
افزايش تهديدات لفظى طرفين
تحريم بانك مركزى ايران از سوى انگليس، و قرار دادن نام اين بانك و 
بين المللى  پولشويى  مهم  متهمان  فهرست  در  كشورمان  بانك هاي  ساير 
و  گاز  صنايع  عليه  جديد  تحريم هاي  اعمال  همچنين  آمريكا،  سوى  از 
نفت ايران و صدور قطعنامه حقوق بشرى عليه تهران در مجمع عمومى 
است. على الريجانى  داشته  سازمان ملل واكنش مقامات تهران را در پى 
رييس قوه مقننه در اين رابطه گفته است: غربي ها نبايد تصور كنند كه 
رفتارهاي آنها بدون پاسخ است و ما در روابط با كشورهايى كه اين گونه 

رفتار ها را داشته باشند، تجديد نظر خواهيم كرد.
رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت خارجه  نيز تحريم ها را اقدامى بى نتيجه و تجربه شده  دانسته و گفته 
است: كاهش روابط تجارى با انگليس و آمريكا از سوى ايران در سال هاي گذشته نشانگر اين است اين 
اقدامات تاثيرى بر حركت جمهورى اسالمى ايران و رفتار اقتصادى و تجارى آن نخواهد داشت. وى در 
رابطه با قطعنامه حقوق بشرى عليه تهران نيز با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاى افغانستان 

و عراق از سوى آمريكا و انگليس گفته است:....
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

هفته تمام شد و همه، خسته از يك هفته دوندگى، به برآورد كرده و نكرده خويش ميپردازيم. گاه نا تنها خود، كه 
ديگران نيز به بر آورد كارهاى ما ميپردازند. خواسته باشيم يا نه ، از قضاوت كردن و قضاوت شدن، ناگزيريم 
و نا گريز. ولى چگونه به قضاوت خود و ديگران مينشينيم؟  راستى، چه گونه كارنامه خود را در يك هفته، يك 
ماه،يك فصل يا يك سال مرور ميكنيد؟ آيا خود را نقد ميكنيد؟ ديگران چه گونه شما، عملتان و دست آورد هاى 

شما را بررسى ميكنند؟ با عدالت؟ با بى  رحمى؟
آن چنان كه رسم است، مى توان رفتار و فعالييتهاى اجتماعى ديگران را به بته "نقد" كشيد. كارهاى جدى همچون 
نمايش آثار هنرى، كتاب، نمايش، نمايشگاه نقاشى و هنرهاى زيبا، سينما و ديگر جلوهاى هنرى. ميتوان بدون 
غرض ورزى، از نيك و بد يك كار، اجراى آن، كيفييت و كاستيهاى آن گفت و شمرد با دليل و حجت. يك نقد خوب، 
ارزشهاى پنهان يك كار را نمايان مى كند، به عامل آن، اهمييت و ارزش كارش را مينماياند، به ديگران وسوسه 
ديدار، تجربه  كار را منتقل ميكند. يك نقد خوب، نقات قوت و ضعف را زير ذره بين ميبرد به مخاطب و شعور 
با  مثلث  كار،  صاحب  و  مخاطب  موضوع،  خوب،  منتقد  يك  براى  ميكند.  فكر  آن  افزايش  به  و  ميگذارد  احترام  او 

اهميتيست كه با توجه به تمام آبعاد، اضالع و زوايا شكل ميگيرد.
ولى  چه آسان دست به قلمان به ورطه "انتقاد" ميافتند! تيغ نفرت و غرض ورزى بر ميكشند تا پيكر كار و گاه 
صاحب كار را بدرند. در اين رفتار، هيچ كس، بهريى نميبرد جز نويسنده كه خود را آسوده كرده است. خالق اثر، 
زخم خورده بر جا ميماند، خواننده متحير و سرگردان ميشود و اثر بدون نگاهى صحيح، بالتكليف و سرگردان 

ميشود.
بدين ترتيب، نقد رفتاريست، آگاهانه، مسئول، روشنفكرانه و پر از تخصص و انديشه و انتقاد، يك تخليه روانى  كه 

در بهترين شكل آن، بسيار آزار دهنده!
جا به جا گرفتن نقدو و انتقاد، منحصر به فرهنگ ما نيست. اين دو مقوله ظريف را بايد به خوبى شناخت و از 
مضرات آن پرهيز كرد. سعى  اين هفته نامه آن است كه صرف نظر از انتشار اخبار يك حادثه هنرى، در جهت 
اعطالى اطالعات و همچنين بارور كردن فرهنگ پيرامون آن بكوشد. باشد كه با نشر نقد مناسب از جانب مخاطبين 
و عالقمندان، توجه و دقت صاحبان هنر كه مهمترين پشتوانهاى هنر هستند، مجموعه فرهنگى موثرى شكل بگيرد 

تا همه شاهد بارورى روز افزون كيفييت و انديشه در عرصه هنر و جز آن باشيم.  
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. 
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هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

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

بعد از آن كه روغن شعله ام كم شد، بگذار زندگى نكنم، تا 
فتيله روح هاى جوان تر باشم. 
هر آنچه نيك پايان پذيرد نيكوست، پرده اول، صحنه دوم.

Let me not live, after my flame lacks oil, to be the 
snuff of younger spirits. 

All’s Well that Ends Well, Act 1, 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  هفتم   بخش 

كانون ايران لندن

...كه چگونه اينها در واقع ماده هاى انفجارى اى هستند كه 
دارند شكل مى گيرند كه روسيه را از داخل منفجر كنند و 

سر انجام به صورت انقالب چريكى منفجر شد.
مى  ديگر  جاهاى  به  روشنفكرى  اين  وقتى  همينطور  و 
اين  البته  گيرد.  مى  را  خودش  بومى  رنگ  طبيعتا  رود، 
منورالفكرى طبيعتا كوشش اش اين بود كه مى خواست 
زاده  تقى  به  منصوب  اى  جمله  يك  باشد.  اروپايى  كامال 
است كه مى گويد ما بايد از كفش تا كاله اروپايى شويم. 
و در واقع با آنچه كه اتفاق مى افتد در دنيا يك اختالف 
پتانسيل و يك اختالف سطح عظيمى به خصوص با انقالب 
صنعتى پيش مى آيد. قدرت هاى اروپايى به يك وسايلى 
مجهز مى شوند كه آن وسايل را بقيه دنيا نمى شناختند. 
به  كه  جنگى  هاى  سالح  و  مكانيكى  نيروهاى  از  استفاده 
وجود مى آيد، تفنگ و توپ و همه ى اين نوع وسايل و 
كشتيهايى كه اقيانوس هاى بسيار پهناور را در سراسر 
كره زمين طى مى كنند و ... در دنيايى كه خب اين جور 

وسايل در آن نبود و مانده بود. 
وجود  آن  در  وسايل  اين  كه  دنيايى  بقيه  در  نتيجه  در 
دست  و  غربى  موضوعات  به  حيرت  چشم  با  نداشت 
آوردهايشان در همه زمينه ها نگاه مى كردند. اول از همه 
و  تير  و  شمشير  جلوى  وقتى  كه  اش  آتشين  وسايل  به 
كمان و ... را گرفت و شمشير و تير كمان در مقابل آنها 
از كار مى افتاد و نمى توانست نقشى را بازى كند كه در 
آن  پتانسيل،  اختالف  اين  است.  كرده  بازى  تاريخ  طول 
وقت دو جهانى را به وجود مى آورد كه يكى از آنها برتر 

و در واقع مركز است.
ببينيد در تمدن هاى سنتى، يكى از ويژگى هاى هر قومى، 
از  پيش  و  است،  اى  تازه  مفهوم  يك  ملت  مفهوم  مثال  كه 
آن به خصوص در فضاى فكرى و دينى خودشان اقوام 
بود، و هنوز مفهوم ملت به مفهوم سياسى امروزى اش 
تبديل نشده بود، ولى به هر حال اقوام مختلف خودشان 
را در مركز عالم مى ديدند. آنجايى كه بودند، آنجا مركز 
بود،  ايرانى  كند  نمى  فرقى  حاال  بود،  عالم  جغرافيايى 
همه  كه  بوده  عمومى  چيز  يك  اين   .  ... يا  و  بود  چينى 
اقوام  خودشان را در مركز عالم و مخاطب عالم باال و به 
دين  را  خودشان  دين  و  ديدند.  مى  خدا  مخاطب  حال  هر 
ديديدند و زبان خودشان را تنها زبان واقعى و  حق مى 
براى  را  ها  زبان  بقيه  و  است  آدميزاد  مربوط  كه  زبانى 
آدميزاد هم حساب نمى كردند. اما با گسترش قدرت اروپا 
تكنولوژيك  و  سياسى  قدرت  و  اروپايى  انتلكچواليسم  و 

اروپايى يك تحول عجيبى پيدا مى شود. 
يك  كه  بينند  مى  و  كنند  مى  باز  را  چشمشان  اقوام  بقيه 
نمى  را  آنها  آن،  از  قبل  كه  كنارشان  در  آمدند  كسانى 
كه جنگ ايران و روس در سال  شناختند. مثال تا زمانى 
ما  دنياى  به  ناپلئون  نمايندگان  و  بود  نگرفته  در   1829
و  دانستيم.  نمى  فرانسه  از  چيزى  ما  بودند،  نيامده 
همينطور چيزى از انگلستان و اروپا نمى دانستيم و اگر 
در  كمى  چيز  خيلى  حال  هر  به  دانستيم  مى  هم  چيزى 
حد همان حلول العالم و به صورت گنگ، مبهم و حدسى 
راجع به جغرافياى جهان مى دانستيم. ولى آن جغرافيايى 
كه پيموده شده بود، متر به مترش و گز به گزش اندازه 
تكنولوژى  و  بود  شده  بردارى  نقشه  و  بود  شده  گيرى 
نقشه بردارى پيدا شده بود و كره زمين را به دقت ترسيم 
مى كرد و جاهاى هر چيزى را در آن نشان مى داد كه 
كجاست. اينها را شما در كارتوگرافى هاى قرن شانزدهم 
 ... و  چين  و  ايران  هاى  نقشه  ببينيد.  توانيد  مى  هفدهم  و 
خيلى  كلى  حدود  يك  اما  نيستند  دقيق  هم  خيلى  البته  كه 
درست ترى نسبت به كتاب حلول العالم دارند. و بعد اين 
دائما دقيقتر و دقيقتر مى شود كه علم جغرافياى مدرن به 
وجود مى آيد كه بر اساس رياضى و هندسه و محاسبه 
است. ومالك اين علم اروپايى است و به بقيه دنيا مى گويد 

كه شما كجا هستيد. ادامه دارد...

به بهانه تعطيلى دوباره روزنامه اعتماد

گنه كرد در بلخ آهنگري...
امير دبيري مهر 

و  مي آيد  بيرون  عبارات  و  واژه ها  پرده  از  زماني  انصاف  و  عدالت 
كه  مي نشيند  انسان ها  كام  به  آن  شيريني  و  مي يابد  تعين  و  تجسم 
رفتارها و كردارها را به دقت و با مسئوليت پذيري، با معيار و سنجه 
عدل و انصاف اندازه گيري كنيم و سرسري و سهل انگارانه با مسائل 
مواجه نشويم. نمي توان در جلسه اي از عدالت سخن گفت در حالي كه 
حقوق نخستين مستمعين را پاس نداشت مثال در حالي كه مخاطبان 
در عرق ريز گرما در عذابند طوالني سخن گفتن و به حواشي پرداختن 
ناديده  را  ديگران  آسايش  حق  زيرا  است  عدالت  و  انصاف  از  دور 
گرفتن است. در كشور ما نيز نمي توان دائم از عدالت و عدالت گستري 
و آزاديخواهي و انصاف و مروت سخن گفت ولي به آسودگي از كنار 
بسياري از ابهامات و شبهه ها و رفتارها و مواضع مشوه عبور كرد. 

به  مي توان  نمونه  براي  ولي  نيست  كم  رفتارها  دست  اين  مصاديق 
قانوني  ظاهري  چند  هر  كه  كرد  اشاره  رسانه ها  با  برخورد ها  برخي 
دارد ولي فرسنگ ها دور از عدالت و انصاف است كه مصداق اين شعر 
ضرب المثل گونه ايراني است كه: گنه كرد در بلخ آهنگري / به شوشتر 

زدند گردن مسگري. 
مسئله اينجاست كه روزنامه اي با گرايش سياسي خاص كه اتفاقا با 
كه  ازيكسو  مخاطب  جذب  براي  دارد  زاويه  نگارنده  سياسي  رويكرد 
الزمه كار رسانه اي است و پاسخ به پرسش هاي مطرح در جامعه كه 
اقتضاي رسالت رسانه اي است از سوي ديگر به گفت وگويي با مشاور 
مطبوعاتي رئيس جمهور كشور كه در جريان سياسي متفاوتي حضور 
دارد مبادرت مي كند اما گفت وگو شونده كه از قضا خود صاحب يكي 
از بزرگ ترين روزنامه ها و خبرگزاري هاي كشور است مطالبي را به 

ناحق ولي نه براي نخستين بار به زبان مي آورد. 
مطالبي كه شبيه آنها را بارها در سرمقاله هاي روزنامه دولت نگاشته 
گفته هاي  اينكه  فرض  با  است.  نشده  برانگيخته  چنداني  حساسيت  و 
مصاحبه شونده از مصاديق جرم تلقي شود - چنانكه به نظر مي آيد 
مصاحبه مذكور مصداق مواد 8 و 11 فصل چهارم قانون مطبوعات 
است – پرسش اساسي اينجاست چرا بايد رسانه در اين ميان توقيف 

شود؟ 
اميدواريم  كه  است  ذكر  قابل  اينجا  در  عدالت طلبانه  جدي  بحث  چند 
به مثابه «أتَقى الّناِس َمن َقال الَحقَّ فِيَما لَه َو َعليهِ» (بحار االنوار، 68/ 
288، باب 56، حديث 15) و «ُقِل الَحقَّ َو لَو َعلى َنْفِسَك» ( من ال يحضره 
الفقيه، 4/177، باب الوصية من لدن آدم، حديث 5403) موثر واقع شود. 
نخست اينكه شايسته است اگر مصاحبه شونده در مطالب رسانه اي 
و مطبوعاتي مطالب خالف و ناحقي گفته در درجه اول گوينده مطالب 
مورد بازخواست و بازجويي قرار گيرد و در مرحله بعد رسانه منتشر 
كننده در خصوص علت انتشار اين مطالب به قانون توضيح دهد. جز 

در مواردي كه مطلب منتشر شده در سرمقاله روزنامه باشد و موضع 
رسمي روزنامه تلقي شود كه طبيعتا در اينجا روزنامه در درجه اول  

و مستقيما مسئول است. 
اين  بارها  باشد.  برقرار  تناسب  مجازات  و  جرم  بين  بايد  اينكه  دوم 
مسئله گفته شده است كه يك روزنامه و رسانه نه تنها يك رسانه است 
كه ديده، شنيده و يا خوانده مي شود بلكه يك نهاد است كه دست كم 
زندگي 100 نفر به طور مستقيم با سرنوشت آن گره خورده است و 
توقيف آن مسئوليت هاي فراواني ايجاد مي كند. ابتدايي ترين آن بيكار 
شدن ده ها نفر است. از اين بعد روا نيست وقتي فرد ديگري در مظان 

اتهام است فرد ديگري را از حقوق اجتماعي محروم كنيم. 
صاحب  با  چرا  شود  برخورد  رسانه  با  است  قرار  اگر  اينكه  سوم 
امتياز و مديرمسئول برخورد نمي شود و بالفاصله نهاد رسانه توقيف 

مي گردد. 
آيا بهتر نيست حتي درموارد حاد و فوري صاحب امتياز يا مديرمسئول 
براي  شود.  داده  آنها  به  جدي  تذكر  و  گيرند  قرار  بازخواست  مورد 
مثال وقتي كاسبي در محل كسب دچار تخلفي شد نبايد در گام نخست 
متخلف  كاسب  بايد  ابتدا  در  بلكه  نمود  مجازات  را  كسب  محل  مالك 
مجازات شود ودر گام بعد مسئوليت هاي مالك و صاحب ملك به او 

يادآوري شود. 
چهارم اينكه وقتي خبرنگاري بعد از انجام يك مصاحبه حرفه اي اين 
افكار  توجه  مورد  و  حرفه اي  كار  انجام  كه  باشد  داشته  را  احساس 
عمومي و مردم موجب توقيف رسانه شده است بر سر يك دوراهي 
آزاردهنده قرار مي گيرد كه يا بايد كار حرفه اي كرد ويا بايد در چنبره 
مالحظات و رعايت ها اسير بود و جمع آنها ممكن نيست. اين دو راهي 
و متناقض نما مانع جدي پيشرفت كار اطالع رساني و روشنگري افكار 

عمومي است و جلوي ابتكار و خالقيت رسانه اي را مي گيرد. 
همان  به  است  ضروري  مطبوعات  كار  به  ناظر  عزيزان  اينكه  پنجم 
ميزان كه به فصل چهارم قانون مطبوعات يعني حدود مطبوعات توجه 
توجه  نيز  دارد  مدنظر  را  مطبوعات  حقوق  كه  سوم  فصل  به  دارند 
داشته باشند. طبق مواد 3و 5 قانون مطبوعات «مطبوعات  حق  دارند 
مسئولين  را  مردم  و  توضيحات   پيشنهادها،  انتقادات سازنده ،  نظرات ، 
به  اطالع  عموم  مصالح  جامعه  درج  و  رعايت  موازين  اسالمي  و  با 
منظور  خارجي  كه  به  و  داخلي   اخبار  انتشار  كسب  و  و   برسانند... 
افزايش  آگاهي  عمومي  و حفظ  مصالح  جامعه  باشد با رعايت  اين  قانون 
 حق  قانوني  مطبوعات  است » و منطقا رعايت اين حق مقدم بر رعايت 

حدود است. 
تجربه 2سال  كه  قضايي  دستگاه  محترم  رئيس  تدبير  با  است  انتظار 
توجه  خيرخواهانه  توصيه هاي  و  نقدها  به  له  معظم  داده  نشان  اخير 
جدي دارند و دست كم در دوموردنقدها ي جدي نگارنده را جامه عمل 
مجلس  ورود  ضرورت  صورت  در  و  نمودند  مشكل  رفع  و  پوشانده 
شوراي اسالمي براي رفع ابهامات موجود در قانون رسانه ها فضايي 
فراهم شود كه رسانه ها ضمن رعايت منافع و مصالح و امنيت ملي و 
و  اطالع رساني  بزرگ  رسالت  به  بتوانند  خصوصي  و  عمومي  حقوق 

روشنگري خود بپردازند. / برگرفته از تهران امروز
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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  
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اولين تور عكاسى هفته نامه 
پرشين در لندن برگزار شد

به  اقدام  پرشين  نامه  هفته  بوديم،  كرده  اعالم  گذشته  هاى  درهفته  همانطوريكه 
به  كه  كالسها  اين  است.  نموده  ديجيتال  عكاسى  كالسهاى  دوره  اولين  برگزارى 
شود.  مى  نيز  گروهى  عكاسى  تورهاى  شامل  شود،  مى  برگزار  شاپ  ورك  حالت 
در"گلدرز  كالس  اين  گروهى  تور  اولين  نوامبر  بيستم  يكشنبه  روز  گذشته،  هفته 
هيل پارك" واقع در شمال لندن برگزار شد. در اين تور كه 15 نفر از هنرجويان و 
عالقمندان عكاسى در طبيعت آمده بودند، با عكاسى از سوژه هاى مختلف به انتخاب 

خود هنرجويان آغاز شد.
البته تأخير در ساعت شروع اين تور را نبايد فراموش كنيم. به هر حال، با توجه 
به مه آلود بودن هوا و وجود ابرهاى فراوان در آسمان زمان مناسبى براى گرفتن 
عكس هايى زيبا بود. رفته رفته با نزديك شدن به بعداز ظهر هوا در قسمت هايى 
آفتابى شد كه خود اين امر فرصتى را به وجود آورد كه هنرجويان، عكاسى را در 

شرايط مختلف نورى تجربه كنند.
عده اى از افراد دوربين هاى خود را آورده بودند و آنهايى كه دوربين نداشتند، با 
دوربين هاى دوستان خود عكاسى مى كردند. با توجه به اينكه مربى دوره، سوژه 
ى عكس ها را آزاد و به انتخاب خود هنرجويان گذاشته بود، هركدام از عكاسان با 

تكيه بر موضوعى خاص شروع به عكاسى نمودند.

دورهم  نجفى،  آقاى  دوره  مربى  و  هنرجويان  تمام  مختلف  زمانى  هاى  فاصله  در 
جمع مى شدند و با نگاه كردن به عكس هاى گرفته شده، به نقاط قوت و ضعف هاى 
موجود در عكس ها از لحاظ رنگ، قاب بندى، نور، زاويه و... مى پرداختند. اين تجمع 
هاى موجود در تور باعث مى شد تا شركت كنندگان، به اشكاالت خود در عكاسى 
اشان پى ببرند. اشكاالتى كه با تنظيم هاى ساده اى بر روى دوربين، و يا فقط با 
كمى تغيير در زاويه و قاب بندى، عكس هاى بى كيفيت را تبديل به عكس هايى كند 

هر كس با ديدن آنها لذت ببرد. 

انتخاب سوژه براى گرفتن عكس، موضوعى بود كه در شروع تور، شركت كنندگان 
با آن با مشكل مواجه بودند و يا به عبارتى، مانعى بود كه آنها دست به كار نشوند. 
اما با كمى توضيح، هنرجويان دريافتند كه به راحتى مى توان از كوچكترين جريانات 

اتفاق افتاده در اطرافشان، موضوعى جالب براى عكاسى خود برگزينند. 

در  گروهى  كردن  باز  با  گذاشتند،  باهم  دوره  اين  كنندگان  شركت  كه  قرارى  طبق 
سايت فيس بوك، تمام عكس هاى گرفته شده در آن گروه قرار مى گيرند تا بقيه 
هنرجويان و مربى دوره بتوانند در مورد عكس ها نظر بدهند. اين گروه هم اكنون 
تور  اين  است.  گرفته  قرار  آن  در  هنرجويان  توسط  زيادى  هاى  عكس  و  شده  باز 
عكاسى حدود سه ساعت به طول انجاميد و در آخر با گرفتن عكسى دسته جمعى به 
پايان رسيد. تور بعدى عكاسى ديجيتال قرار است در شب و در مركز لندن برگزار 
شود. حضور در اين كالسها و تورها براى همگان آزاد و رايگان است. عالقمندان 
مى توانند جهت  كسب اطالعات بيشتر و يا پيوستن به اين گروه عكاسى، با دفتر 

هفته نامه پرشين تماس حاصل نمايند. 

سخنان گل در پارلمان انگلستان
عبداهللا گل رئيس جمهور تركيه سخنانى در پارلمان انگلستان، در مورد مسئله قبرس 

به اتحاديه اروپا پيامهاى صريحى داد.
عبداهللا گل با اشاره به اينكه طرف يونانى تبار قبرس، مانع از دستيابى به راه حلى 
براى مسئله قبرس ميشود اعالم داشت رياست ادوارى يك دولت نيمه در قبرس به 

اتحاديه اروپا در شش ماه نخست سال 2012 نشانگر ضعف اتحاديه ميباشد.
گل تاكيد ورزيد موضع اتحاديه اروپا در جهت مشاهده وضعيت بخش يونانى نشين 
قبرس در بنيه اتحاديه بعنوان وضعتى عادى، طرف يونانى تبار را در مورد حل مسئله 

قبرس به بى تمايلى سوق ميدهد.
شرائطى  چنين  در  داد:  ادامه  چنين  خود  سخنان  به  تركيه  جمهور  رئيس  گل  عبداهللا 
بيم آن دارم،اتحاديه اروپا موجب آغاز روندى شود كه طى آن وحدت مجدد قبرس 

امكانپذير شود.
عبداهللا گل با اشاره به اينكه دير يا زود همه وادار به تحمل عواقب وخيم يك چنين 
روندى خواهند شد از انگلستان دعوت نمود كه براى ممانعت از چنين عواقب وخيم ، 

نقش حساسى بر عهده بگيرد.
عبداهللا گل با ياد آورى اينكه بيانات مقامات اعضاى با نفوذ اتحاديه اروپا مبنى بر اينكه 
"جامعه يونانى تبار قبرس قبل از تمثيل كل جزيره به عضويت اتحاديه پذيرفته شد" 
هنوز در آرشيو ها موجود است تاكيد ورزيد كه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در 

داخل خود نيز تناقض دارند.
عبداهللا گل و همسرشان  هفته اى كه گذشت نيز در ضيافتى كه از سوى شهردارى 
منطقه سيتى لندن به افتخار ايشان ترتيب يافت، طى يك مراسم سنتى مورد استقبال 
قرار گرفتند.در اين ضيافت حدود 700 نفر منجمله عده اى از اعضاى خانواده سلطنتى 
و كارفرمايان شركت جستند.در اين ضيافت كه در جوى گرم و صميمى سپرى شد، 

ابتدا آلدرمان وولتون شهردار منطقه سيتى لندن سخنرانى كرد.
وى ضمن تاكيد به اقتصاد در حال رشد تركيه اعالم داشت كه از پذيرائى از عاليجنابان 

عبداهللا گل و همسرشان احساس امتنان و خشنودى ميكند.
عبداهللا گل رئيس جمهور تركيه نيز تاكيد ورزيد اكنون، بهترين موقع براى توسعه هر 

چه بيشتر روابط اقتصادى بين تركيه و انگلستان ميباشد.
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ديكتاتور يمن در عربستان 
قدرت را واگذار كرد

 

پايتخت  رياض،  به  دوم  بار  براي  چهارشنبه  روز  يمن  رييس جمهور 
طرح  امضاي  براي  بلكه  درمان  براي  نه  بار  اين  اما  رفت  عربستان 
پيشنهادي شوراي همكاري خليج فارس براي كناره  گيري از قدرت؛ طرح 
پيشنهادي اي كه اياالت متحده هم آن را تاييد كرده است. صالح اين بار 
طرح را امضا كرد.آن هم با حضور ملك عبداهللا، پادشاه عربستان و برخي 
هم  متحد  ملل  سازمان  دبيركل  بان كي مون،  مخالف.  گروه هاي  سران  از 
گفت علي عبداهللا صالح، در يك تماس تلفني روز سه شنبه به او گفته كه 
پس از امضاي توافقنامه انتقال قدرت در يمن براي ادامه معالجات پزشكي 
به نيويورك خواهد آمد. به گزارش رويترز، بان كي مون اين خبر را روز 
چهارشنبه و پيش از سفر صالح به عربستان سعودي اعالم كرد. او در پي 
سوءقصدي كه در ماه ژوئن عليه او صورت گرفت، مجروح شد و براي 
درمان به عربستان سعودي انتقال يافت. اين درمان بيش از سه ماه به 
طول انجاميد و او بار ديگر به كشور بازگشت. در پي اعتراضات گسترده 
عليه 30 سال حكومت علي عبداهللا صالح، او بارها اعالم كرده است اين 

توافقنامه را امضا خواهد كرد، ولي سپس به تعويق انداخته است. 
به  حاضر  كشور  اين  مردم  هشت ماهه   قيام  وجود  با  يمن  رييس جمهور 
به  را  قدرت  صالح  توافقنامه،  اين  اساس  بر  بود.  نشده  قدرت  واگذاري 
معاون خود واگذار خواهد كرد و در ازاي آن در قبال پيگردهاي جزايي 

مصونيت خواهد گرفت. 
فرستاده   عمر،  بن  جمال  نيز  اين  از  پيش  آلمان،  خبرگزاري  گزارش  به 
بود  كرده  اميدواري  ابراز  صراحت  به  سه شنبه  روز  ملل  سازمان  ارشد 
كه علي عبداهللا صالح به زودي از مقام خود كناره گيري كند. بن عمر پس 
از ديدار با عبد ربو منصور هادي، معاون رياست جمهوري يمن در صنعا 
گفت كه تمام جناح هاي سياسي بر سر پيشنهاد كشورهاي عربي حاشيه  

خليج فارس به توافق رسيده اند. 
علي عبداهللا صالح پيشتر ضمن تقدير و تشكر از نماينده سازمان ملل اعالم 
پايبندي  ملل،  سازمان  فعال  حضور  است،  مهم  ما  براي  آنچه  بود:  كرده 
و  آن  اجرايي  مكانيسم  خليج (فارس)،  شوراي  طرح  اجراي  به  نسبت  آن 
براي  يمن  به  كمك  درخصوص  جهاني  جامعه  تعهدات  تمام  به  وفاداري 

عبور از بحران كنوني است. 
دبيركل  بان كي مون،  با  در گفت وگوي تلفني  رييس جمهوري يمن  صالح، 
سازمان ملل تاكيد كرده بود كه رايزني ها درخصوص زمينه سازي براي 
ميان  آن  اجرايي  مكانيسم  و  خليج فارس  همكاري  شوراي  طرح  امضاي 
جمال بن عمر، فرستاده ويژه سازمان ملل در يمن و نمايندگان كشورهاي 
عضو شوراي همكاري خليج فارس به ويژه عربستان همچنان ادامه دارد. 

است،  مهم  طرح  اين  امضاي  از  بعد  ما  براي  كه  چيزي   : بود  افزوده  او 
حضور فعال سازمان ملل و پايبندي آن درخصوص اجراي طرح شوراي 
جامعه  تعهدات  تمام  به  وفاداري  و  آن  اجرايي  مكانيسم  (فارس)،  خليج 
است.  كنوني  بحران  از  عبور  براي  يمن  به  كمك  درخصوص  جهاني 
مكانيسم اجرايي طرح شوراي همكاري خليج فارس شامل دو مرحله است 
كه مرحله اول از روز امضاي اين طرح آغاز مي شود و تا زمان برگزاري 
مي رسد؛  پايان  به  روز   90 طي  رياست جمهوري  زودهنگام  انتخابات 
در حالي كه مرحله دوم از تاريخ اعالم نتايج انتخابات رياست جمهوري به 
مدت دو سال آغاز و با برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري 
پس از برگزاري رفراندوم به پايان مي رسد. ماه هاست كه تظاهركنندگان 
غيرمسلح در خيابان هاي صنعا و ديگر شهرها حضور دارند و خواستار 
هستند.  كشور  در  اصالحات  اجراي  و  صالح  عبداهللا  علي  سرنگوني 
نيروهاي  خشونت آميز  واكنش  و  تظاهرات  ادامه   بر  معترضان  پافشاري 
نفر  هزاران  شدن  زخمي  و  نفر  صدها  كشته شدن  باعث  تاكنون  امنيتي 
مسلحانه ا ي  برخوردهاي  همچنين  اخير  ماه هاي  طول  در  است.  شده 
يك سو  از  ارتش  از  متمرد  نظامي  واحدهاي  و  قبايل  شبه نظاميان  ميان 
و طرفداران عبداهللا صالح و نظاميان او صورت گرفته است. در اين ميان 
مسلحانه  مبارزه   به  كشور  جنوبي  مناطق  در  نيز  يمن  در  القاعده  شبكه  
جنوب  شهرهاي  بر  تا  بخشيده  شدت  صالح  طرفدار  نظاميان  عليه  خود 

مسلط شود. 
يمن كشوري فقير با 25 ميليون جمعيت است. اين كشور براي آمريكا و 
متحدان عربي حاشيه  خليج فارس اهميتي استراتژيك دارد. يمن در نزديكي 
كشتيراني  بين المللي  خطوط  و  خليج فارس  در  نفتي  حوزه هاي  مهم ترين 

قرار دارد.

رسانه هاي اجتماعي؛ 
ابزار كار انقالبيون عرب

مريم عربي- محسن غضنفري 

در حال حاضر شاهد شكل گيري دنيايي تازه براي اعراب هستيم؛ 
دنيايي كه سرشار از عناصر و مولفه هايي است كه ابزارهاي جنگ 
نرم خوانده مي شوند. اين ابزارهاي مدرن، در نقطه مقابل ابزارهاي 

سنتي قرار مي گيرند كه متكي به سالح ها و جنگ افزارها بودند. 
سپري  حال  در  اكنون  عربي  كشورهاي  كه  حساسي  روزهاي  در 
اجتماعي  شبكه هاي  و  ارتباطي  مدرن  ابزارهاي  هستند،  آن  كردن 
به ابزارهايي براي جنگ نرم تبديل شده اند. چنين ابزارهايي افراد 
را قادر ساخته است تا جوامع و احزابي مجازي تشكيل بدهند كه 
از اهميت قابل توجه و تاثير بسزايي بر جوامع حقيقي برخوردار 
مديريت  و  سازماندهي  گونه اي  به  مجازي  جوامع  اين  هستند. 
ديدگاه هاي  و  كرده  منتشر  را  روز  اطالعات  و  اخبار  كه  مي شوند 
جمع آوري  خود  كنوني  وضعيت  درخصوص  را  بين المللي  و  ملي 

كنند. 

بي اعتمادي اعراب به احزاب سنتي 
اين قدرت هاي تازه شكل گرفته بسيار تاثيرگذارتر از احزاب سياسي 
فاصله  مي كردند  مطرح  كه  شعارهايي  از  عموما  كه  هستند  سنتي 
مي گرفتند، دچار انحراف مي شدند و سرانجام نفوذ و قدرتي بيش 
از اعضاي منتخب مجلس هر كشور براي خود دست و پا مي كردند. 
در حال حاضر در دنياي اعراب، احزاب سنتي متهم به بي عدالتي، 
احزاب  كه  است  حالي  در  اين  هستند.  استبداد  و  ستمگري  فساد، 
مجازي جديد از رسانه هاي معتبر و موثق، قابل اعتمادتر بوده و 
اعتبار بيشتري دارند؛ چرا كه رسانه هاي كشورهاي عربي اكنون 
اعتبار خود را به كلي از دست داده اند و مردم اين كشورها حتي 
رسانه ها  اين  طريق  از  خود  كشور  آب و هوايي  وضعيت  پيش بيني 
شفاف تر  و  سريع تر  جديد  ابزارهاي  اين  نمي گيرند.  جدي  نيز  را 
عمل مي كنند و پويايي بيشتري دارند. رژيم هاي ديكتاتوري اعراب 
همواره از مشاهده كاركردها و تاثير همه گير اين ابزارها حيران و 

شگفت زده بوده اند. 
اشتباه  و  خطا  از  عاري  نيز  مدرن  ابزارهاي  اوصاف،  اين  تمام  با 
رسانه هاي  اين  از  بسياري  بوده ايم،  شاهد  چه  چنان  نيستند. 
رژيم هاي  بهره گيري  مورد  و  گرفته  قرار  دشمن  نفوذ  تحت  جديد 
ديكتاتوري واقع شده اند. بسياري از حكومت هاي ديكتاتوري منطقه 
تالش كرده اند تا كنترل اين ابزارها را در دست بگيرند و از آن براي 
كه  مفاهيمي  اما  كنند  استفاده  خود  سياست هاي  توسعه  و  ترويج 
آنها از طريق اين رسانه ها منتشر مي كردند، چندان با مفاهيم ارائه 
شده از طريق رسانه هاي سنتي متفاوت نبود. پيام هاي آنها منسوخ 
و غيرمتداول بود و نمي توانست مخاطبين خود را قانع كند. بنابراين 
به نتايج عكس منجر مي شد و بر نفرت مردم از اين حكومت ها دامن 
مي زد. با تمام اين اوصاف، از طريق همين ابزارهاي مدرن ارتباطي 
و رسانه هاي اجتماعي بود كه آزادي بيان در جهان اعراب محقق 
ديد عموم  در معرض  به صورت گسترده  و اطالعات  اخبار  و  شد 
قرار گرفت و سرانجام مردم اين كشورها توانستند حرف خود را 

به كرسي بنشانند. 

متهم شدن رسانه هاي مجازي توسط ديكتاتورهاي عرب 
جالب ترين مسئله درخصوص ابزارهاي مدرن ارتباطي اين است كه 
آنها مي توانند دائما عملكرد خود را اصالح كرده و توسعه ببخشند، 
در دسترس گروه بيشتري از افراد قرار بگيرند و ديدگاه هاي مختلف 

را از طريق كلمات، صداها و تصاوير در سريع ترين زمان ممكن 
كشورهاي  پيشين  ديكتاتوري هاي  دائما  مسئله  همين  كنند.  منتقل 
مي كرد.  عقب نشيني  بعضا  و  پاسخگويي  به  وادار  را  عربي 
تقاضا  و  باشند  نداشته  مخاطب  كه  صورتي  در  سنتي  رسانه هاي 
راحتي  به  و  شده  مواجه  شكست  با  باشد،  كم  توليدات شان  براي 
حذف مي شوند. حتي اگر با به كارگيري برخي شيوه ها همچنان به 
حيات خود ادامه دهند، مقايسه بي عدالتي مشهود در عملكرد آنها 
با نحوه عملكرد رسانه هاي اجتماعي در چنين كشورهايي موجب 
مي شود كه بتوانيم قضاوتي بهتر در خصوص كاركرد رسانه هاي 
جديد انجام داده و آنها را صاحب حق و اعتبار بدانيم. رژيم هاي 
ديكتاتوري كشورهاي عربي همواره اين رسانه هاي جديد را متهم 
و  خارجي  دولت هاي  دست  آلت  را  آنها  و  كرده  دروغ  اشاعه  به 
بيگانگان دانسته اند. آنها به جاي درك كاركرد اين رسانه ها، فعاليت 
به  آن  با  سريع تر  هرچه  بايد  كه  دانستند  جدي  مشكلي  را  آنها 
حضور  پذيرفتن  شايد  با  كه  است  حالي  در  اين  برخيزند.  مقابله 
اين ابزارهاي مدرن و بهره گيري از آنها مي توانستند هرچه بيشتر 
نقاط  سراسر  از  بي شماري  مردم  ببخشند.  تداوم  خود  بقاي  به 
جهان، از كشورهاي صنعتي گرفته تا ممالك جهان سومي، اكنون 
اين رسانه هاي جديد را مورد استفاده قرار مي دهند. البته كاركرد 
اين رسانه ها در كشورهاي مختلف، متفاوت است و هريك از اين 
كار  به  متفاوتي  اهداف  جهت  در  را  رسانه هايي  چنين  كشورها 

مي گيرند. 

استفاده همه جانبه از رسانه هاي مدرن 
تجربه اي  مدرن،  ابزارهاي  اين  به كارگيري  اوصاف،  اين  تمام  با 
شگفت انگيز و مهيج است كه البته هنوز تكميل نشده و راه زيادي 
را پيش رو دارد. اين رسانه ها همچنان در حال تغيير مداوم هستند 
و  تغيير  همين  دربرمي گيرند.  را  جديدي  ابعاد  و  اشكال  دائما  و 
هر  و  شود  دوچندان  آنها  تاثيرگذاري  كه  مي شود  موجب  پويايي 
روزه دامنه گسترده تري از افراد را شامل بشوند. اين تاثيرگذاري 
گسترده تري  ابعاد  و  نيست  سياسي  حوزه هاي  به  منحصر  فقط 
حقوق  از  حمايت  كار،  بازار  و  استخدام  تجارت،  اقتصاد،  چون 
مدني،  قوانين  حوادث،  و  خشونت ها  خانواده،  مصرف كنندگان، 
و  فساد  با  مقابله  جنسيتي،  و  نژادي  قومي،  تبعيضات  با  مبارزه 
مردم  دربرمي گيرد.  را  پاسخگويي  و  شفافيت  ترويج  و  انحراف 
تازه  دنيايي  شكل گيري  شاهد  حاضر  حال  در  عربي  كشورهاي 
هستند كه در آن قوانين تازه اي اعتبار پيدا مي كند و گروه جديدي 
از افراد، مسئوليت نقش هاي مهم كشور را عهده دار مي شوند. براي 
تاكيد بر اهميت آنچه اكنون در جهان عرب در حال شكل گيري است 
است،  شده  طنين انداز  جهان  در  چگونه  منطقه  تغييرات  كه  اين  و 

مي توان به ماجراي زير استناد كرد. 

سفر بي بازگشت هيات كره شمالي به ليبي 
معمر قذافي ديكتاتور پيشين ليبي از كشورهاي خارجي درخواست 
كرده بود تا از دولت او پشتيباني كنند. در همين راستا يك گروه 
سقوط  از  پس  شدند.  ليبي  راهي  شمالي  كره  سوي  از  22نفري 
دولت قذافي، كره شمالي به اين گروه اجازه بازگشت نداد و از آنها 
خواست تا در ليبي بمانند. دولت كره شمالي از اين واهمه داشت كه 
اين گروه پس از ورود به كشور، ديده ها و شنيده هاي خود را به 

مردم كره شمالي منتقل كنند. 

از  كره شمالي  24ميليوني  جمعيت  كل  از  درصد  يك  از  كمتر  تنها 
در  اجتماعي  شبكه هاي  از  يك  هيچ  مي كنند.  استفاده  همراه  تلفن 
تلويزيوني  شبكه هاي  خبري  برنامه هاي  و  نيست  فعال  كشور  اين 
اين  تمامي  وجود  با  نمي شود.  پخش  كشور  اين  در  نيز  بين المللي 
تدابير، دولت كره شمالي باز هم نگران اين است كه موج بيداري 
دليل  و  كند  پيدا  راه  نيز  كره شمالي  به  عربي  كشورهاي  اسالمي 
اين مسئله را تنها بايد در فراگيري و تاثيرگذاري ابزارهاي مدرن 

رسانه اي جست وجو كرد. 
كلي  به  آن  در  بازي  قواعد  كه  گرفته ايم  قرار  تازه  دنيايي  در  ما 
تغيير كرده است. جهان خود دائما در حال بازسازي و دگرگوني 
اسالمي  بيداري  جنبش  ابعاد  تمامي  با  به خوبي  هنوز  ما  و  است 
كشورهاي عربي آشنا نشده ايم. اگر به سياست هاي در پيش گرفته 
شده توسط دولت هاي عربي و وقايع اخير اين كشورها نگاه كنيم، 
متوجه مي  شويم كه جنگ نرم اكنون به يكي از مهم ترين دغدغه هاي 
اين دولت ها تبديل شده و بسياري از سياست هاي خود را برمبناي 

آن تنظيم مي كنند. 

هركس كه بتواند به بهترين و موثرترين شكل اين ابزارهاي مدرن 
را به كار بگيرد، برگ برنده در دستان اوست. 

منبع: الشرق االوسط

www.persianweekly.co.uk



77 هفته نامه پرشين جمعه 4 آذر ماه 1390 - شماره 225
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

حسنى مبارك 
دوم در راه است  

 آيا نظاميونى كه با مخالفت با مبارك محبوب قلوب مصرى ها 
شدند جامه ديكتاتورى بر تن خواهند كرد؟

در  كه  جمعيتى   ، مصر  انقالب  تاب  و  تب  نخست  روزهاى  در 
مورد  را  مصر  ارتش  بودند  شده  جمع  هم  دور  تحرير  ميدان 
را  خود  كودكان  معترضان  دادند.  مى  قرار  تشويق  و  تحسين 
مقام  در  كه  ارتش  هاى  تانك  با  تا  كردند  مى  بلند  دست  روى 
حمايت از مردم در خيابان به صف كشيده شده بودند، عكس 
اين  نوشيدند.  مى  چاى  سربازان  با  مردم  بگيرند.  يادگارى 
ضيافت به سرعت و زمانى تمام شد كه مردم از هم اين سوال 
دست  است  قرار  چگونه  و  زمانى  چه  ارتش  كه  كردند  مى  را 
انتخابات  برسد  راه  از  كه  نوامبر  ماه  پايان  بردارد.  قدرت  از 
مشخص  هنوز  اما  شود  مى  برگزار  كشور  اين  در  پارلمانى 
در  مردمى  دولت  تشكيل  به  انتخابات  اين  برگزارى  كه  نيست 

مصر منتهى مى شود يا خير.
 

شوراى عالى نيروهاى مسلح همچنان به عنوان قدرت اجرايى 
و عملى برتر رفتار مى كند. اين شورا متهم به سانسور مطالب 
هاى  شبكه  همچنين  و  مجله  و  روزنامه  از  اعم  ها  رسانه 
تلويزيونى و برنامه هايى است كه رويكرد انتقادى دارند. اخيرا 
برنامه اى پخش شد كه در آن برنامه هاى ارتش براى پنهان 
كارى نظير مخفى ماندن بودجه نظامى ، حق وتو قانون اساسى 
و حق تعيين كميته جديد تدوين قانون اساسى در صورت عدم 
موفقيت كميته اوليه در شش ماه مورد انتقاد جدى قرار گرفت.

 
محاكمه  در  سعى  دارند  دست  در  را  قدرت  كه  هايى  ارتشى 
شهروندان در دادگاه هاى نظامى هم دارند. بيش از 12 هزار 
مصرى تاكنون در اينچنين دادگاه هايى محاكمه شدند كه 93 
درصد انها محكوم هم شدند. در ميان آنها وب الگ نويسى به 
نام عبدالفتاح است كه متهم به ايجاد خشونت در كشتار نه اكتبر 
است. در اين تاريخ 27 نفر در دعواى ميان ارتش و مسيحيان 
كشته شدند. اين شورا همچنان قانون وضعيت فوق العاده را 
كه باقيمانده از زمان حسنى مبارك است نگاه داشته. بر اساس 
داشتن  دست  در  بدون  توانند  مى  امنيتى  نيروهاى  قانون  اين 

حكم يا دليلى خاص معترضان را بازداشت كنند.
 

شواهد امر حاكى از اين است كه نظاميون مى خواهند به قدرت 
بچسبند. آنها برگزارى انتخابات رياست جمهورى را به تعويق 
مى اندازند و هنوز هم زمان مشخصى براى برگزارى آن اعالم 
جديد  جمهور  رئيس  رسد  مى  نظر  به  كه  اينگونه  است.  نشده 
كه  تاريخى  نشست.  نخواهد  قدرت  مسند  بر   2013 آوريل  تا 
انتخابات پارلمانى را رد كرده ، پيش نويس قانون اساسى تنظيم 
شده و در رفراندوم هم راى آورده است. تالش هايى هم براى 
قيد كردن نام ژنرال طنطاوى در انتخابات رياست جمهورى در 
حال شكل گيرى است . اين در حاليست كه شوراى نظامى و 
شخص طنطاوى پيش از اين تاكيد كرده بودند كه نظاميون در 
انتخابات رياست جمهورى شركتى نخواهند داشت. پوسترهايى 
كه بر روى آنها از طنطاوى درخواست شده است در انتخابات 
شركت كند در اكثر شهرهاى مصر به چشم مى خورد. در فيس 
بوك هم صفحه اى تعريف شده كه در آن اعتراف شده است كه 

طنطاوى بهترين گزينه براى رياست جمهورى است .
 

طنطاوى ادعا مى كند كه بهترين گزينه براى نجات دادن مصر 
انتخاب  دو  با  امروز  مصر  اما  است.  غوغا  و  هياهو  شر  از 
ديكتاتورى نظامى و دولتى مانند طالبان روبه رو نيست. بلكه 
انتخاب ميان حسنى مباركى ديگر است و يا اصولى كه مردم 

براى محقق كردن آن به خيابان ريختند.
 

انتقال قدرت از رژيمى نظامى به حكومتى مدتى هيچ گاه آسان 
نبوده است. در شيلى آگوستو پينوشه قدرت را در سال 1990 
تحويل داد اما كنترل ها نظامى تا سالها بعد همچنان نفس مى 
كشيدند. پينوشه قانونى را به تصويب رسانده بود كه بر اساس 
اختيار  در  بايد  مس  فروش  از  حاصل  سود  از  درصد  ده  آن 
وجود  هم  امسال  همين  تا  قانون  اين  گرفت.  مى  قرار  ارتش 
قدرت  بر  همچنان  نظامى  شوراى  كه  رود  مى  احتمال  داشت. 

تكيه خواهد زد.

آتالنتيك 19 نوامبر / 

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

فرانسه به دنبال ايجاد "كريدور 
انسان دوستانه" در سوريه است

براى  سوريه  در  انسان دوستانه"  "كريدور  يك  ايجاد  از  فرانسه 
كمك رسانى و حفاظت از غير نظاميان خبر 
خارجه  امور  وزير  ژوپه،  آلن  است.  داده 
فرانسه پس از ديدار با برهان غليون، رييس 
شوراى ملى مخالفان سوريه اظهار داشت، 
شريكى  عنوان  به  را  شورا  اين  پاريس  كه 
به  مايل  و  مى شناسد  رسميت  به  قانونى 

همكارى با آن است.
به گفته وزير امور خارجه فرانسه پيشنهاد 
دستور  در  انسان دوستانه  كريدور  ايجاد 
اتحاديه  وزيران  شوراى  آينده  نشست 
نشست  اين  در  گرفت.  خواهد  قرار  اروپا 

مطبوعاتى جزئيات اين كريدور احتمالى اعالم نشد. به طور معمول 
در اين مناطق حائل، فعاليت كمك رسانى به قربانيان صورت مى گيرد. 
آلن ژوپه همچنين تأكيد كرد كه استفاده از گزينه نظامى عليه سوريه 

هم اكنون مد نظر نيست.

شناختن  رسميت  به  مورد  در  فرانسه  خارجه  امور  وزير  سخنان 
شوراى ملى مخالفان در سوريه درحالى صورت گرفته كه اين شورا 

تا كنون به طور رسمى طرف گفتگوى پاريس نبوده است.

خواست  سوريه"  آزاد  "ارتش  از  نيز  غليون  برهان  حال  همين  در 
و  كنند  پرهيز  دولتى  كانون هاى  و  پايگاه ها  به  نظامى  حمله  از  تا 
تظاهرات  از  سوريه  آزاد  ارتش  دفاع  خواهان 

مسالمت آميز مردم در اين كشور شد.
ارتش آزاد سوريه متشكل از نيروهاى جدا شده 
از ارتش اين كشور است كه به منظور حمايت 
سوريه  در  اعتراضى  حركت هاى  و  مردم  از 
شكل گرفته است. اين گروه در هفته هاى اخير 
و  دولتى  مراكز  عليه  را  نظامى  حمله  چندين 

دفاتر هواداران بشار اسد صورت دادند.
پيش از اين نيز فرانسه به عنوان نخستين دولت 
قذافى  معمر  مخالفان  از  را  خود  حمايت  غربى 
در ليبى اعالم كرده بود و شوراى انتقالى اين 
تصويب  خواهان  همچنين  كشور  اين  شناخت.  رسميت  به  را  كشور 
قطعنامه اى در محكوميت سركوب معترضان از سوى بشار اسد در 

شوراى امنيت سازمان ملل شده است.
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نواسانات قيمت در بازار
به دنبال افت قيمت طال در بازار هاى جهانى و كاهش ادامه دار 
قيمت دالر در بازار داخلى، قيمت سكه 5000 تومان كاهش 
داشت و تا 600 هزار تومان پايين آمد. همچنين دالردر بازار 

آزاد 10 تومان ديگر ارزان شد و به 1315 تومان رسيد.
باال  از  اقتصاد  وزير  تكرارى  نگرانى  ابراز  با  هفته  اول  از  مشخصا  و  اخير  روز هاى  در  ارز  قيمت 
بودن نرخ ارز و انتظار براى اتخاذ يك سياست ارزى تعديل كننده از سوى بانك مركزى با افت قيمت 
روبه رو بوده است. شرايطى كه كارشناسان داليل روشنى براى آن اعالم نكرده اند. از سويى با انتصاب 
معاون ارزى جديد بانك مركزى برخى سياست هاى اعالمى كه پيش تر در قالب گفت وگو و نشست هاى 
مطبوعاتى به بيرون درز مي كرد، در  هاله اي از ابهام فرورفته است كه برخى كارشناسان وجود همين 
عدم شفافيت ها را دليلى براى تحليل بردن اشتهاى كاذب در بازار ارز اعالم كرده اند. اين شرايط در 
حالى است كه بر اساس تازه ترين خبر ها تحريم بانك مركزى ايران از دستور كار غربى ها به ويژه 

آمريكايى ها خارج شده كه خود موجب رفع نگرانى هاى جدى از بازار ارز كشور به حساب مي آيد.

قيمت طال در اولين روز كارى بازار هاى جهانى با بيش از 30 دالر كاهش به زير 1700 دالر رسيد و 
حتي قيمت 1690 دالر براي هر اونس را نيز لمس كرد. طال در اولين روز كارى هفته در بازار لندن با 
افت شديد قيمت مواجه شد. در بيان داليل كاهش قيمت طال موارد مهمى عنوان شده است كه از اين ميان 
مستولى شدن شرايط احتياطى در بين سرمايه داران و خريد هاى احتياطى بعد از نتايج انتخابات اسپانيا 
مهم ترين دليل عنوان شده است. با مشخص شدن نتايج اوليه انتخابات اسپانيا و پيروزى حزب مخالف 
دولت در اين كشور و شرايط شكننده آن با توجه به قرار داشتن نام اين كشور در فهرست كشورهاى 
بدهكار اروپايى، خريد طال با افت تقاضا مواجه شده و عمال سرمايه داران در خريد طال محتاط تر شدند 
كه در افت قيمت طال بيشترين تاثير را داشت. در عين حال برابرى دالر در برابر يورو و اغلب ارزها 
تقويت شد كه دليل دومى براى كاهش قيمت طال عنوان شده است. همچنين نگرانى از افت قيمت نفت در 
بازار هاى جهانى دليل ديگرى براى كاهش قيمت طال اعالم شده است. تداوم بحران در اروپا و چشم انداز 
افت نرخ رشد اقتصادى از منظر برخى كارشناسان موجب افت تقاضا براى نفت اعالم شده است كه بر 
كاهش قيمت نفت نيز بى تاثير نبوده است. در همين شرايط بازار هاى بورس در آسيا، اروپا و آمريكا 

با افت شاخص روبه رو بوده است.

در  سرمايه گذارى  صندوق  بزرگ ترين  عمده  سهامداران  از  يكى  كه  شده  اعالم  نيز  اخير  روز هاى  در 
جهان SPDR تعداد سهام خود در اين صندوق را از 5/31 ميليون سهم به 3/20 ميليون سهم كاهش 

داده و عمال دارايى هاى طاليى با صف فروش مواجه شده است. 
در اين ميان در جريان افت قيمت طال در روزهاى اخير يك كارشناس پيش بينى كرد كه قيمت طال تا 
پايان سال ميالدى جارى با افت شديد ترى مواجه شود.tony hall مدير سرمايه گذارى يك شركت مالى 
در بازار هاى جهانى در گفت وگويى اعالم كرد كه قيمت طال تا پايان سال ميالدى جارى با افت 150 تا 
200 دالرى روبه رو خواهد شد. در صورت بروز چنين شرايطى قيمت طال تا 1500 دالر پايين خواهد 
افتاد.از فدرال رزرو نيز خبر مي رسد كه ميزان سپرده گذارى بانك هاى غيرآمريكايى در فدرال رزرو 
آمريكا از 350 ميليارد دالر پايان سال 2010 به 715 ميليارد دالر در حال حاضر رسيده است كه ارزش 

دالر را تا حدى در مقابل ساير ارزها تقويت كرده است.

افت قيمت سكه در بازار آزاد
قيمت سكه ديروز با 5000 تومان كاهش ديگر تا محدوده 600 هزار تومان ارزان شد. سكه طرح قديم 
هم در اين ميان با 5000 تومان كاهش قيمت 620 هزار تومان فروخته شد. نيم سكه 2000 تومان و 
ربع سكه 1000 تومان ارزان شده و به ترتيب 293 هزار تومان و 148 هزار تومان فروخته شدند. در 
بازار طال قيمت مثقال طالى 17 عيار بدون احتساب اجرت ساخت با 3000 تومان كاهش به 236 هزار 

تومان رسيد.

سكه هاى دولتى 
بانك مركزى قيمت سكه دولتى را با 1560 تومان كاهش 601 هزار و 120 تومان تعيين كرد. همچنين 
قيمت نيم سكه و ربع سكه هر يك با 1040 تومان افت قيمت به ترتيب 290 هزار و 160 تومان 146 هزار 

و 120 تومان تعيين شد. در عين حال قيمت سكه گرمى بدون تغيير 76 هزار و 960 تومان ثابت ماند.

بازار ارز 
قيمت ها در بازار ارز ديروز اغلب با افت مواجه شد. در بازار آزاد قيمت دالر آمريكا با 10 تومان كاهش 
به 1315 تومان رسيد. دالر مداخله اي نيز با 5 تومان كاهش به نرخ 1300 تومان به صرافان فروخته 
شد و آنها ملزم به فروش آن به نرخ 1305 تومان شدند. نرخ مرجع دالر در اين بين بدون تغيير 1088 
تومان ثابت ماند كه در نتيجه اختالف قيمت رسمى و غيررسمى دالر ديروز تا 227 تومان افت كرد. در 

مقابل قيمت دالر بازار فرعى با 2 ريال افزايش به 11 هزار و 972 ريال رسيد.
در بازار آزاد قيمت يورو نيز كاهش محسوسى داشت و با 15 تومان افت به 1805 تومان رسيد. در 
همين حال قيمت يورو در بازار فرعى با 2 ريال كاهش به نرخ 16 هزار و 185 ريال تعيين شد. در بازار 
ارز آزاد پوندانگليس هم 20 تومان ارزان شده و 2135 تومان فروخته شد؛ در حالى كه قيمت آن در 
بازار فرعى با 21 ريال كاهش تا 18 هزار و 893 ريال پايين آمد.هر يكصد ين ژاپن هم در بازار آزاد 
با 10 تومان كاهش 1730 تومان فروخته شد. قيمت درهم در بازار آزاد نيز 2 تومان كاهش يافته و به 

363 تومان رسيد؛ در حالى كه قيمت آن در بازار فرعى 1 ريال افزايش يافته و 3260 ريال تعيين شد.
نرخ برابرى يورو در مقابل دالر آمريكا ديروز 34/1 بود. 

اقتصاد

تحريم هاى جديد غرب عليه ايران

در  كشورمان  بانك هاي  ساير  و  بانك  اين  نام  دادن  قرار  و  انگليس،  سوى  از  ايران  مركزى  بانك  تحريم 
فهرست متهمان مهم پولشويى بين المللى از سوى آمريكا، همچنين اعمال تحريم هاي جديد عليه صنايع گاز 
و نفت ايران و صدور قطعنامه حقوق بشرى عليه تهران در مجمع عمومى سازمان ملل واكنش مقامات 
تهران را در پى داشته است. على الريجانى رييس قوه مقننه در اين رابطه گفته است: غربي ها نبايد تصور 
كنند كه رفتارهاي آنها بدون پاسخ است و ما در روابط با كشورهايى كه اين گونه رفتار ها را داشته باشند، 

تجديد نظر خواهيم كرد.
رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت خارجه  نيز تحريم ها را اقدامى بى نتيجه و تجربه شده  دانسته و گفته 
است: كاهش روابط تجارى با انگليس و آمريكا از سوى ايران در سال هاي گذشته نشانگر اين است اين 
اقدامات تاثيرى بر حركت جمهورى اسالمى ايران و رفتار اقتصادى و تجارى آن نخواهد داشت. وى در 
رابطه با قطعنامه حقوق بشرى عليه تهران نيز با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در كشورهاى افغانستان 
و عراق از سوى آمريكا و انگليس گفته است: متاسفانه بحث حقوق بشر به يك موضوع سياسى و ابزارى 

در اختيار كشورهاى سلطه گر و زورگوى امروز در غرب تبديل شده است. 

تحريم هاى جديد غرب عليه ايران
آنچنان كه بى.بى.سى گزارش داده است، آمريكا و متحدان غربى اين كشور در اقدامى هماهنگ با وضع 
تحريم هاي جديد عليه نظام بانكى و صنايع پتروشيمى، نفت و گاز ايران، فشار خود بر برنامه هسته اي 
اجرايى،  فرمان  يك  امضاى  با  دوشنبه  روز  آمريكا  رييس جمهور  اوباما،  باراك  داده اند.  افزايش  را  ايران 
براى نخستين بار صنعت پتروشيمى ايران را هدف تحريم هاي اقتصادى آمريكا قرار داد. باراك اوباما 
در اظهاراتى بى پايه و اساس مدعى شد ايران راه انزوا را انتخاب كرده است. عالوه بر اين، تحريم هاي 
خصمانه آمريكا در اقدامى سوال برانگيز نام ايران را به عنوان يكى از متهمان به پولشويى اعالم كرده 
است. پيش از اعالم اين خبر به وسيله وزيران خارجه و دارايى آمريكا، بريتانيا از اعمال تحريم هاى جديد 
خود عليه نظام بانكى ايران خبر داده بود. به گفته جرج آزبورن، وزير دارايى بريتانيا اين كشور در اقدامى 
بى سابقه تمام مبادالت مالى با همه بانك هاى ايران از جمله بانك مركزى اين كشور را متوقف كرده است. 
فرانسه نيز از وضع محدوديت هاي جديد عليه نظام بانكى و صنايع انرژى ايران خبر داد و از اعضاى 
اتحاديه اروپا، آمريكا، ژاپن و كانادا خواست كه ضمن مسدود كردن دارايى هاي بانك مركزى جمهورى 
اسالمى، به معامالت نفتى با آن پايان دهند. دولت كانادا نيز دوشنبه اعالم كرد، صادرات تجهيزات مربوط 
به پتروشيمى و صنايع نفت و گاز را به ايران ممنوع كرده است. بر اين اساس، شركت هاي كانادايى از 
اين پس نمى توانند تجهيزاتى را كه به كار صنايع انرژى ايرانى بيايد به اين كشور صادر كنند. دوشنبه 
شب هم در اقدامى هماهنگ هيالرى كلينتون و تيموتى گايتنر، وزيران خارجه و خزانه دارى آمريكا در 
برابر خبرنگاران در واشنگتن حاضر شدند تا آنها را از تصميم جديد دولت اوباما مطلع كنند. علت اين 
كار افزايش فشار بر سيستم مالى ايران از طريق نگران كردن كشورهاى طرف معامله با آن اعالم شد. به 
گفته گايتنر، آمريكا براى اولين بار تمام بخش بانكدارى ايران از جمله بانك مركزى را به عنوان تهديدى 
براى دولت ها و موسسات مالى كه با بانك هاي ايرانى معامله مي كنند، معرفي كرد. هر چند دولت آمريكا 
يكى  عنوان  به  كشور  اين  كردن  فهرست  به  اشاره  با  تحليلگران  اما  نكرد،  تحريم  را  ايران  مركزى  بانك 
در  هم  كلينتون  دانسته اند.  بانك  اين  تحريم  ساز  زمينه  را  اقدام  اين  بين المللى،  پولشويى  مهم  متهمان  از 
سخنان دوشنبه با هشدار درباره برنامه هسته اي ايران مدعى شد: «اگر ايران به ناسازگارى ادامه دهد با 
فشار فزاينده و انزوا روبه رو خواهد شد.» كلينتون با اشاره به گزارش تازه آژانس اتمى كه با فشارهاى 
كشورش و متحدان آن به ادعاها و اتهامات نخ نما شده استناد كرده است، ادعا كرد: «در روزهاى اخير 
شواهدى منتشر شده كه نشان مي دهد ايران به بى توجهى به تعهدات بين المللى خود ادامه داده  است.» به 
گفته كلينتون، به همين علت آمريكا براى اولين بار صنعت پتروشيمى ايران را تحريم مي كند. او همچنين از 
گسترش تحريم هاي موجود بر صنايع نفت و گاز ايران و قرار دادن نام تعداد ديگرى از افراد و موسسات 

مربوط به برنامه هسته اي صلح آميز اين كشور در فهرست تحريم هاى آمريكا خبر داد.

قطعنامه درباره وضعيت حقوق بشر ايران
افزون بر تحريم هاى جديد عليه ايران، مجمع عمومى سازمان ملل متحد در راى گيرى ساالنه خود درباره 
وضعيت حقوق بشر در ايران، قطعنامه پيشنهادى كانادا درباره آنچه «نقض گسترده حقوق بشر در ايران» 
ادعا شده است را با وجود مخالفت علنى يا تلويحى 91 كشور در مقابل 86 راي مثبت تصويب كرد. به 
گزارش ايلنا به نقل از خبرگزارى رويترز، 86 كشور به اين قطعنامه راى مثبت، 32 كشور راى منفى و 
59 كشور نيز به آن راى ممتنع دادند. عفو بين الملل پنج شنبه گذشته با انتشار بيانيه اي همگانى، از كميته 
سوم مجمع عمومى سازمان ملل خواسته بود تا موضوع نقض حقوق بشر در سه كشور ايران، كره شمالى 

و ميانمار را پيگيرى و با هر تالشى به منظور خارج كردن اين موارد از دستور كار كميته مخالفت كند.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد

تحريم ايران و اعتراضات 
مصرى ها نفت را گران كرد  
بازار جهانى نفت پس از 4 روز به علت افزايش 
نگرانى ها در مورد اعمال تحريم خارجى بيشتر 
عليه ايران و اوضاع مصر شاهد افزايش قيمت 
خبرهاى  انتشار  با  بود.  اساسى  كاالى  اين 
و  ايران  عليه  جديد  تحريم هاى  به  مربوط 
اختالل  مورد  در  نگرانى ها  مصر،  اعتراضات 
سبب  امر  اين  و  يافت  افزايش  ذخايرنفت  در 
افزايش قيمت نفت براى نخستين بار در 4 روز 

گذشته شده است.
آمريكا،  اينكه  از  پس  بلومبرگ،  گزارش  به 
عليه  جديدى  تحريم هاى  كانادا  و  انگليس 
ايران وضع كردند، قيمت نفت خام 1.1 درصد 
از  پس  معترضان  نيز  مصر  در  يافت.  افزايش 
درگيرى با نيروهاى امنيتى براى پنجمين روز 
خلع  خواستار  و  شده   جمع  التحرير  ميدان  در 

قدرت شوراى عالى نظامى مصر شدند.
تحريم هاى  گفت:  نفتى  مسائل  كارشناس  يك 
به  مردم  بازگشت  و  ايران  عليه  جديد 
خيابان هاى قاهره، خطرهاى جغرافياى سياسى 
تاثير  بازار  اين  بر  كه  كند  مى  يادآورى  را 
مى گذارد.آمريكا و انگليس و كانادا تحريم هاى 
جديدى روز گذشته عليه بانك مركزى ايران و 
صنعت نفت اين كشور به منظور قطع مبادالت 

مالى بين المللى ايران اعمال كردند.
ايران دومين توليدكننده بزرگ نفت اوپك است 
بشكه  ميليون   4.25 روزانه  گذشته  سال  كه 
نيويورك  آن الين  بازار  كرد.در  استخراج  نفت 
هر بشكه نفت 96.55 دالر به ازاى مبادله شده 
است و قيمت نفت درياى برنت نيز 108 دالر به 

ازاى هر بشكه مبادله شده است.

روند تشديد بحران مالي 
بلوك يورو ادامه مي يابد

از  اروپا  در  مالي  بحران  كانوني  نقطه  كه  سال  دو  حدود  از  پس 
اين  نهايت  در  مي شود،  منتقل  ديگر  پايتخت  به  اروپايي  پايتخت  يك 
رسيده  مي شد  منتقل  بايد  ابتدا  از  كه  جايي  يعني  بروكسل  به  نقطه 
در  دولتي  بدهي هاي  به  تااندازه اي  تنها  يورو  بلوك  در  بحران  است. 
پرتغال،  ايرلند،  يونان،  يعني  يورو  منطقه  عضو  بدهكار  كشورهاي 
اسپانيا و ايتاليا مربوط است. واقعيت اين است كه بخشي بزرگ از 
بحران كنوني همواره جنبه سياسي داشته و به ناكارآمدي نهادها و 
مديريت كالن سياسي و اقتصادي در اتحاديه پولي مربوط بوده است. 
بحران كنوني حاصل عدم كارايي رهبران اروپا در ايجاد راهكارهايي 
براي مهار بحران و نيز تضمين انضباط مالي در بين اعضا و كمك به 
كشورهايي است كه دچار مشكل شده اند. تا زماني كه بحران مديريتي 
حل نشود بحران مالي از ميان نخواهد رفت. در ماه هاي اخير دو باور 
كه  است  اين  نخست  باور  نرود.  ميان  از  اميدها  شده  سبب  اشتباه 
و  هاست  دولت  اعتبار  دهنده  نشان  دولت ها  قرضه  اوراق  سود  نرخ 
راه حل افزايش اعتبار دولت ها اجراي سياست هاي رياضت اقتصادي 
و اصالحات ساختاري است. باور دوم اين است كه اگر حيات اتحاديه 
قرضه  اوراق  خريد  به  اروپا  مركزي  بانك  افتد  خطر  به  اروپا  پولي 
اقدام خواهد كرد تا ادامه حيات يورو، ارز واحد اروپايي تضمين شود. 

رغم  به  گذشته  هفته  آخر  است.  اشتباه  وضوح  به  نخست  باور 
پيروزي يك فرد با تجربه و مورد اطمينان مردم 

در انتخابات اسپانيا، سود اوراق قرضه 10 ساله دولت 0.25 درصد 
افزايش يافت و به 6.52 درصد رسيد. همچنين در ايتاليا به رغم به 
در  دولت  ساله   10 قرضه  اوراق  سود  مونتي  ماريو  رسيدن  قدرت 
حد 6.25 درصد ثابت باقي مانده و پايين نيامده است.. اما در مورد 
باور دوم، بانك مركزي اروپا به وضوح اعالم كرده كه نمي تواند و 
بدهكار  كشورهاي  براي  را  منجي  و  نهايي  خريدار  نقش  نمي خواهد 
عضو بلوك يورو بازي كند. بدين ترتيب نبايد تصور كرد اين نهاد به 
هر شكل و تا هر زمان حاضر است اوراق قرضه را خريداري كند. 
واكنش  در  بانك ها  و  شركت ها  سرمايه گذاران،  كه  است  اين  واقعيت 
از  كرده اند  تالش  يورو  بلوك  در  گيري  تصميم  سيستم  ضعف  به 
ميزان سرمايه گذاري خود در اوراق قرضه دولت ها در اين بلوك به 
استثناي آلمان، بكاهند زيرا در باره آينده هيچ قطعيتي وجود ندارد. 
حتي اگر بانك مركزي اروپا تغيير عقيده دهد و به خريد اوراق قرضه 
تضميني  هيچ  باز  دهد،  ادامه  يورو  بلوك  عضو  بدهكار  كشورهاي 
وجود ندارد كه مشكالت مالي دولت هاي بدهكار در اروپا حل شود. 
را  قرضه  اوراق  مي تواند  ثانوي  بازار  در  تنها  اروپا  مركزي  بانك 
به  اسپانيا  و  ايتاليا  دولت هاي  دسترسي  بر  امر  اين  و  كند  خريداري 
بازار سرمايه از طريق فروش اوراق قرضه نمي افزايد. همچنين اصال 
مشخص نيست چرا دخالت بانك مركزي اروپا در بازار اوراق قرضه 
بايد بر اعتماد سرمايه گذاران بيفزايد. در واقع اقدام بانك مركزي اروپا 
از حجم بدهي هاي دولت هاي بدهكار نمي كاهد و اطالعاتي هم در باره 
آينده به سرمايه گذاران نخواهد داد تا ذهنشان نسبت به آينده روشن 
رشد  از  تنها  اروپا  مركزي  بانك  اقدام  گفت  مي توان  نتيجه  در  شود. 
سود اوراق قرضه و افزايش شديد بدهي هاي دولتي جلوگيري مي كند. 
رهبران اروپا بر سر نقش بانك مركزي اروپا در روند مهار بحران 
مالي اتفاق نظر ندارند. براي مثال درحالي كه فرانسه بر افزايش نقش 
اين نهاد تاكيد دارد، آلمان معتقد است تك تك كشورهاي عضو بلوك 
يورو بايد در افزايش موجودي صندوق تثبيت مالي اروپا نقش داشته 
باشند. روز گذشته فشارها بر آنگال مركل براي قبول انتشار اوراق 
قرضه بلوك يورو افزوده شد. انتشار اين اوراق تمايل سرمايه گذاران 
يورو  بلوك  عضو  كشور  تك تك  اما  مي برد  باال  را  اوراق  خريد  به 
مسئول بدهي ديگر اعضا خواهند شد. از ديد تحليلگران اقدامات بانك 
مركزي اروپا در خريد اوراق قرضه اقدامي جهت خريدن زمان و دادن 
فرصت به كشورهاي بدهكار براي سامان دادن به وضعيت مالي و 
اقتصادي خود است. اما اول بايد اعتماد از ميان رفته سرمايه گذاران 
به آنها بازگردد و الزمه اين كار ترميم ساختار پرنقص بازار اوراق 
كنوني  ساختار  با  كه  است  مطرح  سوال  اين  حال  اروپاست.  قرضه 
روندها  اين  زمينه  شدن  فراهم  به  مي توان  اروپا،  اتحاديه  سياسي 

اميدوار بود يا نه؟
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اصالح قوانين بانك مركزى، تنها 
راه برون رفت از بحران اروپا  

از  را  اروپا  كه  راهكارى  ارائه  براى  تالش  و  زنى  چانه  ماهها  از  بعد   
بحران اقتصادى نجات دهد، طى روزهاى اخير، موضوع اصالح قوانين 
از  ماهها  گذشت  رسد.با  مى  گوش  به  اروپايى  محافل  از  مركزى  بانك 
بحران اقتصادى اروپا،  طى روزهاى اخير موضوع اصالح قوانين بانك 
به  كشورى  وقتى  غالبا  است.  شده  مطرح  اروپايى  محافل  در  مركزى 
بحران اقتصادى دچار مى شود، تنها راه حل خود را وام گرفتن از بانك 
مركزى اروپا مى بيند. اما قطعا اين نمى تواند راه حل نهايى باشد. آلمانى 
به  و  داشته  اعتراض  سياست  اين  به  نسبت  سيستم  اين  از  انتقاد  با  ها 

همراه فرانسه خواهان تغيير قوانين بانك مركزى اروپا شده اند. 
تدوين  ضمن  اى  بيانيه  در  چهارشنبه  روز  اروپا  كميسيون  رو  اين  از 
هاى  بودجه  و  اروپايى  كشورهاى  بودجه  بر  بيشتر  نظارت  بر  قوانينى 
نظارت  با  را  خود  بودجه  بايد  كشورها  حالت  اين  در  كرد.  تأكيد  آنها 
و مشورت كميسيون اروپا تصويب كنند. در صورتى كه بودجه مورد 
شده،  گرفته  نظر  در  اروپا  مالى  ثبات  براى  كه  خاصى  قوانين  با  نظر 
همخوانى نداشته باشد،  در آن صورت كشور مورد نظر قادر به تصويب 
آن نخواهد بود. يكى از قوانين كميسيون اروپا اينست كه كسر بودجه 

نبايد بيش از 3 درصد توليد ناخالص داخلى باشد. 
اما اين مسئله نمى تواند به آسانى از سوى كشورها مورد پذيرش قرار 
اعتراضات  اروپا  پارلمان  در  كشورها  نمايندگان  اكنون  هم  از  و  گيرد 
نماينده  زاراديل،  ژان  اند.  كرده  اعالم  قوانين  اين  به  نسبت  را  خود 
بودجه  ديكتاتورى  يك  گويد:  مى  باره  اين  در  اروپا  پارلمان  در  چك 
بر  برلين  و  بروكسل، پاريس  فرانكفورت،  از  اروپا  ساختارهاى  در  اى 
سبز  كتاب  در  اروپا  كميسيون  ترتيب  بدين  شود.  مى  تحميل  كشورها 
كه  كشورها  بر  مالى  بيشتر  هاى  گيرى  سخت  درباره  جديدش  قوانين 
روز چهارشنبه منتشر شد، مى تواند حصارى آهنين از قوانين نظارتى 
با  مقابله  براى  را  بيشترى  مالى  همبستگى  تا  تحميل  كشورها  بر  را 
بحران اقتصادى ايجاد كند. باروسو، رييس كميسيون اروپا ضمن تأييد 
مالى  وضعيت  بر  بيشتر  نظارت  مكانيسم  كه  است  معتقد  سيستم  اين 
به  كشورها  مالى  همبستگى  براى  توجهى  قابل  دستاوردهاى  كشورها  
همراه خواهد داشت. از آنجايى كه كشورهايى همچون آلمان و فرانسه 
از سرمايه گذاران اصلى صندوق ثبات يورو بودند، اين مسئله به زيان 
اين كشورها تمام مى شد. اما با نظارت بيشتر بر بودجه كشورها شايد 
بدين ترتيب سرمايه كشورى نيز به هدر نرود. از سويى اتحاديه اروپا 
به  كه  ايتاليا  و  اسپانيا  مالى  بازارهاى  براى  را  مهمى  هشدارهاى  بايد 
منابع مالى زيادى نياز دارند، ارسال كند. اين كشورها با گرفتن وام هاى 
كالنى كه گاه ميزان آن به 7 نيز مى رسد سبب سرايت بحران به ساير 

كشورهاى از جمله فرانسه و حتى آلمان مى شوند. لوموند 23 نوامبر



جمعه 4 آذر ماه 1390 -  شماره 225هفته نامه پرشين1010
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk ادبيات

 «رولينگ» عليه «روپرت مرداك» 
شهادت مى دهد

   «جى. كى. رولينگ»، نويسنده ى هفت گانه ى «هرى پاتر»، به 
از  اينترنشنال»  «نيوز  كمپانى  تلفنى  شنود  قربانيان  ديگر  همراه 
امروز در دادگاه حاضر مى شوند تا عليه مرداك اين غول رسانه 

اى جهان شهادت بدهند. 
«سينا ميلر» و «شارلوت چرچ» از ديگر شخصيت هاى سرشناسى 
هستند كه به همراه رولينگ در دادگاه حاضر مى شوند. اين افراد 
در دادگاه قسم ياد مى كنند كه درباره ى مشكالتى كه به خاطر 
شنود تلفنى برايشان به وجود آمده، حقيقت را بيان كنند. در اين 
دادگاه همچنين والدين «ميلى داولر» دخترى كه در جريان رسوايى 
هاى مرداك به طرز مرموزى به قتل رسيد، نيز حضور پيدا مى 
كنند و از تاثيرات مخرب اقدامات كمپانى مرداك بر زندگى شان 

سخن خواهند گفت. 

«استيو كوگان»، بازيگر معروف فيلم «شب در موزه»، از ديگر چهره 
هاى شناخته شده اى است كه در اين دادگاه عليه مرداك شهادت 
مى دهد. وى هفته ى پيش روبرت و پسرش جيمز مرداك را مورد 
ى  روزنامه  در  كه  كمدى  بازيگر  اين  داد.  قرار  خود  شديد  انتقاد 
«گاردين» مشغول است، «نيوز كورپوريشن» و «CEO» را نيز از 
تهاجمات لفظى خود بى نصيب نگذاشت و نوشت: «تاريخ به ما ياد 
داده كه مهم نيست كارى كه انجام مى دهى اشتباه باشد، بلكه اگر 
آن را سيستماتيك و بى وقفه براى مدت طوالنى انجام دهى، اين 
عمل مورد قبول واقع مى شود. اين ميراث مسموم روپرت مرداك 

است. ما نبايد قبول كنيم پسرش اين ردا را به ارث ببرد.» 

در هفته پيش رو 23 شاهد در دادگاه حضور پيدا مى كنند. كوگان 
در روز سه شنبه و رولينگ پنج شنبه وقت دادگاه دارند. 

به گزارش هاليوود ريپورتر، روزنامه ى «گاردين» در سال 2009 
فاش كرد كه «نيوز اينترنشنال» به شنود غيرقانونى مكالمات تلفنى 

افراد مشهور مى پرداخته است. 

«نيك ديويس»، خبر نگار ماجراجوى «گاردين» كه تصميم گرفته 
كتابى را درباره ى اين وقايع روانه ى بازار كند، دو سال صرف 
افراد  هاى  تلفن  غيرقانونى  شنود  ى  درباره  اطالعاتى  تا  كرد 
دختر  يك  مشكوك  قتل  همچنين  و  سياستمداران  و  سرشناس 

نوجوان به دست آورد. 
عمليات پليس پس از انتشار گزارش هايى در زمينه ى اين رسوايى 
استخدام  با   2003 سال  در  نيوز»  «ورد  مسؤوالن  كه  شد  آغاز 
يك  والدين  همراه  تلفن  مكالمات  شنود  به  خصوصى  كارآگاهان 
دختر نوجوان كه ربوده شده و به قتل رسيده بود، مبادرت كردند 
هاى  خانواده  مورد  در  مشابهى  اقدام  به  نيز   2005 سال  در  و 

قربانيان بمب گذارى در لندن دست زدند. 

ندامت،  اظهار  منظور  به  مرداك  موضوع،  اين  شدن  فاش  از  پس 
با والدين ميلى داولر انگليسى مالقات كرد و سپس به خبرنگاران 
گفت: «به عنوان پايه گذار شركت «نيوز اينترنشنال»، هنگامى كه 
از اتفاقات انجام شده خبردار شدم، انزجار و عذرخواهى خود را 

اعالم كردم.» 
با اين حال معترضان مرداك 80 ساله را با شعار «شرم بر تو باد» 

همراهى مى كردند. 
قتل  به   2002 سال  در  كه  بود  اى  ساله   13 دختر  داولر  ميلى 
رسيد. نشريه ى «ورد نيوز» هنگامى كه اين دختر ناپديد شد، به 
طور غيرقانونى به پيام هاى تلفنى وى دسترسى پيدا كرده بود. 
ماموران  از  تعدادى  كه  كرد  مطرح  را  احتمال  اين  بعدى  تحقيقات 
و  زده  دست  تلفنى  شنود  به  نشريه  همين  خواست  به  هم  پليس 

اطالعات به دست آمده را در اختيار نشريه قرار داده اند. 

در نتيجه دو تن از بلندپايه ترين دستياران غول رسانه يى جهان 
به دنبال رسوايى شنود مكالمات تلفنى استعفا كردند. 

«شبون  جسد  كه  داد  گزارش  فرانسه  خبرگزارى  ديگر  سوى  از 
هوآر»، خبرنگار افشاگر روزنامه ى «ورد نيوز»، در منزل شخصى 

خود در شمال لندن كشف شد. 
«پل استيونسون»، رييس پليس لندن ، در همان روز بر سر همين 

موضوع از سمت خود استعفا كرد. 
الو»،  «جود  كه  اين  بر  مبنى  شد  مطرح  اخبارى  حين  همين  در 
هنرپيشه ى انگليسى، از روزنامه ى «سان»، يكى ديگر از روزنامه 
هاى متعلق به مرداك، به خاطر شنود تلفنى در سال 2005 و 2006 

كه «ربكا بروكس» سردبير آن بوده، شكايت كرده است. 
«ربكا بروكسل»، مديرعامل سابق شركت «نيوز اينتر نشنال» كه 
بازداشت  ساعاتى  براى  فساد  و  تلفنى  غيرقانونى  شنود  اتهام  به 
و سپس آزاد شد ، در جلسه ى كميته ى پارلمانى مجلس عوام به 

همراه مرداك و پسرش حاضر شد. 
مرداك در اين جلسه ى رسمى حاضر شد، اما مسؤوليت هيچ يك 

از اقداماتش را نپذيرفت. 
مردم،  از  تن   4000 حدود  هاى  تلفن  انگليس،  پليس  ى  گفته  به 
اعضاى خانواده ى سلطنتى انگليس، چهره هاى مشهور دنياى هنر 
و ورزش، خانواده هاى سربازان كشته شده در جنگ افغانستان و 

قربانيان جرايمى مانند قتل شنود شده است.

كشف چند اثر جديد از 
نويسنده ى «پرتقال كوكى»

 

كه  بورخس  آنتونى  ادبى  و  موسيقى  آثار  از  زيادى  تعداد  اخيرا 
كارهاى  آرشيو  در  نداشت،  خبر  وجودشان  از  كسى  تاكنون 
نويسنده ى رمان معروف «پرتقال كوكى» در منچستر كشف شد. 
همچنين  و  تراتسكى»  «لئون  ى  درباره  اپرايى  آثار،  اين  ميان  در 

فيلمنامه ى بى نام يك سريال تلويزيونى به چشم مى خورد.
درآمدن «پرتقال  نگارش  به  سالگرد  پنجاهمين  به  شدن  نزديك  با 
كوكى»، يكى از جنجال برانگيزترين آثار مدرن در زبان انگليسى، 
موسسه ى آنتونى بورخس قصد دارد صدها نامه ، نت موسيقى 
و آثار ادبى اين شاعر و رمان نويس برجسته را دسته بندى كند 
و در معرض ديد عالقه مندان قرار دهد. اين منابع خارق العاده از 

سوى بيوه ى بورخس به اين موسسه اهدا شده است.
آثار موسيقى پيدا شده در اين آرشيو، دستمايه ى اجراى كنسرت 
هاى بسيارى شده است. نمايشنامه اى درباره ى زندگى ناپلئون 

نيز سال آينده از شبكه ى راديويى «بى.بى.سى» پخش مى شود.
جان بورخس ويلسون (1993ـ  1917) نويسنده ى حداقل 33 رمان 
، 25 اثر غيرادبى ، دو خودزندگينامه نوشت ، سه سمفونى و بش 
از 25 اثر موسيقى ديگر در سال 1993 درگذشت. اين شاعر، رمان 
نويس، مترجم، منتقد و نمايشنامه نويس انگليسى بود كه بيشتر با 

اسم مستعار آنتونى بورخس در جهان شناخته مى شود.
به نوشته ى روزنامه ى گاردين ، نسخه ى سينمايى رمان مشهور 
كوبريك»،  «استنلى  توسط   1971 سال  در  كوكى»  «پرتقال  او 
فيلم  اين  داستان  شد.  ساخته  آمريكايى،  سرشناس  كارگردان 
اتهام  به  كه  است  كارى  خالف  و  شرور  جوان  الكس،  ى  درباره 
قتل زنى به زندان مى افتد و در آن جا تحت درمان روش جديدى 
براى اصالح خالف كاران قرار مى گيرد. هنگام اكران اين فيلم در 
انگلستان به خاطر تقليد برخى از جوانان از كارهاى شخصيت اول 
فيلم، كارگردان فيلم از پخش آن در انگلستان جلوگيرى كرد و اين 
فيلم پس از مرگ كارگردان در آن جا اكران عمومى شد. اين فيلم 
كه نمايش آن در كشورهاى ايرلند، سنگاپور، مالزى، اسپانيا و كره 
به مدت دو دهه ممنوع بود، نامزد چهار جايزه ى اسكار بهترين 

فيلم، كارگردانى، فيلم نامه و تدوين بود.

جايزه شعر ملكه سوفيا به «فينا 
گارسيا ماروز» كوبايي رسيد

ملكه  شعر  جايزه  بيستمين  كوبايي  برنده  ماروز»  گارسيا  «فينا 
از  ملهم  را  خود  شعر  ماروز  شد.  دالر  هزار  ارزش 56  به  سوفيا 

آثار «خوان رامون خيمنز» و «رافائل آلبرتي» مي داند.
كهولت  علت  به  كه  ساله   88 شاعر  اين  نيوز،  فاكس  از  نقل  به   
جايزه  اهداي  مراسم  در  حضور  و  اسپانيا  به  سفر  به  قادر  سن 
در دانشگاه ساالمانكا نبود، ازطريق ويديوي ضبط شده اي مراتب 

سپاسگزاري خود را اعالم كرد. 
در اين ويديو او در حالي كه با انبوهي از كتاب احاطه شده بود، 
در  «ماروز»  است.  شده  متاثر  بسيار  جايزه  اين  دريافت  از  گفت  
ادامه به شكل گيري شيوه شعري خود درنتيجه آشنايي با شاعران 
چون  بزرگي  شاعران  از  تاثيرپذيري اش  و  بيستم  قرن  برجسته 

«خوان رامون خيمنز» و «رافائل آلبرتي» اشاره كرد. 
جايزه شعر ملكه سوفيا در اسپانيا يكى از مهمترين جوايز شعر در 
جهان محسوب مى شود كه هر سال به نويسندگان و شاعرانى از 

اسپانيا و آمريكاى التين اهدا مى شود. 
«فينا گارسيا ماروز» از شاعران برجسته و قديمى كوبا، در سال 
نخستين  بيستم  قرن   40 دهه  در  او  شد.  متولد  هاوانا  در   1924
اشعار  رساند.  چاپ  به  «منشاءها»  نام  با  را  خود  شعر  مجموعه 
را  جايزه  چندين  تاكنون  و  شده  ترجمه  مختلفى  زبان هاى  به  وى 
نيز دريافت كرده است. «سفر به نيكاراگوئه»، «اعتبار شارلوت» و 
«عيادت» از جمله آثار اوست.در كنار آثار فوق العاده شعري او، او 
براي كارهاي تحقيقاتي اش درباره ادبيات كوبا، از موسسه هايي 
چون كتابخانه ملي خوزه مارتي و مركز تحقيقات خوزه مارتي نيز 

تجليل شده است. 
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بمناسبت ششمين سال درگزشت منوچهر آتشى

آتشى 
بى دود

مجيد نفيسى

سالگرد  ششمين  ماه  آبان  ونهم  بيست  يكشنبه، 
درگذشت منوچهر آتشى است

منوچهر آتشى در سال 1312 در دشتستان بوشهر 
و  بوشهر  در  و  شد  معلم  نخست  آمد.  دنيا  به 
حومه آن به معلمى پرداخت. سپس پس از گرفتن 
خود  دبيرى  خدمت  و  انگليسى  رشته  در  ليسانس 
و  كرد  منتقل  تهران  در  تلويزيون  و  راديو  به  را 
ويراستار آن شد. در سال 59 بازنشسته شد و به 
بوشهر بازگشت. دو دختر دارد به نام هاى شقايق 
شب»  هاى  «ريشه  شعرش  كتاب  شيرين.اولين  و 
و  نشده  چاپ  كامل  صورت  به  هنوز  كه  دارد  نام 
دربرگيرنده شعرهاى 30 تا 33 است. از او مجموعه 
شعرهاى زير تاكنون به چاپ رسيده است: «آهنگ 
ديگر» ،38 آواز خاك» ،46 «ديدار در فلق» ،48 «بر 
انتهاى آغاز» ،50 «برگزيده اشعار» ،65 «وصف گل 
سورى» 69 و «گندم و گيالس» 76. او در ترجمه 
نيز دستى دارد و چند كتاب شعر آماده چاپ دارد.

و  وحشى»  سفيد  «اسب  با  چهل  دهه  در  آتشى 
«عبدوى حبط» خود شناخته مى شد، اما اكنون او 
را بايد با «وصف گل سورى» شناخت. در اين كتاب 
شاعر_اگر چه از اين اصطالح خوشش نمى آيد _ 
تولدى ديگر يافته و نحوه برخوردش به موضوع و 

تصوير و زبان شعر دگرگون شده است. 

1 موضوع 
شده  سپرى  هاى  حماسه  شاعر  آتشى  گذشته  در 
ست  مرده  شمشير   / وحشى  سفيد  اسب  بود: 
ز  تهى  شد  قلعه  ها)  پيمان  و  خنجرها  ها،  (بوسه 
سرگذشت (شكست) شهر خاموشان يغمازده است 
 / اسبم  كشد  مى  شيهه   / بگشاييد  در  شهر)  (درد 
خسته سوارم هنوز پا به ركاب است (نعل بيگانه). 
و  كهزاد  و  است  آشنا  چهره  اسب  شعرها  اين  در 
شاعر  اصلى.  قهرمانان  حبط  عبدوى  و  شيرخان 
همه جا جاى خالى دليران تنگستانى را در كوهپايه 

ها باز مى شناسد و از اينكه با پيدا شدن نفت در 
آبادى اش به زودى دوشيزگى دشت ها از ميان مى 
رود، افسوس مى خورد (باغ هاى ديگر). آتشى در 
پيشگفتار بر گزينه اشعارش مى نويسد: «تو هميشه 
آفاق  در  كه  اى  گذشته   _ زيستى  مى  گذشته  در 
آينده قرارش داده بودى.» (ص7)اما اكنون آتشى به 
زمان حال مى نويسد و شاعر روزمرگى ها است. 
و  تلخ  «آواز  زيباى  شعر  از  اى  تكه  به  كنيد  توجه 
طوالنى نوميدى»:مرگ؟ /وقتى تو شبانگاهى بعد از 
مردن /مرده به خانه برمى گردى /بى سايه و سرد 
ها  نارنج  كنار  /از  چرخانى  مى  قفل  در  كليدى  /و 
مى گذرى /پله ها را مى پيمايى /و كسى از ديدارت 
هيچ به حيرت نمى آيد /و تو مثل هر شب /دست و 
رو مى شويى /و پيژاما مى پوشى /مى نشينى سر 
سفره /و در آخر با بستر مى آميزى /و سحرگاه 
به گورستان برمى گردى /و ترا هيچ به حيرت نمى 
آيند /از اين همه حيرت زا /هيچ /مرگ زيبا نيست. 
لباس  در  بينى  مى  را  انسانى  فرد  تو  شعر  اين  در 
در  و  اندازد  مى  قفل  در  كه  كليدى  در  اش.  خانگى 
اميدها و نوميدى هاى روزانه اش. ديگر او در هاله 
اى از حماسه پديدار نمى شود و با ارواح تاريخى 
نيست،  توده  نماينده  او  همچنين  نيست.  جنگ  در 
بلكه فقط نماينده خودش است و همين جا است كه 
به  كه  نيست  كافى  رسيم.  مى  آتشى  مدرنيسم  به 
روى زمين بياييم، بلكه بايد خود را از تمام ارواح 
گروهى كه ما را بر روى زمين دنبال مى كنند، نيز 
همين  تجسم  سورى»  گل  «وصف  بخشيم.  رهايى 
فرديت مشخص است. آتشى خود مى گويد: شعر 
امروز با باز كردن كالف زبان كوشش در ظرفيت 
بيشتر بخشيدن به زبان براى بيان زندگى پيچيده و 

پرهياهوى امروز را دارد. (ايضًا ،ص22) 

2 تصوير 
در دفترهاى گذشته هنوز جا پاى توللى را در شعر 
«نگرشى  خودش:  قول  به  يعنى  بينيم.  مى  آتشى 
خصيصه  (ص33)  اشيا.»  و  طبيعت  به  رمانتيك 
چنين  است.  تشبيه  در  مبالغه  نگرش  اين  اصلى 
شاعرى مسحور تشبيهات خود مى شود و به جاى 
دنبال  به  مصراع  هر  در  شعر  در  كلى  فضاسازى 
تشبيهى مجزا مى افتد. دفترهاى گذشته آكنده بود 
از تعابيرى چون «پلنگ برنو»، ولى در «وصف گل 
سورى» ما با يك فضاسازى رنگين سروكار داريم. 
است  سرد  ات  گويد:خانه  مى  آتش»  «آوازهاى  در 
پست  برايت  /و  گذارم  مى  پاكت  در  /خورشيدى 
به  /و  بگذار  اى  كلمه  در  كوچكى  /ستاره  كنم  مى 
آسمانم روانه كن /بسيار تاريكم.فضاى شعر كامل 
است بدون اينكه در آن اثرى از ادوات تشبيه باشد. 
حال تصور كنيد كه به جاى آن با چنين بندى روبه 
پس  است،  سرد  زمهرير  چون  ات  خانه  بوديم:  رو 
خورشيد قلبم را برايت مى فرستم و... در اين حال 
را  يكديگر  تاثير  جا  همه  ها  به  مشبه  و  ها  مشبه 
و  را  سرد  خانه  مفهوم  زمهرير  كنند:  مى  مخدوش 

خورشيد مفهوم قلب را. 

3 زبان 
قافيه  و  وزن  امروز  شعر  كار  گويد:  مى  آتشى 
(ص33)  است.  تجسم  و  فضاسازى  نيست،  سازى 
در وصف گل سورى بيشتر شعرها بى وزن هستند 
و اگر موزونند، غالبًا وزن آن را حس نمى كنى. اين 
خصيصه بر ظرفيت شعرى آتشى افزوده است. او 
اكنون مى تواند آزادانه ناخودآگاه شعرى خود را 
روزانه  درشت  و  ريز  لحظات  و  اشيا  از  و  بكاود 
سخن بگويد، بى آنكه ملزومات وزن و قافيه منبع 
الهام او را بخشكاند. احمد شاملو نيز وزن و قافيه 
مى  را  سجع  آن  جاى  به  اغلب  اما  كند،  مى  رها  را 
نشاند كه نثرى فاخر است و به درد بيان روزمرگى 
ها نمى خورد. در «وصف گل سورى» آتشى بيشتر 
سپهرى  و  ديگر»  «تولدى  در  فروغ  شعر  زبان  به 
زبان  اين  من  شود.  مى  نزديك  سبز»  «حجم  در 
جان  آتشى  است.  بس  ديگر  بينم.  مى  پرظرفيت  را 
آتشت بى دود باد، برخيز و ما را با شعرهاى خود 

گرما بخش.* 

در  آتشى  منوچهر  شعرخوانى  از  پيش  باال  *متن 
آوريل 1993 در لس آنجلس خوانده شد. 

ادبيات

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

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

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

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

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

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

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

تلفن و فاكس 01895-470318     
  موبايل: 07828889395

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

گرانترين جايزه كتاب به «جاده جنگ» تعلق گرفت
رمان «جاده جنگ» توانست در رقابت با 1931 اثر ديگر و همراه با 4 كتاب ديگر به مرحله نهايى 

اين جايزه راه پيدا كند و در رقابت نهايى هم به موفقيت دست يافت.

اين براى نخستين بار است كه جايزه جالل آل احمد كه 
گرانترين جايزه تاريخ ايران در حوزه كتاب محسوب مى 
شود، اثرى را به عنوان برگزيده در بخش داستان معرفى 

مى كند.

از  پس  احمد  آل  جالل  ملى  جايزه  چهارمين  علمى  كميته 
شايسته  كه  اثرى  انتخاب  سر  بر  متمادى  جلسه  چندين 
عنوان برگزيده در اين جايزه باشد، سرانجام رمان «جاده 

جنگ» نوشته منصور انورى را برگزيد.
رسيده  جالل  جايزه  علمى  هيئت  تائيد  به  انتخاب  اين 
روز  كه  پايانى  مراسم  در  آن  اى  سكه   110 جايزه  و 
فقيد  نويسنده  اين  زادروز  با  همزمان  آذر   2 چهارشنبه 
(جالل آل احمد) برگزار مى شود، به منصور انورى اهدا 

خواهد شد.

داستان رمان «جاده جنگ» از روز سوم شهريور 1320 و 
ماجراى هجوم روسها به كشور از شمال شرقى خراسان 

به ايران و اشغال كشور توسط متفقين آغاز مى شود و با پايان جنگ تحميلى عراق عليه ايران 
به اتمام مى رسد.

مردمى،  تظاهرات  اسالمى،  هاى  گروه  مبارزاتى  فعاليت  و   1342 خرداد   15 واقعه  رمان  اين 
پيروزى انقالب اسالمى، خرابكارى گروهكهاى ضد انقالب در كردستان و جنگ 8 ساله عراق 

عليه ايران را به تصوير مى كشد.

«كتاب  جايزه  چهاردهم  دوره  دريافت  به  موفق  جارى  سال  در  جنگ»  «جاده  رمان  همچنين 
فصل»و هشمتين دوره جايزه «قلم زرين» نيز شده بود.

گفتنى است تاكنون 5 جلد از اين رمان 14 جلدى منتشر شده و جلد ششم اين رمان هم اكنون 
در انتشارات سوره مهر مراحل آماده سازى را طى مى كند.

مراسم چهارمين دوره جايزه جالل آل احمد ساعت 15 روز چهارشنبه دوم آذرماه 1390 مقارن 
با زادروز اين نويسنده فقيد در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و معمارى واقع در خيابان انقالب، نبش 

خيابان برادران مظفر جنوبى برگزار مى شود.
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سينما

راوى زندگى كارگران بريتانيايى درگذشت
شالگ دالنى نمايشنامه نويس و فيلمنامه نويس بريتانيايى كه با «طعم عسل» شهرت داشت، در سن 

71 سالگى درگذشت.
يكشنبه  او  رسيد.  شهرت  به  بود  نمايشنامه اش  اولين  كه  عسل»  با «طعم  سال 1958  دالنى  شالگ 

شب در خانه دخترش در شرق انگلستان در حالى درگذشت كه تا چند روز ديگر 72 ساله مى شد.
 اين نويسنده در زمان اولين اجراى «طعم عسل» تنها 19 سال داشت. نمايشنامه ماجراى تاثيرگذار 
سياه پوست  ملوانى  با  مدتش  كوتاه  آشنايى  و  گيتار  نوازنده  يك  با  دوستى اش  كه  بود  جوان  زنى 

زندگى اش را كامال تغيير مى دهد. نمايش در لندن و نيويورك اجراهاى بسيار موفقى داشت.
 اين نمايشنامه و اقتباس سينمايى آن ساخته تونى ريچاردسن بسيار موفق بودند و سهم مهمى در 
جنبش رئاليسم بريتانيايى موسوم به «Kitchen Sink» داشتند، جنبشى كه نگاهى عارى از هرگونه 
خيال پردازى به زندگى مردم طبقه كارگر بريتانيا مى انداخت و در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 به 

اوج خود رسيد. 
سيليتو  آلن  نوشته  صبح»  يكشنبه  و  شب  «شنبه  و  آزبرن  جان  نوشته  بنگر»  گذشته  به  خشم  «با 

نمونه هايى از آثار اين جنبش هستند كه هر دو اقتباس هاى سينمايى بسيار موفقى داشتند.
نوشته  تِم»  يك  نمايشنامه «واريسيون هاى  از  نفرتش  عسل»  نوشتن «طعم  براى  دالنى  الهام  منبع   
ترنس رتيگان بود. او كه فكر مى كرد مى تواند اثرى بهتر ارائه دهد، «طعم عسل» را در 14 روز نوشت 

و در نوشتن آن از دستنويس هاى رمانى كه در حال نوشتن آن بود استفاده كرد.
 دالنى به همراه تونى ريچاردسن كارگردان، فيلمنامه اقتباسى «طعم عسل» را نوشت و فيلم سال 
1961 ساخته شد. دالنى و ريچاردسن براى اين فيلمنامه جايزه بفتا و جايزه انجمن نويسندگان را 
دريافت كردند. اين نمايشنامه نويس، اثر خود را انقالبى در برابر دنياى تئاتر مى دانست كه در آن 
«زندگى ها همگى امن، ايمن و فرهيخته بود و محيط اطرافشان هم بسيار جذاب بود، زندگى كه با 
زندگى اغلب مردم فرق داشت.»   او در همان زمان گفته بود: «در آثار من هيچكس غمگين نيست. 

مثل اغلب مردم دوران ما آن ها هر باليى كه زندگى بر سرشان بياورد باز هم لبخند به لب دارند.»
 دومين نمايشنامه او «شير عاشق» نام داشت و داستان مشكالت زناشويى مردى توسرى خورده 
و همسر پرخاشگر او بود. اين نمايش سال 1960 اجرا شد، اما به موفقيت اثر قبلى او نرسيد. دالنى 
براى  را  ساخت»  جك  كه  سريال «خانه اى  عوض  در  و  ننوشت  نمايشى  اثرى  ديگر  سال 1979  تا 
تلويزيون بى بى سى نوشت.   در اين فاصله او فيلمنامه هاى «اتوبوس سفيد» (1966)، «چارلى بابلز» 
اتحاديه  جايزه  بار  دومين  براى  بابلز»  براى «چارلى  كه  نوشت  را  خشن» (1970)  و «ماه   (1968)
فيلمنامه نويسان را برد. او براساس زندگى روث اليس فيلمنامه «رقص با غريبه» را نوشته كه سال 
1985 ساخته شد، فيلم ماجراى اليس آخرين زنى بود كه سال 1955 در بريتانيا با طناب دار اعدام 
شد. اليس همسر خود را به ضرب گلوله كشته بود. آثار دالنى و به ويژه «طعم عسل» تاثير بسيار 
بر هنرمندان دوران خود و پس از خود گذاشتند. گروه اسميتس ترانه اى براساس «طعم عسل» اجرا 
كرد و موريسى ترانه سراى گروه بخش هاى بسيارى از نمايشنامه را در متن ترانه دوباره تكرار 

كرده بود. روى جلد آلبوم «بلندتر از بمب» همين گروه در سال 1987 هم عكس دالنى بود.

 ورايتى / 21 نوامبر /

 ساخت دنباله هاى «پدرخوانده » يك اشتباه بود  
ابراز  فيلم  اين  دنباله هاى  ساخت  از  «پدرخوانده»  تحسين شده  فيلم  سازنده  كوپوال  فورد  فرانسيس 
پشيمانى كرد. فيلم «پدرخوانده قسمت 2» در اغلب نظرسنجى ها به عنوان يكى از بهترين فيلم هاى تاريخ 

سينما انتخاب مى شود و بسيارى آن را بهتر از فيلم اول مى دانند، با اين حال فرانسيس فورد كوپوال 
معتقد است ساختن دنباله هاى «پدرخوانده» يك اشتباه بود.

 او درحالى از ساخت «پدرخوانده قسمت 2» ابراز پشيمانى مى كند كه اين فيلم جايگاه او را در سينما 
تثبيت كرد و جايزه اسكار بهترين كارگردانى را برايش به ارمغان آورد.

كارگردان 72 ساله در پاسخ به سئوال خبرنگارى در لس آنجلس درمورد احتمال بازگشت او به دنياى 
مافيا و ساخت قسمت چهارم «پدرخوانده» گفت: «بايد فقط فيلم اول را مى ساختم.»

 اين درحالى است كه دو «پدرخوانده» اول هميشه در فهرست هاى بهترين فيلم هاى تاريخ فقط يك رقيب 
جدى دارند و آن هم «همشهرى كين» ساخته اورسن ولز است.

 كوپوال گفت وقتى جوان بود دوست داشت فيلم هاى «كوچك هنرى» بسازد. او افزود: «به نظرم تمام 
هم نسالن من چنين حالتى داشتند. مى خواستيم كارى كنيم تا پول به دست بياوريم و بعد فردا كه از 

خواب بيدار شديم برويم فيلم خودمان را بسازيم.»
 خالق فيلم  «اينك آخرالزمان» ادامه داد فيلم هايى مثل كارهاى اولش يعنى «مكالمه» و «مردم بارانى» به 
تصور او از فيلم هنرى نزديك تر هستند.نكته جالب اينجاست كه «پدرخوانده قسمت 2» در جوايز اسكار 
موفق تر بود و شش جايزه به خانه برد، در حاليكه فيلم اول تنها سه جايزه گرفت. اسكارى كه كوپوال 

براى كارگردانى فيلم دوم گرفت تنها جايزه اسكار كارگردانى كارنامه اوست.
 سه گانه «پدرخوانده» ماجراى تبهكارى به نام مايكل كورلئونه و تبديل شدن او از يك قهرمان جنگ 
جهانى دوم به گانگسترى شيطان صفت است. در دو فيلم اول داستان پدر مايكل يعنى ُدن ويتو كورلئونه 

و تبديل شدن او از يك بچه يتيم فقير به تبهكارى جاه طلب نيز روايت مى شود.
 

كار «پدرخوانده»  اين  البته  و  مى كردم  پيدا  كارى  داد: «بايد  ادامه  استوكر»  برام  كارگردان «دراكوالى 
يك  شدم.  بدل  پولساز  كارگردان  يك  به  نمى كردم.  را  فكرش  كه  كرد  بدل  آدمى  به  مرا  فيلم  اين  بود. 
جوان ايتاليايى تبار آمده و به او كلى امكانات داده اند، خب مى بينيد كه چه ديوانه بازى ها درآوردم در 

كارنامه ام!»
 كوپوال در چند سال اخير به ساخت فيلم هاى كوچكى مثل «تترو»، «جوانى بدون جوانى» و «توئيكست» 

روى آورده كه بيشتر شبيه فيلم هاى اوليه او هستند. 
نقش ويتو كورلئونه براى بازيگران آن (مارلون براندو در نقش پيرى ويتو در فيلم اول و رابرت دنيرو 
در نقش جوانى ويتو در فيلم دوم) پربارتر بودند، هر دو بازيگر به ترتيب جايزه اسكار بهترين بازيگر 

مرد نقش اول و مكمل را دريافت كردند.
 اين در حالى بود كه بازى خيره كننده آل پاچينو در هر سه فيلم به ويژه در فيلم دوم ناديده گرفته شد 

و در كمال تعجب در رقابت اسكار از آرت كارنى بازيگر فيلم «هرى و تونتو» شكست خورد.
 «پدرخوانده قسمت 2» اولين دنباله تاريخ سينما بود كه موفق شد جايزه اسكار بهترين فيلم را بگيرد. در 

تاريخ سينما تنها «ارباب حلقه ها: بازگشت پادشاه» توانست اين موفقيت را تكرار كند.
 «پدرخوانده» و «پدرخوانده قسمت 2» در كنار آثارى مثل «2001: يك اديسه فضايى»، «محله چينى ها» 

و «شكارچى گوزن» هاليوود نوين را شكل دادند.
 قسمت سوم «پدرخوانده» نتوانست موفقيت دو فيلم قبلى را تكرار كند و هرچند در هفت رشته نامزد 

اسكار شد، اما از مراسم اسكار دست خالى بازگشت و منتقدان هم چندان فيلم را تحويل نگرفتند.
 فرانك سى ورو كه در «پدرخوانده قسمت 2» نقش مشاور دن ويتو را بازى مى كرد، معتقد بود كوپوال 
اشتباه كرده است: «دو فيلم اول شاهكار بودند، فيلم اول بيشتر هاليوودى بود و فيلم دوم بيشتر انسانى. 

فيلم سوم اصال ربطى به رمان ها ندارد.» به نظر مى رسد كوپوال هم به همين نتيجه رسيده است.
 «توئيكست» جديدترين فيلم كوپوال كه تحت تاثير داستان هاى ادگار آلن پو با بودجه هفت ميليون دالرى 

ساخته شده به زودى روى پرده سينماها مى رود.
 فيلم ماجراى نويسنده اى (با بازى ول كيلمر) است كه از روزهاى اوج خود دور مانده است. او براى 

نوشتن رمان جديد خود به شهرى كوچك مى رود و پايش به يك پرونده قتل باز مى شود.
 

ديلى ميل / 22 نوامبر 
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با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 

مفهومى  هنرهاى  مختصات  يا  عرض  و  طول 
اند،  شده  بندى  صورت  ديگر  هنرهاى  كه  آنچنان 
مشخص نيست و اين خود يكى از ويژگى هاى مهم 
و  عناصر  طبيعى  سردرگمى  اين  در  اما  است.  آن 

پديده هايى به وضوح قابل تعليل است. 
مناقشه  مباحث  از  يكى  همواره  كه  فردى»  «هويت 
برانگيز تاريخ هنر بوده در هنرهاى مفهومى خود 
بزرگ  نمايش  ين  درا  كند.  مى  نمايان  شدت  به  را 
مى  پيش  امور  ساير  بر  استيال  سرحد  تا  فرديت 
هويتش  و  هنرمند»  بدن   » فرديت  عروج  در  رود. 
تئاترى  نمايش  صحنه  يا  بازى  زمين  يك  مثابه  به 
هنرمندان  توجه  سابقه  اسفبار خودنمايى مى كند. 
باز  پسارنسانس  باروك  دوران  به  شايد  خود  به 

مى گردد. 
بار  كاتوليسم  نظام  از  عبور  با  هنر  كه  زمان  آن 
با  مذكور  روند  كرد.  توجه  انسان  مفهوم  به  ديگر 
خودنگاره ها تا قرن بيستم ادامه يافت اما باظهور 
نهضت هاى فوتوريسم و دادا به سمت كنش هاى 

اجرايى و زنده پيش رفت. 

اى  افسانه  هنرمند  آرتو،  آنتونن  آوريل 1932  در 
فرانسوى در دانشگاه سوربن پاريس به جاى ايراد 
يك سخنرانى به وسط صحنه آمد و ديوانه وار با 
و  نكبت  طاعون،  اثر  بر  مرگ  آميز  تشنج  حركاتى 
بال را به نمايش گذاشت. اين نمونه ايى از حركات 
آغازين هنرهاى اجرايى (Performance) بود اما 
تداوم و امتداد اين روند به پس از جنگ جهانى دوم 
جوزف  چون  هنرمندانى  تدريج  به  و  شد  كشيده 
بويز، تا دئوس كانتور و پيش از آنها جاسپر جونز، 
باردن،  كريس  اپنهايم،  دنيس  آبراموويچ،  مارينا 
هورن  ربكا  آكونچى،  ويتو  فاكس،  ترى  پين،  جينا 
و استالرك با ارايه پرفورمنس هاى خود مرز بين 
 (Body Arts) بدنى  هنرهاى  و  اجرايى  هنرهاى 
را مخدوش و باعث سياليت جريان هاى مفهومى 

شدند. 
نوينى  هاى  فعاليت  آغاز  واقع  به  هفتاد  دهه  اما 
مختلفى  هاى  گروه  بود.  اجرايى  هنر  عرصه  در 

مشابه  گاه  و  راديكال  هاى  كنش  با  هنرمندان  از 
خيابان  عمومى،  عرصه  به  را  آورى  اعجاب  زبان 

ها، گالرى ها، موزه ها و دانشگاه ها آوردند. 
دنيس اپنهايم و آكونچى با پرفورمنس هاى پرخاش 
شاخصه  عنوان  به  را  خود  بدن  عصبى  و  جويانه 

ايى مطلوب جهت بيان هنرى به كار بردند. در نزد 
آنان بدن به عنوان ماده اى است كه مى توان بر 
مى  هم  كه  طرحى  پرداخت.  طراحى  به  آن  روى 
تواند خشونت را باز توليد كند و هم به نقد و نفى 
خشونت بدنى، فردى و در نهايت اجتماعى بپردازد. 
بدن هنرمند مجروح مى شود تا مخاطب بتواند به 
مانند پزشكان قرن شانزدهم حريصانه و با اعجاب 
واكنش هاى عصبى و فيزيكى بدن را مشاهده كند. 
به  كه  است  ذهن  اين  بدن،  فيزيكى  مطالعه  اين  در 
سواالت و جواب هاى بى شمارى دست مى يابد. 

 1971 ژانويه  در  آكونچى  و  فاكس  ترى  اپنهايم، 
در گالرى ريس پالى پروفورمنس هاى خود را به 
كنش  به  همزمان  شكلى  به  آنان  گذارند.  مى  اجرا 
هايى پرداختند كه ربطى به يكديگر نداشت. اپنهايم 

مانند  و  كرد  ماشين  چرخ  تيوپ  درون  را  سرش 
آواز  مشغول  آفريقايى  هاى  شومن  و  جادوگران 
با  ديوانگان  مثل  نامانوس  آوازى  شد.  خواندن 
حركاتى غيرطبيعى. آكونچى با طراحى يك ساعت 
خود را تبديل به يكى از عقربه هاى آن كرده بود 

و ترى فاكس در گوشه ايى از گالرى با صابون به 
پختن نان مشغول بود! 

شدت  به  حركتى  در  باردن  كريس  سال  همان  در 
اجازه   (Shoot) شليك  نام  به  انتحارى  و  راديكال 
چندان  نه  فاصله  از  اسلحه  با  دوستش  دهد  مى 
دور به بازويش شليك كند. اين كنش رنج آور و 
واقعى مدتى پيش در يكى از گالرى تهران توسط 
البته  شد  گذاشته  اجرا  به  دوباره  ايرانى  هنرمندى 
مخاطب  مشاركت  جمله  از  شكلى  هايى  تفاوت  با 

در آن. 
كريس باردن در كنشى ديگر با ريختن آب و پرتاب 
سيم برق در خيابان يك حركت راديكال ديگر را با 

نام 220 115 به نمايش گذاشت. 
در  وى  نماند.  عقب  قافله  اين  از  نيز  اپنهايم 

پرفورمنسى به نام «وضعيت خواندن با سوختگى 
درجه دو» چهار روز و هر روز به مدت پنج ساعت 
با دراز كشيدن در زير آفتاب سوزان و گذاشتن يك 
كتاب باز بر روى سينه خود تاثير مستقيم آفتاب 
به  زبانى  استعاره  يك  مثابه  به  را  بدن  برپوست 
اپنهايم  شديد  سوختگى  آفتاب  اما  گذاشت.  نمايش 
معنا  بى  چه  و  بناميم  مفهومى  كنشى  را  آن  چه 
حركتى است كه در پى انتقال است. انتقال آنچه در 
ذهن و روان هنرمند مى گذرد و تحويل دادن آن با 
درد و رنج به مخاطب. در اين بين پرسش هايى نه 
چندان سر راست مطرح مى شود از جمله اينكه: آيا 
مى توان اين دوره از فعاليت هنرمندان مفهومى را 
با نوعى خودآزارى و انتقام گيرى پساجنگ، نوعى 
بيمارى روان تنى و جنسيتى قلمداد كرد؟ آيا اين 

نشانگان واضحى نيست؟ 
غريزى،  نيروهاى  انباشت  بر  داللت  كه  نشانگانى 
مدرن  معناباختگى  و  رفاه  سرعت،  لذت،  اشباع 
چه  به  و  چگونه  پابرجاست؟  نيز  هنوز  و  داشته 
را  تنى  روان  طغيان  اين  توان  مى  ديگرى  طريق 
عكاسى؟  يا  سازى  مجسمه  نقاشى؟  با  داد؟  ارايه 
قدرت  نقاشى  هنر  بيان  كه  رسد  مى  نظر  به  بعيد 
انتقال اين موقعيت را داشته باشد. مجسمه سازى 

و عكاسى كه جاى خود دارد. 
با  را  خود  گوشت  و  پوست  استالرك  كه  زمانى 
شود  مى  آويزان  بدان  و  درد  مى  قصابى  چنگك 
نردبانى  از  برهنه  پاهايى  با  جيناپين  كه  آنگاه  يا 
برنده  تيغ  آن  هاى  پله  روى  بر  كه  رود  مى  باال 
كار گذاشته است، تمامى رنج بشرى را به شكلى 
ناگهانى به مخاطب ارايه مى دهد. به قول جيمزهال 
بنگر» (2001):  چشمانم  كتاب «به  در  هنرى  منتقد 
كه  ها  چه  مخاطبان  ما  خاطر  به  هنرمندان  «اين 

نكشيده اند.» 
در اين ميان بوده و هستند منتقدانى كه هنرمندان 
خلق  به  خود  بدن  با  كه  آنان  جسم  به  مفهومى 
به  متهم  را  پردازند  مى  آور  التهاب  هاى  لحظه 
آن  اما  كنند.  مى  شارالتانيسم  و  كالهبردارى 
هنرمند كه مانند بارون شجاعت ايستادن در برابر 
يك اسلحه را دارد يا آنكه مانند مادينا آبراموويچ 
را  خود  انگشتان  چاقو  با  كه  ندارد  آن  از  ترسى 
خواهد  راحتى  به  كند،  مجروح  اتفاقى  شكلى  به 
توانست انتقادات ديگران را تحمل كند. بايد اعتراف 
كرد كه هيچ جنبش هنرى آوانگاردى بدون چالش 

نبوده و نيست. 
كم نبودند كارشناسان و منتقدانى كه هنر اپنهايم را 
نيز به تمسخر گرفتند وى هنر آموخته كالج اولكلند 
بنياد  كه  بود  هنرمندانى  نادر  ازجمله  و  كاليفرنيا 

معتبر گوگنهايم بر رويش سرمايه گذارى كرد. 
اپنهايم رابطه منطقى و منسجمى را بين هنر بدنى 
و هنر زمينى (Land Art) برقرار كرده و اين دو 
به  خالقيت  درنهايت  و  موازى  شكلى  به  را  هنر 
پيش برد. بدن به مثابه زمين و برعكس، زمين به 
مثابه بدنى زنده و پويا. حلقه هاى ساالنه يا كالرى 
زمينه  در  وى  مشهور  آثار  جمله  از  پالنت  ترانس 

هنر زمينى است. 
كارهايم  بيشتر  گويد:  مى  اى  مصاحبه  در  وى 
ايده  دارند.  هايم  ايده  به  تمامى  و  تام  وابستگى 
و  درخشان  تعداد،  كم  آثارى  اما  شمار  بى  هايى 
حوزه  و  مرز  از  نخواست  هيچگاه  او  تاثيرگذار. 
هنرهاى بدنى و زمينى خارج شود. خواسته اى كه 
خود نيز مرتبا بر آن تاكيد داشت. اپنهايم در سال 
1997 برنده جايزه معتبر دوساالنه ونيز و همچنين 
مورد  هنرى  تالش  عمر  يك  خاطر  به   2007 در 
تقدير دوساالنه ونكوور قرار گرفت و درنهايت در 
بيستم ژانويه سال جارى ميالدى در سن هفتاد و 
دو سالگى در نيويورك درگذشت تا پرونده زندگى 
براى  مفهومى  هنرمندان  ترين  مهم  از  ديگر  يكى 

هميشه بسته شود.

زندگى با ولتــاژ باال
عليرضا اميرحاجبى
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت هفتم

ساختمان  به   مّهمى  خدشهء  هيچ  غرب  تكنولوژى  اين  وجود  با 
سازهاى ايرانى وارد نكرده است.اين سازها كامال سنتى باقى 
مانده اند و به كفايت نيز بوده اند.به لحاظ ديگر سنتهاى مشرق 
زمين،ايران از ورود غير مجاز سازهاى غربى  جلوگيرى كرده 
گام  ميان  اختالف  به   مربوط  موضوع  اين  داليل  از  است.يكى 
ميانه يا معتدل (tempere) و گام ايرانى  است كه عالوه بر پرده 
و نيم پرده داراى 4/3 و 4/5 پرده نيز مى باشند.با اين شرايط 
تنها سازى نظير ويولون(كه در اواخر حكومت ناصرالدين شاه 
ظاهر شد)توانست حقيقتا خود را وارد كند چرا كه قبال در همه 
جاى مشرق زمين ديده شده بود (خصوصا در هند جنوبى و 
وارد  شاه  ناصرالدين  دربار  در  پيانو  عربى).اولين  كشورهاى 
شد.اّما تنها بعدها ساالر معّزز،از آن در موسيقى سنتى استفاده 
كرد.در رابطه با اجراى موسيقى ايرانى با تكنيك غربى،مرتضى 
محجوبى  تكنيك تازه و بسيار ابتكارى ابداع كرد كه آثارى از 
تار را بدون اينكه منحصر به شيوهء پيانويى باشد اجرا نمود.

به اين ترتيب بود كه پيانو در كنار ديگر سازهاى ايرانى مورد 
قبول  قرار گرفت.ولى بعدها زمانيكه سبك كالسيك رو به ضعف  
نهاد،پيانو در سراشيب موسيقى غربى قرار گرفت و در آغوش 
موسيقى عاميانه فرو رفت كه تنها براى هواداران  موسيقى سبك 
قابل توجه بود.صداى سازهاى ديگر مثل  آكاردئون و كالرينت 
با اصول زيباشناختى كالسيك ناسازگار شناخته شد.مضافا به 
اينكه آكاردئون مثل پيانو نمى تواند با موسيقى ايرانى هماهنگى 
داشته باشد.ماندولين و گيتار هم  نمى توانستند با تار و سه تار 
همگامى داشته باشند و جوابگوى هيچ نيازى نبودند.در عوض 
عود و قانون دو ساز قديمى در صده 20 ظاهر شدند و عاقبت 
به  دادند.تا  اختصاص  بخود  ايرانى  اركستر  حاشيه  در  جايى 
جائى كه با صدايى  خاص و بديع توانستند فواصل و تزئينات را 

بر پايه اى مطلوب  كنند.
پس از اينكه ويولن سهوا موجب از بين رفتن كمانچه شد، خود 
با دورهء پس رفت و بحرانى روبرو شد.در عوض در آذربايجان 
بدون  غربى  سازهاى   سنتى  فواصل  با  بيشتر  همسانى  بعلت 
استثنا مورد استفاده قرار گرفتند پس از اينكه  مبادرت به ورود 
قواعد غربى شد.ظاهرا مى خواستند اشكالى از موسيقى ايرانى 
كه قابل رقابت با موسيقى غربى  بود را در مقابل آن قرار دهند.

سازهاى غربى نظير پيانو، ويولن،كنترباس و يا كالرينت كه در 
نفع  به  رسما  مى شدند  ديده  وفور  به  تا 50  سالهاى 30  تمامى 

سازهاى ايرانى از صحنه خارج شدند.
اركسترهاى  كرد،  پيدا  رسمى  ظهور  غربى  موسيقى  كه  زمانى 
ايرانى در صدد مقابله با اركسترهاى كالسيك  اروپايى برآمدند.

اركسترهاى ايرانى متشكل از 25 ساز: (تار،سه تار،كمانچه،سنتور 
مانى،ضرب باضافه قانون و ...)،همچنين سازهاى تصنعى مثل 
اجرا  سه تايى  و  سازهادوتايى  اين  بيشتر  كه  غژك(  و  رباب 

مى شدند)تشكيل شدند.
هستند،  سيستان  به  متعلق  كه  غژك  و  رباب  سازهاى 
كه   حالى  كرده اند.در  حفظ  را  خود  ظاهرى  شكل  تنها  امروزه 
سنت   در  آنچه  از  آنها  شيرين  و  سونوريته(صدادهى)نامفهوم 
مردم آن ديار وجود دارد بدور است.اّما همهء اين سازها از نظر 

هويت،سازهاى ملّى يا قومى ناميده مى شوند.
از 10 سال پيش تاكنون تالش براى بازگشت تصنعى«دف»ادامه 
دارد و در بسيارى از گروههاى اين ساز عالوه بر ضرب نواخته 
گهگاه  وزيرى  علينقى  ابداعى   مى شود.همچنين«تارباس»ساز 
دوباره مطرح مى شود،اين ساز مثل  عود آهنگها را در اكتاو بم 
تكرار مى كند.ظهور ناگهانى«تنبور كردستان»در همراهى با آواز 

قابل توجه است.
تاثيرات وسايل جمعى:راديو و ضبط روى  كاست

راديو به همان اندازه كه مى تواند عامل مّهمى در حفظ و حراست 
باكو  راديو  كند.  عمل  مى تواند  نيز  اين  باشد،برخالف  فرهنگى 
هنرى  موسيقى  ايران   آذريهاى  ادعاست:اگر  اين  مثبت  نمونهء 
كه  عاشقها  مردمى  آهنگهاى   و  دادند.ترانه ها  ترجيح  را  فارسى 
همواره از اين راديو پخش مى شد به  حفظ،دوام و ترويج دوباره 
مى كرد.«چگور»كه  كمك  آذربايجان  عاشقهاى   موسيقى  گنجينه 
سازى عاشقى است  چندان كامل و شكيل نيست،با اين وجود اين 
ساز در آذربايجان شوروى به وسيله ويرتئوزى چون«عدالت 

نازى  بوف»به حد كمال رسيده است.
چگور  نوازندهء  يك  كه  مى شنويم  باكو  راديو  برنامه هاى  در 
دشوار  هنر  اجراى  به  موفق  مشابه  كامال  بصورت  تبريز  از 

مى گردد.
 ادامه دارد

گفتگو با بهروز قائمى در باره انتشار آخرين آلبوم موزيك

زهر شك به زودى منتشر مى شود 
بهروز قائمى با حضور در شوى اكس فكتور در سال 2009 شورو 
اين  از  بعد  آورد.  انگلستان  مقيم  ايرانيان  جامعه  به  رو  زيادى  شوق 
تئاتر  يك  اجراى  با  و  نكشيده  تكاپو  و  تالش  از  دست  بهروز  تاريخ 
موزيكال به نامه "سعادت در لندن" در سال 2010 دوباره يك موقعيت 
پيدا كرد كه با مخاطبانش ارتباط پيدا كند و از اين تاريخ به بعد سخت 
مشغول تهيه و تدارك آلبوم جديد خودش مى باشد. به اين مناسبت 
به محلى آمدم كه بهروز همراه با آروين فريدنپور مشغول تهيه يك 

موزيك ويدئو هستند تا با آنها مصاحبه ايى داشته باشم.

فكر  گذروندى.  جديد  كار  بدون  رو  زيادى  -مدت 
ميكنى  اين آلبوم بتونه اين خأل رو پر كنه؟

اين  در  من  چون  داشته  وجود   خأل  كه  نميكنم  فكر  من  بهروز: 
مدت كارهاى زيادى در زمينه موزيك انجام دادم ولى  در ماركت 
ايرانى  زياد فعاليت نداشتم و بغير از تئاتر موزيكل كه پارسال 
كه  نبود  ديگه اى  كار  اجرا  چند  و  بردم  صحنه  بروى  لندن  در 

شايد در اين زمينه خأل بوده باشه كه اميدوارم با اين آلبوم بتونم تا 
اندازه اى پرش كنم.

-خوب از آلبوم بگو. آيا كارها همه از خودته يا با كسى  
همكارى داشتى؟

اين آلبوم در واقع اداى دينى هست به تمام كسايى كه به من در اين 
سروصداى  كه  همسايه ها  تا  گرفته  خانواده  از  كردند.  كمك  سالها 
مجبور  بارى  (چند  هماشون  نه  البته  كردن.  تحمل  منو  كردن  تمرين 
هست.  خودم  از  كارها  تمام  شعر  و  آهنگ  عوض كنم!).  خونمو  شدم 
تنظيم كارها هم بجز 2 تا از آهنگها توسط خودم انجام شده. يكى  از 
تنظيم  با  كار  يك  و  عصار  رضا  خوبم  دوست  با  مشتركأ  كه  كارها 
ميتچ گسر از همدانشكدهايهام هست. اساسا  چهارچوب آلبوم بر پايه 
واقعيت  از  جاها  بعضى   در  شايد  هست،  خودم  شخصى  تصورات 
فاصله گرفته كه فكر مى كنم به هيجان كارها كمك كرده. من شخصا 
طرفدار تنوع هستم ولى  يك عنصر مشترك در تمام كارها هست كه 
به نظرم نحو يه بيان يا شايد بازتاب شخصيت خودم در كارها هست 
كه اينهم به نوبه خودش در صداقت كالم چه در شعر و چه در ملديها 

تاثير گذر بوده.

-فكر ميكنى  تفاوت اين آلبوم با كارهاى قبليت چيه؟ 

هيچگاه  كه  فرستادم  ارشاد  وزارت  به   82 ساله  رو  اولم  آلبوم  من 
مجّوز نگرفت و در اون سال تصميم جدى گرفتم كه از ماركت ايرانى  
خداحافظى كنم، كه بعد از 8 سال با توجه به تغييراتى كه در فكر و 

شخصيتم ايجاد شده بود تصميم به بازنگرى آلبوم دوم گرفتم. 
آلبوم اول هم مثل همين آلبوم بازتاب شخصيت من در آن زمان بود، 
در  خودش  زمان  در  مى تونست  آلبوم  اون  كه  مى كنن  فكر  خيلى  ها 
موسيقى ما تاثير گذار بوده باشه در صورت پخش، كارها كامال تحت 
تاثير موسيقى "پينك فلويد" و بالخص "واترز" با نيم نگاهى  به رپ / 
ذهن ما  راك كه در اون دوران توسط گره هايى  مثل "لينكينگ پارك" 

جووناى ايران رو به خودش مشغول كرده بود.
اما آلبوم جديدم بسيار لطيف تر و درواقع پاپ تر از آلبوم اول هست 
كه اين بازهم به تاثير زمان در شخصيت يك بهروز بالغتر بر ميگرد. 
اين  در  مونده  جا  ما  نسل  ذهن  در  كودكى  از  كه  زهرى  همچنان  اما 
از  بعد  كه  جايى  تا  هست  مشخص  شعر ها  در  وضوح  به  هم  آلبوم 
كلنجار و مشورت زياد اسم آلبوم رو "زهر شك" گذاشتم كه اسم يكى  

از آهنگهاى آلبوم هم هست. 

-"زهر شك" ! چرا اين نام  منظورت چى هست از اين انتخاب؟
"زهر شك" در واقع كنايه هايى  از بايدها و نبايدهاييست كه ما طوطيوار 
در طّى قرنهاى متمادى آموختيم و هيچگاه حتا اجازه تصّور اشتباه 
بودن آنهارا هم به ذهن خود نداديم. اين به نظر من اولين و مهمترين 
ما  آنچه  خالف  بر  شك  هست.  مدرن  كشورهاى  با  ما  فاصله  دليل 
ميشناسيم باعث باز شدن درهاى بسته ذهن ما ميشود و ما ايرانيان 
چهار  در  نهايت  در  و  كرديم  اجتناب  زهر  يك  مانند  شك  از  هميشه 
ديوارى محبوب انديشه هاى پدر بزرگ هايمان هرزگاهى تنها گردگيرى 

مى كنيم و نه چيز ديگر.

مورد  در  بياد؟  بازار  به  آلبومت  كه  ميكنى   فكر  -كى  
موزيك ويدئو هم صحبت كن.

كمپانى ها   از  يكى   طريق  از  رو  آلبوم  اين  بتونم  كه  اميدوارم  بهروز: 
خيلى   داده  نشون  اول  آلبوم  تجربه  كه  اونجايى  از  اما  كنم.  عرضه 
منتظر اين اتفاق نخواهم بود و حتما اين كارها رو در آى -تونس و 

وبسايت هاى ايرانى  به زودى به گوش مخاطبش ميرسونم.
فكر  و  ميبره  بسر  خودش  پايانى  مرحله  در  آلبوم  اين  آهنگهاى  تك 

مى كنم تا قبل از پايان ساله ميالدى از راديو ها بتونم كه پخش كنم.
من براى ويدئو كلى اين آلبوم خيلى  به دنبال يك كارگردان ايرانى  كه 
نگاه مدرن و اصطالحا غربى داشته باشه گشتم. كسى  كه به سادگى  
يك  با  بتونه  و  بفهمه  رو  من  حرفهاى  و  باشه  شده  بزرگ  ايران  در 
و  شدم  آشنا  آروين  با  نهيات  در  برسونه.  مخاطبم  بگوش  نو  زبان 
پس از مدتى  گفتگو به يك سرى نتيجه مشترك رسيديم. آروين ذهن 
خالق و بسيار نترسى در زمينه تجربيات جديد داره و اين دقيقا همون 
چيزى بود كه من مى خواستم. يه كارگردان و فيلمساز آكادميك بدون 

محدوديتهاى ساختارى.
آروين  با  رو  صحبت  سر  اينكه  از  قبل  اما 
شروع كنى  من اينجا جا داره از مانى موحد 
اين  توليد  و  تهيه  در  كه  خوبم  دوست  پور 
همچنين  كنم.  تشكر  كرد  كمكم  بسيار  آلبوم 
كه  پرشين  نامه  هفته  سردبير  نجفى  آقاى  از 
هميشه از من حمايت كردند تشكر مى كنم كه 
اين فرصت رو به بنده دادند تا كمى  در مورد 
بودم  انجامش  درحال  مدت  اين  در  كه  آنچه 

صحبت كنم.

-آروين عزيز در مورد اين موزيك ويدئو بگو كه چطور 
شد كه با بهروز شروع به كار كردى و در چه مرحله ايى 

هستيد و كار چطور پيش ميره؟
كارهاش  ضبط  مشغول  شدم  آشنا  بهروز  با  من  كه  وقتى   آروين: 
توى استوديو بود و چند بار ايده اين كار رو مطرح كرد. چند وقتى  
يك  به  باالخره  اينكه  تا  گذرونديم  موردش  در  كردن  صحبت  با  رو 
حال  در  كرديم.  شروع  جدى  بطور  رو  كار  و  رسيديم  مشترك  ايده 
حاضر همونطور كه مى بينيد مشغول تداركات اوليه كار هستيم از قبيل 
لوكيشن و طراحى صحنه و غيره... اما اميدوارم كه در آينده نزديك 
فيلمبردارى رو شروع كنيم. بدون اينكه وارد جزئيات بشم، مى خوام 
بگم كه فكر مى كنم نتيجه اين كار با كارهايى كه موجود هست متفاوت 

باشه و از اين بابت خوشحالم.   

كار كردن با بهروز رو چطور ارزيابى ميكنى ؟ 
ايرانى   هنرمند  دوستان  با  كه  بودم  مشتاق  هميشه  من  ببينيد  آروين: 
كار كنم و چند بارى هم تالش هايى رو شروع كرديم كه بعد از صرف 
زمان و انرژى زياد متاسفانه به داليل مختلف نيمه كار رها شدند. اما 
بهروز احساس مسئوليت زيادى نسبت به كارى كه انجام ميده داره، 
زيرو بم كارش رو به خوبى  بلده و استعداد زيادى هم در اين زمينه 

داره. مجموعه اينها كار كردن با بهروز رو لذتبخش مى كنه.

چى   حاضر  حال  ايرانيه  ويدئوكليپ هاى  درمورد  نظرت 
هست؟

اندازه  همون  به  اما  بودند.  خوب  بسيار  كه  ديدم  رو  زيادى  كارهاى 
يك  ساختن  مثل  ويدئو  موزيك  ساختن  داره.  وجود  بد  كارهاى  هم 
امكانات  هم  باشه،  زياد  سرمايه  نيازمند  هم  كه  نيست  سينمأيى  فيلم 
زياد و هم آدم هاى زيادى درش دخيل باشن. اما خالقيت براى ساخت 
در  كه  محدوديت هايى   وصف  با  مثال  عنوانه  به  الزمه.  ارزشمند  كار 
داشته،  وجود  دارم  ياد  به  من  كه  هم  زمانى   تا  و  داره  وجود  ايران 
به  اما  ميشود.  ساخته  كم،  هرچند  خوبى ،  بسيار  كارهاى  كه  ميبينيم 
وجود  گسترده  و  حرفه اى  بصورت  كار  اين  ادامه  امكان  اينكه  دليل 
نداره، غالبًا به صورت يك سرگرمى در مياد و بعد از مدتى  فراموش 
مى شه. كليپ هايى هم كه خارج از ايران ساخت ميشن معموالن يك 
چهارچوب خاصى  رو دنبال مى كنن. البته منظورم انتقاد نيست چون 

گاهگاه كارهاى بسيار خوبى  هم بيرون مياد.   

-ممنون از اينكه وقتت رو به من دادى و اگر صحبت ديگه اى دارى بگو
آروين:من هم از شما تشكر مى كنم كه اين فرصت رو به من دادين.
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بزرگ ترين 
توليدكننده لوازم 
موسيقى جهان  

در 20 آوريل سال 1851 توروكوزو ياماها در ايالت كايى ژاپن متولد 
شد. او تا سال 1887 به ساخت ساعت مشغول بود و در آن سال 
با ساختن اولين ارگ بادى قابل حمل، شركت خود را با نام «نيپون 
گاكى» در شيزوكا تاسيس كرد كه آن را دو سال بعد به ثبت رساند 
و به توليد وسايل موسيقى پرداخت. اين ريشه موسيقيايى در لوگوى 

شركت نيز به وضوح نمايان بود. 

لوگوى كمپانى يك دياپازون را نشان مى داد كه حالتى سه شاخه 
داشت و نشان اتحاد و اهميت سه اصل تكنولوژى، توليد و فروش 

همچنين  و  موسيقى  شادابى  و  بودن  موزون  يادآور  لوگو  اين  بود. 
ريتم  و  هارمونى  ملودى،  يعنى  موسيقى؛  اصلى  جزء   3 كننده  بيان 

نيز بود. 

آالت  ماشين  و  تجهيزات  كمپانى  رييس  دوم،  جهانى  جنگ  از  بعد 
باقيمانده از توليدات زمان جنگ را در صنايع تكنولوژى متالورژى 
 125 اول،  سال  همان  در  گرفت.  كار  به  موتورسيكلت  توليد  و 
آن  موسس  افتخار  به  كه  شد  توليد  آكاتومبو»  «آكا  موتورسيكلت 
نامگذارى شده بود. اين موتورسيكلت تك سيلندر و دوزمانه، از يك 
 BSA موتور آلمانى الهام گرفته شده بود كه بعدها كمپانى انگليسى
از روى آن ساخت بانتوم و هارلى ديويدسون را آغاز كرد. در سال 
1959 موفقيت ياماها در فروش موتورسيكلت خود، منجر به تاسيس 

شركت موتورى ياماها شد. 
پيانو،  انواع  جمله  از  موسيقى  مختلف  وسايل  توليد  دليل  به  ياماها 
و  برنجى  ديگر  آالت  و  ساكسيفون  طبل  سل،  ويولن  ويولن،  گيتار، 
چوبى، به بزرگ ترين توليد كننده ابزار موسيقى جهان تبديل شده 
بود و همچنان به دنبال بازارهاى مختلف ديگر مانند لوازم ورزشى، 

كامپيوترى و خانگى براى ارائه محصوالت جديد خود بود. 

در اكتبر 1987، در جشن صدمين سال تاسيس شركت، نام كمپانى 
دستگاه  اولين  ياماها  بعد  سال  دو  يافت.  تغيير  ياماها  به  رسما 
 Sequential جهان را توليد كرد و ضمن خريد شركت CD ضبط
Circuits پنجاه ويك درصد سهام رقيب خود؛ يعنى كورگ را نيز 
از آن خود كرد. در سال 2002 ياماها توليد لوازم تيراندازى خود 
را متوقف كرد. اين مجموعه يكى از موفق ترين مجموعه هاى ياماها 
بود كه از سال 1959 آغاز شده بود و شش قهرمان در پنج المپيك 
جهانى با اين تير و كمان ها به قهرمانى رسيده بودند. دو سال بعد 
ياماها شركت آلمانى نرم افزارهاى صوتى «استينبرگ» را از پيناكل 

خريدارى كرد. 
در ژوئيه سال 2007 ياماها شركت كمبل را كه توليدات آنها را به 
انگلستان وارد مى كرد، خريدارى و آن را به يكى از شعبه هاى خود 

در اروپا تبديل كرد. 
در دسامبر 2007 نيز ياماها ضمن عقد قرارداد با يك بانك اتريشى، 
تمام سهام شركت «بوسندورفر» را خريد و به توليدات اين شركت 

با نام خود ادامه داد. 
ديده  تجارى  هاى  نام  كارشناسان  سوى  از  اغلب  ياماها  اينكه  دليل 

نشده يا مورد بى اعتنايى قرار گرفته اين است كه موفقيت آن تقريبا 
هاى  نام  ساختن  مورد  در  شده  اثبات  هاى  نظريه  تمام  خالف  بر 

تجارى است. 

قرار اين است كه برندينگ به معناى تمركز باشد، متمركز شدن روى 
بر  حاكميت  و  جديد  رسته  يك  در  بودن  اولين  محصول؛  گونه  يك 
بايد  دهيد،  گسترش  را  خود  تجارى  نام  خواهيد  مى  اگر  رسته.  آن 
يك نوع يا گونه جانبى از كاالى اصلى خود تهيه كنيد يا يك كاالى 
مكمل كاالى اصلى معرفى كنيد يا اينكه نام تجارى خود را فشرده و 

متمركز سازيد. 
هاى  رسته  ارائه  سوى  به  گسترش  از  نتواند  واقعا  شركت  يك  اگر 
نام  يك  آن  به  معموال  كند،  خوددارى  اصلى  رسته  به  نامربوط 
تجارى جديد مى دهد. با اين وجود ياماها از هيچ كدام از اين قواعد 
همچنين  موسيقى،  لوازم  و  موتورسيكلت  كنار  در  كند.  نمى  پيروى 
كامپيوترى،  كاالهاى  رساناها،  نيمه  تصويرى،  و  صوتى  كاالهاى 
وسائل ورزشى، وسائل گلف، مبلمان، موتور كشتى و قايق، لوازم 
و  آالت  ماشين  ابزار  تخصصى،  فلزات  صنعتى،  هاى  روبات  منزل، 
نام  هم  آنها  همه  به  كه  كند  مى  توليد  هم  روب  برف  خودروهاى 

تجارى ياماها داده است. 
و  است  كاالهايش  كاركرد  و  كيفيت  بر  گواهى  ياماها،  موفقيت 
هاى  توصيه  به  كردن  گوش  و  تبليغات  طريق  از  فقط  موفقيت  اين 
و  كاركرد  همين  و  است  نشده  حاصل  تجارى،  هاى  نام  مشاورين 
كيفيت است كه توانسته به گوناگون ترين كاالها هم وحدت ببخشد. 

به عبارت ديگر در شرايطى كه بسيارى از نام هاى تجارى به جاى 
صرف هزينه بيشتر براى ارتقاى كيفيت توليد، آن را خرج بازاريابى 
كارآيى  با  و  باال  كيفيت  با  كاالهاى  كه  كرده  ثابت  ياماها  كنند،  مى 
زرق  پر  تبليغاتى  هاى  كمپين  نه  كنند،  مى  جلب  را  مشتريان  خوب، 

و برق. 
دنياست.  در  موسيقى  لوازم  سازنده  ترين  بزرگ  ياماها  اكنون 
موتورسيكلت ياماها نيز پس از هوندا در مقام دوم قرار دارد. بيش 
كار  به  مشغول  كمپانى  اين  مختلف  هاى  شعبه  در  نفر  هزار  از 26 
هستند و فروش اين شركت در سال گذشته مالى، بالغ بر 4 ميليارد 
و 600 ميليون دالر بود كه سودى معادل 200 ميليون دالر را از آن 
شركت كرد. شركت ياماها همچنين در سراسر دنيا مدارس موسيقى 
در  هنر  اين  گسترش  به  كمك  دنبال  به  كماكان  و  است  كرده  داير 

سطح دنيا است.

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی
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توسط سوسن فرخ نيا
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افزايش حوادث طبيعي مرگبار با 
گرم شدن زمين

دوره هاي گرما،  از  حاصل  پيامدهاي  براي  را  خود  بايد  نفر  ميليون ها 
خشكسالي  يا سيالب هاي متوالي آماده كنند

از  شماري  دوربان،  اقليمي در  جهاني  تغييرات  اجالس  از  پيش  هفته  يك 
كره زمين  آب وهوايي  تغييرات  پيامدهاي  مورد  در  گزارشي  كارشناسان 
منتشر كردند. اين تغييرات سرنوشت ميليون ها انسان در سراسر جهان را 

تغييرات  بين المللي  هيات  كارشناسان  گزارش  داد.  خواهند  قرار  تاثير  تحت 
جوي سازمان ملل كه به اختصار IPCC خوانده مي شود، سناريوي تلخي را 
براي كره زمين رقم زده است. بر اساس اين گزارش ميليون ها انسان در نقاط 
مختلف كره  زمين بايد خود را براي پيامدهاي حاصل از دوره هاي طوالني 
گرماي شديد، خشكسالي  يا سيالب هاي متوالي آماده كنند. نويسندگان اين 
گزارش پيش بيني مي كنند كه قاره اروپا در آينده نزديك گرفتار دوره هاي 
طوالني گرما خواهد شد كه مقابله با آن هزينه هاي سنگيني خواهد داشت. 
انسان هاي  جان  قيمت  به  توسعه  حال  در  كشورهاي  در  شديد  گرماي  اين 
بسياري تمام خواهد شد. بر اساس گزارشي كه كارشناسان هيات بين المللي 
تا  آب وهوايي  تغييرات  كرده اند،  منتشر  متحد  ملل  سازمان  جوي  تغييرات 
مي شد.  تصور  كنون  تا  كه  بود  خواهد  آن  از  شديدتر  كنوني  قرن  پايان 
تهيه كنندگان اين گزارش پيش بيني مي كنند كه تا سال 2100 ميالدي دماي 
كره زمين 2 تا 5 درجه گرم تر خواهد شد. پيامد اين افزايش دما در اروپاي 
كاريبيك  منطقه  آمريكا،  در  خشكسالي  و  مديترانه  درياي  منطقه  و  مركزي 
افزايش  با  آن  بر  عالوه  بود.  خواهد  شديدتر  گردبادهاي  استوايي  جزاير  و 
دماي كره زمين و آب شدن قله هاي يخي و يخچال ها احتمال رانش زمين در 
سطح  افزايش  با  يافت.  خواهد  افزايش  كره زمين  سراسر  كوهستاني  مناطق 
آب  درياها قاره آفريقا، به ويژه سواحل غربي اين قاره، با خطر آب گرفتگي 
مناطقي مواجه خواهد بود كه در حال حاضر دچار خشكسالي هستند. اين 
تغيير زندگي ساكنان جزاير كوچك اقيانوس هاي آرام، اطلس و هند را هم 
وضعيت  طبيعت،  بر  تغييرات  اين  كرد.   خواهد  جدي  تغييراتي  دستخوش 

اقتصادي و صنعت جهانگردي اين جزاير تأثير منفي خواهد گذاشت. 

پيش بيني  متحد  ملل  سازمان  جوي  تغييرات  بين المللي  هيات  كارشناسان 
از  نفر  ميليو ن ها  سالمت  زمين  كره   درجه اي   5 تا   2 افزايش  كه  مي كنند 
جمعيت كره زمين را به خطر خواهد انداخت. اين تغيير در كشورهاي صنعتي 
جهان هزينه هاي سنگيني در بر خواهد داشت. بررسي بالياي طبيعي كه در 
فاصله زماني سال هاي 1970 تا 2008 رخ دادند نشان مي د هد كه اين حوادث 
طبيعي در 95 درصد موارد با مرگ ومير انسان هاي بسياري در كشورهاي 
تغييرات  كارشناس  آلست»،  ون  است. «مارتن  بوده  همراه  توسعه  حال  در 
سازمان  تازه  گزارش  نويسندگان  از  يكي  و  سرخ  صليب  سازمان  جوي 
بازسازي  و  كمك رساني  هزينه  افزايش  جاي  «به  كه  مي كند  توصيه  ملل، 
مناطق آسيب ديده، در پروژ ه هاي پيشگيري از حوادث طبيعي سرمايه گذاري 
گزارش  اين  در  شود.»  گرفته  حوادثي  چنين  بروز  جلوي  تا  شود  بيشتري 
كنترل  و  تكميلي  تحقيقات  زمينه  در  بين المللي  همكاري  كه  مي شود  توصيه 

آخرين تغييرات در شرايط كنوني افزايش يابد.

انتشار چهره «كارال نـــش» 
پس از پيوند صورت

زني كه چهره اش را پس از حمله يك شامپانزه به كلي از دست داده بود، 
شش ماه پس از جراحي پيوند كامل صورت براي اولين بار تصاوير صورت 
يك  جانب  از  وحشتناك  حمله اي  از  پس  كه  زني  كرد.  نمايان  را  جديدش 
شامپانزه كل صورت خود را از دست داده بود، نتايج شگفت انگيز جراحي 
كه روي صورتش انجام گرفته است را براي اولين بار به نمايش گذاشت. 
دست  و پنجه  مرگ  با  شامپانزه  اين  حمله  از  پس  پيش  سال  دو  نش»  «كارال 
تعلق  رئيسش  به  كه  خانگي  حيوان  اين  داشت  تالش  كه  نش  مي كرد.  نرم 
داشت را پس از گريختن از النه اش دوباره بازگرداند، مورد هجوم شامپانزه 
قرار گرفت و اين ميمون 14 ساله نر تمامي صورت و دست هاي او را از بين 
برد. حدود شش ماه پيش خانم نش تحت جراحي 20 ساعته اي كه حدود 30 
پزشك و پرستار و متخصص در آن حضور داشتند، قرار گرفت كه طي آن 
صورت و دست هايي جديد و چشم هايي مصنوعي به وي اهدا شد. با وجود 
اينكه عفونت هاي شديد منجر به از دست رفتن دست هاي او شد، اما «نش» 
اكنون مي تواند بوها را احساس كند و مي گويد صورت جديد زندگي را به او 
بازگردانده است. او مي گويد با چهره جديدش ديگر كسي از او نمي ترسد. به 
گفته پزشكان صورت اهدا شده شباهتي به چهره فردي كه آن را اهدا كرده 
تغيير  و  خورده  پيوند  نش  خانم  صورت  استخوان هاي  با  صورت  و  ندارد 
اهدا  پوست  در  موجود  پروتئين هاي  مقايسه  با  پزشكان  داد.  خواهد  شكل 
سپس  بيابند،  نش  براي  را  مناسب  صورت  توانستند  دريافت كننده  و  كننده 

كل صورت اهدا كننده را به همراه ماهيچه ها و اعصاب مرتبط با آن برداشته 
و پس از پاكسازي صورت نش از اندام هاي آسيب ديده آن را پيوند زدند. 
با  كننده  اهدا  صورت  ماهيچه هاي  و  عروق  تمامي اعصاب،  جراحي  اين  در 

استفاده از سوزن هاي كوچك به صورت نش دوخته شدند. نش اكنون هيچ 
ذهنيتي از چهره خود ندارد و قادر نيست بخش مياني چهره، لب بااليي و 
دماغ خود را احساس كند زيرا اعصاب اين بخش ها از چهره او به كلي از بين 

رفته اند. روند بهبود خانم نش براي يك سال ديگر ادامه دارد.

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

گوناگون
راه حلي جديد براي 
درمان وزوز گوش

مبتاليان به اين بيماري همواره صداي زنگ يا 
وزوز در گوش خود مي شنوند

بيماري  به  مبتال  جهان  در  فرد  ميليون ها 
«تينيتوس» هستند. افراد مبتال به اين بيماري 
يك صداي مجازي و وزوز را در گوش خود 
نامشخص  بيماري  اين  بروز  علل  مي شنوند. 
جديدي  درماني  روش  گويا  حال  است. 
شايد  دهد.  تخفيف  را  ناراحتي  اين  مي تواند 
براي كسي كه خود مبتال به تينيتوس نيست، 
درك اينكه بر بيماران مبتال به اين ناراحتي چه 

مي گذرد سخت باشد. 

شنيداري  بيماري  گوش»  «وزوز  يا  تينيتوس 
صداي  همواره  آن  به  مبتال  افراد  كه  است 
خود  گوش  در  وزوز  يا  زنگ  غيرواقعي 
برخي  است.  آزاردهنده  بسيار  كه  مي شنوند 
را  اختالل  اين  اوقات  گاهي  تنها  بيماران 
موارد  در  اما  مي  كنند  حس  خود  گوش  در 
دائم  طور  به  مزاحم  صداهاي  اين  وخيم تر 
هنگامي كه  شب ها،  مي دهد.  آزار  را  بيماران 
ناراحتي  اين  است،  آرام تر  اطراف  محيط 
بيشتر حس مي شود. حال دستگاهي جديد از 
است  قرار   ANM پزشكي  فن آوري  شركت 
صداي  اين  با  كند  كمك  تينيتوس  بيماران  به 
اضافي در گوش مقابله كنند. در عين حال بايد 
توجه كرد كه دو نوع تينيتوس وجود دارد كه 
با هم تفاوت هاي بارزي دارند: عيني و ذهني. 
نوع عيني علل فيزيكي دارد. به اين ترتيب كه 
است  صدايي  منبع  گوش  رگ هاي  شدن  تنگ 
كه بيمار مي شنود. اين نوع تينيتوس متأسفانه 
نيست.  درمان  قابل  جديد  دستگاه  با  حتي 
كالوز مارتيني، مدير شركت ANM مي گويد: 
درمان  را  ذهني  تينيتوس  مي توانيم  تنها  «ما 
كنيم كه به دليل دريافت ناقص اعصاب گوش 
ما  اطراف  در  كه  است  صوتي اي  پيام هاي  از 
دريافت  اين  كه  دارد  اعتقاد  او  دارند.»  وجود 
ناقص مي تواند نشأت گرفته از داليل مختلفي 
باشد. به طور مثال شوك وارده بر اثر صدايي 
بيش از حد بلند، استرس و همين طور مصرف 
برخي داروها باعث مي شود كه گوش دروني 
فركانس هاي  برخي  فرستادن  به  قادر  ديگر 

صوتي به مغز نباشد. 

آن بخش مغز كه مسئول دريافت فركانس هاي 
است،  دروني  گوش  طريق  از  شده  فرستاده 
در برابر كمبود اين فركانس ها واكنشي ناقص 
با  مغز  كه  صورت  اين  به  مي دهد،  نشان 
فركانس ها  نبود  به  دوام دار  و  شديد  فعاليتي 
قالب  در  را  فعاليت  اين  بيمار  مي دهد.  پاسخ 
صداي وزوز با زنگ در گوش خود احساس 
مي كند. به اين ترتيب منشا بروز اين بيماري 
گوش نيست، بلكه در بخشي از مغز قرار دارد. 
دستگاه جديد دقيقا در همين ناحيه مغز تاثير 
مي گذارد. اين دستگاه از جعبه سياه كوچكي به 
اندازه يك قوطي كبريت با چهار دكمه تشكيل 
شده است. هدفوني نيز به اين دستگاه وصل 
مي شود كه در گوش فركانس هاي درمان كننده 
هر  در  فركانس ها  اين  البته  مي كند.  پخش  را 
و  گوش  متخصص  و  هستند  متفاوت  بيمار 
هر  براي  كه  دهد  تشخيص  بايد  بيني  و  حلق 
فرد چه فركانس هايي كمك خواهند كرد. سپس 
بيمار بايد اين دستگاه را با خود به خانه ببرد 
و نوار ضبط شده با فركانس هاي مناسب را 
دادن  گوش  كند.  گوش  ساعت  چندين  براي 
كند  كمك  مغز  به  مي تواند  صداها  اين  مكرر 
تا فعاليت غلط ناشي از تينيتوس را فراموش 
كند و فركانس هاي جديد را به خاطر بسپارد. 
بيمار  مورد 63  در  پژوهشي  در  دستگاه  اين 
در  است.  شده  برده  به كار  تينيتوس  به  مبتال 
بهبود  بيماران  از  درصد  در 75  پژوهش  اين 

چشمگيري مشاهده شده است. 
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 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)

بازداشت «گرگ  تنــها» 
در نيويورك

الكترونيكي  مجله اي  از  را  بمب  ساخت  دستورالعمل  پيمنتل  خوزه 
ياد گرفته است

پليس نيويورك از بازداشت يك فرد آمريكايي كه اقدام به آموزش 
ساخت بمب از طريق اينترنت مي كرده به اتهام تالش براي به قتل 
داد. «مايكل  خبر  افغانستان  و  عراق  از  بازگشته  نظاميان  رساندن 
ماموران  شنبه،  روز  كه  كرد  اعالم  نيويورك  شهردار  بلومبرگ»، 
مي خواسته  كه  كرده اند  دستگير  را  فردي  نيويورك  شهر  پليس 
گفته  به  كند.  بمب گذاري  پست  دفترهاي  و  پليس  اتومبيل هاي  در 
شهردار نيويورك، خوزه پيمنتل، كه 27 سال سن دارد روز شنبه 
در منهتن زماني كه قصد داشت بمب دست ساز خود را در صندوق 
جلسه  يك  در  بلومبرگ  مايكل  شد.  بازداشت  كند  جاسازي  پست 
مطبوعاتي كه 7:30 عصر روز يك شنبه به وقت محلي در نيويورك 
منهتن،  دادستان  و  نيويورك  پليس  رئيس  همراه  به  شد،  برگزار 
نيز  نيويورك  پليس  رئيس  كلي»،  «ريموند  كرد.  اعالم  را  خبر  اين 
داشته  قصد  مي ناميده،  تنها»  «گرگ  را  خود  كه  پيمنتل  آقاي  گفت 
افغانستان  مانند  ديگر  كشورهاي  از  كه  را  آمريكايي  نيروهاي  تا 
و عراق به كشور باز مي گردند، هدف حمالت خود قرار دهد: «ما 
قصد  فرد  اين  چون  شويم  عمل  وارد  سرعت  به  تا  بوديم  مجبور 
سرهم كردن بمب ها را داشت و اين براي ما شايسته نبود كه اجازه 
دهيم او با بمب ها در شهر تردد كند.» او همچنين افزوده است: «او 
نيز  خارجي  تروريستي  گروه هاي  با  و  نمي كرد  همكاري  كسي  با 
در ارتباط نبوده است.» ري كلي همچنين گفت يكي از افراد نفوذي 
در  را  او  و  بوده  تماس  در  پيمنتل  خوزه  با  ماه  چندين  طي  پليس 
مي كرده است.  همراهي  بمب  ساخت  براي  الزم  مواد  خريد  جريان 
پيمنتل  خوزه  كرده  منتشر  نيويورك  پليس  كه  اطالعاتي  اساس  بر 
يك شهروند آمريكايي دومينيكن تبار است. بلومبرگ به خبرنگاران 
گفته است متهم از ماه مه سال 2009 ميالدي تحت نظر بوده است 
بر  مي گويد  نيويورك  شهردار  است.  شده  بازداشت  شنبه  روز  و 
تنظيم  او  عليه  بخش  سه  در  دادخواستي  متهم  اعتراف هاي  مبناي 
شده است. مقام هاي مسئول شهر نيويورك مي گويند خوزه پيمنتل 
كه  گرفته  ياد  الكترونيكي  مجله اي  از  را  بمب  ساخت  دستورالعمل 
است.  مي كرده  منتشر  يمن  در  القاعده  رهبران  از  العولقي»،  «انور 
يمن  در  آمريكايي  سرنشين  بدون  هواپيماهاي  حمله  در  العولقي 
اين  با  بود  شده  منتشر  مطلبي  بحث،  مورد  مجله  در  شد.  كشته 
مقام هاي  بسازيد.»  بمب  مادرتان  آشپزخانه  در  كه «چگونه  عنوان 
شهري نيويورك در ادعاهاي خود عليه فرد مظنون شواهدي ارائه 
مجله  همان  روي  از  قدم  به  قدم  داشته  قصد  فرد  اين  كه  داده اند 
جلو برود. گفته مي شود در زمان دستگيري، او يك ساعت با تمام 
شدن ساخت بمبش فاصله داشته است. در اين نشست مطبوعاتي، 
تصوير يك نمونه از بمبي كه گفته شده «خوزه پيمنتل» قصد ساخت 
آن را داشته به خبرنگاران نمايش داده شد. سپس ويدئويي را به 
كارگذاشته  خودرو  يك  در  بمب  همان  كه  دادند  نشان  خبرنگاران 
به  گفت  نيويورك  شهردار  كردند.  منفجر  را  آن  بعد  و  بود  شده 
اين ترتيب مي توان فهميد كه اين بمب چه اثر مخربي داشته است. 
سالي  دو  را  تنها»  «گرگ  كه  مي گويند  نيويورك  شهري  مقام هاي 
بود كه زير نظر داشتند. شهردار نيويورك حدس مي زند كه كشته 
خود  نقشه  تا  داشت  آن  بر  را  پيمنتل»  العولقي، «خوزه  انور  شدن 
پيمنتل،  كه  شد  گفته  همچنين  خبري،  جلسه  اين  در  كند.  عملي  را 
رئيس جمهوري  و  بن الدن  اسامه  القاعده،  پيشين  رهبر  به  آنچنان 
نامش  مي خواسته  كه  بوده  عالقه مند  حسين،  صدام  عراق،  پيشين 
به  رسيدگي  دادگاه  جلسه  اولين  دهد.  تغيير  حسين»  به «اسامه  را 
اتهامات پيمنتل 25 نوامبر برگزار خواهد شد. منابع خبري مي گويند 
منتشر  فرد  اين  از  گرفته  انجام  بازجويي هاي  از  اطالعاتي  هنوز 
نشده است. مقام هاي مسئول شهر نيويورك گفته اند كه به زودي 
اطالعات بيشتري درمورد اين شخص و اهداف وي منتشر خواهند 
كه  پاكستاني تبار  آمريكايي  يك  نيز  گذشته  سال  مي  ماه  در  كرد. 
آخرين  در  داشت  را  منفجره  مواد  حامل  خودرو  يك  انفجار  قصد 
لحظه ها دستگير شد. خودرو ياد شده در نزديكي يك مركز خريد 

پر ازدحام نيويورك پارك شده بود.

سيگارهايي كه جان 500 نفر را نجات مي دهند!

سيگارهايى كه خود به خود خاموش مى شوند، مدتى است كه در بازارهاى اروپا وجود 
دارند. بسيارى بدون اين كه از ويژگى خاص شان خبر داشته باشند، آن ها را خريدارى 
مى كنند اما قرار است تنها اين سيگارها به  بازار اروپا عرضه شوند. ساالنه در اتحاديه 
اروپا بيش از 1000 نفر به دليل آتش سوزى هايى جان خود را از دست مى دهند كه علت آن 
ته سيگار هاى نيمه خاموش بوده اند. هر سال چهار هزار نفر نيز در اينگونه آتش سوزى ها 
مجروح مى شوند. جان دالى، معاون بهداشت اتحاديه اروپا خبر از وضع قوانين جديد براى 
شركت هاى توليدكننده سيگار داده بود. هدف از اجراى اين قوانين، كاهش ريسك وقوع 
چنين حوادثى است. سيگارهاى جديدى وارد بازار اتحاديه اروپا شده اند كه وجود پوشش 
كاغذى ضخيم و دواليه دور توتون آن ها سبب مى شود اگر كسى به آن ها پك نزند، سريع 
خاموش شوند. در واقع در امتداد كاغد دور توتون حلقه هايى نامرئى وجود دارند. در اين 
بخش ها كاغذ ضخيم تر است و از نفوذ هوا جلوگيرى مى كند. بنابراين سيگار در صورت 
از  سيگار  توليدكننده   شركت هاى  از  برخى  مى شود.  خاموش  خود به خود  استعمال  عدم 
اتحاديه  كميسيون  گزارش  بر  بنا  مى كنند.  توليد  بى خطر»  «سيگارهاى  تنها  جوالي  ماه 
مى دهد.  رخ  نيمه خاموش  سيگارهاى  به دليل  آتش سوزى  هزار   30 از  بيش  ساالنه  اروپا 
اين اتفاق در موقعيت هاى مختلف رخ مى دهد، به طور مثال زمانى كه فرد سيگارى هنگام 
سيگار كشيدن به خواب مى رود و سيگارش بر روى مبل و پتو يا ساير اثاث خانه مى افتد. 
عرضه شده اند.  بازار  به  استراليا  در فنالند، كانادا، آمريكا و  سيگارهاى بى خطر پيش تر 
كارشناسان كميسيون اروپا گزارش داده اند كه در فنالند شمار قربانيان آتش سوزى هاى 
اين  ورود  كه  معناست  اين  به  خبر  اين  است.  يافته  كاهش  درصد   34 سيگار  از  ناشى 
البته  داد.  خواهد  نجات  را  نفر   500 حدود  جان  هرسال  اروپا  در  «بى خطر»  سيگارهاى 
همواره  جديد  سيگارهاى  مصرف  و  ندارد  وجود  هنوز  باشد  بى خطر  كامال  كه  سيگارى 
خالى از خطر نيست. به همين دليل «جان دالى» براى از بين بردن كامل خطر توصيه مى كند 

كه سيگارى ها سيگار كشيدن را به طور كلى كنار بگذارند. 

برگزاري مانور مقابله با 
حوادث اتمي در ژاپن

مانور  خود  استان  دو  در  ژاپن  دولت 
براى  را  اتمى  حوادث  با  مقابله  بزرگ 
نيروگاه  فاجعه  تكرار  از  جلوگيرى 
مارس  ماه  در  «فوكوشيما»  اى  هسته 
كه  گزارشي  در  كرد.  برگزار  گذشته 
از  ژاپن  «ان.اچ.كي»  تلويزيوني  شبكه 
اين مانور پخش كرد، استان هاي «ساگا» 
تحت  مناطق  عنوان  به  «ناكازاكي»  و 

پوششش مانور معرفي شدند. 

همچون  حوادثي  «ساگا»  استان  در 
قطع  اى،  هسته  راكتور  دو  شدن  متوقف 
كامل برق نيروگاه و نشت احتمالى مواد 
راديواكتيو در پى وقوع زلزله شبيه سازي 
شد. نيروهاي شركت كننده در اين مانور 
تالش مي كردند تا شيوه برخورد با چنين 
حوادثي را تمرين كنند. در اين مانور كه 
كاركنان  انجاميد،  طول  به  ساعت  چندين 
نيروگاه اتمي استان «ساگا» آموزش هاي 
مجدد  انداختن  راه  به  درمورد  را  الزم 
جريان برق به وسيله ژنراتورهاي سيار 
 25 مشترك  مانور  اين  در  گرفتند.  ياد 
استان  در  داشته اند.  مشاركت  نفر  هزار 
نشت  فوق العاده  وضعيت  نيز  ناكازاكي 
لرزه  زمين  بروز  پي  در  موادهسته اي 
جزيره  در  استان  اين  شد.  شبيه سازي 

تاكاشيماي ژاپن قرار گرفته است. 

كاركنان  نيز  استان  اين  مانور  در 
نيروگاه، آموزش ها و دستورات الزم را 
از  ناشي  اتمي  حوادث  با  برخورد  براي 
آموزش هايي  جمله  از  فراگرفتند.  زلزله 
كه در ناكازاكي برگزار شد تخليه سريع 
كيلومتري   30 مسافت  تا  منطقه  ساكنان 
فرضي  ديده  آسيب  هسته اي  نيروگاه 
امدادي  نيروهاي  عمليات  اين  در  بود. 
در  را  منطقه  ساكنان  تا  مي كردند  تالش 
استفاده  با  و  ممكن  زمان  كوتاه ترين 
نيروگاه هاي  از  كشتي  و  اتوبوس  از 

آسيب ديده و مناطق پرخطر دور كنند.
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تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 

در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت

07811000455

پيشرفتي كه جهان پزشكي را متحير كرد

جراحي چشم با روبات

اين  شده اند.  آشنا  داوينچي  جراحي  روباتيك  سيستم  با  علمي  اخبار  خوانندگان  از  بسياري  تاكنون 
كنترل  و  بعدي  سه  نمايش  صفحه  يك  از  استفاده  با  نشسته  حالت  در  مي كند  كمك  جراح  به  سيستم 
كننده هاي دست عمل جراحي روي بيماري را با استفاده از بازوهاي روباتيكي انجام دهد كه مجهز 
به ابزارهاي جراحي هستند. نه تنها به كمك اين سيستم مي توان جراحي هاي الپاروسكوپي بيشتري 
انجام داد (در اين نوع جراحي ابزارهاي مختلف مي توانند با برشي كوچك به بدن بيمار دسترسي يابند 
و ديگر نيازي به برش هاي عميق و بزرگ نيست) بلكه عمل جراحي را مي توان از راه دور (بيمار و 
پزشك در يك مكان جغرافيايي قرار ندارند) نيز انجام داد. اكنون محققان دانشگاه آينتهون هلند سيستم 
مشابهي ساخته اند كه همين نوع جراحي را براي چشم انجام مي دهد. تيس مينينك، دانشجوي دكترا 
روبات جراح چشم را خلق كرده است. جراحي هاي دقيق چشمي نيازمند دستي بدون لرزش هستند 
و البته با افزايش سن جراح ميزان لرزش دستان آنان نيز بيشتر مي شود. اين روبات شامل يك واحد 
اين  است.  برده  روبات  نام  به  ديگر  واحد  يك  و  بود)  شده  ساخته  قبال  (كه  بازو  دو  با  اصلي  كنترل 
دستگاه  بلرزد  سانتيمتر  يك  جراح  دست  باشد  قرار  اگر  مي كند.  كنترل  را  دست  لرزش هاي  سيستم 
جراحي مذكور يك ميليمتر مي لرزد. اين دستگاه كمك مي كند جراحان بتوانند اعمال جراحي بيشتري 
را با دقت افزوده در دوران كاري خود انجام دهند. مجموعه ابزارهاي سوزن مانند اين روبات عرضي 
در حدود نيم ميليمتر دارند و شامل قيچي جراحي خشك كننده و چند ابزار ديگر مي شوند. مي توان آنها 
را در عرض چند ثانيه عوض كرد. اين موضوع اهميت خاصي دارد زيرادر عمل جراحي چشم ممكن 
است از 40 ابزار مختلف استفاده شود. با توجه به دقت سيستم اين ابزارها مي توانند بطور دقيق در 

نقطه مورد نظر وارد چشم شوند و از ميزان خسارت به بافت چشم بكاهند.

نتايج جنجال برانگيز شكست سرعت نور رد شد
شگفت انگيز  يافته هاي  مي پردازند،  نوترينو  ذرات  بررسي  به  كه  ايتاليا  در  دانشمندان  از  بين المللي  تيم  يك 
اخير در مورد شكسته شدن مجدد سرعت نور توسط اين ذرات را رد كرده و اين نتايج را طبق آزمايش 
هاي خود، اشتباه خوانده اند. اعالم نتايج اوليه در ماه سپتامبر در مورد شكست سرعت نور كه اخيرا با يك 
آزمايش دوم تقويت شده، منجر به بروز پريشاني در دنياي علم شد؛ چرا كه در صورت تاييد اين كشف، 
كه  تيم  اولين  شده اند.  بنا  اشتباه  قضيه  يك  بر  مدرن  فيزيك  مسائل  از  بسياري  و  اينشتين  نسبيت  نظريه 
اعضاي تيم اوپرا (OPERA) در آزمايشگاه «گران ساسوي» ايتاليا هستند، اظهار كردند كه نوترينوهاي 
اما  است  رسيده  نور  از  سريع تر  نانوثانيه  مركز،  60  اين  به  سوئيس  در  سرن  تحقيقات  مركز  از  ارسالي 
ICARUS،  ديگر گروه حاضر در اين آزمايشگاه كه در اعماق كوه هاي آلپ قرار داشته و توسط موسسه 
در  نوترينو  انرژي  هاي  اندازه گيري  كه  هستند  ادعا  اين  بر  اكنون  مي شود،  اداره  ايتاليا  ملي  فيزيك  ملي 
زمان ورود با قرائت ها در تناقض هستند. اين تيم در مقاله اي مدعي شده اند كه يافته هاي آنها، اين تعبير 
شكست سرعت نور گروه اوپرا را رد مي كند. آنها بر اساس تحقيقات اخير دو فيزيكدان ارشد آمريكايي 
اظهار كرده اند كه نوترينوي ارسال شده از مركز سرن در نزديكي ژنو، در صورتي كه با سرعت حتي يك 
كسر باالتر از سرعت نور حركت كنند، بايد بيشتر انرژي خود را در راه از دست داده باشند. به گفته اين 
طيف  يك  از  گروه  اين  تجهيزات  توسط  آزمايش  مورد  نوترينوي  تابش  كه  است  حالي  در  دانشمندان، اين 
است.  برخوردار  آن  از  بيشتر  نه  و  نور  سرعت  محدوده  در  ذرات  ديگر  سرعت  با  متناظر  كامال  انرژي 
«توماسو دوريگو»، فيزيكدان مركز «سرن»، سازمان اروپايي تحقيقات اتمي و آزمايشگاه فرمي لب آمريكا 
صريح  و  ساده  بسيار  را  آن   ،ICARUS تيم  مقاله  مورد  در   Scientific Blogging سايت  در  پستي  در 
خواند. دوريگو نوشته بود: «تفاوت بين سرعت نور و نوترينو نمي تواند به بزرگي آنچه در يافته هاي اوپرا 

آمده، باشد و مطمئنا تا سه مرتبه بزرگي از آن كوچك تر و قابل مقايسه با صفر است. »

گوگل باز هم لوگوي خود را تغيير داد
به مناسبت شصتمين سالگرد چاپ اولين كتاب «استانيسالو لم»، گوگل لوگوي خود را تغيير داد. در شصتمين 
سالگرد چاپ اولين كتاب استانيسالو لم، نويسنده آثار علمي ـ تخيلي لهستاني، موتور جست وجوي گوگل 
از  پس  كه  مي دهد  نشان  را  لم  شبيه  انيميشني  شخصيت  متحرك  لوگوي  اين  داد.  تغيير  را  خود  لوگوي 
مدتي فكر كردن، با يك روبات غول پيكر روبه رو مي شود. اين نويسنده لهستاني اواخر دهه 1940 و 1950 
تعدادي داستان كوتاه،  مقاله و شعر خلق كرد، اما اولين كار مهم او «بيمارستان تبدل» نام داشت كه در سال 
1955 به چاپ رسيد. سفرهاي ستاره اي، سوالريس، سايبرياد، افسانه هاي عصر سايبرنتيك، شكست ناپذير، 
ناكامي و زنجيره اقبال، از معروفترين آثار او هستند. اين نويسنده لهستاني در 12 سپتامبر سال 1921 
در شهر لهستاني لوو كه اكنون بخشي از خاك اوكراين است، در خانواده اي يهودي به دنيا آمد. پدر او 
پزشك حنجره شناس بود و خود او نيز قبل از جنگ جهاني دوم به پزشكي پرداخت. بعد از جنگ دوم به 
شهر كراكو نقل مكان كرد و به نوشتن داستان هاي علمي ـ تخيلي پرداخت، چرا كه دستگاه سانسور دولت 
لهستان اين نوع ادبي را بي زيان تشخيص داده بود. با اين همه، نخستين رمان او، «بيمارستان تبدل»، به 
مدت هشت سال اجازه انتشار نيافت تا آن كه با مرگ ژوزف استالين در سال 1953 و آزادي هاي نسبي 
فرهنگي، به چاپ رسيد. سوالريس مشهورترين رمان او در سال 1961 منتشر شد كه دو اقتباس سينمايي 
توسط «آندره تاركوفسكي» و «استيون سودبرگ» و يك اقتباس اپرايي از آن توسط «ميشل اوبست» آلماني 
انجام گرفت. لم هيچ گاه اقتباس هاي سينمايي سوالريس را نپذيرفت. او اقتباس تاركوفسكي را به دليل آن 
كه جهان بيني او در فيلم رعايت نشده و فيلم بيشتر بازتاب ذهنيات خود تاركوفسكي است، نپسنديد و همين 
طور هم تلقي خود را از رمان با تاركوفسكي تماما متفاوت مي دانست. لم سال 2006 در سن 84 سالگي در 

اثر بيماري قلبي درگذشت.

بدترين رمزهاي اينترنتي جهان را بشناسيد
در  زيرا  است  برخوردار  ويژه اي  اهميت  از  اينترنتي  مختلف  فعاليت هاي  در  مناسب  عبور  رمز  انتخاب 
كاربران  شخصي  اطالعات  به  هكرها  ورود  مسير  ضعيف،  و  نامناسب  عبور  رمز  از  استفاده  صورت 
شده،  فراهم   SlashData پايگاه  توسط  كه  توجهي  جالب  ليست  اساس  بر  شد.  خواهد  باز  به سادگي 

بدترين  عنوان  به  كه  عبوري  رمز   25 ميان  در 
رمزهاي عبور جهان معرفي شده اند، دومين رمز 
رايج «123456» است، كه ساده ترين نمونه ممكن 
براي دستيابي هكرهايي است كه تالش دارند به 
دسترسي  كاربران  ديگر  حساب هاي  يا  ايميل 
پيدا كنند. اين پايگاه كه مديريت داده هاي مرتبط 
از 25  ليستي  دارد  به عهده  را  عبور  رمزهاي  با 
عبور  رمزهاي  ضعيف ترين  و  بدترين  از  نمونه 
اينترنتي را منتشر كرده است كه حدس زدن و 
نوشيدن  از  ساده تر  هكرها  براي  آنها  شكستن 
عبوري  رمزهاي  ديگر  از  است.  آب  ليوان  يك 
عين  در  و  بوده  برخوردار  زيادي  رواج  از  كه 
قرار  نيز  عبور  رمزهاي  بدترين  ليست  در  حال 

گرفته اند مي توان به abc123،iloveyou و monkey اشاره كرد. ماه گذشته شبكه اجتماعي فيس بوك 
تاييد كرد كه هكرها روزانه به صدها هزار حساب كاربري اين شبكه نفوذ مي كنند. از ميان ميلياردها 
ورودي كه در هر 24 ساعت به اين شبكه انجام مي گيرد، 600 هزار هكر پنهان شده اند كه تالش دارند 
شبكه  كه  است  باري  اولين  اين  كنند  پيدا  دسترسي  كاربران  شخصي  اطالعات  و  تصاوير  پيام ها،  به 
اجتماعي فيس بوك شدت حمالتي كه روزانه توسط هكرها روي حساب هاي كاربري اش انجام مي گيرند 
را تاييد كرده و آشكار ساخته است. متخصصان امنيت مي گويند از آنجايي كه 30 درصد از كاربران 
اينترنتي از رمزهاي عبور مشابهي استفاده مي كنند، كنترل كل هويت مجازي آنها براي هكرها بسيار 
آسان مي شود. فيس بوك تنها يكي از اهداف اصلي هكرها به شمار مي رود، از اين رو كاربران بايد از 
امنيت باالي رمزهاي عبور ايميل ها، حساب هاي بانكي، و ديگر وب سايت هاي خدماتي كه روزانه به آنها 

مراجعه مي كنند، اطمينان حاصل كنند.

بالش ضد خروپف!
هفته گذشته شهر توكيو شاهد برگزارى نمايشگاه بين المللى روباتيك IREX بود. در بين جمع كثيرى 
بسيار  روبات  يك  خواننده،  حتى  و  خزنده  صنعتى،  مختلف  هاى  روبات  و  سازنده  هاى  شركت  از 
در  كه  آنچه  مى كنند.  خروپف  خواب  در  كه  كند  كمك  كسانى  به  تا  بود  آمده  كه  شد  مى  ديده  جالب 
تصوير مشاهده مى كنيد روبات آقاى دكتر Kabe و تيم طراح از دانشگاه Wasaeda است. اين روبات 
Jukusui- kun نام دارد كه شبيه به يك خرس قطبى فانتزى و نرم طراحى شده است و قرار است به 

عنوان يك بالش هوشمند جهت جلوگيرى از خروپف كردن مورد استفاده قرار گيرد.
عده زيادى از افراد در هنگام خوابيدن به داليل مختلفى خروپف مى كنند. حاال اگر موقع خواب سرتان 
را در موقعيت بدى قرار بدهيد و خروپف بكنيد يك خرس قطبى بيدارتان مى كند! هنگام خواب انگشت 
دست فردى كه سابقه خروپف كردن دارد در چيزى شبيه به يك دستكش فرو مى رود و يك دستگاه 
پالس اكسى متر ميزان اكسيژن موجود در خون فرد را اندازه گيرى مى كند. اطالعات اندازه گيرى شده 
آن  در  خون  در  موجود  اكسيژن  نرمال  ميزان  همچنين  و  حياتى  هاى  پارامتر  كه  داده  پايگاه  يك  به 
ذخيره شده، جهت پردازش و مقايسه ارسال مى شود. از طرفى در داخل بدنه اين بالش نيز ميكروفنى 
جهت ثبت و همچنين اندازه گيرى ميزان بلندى صداى خروپف فرد جاسازى شده است. به محض آنكه 
ميزان اكسيژن موجود در خون فرد كاهش يابد، جناب خرس دستش را بلند مى كند و با لمس آرام 
صورت تان به شما هشدار مى دهد و شما را وادار مى كند كه سر خود را در موقعيتى قرار دهيد كه 

وضعيت تنفسى مطلوب ترى داشته باشيد.
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تكنولوژى و فناورى

Google TV در راه است  
پايانى'  'مراحل  در  مى گويد  سامسونگ  شركت 
دستگاه  توليد  براى  گوگل  شركت  با  مذاكره 
يون  بلومبرگ،  گزارش  به  است.   Google TV
بو كئون مدير بخش تلويزيون سازى سامسونگ 
بستن  حال  در  شركتش  گفته  خبرنگاران  به 
قرارداد براى ساخت تلويزيون گوگل معروف به 

Google TV است.
كشورهاى  در  تلويزيون  فروش  رشد  كاهش  با   
طريق  از  دارد  قصد  سامسونگ  يافته  توسعه 
توليد تلويزيون هاى اينترنتى بازار خود را تقويت 

كند. اين شركت كره اى قصد دارد تا پايان امسال 
فروش تلويزيون هاى سرى Smart TV خود را 

به 12 ميليون برساند.
 اين در حالى است كه دو منبع آگاه به بلومبرگ 
سامسونگ  رقيب  جى،  ال  شركت  گفته اند، 
در  ژانويه  ماه  است  قرار  تلويزيون  بازار  در 
نمايشگاه CES اولين تلويزيون مجهز به سيستم 

عامل Google TV خود را عرضه كند. 
Google TV محصول جديدى از گوگل است كه 
تجربه تلويزيون، وب و اپليكيشن هاى مخصوص 

Google TV را به كاربران عرضه مى كند.

آدم آهني به جاي تلفن همراه!

چشم  براي  برنج  كاشت  در  حتي  و  هتل ها  پذيرش  در  منزل،  كارهاي  در  300 آدم آهني  از  بيش 
بادامي ها كار مي كنند

شايد كسي تصور نمي كرد روزي برسد كه روبات ها تا اين اندازه در زنگي انسان ها تاثيرگذار باشند. 
يكي از كشورهايي كه در اين زمينه پيشگام بوده و هميشه نوآوري هايي داشته ژاپن است. ژاپني ها 
نيز  زندگي  روزمره  امور  در  داشته اند،  برتري  جايگاه  روبات ها  ساخت  در  هميشه  اينكه  بر  عالوه 
خوب مي دانند چطور روبات ها را به كار بگيرند. با اين حال امروزه كشورهاي ديگري نيز به تكاپو 
افتاده اند تا به جايگاه ژاپن برسند. ژاپن بي شك نخستين جايگاه را در توليد و عرضه روبات هاي 
گوناگون دارد. در اين زمينه آلمان در رده دوم جهان و آمريكا در رده سوم قرار گرفته است. با اين 
حال استفاده از روبات ها بي شك در هيچ كشوري مثل ژاپن متداول نيست: بيش از 300 آدم آهني 
در كارهاي منزل، در پذيرش هتل ها و حتي در كاشت برنج براي چشم بادامي ها كار مي كنند. اما 
در ديگر كشورها و از جمله آلمان روبات ها بيشتر در بخش هاي تحقيقاتي و به صورت محدود به 
كار گرفته مي شوند. با اين حال در كشورهاي ديگر نيز گروه هاي تحقيقاتي متعددي مي كوشند تا 
استفاده از آدم آهني ها در زندگي روزمره را وسعت بيشتري بدهند. به عنوان مثال «مركز فن آوري 
اينتراكتيو» يكي از گروه هاي تحقيقاتي است كه در اين زمينه كارهاي بسياري را در دست انجام 
روانشناسى،  نورولوژى،  انفورماتيك،  بخش هاى  همچون  مختلفى  بخش هاى  با  موسسه  اين  دارد. 
فيزيك، زبا ن شناسى، ورزش و پژوهشگران حركت شناسى دانشگاه بيلفلد همكارى تنگاتنگي دارد. 
همچنين اين موسسه در پروژه هاي تحقيقاتي متعددي نيز با برخي موسسه هاي مربوط به روبات ها 
در ژاپن همكاري داشته است. يكي از پژوهشگران اين موسسه معتقد است كه در آينده اي نزديك 
اروپا نيز از روبات ها در زمينه هاي گوناگون استفاده خواهد كرد. پروفسور ريتر مي گويد: «مى شود 
از روبات ها براى انجام كارهاى بدنى سخت استفاده كرد تا انسان ها فرصت بيشترى براى كارهاى 
تيم هاي  از  بسياري  حال  اين  با  باشند.»  داشته  همراهى  يا  همدردى  احساسات،  ابراز  مثل  مهم تر 
انسان  به  بيشتر  هرچه  كه  بسازند  روبات هايي  تا  مي كوشند  ژاپني ها  بخصوص  و  دنيا  تحقيقاتي 
شباهت داشته باشند. «هيروشي ايشي گورو» كه يكي از مشهورترين سازندگان روبات در دنيا بر 
اين باور است كه ظاهر روبات ها بايد تا بيشترين حد ممكن به انسان ها شبيه باشد. البته استدالل 
او در اين زمينه شنيدني است: «اگر از روبات هايي استفاده كنيم كه به انسان شباهت زيادي دارند 
البته  گورو  ايشي  پروفسور  است.»  شده  خالي  انسان  حضور  از  جامعه  كه  كرد  نخواهيم  احساس 
شهرتش را مديون روبات همزاد خودش است. روباتي كه اين استاد دانشگاه اوزاكا ساخته است 
چنان به خودش شباهت دارد كه حيرت، نخستين واكنش هر بازديدكننده اي است. البته روبات هاي 
كه  است  خانم  روبات  يك  «ژنوئيد»  نمي شود.  ختم  جا  همين  به  گورو  ايشي  آقاي  دست  ساخته 
درسر  را  ديگري  برنامه  روزها  اين  ايشي گورو  مي داند.  شاهكارهايش  از  را  آن  گورو  ايشي  خود 
مي پروراند. او در حال ساخت روبات ديگري است كه آن را «يكي از كارهاي ويژه» خود مي داند: 
«در روبات جديدم چندان به شباهت و نزديكي ظاهر آن به چهره انسان متمركز نشده ام. آن چيزي 
كه در اين روبات براي من مهم است توانايي هاي آن است. اين آدم آهني مي تواند جاي تلفن همراه را 
بگيرد!» و البته در مورد اين طرح بلندپروازانه توضيح بيشتري نمي دهد. البته بسياري نيز با حضور 
روبات هاي انسان نما در جامعه مخالفت مي كنند.. با اين حال آيا مي توان اميدوار بود كه روند سريع 

ساخت روبات هاي انسان نما و به كارگيري آنها به جاي انسان متوقف شود؟

به موجودات فضايي عالمت بدهيم!
مشكل است به آسمان شب نگاه كرد و از خود نپرسيد كه آيا حيات هوشمندي در آن وجود دارد يا خير. 
اما  باشند  پراكنده  جهان  سراسر  در  متعددي  تمدن هاي  كه  دارد  وجود  زيادي  بسيار  احتمال  حقيقت  در 
چالش اثبات آن همچنان باقي است. به تازگي دو دانشمند ايده يي تازه اما قابل قبول درباره جست وجو 
براي چراغ هاي شهري در نيمه تاريك و دورافتاده دنياها ارايه كرده اند كه تلسكوپ هاي نسل آتي مي توانند 

بدون هيچ مشكلي آن را انجام دهند.

 ما تمام تصاوير زيبا از زمين را در شب هنگام ديده ايم و درحقيقت داستان هاي علمي تخيلي بسياري با 
همين تصاوير از سياره هاي درخشان در آسمان شب شروع شده اند. با اين وجود آبراهام ائوب دانشمند 
فيزيك نجوم در هاروارد و ادوين ترنر فضانورد دانشگاه پرينستون تا زمانيكه در كنفرانسي درباره علم 
نجوم در خاورميانه شركت كردند، احتمال نمي دادند چراغ هاي روشن شهري در يافتن موجودات فضايي 
تاثير داشته باشند. لئوب درباره ايده شان به مجله آستروبيولوژي مي گويد: من و اد در كنفرانس ابوذبي 
حاضر شديم. اين كنفرانس درباره راه هاي جديد براي رديابي حيات بود. در آنجا توري برگزار شد و ما 

براحتي مي توانستيم آسمان را تماشا كنيم و درهمين جا بود كه اين ايده به ذهن ما رسيد. 

لئوب و ترنر براي آزمايش كانسپت خود محاسباتي را براساس سياره يي غير واقعي در كمربند كوييپر 
انجام دادند. كمربند گفته شده منطقه يي در فضاست كه شامل ميلياردها شهاب سنگ است و شامل 30 تا 
50 واحد ستاره (AU )مي شود. يك AU در حدود مسافت زمين تا خورشيد يعني 93 ميليون مايل است. 
آنها دريافتند با استفاده از تلسكوپ هاي كنوني شهري به اندازه توكيو (با عرض 50 كيلومتر) در كمربند 
فاصله 1000  در  شهر  همين  هابل  قدرتمند  تلسكوپ  وجود  با  مي شود.  ديده   AU 50 فاصله در  كوييپر 
كيلومتري و در ابرهاي اورت (يك منطقه شهاب سنگي ديگر) نيز ديده مي شود كه خارج از منظومه شمسي 
ما خواهد بود. نزديك ترين ستاره 100 مرتبه دورتر از نقطه گفته شده قرار دارد. لئوب با گفتن اين جمله 

اشاره مي كند نيمه روز سياره ما 600 هزار مرتبه درخشان تر از نيمه شب آن است. 

مرتبه  آن 100  لنزهاي  كه  داريد  نياز  تلسكوپي  به  شما  شب  آسمان  در  شهري  چراغ هاي  مشاهده  براي 
دسته  دو  به  مي كنيم  استفاده  زمين  در  ما  كه  مصنوعي  نور  باشند.  هابل  فضايي  تلسكوپ  از  عريض تر 
تقسيم مي شود؛ نخست نوري كه از حباب هاي معمول صادر مي شود و ديگري نور كوانتومي (از چراغ هاي 
متمايزند  خورشيد  نور  از  كه  دارند  رنگي  طيف  نور  شكل  دو  هر   . مي شود)  LEDساطع  و  فلورسنت 
رديابي  براي  را  روشي  لئوب  و  ترنر  كنند.  اشاره  طبيعي  نور  از  بيش  چيزي  وجود  به  است  ممكن  و 
موجودات خارجي پيشنهاد كرده اند كه در اصل از آلودگي نوري استفاده مي كند. اين همان روشي است 
كه ستاره شناسي كنوني نيز از آن استفاده مي كند. بهتر است اميدوار باشيم موجود فضايي كه چراغ هاي 

شهر ما را مي بيند رفتار دوستانه يي داشته باشد.
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 آذرگان، جشن 
احترام به آتش 

به  و  آذر  نام  به  ايرانيان  ماه  نهم  روز  و  سال  نهم  ماه 
معنى «آتش» ناميده مى شود. پاسبانى اين ماه و اين 
روز به ايزد آذر واگذار شده است. روز آذر از ماه آذر 
ايران  در  جشنى  ماه  و  روز  شدن  زمان  هم  دليل  به 
برگزار مى شد، موسوم به «آذرگان» يا «آذرجشن». به 
روايت ابوريحان بيرونى، در اين روز مردم به زيارت 

آتشكده ها مى رفتند. 
امروزه اين جشن هنوز هم در ميان زرتشتيان در روز نهم آذر تقويم 
زرتشتى كه برابر با سوم آذر تقويم رسمى كشور است، برگزار مى 
شود و البته به جشن مختصرى همراه با اوستاخوانى، بويژه خواندن 

«آتش نيايش» محدود شده است. 
«آتش نيايش»، نماز مخصوص آتش، بخشى است از يسناى 62، بند 
9 كه با اين كلمات آغاز مى شود: «نماز به تو اى آتش، اى بزرگ ترين 

آفريده اهورامزدا و سزاوار ستايش.» 
آشكار  ايرانيان  نزد  را  عنصر  اين  اهميت  آتش  براى  نيايشى  وجود 
مى سازد. ايرانيان شاخه اى از هند و اروپاييانى كه قرن ها پيش از 
ميالد، از سرزمين هاى سرد شمالى در جست وجوى يافتن سرزمين 
هاى گرم، سرانجام در اين سرزمينى كه بعدها «ايران» خوانده شد، 
ديگر  از  بيشتر  بسيار  را  آتش  و  نور  و  گرما  ارزش  يافتند،  سكنى 
مردمان درك مى كردند. آتش براى آنان نشان هر نورى است، نور 
خورشيد و ماه (آتش آسمانى) يا شعله آتش سوزان و امروزه نور 

چراغ فروزان. 
اهميت اين عنصر آن چنان بوده است كه در اساطير ايران، ايزدى 
براى آن درنظر گرفته اند. آذر/ آتش/ آُتر و يا آَتر ايزدى است كه 
مرئى  نشانه  روشن  آتش  و  اند  آورده  شمار  به  اورمزد  پسر  را  او 

حضور اورمزد است. 
زمين  اقوام روى  همه  دارد.  ريشه كهن  بودن آتش  تقدس و گرامى 
به شكل و عنوانى آتش را ستوده و گرامى داشته اند. پيشرفت هاى 
بشرى نيز مرهون اين عنصر است كه موجد و مولد و محرك بخار و 
الكتريسيته و گاز و كشتى و راه آهن و كارخانه و همه صنايع بوده 
و هست. امروز در روى زمين ملتى كه مواد سوختنى چون نفت و 

همه  توجه  مورد  و  ثروتمند  باشد،  فراوان  او  خاك  در  سنگ  زغال 
دنياست. آتش ظلمت شب را برمى چيند، در سرماى سخت، گرماى 
رهايى بخش خود را نثار آدميان مى كند. كانون خانواده را گرمى 
مى بخشد و پخت غذا را تامين مى كند. ايرانيان جشن هاى متعددى 
در گرامى داشت آتش داشته اند كه مهم ترين و باشكوه ترين آن ها 
جشن سده (دهم بهمن) است. «آذرگان» دومين آذر جشنى است كه 
روايات ذكر مى شود و طبق روايت بيرونى در اواخر زمستان  در 

برگزار مى شده است. 
آذر جشن اولى مصادف با چهارم شهريور به نام شهريورگان در 
اوايل زمستان بوده است. ظاهرا از زمانى كه روايت بيرونى را شامل 
مى شده تا امروز يك جابه جايى تقويمى رخ داده است. چون امروزه 
آذرگان در فصل پاييز و تقريبا اوايل فصل سرما واقع شده است. 
بيرونى در مورد اين جشن مى نويسد: «رسم است كه در اين روز 
خود را با آتش گرم كنند، زيرا اين ماه آخرين ماه زمستان است و 
آتش  جشن  اين  شود.  مى  حادتر  و  تر  سخت  فصل  پايان  در  سرما 
است و به نام فرشته موكل بر همه آتش ها چنين خوانده شده است 
و زرتشت فرمان داده است كه در اين روز به آتشكده ها بروند و 
در آن جا قربانى ها كنند و در كارهاى جهان به مشورت بپردازند.» 

البته منظور از قربانى مراسم يزش زرتشتيان است، چون مى دانيم 
كه زرتشت با قربانى خونين مخالف بود. 

رابط  هندى  هاى  اسطوره  در  كه  است  اَگنى  آتش،  ايزد  هندى  قرينه 
ميان خدا و آدميان است. در ميان روميان و يونانيان هم آتش مقدس 
 (Vesta) وستا  و  يونان  آتش  خداى   (Hestia) هستيا  است.  بوده 
خداى آتش روميان بود. وستا معبدى داشت كه دوشيزگان خدمت 
آتش  گذاشتند  نمى  و  بردند  مى  سر  به  پاكدامنى  در  بايد  آن  گزار 

مقدس كه پشتيبان دولت روم تصور مى شد، خاموش شود. 
دين،  اين  در  دارد.  مركزيت  آتش  زرتشتى  هاى  آيين  برگزارى  در 
بهرام،  آتش  هاى  نام  به  دارد،  وجود  آيينى  مقدس  آتش  گروه  سه 
آتش آدِران و آتش دادگاه. آتش بهرام قداست خاصى دارد؛ زيرا با 
تشريفاتى طوالنى آماده مى شود. شانزده آتش را از منابع مختلف 
جمع آورى مى كنند و آن گاه 1128 بار آن را تطهير مى كنند، يعنى 
هيزم را روى آتش مى گيرند؛ وقتى با گرماى آتش، اين هيزم شعله 
سال  يك  جريان  اين  است.  گرفته  انجام  تطهير  مرحله  يك  شد،  ور 
به درازا مى كشد. تعداد آتش هاى بهرام محدود است و به مراقبت 
خاص نياز دارد. آتش آدران از چهار نوع آتش تهيه مى شود و اين 
روحانيان  دارد،  بهرام  آتش  از  كمترى  اهميت  كه  آن  با  هم  را  آتش 
پاسدارى مى كنند. اما از آتش دادگاه حتى يك غيرروحانى نيز مى 

تواند نگهدارى كند. 

عالوه بر آتش هاى آيينى، تقسيم بندى ديگرى از آتش در اوستا آمده 
است. بنابر يسناى 17، بند 11، در جهان پنج گونه آتش مينوى هست: 

1. آتش برزيسوه (Barzisavah) كه در برابر اورمزد مى سوزد. 

2. آتش وهوفريانه (Vohufrayana) كه در تن مردمان و جانوران 
جاى دارد (به عبارتى: غريزه) 

3. آتش اوروازيشته (Urvazishta) كه در گياهان است. 

4. آتش وازيشته (Vazishta) كه در ابرهاست (به عبارتى: آذرخش). 

(ديو  ديواپوش  با  نبرد  هنگام  به  او  باران،  ايزد  تيشتر،  اسطوره  در 
اين  شراره  از  و  كوبد  مى  آتش  همين  بر  را  خود  گرز  خشكسالى)، 
آتش است كه ديو سپنجروش، همكار ديواپوش، از وحشت خروشى 

برمى آورد و هالك مى شود (نماد رعد و برق پيش از باران تند). 

جاى  خانوادگى  هاى  كانون  در  كه   (Spanishta) سپنيشته  آتش   .5
دارد. 

به جز اين دو گونه تقسيم بندى، سه آتش يا آتشكده بزرگ اساطيرى 
نيز وجود داشته كه عبارت بودند از: آذر َفَرْنَبغ (آتش موبدان)، آذر 
كشاورزان).  (آتش  مهر  ُبرزين  آذر  و  ارتشتاران)  (آتش  ُگْشَنْسْب 
اين سه آتشكده را سه قهرمان زمينى، به ترتيب جمشيد در فارس، 
كيخسرو در آذربايجان و كى گشتاسب در خراسان تاسيس كردند. 
در دوره ساسانى آتشكده هايى با اين نام ها وجود داشته است كه 
در روايت ها اصل آن ها را از اين آتش هاى اساطيرى دانسته اند. 
براى شخصيت مينوى آتش در اوستا اسطوره هايى نقل شده است 
كه زيباترين آن، داستان ستيز اين ايزد با ضحاك (اژى دهاك) سه 
سر، شش چشم و سه پوزه بد آيين است بر سر فّره ايزدى. هنگامى 
كه جمشيد، پادشاه آرمانى اساطيرى ايران مرتكب گناه شده و غرور 
بر او چيره مى شود، فّره ايزدى (نيروى آسمانى كه در وجود او به 
وديعه نهاده شده بود) از او مى گريزد. اين فّره در سه نوبت و در 

سه بخش به شكل مرغى به پرواز درمى آيد. 

بخش اول را مهر دريافت مى كند كه بر همه سرزمين هاى اهورايى 
اژى  بر  كه  شود  مى  فريدون  نصيب  بخش  دومين  يابد.  مى  سلطه 
دهاك پيروز مى شود. سومين بخش را گرشاسب دالور كه اژدهاى 
شاخدار و زيان بخشان ديگر را نابود مى كند، نصيب مى برد. پيش 
از آن كه فريدون بر فّره دست يابد، اژى دهاك (ضحاك) ويران گر 
براى دستيابى به فره ايزدى مى تازد و آتش سعى در نجات آن دارد. 
ستيزى ميان اين دو درمى گيرد و همچون دو پهلوان به رجزخوانى 

با يكديگر مى پردازند.
فهرست  منابع: در دفتر هفته نامه پرشين 

Iranian Association is seeking to employ a Project 
Coordinator for a one year contract

Annual Salary: £20,186 (including inner London weighting)
4 days (28 Hours) per week

The aim of the project is to investigate, capture and celebrate the rich Persian food heritage in Britain.  Through oral history recordings, the memories 
about the Persian food culture in Britain will be preserved.  All the project findings will be presented by making a documentary film and producing a book 
about the food culture.

The Project Coordinator will manage the Persian Food Culture project and ensure effective and timely delivery of all the activities including oral history 
interviews, translations/transcriptions, film/book production, workshops and events as set out in the programme for the project.  The post-holder will have 
a good knowledge of the Persian culture and Iranian community in Britain; a strong interest in heritage and oral history will be required for the post. The 
Project Coordinator will possess a relevant degree; he/she will have experience of working for a similar project and managing volunteers. The post-holder 
will report to the Education Centre Manager and the Advisory Committee of the project. This will ensure that the work is monitored and evaluated as 
it is done; the Project Coordinator will also produce a final project evaluation report to present to the Advisory Group and the Management Committee.

For a job description and application form, please contact the association on 
020 8741 2304 or send a self-addressed and stamped envelop to the address below.  Alternatively, you are welcome to collect the application pack from IA’s Office.
Iranian Association, Palingswick House, 241 King Street, London W6 9LP

Closing date for the receipt of Applications: 
5.00pm on Thursday 15th December 2011

Interview date for the short-listed candidates: 
Wednesday 21st December 2011
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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 
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روانشناسى

از قديم و نديم شنيده ايم كه خداوند نجار نيست. اما 
در و تخته را خوب به هم جور مي كند. تقريبا همه 
كساني كه ازدواج كرده اند به اين نتيجه رسيده اند 
كه اگر شناخت خوبي از شخصيت و خلق و خوي 
همسرشان داشته باشند زندگي موفق تري در پيش 
زيادي  راهنمايي هاي  مورد  اين  در  داشت  خواهند 
وجود دارد كه در اين مقاله به بررسي يكي دو تا 

از آنها مي پردازيم.

شخصيت هاي وظيفه شناس
هستند  پاي بند  اخالقي  اصول  به  وظيفه شناس  ها 
و تا كارشان را درست و تمام انجام ندهند، آرام 
از  و  وفادارند  خود  خانواده  به  آنها  نمي گيرند. 
ويژگي  زياد،  كار  مي كنند.  اطاعت  مافوق  مقامات 
طلب  موفقيت  وظيفه شناس  ها  است.  آنها  بارز 
هستند. هيچ پزشك، وكيل، دانشمند يا مقام اداري 
موفق بدون برخورداري از اين ويژگي شخصيتي 

نمي تواند در كارش موفقيتي كسب كند.

8 ويژگي وظيفه شناس ها

وظيفه شناس  ها در مقايسه با سايرين از اين هشت 
ويژگي بهره بيشتري دارند:

1) كار زياد: وظيفه شناس شيفته كار است.

2) كار درست: شخصيت وظيفه شناس به درست 
وجدان  پاي بند  او  دارد.  توجه  كارها  دادن  انجام 

است و به ارزش  ها و اصول اخالقي بها مي دهد.

شود.  انجام  درست  بايد  چيز  همه  درست:  راه   (3
به  را  جمله  اين  معناي  وظيفه شناس  شخصيت 
مالي  حساب  هاي  به  رسيدگي  از  مي داند؛  خوبي 
گرفته تا دست يابي به هدف  هاي مقام مافوق و طرز 
تميز كردن زير سيگاري  ها، همه  اينها بايد درست 

انجام شود.

همه  مي خواهند  وظيفه شناس  ها  طلبي:  كمال   (4
كارها بدون كمترين لغزش و به مطلوب ترين شكل 

ممكن انجام شود.

خود  نظرهاي  نقطه  به  افراد  اين  قدم:  ثبات   (5
مصمم تر  ناماليمات  معرض  در  و  پاي بندند 

مي شوند.

و  نظم  به  وظيفه شناس  ها  جزئيات:  به  توجه   (6
سازمان  آنها  دارند.  توجه  امر  جزييات  و  ترتيب 
دهندگان خوبي هستند؛ توجه به جزييات از جمله 

ويژگي  هاي اين گونه شخصيتي است.

7) احتياط: در تمام امور زندگي محتاط و دقيق و 
مراقب هستند.

8) صرفه جويي: وظيفه شناس  ها صرفه جو هستند. 
آنها از دور انداختن چيزهايي كه برايشان فايده اي 
خواهند  احتماًال  يا  و  داشته اند  پيشتر  يا  و  دارند 

داشت، خودداري مي كنند.
6 توصيه به همسران 

شخصيت هاي وظيفه شناس

به  شكيبايي  و  صبر  خود  از  خوش،  روي  با   (1
خود  عادات  وظيفه شناس  ها  بگذاريد  و  دهيد  خرج 

را داشته باشند. 

به او فشار نياوريد كه «تو را به خدا، امروز را به 
ما اختصاص بده. بهتر است به خود بگوييد:« من 
همسرم را مي شناسم. او تا كارش را انجام ندهد 

دست بردار نيست.»

2) انتظار نداشته باشيد كه شخصيت وظيفه شناس 
استفاده  توانمندي  هايتان  از  نيز  شما  بكند.  تغيير 

كنيد.
قدرت  جنگ  درگير  و  نكنيد  بحث  او  با  هرگز   (3
نشويد. او آن قدر بحث و مشاجره را ادامه مي دهد 
تا تسليم و يا قانع شويد. سعي كنيد به حرف هايش 

به راحتي گوش كنيد.
4) از شرايط خود شاد باشيد و از امنيت و ثباتي 
زندگي تان  به  شما  «وظيفه شناس»  همسر  كه 

مي آورد، راضي باشيد.

باشيد.  نداشته  تمجيد  و  تعريف  انتظار  او  از   (5
همسر وظيفه شناس شما ممكن است درباره لباس 
به  او  ولي  نزند  حرفي  شما  ظاهري  وضعيت  يا 

خوبي متوجه شماست.

6) انعطاف پذير باشيد.

وظيفه شناس  هااشخاص  همسرمناسب 
خود  احساسات  كه  را  افرادي  اغلب  وظيفه شناس، 
را  نمايشي  شخصيت  هاي  مانند  مي دهند  بروز  را 

مي پسندند.
و  ماجواجوها  وظيفه شناس  ها  ديگر،  سوي  از 
كساني را كه خطر مي كنند، دوست دارند. اشخاص 
استقبال  با  احتماًال  نيز  حساس  و  جدي  نسبت  به 
شخصيت  مي شوند.  روبه رو  وظيفه شناس  ها 
وظيفه شناس، با افراد پرشور و يا مراقب هم خواني 
دارد و شخصيت آسوده خاطر و بي خيال آنها را 

ناراحت مي كند.

ويژگي هاي فردي كه خبر بد مي دهد

شخصيت هاي با اعتماد به نفس باال
اينها افرادي شاخص اند و اغلب رهبران، ستارگان 
را  جامعه  حقوقي  عمومي و  بخش  هاي  جاذبان  و 
تشكيل مي دهند. احترام به نفس جادويي و اعتماد 
به نفس كه ويژگي اينگونه شخصيت است، رؤياها 
تبديل  چشم گير  موفقيت  هاي  و  پيروزي  ها  به  را 

مي كند.

ويژگي  هاي مهم شخصيت با اعتماد به نفس باال

1) احترام به نفس: افراد با اين تيپ شخصيتي به 
خود و توانمندي  هايشان اطمينان دارند. آنها خود 
معتقدند  و  مي دانند  فرد  به  منحصر  موجوداتي  را 
خاكي  سياره  اين  در  آنها  حضور  براي  دليلي  كه 

وجود دارد.

احترامات  و  تشريفات  به  معتقد  توقع:   (2
تمام  در  ديگران  كه  دارند  انتظار  و  رسمي هستند 

مواقع با آنها با احترام برخورد كنند.

و  پرواز  بلند  موجوداتي  افراد  اين  بلندپروازي:   (3
جاه طلب هستند.

4) سياستمداري: اين افراد در برخورد با ديگران 
زيرك و حسابگر هستند و از توانمندي  هاي ديگران 
براي رسيدن به خواسته  هايشان استفاده مي كنند.

است.  شعله ور  آنها  وجود  در  رقابت  رقابت:   (5
مي خواهند به اوج برسند و همان جا باقي بمانند.

و  مرتبه  بلند  افراد  با  معاشرت  از  جاه طلبي:   (6
شاخص لذت مي برند.

7) خودآگاهي: از حاالت ذهني و روحي خودشان 
احساسي  چه  و  فكر  چه  مي دانند  و  هستند  آگاه 

دارند.

تعريف  ها  نفس  ها»  به  «بااعتماد  وقار:  و  توازن   (8
ولي  مي پذيرند  رغبت  با  را  ديگران  تمجيدهاي  و 

هويت خود را از دست نمي دهند.

اعتماد  با  شخصيت هاي  همسران  به  توصيه هايي 
به نفس باال

همسر مناسب شخصيت با اعتماد به نفس، كسي 
ديگران  نيازهاي  رفع  در  را  خوشبختي  كه  است 
طلب  ها»  «مهر  به  مي توانيم  مي كند،  جستجو 
به  افراد  آنكه  اين گونه  بر  مشروط  كنيم.  اشاره 

همسر  حدود  و  حد  و  فرديت  و  نروند  افراط  راه 
حساس  شخصيت  هاي  نسازند.  مخدوش  را  خود 
و  دارند  نياز  معاشرتي  و  قدرتمند  همسران  به 
مورد  مي خواهند  نفس  به  اعتماد  با  شخصيت  هاي 
نياز باشند. بنابراين، اين دو تيپ شخصيتي اغلب 
مكمل يكديگر هستند. شخصيت «نمايشي» نيز اگر 
همسر  مي تواند  نخواهد،  اندازه  از  بيش  تضمين 
مناسبي براي شخصيت «با اعتماد به نفس» باشد 
اگر دو «با اعتماد به نفس» يكديگر را به همسري 
زياد  آنها  ميان  تقابل  بروز  امكان  كنند،  انتخاب 
اعتماد  با  كه  شخصيتي  گونه  هاي  جمله  از  است. 
مراقب  ها،  به  مي توان  ندارند،  هم خواني  نفس  ها  به 

فارغ البال  ها، ماجراجوها و پرشورها اشاره كرد.

هميشه  كه  دارد  نياز  نفس  به  اعتماد  با  شخص 
شماره يك باشد. اين را به عنوان منشي شخصيتي 
توجه  او  به  او،  توجه  جلب  براي  بپذيريد.  او  در 
او  براي  شما  وفاداري  و  محبت  و  عشق  كنيد. 
بسيار مهم و با ارزش است. مراقب باشيد كه عزت 
و حرمت نفس خود را در گرو محبت و توجه او 
قرار ندهيد، خود را بي قيد و شرط دوست بداريد 
و توجه داشته باشيد كه او گاهي به شما نزديك 
مي شود و سپس فاصله مي گيرد. اين موضوع به 
ويژه پس از ايجاد رابطه بيشتر به چشم مي خورد. 
تعادل احساسي خود را حفظ كنيد و بي دليل نتيجه 
را  شما  همسرتان  ديگر  كه  نكنيد  شتابزده  گيري 
پيدا  ذهني  مشغله  زياد  احتمال  به  ندارد.  دوست 
به  اعتماد  با  همسر  با  است  الزم  اگر  است.  كرده 
نفستان رويارويي بكنيد، تنها احساس تان را با او 
در ميان بگذاريد، نظرتان را بگوييد ولي درباره او 
داوري نكنيد، توجه داشته باشيد كه براي او مورد 
و  نگرش  ها  وقتي  است.  دشوار  گرفتن  قرار  انتقاد 
احساسات خود را با همسرتان در ميان مي گذاريد، 
به او امكان مي دهيد كه شما را بهتر درك كرده و 

از بروز اختالفات بعدي جلوگيري كند

رابطه شخصيت و ازدواج
روانكــــاوي متأهـــالن



جمعه 4 آذر ماه 1390 -  شماره 225هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk خانواده

برخى از زوجين جوان بالخص بانوان جوان، فكر مى كنند بايستى 
اتفاق  شان  زندگى  در  كه  موضوعى  هر  مورد  در  را  همسرشان 
افتاده يا مى افتد، مطلع سازند و نبايد هيچ رازى را داشته باشند. 
شما  فكر  طرز  اين  كه  گفت  چنين  اين  بايد  بانوان  از  دسته  اين  به 
عاقالنه و منطقى نيست. هيچ لزومى ندارد كه شما، در زمان زندگى 
مشترك، همسرتان را از اتفاقاتى كه، نه تنها به رابطه شما كمكى 
نمى كند بلكه حتى ممكن است آرامش فعلى تان را نيز بر هم زند، 
به زبان آوريد. در زندگى مشترك، شرايط و موقعيت هايى وجود 
دارد كه عقل سليم حكم مى كند با درايت عمل نمائيد و براى حفظ 
اركان خانواده بنيان شده خاموشى گزينيد. به قول بزرگى، "چيزى 

را كه همسرتان نمى داند وى را نخواهد رنجاند!" 
در ادامه اين مقاله، توصيه هايى را در اين خصوص، به خانم هاى 
محترم مى نمائيم تا با رعايت آنها بتواند در پيشبرد اهداف زندگى 
مشترك و آرامشى كه به طور بالقوه زنان خود مسبب آنند، يارى 

رسان باشيم. 

� توصيه اول: هيچ گاه در مورد مادر همسرتان، چيزى بر زبان 
نياوريد. 

اگرتجربه  ايد،  كرده  تجربه  همسرتان  مادر  با  را  بدى  اگرخاطرات 
ناخوشايندى درذهنتان مدام مرور مى شود و موجبات تكدر خاطر 
شما را فراهم مى سازد و حس انتقام، بدگويى و انتقاد از او را در 
دل شما به وجود مى آورد و دوست داريد از رفتار و برخورد او 
به  دادن  گوش  و  رسيدگى  براى  همسرتان  بدانيد  نمائيد،  شكايت 

شكايت و انتقاد هاى حتى به حق شما گزينه مناسبى نيست. 
اصال مهم نيست مادر وى، زن موجه و يا غير موجهى است، فقط 

به خاطر داشته باشيد در اين زمينه دهانتان را ببنديد . 
و اظهار  او بدگويى مى كند  از  همسرتان نيز  در مواقعى كه  حتى 
سخنى  و  كنيد  سكوت  دارد،  وى  برخوردهاى  و  رفتار  از  شكايت 
به زبان نياوريد، چه خوب باشد يا چه بد، مادر اوست و به شما 
رفتار  برابر  در  شما  حق  به  حتى  نظر  اظهار  شود.  نمى  مربوط 
بد مادر همسرتان، در ذهن شوهرتان حك شده و مى ماند و در 
مى  يادآورى  و  كرده  باز  سر  همسرتان  و  شما  جنجالى  موقعيتى 
شود كه اين خود عواقب و درد سرهاى متعاقبى خواهد شد، آن هم 
به جرم پشتيبانى و تاييد شما از اظهار نظر خود شخص همسرتان 
از مادرش. در صورتى كه خود را نيازمند بيان آن احساسات و 
عواطف به شخص ثالثى مى بينيد، بهتر است با دوستان بى طرف 

بيان داريد. 

� توصيه دوم: حد و مرز خصوصى خود را حفظ نمائيد و به حريم 
خود احترام بگذاريد. 

اين توصيه را جدى بگيريد، با انديشه اين كه همسرم است و بيان 

فالن گفته، رفتار،... اشكالى ندارد، تيشه به ريشه زندگى تان نزنيد. 
حفظ حريم احترام نشانى از عشق حقيقى شماست و بكر ماندن آن 
ارزشمندتر. لذا از بيان گفته ها و شوخى و رفتارهايى كه در حريم 
خانوادگى نا بسنده و لودگى قلمداد مى شود و چندان جالب به نظر 
نمى رسد، به شدت بپرهيزيد و آن را به ديگر حريم هاى صميميت 

همچون حريم دوستى ارجاع دهيد. 

� توصيه سوم: براى رسيدن به اهدافتان و انجام رفتارى يا كارى، 
او را با طالق گرفتن تهديد نكنيد. 

در  كرات  به  را  آنها  شايد  و  باشد  آشنا  برايتان  جمالت  اين  شايد 
زندگى زوجين آشنا و نا آشنا و حتى شايد خودتان در ارتباط با 
همسرتان به كار برده باشيد." من هميشه براى طالق گرفتن آماده 
ام، هميشه ساك بسته شده ام پشت در است،خدا عمر بده به پدر و 

مادرم، خونه آنها در همه حال پذيراى من است،... 
بى جهت زندگى تان را با كلمات و جمالت كودكانه و آزار دهنده 
عصبانى  كه  هنگامى  نكنيد.  مشوش  فوق،  در  شده  مطرح  همچون 
هستيد، به جاى داد و فرياد و بيان جمالت نابود كننده، لحظه اى 
را  بجا  نا  جمله  آن  و  بنوشيد  را  سردى  آب  ليوان  و  كنيد  درنگ 
قورت دهيد و اجازه خروج از دهانتان را ندهيد. چرا كه مردان به 
قول معروف بيدى نيستند كه با اين بادها بلرزند، و اين سخن شما 
را بلوفى بيش نخواهند دانست و با اين تهديدها نه تنها به شما لطف 
و مهربانى نخواهند كرد بلكه اين تهديد شما را نقطه ضعف شما 
قلمداد خواهند نمود و بيش از بيش سعى خواهند كرد زمينه اى را 

فراهم سازند تا باب عصبانيت شما را موجب شوند. 

� توصيه چهارم: هرگز حقوقتان را به روى همسرتان نياوريد. 
بسيارى از زنان شاغل مرتكب اين اشتباه مى شوند و مدام در آمد 

خود را به همسرشان يادآورى مى كنند و "پول من " مى كنند . 
زوجين موفق كسانى هستند كه هرگز عبارت فوق را به كار نمى 
برند و حتى در گفته هاى خود ابراز مى كنند كه پول من و تو ندارد، 
اين پول خرج زندگى و آرامش هر دويمان مى شود؛ حتى برخى از 
زوجين يك شماره حساب مشترك دارند. وقتى شما چنين فلسفه 
اى را در زندگى تان به كار ببنديد با يك تير دو نشان زده ايد، شما 
در عين حال كه توانسته ايد محبت و عشق خود را به همسرتان 
حفظ  را  همسرتان  قدرت  و  اقتدار  مستقيم  طورغير  به  كنيد،  ثابت 

نموده و ارج نهاده ايد. 

� توصيه پنجم:الزم نيست كه گذشته خود را دقيق و صريح بيان 
كنيد. 

لزومى ندارد همسرتان از تمامى جوانب زندگى گذشته شما مطلع 
باشد و شما ملزم به گفتن همه چيز نيستيد. در حد اطالع و آگاهى 
دادن كافى است. هر آنچه كه در تداوم زندگيتان موثر است را بيان 
كنيد نه چيزى بيشتر نه كمتر. فكر نكنيد اعترافات صادقانه شما، 
دروغ  وقت  هيچ  است  بهتر  شماست،لذا  درستى  و  صداقت  نشان 
كنيد.  بيان  هم  را  راست  همه  هميشه  نيست  ضرورى  ولى  نگوئيد 
نقش  زندگيتان  پايدارى  در  كه  آنچه  هر  زمينه  در  و  نمائيد  تدبر 

اساسى را ايفا مى كند، اطالعات دهيد. 

وى  شغل  از  كند  احساس  كه  نكنيد  رفتارى  ششم:  توصيه   �
ناراضى هستيد. 

اين يكى از مشكالتى است كه اكثر آقايان نسبت به آن معترضند 
و  خسته  باب  اين  در  همسرشان  زدن  غر  از  كه  كنند  مى  ابراز  و 
كالفه شده اند. بسيارى از خانم ها از نوع شغل همسر، مدت زمان 
كار همسر، ميزان درآمد،محل كار،... مدام عيب جويى و انتقاد مى 
كنند و حتى گاها مشاهده شده كه به هنگام ورود همسر به منزل، 
بدون توجه به شرايط، در مورد اتفاقات پيش آمده در محل كار، در 
آمد آن روز، خستگى و عصبانيت وى و... كنكاش مى كنند و مدام 

سوال مى پرسند و توضيح مى خواهند. 
خانم هاى با درايت هيچ گاه چنين برخورد نخواهند كرد. آنها مى 
دانند كه منشى همسرشان نيستند بلكه همسر و شريك زندگيشان 
هستند و قرار نيست در زندگى شغلى وى هر چند كه به آنها هم 
مربوط است، بيش از حد مداخله كنند و در مديريت و مسئوليتى 
بيهوده  و  مدام  هاى  ارزيابى  دارد  قرار  راسش  در  همسرشان  كه 
به  كمك  در  مقتضى  وقت  در  و  دارند  زمانى  مديريت  آنها  نمايند. 

شريك زندگى شان شتاب خواهند نمود.

حرف هاى ناگفتنى 
زنـان به مـردان

نسرين صفرى

چـاي تـان را داغ 
نـنـوشـيـد

دكتر تيرنگ نيستاني

تحقيقات  برمي گردد.  كشور  آن  فرهنگ  به  كشور  هر  قند  مصرف 
مي گويد به طور تقريبي مصرف قند و شكر براي بدن فايده اي ندارد 
زيرا قند مورد نياز بدن از طريق ميوه هاي مصرف شده تامين مي شود 

بنابراين نيازي به خوردن قند و شكر نيست...
بسياري از ايراني ها همراه قند، چاي مصرف مي كنند و اين مساله به 
در  را  قند  كه  كرديم  عادت  ما  متأسفانه  برمي گردد.  ما  غذايي  عادت 
با  همراه  نتيجه  در  و  بنوشيم  جرعه جرعه  را  چاي  و  بگذاريم  دهان 
يك استكان چاي چند حبه قند مصرف خواهيم كرد. حال اگر عادت 
به نوشيدن چاي داغ داشته باشيم تعداد قندهاي مصرفي باال خواهد 
رفت در نتيجه مقدار زيادي كالري كه مورد نياز بدن هم نيست وارد 

بدن خواهد شد.

مصرف قند بهداشت دهان را به مخاطره مي?اندازد
بدن  وارد  زيادي  كالري  آنكه  بر  عالوه  شكر  و  قند  از  زياد  استفاده 
خواهد كرد و به مرور زمان باعث چاقي خواهد شد، بهداشت دهان و 
دندان را نيز به مخاطره مي اندازد. وقتي قند را در دهان مي گذاريم و 
آهسته آهسته آن را مي خوريم به مرور زمان باكتري هاي پوسيده زا 
روي دندان اثر مي گذارند و باعث پوسيدگي آنها مي شوند. عالوه بر 
دهان  نرم  بافت هاي  به  شكر  و  قند  زياد  مصرف  گفته شده،  بيماري 

آسيب مي رساند و آنها را دچار مشكل خواهد كرد.

قندهاي طبيعي هم مي تواند خطرساز باشد
بي شك هر ماده اي كه طبيعي و جنبه گياهي داشته باشد هم مي تواند 
مضر باشد و بي كالري هم نيست زيرا قندي كه خاص ميوه است كه 
به آن فروكتوز مي گويند، قند بااليي دارد و وقتي از طريق روده جذب 
گلوكز  به  متابوليكي  راه هاي  به وسيله  و  مي شود  كبد  وارد  شد  بدن 
تبديل و وارد خون مي شود. اگر مقدار قند مصرفي بيش از حد نياز 
باشد، خطر چاقي و افزايش قندخون، فرد را تهديد خواهد كرد بنابراين 

قند طبيعي موجود در ميوه ها هم مي تواند خطرساز باشد.

قند را چگونه مصرف كنيم؟
فرهنگ استفاده از قند ساليان سال است در دست تهيه است اما به 
جايي نرسيده كارشناسان و پژوهشگران ساليان سال است كه تالش 
رژيم  در  را  شكر  و  قند  براي  جايگزيني  و  صحيح  فرهنگ  مي كنند 
غذايي ايراني ها بگنجانند اما متاسفانه تاكنون موفق نشده اند. به عنوان 
نمونه بسياري از خانم ها يا حتي آقايان براي حفظ اندام خود همراه 
مي كنند.  مصرف  كلوچه  يا  خشك  توت  يا  كشمش  قهوه،  يا  چاي  با 
اين افراد اگر چه به ظاهر قند و شكر را از رژيم غذايي خود حذف 
كرده اند اما به دليل مصرف بي رويه كشمش و قندهاي طبيعي كه در 
برخي از ميوه ها قرار دارد، نتوانسته اند به وزن دلخواه شان برسند و 
همچنان با مشكل اضافه وزن روبرو هستند، چون معتقدند قندي كه 

در كشمش و توت خشك وجود دارد، طبيعي است.

چاي داغ را ممنوع و عادات بد غذايي را ترك كنيم
كاهش  با  مبارزه  راه هاي  بهترين  از  يكي  داغ  چاي  مصرف نكردن 
چاي  به خصوص  داغ  نوشيدني  خوردن  است.  شكر  و  قند  مصرف 
عالوه بر آنكه به مري و ناي به شدت آسيب مي رساند باعث مي شود 
نتيجه  در  شود  استفاده  بسياري  قندي  مواد  از  چاي  صرف  هنگام 
بايد  است.  داغ  چاي  نخوردن  راه حل  كم خرج ترين  و  اساسي ترين 
عادت هاي بدغذايي ترك شود. گفتن اين جمله ها كه «ما نمي توانيم» و 
«من عادت دارم»، ساخته ذهن بشر است. اگر اين عادت باعث شود 
و  ترك  زمان  مرور  به  را  آن  است  بهتر  برساند،  ضرر  بدن  به  كه 
از خوردن شيريني و قند به ميزان زياد جلوگيري كنيم چرا كه اين 

عادت هاي بد به مرور زمان مشكل ساز خواهد شد.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبان مشاغل معرفى نمائيد
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پژوهشگران دانشگاه هاروارد معتقدند بيش از 
95 درصد مردم در طول زندگي خود استرس 

را تجربه مي كنند...
نه  رواني  بيماري  يك  عنوان  به  استرس   
خوردن  هم  به  و  رواني  اختالالت  باعث  تنها 
مي تواند  بلكه  مي شود  دروني  احساسات 
مشكالت فيزيكي خاصي مانند ريزش مو، ايجاد 
در  هم  را  ناخن ها  بدشكلي  و  پوستي  آكنه هاي 

پي داشته باشد.

اولين  مي تواند  استرس  مي گويند  دانشمندان 
آقايان  و  خانم ها  در  مو  بي دليل  ريزش  علت 
دليل  نمي تواند  رواني  ناراحتي  اين  اما  باشد 
باشد.  پايين  سنين  در  موها  شدن  سفيد  اصلي 
نتايج تحقيقات محققان آمريكايي در سال 2009 
نشان داد نقش وراثت و ژنتيك در سفيد شدن 
مي گويند  آنها  است.  استرس  از  بيشتر  موها 
افزايش  يا  تشديد  باعث  مي تواند  استرس 
سرعت سفيدشدن موها شود اما دليل اوليه اين 

اتفاق نيست.

به طور طبيعي روي سر ما انسان ها حدود 120 
به  نزديك  كه  دارد  وجود  مو  تار  هزار  تا 150 
90 درصد از اين تار موها در فاز رشد هستند 
طول  در  ميلي متر   27 و  سانتي متر   1 تقريبا  و 
فاز  در  سال   3 تا  موها2  مي كنند.  رشد  ماه 
رشد مي مانند و 3 تا 4 ماه وارد فاز استراحت 
مي ريزند  يا  موها  استراحت،  فاز  در  مي شوند. 
موهاي  با  و  مي ريزند  يا  درنمي آيند  ديگر  و 
ريزش  بنابراين  مي شوند،  جايگزين  ديگري 
حدود 100 تار مو در طول روز، كامال طبيعي 
بر  استرس  گاهي  ندارد.  نگراني  جاي  و  است 
و  مي گذارد  تاثير  مغز  و  بدن  فيزيكي  عملكرد 
فاز  وارد  كه  مو  تارهاي  تعداد  مي شود  باعث 

استراحت مي شوند، افزايش يابد.

تاثير استرس بر مو

در  مو  و  پوست  متخصص  مك ميشل،  دكتر 
فيزيكي  «استرس هاي  مي گويد:  اين?باره 
روي  رواني  استرس هاي  از  بيشتر  خيلي 
درباره  او  دارند.»  تاثير  مو  ريزش  الگوي 
مي گويد:  رواني  و  فيزيكي  استرس هاي  تفاوت 
برخي  مصرف  نادرست،  غذايي  «رژيم هاي 
نوعي  مي تواند  زندگي،  سبك  تغيير  و  داروها 
دست  از  اما  باشد  بدن  براي  فيزيكي  استرس 
رواني  استرس  نوعي  طالق،  يا  عزيزان  دادن 
محسوب مي شود.» دكتر مك ميشل معتقد است 
ريزش  باعث  فيزيكي  استرس هاي  نهايت،  در 
مو مي شوند اما استرس هاي رواني مانند مرگ 
يا  زندگي  سبك  مي تواند  نيز  طالق  يا  عزيزان 
و  بريزد  هم  به  را  افراد  خوراك  و  خورد  نوع 
با  رواني  استرس هاي  بازهم  صورت  اين  در 
ريزش  باعث  فيزيكي  استرس  به  شدن  تبديل 
پايين  هم،  وزن  شديد  كاهش  مي شوند.  مو 
ريزش  و  بدن  در  موجود  مغذي  منابع  آمدن 
موارد  ديگر  از  داشت.  خواهد  پي  در  را  مو 
مو  ريزش  بر  مي توانند  كه  فيزيكي  استرس 
اثر بگذارند، مي توان به تب شديد، بيماري هاي 
استروژن  سطح  شديد  كاهش  مزمن،  و  وخيم 
خون، انجام عمل هاي جراحي سخت و ابتال به 
عفونت هاي شديد اشاره كرد. مصرف داروهاي 
و  تيروييدي  ناراحتي هاي  فشارخون،  كاهنده 
كمبود ويتامين هاي A و D هم مي توانند باعث 
ريزش ناگهاني و شديد موها شوند. حاال كه با 
تاثير استرس بر ريزش موها آشنا شديد، بهتر 
است بدانيد اگر از نظر ژنتيكي مستعد ابتال به 
ريزش موي زودهنگام يا طاسي باشيد، احتمال 
جايگزين شدن موهاي ريخته شده در دوراني 
كه استرس را سپري مي كرده ايد، كم است اما 
اگر در خانواده تان سابقه ابتال به طاسي وجود 
پس  و  زود  خيلي  شما  موهاي  باشد،  نداشته 
رشد  فاز  وارد  استرس،  دوران  گذراندن  از 

موهاي  تار  جديد جاي  موهاي  تار  مي شوند و 
از دست رفته را مي گيرند.

رشد  الگوي  استرس،  شد،  گفته  كه  همان طور 
و  مي زند  هم  بر  را  موها  طبيعي  ريزش  و 
مي شود،  ناگهاني?شان  و  شديد  ريزش  باعث 
مانند  نسخه  اي  بدون  داروهاي  مصرف  پس 
ضدريزش»  «شامپوهاي  يا  «ماينوكسيديل» 
نخواهند  موها  رشد  بهبود  بر  تاثيري  تنها  نه 
از  را  موهايتان  وضع  است  ممكن  بلكه  داشت، 
چيزي كه است، بدتر هم بكنند. از طرف ديگر، 
به  ابتال  نشانه  مي تواند  موها  ناگهاني  ريزش 
در  بنابراين  باشد،  مختلف  بيماري  نوع   30
در  محسوس  تغيير  هرگونه  مشاهده  صورت 
پزشك  به  بالفاصله  موهايتان،  ريزش  الگوي 
علت  تا  كنيد  مراجعه  مو  و  پوست  متخصص 
مشكلتان تشخيص داده و درمان مناسبي براي 
مو  و  پوست  متخصص  اگر  شود.  انتخاب  آن 
علت ريزش موها را استرس فيزيكي يا رواني 
مي تواند  روان شناس  يك  با  مشاوره  دانست، 

برايتان بسيار موثر باشد.

تاثير استرس بر پوست
هم  را  ما  ظاهري  زيبايي  مي تواند  استرس 
استرس  دچار  وقتي  بدهد.  قرار  تحت تاثير 
همان  يا  استرس  هورمون  سطح  مي شويم، 
باالرفتن  با  و  مي رود  باال  بدن  در  كورتيزول 
زير  چربي هاي  ميزان  هورمون،  اين  سطح 
به  ابتال  احتمال  و  مي يابد  افزايش  هم  پوست 
اساس  بر  مي شود.  بيشتر  پوستي  آكنه هاي 
نتايج تحقيقاتي كه در سال 2001 در مجله هاي 
معتبر پوست و موي دنيا منتشر شد، استرس 
در برخي موارد مي تواند باعث كاهش آب بدن 
هم  پوست  چروكيدگي  و  خشكي  نتيجه  در  و 
شود. به همين دليل اگر بيماران مبتال به اگزما 
بيماري  شوند،  استرس  دچار  پسوريازيس  يا 
شد،  خواهد  آزارشان  باعث  پيش  از  بيش  آنها 
بنابراين متخصصان پوست دانشگاه ميشيگان 
به تمام افرادي كه در مواجهه با استرس دچار 
مي شوند،  قرمز  يا  چركي  پوستي  آكنه هاي 
توصيه مي كنند براي مدتي و تا خارج شدن از 
شرايط استرس، از خوردن خوراكي هاي چرب، 
به  آنها  پيشنهاد  كنند.  پرهيز  محرك  و  شيرين 
پوست  خشكي  دچار  استرس  با  كه  افرادي 
نوشيدني ها  انواع  از  مداوم  مصرف  مي شوند، 
مانند  مايعي  خوراكي هاي  و  آب  به خصوص 
غذا  اصلي  وعده هاي  همراه  رقيق  سوپ هاي 
استفاده  به عالوه،  است.  شام  يا  ناهار  مانند 
براي  بيشتر  يا   SPF 15 با  ضدآفتاب هايي  از 
كاهش عوارض استرس بر پوست به تمام افراد 
مي شود.  توصيه  سال  فصل هاي  همه  در  و 
دقيقه  تا 20  روزي 15  استرس  دوران  در  اگر 
چشمان خود را ببنديد و چند عدد پوست ميوه 
را روي صورت و دست هايتان قرار دهيد، هم 
به حفظ آرامش و هم به حفظ زيبايي پوستتان 

كمك شاياني كرده ايد.

تاثير استرس بر ناخن 
خيلي از افراد عادت دارند براي كاهش استرس 
روي  يا  بجوند  را  ناخن هايشان  خود  رواني 
اين  بزنند.  ضربه  ميز  روي  و  بكشند  زمين 
و  ناخن ها  شدن  بدشكل  باعث  مي تواند  كار 
شود.  آنها  سطح  روي  عمودي  خط هايي  ايجاد 
بسياري از كساني كه از بدشكل بودن ناخن هاي 
خود شكايت دارند، نمي دانند بدرفتاري ناشي از 
استرس باعث به وجود آمدن اين مشكل براي 
ناخن هايشان شده است. بهتر است اين افراد در 
طول دوران درمان استرس، هميشه ناخن هاي 
و  جويدن  عادت  تا  دارند  نگه  كوتاه  را  خود 
سرشان  از  زمان  مرور  به  آنها  با  زدن  ضربه 
بيفتد. ورزش كردن، پرهيز از حمام آب داغ و 
خود  و  ناخن ها  اطراف  پوست  كردن  مرطوب 
زيادي  حد  تا  مي تواند  استحمام  از  پس  آنها 
باعث كنترل استرس و كاهش عوارض بد ناشي 

از آن روي ناخن ها شود.

Science Daily, WebMD :منابع

سالمت

رازهاي طول عمر در 
DNA 100 ساله ها

جرج ابرهارت، ماه گذشته 107 ساله شد و دانشمندان 
سن  اين  به  او  مانند  افرادي  چگونه  بدانند  دارند  عالقه  
از  مقداري  است  قرار  بنابراين  رسيده اند،  باال  بسيار 

DNA او از اين لحاظ بررسي شود...

 ابرهارت يكي از 100 نفر افراد صدسال به بااليي است 
كه قرار است در طرحي شركت كنند كه آنها را با يكي 
يا  ژنوم  كل  توالي  تعيين  علمي  ابزارهاي  جديدترين  از 
شناسايي كل DNA يك فرد، مورد آزمايش قرار خواهد 
سالم  افراد   DNA بررسي  معتقدند  دانشمندان  داد. 
آنها  طوالني  عمر  علت  درباره  شواهدي  كهنسال  بسيار 
است  ممكن  بررسي  اين  يافته هاي  داد.  خواهد  دست  به 
كمك  ما  بقيه  به  كه  شود  داروهايي  توليد  باعث  روزي 

كنند عمري طوالني تر و بدون بيماري داشته باشيم.

دانشگاه  در  سالمندان  متخصص  پرلز،  توماس  دكتر 
بوستون مي گويد: «بعيد به نظر مي رسد فردي به سني 
مزيتي  اينكه  بدون  برسد  سال)   105 (مثال  باال  بسيار 
ژنتيكي داشته باشد.» پرلز به يافتن افراد صدساله براي 
«مسابقه جايزه ژنوميك X آركون» كمك مي كند. «بنياد 
ساخت  براي  مسابقه اش  دليل  به  بيشتر  كه   «X جايزه 
جايزه  دالر  ميليون   10 دارد،  شهرت  فضايي  هواپيماي 
 DNA 100 كد  كل  كه  مي كند  اهدا  پژوهشگراني  به 
مسابقه  داوران  سال را شناسايي كنند.  فرد باالي 100 
براساس دقت، كامل بودن و سرعت و هزينه تعيين توالي 

DNA صدساله ها جايزه را اهدا خواهند كرد.

آمريكا  نيوجرسي  در  چستر  اهل  ساله   107 ابرهارت 
او  مي پرداخت.  تنيس  تدريس  و  بازي  به  سالگي   94 تا 
مي گويد به اين علت در طرح جايزه X شركت مي كند كه 
به علم و تكنولوژي عالقه دارد. به گفته او هيچ كس ديگر 
و  است  نرسيده  صدسالگي  به  گسترده اش  خانواده  در 
فقط يك زوج به 90 سالگي رسيده اند. او معتقد است70 
عمر  باعث  ماري،  همسرش،  با  مشترك  زندگي  سال 
شوهرش  مي گويد  هم  همسرش  است.  شده  او  طوالني 
در طول زندگي عالقه شديدي به چيزهاي بسياري نشان 
مي داده، از ساختن راديو در زمان كودكي گرفته تا دنبال 
اما  بزرگسالي  در  الكترونيك  در  پژوهش  حرفه  كردن 
دانشمندان معتقدند عوامل ديگري هم در داشتن اين عمر 

طوالني دخيل هستند.

در  اينشتين  آلبرت  پزشكي  كالج  از  بارزيالي  نير  دكتر 
نيويورك مي گويد: «خصوصيات محافظت كننده ژن هاي 
ناشي  نامطلوب  آثار  است  ممكن  صدساله  افراد   DNA
خصوصيات  بررسي  كند.  خنثي  را  زندگي  سبك  از 
هميشه  آنها  كه  است  داده  نشان  صدساله ها  زندگي 
سبك زندگي كامال سالمي نداشته اند.» كهنسال ترين فرد 
زادروز  به  مانده  روز  چند  كه  زني  او،  بررسي  مورد 
110 سالگي اش درگذشت، 95 سال سيگار كشيده بود. 
را  او  كه  داشت  ژن هايي  خانم  «اين  مي گويد:  بارزيالي 
در مقابل محيط محافظت مي كرد.» يكي از خواهران اين 
زن در 102 سالگي و يكي از برادرانش در 105 سالگي 

درگذشتند.

طرح  كاليفرنيا،  سان ديه گوي  در  اسكيپزهلث  شركت 
ژنومي جداگانه اي را براي سالمندان اعالم كرد. در اين 
تعيين  براي  باالتر  و  ساله   80 فرد  هزار   DNA طرح 
توالي كامل ژنومي آنها مورد بررسي قرار خواهدگرفت. 
تعيين توالي كامل ژنوم اين افراد بسيار كهنسال نه تنها 
DNAهاي  ساير  بلكه  طوالني،  عمر  به  مربوط  ژن هاي 
مسوول تنظيم ژن ها را مشخص خواهد كرد. دكتر اريك 
توپول كه در اين طرح جديد شركت دارد، مي گويد: «به 
سالمت  و  بيماري  در  كه   DNA از  اجزايي  ترتيب  اين 
افراد  سني  ميانگين  شد.»  خواهند  شناخته  دارند،  نقش 
تا  افرادي  و  است  سال   87 طرح  اين  در  شركت كننده 
افراد  اين  دارد،  وجود  آنها  ميان  در  سال   108 حداكثر 
هرگز به ديابت، بيماري قلبي، سرطان يا بيماري عصبي 
مبتال نبوده اند. توپول مي گويد: «سوال اساسي اين است 
كه چرا اين افراد بسيار كهنسال به اين بيماري ها مبتال 

نشده  و به نوعي در برابر آنها مقاوم بوده اند.»

تاثير استرس بر پوست، مو و ناخن

استرس آمد و زيبايي رفت!
ترجمه: ندا احمدلو
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 10 دليل محكم براى 
ضرورت «پياده روى»  

    
پياده روى، تنها ورزشى است كه كمتر كسى مى تواند از انجام دادن آن 
به داليل واهى فرار كند، اما اگر كسى هنوز نياز دارد تا داليل محكمى براى 
همراه  ما  با  مطلب  انتهاى  تا  كنيم  مى  توصيه  بداند،  روى  پياده  ضرورت 

باشد. 
1) پياده روى از ديابت نوع 2 پيشگيرى مى كند: برنامه هاى پيشگيرى از 
ديابت نشان داده اند كه 150 دقيقه پياده روى در طول هفته و كاهش فقط 
7 درصد از وزن بدنتان (حدودا 5تا7 كيلوگرم) مى تواند 58 درصد خطر 

ابتال به ديابت را كاهش دهد. 

دراين  شده  انجام  مطالعه  سازد:  مى  نيرومند  را  شما  قلب  روى  2)پياده 
خصوص نشان مى دهد ميزان مرگ و مير در ميان مردان بازنشسته اى 
كه روزانه كمتر از 5/1 كيلومتر پياده روى دارند دو برابر مردانى بود كه 

روزانه بيش از دو مايل پياده روى مى كردند. 

3)پياده روى قلب شما را نيرومند مى سازد: مطالعه اى كه در اين خصوص 
بر روى 72488 پرستار انجام شد نشان داد افرادى كه 3 ساعت يا بيشتر 
در طول هفته پياده روى داشتند در مقايسه با زنانى كه پياده روى نداشتند 
35 درصد كاهش خطر حمالت قلبى و ديگر مشكالت قلبى را نشان دادند. 

4)پياده روى براى مغز مفيد است: مطالعه اى كه بر روى پياده روى و تأثير 
آن بر عملكرد هاى ذهنى انجام شد نشان داد زنانى كه معادل يك ساعت 
و نيم در طول هفته پياده روى داشتند به صورت چشمگيرى عملكرد ذهنى 
بهترى را در مقايسه با زنانى كه كمتر از 40 دقيقه در طول هفته پياده روى 

داشتند نشان مى دادند. 

5) پياده روى براى استخواهايتان مفيد است: تحقيقات نشان مى دهد زنانى 
كه يائسگى را پشت سر گذاشته اند و تقريبا 5/1كيلومتر در روز پياده روى 
هاى  مسافت  كه  زنانى  به  نسبت  بدنشان  كل  هاى  استخوان  چگالى  دارند 
كمترى را مى پيمودند باالتر بود، همچنين پياده روى براى پايين آوردن 

سرعت از دست رفتن استخوان هاى پا نيز بسيار مؤثرست. 

6)پياده روى عالئم افسردگى را تسكين مى دهد: 30 دقيقه پياده روى، 3 
تا 5 بار در هر هفته به مدت 12 هفته، عالئم افسردگى را حدود 47 درصد 

كاهش مى دهد. 

7)پياده روى ميزان خطرابتال به سرطان پستان و كولون (روده بزرگ) را 
كاهش مى دهد: زنانى كه معادل يك ساعت و 15 دقيقه تا 2 ساعت و نيم 
در هفته پياده روى سريع دارند نسبت به زنان بى تحرك 18 درصد خطر 
داده  نشان  بسيارى  مطالعات  دارند.  پستان  سرطان  به  ابتال  براى  كمترى 
افراد  در  و  كرده  پيشگيرى  كولون  سرطان  از  تواند  مى  ورزش  كه  است 
مبتال به اين بيمارى نيز اثرات ورزش منظم به شكل افزايش كيفيت زندگى 

و كاهش ميزان مرگ و مير ناشى از اين بيمارى خود را نشان مى دهد. 

8) پياده روى سالمت عمومى بدن را بهبود مى بخشد: فقط 3 بار در طول 
هفته و هر بار 30 دقيقه پياده روى به صورت چشمگيرى مى تواند سالمت 

سيستم قلبى ريوى را تأمين نمايد. 

9) پياده روى به شكل مسابقات كوتاه مدت هم سطح سالمتى را ارتقاء مى 
دهد: مطالعه زنان كم تحرك نشان مى دهد كه پياده روى در طى يك رقابت 
كوتاه مدت ( 3 مرحله پياده روى 10 دقيقه اى روزانه) منجر به پيشرفت 
مشابهى در سالمتى شده و يا حداقل منجر به كاهش چربى بدن با افزايش 

زمان آن مى شود (يك پياده روى 30 دقيقه اى روزانه) 

10) پياده روى عملكرد فيزيكى بدن را بهبود مى دهد: تحقيقات نشان مى 
فيزيكى  هاى  عملكرد  و  اندام  تناسب  روى  پياده  كه  براين  عالوه  كه  دهد 

هم  مسن  افراد  در  جسمى  هاى  ناتوانى  از  بخشد  مى  بهبود  را  (بدنى) 
جلوگيرى مى كند. 

� چه مقدار پياده روى داشته باشيم؟ 
دو پيشنهاد در اين مورد وجود دارد: 

توصيه اول: 30 دقيقه پياده روى با شدت متوسط براى 5 روز يا بيشتر در 
طول هفته پيشنهاد مى شود. البته مى توانيد اين 30 دقيقه را به دو زمان 
15 دقيقه اى يا 3 زمان 10 دقيقه اى تقسيم كنيد. منظور از شدت متوسط، 

ايجاد احساس گرما و نفس نفس خفيف در فرد است. 
توصيه دوم: انجام 20تا60 دقيقه فعاليت مداوم براى 3 تا 5 روز در طول 

هفته كه ضربان قلب را به 60تا 90 درصد حداكثر ضربان برساند. 

� پياده روى براى كاهش وزن 
دو نكته در مورد پياده روى و كاهش وزن: 

1)پياده روى همانند ديگر ورزش هاى هوازى كالرى سوز بوده و به كاهش 
بدن  به  كالرى  ورودى  بايد  وزن  كاهش  براى  االبته  شود.  مى  منجر  وزن 
را با رعايت يك رژيم غذايى مناسب كاهش داده و از طرف ديگر خروجى 
كالرى بدن را با داشتن يك فعاليت بدنى نسبتا شديد افزايش دهيم تا بدن 
به يك تعادل انرژى مناسب دست پيدا كند. بنابراين اگر مى خواهيد وزنتان 
را كاهش دهيد حتى اگر پياده روى زيادى داريد ميزان كالرى دريافتى تان 

را از غذاها كاهش دهيد تا به نتيجه بهترى دست پيدا كنيد. 
2) ورزش براى حفظ وزن اهميت بيشترى دارد تا كاهش آن. مطالعات دو 
دهه اخير دانشمندان نشان مى دهد افرادى كه پس از كاهش وزن به ورزش 
كاهش  وزن  هستند  تحرك  كم  كه  افرادى  از  بهتر  بسيار  آورند  مى  روى 

يافته خود را حفظ مى كنند. 
از  يكى  عنوان  به  روى  پياده  كه  است  ذكر  به  الزم  انتها  در  آخر:  نكته 
مفيدترين، در دسترسيترين و كم هزينه ترين ورزشها به راحتى مى تواند 
جايگاه خود را در زندگى روزمره ما پيدا كند. كافى است قسمتى از مسيرى 
را كه هر روزه با اتوبوس، اتومبيل شخصى و... مى پيماييم با پياده روى 
طى كنيم؛ يعنى صبح ها حدودا 20 دقيقه زودتر از خواب بيدار شده تا وقت 
كافى براى پياده روى صبحگاهى در مسير دانشگاه، محل كار، مدرسه و... 
داشته باشيم. به اين ترتيب حدودا 2 ساعت پياده روى را تنها با20 دقيقه 
زودتر بيدار شدن به زندگى خود هديه كرده ايم. به ياد داشته باشيم انجام 
فعاليت بدنى هر چند كوتاه مدت و با شدت كم تأثيرات مفيدش را بر بدن 

ما بر جاى خواهد گذاشت.

وياس بوآس 12 هزار پوند 
جريمــــه شد 

اتحاديه فوتبال انگليس «آندره وياس بوآس» سرمربي 
چلسي را به دليل اظهارنظر پس از شكست اين تيم 
برابر كويينز پارك رنجرز 12 هزار پوندجريمه كرد. 
داور  فوي»  از «كريس  چلسي  پوشان  آبي  سرمربي 
و  كرد  اخراج  را  وا»  بوسيگ  كه «خوزه  مسابقه  اين 
به  گرفت  رنجرز  پارك  كويينز  سود  به  پنالتي  يك 

شدت انتقاد كرد. 
هزار   20 مجموع  در  هم  چلسي  ديگر  بازيكن  هفت 
پوند جريمه شدند. هرچند كه وياس بوآس هرگونه 
گناهكار  سرانجام  ولي  كرد  رد  را  واتهام  سوءرفتار 
شناخته و به او هشدار داده شد كه از اين پس مراقب 
رفتارش باشد. اين سرمربي پرتغالي گفته بود: «داور 
ضعيف بود، بسيار بسيار ضعيف و نتيجه آن را هم 
او  و  كردم  صحبت  او  با  بازي  پايان  در  ديديد.من 
نسبت به من رفتاري بسيار پرخاشگرانه داشت. البته 
من اهميتي نمي دهم كه حال او خوب است يا نه. به هر 
حال هر فردي يك روز خوب دارد و يك روز بد ولي 
اين روز براي ما بد نبود اما داور روز بدي داشت. 
نتيجه سه بازي چلسي را داوران تغيير دادند و اين 

در شأن ليگ برتر انگليس نيست.» 

پاهاي دونده كنيايي
 قطع شد

در  شدن  گرفتار  روز  دو  از  پس  كنيايي  دونده  يك 
برف و كوالك آالسكا سرانجام هر دو پاي خود را 
در برف جا گذاشت. پزشكان هنگامي تصميم به قطع 
بيرون  براي  تالششان  كه  گرفتند  دونده  اين  پاهاي 
ماند،  بي نتيجه  وي  منجمد  پاهاي  از  كفش  آوردن 
اتفاقي كه هيچ گاه از مقابل چشم هاي مسئول هتلي كه 
وي پس از 48 ساعت گرفتاري در دماي زير صفر 
به آنجا انتقال يافته بود، محو نخواهد شد. به گزارش 
بي بي سي اسپورت، «ماركو چه ستو» حين برگزاري 
آالسكا  آنكوريج  دانشگاه  ميداني  و  دو  رقابت هاي 
بدون به تن داشتن لباس مناسبي براي محافظتش در 
مقابل سرماي شديد ناپديد شده بود. ماموران گشت 
پس از يك جست وجوي 48 ساعته نفسگير توانستند 
در روز نهم نوامبر (18 آبان) ماركو را در حالي كه 
انداخته  كار  از  را  پاهايش  و  دست ها  شديد  سرماي 

بود از مرگ حتمي نجات دهند.

اميدوارند  آالسكا  آنكوريج  دانشگاه  مقامات  اگرچه   
اما  برگردانند،  اولش  حالت  به  را  ماركو  دست هاي 
براي پاهاي از قوزك قطع شده اين دونده نمي توانند 
كاري كنند. ماركوي 28 ساله با خاطره پاهاي خود 
مجبور است تا پايان دوره مداوا در بيمارستان بماند. 
اظهار  با  تغذيه  و  پرستاري  رشته  دانشجوي  اين 
اميدواري براي بازگشت به جامعه در برابر مشكالتي 
طبق  است.  كرده  خواهي  عذر  آورده،  وجود  به  كه 
و  دانشگاه  از  ستو  چه  آنكوريج،  دانشگاه  بيانيه 
او  جست وجوي  عمليات  جريان  در  كه  داوطلباني 

شركت داشته اند، تشكر كرده است.
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جايزه بهترين فوتساليست آسيا به يك ايراني رسيد 

كشاورز بر بام فوتسال آسيا
در  شنبه  سه  روز  آسيا  فوتبال  سال 2011  برترين هاي  جوايز  اهداي  مراسم 
مالزي، مقر كنفدراسيون فوتبال آسيا آغاز شد و در اولينبخش نام سه نامزد 
نهايي كسب عنوان بهترين فدراسيون فوتبال سال اعالم شد. در حالي كه يك 
روز قبل از مراسم نام فدراسيون فوتبال ايران در ميان نامزدهاي كسب عنوان 
در  قطر  و  ژاپن  استراليا،  فدراسيون هاي  نام  داشت،  قرار  فدراسيون  بهترين 
فهرست نهايي به چشم مي خورد و اين عنوان سرانجام به فدراسيون فوتبال 
ژاپن رسيد. قهرماني ژاپن در جام جهاني زنان در كسب اين عنوان تاثيرگذار 
كره  فوتبال  فدراسيون  به  آسيا  سال  جوانمردانه  بازي  جايزه  همچنين  بود. 
بخش  در  بود.  عنوان  اين  كسب  نامزد  ديگر  ازبكستان  گرفت.  تعلق  جنوبي 
حسن  اصغر  علي  كشاورز،  محمد  هم  آسيا  سال  فوتساليست  بهترين  انتخاب 
به  نهايت  در  عنوان  اين  كه  داشتند  حضور  ژاپن  از  هاتاكايما  برونو  و  زاده 
محمد كشاورز، بازيكن تيم ملي ايران و تيم شهيد منصوري قرچك اهدا شد 
تا براي چندمين سال متوالي يك فوتساليست ايراني اين عنوان را كسب كند. 
محمد كشاورز كه با پيراهن تيم شهيد منصوري قرچك در جام باشگاه هاي 
آسيا نمايش قابل اعتنايي داشت و در فينال اين مسابقات حضور داشت پس 
از دريافت اين عنوان گفت: بايد از همه تشكر كنم. از فدراسيون فوتبال ايران 
و از همه مربياني كه به من كمك كردند تا من قدم در اين راه بگذارم. خيلي 
اينجا  كنم.  كسب  را  جايزه  اين  ايراني  يك  عنوان  به  توانستم  كه  خوشحالم 
مراسم باشكوهي در حال برگزاري است و همه بزرگان فوتبال آسيا در آن 
حضور دارند، همچنين سپ بالتر و ديگر مسئوالن AFC در اينجا هستند و 
من واقعا خوشحالم كه توانستم از ميان نامزدهاي ديگر اين عنوان را به دست 
بياورم. عوامل زيادي در اين انتخاب تاثيرگذار بوده است، هم قدرت تيم ملي 
فوتسال ايران و هم قدرت بازيكنان ايران در فوتسال و اينكه خودمان را فراتر 
از آسيا مي دانيم و با تيم هاي سطح اول جهان مقايسه مي كنيم، باعث شد كه 

من اين عنوان را به دست بياورم. 
در  و  شويم  قهرمان   2012 فوتسال  جهاني  جام  در  ايران  ملي  تيم  اميدوارم 

سال هاي بعد هم اين عنوان همچنان به فوتساليست هاي ايران تعلق پيدا كند.»

تيم ملى دوباره سقوط كرد  
در فهرستى كه روز چهارشنبه از سوى سايت فيفا انتشار يافت، تيم ملى ايران 
كه تحت رهبرى كارلوس كى روش مجوز صعود به دور بعدى مقدماتى جام 

رده  در   ، سقوط  پله  و 3  امتياز  با 616  كرد،  دريافت  را  برزيل  جهانى 2014 
چهارم آسيا و 45 جهان ايستاد.

ايران در رده بندى قبلى در مكان 42 جهان با 626 امتياز قرار داشت.
اول  رده هاى  در  همچنان  كره جنوبى  و  استراليا  ژاپن،  تيم هاى  آسيا  قاره  در 
تا سوم هستند و در جمع همه تيم هاى دنيا، عناوين 19، 22 و 32 را به خود 

اختصاص داده اند.
دارد.  قرار  دنيا  بهترين هاى  صدر  در  همچنان  اسپانيا  تيم  كلى  رده بندى  در 
گذشته  ماه  در  جهان  تيم  بهترين  عنوان  به  اكنون  امتياز  با 1564  ماتادورها 
شناخته مى شوند. در اين فهرست هلند و آلمان با 1365 و 1345 ا امتياز دوم 
و سوم هستند.اما تيم هاى اروگوئه، انگليس، برزيل، پرتغال، كرواسى، ايتاليا و 

آرژانتين، رده هاى چهارم تا دهم جدول را به خود اختصاص داده اند.

ورزش

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

 اتفاقات حيرت انگيز 
مراسم انتخاب برترين 

هاي سال آسيا 
در مراسم انتخاب برترين هاي فوتبال آسيا در سال 2011 كه 
مالزي  كواالالمپور  شهر  در  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  مقر  در 
برگزار شد سرور جباروف از ازبكستان عنوان بهترين بازيكن 

انتخاب  براي  نهايي  ليست  در  آورد.  به دست  را  آسيا  سال 
بهترين بازيكن سال آسيا كه از سوي AFC معرفي شده بود 
نام 6 بازيكن ديده مي شد. هادي عقيلي از ايران، سرورجباروف 
هو  ژاپن،  از  هوندا  كي سوكه  و  كاگاوا  جي  شين  ازبكستان،  از 
جا چئول و يئون كي هون از كره جنوبي، 6 بازيكن نهايي اين 
فهرست بودند كه بازيكنان ژاپني و كره اي به دليل عدم حضور 
و  آسيايي  مختلف  ليگ هاي  در  بازي هايشان  و  مراسم  اين  در 
اروپايي، از فهرست نهايي حذف شدند تا عقيلي و جباروف تنها 
نامزدهاي كسب اين عنوان باشند. در پايان اما سرور جباروف 
به عنوان بهترين بازيكن سال آسيا انتخاب شد تا ايران همچنان 
پس از 7 سال در حسرت كسب اين عنوان باقي بماند. آخرين 
بهترين  عنوان  بود  توانسته   2004 سال  در  كريمي  علي  بار 

بازيكن سال آسيا را كسب كند. 

انتخاب بهترين بازيكن سال آسيا يكي از خنده آورترين مراسمي 
است كه AFC هرساله برگزار مي كند. از ماه ها قبل از برگزاري 
اين مراسم، البي هاي پشت پرده شيوخ از يكسو و شرقي ها از 
سويي ديگر آغاز مي شود. آنها تالش مي كنند بازيكن يا بازيكنان 
جايزه  اين  دريافت  نامزدهاي  فهرست  در  را  خود  نظر  مورد 
قرار دهند. در اروپا و فوتبال سطح اول جهان به دليل شناخته 
شده بودن بازيكنان و زير ذره بين رفتن كيفيت آنها امكان هيچ 
گونه شعبده بازي براي برگزاركنندگان وجود ندارد و اغلب از 
قبل مي توان حدس زد كدام بازيكن در نهايت به عنوان بهترين 
بازيكن سال انتخاب خواهد شد، اما داستان فوتبال آسيا كامال 
متفاوت است. در مراسم انتخاب بهترين بازيكن سال جهان از 
تمام مربيان ملي نظرخواهي صورت مي گيرد و در نهايت برآيند 
نظرات آنها لحاظ مي شود اما در آسيا هيچ گونه نظرخواهي در 
كار نيست و مديران AFC انواع و اقسام قوانين من درآوردي 
را در انتخاب بازيكن سال لحاظ مي كنند. آنها در سالهاي اخير 
تالش كرده اند اين جايزه از دسترس كشورهاي صاحب فوتبال 
خارج شود تا به زعم خودشان ساير كشورها هم براي ورود 

به عرصه فوتبال حرفه اي انگيزه پيدا كنند! 

كنفدراسيون فوتبال آسيا از هفده سال قبل تا امروز بهترين هاي 
قاره را در زمينه هاي مختلف انتخاب مي كند. دوره هاي ابتدايي 
معموال  و  نبودند  غريب  و  عجيب  اخير  ادوار  مثل  مراسم  اين 
مي شد از بازيكني كه به عنوان بهترين انتخاب مي شد دفاع كرد. 
سعيد العويران با درخشش در جام جهاني 1994 آمريكا و گل 
فوق العاده اي كه به بلژيك زد در اولين مراسم انتخاب بهترين 
بازيكن از سوي AFC روي سن رفت و جايزه را به عربستان 
برد، پس از او ماسامي ايهارا دومين نفر بود و موفق شد نام 
ژاپن را به فهرست بهترين بازيكنان آسيا وارد كند اما از سال 
1996 درخشش ايراني ها جا را براي ديگران تنگ كرد. خداداد 
عزيزي در جام ملت هاي آسيا در امارات چشم ها را خيره كرد 
كه  ناكاتا  توشي  هيده   98 و   97 سال هاي  در  شد.  بهترين  و 
پا  و  دست  خودش  براي  رسمي  و  اسم  ايتاليا  باشگاه هاي  در 
دايي  علي  و  رفت  سن  روي  حديث  و  حرف  بدون  بود  كرده 
هم در مراسم سال 1999 در بيروت تنديس را باالي سر برد. 
نواف التمياط از عربستان بعد از گل هاي زيبايي كه در جريان 

مسابقات جام ملت هاي آسيا زد، بازيكن سال 2000 شد و فان 
زهي يكسال بعد پرچم چين را باال برد تا اولين و آخرين چيني 
مسابقات  از  بعد  ژاپني  اونو  شينجي  بگيرد.  لقب  فهرست  اين 
سال 2002  مرد  كره،   – ژاپن  مشترك  ميزباني  به  جهاني  جام 
شد و سپس مهدي مهدوي كيا براي بار سوم نام ايران را در 
صدر جوايز سال آسيا قرار داد. در سال 2004 علي كريمي با 
تا  رفت  كواالالمپور  به  چين  آسيا  ملت هاي  جام  در  درخشش 
بازيكن  المنتشري  حمد  بگيرد.  را  آسيا  بازيكن  بهترين  جايزه 
سال 2005 شد و ابراهيم خلفان قطري توانست اسم قطر را در 
درخشش  از  بعد  القحطاني  ياسر  كند.  ليست  وارد  سال 2006 
در جام ملت هاي آسيا 2007 عنوان مرد سال فوتبال قاره كهن 
جباروف  سرور   2008 سال  در  و  داد  اختصاص  خود  به  را 
ازبكستاني در حضور ژاپني ها و نماينده امارات، نفر اول شد. 
در سال 2009 وشيتو اندو ژاپني با كسب 120 امتياز به عنوان 
در  بازيكن  بهترين  جايزه  آخرين  و  شد  انتخاب  سال  بازيكن 
تيم  استراليايي  كاپيتان  اوگننوفسكي،  ساشا  به  هم   2011

سئونگنام ايلهوا كره جنوبي رسيد. 

سال  بازيكن  بهترين  عنوان  به  عربستاني  التمياط  نواف  وقتي 
انتخاب هاي  درباره  زمزمه ها  اولين  شد  انتخاب  قاره   2000
از  يكي  روزها  آن  تمياط  گرفت.  شكل  كنفدراسيون  عجيب 
بهترين ها بود اما در شرايطي جايزه را به خود اختصاص داد 
هم  چيني  زهي  فان  بود.  گرفته  فاصله  اوجش  روزهاي  از  كه 
فاصله زيادي با بازيكناني كه سالهاي قبل بهترين شده بودند 
داشت و مشخص بود كه AFC عالقه مند است يك چيني را هم 
به فهرست بهترين هاي آسيا اضافه كند. انتخاب حمد المنتشري 
عربستاني در سال 2005 و بخصوص اهداي جايزه به ابراهيم 
خلفان قطري يك سال پس از آن، مراسم انتخاب بهترين بازيكن 
سال آسيا را به يك لطيفه خنده دار تبديل كرد. اين در حالي بود 
كه لژيونرهاي كشورهايي مثل ژاپن و كره جنوبي در ليگ هاي 
مختلف اروپايي مي درخشيدند اما AFC روي خوشي به آنها 
برسد  دار  حق  به  حق  بود  قرار  اگر  آنكه  چه  نمي داد.  نشان 
كليدي  و  ثابت  بازيكن  به  كه  جنوبي  كره  از  سونگ  جي  پارك 
اخير،  سالهاي  در  مي توانست  بود  شده  تبديل  منچستريونايتد 
 AFC پياپي تنديس بهترين بازيكن آسيا را از آن خود كند. نفع
اما در اين بود كه بازيكن سال از بين گزينه هايي كه در داخل 
مي شوند  برگزار  كنفدراسيون  نظر  زير  كه  مسابقاتي  و  قاره 

انتخاب شود. 

مقدماتي  بازي هاي  در  بازيكنان  درخشش  حتي  دليل  همين  به 
و  نمي شود  لحاظ  بازيكن  بهترين  انتخاب  در  هم  جهاني  جام 
مي گيرد.  قرار  مالك  قهرمانان  ليگ  و  آسيا  ملتهاي  جام  صرفا 
مراسم  در  آسيايي  لژيونرهاي  حضور  امكان  عدم  ابتدا   AFC
پارك جي سونگ  مثل  تا بازيكناني  كرد  بهانه  را  جوايز  اهداي 
و جواد نكونام را از فهرست مدعيان حذف كند. اين در حالي 
كه  هفته  وسط  روزهاي  در  جوايز  اهداي  مراسم  اگر  كه  بود 
لژيونرها  مي شد  برگزار  نيستند  جريان  در  اروپايي  ليگ هاي 
مي توانستند به آسيا سفر كنند اما كنفدراسيون دقيقا اين مراسم 
را در روزهاي پرترافيك فوتبال اروپا برگزار مي كند و مسلما 
مقاطعي  چنين  در  خود  بازيكنان  به  جدايي  اجازه  باشگاه ها 
نمي دهند. AFC پس از آن با نحوه امتيازدهي به بازيكنان عمال 
تنها  كرد  اعالم  و  كرد  خارج  نامزدها  فهرست  از  را  لژيونرها 
بازيكناني كه در مسابقات درون قاره اي به ميدان بروند شانس 
فهرست  به  بازيكناني  ترتيب  اين  به  دارند.  را  جايزه  دريافت 
نامزدهاي برترين بازيكن سال اضافه شده اند كه حتي بعضا به 

تيم هاي ملي كشورشان هم دعوت نمي شوند. 

ابراهيم  مجيدي،  فرهاد  عقيلي،  هادي  مثل  بازيكناني  ايران  در 
صادقي، قاسم حدادي فر، سيدمهدي سيدصالحي، محسن بنگر 
قرار  نامزدها  فهرست  در  اخير  سالهاي  در  طالبي  فرشيد  و 
اعتراض هايي  ايران  داخل  از  حتي  شد  باعث  آنچه  گرفته اند. 
اينكه  به  نامبرده  بازيكنان  و  بگيرد  صورت  انتخاب ها  اين  به 
گرفته اند  قرار  هجمه  مورد  افتخاري  چنيني  كسب  از  بعد  چرا 
معترض شوند. ساز و كار AFC براي انتخاب بهترين بازيكن 
بازي هاي  در  را  خود  ناظران  فهرست  آنها  است.  ساده  بسيار 
بهترين  عنوان  به  كه  بازيكناني  به  و  مي كنند  بررسي  مختلف 
بازيكن ميدان انتخاب شده اند امتياز مي دهند. اين يعني هيچ گونه 
نظرخواهي از كارشناسان در كار نيست و به همين دليل است 
كه ديگر كسي براي دريافت اين جايزه سر و دست نمي شكند. 
AFC در مراسم انتخاب بهترين ها برنامه هاي مفرح ديگري را 
هم تدارك مي بيند. مثال اينكه آنها تنها كنفدراسيوني در جهان 
هستند كه بهترين ناظر سال را هم انتخاب مي كنند. طبيعتا هيچ 
اين  و  ندارد  وجود  ناظر  بهترين  انتخاب  براي  مالكي  و  معيار 
جوايز تنها در مواردي مثل نان قرض دادن به يكديگر و جبران 

برخي خوش خدمتي ها كاربرد دارند.
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

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

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

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

يكنواختى شده است. 
� ارديبهشت ماه: 

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

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

و دره هاى زندگى عبور كنيد.
� خرداد ماه: 

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

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

كه رخ ميدهند مشاهده كنيد.
� تير ماه: 

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

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

ندهيد و كمى تامل كنيد.
� مرداد ماه: 

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

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

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

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

همين دليل باعث شده است كه زندگى شما در گذشته گره هاى 
كردن  كار  توان  و  قدرت  تا  است  بهتر  ؛  باشد  داشته  بسيارى 
را داريد از همين امروز شروع به كار كردن كنيد تا ذخيره و 

اندوخته اى براى آينده خود داشته باشيد.
� مهر ماه: 

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

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

آينده داشته باشيد.
� آبان ماه: 

شما به راحتى نميتوانيد هيجانات و صحبت هاى خود را كنترل 
كنيد، شايد به نظرتان اين صحبت ها كوچك باشد و ناچيز به 
نظر برسد اما بايد به صحبت هاى خود دقت كنيد زيرا ممكن 

است از همين صحبت هايتان بر عليه شما استفاده شود. 
شما زيادى بى احتياط هستيد و در كارهايتان با بى دقتى كامل 

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

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

خواهند داد كه ممكن است برخى از انها منفى نيز باشند.
به مسائلى كه اهميتى ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است تا 
اين حد فكر و خيال نداشته باشيد و اجازه دهيد اطرافيان تان 
نيز در كارهايتان به شما كمك كنند زيرا زندگى تان ساده تر 

خواهد شد.
� دى ماه: 

زحمت شما زياد ميشود و اين مقدمه اى براى حركتتان در يك 
مسير دلخواه است ؛ فعاليتهاى فرهنگى ميتواند اصل وجودى 
نيز  را  خودتان  آنكه  ضمن   ، بشناساند  اطرافيان  به  را  شما 

خوشحال ميكند . 
كمى  را  خود  اقتصادى  فعاليتهاى  به  راجع  گيرى  تصميم  اگر 
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: 

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

به دست بياوريد.
� اسفند ماه: 

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

با بى تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد. 

شما درك صحيحى از مسائل زندگى داريد و اكثر اوقات حدس 
هايى كه در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد درست هستند 
را  خود  ذهن  و  نباشيد  ناگوار  خبرهاى  شنيدن  منتظر  مدام  ؛ 

عادت دهيد كه با تصميم گيرى هاى منطقى پيش برود. 

جدول و سرگرمى






