسوول ارتقاي زيرساخت هاي ديجيتال در اين كشور شده 
است، اعالم كرد: انگليس تا سال 2015 بهترين پهن باند در اروپا را خواهد داشت كه بر اساس 
آن، كسب وكارها و مشتريان براحتي مي توانند فايل هاي خود را منتقل كرده و به صورت استريم 
تلويزيون يا فيلم تماشا يا به موسيقي گوش كنند. ويليامز همچنين گفت: شايد اين طرح به نظر بلند 
پروازانه بيايد، اما با كمك شركت هايي چون ويرجين و فوجيتسو حتما به اين هدف دست خواهيم 
يافت. وي افزود: نيمي از مشتريان پهن باند ما تقاضاي اينترنت فوق سريع را مي كنند كه سرعت 
آن 24 مگابيت در ثانيه است. در صورت راه اندازي اين شبكه، به نياز اين مشتريان پاسخ خواهيم 
داد. وي عنوان كرد: اين در حالي است كه ما پيش بيني كرده بوديم كه از هر پنج نفر مشترك اين 
شبكه يك نفر تقاضاي خدمات فوق سريع را داشته باشد. همين امر هم باعث شد كه ظرفيت مان 

را بيشتر كنيم.

كانادا سريع ترين شبكه فيبر نوري در جهان را خواهد داشت
شركت ارتباطاتي Shaw در كانادا قصد دارد سريع ترين شبكه فيبر نوري اينترنت جهان را در 
با  شهر  اين  در  را  پرسرعت  اينترنت  جديد  نسل  كه  كرده  ادعا  شركت  اين  كند.  راه اندازي  كانادا 
لوسنت،  آلكاسنت-  توسط  كه  شبكه  اين  كرد.  خواهد  راه اندازي  ثانيه  در  گيگابيت   100 سرعت 
يك  روي  ثانيه يي  در  گيگابيت  شبكه 100  پشتيباني 88  ظرفيت  از  مي شود،  ارايه  شبكه  اپراتور 
جفت فيبر نوري برخوردار است. در واقع، راه اندازي اين شبكه تحولي را در شبكه هاي ارتباطي 
ايجاد خواهد كرد، زيرا در صورت راه اندازي اين شبكه، امكان 133 ميليون تماس تلفني و همچنين 
فعاليت 440 هزار كانال HDTV بطور همزمان وجود خواهد داشت. به بيان ديگر، با استفاده از 

اين شبكه مي توان محتواي 44 ديسك بلو-ري را در يك ثانيه ارسال كرد.
پيتر بيسونت (Peter Bissonnette)، رييس شركت ارتباطاتي Shaw در اين مورد گفت: با گذشت 
زمان، مردم نياز به اينترنت سريع تري دارند تا چيزهاي بيشتري را در اين فضاي مجازي تجربه 
تا  كنيم  فراهم  را  زمينه يي  داريم  قصد  پهن باند  اينترنت  پيشگامان  از  يكي  عنوان  به  ما  و  كنند 

كانادايي ها بهترين چيزها را در اينترنت تجربه كنند.
وي افزود: راه اندازي شبكه فيبر نوري به ما امكان مي دهد كه به تمام مشتريان مان سريع ترين 
اينترنت جهان را ارايه دهيم. در واقع سرعت اينترنت اين شبكه 10 برابر سريع تر از شبكه فعلي 
شركت Shaw است. اين شبكه فيبر نوري در فاصله بين دو شهر با فاصله 350 كيلومتر راه اندازي 
خواهد شد. به گفته رييس Shaw، تقويت شبكه فيبر نوري فرصت هاي جديدي را هم به مشتركان 

و هم به كسب وكارها مي دهد كه خدمات جديدي را ارايه دهند.

شركت Shaw در آوريل سال 2010 نيز براي نخستين بار اينترنت تجاري Gigabit را در كانادا 
راه اندازي كرد كه شبكه  فيبر نوري به خانوارها (Fibre-to-theHome) بود و قرار است كه از 

كاربردهاي اينترنتي جديدي كه نياز به سرعت سريع دانلود دارد، پشتيباني كند.



جمعه 27 آبان ماه 1390 -  شماره 224هفته نامه پرشين2020
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk فرهنگ

به بهانه بازگشت 
اشياي به سرقت رفته 

تمدن جيرفت
ايران  رفته  سرقت  به  شيء   18 بازگرداندن 
حكم  با  (هليل رود)  جيرفت  تمدن  گنجينه  از 
و  ارزش  ديگر  بار  انگلستان  در  دادگاهي 
زبان ها  سر  بر  را  باشكوه  تمدن  اين  اعتبار 
انداخت. تمدني كه جا پاي تمدن بين النهرين 
گذاشت. تمدني كه حاال نخلستان هاي مهتابي 
خاستگاه  و  زده  كناري  به  را  بين النهرين 
نخستين بشر را به هليل رود سپرده است. 
تمدن جيرفت تمدني باستاني است كه حداقل 
5 هزار سال قدمت تاريخي دارد و در ايران 

كنوني بوده است.
هليل رود  ناحيه  و  جيرفت  در  بين المللي  باستان شناسي  تحقيقات   
 Sir .منجر به كشف مجموعه سايت هاي باستاني زيادي شده است
Aurel Steinنخستين باستان شناسي بود كه در اوايل دهه 1900 در 
اين ناحيه تحقيقاتي انجام داد. حداقل 12 مركز در اين ناحيه مورد 
كاوش باستاني قرار گرفت كه قديمي ترين آنها به نظر مي رسد قدمتي 
به  منجر  اخير  اتفاقي  اكتشافات  باشد.  داشته  سال  هزار   5 از  بيش 
كاوش هاي غيرقانوني و غارت اين مركز باستاني شد. شمار اشياي 
قاچاق شده به حدي بود كه نيروي انتظامي مجبور به گسيل نيرو به 
منطقه شد تا از غارت بيشتر آن محل جلوگيري كند. پليس بين الملل 

نيز براي توقيف اين اشيا در حال همكاري با اين نيروها بود.

 مهم ترين مكان هاي اين تمدن عبارتند از: شهر سوخته، تپه بمپور، 
اسپيدژ، شهداد، تل ابليس و تپه يحيي. برخي از اين مكان ها در استان 

همجوار، سيستان و بلوچستان، قرار دارند. 

يافته هاي جديد حاكي از وجود يك تمدن مستقل عصر برنزي با زبان 
و معماري منحصر به خود است. استاد يوسف مجيدزاده، سرپرست 
تيم كاوشگري در جيرفت معتقد است كه اين تمدن، بازمانده پادشاهي 
آراتا است، گرچه برخي ديگر اين نظر را قبول ندارند. اما آنچه مسلم 
است اينكه اين سرزمين داراي صنعت كوزه گري بزرگي بوده و محل 
عبور و مرور تجار بوده است. مردم اين سرزمين با عيالميان روابط 

يك  مكان  اين  در  كاخ  يك  در  مجيدزاده  عقيده  به  داشته اند.  فعالي 
نوشته روي يك آجر شكسته پيدا شده است كه از قديمي ترين كتيبه 
يافت شده عيالمي در شوش 300 سال قديمي تر است. اين آجر بسيار 

شكسته است و پيدا كردن نام اين پادشاهي دشوار است. مصنوعات 
به  منجر  جيرفت  در  باستاني  كاوش هاي  بين النهرين  تمدن  قبل  ما 
است.  شده  ميالد  از  قبل  چهارم  هزاره  به  متعلق  شئ  چندين  كشف 
كاوش هاي باستاني اخير در جيرفت، بهشت پنهان باستان شناسان، 
منجر به كشف يك مجسمه برنزي شد كه سر يك بز را نشان مي دهد 
مجسمه  اين  است.  ميالد  از  پيش  سوم  هزاره  به  متعلق  شئ  اين  و 
به  هليل رود  ناحيه  تاريخ  كه  مي دهد  نشان  جيرفت  در  كشف شده 
هزاره چهارم ما قبل ميالد مي رسد و اين تاريخ از برخي تمدن هاي 

بين النهريني فراتر است. يكي از داليلي كه باستان شناسان و تاريخ 
كه  است  اين  مي كنند  ذكر  بين النهرين  بودن  تمدن  مهد  براي  نگاران 
قديمي ترين آثار و شواهد تاريخي يافت شده در جيرفت مربوط به 
هزاره سوم قبل از ميالد و جديد تر است، آنها نتيجه مي گيرند كه اين 
اما  است.  شده  آغاز  آنجا  از  تمدن  كه  باشد  محلي  نمي تواند  ناحيه 
برخي شواهد فرهنگي و اشياي باستاني متعلق به هزاره چهارم ما 
قبل ميالد است و در عين حال در يك كاوش در سايت ماتوت آباد 
داليلي را ارايه مي دهد كه تاريخ اين ناحيه به هزاره ششم قبل از ميالد 
مي رسد. عالوه بر اشياي يافت شده كنوني، باستان شناسان موفق به 
جديدي  سواالت  كه  شده اند  بز  يك  سر  برنزي  مجسمه  يك  كشف 

بين النهرين  تمدن  از  تمدن  اين  آيا  اينكه  و  ناحيه  اين  تاريخ  درباره 
قديمي تر است را برمي انگيزد.

دو نوع متفاوت سفال در اين گورستان يافت شده است كه برخي از 
آنها متعلق به هزاره سوم قبل از ميالد است و نيز برخي به هزاره 
دو  هر  در  ناحيه  اين  مي رود  گمان  برمي گردد.  ميالد  قبل  ما  چهارم 
گورستان  اين  زير  حفاري هاي  اما  است.  بوده  گورستان  يك  دوره 
نشان مي دهد كه اين منطقه در طي هزاره ششم قبل از ميالد يك مكان 
مسكوني بوده است. بعد از اين دوره ناحيه كم كم به وسيله رسوب 
باقي  بر  قبرستان  شد.  پوشانده  هزارساله  دوره هاي  در  اليه ها  و 
مانده هاي منطقه مسكوني پيشين بنا شد. گروه باستان شناساني كه 
در اين ناحيه مشغول كار هستند در حال حاضر مشغول كاوش هاي 

بيشتر براي مطالعه اليه هاي پاييني هستند. 

كارشناسان  توسط  كه  ژئوفيزيكي  عمليات  مجيد زاده  عقيده  به 
فرانسوي انجام شده است، نشان مي دهد كه در اين ناحيه حداقل 10 
دوره هاي  در  مختلف  تمدن هاي  به  متعلق  باستاني  و  تاريخي  دوره 
مختلف وجود داشته است. بنابر اظهارات كارشناسان فرانسوي كه 
اين ناحيه را مورد مطالعه قرار داده اند، شواهدي از اين تمدن ها باقي 

مانده است كه شايد تا عمق 11 متر در زير زمين دنبال شوند. آ

نچه درباره سند فرهنگ تل ابليس در بردسير واضح است را مي توان 
به  مشهور  ابليس،  تل  فرهنگ  كرد.  دنبال  ناحيه  بخش هاي  همه  در 
باستان شناس  توسط  ميالد)  از  قبل  چهارم  (هزاره  علي آباد  دوره 
ماتوت آباد  گورستان  غارت  شد.  آشكار  كالدول  ژوزف  امريكايي 
توسط قاچاقچيان كه باعث يك بحران باورنكردني در باستان شناسي 
شد، توجه افكار عمومي منطقه را به خود جلب كرد. فقط در يكي از 
گورستان ها 30 ظرف سنگي به غارت رفت. چند ظرف فلزي و سفالي 
و نيز اشياي طاليي نيز توسط قاچاقچيان به يغما رفت. اكتشافات در 
اليه هاي پاييني گورستان جيرفت نشان مي دهد كه تاريخ اين منطقه 
به هزاره چهارم ما قبل ميالد مي رسد. اين صحه يي است بر اين ادعا 
كه جيرفت مدت ها پيش تر مهد تمدن بوده است ولي اين ادعا توسط 

سازمان هاي جهاني تاييد نشده است. /منبع: اعتماد

 اكتشافات در اليه هاي پاييني گورستان 
اين  تاريخ  كه  مي دهد  نشان  جيرفت 
ميالد  قبل  ما  چهارم  هزاره  به  منطقه 
اين  بر  است  صحه يي  اين  مي رسد. 
مهد  پيش تر  مدت ها  جيرفت  كه  ادعا 
توسط  ادعا  اين  ولي  است  بوده  تمدن 

سازمان هاي جهاني تاييد نشده است.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

مسير آرامش دروني، مسير كوتاه و ساده اي نيست. 
نمي توان يك روز صبح از خواب بيدار شد و تصميم 
داشت.  دروني  آرامش  بعد  به  روز  آن  از  كه  گرفت 
اين مسير مانند يك روند و يك سفر است كه بايد از 

تك تك لحظه ها ي آن لذت برد. 

ما بايد براي رهايي از چارچوبي كه خودمان را در 
و  دهيم  نشان  اشتياق  كرده ايم،  ميخكوب  آن  درون 
در  چون  ببريم،  پي  توانايي ها يمان  به  ترتيب  اين  به 
كردن  حركت  از  را  ما  كه  فشاري  صورت  اين  غير 
به جلو باز مي دارد، مانع از آشنايي ما با خودمان و 
نيز توانايي ها يمان مي شود. بايد خودتان بخواهيد از 
قدم  بيرون  به  ساخته ايد،  خود  براي  خود  كه  قفسي 
بگذاريد و از نو شروع كنيد و خود را از نو بشناسيد 
و حتي به خودتان مجال اشتباه كردن دهيد. اين را 
بدانيد كه واكنش ها ي احساسي شما فقط در دستان 
تغيير  را  آنها  آساني  به  مي توانيد  و  است  خودتان 

دهيد.
پيدا  نمي توان  را  خصوصي  به  كتاب  يا  نوشته  هيچ 
آرامش  يافتن  به  مربوط  پاسخ ها ي  تمام  كه  كرد 
دروني را در خود داشته باشد. تنها كاري كه كتاب ها 
يا  و  راه  دادن  نشان  دهند،  انجام  برايتان  مي توانند 
راه هايي است كه در نهايت، اين خود شما هستيد كه 

بايد آنها را انتخاب كنيد. 

آرامش دروغين
زندگي  دروغين  دروني  آرامش  در  اغلب  آدم ها 
مي كنند. اگر به گونه اي زندگي كنيد كه انگار هميشه 
كشتي  باشيد  نداشته  دوست  و  هستيد  لنگرگاه  در 
زندگي خود را آزاد كرده تا فراز و نشيب ها ي دريا 
زندگي را حس كنيد، آن وقت داريد خودتان را فريب 
مي دهيد. ما بايد بخواهيم با احساسات خودمان آشنا 
و  ديگران  طريق  از  خودشناسي  مسير  در  و  شويم 
نيز تجربيات شخصي خود، بر موانع سر راه پيروز 

شويم.
كشتي زندگي

رهايي يعني آزاد كردن كشتي زندگي خود از لنگرگاه 
و برقرار كردن ارتباط با ديگران. هرچه در ديگران 
وجود  نيز  خودتان  در  بد،  چه  و  خوب  چه  مي بينيد، 
دارد و هر گونه قضاوتي كه درباره ديگري مي كنيد، 
از  اگر  مثال،  براي  شماست.  خود  درباره  واقع  در 
گريه كردن فردي عصباني مي شويد و به هيچ وجه 
او  به  نسبت  دلسوزي  و  رحم  احساس  خودتان  در 
حس نمي كنيد، ممكن است به اين علت باشد كه زماني 
كه غمگين مي شويد، از دست خودتان عصباني شده 
و  مي دهيد  نشان  ضعف  خود  از  كه  مي كنيد  فكر  و 
هيچ گاه به خودتان اجازه گريه كردن نمي دهيد. وقتي 
چگونه  نمي پذيريد،  خودتان  درباره  را  چيزي  كه 

مي توانيد همان را درباره ديگران قبول كنيد؟
مادرش  براي  و  مي رسد  مدرسه  از  تازه  نوجواني 
لطيفه خنده داري راجع به فرد معتادي تعريف مي كند. 
مادر فورا عصباني شده و سر فرزندش داد مي كشد 
و او را تنبيه مي كند. مادر تمام بدنش به لرزه درآمده 
خجالت  هميشه  كه  مي افتد  معتادش  برادر  ياد  به  و 

مي كشيده درباره او با بچه ها يش صحبت كند. 
مادر زماني كه از دست دخترش عصباني مي شود و 
آن رفتار را با او مي كند، در واقع دارد با عصبانيت و 
مسايل خودش دست و پنجه نرم مي كند و اين مساله 

هيچ ربطي به شخص دخترش ندارد.

اقرار به اشتباهات
مسايل  با  نيز  و  ديگران  با  را  رفتارمان  كنيم  سعي 
خود  ضعف هاي  نقطه  بايد  كنيم.  بازنگري  زندگي، 
و  خود  بخواهيم  مدام  اگر  چون  بشناسيم  بيشتر  را 
دروني  آرامش  نمي توانيم  كنيم،  قضاوت  را  ديگران 
داشته باشيم. بايد زماني كه اشتباه مي كنيم، بپذيريم 
متوجه  نيز  ديگران  بگذاريم  و  كرده ايم  اشتباه  كه 
اين  با  برده ايم.  پي  خود  اشتباه  به  ما  كه  شوند 

عمل زودتر مسير رسيدن به آرامش دروني را طي 
خواهيم كرد.

وقتي خودتان را به دستان واقعيت مي سپاريد، ديگر 
دروغي باقي نمي ماند و به مرور زمان معني خودش 
را از دست مي دهد. اگر در شما احساس، فكر، ويژگي 
نداشته  وجود  مي بينيد  ديگران  در  كه  شخصيتي  و 
باشد، ديگر آن را در فرد ديگري هم مشاهده نخواهيد 
كرد. از ارتباط خود با ديگران استفاده كنيد تا روي 
خصوصيات  با  و  كرده  كار  خودتان  خصوصيات 

مثبت و منفي خود  بيشتر آشنا شويد.
 

كنار آمدن با خود
سعي كنيد از چيزهايي كه در زندگي از آنها مي ترسيد، 
فهرستي تهيه كنيد و سپس راه هايي را براي مقابله 
اين  وجود  از  كه  همين طور  كنيد.  پيدا  آنها  حذف  و 
ترس ها بيشتر آگاه مي شويد، آنها را به فهرست خود 
با  تا  مي شود  سبب  آنها  نوشتن  چون  كنيد  اضافه 
اين  از  برخي  شويد.  آشنا  بيشتر  خود  خصوصيات 
كسي  از  نمي توانيد  هستند:  صورت  اين  به  ترس ها 
تعريف كرده يا تعريف ديگران را در مورد خودتان 
كنيد  احساسات  ابراز  راحتي  به  نمي توانيد  بپذيريد، 
و  مي شويد  معذب  ديگران  احساسات  ابراز  با  يا  و 
همچنين مسايل ديگري مانند باال رفتن از پلكان، زير 

يك سقف بودن با حيواناتي مانند سگ يا گربه و....
در زمان نوشتن اين ترس ها روي كاغذ، به دقت به 
خاطر  به  و  كنيد  توجه  مسايل  به  خود  واكنش هاي 
بسپاريد كه ترس، اغلب به عنوان خود ترس احساس 
نشان  خشم  صورت  به  را  خود  گاه  و  نمي شود 

مي دهد. 
كنترل كردن همه چيز و همه كس از كنترل ما خارج 

است!
اوضاع  و  اشخاص  كردن  كنترل  به  ميل  از  بايد  ما 
اين  برسيم.  دروني  آرامش  به  تا  بكشيم  دست 
كه  زماني  مي شود.  نيز  آينده  و  گذشته  زمان  شامل 
به  نيز  ديگران  كنيد،  كنترل  را  ديگران  مي كنيد  سعي 

اگر  كنند.  كنترل  را  شما  تا  مي دهند  اجازه  خودشان 
خصوصي  به  فرد  حركات  تمام  بايد  مي كنيد  فكر 
تا  كنيد  وادار  را  او  يا  و  باشيد  داشته  نظر  زير  را 
تمام وقت خودش را با شما صرف كند، به او نشان 
داشته  را  رفتار  همين  شما  با  مي تواند  كه  مي دهيد 
باشد. بايد حس اعتماد را در خودتان پرورش دهيد 

و ترس را رها كنيد.

گرچه  كنيد،  قبول  را  آن  مي ترسيد،  چيزي  از  اگر 
هيچ  باشد.  كمي ناخوشايند  ابتدا  در  مي تواند  اين 
نگران  و  ناراحت  عصباني،  منو  «داري  نگوييد:  گاه 
را  احساساتي  همين  داريد  وقت  آن  چون  مي كني!»، 
كه نمي خواهيد داشته باشيد، انتخاب مي كنيد. اجازه 
بايد  ما  بگذارد.  تاثير  شما  روي  ديگران  عمل  ندهيد 
ديگران  دهيم  اجازه  و  كنيم  پيدا  احساسي  منطق 
رفتاري  واكنش ها ي  مسوول  و  كنند  زندگي  آزادانه 

ما نباشند.

اگر كسي به شما ابراز عالقه كرد، به حرفش اعتماد 
كنيد. سعي نكنيد منظور ديگران را حدس بزنيد چون 
آنها  از  شما  گرفتن  فاصله  موجب  شما  كار  همين 
در  ديگران  بدانيد  كه  بوديد  كنجكاو  هرگاه  مي شود. 
غياب چه چيزي درباره شما مي گويند، ذهن خود را 

به موضوع ديگري معطوف كنيد.

ما تنها مي توانيم خودمان را عوض كنيم
چه  خود  زندگي  با  ديگران  كه  نيست  مربوط  ما  به 
هرگونه  گفتيم،  باال  در  كه  همان گونه  مي كنند.  كار 
قضاوتي كه درباره ديگران مي كنيد، در واقع درباره 
را  خود  گران بهاي  انرژي  و  وقت  شماست.  خود 
و  نكنيد  ديگران  زندگي  درباره  كردن  فكر  صرف 
همچنين ياد بگيريد حرف هاي ديگران را به خودتان 
آنچه  براي  را  آنها  و  بشنويد  فقط  را  كلمات  نگيريد. 

هستند، بپذيريد نه آنچه ممكن است باشند!
سفر بخير!

جـاده آرامــش
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دور  و  جزيره  يك  به عنوان  نمي تواند  مرد  چه  و  زن  چه  هيچ كس، 
كه  مي دهد  نشان  متعدد  بررسي هاي  و  مطالعات  باشد.  ديگران  از 
است  بيماري  به  ابتال  براي  خطري  عامل  بودن،  منزوي  و  تنهايي 
و روابط افراد با يكديگر، تاثير مثبتي بر همه چيز، از سالمت قلب 

گرفته تا مسايل مرتبط با سالمت در دوران پيري دارد.
هنگامي كه سرتان به كار گرم است و يا به دنبال كارهاي مربوط به 
بچه ها هستيد و يا براي رفع ساير تقاضاها و خواسته ها مي كوشيد، 
و  خانوادگي  روابط  و  ارتباطات  بتوانيد  كه  نيست  آسان  هميشه 
نكاتي  به  قسمت  اين  در  داريد.  نگه  قوي  و  مستحكم  را  دوستانه 
اشاره مي كنيم تا بتوانيد با رعايت آنها، روابط سالم راحتي را در 

زمان هاي بحراني حفظ كنيد:

• به ديدن دوستان و افراد فاميل برويد: اين كار ساده اما بسيار 
مهم است. وقتي براي تلفن زدن، فرستادن ايميل يا نوشتن يك نامه 

بگذاريد.
• دوستان جديدي پيدا كنيد: ايجاد تماس هاي جديد با مردم و سعي 

را  شما  با  مشابه  زندگي  شيوه  كه  كساني  با  رابطه  برقراري  در 
داشته باشند، مي تواند به شما كمك كند تا حس كنيد كه يك نفر به 
تالش ها و چالش هاي روزانه تان توجه داشته و آن را درك مي كند.

• اگر احساس مي كنيد كه براي صحبت يا برقراري ارتباط با كساني 
كه در نظر شما مهم هستند بيش از حد احساس خستگي و وارفتگي 

مي كنيد در اين صورت اين موضوع را به آنها بگوييد. 
• احساس تان را به طرف مقابل ابراز كرده و آن را بيان كنيد. اين 
برقراري ارتباط مي تواند به هر دو نفر شما كمك كند تا احساس 

بهتري داشته باشيد.

چهارراه تفاهم
بسياري از ما مهم ترين ارتباط را در زندگي مان با همسرمان داريم 
كه برايمان اهميت دارد. در ضمن حتي موقعي كه با يكديگر زندگي 
مي كنيم، كار ساده اي است تا به طور جدا و دور از يكديگر باشيم. 
در اينجا به پنج نكته مهم اشاره مي كنيم كه از سوي متخصصان و 
كارشناسان و براي نزديك باقي ماندن به يكديگر عنوان شده است:

گوش  همسرتان  حرف  به  خوب  و  كنيد  خاموش  را  تلويزيون   (1
بدهيد!

گوش دادن مي تواند به كاهش كشمكش ها و تضادها، تقويت اعتماد 
و اطمينان منجر شده و به يك رابطه راضي كننده تر بينجامد. ارسال 
اين عالمت كه با خاموش كردن تلويزيون شما متوجه فرد مقابل تان 
هستيد، حاكي از توجه شما بوده و به ارتباط و تماس چشمي منجر 
مي شود و فراموش نكنيد كه در صدد پيگيري آن چيزهايي برآييد 
كه  دارد  مصداق  هنگامي  خصوص  به  مساله  اين  مي شنويد.  كه 
دقت  به  شما  اگر  باشد.  خاطر  رنجيده   و  ناراحت  مقابل تان،  طرف 
گوش بدهيد، در اين صورت بيشتر امكان دارد تا مشكل را درك 

كرده و راهي براي كمك كردن پيدا كنيد.

2) نكات مثبت همسرتان را پررنگ كنيد.
پروفسور كيت واش، استاد روان شناسي دانشگاه ايالتي شيكاگو در 
اياالت متحده آمريكا و مولف كتب متعدد اظهار مي دارد: «هنگامي 
كه براي اولين بار كسي را مالقات مي كنيد، به تمام چيزهايي كه 
دوست داريد، توجه مي كنيد و به مرور زمان تغيير موضع داده و 
بر آن چيزهايي كه شما را مي آزارد، تاكيد و توجه خواهيد كرد. اگر 
رابطه بيش از آنچه مثبت باشد، منفي گردد، در اين صورت شما 
قافيه را مي بازيد.» راه حل اين مساله اين است كه يك تالش دقيق و 
ظريف داشته باشيد تا بر چيزهايي تاكيد و توجه كنيد كه دوست 

داريد در طرف مقابل تان وجود داشته باشد. 
بسياري  مقابل تان  طرف  كه  مي گويند  متخصصان  و  كارشناسان 
از خصوصيات خوب را دارد و نيز چيزهايي دارد كه ممكن است 
شما را ديوانه كند به شرط آنكه به چيزهاي مثبتي كه وي دارد، 
به  و  كنيد  يادداشت  را  آنها  است  بهتر  كار  اين  براي  كنيد.  توجه 

خاطر بسپاريد.

3) در انتقاد از همسرتان زياده روي نكنيد.
عيب جويي و خرده  گيري نه فقط به ايجاد فشار و استرس مي انجامد 
كيت  پروفسور  مي برد!  ناكجاآباد  به  را  شما  معمول  طور  به  بلكه 
واش مي گويد: «اگر خرده گيري و عيب جويي كنيد، در اين صورت 
خوب  اوضاع  اگر  مي شود؟  عاصي  شما  دست  از  مقابل تان  طرف 
هم  با  دهيد؟  انجام  مي توانيد  كار  چه  آن  جاي  به  نمي رود،  پيش 
نداريد،  دوست  را  چيزهايي  چه  اينكه  گفتن  جاي  به  كنيد.  صحبت 
انتخاب هاي  امكان  و  مي دهيد  ترجيح  را  چيزهايي  چه  بگوييد 
هرگونه  كه  باشيد  داشته  ياد  به  بگيريد.»  نظر  در  هم  را  جايگزين 
انتقاد و سرزنش را با مقادير بسياري از نكته هاي مثبت، به تعادل 
به  مي تواند  كه  مي كنيد  مطرح  را  تقاضاهايي  كه  هنگامي  برسانيد. 
عنوان عيب جويي يا خرده گيري تلقي شود، در اين صورت با ابراز 

تشكر از نكات مثبت و نقاط قوت طرف مقابل تان آن را بپوشانيد.

4) اوقات بيشتري را با همسرتان بگذرانيد.
توجه به اين مساله كه زمان خاصي را صرف با هم بودن كرده و 
اين كار را در تقويم برنامه هايتان قرار دهيد، مي تواند موجب تقويت 
ويش،  پيتر  پروفسور  شود.  يكديگر  به  شما  خاطر  تعلق  احساس 
مي گويد:  شيكاگو  ايالتي  دانشگاه  در  باليني  روان شناسي  استاد 
«زوجين هنگامي كه احساس تعهد و تعلق به يكديگر داشته باشند، 
از منافع آن بهره مند مي شوند. ايجاد اوقات و ساعات خاصي براي 
باشد.»  ويژه  و  خاص  بسيار  مي تواند  ديگران،  بدون  بودن  هم  با 
اما اين اشتباه را نكنيد كه ارتباط تان را با يكديگر فقط محدود به 
همين ايام خاص كنيد بلكه سعي كنيد به مدت حداقل چند دقيقه در 
هر روز و به خصوص صبح اول وقت و در پايان كار روزانه با 
هم باشيد. صحبت درباره نكات مثبت يكديگر در اين زمان ها، تاثير 
بسيار چشم گيري دارد. در پايان روز كاري، خوشامد و استقبال 
خاصي از همديگر داشته باشيد. اگر شما قبل از او در خانه هستيد، 
و  برويد  همسرتان  استقبال  به  و  برداريد  كارتان  انجام  از  دست 
دهيد  نشان  كه  كنيد  عمل  نحوي  به  كنيد.  سپري  هم  با  را  اوقاتي 

همسرتان مهم است.

4 توصيه براي اين كه رابطه بهتري با همسرتان برقرار كنيد

همســـران در 
چهارراه تفاهـم

خانم ها بخوانند

زيبايي 15 شرط دارد
راز  رسيدن  به نظر  زيبا  و  بودن  خوش پوش  رايج،  تصور  برخالف 
و رمز پيچيده اي ندارد. همراه داشتن چند شيء به ظاهر ساده كمك 

مي كند تا هر خانمي، موجه تر و قابل قبول تر به چشم بيايد.

1) يك ساك دستي: اگر مي خواهيد يك كيف را در چند فصل استفاده 
كنيد، به پيشنهاد ما توجه كنيد. يك كيف كالسيك با ظاهري شبيه به 
و  كوچك  زياد  نه  كه  كنيد  توجه  آن  سايز  به  حتما  بخريد.  خورجين 
نه خيلي بزرگ باشد. شما مي توانيد آن را به راحتي با انواع لباس ها 

هماهنگ كنيد.
و  پارچه اي  دستكش هاي  انواع  شما  شايد  چرمي:  دستكش هاي   (2
پنبه اي را كه دورخز هستند يا منگوله تزييني دارند، بپسنديد ولي رك 
دستكش هاي  نيست.  شما  خانمانه  شخصيت  مناسب  آنها  كه  بگوييم 
چشم  در  را  شما  دارند،  طوالني  عمر  بسيار  كه  حال  عين  در  چرمي 
لباس هاي  كه  صورتي  در  مي دهند.  جلوه  ديگر  گونه اي  به  همگان 
دستكش هاي  مي كنيم  پيشنهاد  كرده ايد،  انتخاب  روشني  زمستاني 

روشن انتخاب كنيد.
دوباره  بلند  و  گشاد  شلوارهاي  امسال  مناسب:  شلوار  دست  يك   (3
مد شده است. خوبي اين نوع شلوارها اين است كه به هر نوع لباسي 

مي آيند.
4) بلوزهاي ابريشمي: اين نوع بلوزها نه تنها نرم اند و احساس خوبي 
را از روي پوست به شما منتقل مي كنند بلكه بسيار هم شيك هستند 
و شما مي توانيد آن را با يك پيراهن يا سارافن بلند بپوشيد. جنس اين 
در  آن  پوشيدن  از  وقت  هر  مطمئنا  كه  است  خوب  قدري  به  لباس ها 
مهماني ها خسته شديد، مي توانيد آنها را تبديل به لباس خوابتان كنيد.

5) چتر: چترهاي بلند و مدل دار را انتخاب كنيد. مشكي رنگ سنگيني 
است اما برخي از چترها كه داراي مدل و رنگ هاي متنوعي هستند نيز 

مي توانند زيبايي شما را دوچندان كنند.
را  لباسي  هر  مي تواند  كه  است  شيء  ارزان ترين  سينه:  سنجاق   (6
كه به تن مي كنيد، بسيار شيك جلوه دهد. شما مي توانيد از سنجاق 
سينه هاي نقره اي، طاليي يا حتي رنگي روي مانتو، پالتو، گوشه دامن 

و... استفاده كنيد.
ندارد  استفاده  براي  خاصي  زمان  كشمير  شال  روسري:  و  شال   (7
سه  هر  از  پس  و  باشيد  مراقبش  بايد  تنها  است،  شيك  هم  بسيار  و 
بار استفاده، آن را به خشك شويي بدهيد. هروقت قصد خريد شال و 
روسري را داريد، توجه داشته باشيد قرار است آن را با چه لباسي 

بپوشيد. طرح و رنگ روسري بايد به لباس شما بيايد. 
8) كفش  مشكي: بهترين كفش لزوما گران ترين كفش نيست. توصيه 
مي كنيم پيش از توجه به جنس كفش ابتدا به مدل و دوخت آن توجه 
كنيد. هرچه نوك كفش تيزتر و كشيده تر باشد، ضرر بيشتري به پا 
مي رساند. رنگ مشكي از جمله رنگ هايي است كه شما بايد حتما يك 
جفت كفش به آن رنگ داشته باشيد تا بتوانيد آن را با هر لباسي كه 

مي خواهيد هماهنگ كنيد.
9) صندل هاي زيبا: هم اكنون مدل هاي زيبا و به روزي در بازار وجود 
دارد اما پيش از خريد حتما به پاشنه آن توجه كنيد. شايد كفش پاشنه 
شما  دوم  قلب  براي  ولي  دهد  نشان  زيباتر  را  شما  اندام  و  پا  بلند، 

مناسب نيست. لطفا به راحتي پايتان بيشتر اهميت دهيد تا مد!
باريك  و  الغر  را  شما  ضخيم  مشكي  كتان  پارچه  جين:  شلوار   (10
شلوار  يك  با  مي توانيد  را  پارچه  جنس  اين  از  بلوزي  مي دهد.  نشان 

جين هماهنگ كنيد تا شيك تر به نظر برسد.
پاييز و زمستان، ژاكتي  11) ژاكت: هميشه و به خصوص در فصل 
ساده همراه داشته باشيد تا اگر هوا سرد شد بتوانيد آن را به تن كنيد 

و مجبور نشويد دست ها را زير بغل جمع كرده و قوز كنيد.
قابل  و  راحتي  به  همه  مي رسد  سشوار  به  نوبت  وقتي  سشوار:   (12
سشوار  سنگيني  به  خريد  از  پيش   مي كنند.  توجه  آن  بودن  استفاده 
هم توجه كنيد. سشوار سنگين دست شما را خسته مي كند. نكته ديگر 
اينكه سعي كنيد سشوار يوني بخريد. زمان خشك شدن موهاي تان به 
وسيله اين نوع سشوار ها نصف است و به موها نيز آسيب نمي رسانند.

هميشه  خانم ها  نيست.  تابستان  مخصوص  تنها  عينك   عينك:   (13
مراقب چشمان شان هستند و به ندرت در كيف دستي شان عينكي كه 
حداقل 99 درصد اشعه هاي ماوراي بنفش A و B را برمي گرداند، به 

چشم نمي خورد.
از  تركيبي  است.  مهم  خيلي  مناسب  برس هاي  از  استفاده  برس:   (14
برس هاي طبيعي بوار و همچنين برس هاي صاف و گرد براي موهاي 
خشك مناسب اند، در حالي كه برس هاي پهن با دندان هاي پالستيكي 
براي موهاي مرطوب مفيد است. از شانه هاي چوبي نيز برحذر باشيد. 
اين شانه ها در خود مواد ميكروسكوپي دارند كه مو را شكننده مي كند.

15) عطر: هر فصل بوي خاص خودش را مي طلبد. شما نمي توانيد در 
تند،  بوهاي  زمستان  در  كنيد.  استفاده  عطر  يك  از  سال  فصول  همه 
بهتر و مطبوع تر است. مانند عطرهاي زنانه اي كه بوي بامبو مي دهند 

يا عطرهايي كه رايحه پرتقال، وانيل و گل كاكتوس دارند.
منبع: تايم
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نتيجه  اين  به  اندرو  دانشگاه  دانشمندان 
چهره ها  جذابيت  به  راجع  وقتي  كه  رسيده اند 
زن  يا  مرد  به  توجه  با  مي شود،  اظهارنظر 

بودن، معيارهاي قضاوت به طور كامل متفاوت 
آخرين  نتايج  درباره  مطلب  اين  در  هستند. 
شده،  انجام  افراد  جذابيت  درباره  كه  تحقيقاتي 

صحبت خواهيم كرد.

مي شوند،  بزرگ  گسيخته  هم  از  كه  «دختراني 
قيافه هاي چندان جذابي پيدا نمي كنند»! مطالعه اي 
كه  داد  نشان  شد،  انجام  اندرو  دانشگاه  در  كه 
خانم هايي كه والدين آنها از هم جدا شده اند و 
يا رابطه خوبي با هم نداشته اند، چهره خشن و 
مردانه تري پيدا مي كنند. نتايج اين تحقيق جالب 

توجه بود.
دختران جذاب، خانواده هاي مستحكم

در اين تحقيق، فرم صورت و بدن در 229 خانم 
مورد بررسي قرار گرفت و ديده شد، خانم هايي 
شده اند  بزرگ  مستحكم  خانواده اي  در  كه 
آنها  مادر  و  پدر  ميان  خوبي  عاطفي  رابطه  و 
دارند  جذاب تري  و  زنانه تر  قيافه  است،  برقرار 
نتايج  شايد  مي شود  گفته  سالم ترند.  كل  در  و 
مردانه  هورمون  باالي  ميزان  با  تحقيقات  اين 
داشته  ارتباط  خانم ها  اين  در  (تستوسترون) 
باالتر  آيا  كه  نشده  مشخص  هنوز  ولي  باشد 
بودن تستوسترون در افرادي كه والدين شان از 
هم جدا شده اند، ژنتيكي است و يا در اثر استرس 
اين  در  است.  شده  ايجاد  ناخوشايند  زندگي  و 
وضعيت  درباره  پرسش نامه هايي  ابتدا  تحقيق 
خانواده ها به افراد داده شد كه آنها را پر كنند 
و عكس هر فرد هم گرفته شد. سپس عكس ها 
را بر اساس ميزان جذابيت چهره و زنانه بودن 
آن تقسيم كردند و مشاهده شد زناني كه پدر 

به  داشته اند،  هم  با  خوبي  روابط  مادرشان  و 
والدين  كه  افرادي  به  نسبت  توجهي  قابل  طور 
جذاب تري  قيافه هاي  شده اند  جدا  هم  از  آنها 

جدا  هم  از  آنها  والدين  كه  هم  كساني  دارند. 
نشده بودند ولي رابطه خوبي با هم نداشتند، از 
لحاظ جذابيت چهره در ميان دو گروه فوق قرار 
روي 87  كه  هم  ديگري  مطالعه  در  مي گرفتند. 
نفر از خانم هاي جوان انجام شده است، نسبت 
وزن به مجذور قد (شاخص توده بدني)، نسبت 
دور  به  كمر  دور  نسبت  و  باسن  دور  به  كمر 
سينه مورد بررسي قرار گرفت و ديده شد كه 
ناآرام  و  متشنج  خانواده هاي  در  شدن  بزرگ 
سبب افزايش اندازه دور كمر و شاخص توده 
مي كند.  ايجاد  مردانه تري  چهره  و  شده  بدني 
به احتمال زياد، قاعدگي دراين دختران زودتر 
شروع شده و زودتر هم ازدواج كرده و بچه دار 
زودتر  شدن  شكسته  در  مي تواند  كه  مي شوند 

چهره آنها تاثيرگذار باشد.
مردان جذاب، صورت زنانه

جذاب تر  دارند،  زنانه تري  صورت  كه  «مرداني 
مي گيرند.»  قرار  توجه  مورد  بيشتر  و  بوده 
دانشگاه  در  كه  است  تحقيقي  نتيجه  جمله  اين 
بودن  زنانه تر  البته  است.  شده  انجام  ليورپول 
دارد.  را  خودش  خاص  معيارهاي  هم  صورت 
دارند،  گردتري  حالت  كه  چانه هايي  مثال  براي 
اينكه  شود.  جذاب تر  قيافه  كه  مي شوند  موجب 
سوال  مورد  جذاب ترند،  چهره ها  اين گونه  چرا 
كه  مرداني  مي گويند،  محققان  ولي  است 
صورت زنانه تري دارند، باعاطفه تر، مهربان تر 
عكس  تعدادي  تحقيق  اين  در  دلسوزترند.  و 
يا  مردانه تر  كامپيوتر  وسيله  به  آنها  چهره  كه 
زنانه تر شده بود، به دانشجويان زيادي نشان 
داده شد و از لحاظ ميزان جذابيت مقايسه شد. 

مي گويد:  ليورپول  دانشگاه  از  ليتل  توني  دكتر 
مشخص  مي تواند  فردي  هر  چهره  و  «صورت 
رفتار  چطور  برقراركردن  رابطه  در  او  كه  كند 
را  خانواده اش  از  محافظت  توانايي  و  مي كند 
نشان دهنده  مردانه،   چهره  يك  نه.»  يا  دارد 
سطوح باالي تستوسترون است كه توانايي هاي 
ژنتيكي باالي فرد را نشان مي دهد و زناني كه 
اين  چهره ها را مي پسندند، ذخيره ژنتيكي خوبي 
در  ولي  مي كنند  انتخاب  فرزندان شان  براي  را 
مي تواند  تستوسترون  باالي  سطوح  حال،  عين 
بي عاطفه  حوادث ناگوار،  احتمال  افزايش  سبب 
هر  ديگر،  طرف  از  شود.  خيانت  حتي  و  بودن 
چه چهره زنانه تر باشد، وفاداري و عاطفه هم 

بيشتر مي شود.

شما كدام را مي پسنديد؟
مطالعات نشان داده اند بيشتر مردان قيافه هاي 
خانم ها،  در  ولي  مي پسندند  بيشتر  را  زنانه تر 
آنها  از  برخي  و  نيست  حاكم  كلي  اصل  يك 
مردانه تر  قيافه هاي  برخي  و  زنانه تر  قيافه هاي 
را مي پسندند. برخي دانشمندان مي گويند شايد 
اين مساله به علت تغييرات هورموني باشد كه 
خانم ها  بدن  در  ماهيانه  سيكل هاي  طول  در 
سيكل  ابتداي  در  كه  طوري  به  مي افتد،  اتفاق 
تخمك گذاري  كه  فوليكوالر  مرحله  در  يعني 
به  جذاب تر  مردانه  قيافه هاي  مي گيرد،  صورت 

نظر مي رسند.

ميزان  با  را  مساله  اين  هم  دانشمندان  برخي 
جذابيت خود خانم ها مرتبط مي دانند و مي گويند 
خانم هايي كه خودشان قيافه جذاب  تري دارند، 
بيشتر  را  مردانه تر  خصوصيات  با  چهره هايي 
قيافه هاي  مي گويند  محققان  برخي  مي پسندند. 
افراد  اغلب  و  مي رسند  نظر  به  جذاب تر  آشنا، 
كساني  ميان  از  را  دوستان شان  مي كنند  سعي 
كه به خودشان و افراد خانواده شان شبيه ترند، 

انتخاب كنند.
دكتر ليزا دبرين، روان شناس است و در تحقيقي 
كه انجام شده، نشان داده كه افراد بيشتر تمايل 
آنها  چهره  كه  شوند  دوست  كساني  با  دارند 
برايشان آشناست و شايد دليل   آن اين باشد كه 
شوند  موجب  مي توانند  دوستان  طريق،  اين  از 
بيفتيم.  نزديكان مان  و  خانواده  افراد  ياد  به  كه 
دستكاري  را  افراد  عكس هاي  تحقيق،  اين  در 
فرد  خانواده  به  شباهت هايي  آنها  در  و  كرده 
مورد بررسي ايجاد كردند. سپس عكس  ها را به 
افراد مورد مطالعه نشان دادند و متوجه شدند 
كه اغلب آقايان عكس مرداني را كه به خودشان 
خانم ها  بيشتر  و  مي پسنديدند  داشتند،  شباهت 
خودشان  با  شباهت هايي  كه  را  عكس هايي  هم 
داشتند، براي دوستي انتخاب مي كردند. ولي در 
اثري  چهره  شباهت هاي  همسر،  انتخاب  هنگام 

روي جذابيت و انتخاب جنس مخالف نداشت.

تشخيص جذابيت از نوزادي
چند  نوزادان  حتي  كه  داده اند  نشان  تحقيقات 
روزه هم مي توانند قيافه هاي جذاب تر و زيباتر 
دو  شده  انجام  تحقيق  در  دهند.  تشخيص  را 
عكس را در كنار هم به نوزادان نشان مي دادند 
جذاب تري  و  زيباتر  چهره  آنها  از  يكي  كه 
مدت  نوزادان  بيشتر  كه  شد  ديده  و  داشت 
چهره  به  كردن  نگاه  صرف  را  بيشتري  زمان 
فرضيه  اين  ترتيب،  اين  به  مي كردند.  جذاب تر 
كه براي هر فردي معيارهاي جذابيت در محيط 
و با توجه به قيافه افرادي كه اطراف او هستند 
شكل مي گيرد، كم رنگ تر شده و ثابت مي شود 
معيارهاي  مي آيد،  دنيا  به  وقتي  كسي  هر  كه 
تشخيص  براي  شده اي  برنامه ريزي  پيش  از 
جذابيت چهره ها دارد. به اين ترتيب، نتايج اين 
توجه  با  فردي  هر  كه  مي دهد  نشان  تحقيقات 
به ژنتيك، قيافه و طرز تفكر خودش، نسبت به 
قيافه ديگران اظهارنظر مي كند و ممكن است آن 
را بپسندد يا نپسندد. ممكن است قيافه اي كه به 
نظر  به  است،  جذاب  و  زيبا  بسيار  فردي  نظر 

ديگري كامال يخ  و بي مزه باشد و برعكس.  

سالمت
كلسترول  ميزان  درباره  زنان  بيشتر  مي گويند  محققان 

خونشان كم اطالع يا بي اطالعند

كلسترول شما 
چند است، خانم؟

مطالعه جديدي نشان مي دهد كه زنان به شكلي خطرناك 
اهميتي  چه  اينكه  و  خون شان  كلسترول  ميزان  درباره 
دارد، بي اطالع هستند. به نظر مي رسد خانم ها نياز دارند 

تا درباره كلسترول و آثار سوء آن راهنمايي شوند.
زنان  ميان  در  مير  و  مرگ  عمده  دليل  قلبي  بيماري 
است اما بررسي كه در تابستان سال  2007 در اياالت 
توجهي  آنها  كه  داد  نشان  شد،  انجام  آمريكا  متحده 
آنها  ذهن  در  مساله  اين  و  نداشته  كلسترول شان  به 
نمي گنجد و در عوض، آنها دو برابر بيشتر به وزن شان 
اهميت مي دهند. كمتر از نيمي از كساني كه مورد مطالعه 
قرار گرفتند، نگران بيماري قلبي بودند كه اين امر موجب 
نگراني محققان و متخصصان قلب شد زيرا نشان مي داد 
اين  نمي دهند،  اهميتي  خود  قلب  سالمت  به  زن ها  كه 
مطالعه و بررسي به طور اتفاقي و تصادفي، 524 زن در 

سنين 18 تا 44 را مورد بررسي قرار داد.
آمارها چه مي گويند؟

سوي  از  و  آمريكا  متحده  اياالت  در  كه  مطالعه اي  در 
انجمن تحقيق سالمت زنان انجام گرديد، 74 درصد زنان 
درباره ميزان كلسترول خون شان اطالعي نداشتند و اين 
امر درباره ميزان LDL و HDL  خونشان نيز مصداق 
مي توانستند  زنان  اين  از  نيمي  فقط  طرفي  از  داشت. 
مشخص كنند كه كلسترول HDL «خوب» است يا «بد» 
است (پاسخ صحيح: HDL يا ليپوپروتئين با غلظت باال، 
كلسترول خوبي است زيرا ميزان HDL  باالتر از 50 به 
نظر مي رسد كه از زنان در برابر حمالت قلبي پيشگيري 
كلسترول  پايين،  غلظت  با  ليپوپروتئين  يا   LDL مي كند. 
«بد» است و مقدار باالتر از 130 موجب خطر حمله قلبي 

شده و يا سكته در زنان را افزايش مي دهد).
زنان  سالمت  تحقيق  انجمن  رييس  پريش  جو  دكتر 
مي گويد: «دوره اي در زندگي زنان جوان وجود دارد كه 
در آن، آنها براي انجام معاينات ساليانه به مراكز ارايه 
دهنده خدمات بهداشت درماني مراجعه نمي كنند. بنابراين 
اين چيزها را نمي دانند و هنگامي كه در ميانسالي و يا 
سالمندي قرار مي گيرند، اين مساله به عنوان يك مشكل 
ظاهر شده و توجهي به ميزان كلسترول شان و اينكه بايد 

آنها را مرتب اندازه گيري كنند، ندارند.»
دقت بيشتر، نگراني كمتر

محققان عنوان مي كنند كه نتايج اين مطالعه، منعكس كننده 
بي اطالعي از خطرات تهديد كننده سالمت زنان و شيوه 
از  كمتر  كه  حالي  در  است.  مساله  به  نسبت  آنها  درك 
قلبي  بيماري  نگران  بررسي،  اين  تحت  افراد  از  نيمي 
بودند اما تقريبا 60 درصد آنها از سرطان پستان نگراني 

داشتند. 
بيماري  به  اغلب  پزشكي  جامعه  توجه  گذشته،  در 
سخنگوي  خصوص  اين  در  و  بود  مردان  قلبي عروقي 
انجمن قلب آمريكا يادآور مي شود كه در سال 1980 يك 
بسيج اطالع رساني با شعار «CPR را ياد بگيريد تا جان 
شوهرتان را نجات دهيد» صورت گرفت اما زنان نسبت 
بيشتر  قلبي،  حمله  دنبال  به  و  سال  طول  در  مردان،  به 
مي ميرند و زنان بيشتري نسبت به مردان در پي سكته 
سال   10 طول  در  «فقط  مي گويد:  وي  مي روند.  بين  از 
تهديد  تشخيص  و  تغيير  اين  متوجه  ما  كه  بوده  گذشته 

بيماري قلبي در زنان شده ايم.»
و  زنان  در  خون  كلسترول  بودن  باال  خطر  به  توجه 
در  هم  و  بيماران  در  هم  بايد  را  آن  خطرات  از  آگاهي 
خودشان  تا  دارند  نياز  زنان  گرفت.  نظر  در  پزشكان 
اين  ببينند،  آموزش  خون شان  كلسترول  ميزان  درباره 
از  يكي  مثال،  به طور  است.  مبارزه  از  نيمي  فقط  اطالع 
خود  پزشك  از  پيش  سال  دو  يكي  كه  كرد  عنوان  زنان 
خواسته بود تا ميزان كلسترول خون او را مورد بررسي 
از  زمينه  اين  در  باز خوردي  هيچ گونه  او  اما  دهد  قرار 
پزشك خود دريافت نكرد. بنابراين او مي گويد كه خيلي 
از اين مساله خوشحال بود زيرا اگر چنانچه پيشنهادي 
از سوي پزشك مطرح نشود، به آن معني است كه حال 

فرد خوب است و مشكلي ندارد!
htlaeh s`nemow :منبع

معيارهاي زنانـه و 
مردانـه جذابيـــت
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خط و نشان قهرمان 
كرمانشاهي پس از فتح 

قله هاي جهاني 
وزنه  سالن  در  جهان  قهرماني  برداري  وزنه  رقابت هاي  روز  هفتمين 
مسابقه  آن  در  رستمي  كيانوش  كه  جايي  پاريس،  لند  ديزني  برداري 
حضور داشت، حال و هواي خاصي داشت، چراكه يكي از پراميدترين 

دليل  به  و  داشت  رقابت  دسته  اين  در  فرانسه  ملي  تيم  برداران  وزنه 
تعطيلي ملي فرانسه، سالن رقابت ها مملو از تماشاگران فرانسوي شده 
در  قهرماني  با  رستمي  كيانوش  اما  دسته  اين  رقابت هاي  پايان  بود.در 
دسته 85 كيلوگرم رقابت هاي جهاني وزنه برداري، مدال  طالي  تاريخي 
را براي ايران زنده كرد. وزنه بردار ايراني در پايان رقابت هاي جهاني 
وزنه برداري در دسته 85 كيلوگرم درحالي قهرمان رقابت ها شد كه به 
باالبردن وزنه اي به غير از وزنه نخستش در دوضرب نياز نداشت. او 
در يك ضرب با مهار وزنه 173 كيلوگرمي برنز گرفت، در دوضرب تنها 
مدال طال رسيد و در  به  اول با ركورد 209 كيلوگرم  در همان حركت 
مجموع با ركورد 382 كيلوگرم قهرمان جهان شد تا با دو مدال طال و يك 
برنز يك ضرب، 28 امتياز طاليي را براي ايران به دست بياورد. رستمي 
دو بار پياپي به ركوردهاي جوانان و بزرگساالن جهان با 219 كيلوگرم 

حمله كرد كه در مهار اين وزنه ها موفق نبود.

 85 دسته  رقابت هاي  در  طال  مدال  كسب  از  هرچند  رستمي  كيانوش 
اما مي گويد تنها شكستن  است،  خوشحال  مسابقه هاي جهاني  كيلوگرم 
از  «خوشحالم  مي فرستاد:  خانه  به  راضي  را  او  كه  بود  جهان  ركورد 
اينكه طال گرفته ام، اما آن چيزي كه خواستم نشد. البته من بايد راضي 
باور  غير  برايم  اما  بود  بزرگي  افتخار  هم  گرفتم  طال  كه  همين  باشم. 
جهان  ركورد  شكستن  دهم.  تغيير  را  جهان  ركورد  نتوانستم  كه  است 
برايم يك آرزو بود كه متاسفانه محقق نشد.» رستمي كه پس از سالها 
توانست خاطرات درخشش شاهين نصيري نيا در دسته 85 كيلوگرم را 
براي ايراني ها زنده كند از مقايسه شدن با اين وزنه بردار لذت مي برد و 
مي گويد: «شاهين يكي از بهترين دوستان من است، ما هميشه به صورت 
اينترنتي با هم در ارتباط هستيم، او من را خيلي راهنمايي مي كرد. شاهين 
خيلي من را تشويق مي كرد تا بتوانم در اين مسابقات طال بگيرم.» قهرمان 
دسته 85 كيلوگرم وزنه برداري جهان در توضيح اينكه چرا نتوانست 
ركورد جهان را بشكند، با حسرت و افسوس صحبت مي كند: «من تا به 

حال در تمرينات نتوانسته بودم به ركورد 219 كيلوگرم برسم. بهترين 
ركوردم در تمرين 216 كيلوگرم بود، از طرفي زانويم هم مصدوم بود، 
اما وقتي به روي تخته رفتم و وزنه را بلند كردم ديدم كه توانايي اين كار 
را دارم اما متاسفانه به دليل همين آسيب ديدگي، تالش مي كردم تنها با 
قدرت دستم اين وزنه را بلند كنم و به پايم فشار نمي آوردم. دست آخر 
پس از دو بار تالش موفق به انجام آن نشدم. جا دارد از دكتر رازي 
تشكر كنم كه كمك زيادي به من كرد تا بتوانم در اين رقابت ها حاضر 
شوم.»رستمي از مدال برنزي كه در حركت يك ضرب به دست آورد هم 
راضي نيست و معتقد است مي توانست بهتر عمل كند: «دوست داشتم 
در يك ضرب بهتر كار كنم اما همه توانم همين بود. رقابت  بسيار سخت 
بود و نتوانستم آن طور كه بايد كار كنم. متاسفانه در اين مسابقه من 

وقتي بر روي تخته مي آمدم كه بدنم سرد  شده بود، يعني ديرتر از بقيه 
به روي تخته مي آمدم و دير نوبت من مي شد. بخصوص در دو ضرب 

خيلي دير نوبت من شدوهمين باعث شدنتوانم آن طور كه 

بايد كار كنم. به هر حال براي من يكي از مهم ترين مسائل اين است كه 
بتوانم ركورد دنيا را بشكنم. حاال كه در اين مسابقه نشد، در مسابقه 
بعدي اين كار را مي كنم. من باالخره اين كار را مي كنم. براي من ركورد 
دنيا با ارزش تر از مدال طالست. احساس مي كنم حاال كه طال گرفته ام 
بايد شرايطم با قبل فرق كند، بايد كمي افتاده تر و سنگين تر باشم. نبايد 
ارزشي  هيچ  ركوردها  اين  و  مدال ها  اين  كه  چرا  بگيرد،  را  من  غرور 
مي شوم،  مغرور  مدال  گرفتن  با  اگر  خواسته ام  خدا  از  هميشه  ندارند. 
را  كسي  ديگر  و  مي گيرند  مدال  خيلي ها  باشم.  نفر  آخرين  هميشه 
با اخالق تر از گذشته باشم.»  نمي شناسند، اما من تالشم را مي كنم كه 
رستمي پاسخ جالبي براي اين سوال كه « وقتي مي خواهي وزنه بزني 
لب  زير  دنيا  زبان هاي  همه  به  دارد: «من  مي گويي»  لب  زير  چيزي  چه 
صحبت مي كنم، شايد اين يك حرف چيني باشد يا از زباني ديگر. مي دانم 
اين  وقتي  كنم.  بلند  را  وزنه  راحتي  به  نمي توانم  نگويم  را  اينها  اگر  كه 
جمالت عجيب و غريب را مي گويم وزنه ها خود به خود بلند مي شوند.» 
از  مي گويد:«پس  برنامه هاي آتي اش  درباره  دنيا  برداري  وزنه  قهرمان 
كنم،البته  باشگاه هاي آسيا شركت  رقابت هاي  در  بايد  ايران  به  بازگشت 
پيگيري برطرف كردن مصدوميت زانويم از همه چيز برايم مهم تر است 
رقابت هاي  در  نمي توانم  دارم،  باشگاه  با  كه  قراردادي  به  توجه  با  اما 
باشگاه هاي آسيا شركت نكنم. اميدوارم مسئوالن باشگاه با من همكاري 
كنند تا بتوانم براي المپيك مصدوميتم را برطرف كنم. براي المپيك هدف 
من شكستن ركورد جهان و المپيك است، سعي مي كنم در تمرينات به 
ركوردهايي برسم كه شكستن ركورد جهان چندان برايم سخت نباشد. 

بايد بارها اين ركوردها را در تمرينات داشته باشم.

جدال «نادال» با «فدرر» در 
لنـــــــدن

آن  طي  و  شد  برگزار  لندن  تنيس  رقابت هاي  كشي  قرعه 
به  بريتانيايي  ماري»  «اندي  رقابت ها  گروهي  مرحله  در 
«رافائل  و  مي رود  صرب  جوكوويچ»  «نوواك  مصاف 
ماري  اندي  مي گيرد.  قرار  فدرر»  مقابل «راجر  نيز  نادال» 
كه در اين فصل پنج عنوان قهرماني رقابت هاي تور جهاني 
را كسب كرده در اين تورنمنت با «داويد فرر» اسپانيايي 
و «توماس برديچ» اهل جمهوري چك كه هفته گذشته او 
را در مرحله يك چهارم نهايي مسترز پاريس حذف كرد، 
همگروه شده است. جوكوويچ كه سه گرانداسلم از مجموع 
اوپن  فينال  در  كرده  كسب  را  فصل  اين  گرانداسلم  چهار 
استراليا ماري را شكست داده است. مرد شماره يك جهان 
كه رقابت هاي ويمبلدون اين فصل را هم فتح كرده بعد از 
رقابت هاي اوپن امريكا با مصدوميت كمر و شانه مواجه 
تنيس  مسابقات  چهارم  يك  مرحله  از  قبل  او  است.  شده 
با  تا  داد  انصراف  رقابت ها  اين  ادامه  از  پاريس  مسترز 
رقابت ها   B گروه  در  شود.  ظاهر  لندن  در  كامل  آمادگي 
رافائل نادال، قهرمان رولند گروس فرانسه با راجر فدرر 
در  را  بازل  و  پاريس  مسترز  كه  مي كند  ديدار  سويسي 
گروه  تنيسورهاي  ديگر  است.  كرده  فتح  هفته  يك  فاصله 
B «ژو ويلفرد سونگا» فرانسوي و «مردي فيش» امريكايي 
هستند. ديدار نادال و فدرر تكرار فينال اوپن فرانسه 2011 
اين  در  فدرر  كه  گرانداسلمي  فينال  تنها  بود،  خواهد  آنها 
كه  لندن  تنيس  رقابت هاي  است.  يافته  راه  آن  به  فصل 
آخرين مرحله از مسابقات تور اي تي پي است و هر ساله 
با حضور هشت تنيسور برتر جهان برگزار مي شود. اين 
رقابت ها از يكشنبه هفته آينده آغاز مي شود و تا 27 نوامبر 

2011 (6 آذرماه 1390) نيز ادامه دارد.

تري: بازوبند كاپيتــــــاني 
را به كسي نمي دهم

جان تري با ردشايعات مبني 
بازوبند  است  ممكن  اينكه  بر 
انگليس  ملي  تيم  كاپيتاني 
بدهد،  ديگري  بازيكن  به  را 
قصد  وجه  هيچ  به  كرد  اعالم 
ندارد.  را  كاري  چنين  انجام 
به  انگليس  ملي  تيم  كاپيتان 
مبني  او  عليه  كه  اتهامي  دليل 
بر توهين نژادپرستانه به يكي 
پارك  كوئينز  بازيكنان  از 
رنجرز وجود داشت در ديدار 

نرفت.  ميدان  به  سوئد  و  اسپانيا  مقابل  انگليس  دوستانه 
همين موضوع باعث شد كه عده اي از او بخواهند بازوبند 
جان  حال  اين  با  كند.  واگذار  را  انگليس  ملي  تيم  كاپيتان 
تري با رد اين درخواست، گفت: «به هيچ وجه چنين كاري 
نمي كنم. از بچگي آرزو داشتم كاپيتان انگليس باشم. وقتي 
چهار، پنج ساله بودم بازي هاي انگليس را مي ديدم و آرزو 
داشتم روزي در تيم ملي كشورم بازي كنم. براي رسيدن 
به اين مرحله زحمت زيادي كشيده ام. اشتياق و اعتماد به 
نفس بااليي براي بستن بازوبند كاپيتاني انگليس دارم و از 

اين موضوع احساس غرور مي كنم.»
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آمريكا نيروي امنيتي 
به لندن اعزام مي كند

مقامات آمريكايي حدود هزار نيروي امنيتي را براي حفاظت از ورزشكاران 
به  لندن  تابستاني 2012  المپيك  بازي هاي  جريان  در  خود  ديپلمات هاي  و 
اعالم  خبر،  اين  انتشار  با  انگليس  رسانه هاي  كرد.  خواهند  اعزام  انگليس 
كردند كه تهديدات امنيتي زيادي عليه آمريكايي ها در انگليس وجود دارد و 
اعزام نيرو از آمريكا نشان مي دهد كه واشنگتن تدابير امنيتي انگليس براي 
مقابله با اين تهديدات را قبول ندارد. حداقل 500 نفر از اين نيروها از سوي 
پليس فدرال آمريكا (اف بي آي) به لندن اعزام خواهند شد. مقامات آمريكايي 
المپيك  انتظامي  و  امنيتي  برنامه هاي  در  آمده  وجود  به  تغييرات  از  ظاهرا 
لندن و كاهش تعداد نيروهاي پليس انگليس به دليل مشكالت اقتصادي و 
«اين  نوشت:  باره  دراين  گاردين  روزنامه  هستند.  نگران  بودجه،  كسري 
اقدام دولت آمريكا مقامات انگليسي به ويژه مسئوالن بخش ضدتروريسم 
نيروهاي  دخالت  از  خصوصي  به طور  آنان  و  است  كرده  عصباني  را 
آمريكايي در امور امنيتي المپيك بويژه با حجم وسيعي از نيروهاي امنيتي 

ابراز نگراني كرده اند.» 

به گزارش گاردين، يك مقام امنيتي انگليس در اين باره گفته است: «ما در 
اين موضوع شركاي هم تراز نيستيم. آمريكايي ها تقاضاهاي زيادي از ما 
مقامات  آنكه  از  پس  لندن   2012 المپيك  بازي هاي  امنيت  دارند.»موضوع 
انگليس اعالم كردند 10 هزار نيروي اوليه پيش بيني شده براي حفاظت از 
بازي هاي المپيك ناكافي است و اين تعداد به 21 هزار نفر افزايش خواهد 
رسانه اي،  گزارش هاي  اساس  بر  گرفت.  قرار  رسانه ها  توجه  مورد  يافت، 
آمريكايي ها بخصوص پس از اعتراضات و ناآرامي هاي خياباني تابستان 
امسال در لندن و شهرهاي ديگر انگليس و همچنين دستگيري يك مامور 
در  خود  ورزشكاران  امنيت  نگران  جاري،  سال  اوايل  در  المپيك  امنيتي 
گذشته  هفته  نيوز  اسكاي  تلويزيون  هستند.  آينده  سال  بازي هاي  جريان 
گزارش داده بود كه دولت انگليس به دليل كمبود نيروي پليس، قصد دارد از 
نيروهاي ارتش براي امور امنيتي و انتظامي بازي هاي المپيك و پاراالمپيك 

سال 2012 لندن استفاده كند. 

اين تلويزيون به نقل از منابع دولتي گفت: «مذاكره درباره تعداد نيروهاي 
آينده  تابستاني  بازي هاي المپيك  امنيت  تامين  براي  نياز  مورد  نظامي 
هم اكنون مراحل نهايي خود را طي مي كند ولي گفته مي شود حدود شش 

هزار نفر از پرسنل ارتش در اين كار مشاركت خواهند داشت.» 
براي تامين امنيت ورزشگاه هاي محل برگزاري مسابقات المپيك حدود 20 
هزار نيروي امنيتي و انتظامي الزم است كه پليس متروپليتن لندن به دليل 
تعديل نيرو و كاهش بودجه به تنهايي قادر به تامين اين ميزان نيرو نيست. 
«اسكاي نيوز» گفت: «بودجه نيروهاي نظامي كه در امور امنيتي المپيك به 
بازي ها  پوندي  ميليارد  اعتبارات 3/9  محل  از  بايد  شد  خواهند  گرفته  كار 
تامين شود، چرا كه بودجه تحت فشار وزارت دفاع قادر نيست هزينه هاي 
آن را تامين كند.»مجموع بودجه امنيتي المپيك و طرح هاي احتياطي امنيتي 

مرتبط با اين مسابقات، حدود 1/1 ميليارد پوند تخمين زده مي شود.

ورزش
«اكونوميست» از فريب داوران در ورزش مي نويسد

رندهــاي 
فوتبـــال

 رومينا تيموري

هفته نامه معروف اكونوميست در مقاله يي در شماره 22 تا 28 
اكتبر خود به مساله فريب داور و پيروزي در مسابقات ورزشي 
بدون توجه به روح ورزش پرداخته است. نويسنده اين مقاله با 
آوردن مثال هاي گوناگوني از ورزش هاي مختلف به اين مساله 
اشاره مي كند كه ورزش امروزه دنيا به دليل جريان داشتن پول 
زيادي در آن، تبديل به يك مساله يي شده است كه ديگر روح 
و  نيست  پهلواني  از  خبري  ديگر  نيست.  حاكم  آن  در  ورزش 

همه چيز به قهرماني بستگي دارد.
ورزشكاران هميشه به حضور داوران نياز دارند. در بازي هاي 
المپيك باستاني، داوران هر چهار سال يك بار از خانواده هايي 
مي كردند  فرمانروايي  اليس  نام  به  منطقه يي  در  كه  يوناني تبار 
مي شدند.  انتخاب  مي شد،  برگزار  آنجا  در  المپيك  بازي هاي  و 
داوران كه لباس بنفش مي پوشيدند به واسطه سخت گيري هايي 
كه در آن دوره نسبت به عملكردشان مي شد، عملكرد مناسبي 
داشتند.داوران امروز فاقد چنين رفتارهاي بازدارنده يي هستند 
و ورزشكاران حرفه يي در مسيري كه حتي به فكر اجدادشان 
هم خطور نمي كرد، قدم نهاده و مرتكب خطا مي شوند. در سال 
1947، استفان پاتر نويسنده يي انگليسي، به طرز تمسخر آميزي 
بازي  مقررات  از  تخلف  بدون  بازي،  بردن  در  «مهارت  لغت 
بازي  بردن  چگونگي  تا  كرد  ابداع  را   «  (Gamesmanship)
بدون تقلب را توضيح دهد (او پيشنهاد مي كند كه تمركز حريف 

را از بين بردن بهتر از داور را گمراه كردن است) .
به  آنها  مشوق  امروزي،  ورزشكاران  هنگفت  درآمدهاي 
و  نيست  مسابقه  بازيكنان  هدف  نتيجه  در  است.  بدرفتاري 
فقط براي سيستم بازي مي كنند، سيستمي كه منجر به اشتباه 
انداختن داور و گرفتن نتيجه دلخواه مي شود و در نهايت اين 
مشتاق  كسي  كمتر  مي برد.  بين  از  را  ورزش  اصلي  هدف  امر 
است تا ببيند مسابقه فوتبال به مسابقه نمايشي نزول پيدا كرده 

است (مانند برخي از ورزش هاي كشتي).
و  دوچرخه سواري  ميداني،  و  دو  همچون  مسابقه هايي 
فوتبال  در  اما  مي آيند.  نظر  به  نمايشي  كمتر  موتورسواري 
پنالتي  گرفتن  به  منجر  مي تواند  كه  دايوينگ  يا  رفتن  شيرجه 
خطا  به نظر  و  است  شايع  بسيار  شود  بازي  چرخه  تغيير  و 
تمام  در  داوري  تصميم  سخت ترين  شك  بدون  اين،  مي رسد. 
محدود  را  فيزيكي  برخوردهاي  قوانين،  اگرچه  ورزش هاست. 
گاهي  و  مي برند  بهره  آن  از  سادگي  به  بازيكنان  اما  مي كند 
ديگر  بياني  به  يا  مي كنند  سوءاستفاده  جراحت  مقررات  از  نيز 
بازيكني  زماني  امريكايي  فوتبال  در  كنند.  تمارض  به راحتي 

وارد  جديد  بازيكن  تا  مي دارند  نگه  را  زمان  مي شود،  مجروح 
زمين مي شود و تيم بتواند بازي خود را دنبال كند. اما در ماه 
گذشته دو بازيكن از تيم نيويورك جاينتز در بازي بدون اينكه 
بودند.  كشيده  دراز  زمين  روي  باشد  شده  آنها  با  برخوردي 
ديده  برخي  اما  مي بردند.  رنج  ناتواني  يك  از  واقع  در  آنها 
تعويض ها  بازي،  كردن  متوقف  بدون  تيم  اين  مربي  كه  بودند 
را انجام داد. در يك مورد فاحش در سال 2009، تام ويليامز 
بازيكن انگليسي راگبي، خون مصنوعي از دهانش بيرون پاشيد، 
باز  را  بود  رفته  بيرون  زمين  از  كه  بازيكني  توانست  بنابراين 
گرداند. بعد از برد راگبي فرانسه از ولز در 15 اكتبر، مربي ولز 
صراحتا اعالم كرد كه به دليل اخراج كاپيتانش عصباني بوده 
و به بازيكن خود اجازه تمارض داده اما اين عمل اصال اخالقي 

نبوده است.
براي فريفتن داور هميشه نياز به چنين كارهاي سختي نيست. 
به  كه  ضربه هايي  و  توپ  تنها  است  قرار  داورها  بيسبال،  در 
بررسي هاي  طبق  گذشته  ماه  كنند.  اعالم  را  مي شود  وارد  آن 
چگونگي  شد  منتشر  فاست  مايكل  توسط  كه  گرفته  صورت 
فعاليت بازيكنان گيرنده تحت تاثير زمين بازي توضيح داده شد. 
دريافت كننده هاي  از  بيشتري  خطاي  داوران  كه  شد  آن  نتيجه 
تكان  سرعت  به  را  سرشان  و  دستكش ها  كه  بيسبال  در  توپ 
نگه  ثابت  را  گردنشان  و  دست  كه  آنهايي  به  نسبت  مي دهند 

مي دارند، مي گيرند.
مديران ورزشي آرزوي راه هايي براي پيشبرد صداقت دارند. 
از  بعد  سال 2006  در  است.  فناوري  آنها،  فشار  اهرم  بهترين 
اينكه اجازه بازخواني فيلم بازي هاي تنيس داده شد، ديگر روي 
خط رفتن بازيكنان چه سهوا و چه عمدا متوقف شد. اما ويديو 
در ورزش هايي مثل فوتبال كه بازي ادامه دار است، غير عملي 
متوقف  را  بازي  بايد  تشخيص،  براي  متخصصان  زيرا  است، 
كنند كه اين امر غير ممكن است. بعضي از روساي ورزشي مثل 
فيفا، كه بدنه جهاني فوتبال را اداره مي كنند از چنين تجهيزاتي 

بطور كل اجتناب مي كنند.
بازيكنان  است.  رفتاري  بد  هنگام  بازيكنان  تنبيه  ديگر،  شيوه 
هاكي روي يخ اگر با آرايش ديده شوند بايد ظرف 2 دقيقه زمين 
را ترك كنند و اين تنبيه كمك كرده تا اين عمل را انجام ندهند. 
نخستين  براي  زرد  كارت  يك  تنها  فوتبال  بازيكنان  مقابل،  در 
بي حرمتي خود مي گيرند (كه به معناي ترك زمين نيست) . در 
جريمه  متمارضين  گفت:   NBA رسمي  مقام  يك   2008 سال 
در  تناقض  است.  نيفتاده  اتفاقي  چنين  حال  به  تا  اما  مي شوند 
اينجاست كه تنبيه كساني كه تمارض مي كنند ممكن است تيم ها 

را تشويق به حركات نمايشي بيشتري كند.
خطاي فريمينگ (framing) در بيسبال كه نوعي تقلب محسوب 
مي شود، براي سال هاي متمادي قسمتي از بيسبال بوده است 
عمل  اين  انجام  در  كه  بازيكناني  تشخيص  با  زيرك  تيم هاي  و 
حرفه يي اند، امتيازهاي مثبتي مي گرفتند. بطور مشابه، برخورد 
فيزيكي با بازيكن صاحب توپ مهارت ارزشمندي در بسكتبال 
است، تا حدي كه بازيكن حريف را تحريك مي كند تا ضربه يي 
بر بازيكني كه داراي توپ است وارد كند تا منجر به افتادنش 
شود و گل زدن تيم رقيب غير ممكن شود. البته تيم رقيب در 
عوض اين شيطنت، ضربه خطاي با ارزشي به دست مي آورد. 
از  بدتر  دست،  اين  از  شيطنت هايي  معتقدند  ورزش  طرفداران 

تمارض هاي موجود است.
برگرفته از نشريه اعتماد
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تناسب

٧- نوعي ماهي- كميسر- خطركردن
٨- پرنده فاخته- پول زور- پر

ــهري كوچك در  ــز نروژ- ش ٩- مرك
ايالت سانتا كاتريناي برزيل- غرض

ــنگ- مستمري- نشانه  ١٠- قالب س
اسم مصدر

١١- حرف تنفر- از صفات 
خداوند- بلند قدر

ــرش- ضمير  ١٢- آلوي ت
دختر  ــب-  جري ــه-  بيگان

لري
ــگاه-  جاي ــر-  حصي  -١٣

زيرك
ــت-  قراب ــي-  گالب  -١٤
محصول شركت تاتاموتورز 

هند
ــده  ١٥- تغييرات ايجاد ش
ــبي اشكال  ــامد نس در بس
ــك ژن در يك  ــف ي مختل
ــطه بخت  جمعيت به واس
ــه گيري  ــانس و نمون و ش
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

مورد  كه  كسى  كه  شد  خواهيد  متوجه  طوالنى  مدتهاى  از  بعد 
دارد  عاشقانه  احساسى  شما  به  نسبت  است  بوده  شما  اعتماد 
بزرگ  احساس  اين  قبول  براى  و  نكنيد  قضاوت  عجوالنه  ؛ 
سعى كنيد تالش مثبتى بكنيد . موقعيت مالى ممكن است تغيير 
بخصوصى نداشته باشد ولى نگرانى نيز ايجاد نخواهد نمود ؛ از 
طرف بچه ها فوق العاده خوشحال خواهيد شد وبا تمام تالش 

خواهيد توانست بر سوءتفاهمات غلبه نماييد .
� ارديبهشت ماه: 

مجبور خواهيد شد كه با افراد مهمى به بحث بنشينيد تا در رشته 
فعاليتتان موفقيتى را كه شايسته تان است بدست بياوريد ؛ ممكن 
است اين موضوع آنچنان كه بايد ساده نباشد ؛ به هر صورت 
اگر احتياج بكمك داريد نگران شكستن غرورتان نباشيد زيرا كه 
هستند افرادى كه عليرغم توقعتان با جان و دل حاضر بكمك و 
همكارى با شما ميباشند . در روابط عشقى و زناشوئى بهبودى 
همفكرى  است  بهتر  متاهلين  ؛  نمود  خواهيد  احساس  بيشترى 

بيشتر با همسرشان داشته باشند .
� خرداد ماه: 

اكنون كه احساس ميكنيد آرامش بيشترى در زندگى پيدا نموده 
و اغلب نگرانى هاى مربوط به خانواده و سالمتى بپايان رسيده 
است ، بهتر است همه انرژيتان را صرف بهبودى بيشتر موقعيت 
اجتماعى و رشته فعاليتتان صرف نمائيد . عشق همچنان بهترين 
پشتيبان شما خواهد بود و در زندگى زناشوئى آرامشى بى نظير 
دعوت  متعددى  جشنهاى  به  هفته  اين  ؛  نمود  خواهيد  تجربه  را 
شده و دوستان دوران كودكى و يا تحصيلى را مالقات خواهيد 

نمود . 
� تير ماه: 

بعد از چند سال تالش مداوم ، اكنون وقت استراحت و لذت بردن 
از برآوردها را خواهيد داشت ؛ وقت كافى براى مشغول شدن 
در انواع فعاليتهايى كه از مدتها قبل در فكرتان بوده اند خواهيد 
شب  به  دوستان  با  را  بيشترى  وقت  توانست  خواهيد  و  داشت 
زنده دارى بگذرانيد . شايد ميخواهيد براى مدتى با خود بوده و 
به تفريح بپردازيد و براى همين نيز اگر مجرد هستيد ، آخرين 
نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود ؛ متاهلين نيز سعى كنيد 
در مقابل ناماليمات روابط زناشوئى صبورى و تحمل بيشترى 
نشان دهيد ؛ در رابطه با پول تغييرات بسيار مثبتى و رضايت 

بخشى را تجربه خواهيد نمود.
� مرداد ماه: 

موضوع مهم مالى كه از مدتها قبل فكرتان را نگران ساخته بود 
، در اين دوره كامال روشن و حل خواهد شد ؛ از طرف ديگر ، 
دوست و يا يكى از اقوام خانواده گرفتارى قانونى پيدا نموده و 
با  مورد  اين  در  سازد  آلوده  نيز  را  شما  كه  نمود  خواهد  سعى 
اعتماد ننمودن بديگران ميتوانيد خودتان را گرفتار نسازيد . به 
مهمانى ها و جشن هاى متعددى دعوت شده و دوستان جديدى 
پيدا خواهيد نمود ؛ مجردين همچنان در جستجو خواهند بود و 
عشاق به توافق هاى رضايت بخشى خواهند رسيد و متاهلين در 
به انجام رساندن مسئوليتهايشان با همديگر شراكت و همكارى 
از  بعد  را  اى  گمشده  زياد  بسيار  احتمال   ، نمود  خواهند  آغاز 

ساليان طوالنى پيدا خواهيد نمود .
� شهريور ماه: 

اين دوره براى روابط عشقى و زناشوئى فوق العاده خواهد بود 
گرفتار روابط احساسى چندگانه  و اگر مجرد هستيد ، مطمئنا" 
گشته و ممكن است در ابتدا از اين موضوع احساس غرور نيز 
بكنيد ولى اگر نتوانيد در انتخاب جدى يكى از آنها مصمم باشيد 

، نه تنها براى خود بلكه براى ديگران نيز ناراحتى ايجاد خواهيد 
نمود . 

متاهلين نگرانى نداشته و بيشتر تمركزشان روى كار و فعاليت 
و مسائل مالى خواهد گشت ؛ امكان دورى از همسر بخاطر يك 
سفر شغلى وجود دارد ؛ بهتر است بيشتر به ورزشهاى سبك 

بپردازيد .
� مهر ماه: 

براى درصدى باال از متولدين اين ماه ، عشق دردسرآفرين بوده 
است البته شايد براى بعضى اين دردسرها شيرين و پرهيجان 
باشد ولى براى برخى مشكل ساز و مانع زندگى راحت .به هر 
متولد  هاى  خانم  و  خانمها  دختر  مسئله  همين  به  توجه  با  حال 
اين ماه اكثريت زندگى خود را بر مبناى عشق بنا ميكنند ، آنها 
برخى  گرچه   ، ندارد  دوام  عشق  بدون  پيمانى  هيچ  معتقدند 
بهمين دليل ساليانى از عمر خود را باخته اند ولى حداقل دل به 

روحانيت و پاكى عشق بسته اند .
� آبان ماه: 

خوش قلبى ؛ مهربانى و فداكارى اكثر متولدين اين ماه سبب شده 
، خيلى راه ها برويشان باز و بعضى ها نيز از آنها سوءاستفاده 
ميشوند.به  شناخته  زود  خيلى  دوم  گروه  خوشبختانه  كه  كنند 
و  غيبت  و  بدگويى  مسير  به  ندانسته  كه  افراد  اين  از  دسته  آن 
دشمن تراشى كشيده ميشوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود 
را تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايى دچار خواهند شد ؛ آخر اين 

هفته نامه اى خوشحال كننده به دستان خواهد رسيد .
� آذر ماه: 

زوج هاى اين ماه نبايد اجازه بدهند بعضى از آدمهاى ناصالح 
در زندگيشان دخالت كنند و يا بعنوان مشاور سبب بهم ريختن 
ها  آدم  زندگى  در  دخالت  اصوال   ، شوند  شان  زندگى  شيرازه 
گيرد  صورت  ها  وابسته  دلسوزترين  و  نزديكترين  توسط  اگر 
شايد بتواند در حل مسائل يارى رساند ولى وقتى قضيه بدست 

آدمهاى غير مسئول ميافتد همه چيز بهم ميريزد.
در حاليكه ثروت در زندگى چهل درصد از متولدين اين ماه نقش 
مهمى دارد و در مجموع مسائل مادى گاه نقش حياتى ايفا ميكند 
و  احساسى  و  عاطفى  مسائلى  با  را  خود  پيوندهاى  گروه  اين   ،

معنوى قطع ميكنند .
� دى ماه: 

زحمت شما زياد ميشود و اين مقدمه اى براى حركتتان در يك 
وجودى  اصل  ميتواند  فرهنگى  فعاليتهاى  ؛  است  دلخواه  مسير 
نيز  را  خودتان  آنكه  ضمن   ، بشناساند  اطرافيان  به  را  شما 
خوشحال ميكند . اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى اقتصادى 
خود را كمى به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود ، به طور 
كلى طالع شما اين هفته در زمينه امور عاطفى و فرهنگى روشن 
است ؛ يك نفر خيال دارد شما را متوجه خودش كند، با چشمانى 

باز اطراف خود را بنگريد .
� بهمن ماه: 

وقتى نميتوانيد راه حل هاى دائمى براى مشكالت خود پيدا كنيد 
صورت  به  را  خود  .تعهدات  كنيد  خوددارى  آنها  موقت  حل  از 
العاده  فوق  سرعتى  از  كارهايتان  انجام  براى  ؛  درآوريد  كتبى 
اشخاص  هم  و  شماست  نفع  به  هم  كه  كنيد  استفاده  ميتوانيد 
مهمى را متوجه حضور شما خواهد كرد ؛ در يك مهمانى مالقات 
مهمى خواهيد داشت كه براى آينده شما موثر واقع خواهد شد .

� اسفند ماه: 
برخى  ؛  بگيريد  فاصله  خودخواه  افراد  از  كنيد  سعى  هفته  اين 
از صفات خوب شما در محيط كار باعث ميشود وظايف مهمى 
به شما ارجاع شود . دو مالقات مهم خواهيد داشت كه يكى در 
مورد مسائل تحصيلى و شغلى است و ديگرى در مورد زندگى 
آينده تان ؛ به يك سفر كوتاه ولى جالب خواهيد رفت و يكى از 
دوستانتان كه از شما دلخور بود، به اشتباه خود پى خواهد برد 

و از شما دلجويى خواهد كرد .

جدول و سرگرمى






