
محكوميت بين المللى عليه ايران
بازتاب تجمع اعتراضي عده اى مخالف با سياست هاي دولت انگلستان در مقابل سفارت 
اين كشور، در عرصه بين المللي دور از انتظارنبود. اين اقدام كه منجر به ورود به سفارت 
و تسخير آن توسط افرادى خشمگين  شد با اقدام ورود اعتراض آميز جمع ديگري از 
معترضان به باغ قلهك كه در اختيار دولت انگليس است، همزمان شد. در كنار واكنش هاي 
دستور  و  نمود  تهران  از  كارمندانش  خروج  به  اقدام  كه  انگليس  خارجه  وزارت  شديد 
تعطيلي فوري سفارت ايران در لندن را صادر كرد، شوراي امنيت سازمان ملل نيز در 
واكنشي مبادرت به تشكيل جلسه فوق العاده نموده و بيانيه اي را عليه ايران صادر كرد. 

اين اقدام سران شوراي امنيت با اعتراض هاي مقامات ايران مواجه شد. 

در  افراد  اين  اعتراض آميز  تجمع  از  بيانيه اي  ضمن  ابتدا  ميزبان  كشور  خارجه  وزارت 
مقابل سفارت انگليس كه آن را رفتار غيرقابل قبول معدودي از معترضين دانست، اظهار 
تاسف نمود و اعالم كرد كه اقدامات الزم انجام خواهد شد اما پس از اقدام دولت انگليس 
در تعطيلي سفارت ايران در اين كشور،  وزارت خارجه ايران در واكنش به اين اقدام تمامي 

كاركنان سفارت انگليس را از كشور اخراج كرد. 
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هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  

صرف نظر از آن كه علت حمله به سفارت و كنسولگرى بريتانيا در تهران چه بوده است، نفس عمل حكايت از يك 
عدم اداراك حقيقى در روابط مى كند.

آن چه در پس ذهن طراحان و اجراكنندگان اين حمله گذشت، هيچ نظر و گذرى نداشت بر آن چه در عرصه بين 
المللى به عنوان عرف وقوانين ثبت مى شود. محدوده هر سفارت، به منزله خاك آن كشوراست در كشور ميزبان. 
بنابراين قوانين آن كشور بر محدوده خاك سفارت جاريست به همين دليل ساده، هنگام ورود به خاك سفارتخانه 
و يا كنسولگرى ايران، رعايت حجاب بر همه - چه تابعان ايرانى، چه مراجعه كنندگان- اجباريست. اين قوانين 

تازگى ندارد و مورد تاييد و امضاى تمامى اعضا كشورهاى عضو سازمان ملل و جز آن است.
  بنا برهمين قوانين، حفاظت از محدوده بيرونى سفارت و تامين امنيت اعضاء هيئت سياسى نيز به عهده كشور 
ميزبان است و پليس و سيستم امنيتى كشور مهمان، فقط در حوزه داخل خاك خود يعنى سفارت يا كنسولگرى، 
حق دفاع دارد. در زمان حمله شش جوان عرب با گذرنامه هاى عراقى به خاك سفارت ايران و به گروگان گرفتن  
بريتانيا بود كه در نهايت براى نجات نيرو  آوريل 1980، اين پليس  6 روزه اتباع ايرانى و اعضا سفارت در30 
فرستاد و خوشبختانه همه ايرانيان به سالمت آزاد شدند. آيا با چنين شرايطى مى توان گفت كه حكومت ايران 
وظيفه ميزبانى خود را انجام داده است؟ آيا اخيرا اگر پليس سويس هم در مقابل كسانى كه به سفارت ايران در 
برن حمله كردند، سكوت اختيار مى كرد، اين عمل مورد تاييد مقامات سياسى و حكومتى ايران قرار مى گرفت؟

را  بريتانيا  همواره  ما  كه  اين  است.  بوده  جدى  فرودهاى  و  فراز  درگير  همواره  بريتانيا،  و  ايران  روابط  تاريخ   
"استعمار پير" ناميديم و بخش جدى از مشكالت خود را بر گردن او مى اندازيم، -كه تنها ريشه در وهم ندارد 
بلكه بخشى از حقيقت را هم در خود نهفته دارد-، و يا اين كه رئيس مجلس عصبانيت ايران از بريتانيا را دليل اين 
حمله مى داند، مطلقا دليل موجهى نيست. در بين بيانات دولتمردان، هيچ  نشانى از موجه بودن اين عمل و سكوت 
دولتمردان وجود ندارد. مگر نه اين كه ديپلماسى براى حل اين گونه مشكالت است و براى يافتن راه حلى كالمى 

براى مشكالت؟
از  مردم  عصبانيت  شايد انعكاس  آن)  ديپلماتيك  تبعات  از  خورد، (جدا  مى  رقم  ايران  تاريخ  بر  روزها  اين  آنچه 
تمامى تحريم ها و فشارهاست ولى به سخره گرفتن آبروى ملتى كه همواره مفتخر وسربلند بود به مهمان نوازى 

و اصرار داشت كه پايبند اصول بين المللى است، بسيار تاسف بار است. 
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

طبيعت اخبار ناگوار بر گوينده تاثير مى گذارد.
آنتونى و كلئوپاترا، پرده ى اول، صحنه دوم.

The nature of bad news infects the teller.
Antony and Cleopatra, Act 1, sc.2.

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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تسليت
جناب سرهنگ كاظم ايزد خواه،  ضايعه درگذشت همسر گرامى ومهربانتان را از صميم قلب تسليت عرض 
نموده و براى آن مرحومه مغفوره آرامش ابدى را خواستاريم و نيز از بارگاه يگانه دادار حكيم براى تمامى 

بازماندگان ايشان ،  تندرستى ، شكيبايى و توان تحمل اين مصيبت را خواهانيم
از طرف تهرانى و دوستان

انديشه

روشنفكرى و مفهوم آن
بخش هشتم سخنرانى آقاى داريوش آشورى در كانون ايران 

لندن

... 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 و تا آن زمان كه ما خودمان 
را در مركز عالم مى دانستيم، يكدفعه اينها مى گويند كه شما 
در مركز عالم نيستيد، شما در يك جايى هستيد كه من اسمش 
را خاور ميانه گذاشته ام. شما ديگرى، در جايى هستيد كه من 
اسمش را خاور دور گذاشته ام. شما بايد خودتان را در آنجا 
ببينيد. و اما به نسبت به چه كسى؟ نسبت به من كه در مركز 
هستم. خاور من و باختر من كجاست؟ من به آنها خاور نزديك، 
خاور دور و خاور ميانه مى گويم. به اين ترتيب در واقع مشرق 
و مغرب تعريف مى شوند. و فهم تازه اى از عالم و از ساختار 
جغرافيا پيدا مى شود. بعد فهم تازه اى از تاريخ پيدا مى شود. 
خب تاريخ ها تا پيش از زمان مدرن چگونه بودند؟ اينها رواياتى 
بودند از آنچه كه مثال سرگذشت قومى است و مبداء آنها هم 
معموال مبداء ايدئولوژيك است. فرض كنيد تاريخى كه مثال در 
شاهنامه با كيومرث روايت مى شود، به تاريخ هاى مثال دوران 
اسالمى كه مى آيد با آفرينش آدم و حوا در بهشت شروع مى 
شود. مبدا تاريخ، هبوط آدم از بهشت به عالم خاكى مى شود و 
بعد هرچه به جلوتر مى آيد، آرام آرام از آن دوره ى اساطيرى 
دور مى شود و به دوره ى افسانه اى مى آيد و تبديل به قصه 
مى شود. مثال آدم هايى كه هشتصد يا هزار سال عمر مى كنند. 
كه داريم مثال نوح نبى هزار سال و رستم ششصد سال عمر 

داشته اند و گيل گمش و... نيز به همين ترتيب. 
بعد مى آيد وارد يك دوره ى تاريخى مى شود و اصطالحاتى 
شاهان  تاريخ  از  هم  بيشتر  و  هست  دوران  اين  از  حال  هر  به 
مى باشد. ما چيزى به اسم تاريخ اجتماعى، تاريخ ادبى و ساير 
فرض  ترتيب  همين  به  و  نداريم.  بينيم  مى  امروز  كه  چيزهايى 
كنيد چينى ها هم همينطور هستند، هندى ها نيز به همين ترتيب 

و در كل بقيه عالم نيز همينطور هستند. 
تا اينكه تاريخ شناسى مدرن به وجود مى آيد و زمان و تاريخ را 
اندازه گيرى مى كند و بعد از تاريخ به باستانشناسى مى رود. 
خب اينهايى كه سند و نوشته هست پس مى شود آنها را ترجمه 
كرد. حتى زبانهاى مرده و از ياد رفته را مى روند و مى خوانند. 
زبان هاى قديم مصرى را مى روند و مى خوانند. زبان فارسى 
آشورى  و  بابلى  كهن  هاى  زبان  و  كنند  مى  ترجمه  را  باستان 
و غيره را مى خوانند. كتيبه ها را از زير خاك در مى آورند و 
اين را ذهن مدرن است كه مى خواند. با يك كنجكاوى عميقى 
كه  براى ما به هر حال شگفت انگيز است. و به اين ترتيب تاريخ 
جهان هم از نو تعريف مى شود و در واقع در بستر جغرافيا 
ذهن  و  كند  مى  اش  تعريف  اروپايى  ذهن  كه  گيريم  مى  قرار 
اروپايى به آن معنى مى دهد. و ما را وادار مى كند كه اينگونه 
ببينيم و اينگونه بشناسيم اما بدانيد كه همه لوازم در فضاى ما 
باشد. آن كنجكاوى علمى و آن و آن تشنگى به دانستن و آن 
اراده ى بى امان براى كشف و تصرف كه مى روند به اعماق 
جنگلهايى كه پاى هيچ بشرى به آن نرسيده است. راه مى افتد 
بوده  رفته  ياد  از  سال  هزاران  كه  هايى  خرابه  داخل  رود  مى 
است. دنبال كشف لوحه ها و اشياء گمشده مى گردد. در داخل 
اينها بسيارى از آنها را مار و عقرب ميزنند و مى ميرند، بيمارى 
هاى بومى مى گيرند و از بين مى روند ولى اين اراده اى كه 
زبان  ى  همه  مثال  يا  كند.  نمى  رها  را  ماجرا  است،  شده  بسيج 
هاى روى زمين را مى خواهد بشناسد و اطلس زبان شناسى 
پيوستگى  كجاست؟  اش  جغرافيايى  منطقه  زبانى  هر  كند.  تهيه 
خويشاوندى  زبانهايى  چه  با  كجاست؟  ديگر  هاى  زبان  با  اش 
مى  را  اينها  همه  ندارد؟  خويشاوندى  زبانهايى  چه  با  و  دارد 
صحراها  اعماق  به  مثال  كند.  بندى  طبقه  و  بندى  دسته  خواهد 
مى رود و يا به باالى كوه هاى هيماليا برود و ببيند آنها چه 
و  باستان  چينى  زبان  قديم،  زبانهاى  همينطور  دارند.  زبانهايى 
مدرن و دوره ى ميانى آن چه تحوالتى كرده است. زبان هاى 
ايرانى از فارسى باستان و اوستا و وقتى به فارسى پهلوى و 
دوره ى ميانه ى آن مى آيد و بعد در فارسى مدرن چه تحوالتى 
پيدا كرده است؟ بعد خواندن زبانهاى هندى اروپايى كشف مى 
شود. و همه ى اينها پشت اشان يك موتور عظيمى وجود دارد. 
بقيه  در  كه  هست  قدرتى  خواست  و  دانستن  خواست  و  اراده 
تحت  كه  آنهايى  كه  آنجاست  از  نيست.  ها  تمدن  و  ها  فرهنگ 
تاثير تشاشعات راديو اكتيو ايده هاى مدرن قرار گرفتند و در 
ساير كشورها همه آن خصوصيات و ويژگيها را به خود نمى 
گيرد و اين باعث مى شود كه نقش روشن فكرى در كشورهاى 

دنيا متفاوت باشد. ادامه دارد....

پايان دومين جشنواره 
فيلم هاى ايرانى در لندن

فرشته كديور 

در  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره  دومين 
لندن كه از 18 تا 26 نوامبر سال جارى 
بر پا بود؛ در آخرين شب طى برگزارى 
برتر  هاى  فيلم  انتخاب  با  و  مراسمى 
رسيد.   پايان  به  مختلف،  هاى  بخش  در 
فيلم  جشنواره؛  برگزارى  مدت  طول  در 
از  انيميشن  و  مستند  بلند،  كوتاه،  هاى 
مركز  سينماى  دو  در  ايران  محصوالت 
سانس  در  لومير)  سينه  و  (آپولو  لندن 

هاى مختلف به نمايش در آمد.
با  لندن؛  آپولو  سينما  در  جشنواره  افتتاح  مراسم 
و  ميرى  مازيار  ساخته  آباد  سعادت  فيلم  نمايش 
با حضور جمعى از عالقمندان، مشتاقان سينماى 
بود.  همراه  خبرى  هاى  شبكه  خبرنگاران  و  ايران 
نسبت  امسال  جشنواره  در  بارز  هاى  تفاوت  از 
انتخاب  هيات  وجود  به  توان  مى  گذشته  سال  به 
داشتند  تالش  كه  كرد  اشاره  داوران  هيات  و 

از  آنها  از  برخى  البته  كه  برند  پيش  رقابتى  اى  گونه  به  را  جشنواره 
جمله مجتبى ميرتهماسب و رخشان بنى اعتماد بنا به داليلى نتوانستند 

در اين دوره از جشنواره در لندن، حضور يابند.
جشنواره  دومين  طول  در  شده  داده  نمايش  بلند  هاى  فيلم  جمله  از 
فيلم هاى ايرانى در لندن مى توان از فيلم هاى همچون: جدايى نادر از 
سيمين (اصغر فرهادى)، سه زن (منيژه حكمت)، برخورد خيلى نزديك 
(اسماعيل ميهن دوست)، ديگرى (مهدى رحمانى)، لطفا مزاحم نشويد 

(محسن عبدالوهاب) و طال و مس (همايون اسعديان) نام برد.

و  (منتقد  ايوانز  جيمز  ايرانى  غير  عضو  دو  نيز  اختتاميه  مراسم  در 
استاد دانشگاه) و ويوكا ملگارد( فيلمساز و نويسنده انگليسى) حضور 
داشتند و اهدا جوايز اين بخش را برعهده گرفتند. مراسم اهدا جوايز 
پس از اجراى موسيقى زنده، صورت گرفت و شب آخر جشنواره نيز 

با نمايش فيلم لطفا مزاحم نشويد به كار خود خاتمه داد.
فيلم هاى برگزيده دومين جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن به شرح 

زير بودند:
در بخش انيميشن، فيلم «كيمياگر» ساخته مهدى خرميان به   -
انتخاب  انيميشن  بخش  برگزيده  فيلم  عنوان 

شد.
در بخش فيلم هاى كوتاه، «آسانسور»   -
فيلم  بهترين  عنوان  به  كريم  على  ساخته 

انتخاب شد.
«تاكسى  مستند؛  هاى  فيلم  بخش  در   -
عنوان  به  كيارستمى  بهمن  ساخته  تهران» 

بهترين فيلم برگزيده شد.
نادر  «جدايى  بلند؛  هاى  فيلم  بخش  در   -
عنوان  فرهادى  اصغر  ساخته  سيمين»  از 
بهترين فيلم جشنواره را از آن خود ساخت.

در نهايت  فيلم كوتاه «فقط يك ساعت»   -
ساخته سينا آذين هم  به عنوان فيلم برگزيده 

تماشاگران جشنواره انتخاب شد. 
دومين  در  گلستان  ابراهيم  بزرگداشت 

جشنواره فيلم هاى ايرانى در لندن
امسال در جشنواره فيلم هاى ايرانى لندن در 
برنامه ويژه اى از ابراهيم گلستان، سينماگر 
گذاران  پايه  از  و  ايران  نامى  نويسنده  و 
سينماى مستند و مدرن ايران تجليل و قدردانى به عمل آمد. در اين 
برنامه كه يكشنبه شب بيستم نوامبر در سينما آپولو لندن برگزار شد؛ 
از استقبال چشمگير عالقمندان برخوردار شد و  دو فيلم از مجموعه 
مستند هاى ابراهيم گلستان به نام هاى «گنجينه هاى گوهر» و «تپه هاى 
مارليك» به نمايش درآمد. در اين برنامه همچنين فيلم مستند «خلوت 
خروس» ساخته مسعود بهنود درباره ابراهيم گلستان نيز نمايش داده 
شد و بعد از نمايش فيلم ها، جلسه پرسش و پاسخ با مسعود بهنود 

برگزار گرديد.
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برنامه هاى  
فرهنگى ايرانيان 

انگلستان
كالسهاى رايگان عكاسى 

ديجيتال هفته نامه پرشين 
جمعه ها ساعت 17:00 

گلدرز گرين 
*****

جشن شب يلدا در مدرسه 
انديشه

چهارشنبه 21 دسامبر2011
از ساعت 19.00 تا 22.00

با همكارى مدرسه انديشه و 
گروه موزيك نغمه نور

كنسرت كامران و هومن و 
معين در منچستر

پنج شنبه، 29 دسامبر 2011
PM 8:30

 Wythenshawe Forum
Centre

سخنرانى فراد عظيما
دوشنبه، 5 دسامبر 2011

PM 7:00
 Jumeirah Carlton

Tower
نمايشگاه مجسمه ميكل 

راشمان
17 نوامبر تا 14 دسامبر 

2011
The Outside World

كنسرت شب يلدا با پيمان 
حيدريان و هايگ يزدچيان
جمعه، 16 دسامبر 2011
PM - 9:00 PM 6:30

 School of Oriental
 and African Studies,

 University of London
((SOAS

نمايش زينب كلو كاتيا
16 تا 17 دسامبر 2011
PM - 9:30 PM 7:30

Battersea Arts Centre

نمايشهاى كمدى به انگليسى 
براى كودكان

19 تا 21 دسامبر 2011
PM 1:00

Battersea Arts Centre
جهت دريافت اطالعات 

بيشتر راجع به 
برنامه هاى ايرانيان 
در انگلستان، لطفا به 
صفحه ى هفته نامه 
پرشين در سايت

 فيس بوك با نام  

 PERSIAN WEEKLY
بپيونديد  

انگلستان
بريتانيا:

 ايرانيان براى ويزا به كشورهاى 
همسايه بروند

تعطيل  ثانوى  اطالع  تا  ايران  در  بريتانيا  سفارت  ويزاى  بخش 
قبول  امكان  حاظر  حال  در  بريتانيا  مرزبانى  اداره  بود.  خواهد 
ندارد.  را  تهران  در  ايرانيان  رواديد  درخواست  بررسى  يا  و 
درخواست هايى كه تا به حال تحويل بخش ويزا داده شده اند در 

دست بررسى نيستند.
هر  از  مى توانند  ديدار  ويزا  دريافت  متقاضى  ايرانى  شهروندان 

مركز ويزايى در دنيا اقدام كنند.
شهروندان ايرانى ساكن ايران مى توانند درخواست رواديد خود 
را در تمامى طبقه بندى ها به مراكز ابوظبى و يا تركيه كه در ذيل 

آمده ارائه دهند.
امارات متحده ى عربى: دبى و ابوظبى

تركيه: استانبول، آنكارا، ازمير، بورسا، و گازيان تپ
مركز  در  حضور  و  شوند  ارائه  آنالين  بايد  درخواست ها  تمامى 
در  كنندگان  درخواست  است.  ممكن  آنالين  وقت  با  فقط  رواديد 
پرداخت  اينترنت  طريق  از  را  خود  درخواست  مبالغ  بايد  تركيه 

كنند.
مراجعه  بريتانيا  مرزبانى  اداره  صفحه  به  بيشتر  اطالعات  براى 

  http://www.ukba.homeoffice.gov.uk.كنيد
در همين راستا به نقل از بى بى سى  خانم آليستر برت، معاون 
اقدامى  اين  گفت:  خاورميانه  امور  در  بريتانيا  خارجه  امور  وزير 
نوامبر)   29 شنبه  (سه  كه  بود  خشونتى  به  واكنش  در  و  فورى 
سنجيده  اقدامى  اين  است.  نبوده  عجوالنه  اما  داد.  رخ  تهران  در 
سفارت  كارمندان  و  سفير  بر  آنچه  به  است  مناسب  واكنشى  و 
و  است  تاسف  قابل  عميقا  كه  اتفاقى  گذشت.  تهران  در  بريتانيا 

مسئوليتش كامال بر عهده حكومت ايران است.
 ضمنا در ادامه اظهارات ايشان بخش ويزاى سفارت نمى تواند 
بيايند،  بريتانيا  به  خواهند  مى  كه  كسانى  بدهد.  ادامه  كارش  به 
مورد  در  بدهند.  تقاضا  ايران  همسايه  كشورهاى  از  توانند  مى 
شهروندان بريتانيايى كه در ايران هستند، از كشورهاى ديگر مى 

خواهيم از آنها حمايت كنند.

درخواست انگليس از ديپلماتهاى 
ايرانى براى ترك خاك اين كشور  
 يك روز بعد از تسخير سفارت انگليس توسط معترضان ايرانى 
«سفارت  كه  كرد  اعالم  متقابل  اقدامى  در  انگليس  خارجه  وزير 
ايران در لندن تعطيل شده است و ديپلمات هاى ايرانى بايد خاك 

بريتانيا را ترك كنند.»

با انتشار سخنان وزير خارجه  هيگ در مجلس عوام اين كشور به 
نقل از وى اعالم كرد كه ايرانى ها بايد  خاك انگليس را ترك كنند  
تا بدين تريتب مقامات بريتانيا  واكنشى به اقدام ايران انجام دهد.

جمهورى  سفارت  كه  شود  مى  بيان  شرايطى  در  هيگ  اظهارات 
نداشته  كشور  اين  در  سفيرى  گذشته  دوسال  در  ايران  اسالمى 
شده  مى  انجام  كاردار  سطح  در  ايرانيان  كنسولى  امور  و  است 
كه  شد  انجام  آن  از  بعد  تهران  در  انگليس  سفارت  است.تسخير 
مجلس شوراى اسالمى قانون كاهش روابط دو كشور به سطح 

كاردار را تصويب كرد.

روز  بريتانيا،  وزير  نخست  كامرون،  ديويد  حال،  همين  در 
به  حمله  دنبال  به  كشور  اين  كه  داد  هشدار  ايران  به  چهارشنبه 
جمهورى  عليه  را  شديدى»  بسيار  «اقدام  تهران،  در  اش  سفارت 

اسالمى ايران اتخاذ خواهد كرد.

در  اسالمى  شوراى  مجلس  رئيس  الريجانى   على  مقابل  در   
كنفرانس خبرى با اشاره به واكنش هاى دولت انگليس، گفت:  آنها 
براى رفتار دانشجويان تعبير «اقدام بى شرمانه» را به كار مى برند؛ 
در حالى كه مى توانستند بگويند كار غيرقانونى انجام شده است. 
گذشته  دهه ى  پنج  در  كه  است  انگليس  دولت  رفتار  بى شرمانه 

نسبت به ملت ايران رفتار ستمكارانه اى داشته است.

كاركنان  از  برخى  كه  گويد  مى  بريتانيا  خارجه  امور  وزارت 
سفارت خود را از ايران خارج كرده است ولى اشاره نكرد كه آيا 

سفارت اين كشور تعطيل خواهد شد يا خير.
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جريمه صد هزار دالرى پرس تى وى به 
خاطر پخش مصاحبه مازيار بهارى  

انگلستان شبكه خبرى انگليسى زبان ايرانى «پرس تى وى» را به پرداخت 
صد هزار پوند جريمه نقدى محكوم كرده است . 

صنايع  تنظيم  افكام(سازمان  كه  است  داده  گزارش  گاردين  روزنامه 
شبكه  هاى  برنامه  مجوز  لغو  براى  خود  تصميم  در  انگلستان)  ارتباطى 
خبرى «پرس تى ى» تجديد نظر كرده و به جاى لغو مجوز پخش ، اين 
شبكه را به پرداخت صد هزار دالر جريمه به خاطر پخش مصاحبه اى 
 . است  كرده  محكوم  نيوزويك  نشريه  نگار  روزنامه  بهارى  مازيار  از 

مصاحبه اى كه اين سازمان مدعى شده تحت فشار انجام گرفته است .

منتشر  زمينه  اين  در  را  بيشترى  اطالعات  افكام  گزارش  اين  اساس  بر 
نكرده است ، ولى با اين وجود، دخالت مقامات وزارت خارجه انگليس در 

اين تصميم را رد كرده اند . 

«ويكى  توسط  كه  اسنادى  در   « «گاردين  نوشته  به  حال  همين  در  اما 
ليكس» منتشر شده  آمده است كه در سال 2010 مقامات وزارت خارجه 
انگليس به آمريكايى ها گفته اند كه به دنبال راهى هستند كه فعاليت هاى 

«پرس تى وى» را محدود كنند.
محدويت  با  مورد  دو  در  ها  رسانه  فعاليت  انگلستان  قانون  اساس  بر 
ملى  امنيت  براى  تهديدى  رسانه  يك  فعاليت  اينكه  اول  شود  مى  مواجه 
در  انگلستان  دولت  المللى  بين  تعهدات  با  رسانه  يك  فعاليت  يا  و  باشد 
تناقض قرار بگيرد كه فعاليت هاى شبكه خبرى« پرس تى وى » نيز شامل 

هيچكدام از اين موارد نمى شود .

شبكه «پرس تى وى» هم امروز در سايت خود نوشته است كه فشار بر 
اين شبكه از سوى خانواده سلطنتى انگليس براى خاموش كردن صداى 
اشراف  با  هم  سلطنتى  خانواده  و  گيرد  مى  صورت  رسانه  اين  انتقادى 

كامل به پارلمان و دولت مى تواند چنين كارى را انجام دهد . 
را  فيمابين  روابط  از  بحرانى  اى  دوره  اخير  هاى  روز  در  لندن  و  تهران 
تعطيلى  با  حكم  اين  انتشار  همزمانى  كه  اى  گونه  به   ، كنند  مى  تجربه 
سفارت ايران و انگلستان در خاك طرفين ، آنهم با استناد به افشاگرى« 

ويكى ليكس » بر سياسى بودن اين حكم داللت مى كند. 

تشديد تحريم ها 
عليه ايران

صدور  با  واشنگتن  در  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  مشترك  اجالس 
اينكه  ادعاي  با  اجالس  اين  در  رسيد.  پايان  به  مشتركي  بيانيه 
درباره  بين المللي  نگراني هاي  هنوز  ايران  اسالمي  جمهوري 
برنامه هاي هسته اي خود را مرتفع نساخته، شده است در صورتي 
كه تهران به تعهدات بين المللي اش عمل نكند، اقدامات مضاعفي عليه 
ايران به كار گرفته خواهد شد تا آمريكا با اطمينان بيشتري پيش 
ايراني،   ضد  البي  افزايش  با  اروپا  اتحاديه  سران  آتي  نشست  از 

اروپا را با اهداف خود همراه ساخته باشد. 
بيانيه مشترك آمريكا و اروپا در آستانه نشست انحصاري سران 
اتحاديه اروپا نشان از افزايش فشارهاي آمريكا براي حفظ جبهه 
متحد غرب در برخورد بر ايران دارد كه در اين ميان اشاره به 
ابعاد نظامي برنامه هسته اي ايران بر اساس گزارش اثبات نشده 
بين المللي  اجماع  اين  محور  هسته اي  انرژي  آژانس  بي اساس  و 
آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  بيانيه  از  ديگري  بخش  است.  ايران  عليه 
در مورد ايران بار ديگر به موضوع طرح ترور سفير عربستان 
كرده  تاكيد  و  اشاره  آن  در  سپاه  نقش  و  واشنگتن  در  سعودي 
به  باشد.  زمينه پاسخگو  اين  در  بايد  است كه جمهوري اسالمي 
ايراني  ضد  گيري هاي  جهت  با  غرب  تهاجمي  رويكرد  ترتيب  اين 

آمريكا پيش مي رود. 
بر همين اساس است كه باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا در 
تالش براي اين اجماع در واشنگتن نشستي را با سران اتحاديه 
ترتيب داد تا خيالش را از تصويب تحريمها عليه ايران راحت كند. 
وي در پايان اين اجالس اعالم كرد:   ما توافق كرديم كه فشارها 
تعهدات  به  اسالمي  جمهوري  تا  يابد  ادامه  همچنان  ايران  بر 
بين المللي اش درباره استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي عمل 
غربي،  ديپلمات هاي  برخي  اظهارات  بر  بنا  ديگر  سوي  از  كند. 
اتحاديه اروپا پيش نويس قطعنامه اي را آماده ساخته كه بر اساس 

آن اعضاي اين اتحاديه در دور جديد تحريم هاي خود عليه ايران 
تحريم هاي مالي (احتماال بانك مركزي)، تحريم هاي حوزه انرژي 
(تحريم خريد نفت) و نيز تحريم هاي حوزه حمل ونقل (تحريم هاي 

هوايي) را وضع خواهند كرد. 

رويه دامنه دار آمريكا در تحريم ايران 
فرد،   200 نام  اروپا  اتحاديه  آتي  نشست  آستانه  در  حاليكه  در 
اتحاديه  تحريم هاي  فهرست  در  ايراني  جديد  سازمان  و  شركت 

اروپا عليه ايران قرار دارد.
كنار  در  ايران  هسته اي  و  گاز  نفت،  صنعت  تحريم هاي  گسترش 
پولشويي  به  متهمان  بزرگ ترين  فهرست  در  ايران  دادن  قرار 

بين المللي از ديگر تدابيري بود كه آمريكا بر ايران اعمال كرد. 
فروش  در  را  محدوديت هايي  آمريكا،  تحريم هاي  اساس،  اين  بر 
اعمال  ايران  به  استراتژيك  شيميايي  مواد  و  تجهيزات  از  برخي 
اجازه  داخلي  پتروشيمي  مجتمع هاي  به  اساس  اين  بر  كه  كرده 
نمي دهد.  تحريم هاي  بين المللي  بازارهاي  در  را  كاالها  اين  خريد 
اعمال شده بنا بر اعالم مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي 
كشورمان، «زحماتي» را براي صنايع پتروشيمي ايران به وجود 

آورده است. 
هيالري كلينتون، وزير خارجه  آمريكا در سخناني گفته است كه: 
«اگر ايران به ناسازگاري ادامه دهد با فشار فزاينده و انزوا روبه 

رو خواهد شد.» 
درمورد  رايزني  براي  خود،  اقدامات  راستاي  در  آمريكا  دولت 
تحريم بانك مركزي ايران معاون وزارت خزانه داري خود را به 

امارات متحده عربي و اسرائيل فرستاده است. 
بر اساس اين بيانيه، كوهن در ديدار با مقامات اماراتي و اسرائيلي 
درباره اقدامات جامعه بين المللي براي انزواي هر چه بيشتر ايران 

گفت وگو خواهد كرد. 
ديويد  است:  افزوده  خود  بيانيه  در  آمريكا  خزانه داري  وزارت 
اياالت  كه  داد  خواهد  قرار  بررسي  مورد  را  گزينه هايي  كوهن 
بررسي  دست  در  ايران  دولت  بر  فشار  افزايش  براي  متحده 
بانك  دادن  قرار  هدف  براي  احتمالي  مالي  تدابير  جمله  از  دارد، 
دوران  گذشته  ماه   7 در  كوهن  سفر  سومين  اين  ايران.  مركزي 
مسئوليتش به امارات است و هدف هر سه سفر رايزني درباره 

تشديد تحريم هاي ايران با مقامات اماراتي بوده است. 
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صحنه آرايى جديد 
نظامى در منطقه

لحظه  به  لحظه  عرب  اتحاديه  حمايت  با  غربى  كشورهاى  حاليكه  در   
فشار خود به سوريه را افزايش مى دهند رزمناوهاى روسيه به آبهاى 

سوريه رسيدند.
به گزارش پايگاه اينترنتى شبكه تلويزيونى راشا تودى ناوهاى جنگى 
روسيه كه به شدت با فشارهاى جهانى به دمشق مخالف است به آب 

هاى سوريه رسيده و  به زودى در بندر طرطوس پهلو مى گيرند.
اين پايگاه اينترنتى اين اقدام را نشانه اى از نگرانى روس ها از تشديد 
تلويحا  را  آن  و  دانسته  خاورميانه  استراتژيك  منطقه  اين  در  بحران 
سيگنالى روشن به كشورهاى غربى مبنى بر خوددارى از حمله نظامى 

به سوريه تعبيركرده است.
رادارهاى  و  هوا  به  هوا  موشك هاى  به  مجهز  همگى  رزمناوها  اين 
شبكه  حال  درهمين  هستند.  هوايى  اهداف  نابودى  و  كشف  پيشرفته 
العالم گزارش داد كه در مسكو وزارت امورخارجه اين كشور اعالم 

كرده است از هرگونه دخالت خارجى در سوريه بايد حذر كرد.
 اما در بعد ديگر اعالم خبر اعزام ناو ناو هواپيمابر آدميرال كوزنتسوف 
متشكل از 8 فروند جنگنده Su-33 و چندين جنگنده MiG-29K و دو 
ابعاد  داراى  سوريه  سوى  به  آينده  ماه  در   Ka-27هلى كوپتر فروند 

مختلفى است.
به گفته فرماندهان روس، قرار است جنگنده هاى روسى كه به همراه 
اين كشتى ها به بندر طرطوس فرستاده مى شوند پروازهايى در درياى 

مديترانه به دور از سواحل سوريه انجام دهند.
ناوگان  اين  اعزام  كه  هستند  باور  اين  بر  هم  كارشناسان  از  برخى 
قدرتمند دريايى به سوريه شروع مرحله تازه اى از نبردهاى غرب و 
شرق باشد. ويكتور كراوچنكو، رئيس سابق نيروهاى دريايى روسيه 
در همين زمينه عنوان داشت: وجود نيروى نظامى غير ناتو در منطقه 

مانع وقوع درگيرى هاى مسلحانه مى شود.
مى كند  تاكيد  ادامه  در  روسيه  دريايى  نيروى  كاركشته  ژنرال  اين 
در  عملياتى  كشتى هاى  از  گروهى  شوروى  جماهير  اتحاد  دوره  در 
شوروى  جماهير  اتحاد  دريايى  نيروهاى  به  وابسته  مديترانه  درياى 
براى مقابله با ناوگان هاى دريايى كشورهاى غربى به وجود آمد. در 
اين  تضمين  براى  سوريه  در  واقع  طرطوس  دريايى  پايگاه  زمان  آن 

كشتى ها و محافظت از آنها به وجود آمد.
حامل  روسى  ژنرال  اين  اظهارات  نظامى  مسايل  كارشناسان  گفته  به 
اين پيام است كه روسيه جديد بر آن است تا جا پاى شوروى سابق 
گذاشته و ميراث گذشته آن را حفظ كند. بنابراين حضور دريايى در 
اهميت  با  بسيار  خود  متحدين  صف  در  كشور  اين  حفظ  و  سوريه 

ارزيابى مى شود.
كشورهاى  بودند  گفته  كه  سورى  مقامات  اخير  سخنان  به  توجه  با 
عربى و غربى تالش مى كنند سوريه را هدف حمله نظامى قرار دهند، 
براى  مهمى  پيام  مديترانه  آب هاى  در  روس ها  نظامى  سنگين  حضور 
تنها  را  خود  ديرين  متحد  ندارد  قصد  مسكو  كه  دارد  كشورها  اين 

گذاشته و مانند ليبى آن را از دست بدهد.
سياست جديد روسيه در قبال مسايل جهانى همزمان با نامزد شدن 
مجدد والديمير پوتين براى انتخابات رياست جمهورى در ماه مارس 
خود را نشان داده است. او كه يك افسر سابق سرويس هاى جاسوسى 
ارزش  و  وزن  مى داند  خوبى  به  بوده،  كى.جى.بى  به  موسوم  روسيه 
مسكو  اگر  و  است  اندازه  چه  تا  كشورش  براى  سوريه  استراتژيك 
براى  را  مديترانه  راهبردى  و  مهم  حوزه  دارد،  نگه  را  دمشق  نتواند 

هميشه از دست داده است.

بنابراين رسيدن رزمناوهاى روسى به سواحل سوريه بايد آن اندازه 
سخنان  در  و  گيرد  قرار  خبرها  از  بسيارى  صدر  در  كه  باشد  مهم 
و رفتار سران كشورهاى مداخله گر در سوريه كامًال مشخص است. 
تركيه كه يكى از اين كشورها است و ميزبان رادار سپر دفاع موشكى 
آمريكا، توسط مسكو به صورت مستقيم مورد تهديد قرار گرفته كه 

اين رادار هدف اصلى موشك هاى پرقدرت روسى خواهند بود.

در طرف ديگر اين معادله كشورهاى عربى قرار دارند كه فكر مى كردند 
با بسيج برخى از كشورهاى عربى كه صدايشان حتى از مرزها خارج 
نمى شود و خود نمونه بارز و عينى سركوب مردم و نقض حقوق اوليه 
شهروندى هستند، مى توانند سوريه را از پاى درآورند. اما حمايت هاى 
جنوبى،  آفريقاى  برزيل،  هند،  چين،  مانند  سوريه  دوست  كشورهاى 
روسيه و مهمتر از ايران كه اين كشور را خط مقدم جبهه مقاومت و 
نبرد با اسرائيل مى داند، راه را بر اين كشورها هم بسته است تا آنها 

در خفا كاسه چكنم چكنم دست بگيرند.
گسيل  همراه  به  روس  مقامات  نظر  اظهار  مى رسد  نظر  به  بنابراين 
ناوهاى جنگى اين كشور به سواحل سوريه به زودى تاثيرات سياسى 

و نظامى خود را بيش از پيش نشان دهد.

محكوميت گسترده 
بين المللى عليه ايران

بريتانيا  خارجه  وزير  هيگ،  ويليام 
كه  گفت  كشور  اين  درپارلمان 
دستور تعطيلى فورى سفارت ايران 
در بريتانيا صادر شده و به كارمندان 
فرصت  ساعت   48 سفارت خانه  اين 
داده شده كه خاك بريتانيا را ترك 

كنند.
حمله به سفارت بريتانيا در تهران انتقاد و محكوميت گسترده اى 
دنبال  به  اروپايى  و  غربى  دولت هاى  ميان  در  خصوص  به  را 

داشت.
دولت آلمان سفير خود در ايران را براى "رايزنى" درباره حمله 

"غير قابل قبول" به سفارت بريتانيا در تهران فراخوانده است.
فرانسه نيز سفير خود را از تهران فراخوانده و نيكال ساركوزى، 
رئيس جمهور اين كشور حمله به سفارت بريتانيا در ايران را به 

شدت محكوم كرد.
آقاى ساركوزى گفت چنين اقدامى مويد آن است كه تصميم به 

اعمال تحريم هاى تازه عليه ايران اقدامى درست بوده است.
فرانسه به همراه آمريكا و بريتانيا از پيشگامان طرح تحريم هاى 
بين المللى  آژانس  اخير  گزارش  انتشار  پى  در  ايران  عليه  تازه 
كشور  اين  هسته اى  برنامه  تسليحاتى  ابعاد  درباره  اتمى  انرژى 

بود.
روز چهارشنبه وزارت خارجه نروژ اعالم كرد كه به دليل نگرانى 
از ناامنى در ايران، سفارت خود در تهران را به طور موقت تعطيل 
نروژ  سفارت خانه  بستن  به  تصميم  ها،  گزارش  مى كند.براساس 
در تهران روز چهارشنبه و در پى حمله به سفارت بريتانيا به اجرا 
حضور  تهران  در  همچنان  سفارتخانه  كاركنان  اما  شد  گذاشته 

دارند و از محل ديگرى به كار مى پردازند.
وزراى خارجه سوئد و دانمارك نيز حمله به سفارت بريتانيا در 

تهران را به شدت محكوم كردند.
وزارت خارجه سوئد، سفير جمهورى اسالمى ايران در استكهلم 
به  را  خود  شديد  اعتراض  مراتب  نيز  دانمارك  و  خوانده  فرا  را 

سفارت ايران در كپنهاگ اعالم كرده است.
حادثه  آمريكا،  خارجه  امور  وزير  كلينتون،  هيالرى  اين  از  پيش 
حمله به سفارت بريتانيا در تهران را "اهانت به جامعه بين المللى" 
توصيف كرده و از مقامات جمهورى اسالمى خواسته بود تا به 

تعهدات خود در حفاظت از سفارتخانه هاى خارجى عمل كنند.
خود  ناخرسندى  مراتب  نيز  ملل،  سازمان  دبيركل  مون،  كى  بان 
را از حادثه حمله به سفارت بريتانيا در تهران ابراز داشت و از 
قرار  بررسى  مورد  را  موضوع  اين  تا  خواست  ايرانى  مقام هاى 
دهند و به تمهيدات الزم براى جلوگيرى از تكرار اينگونه حمالت 

به سفارتخانه بريتانيا و اماكن ديپلماتيك ساير كشورها در ايران 
دست بزنند.

واكنش هاى بين المللى به حمله به سفارت انگلستان  
 پس از بيانيه شوراى امنيت سازمان ملل كه با راى تمام 15 عضو 
اين شورا صادر شده است  وزير خارجه ايتاليا و وزارت خارجه 
آلمان نيز در اظهارات مشابهى اين اقدام را محكوم كردند. پيش 
و  آمريكا  متحده  اياالت  رييس جمهورى  اوباما  باراك  نيز  اين  از 
اقدام  اين  عواقب  مورد  در  بريتانيا  وزير  نخست  كامرون  ديويد 
اشتون  كاترين  سخنگوى  ديگر  سوى  از  بودند.  داده  هشدار 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا نيز اين عمل را غير قابل 

قبول خوانده است.
ديويدكامرون / نخست وزير انگليس

در مورد عواقب حمله به سفارت اين كشور در تهران به جمهورى 
اسالمى هشدار مى دهم. اين موضوع براى ايران پيامدهاى جدى 
خواهد داشت.ناتوانى دولت ايران در جلوگيرى از حمله به ديپلمات 

ها و سفارت بريتانيا شرم آور است.
ويليام هيگ/ وزير امور خارجه انگليس

بريتانيا دولت ايران را به دليل «ناتوانى» در اتخاذ تمهيدات كافى 
براى حفاظت از سفارت اين كشور در تهران مسئول مى داند.

باراك اوباما/ رييس جمهور امريكا
حمله به سفارت بريتانيا در تهران را محكوم مى كنم و از ايران 

مى خواهم به تعهدات بين المللى اش دراين زمينه عمل كند.
جى كارنى/ سخنگوى كاخ سفيد

در  تا  است  آماده  و  دارد  تنگاتنگ  روابط  بريتانيا  با  سفيد  كاخ 
زمان هاى دشوار به كمك متحد خود بشتابد.

آلن ژوپه/ وزير امور خارجه فرانسه
به  نسبت  خواهيم  مى  ايران  از  و  كرده  محكوم  قويا  را  اقدام  اين 

حفظ جان ديپلمات هاى خارجى رفتارى مسئوالنه داشته باشد.
كاترين اشتون / مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا

از حمله به سفارت و كنسولگرى بريتانيا در تهران به شدت ابراز 
نگرانى كرده و آن را حمله اى كامال غيرقابل قبول خوانده است.

سخنگوى وزارت خارجه آلمان
سفارت  ساختمان  به  ايران  حاكميت  هوادار  گروه هاى  حمله 
اما  بدون  بايد  ايران  كنيم.دولت  مى  محكوم  را  تهران  در  بريتانيا 

و اگر به وظايف خود در حراست از سفارت بريتانيا عمل نمايد.

جيوليو ترتسى/ وزير خارجه ايتاليا
غيرقابل قبول"  و  "وخامت بار  تهران  در  بريتانيا  سفارت  به  حمله 
اوضاع  كنترل  زودتر  هرچه  ايرانى  مقام هاى  داريم  انتظار  است، 

را بر عهده بگيرند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد نيز حمله به سفارت بريتانيا در 

تهران را محكوم كرده است.
بيانيه شوراى امنيت با توافق هر 15 كشور عضو - از جمله چين 
و روسيه - توسط سفير پرتغال، رييس دوره اى شوراى امنيت، 

قرائت شد.
پيش از اين، اتحاديه اروپا حمله به مجموعه هاى سفارت بريتانيا 
اين  به  اعتراض  در  نيز  بريتانيا  دولت  و  بودند  كرده  محكوم  را 
حمله كاردار ايران در لندن را به وزارت امور خارجه اين كشور 

احضار كرد.
اتحاديه  خارجى  سياست  مسئول  اشتون،  كاترين  سخنگوى  يك 
اروپا هم از وقايع امروز تهران به شدت ابراز نگرانى كرد و آن را 

"حمله اى كامال غير قابل قبول" خواند.
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سال آينده رشد اقتصاد 
جهان كند خواهد شد

شاخص هاي  ضعف  و  يورو  بلوك  در  مالي  بد  وضعيت  منفي  تاثير 
تاكنون  كه  بوده  حدي  از  بيش  متحده  اياالت  در  مالي  و  اقتصادي 
تصور مي شد به ويژه در آسيا روندهاي منفي جهاني تاثيري بزرگ 
داشته است. طي ماه هاي اخير شدت يافتن بحران در اروپا و گسترش 
آن به اقتصادهاي بزرگ تر بلوك يورو از جمله ايتاليا و اسپانيا سبب 
يابد  افزايش  اقتصادي  رياضت  طرح هاي  اجراي  به  پافشاري  شده 
روز  هر  خود  بودجه  كسري  از  كاستن  براي  بدهكار  دولت هاي  و 

سياست هاي سختگيرانه تري اجرا كنند.

بلكه  است  نكاسته  بحران  شدت  از  تنها  نه  شده  ياد  اقدامات  اما   
ميان  اين  در  و  كاسته  خارجي  كاالهاي  براي  اروپا  تقاضاي  از 
كاهش  ديده اند.  بزرگ  زياني  آسيايي  محور  صادرات  اقتصادهاي 
صادرات اقتصادهاي آسيايي به ويژه چين به اروپا سبب افول مازاد 
تجاري اين كشور و افول رشد اقتصاد آن شده است. اگر كاهش رشد 
اقتصادي در چين و ديگر اقتصادهاي آسيايي كنترل نشده باشد، نرخ 
بيكاري افزايش خواهد يافت و اين امر به ناآرامي هاي اجتماعي دامن 
اقتصادهاي  از  تعدادي  اخير  ماه هاي  در  دليل  همين  به  زد.  خواهد 
آسيايي به هدف مقابله با تبعات بحران مالي در اروپا و اياالت متحده 
نرخ هاي بهره را كاهش داده اند. اما روز گذشته اعالم شد نرخ بيكاري 
امر  اين  است.  يافته  افزايش  اقتصاددان  انتظار 29  از  بيش  ژاپن  در 
فشار بر دولت براي اجراي سياست هاي انبساطي و كاستن از ارزش 
ين را افزايش مي دهد. دولت ژاپن طي ماه هاي اخير در چند مورد با 
اين  اما  كرده  فراهم  را  ين  ارزش  كاهش  زمينه  ارز  بازار  در  دخالت 
اقدام تاثيري كوتاه مدت داشته است زيرا بحران در اروپا و اياالت 

متحده از ارزش يورو و دالر مي كاهد. 

گزارش دفتر آمار ژاپن نشان مي دهد در ماه اكتبر نرخ بيكاري در اين 
كشور به 4.5 درصد افزايش يافته كه 0.4 درصد باالتر از رقم مربوط 
به ماه سپتامبر است. اقتصاددان ها انتظار داشتند نرخ بيكاري به 4.2 
درصد افزايش يابد. نرخ بيكاري درست مثل نرخ تورم اهميت خاصي 
براي دولت هاي آسيايي دارد و سياست هاي كالن مالي و پولي در اين 
كشورها اغلب بر مبناي اهدافي كه در زمينه دو نرخ ياد شده وجود 
و  مالي  وضعيت  تحليلگران  از  بسياري  ديد  از  مي شود.  اتخاذ  دارد 
در  آسيايي  كشورهاي  مي شود  سبب  آمريكا  و  اروپا  در  اقتصادي 
دستيابي به اهداف خود در زمينه رشد فرصت هاي شغلي و كاستن از 
نرخ تورم با دشواري هايي مواجه باشند. به ويژه كاهش رشد اقتصاد 
ماه هاي  در  مي شود.  بيكاري  نرخ  كاهش  شدن  دشوار  سبب  جهان 
اخير به دليل كاهش رشد اقتصاد اروپا و آمريكا، پيش بيني هايي در 
باره كاهش رشد اقتصاد جهان در سال جاري و سال آينده مطرح 
شده است. روز گذشته بانك يو بي اس رقم پيش بيني خود براي رشد 
نهادهاي  ديگر  پيشتر  داد.  كاهش  را   2012 سال  در  جهان  اقتصاد 
تحليلگر نيز چشم انداز اقتصاد جهان را منفي توصيف كرده بودند. 
بانك يو بي اس اعتقاد دارد سال آينده رشد اقتصاد جهان 2.7 درصد 

خواهد بود. پيش تر اين رقم 3.1 درصد اعالم شده بود.

 در مورد اياالت متحده نيز پيش بيني شده رشد اقتصادي سال آينده 
شده  پيش بيني  درصد  رقم 2.3  اين  قبال  حالي كه  در  باشد  درصد   2
و  داشت  خواهد  درصدي   8 رشدي  چين  اقتصاد  آينده  سال  بود. 
اقتصاد بلوك يورو با ركود مواجه خواهد شد. اگر اين پيش بيني ها 
تحقق يابد وضعيت اقتصاد جهان سال آينده بدتر از امسال خواهد 
به  هشدار  ضمن  سنج  رتبه  موسسات  كه  است  دليل  همين  به  بود. 
و  بانك ها  از  آنها،  اعتباري  رتبه  كاهش  باره  در  بزرگ  اقتصادهاي 
دولت ها خواسته اند تا به اوضاع مالي خود سامان دهند. روز گذشته 
اياالت  مالي  و  اقتصادي  وضعيت  افق  نيز  فيچ  سنجي  رتبه  موسسه 

متحده را منفي توصيف كرد. 

خود  ماهه  شش  گزارش  در  اقتصادي  همكاري  و  توسعه  سازمان 
اعالم  و  داده  كاهش  را  بزرگ  اقتصاد هاي  رشد  از  پيش بيني  رقم 
سازمان  اين  است.  شده  اقتصادي  ركود  وارد  يورو  بلوك  كه  كرده 
رشد اقتصادي 34 عضو خود را امسال 1.4 درصد و سال آينده 1.6 
درصد پيش بيني كرده است. در گزارش پيشين اين نهاد رقم هاي ياد 
شده 2.3 و 2.8 درصد پيش بيني شده بودند. در سه ماهه چهارم سال 
جاري توليد ناخالص داخلي بلوك يورو يك درصد در مقياس ساالنه 
كاهش خواهد يافت. در سه ماهه نخست سال 2012 نيز ميزان كاهش 
توليد ناخالص داخلي اين منطقه 0.4 درصد خواهد بود. در سال 2012 
اقتصاد بلوك هفده عضوي يورو تنها 0.2 درصد رشد خواهد كرد. 
بدين ترتيب اين تنها اقتصادهاي توسعه يافته غربي نيستند كه دچار 
مشكالت عميق شده اند. در آسيا نيز وضعيت چندان به سامان نيست.

اقتصاد

اعتصـاب سراسرى 
كارمندان بخــش 
دولتى بريتانيــا

در  چهارشنبه  انگليس  عمومى  بخش  كارمند  ميليون  دو  از  بيش 
هاى  مستمرى  اصالحات  به  اعتراض  در  خود  سراسرى  اعتصاب 

بازنشستگى شركت كردند. 
ها،  بيمارستان  مدارس،  در  فعاليت  اعتصاب،  اين  نتيجه  در   
فرودگاهها، بنادر و دفاتر دولتى در سراسر بريتانيا به دليل شركت 

كاركنان آنها در اين اعتصاب مختل شده است.

شركت BAA، عامل فرودگاه "هيترو" روز سه شنبه در بيانيه اى 
گفت: در اين مرحله ما تصور مى كنيم مسافران مهاجر غير اروپايى 

احتماال بايد دو تا سه ساعت در صف ها معطل بمانند. 
اين شركت هشدار داد كه اگر تراكم در بخش هاى مهاجرتى بيش از 
اندازه و خطرناك شود ممكن است پروازها به فرودگاه هاى ديگر 

ارجاع داده شود. 
با  انگليس  وزير  نخست  كامرون،  ديويد  ائتالفى  دولت  كه  آنجا  از 
عمومى  بخش  كاركنان  بازنشستگى  سن  كردن  هماهنگ  پيشنهاد 
اين  برانگيخته،  را  ها  اتحاديه  خشم  دولتى  بازنشستگى  حقوق  با 
اعتصاب بزرگترين آزمون براى دولت كامرون به حساب مى آيد. 

جورج آسبورن، وزير دارايى انگليس روز سه شنبه موضع دولت 
اين كشور را تشريح كرد و به رهبران اتحاديه ها گفت كه اعتصاب 
را لغو كنند در حالى كه بعد تر با اعالم كاهش يك درصدى دو ساله 

در افزايش حقوق به خشم آنها دامن زد. 
در  چرا  پرسم  مى  ها  اتحاديه  از  ديگر  بار  يك  داشت:  اظهار  وى 
و  زنند  مى  ضربه  كشورمان  اقتصاد  به  كنونى  زمان  مثل  زمانى 
شغل ها را به خطر مى اندازند. اعتصاب ها را لغو كنيد و به سر 

كار برگرديد. 
ديويد كامرون نيز اين اعتصاب را محكوم كرد و گفت كه در زمانى 
كسرى  از  كاستن  براى  ما  اقتصادى  رياضت  تدابير  با  دولت  كه 
بودجه دست به گريبان است، پيشنهاد معقولى در خصوص حقوق 

هاى بازنشستگى بخش عمومى ارائه داده است. 

مقامات "كنگره اتحاديه هاى صنفى و كارگرى" انگليس موسوم به 
"تى.يو.سى" گفتند كه حدود دو ميليون و 600 هزار تن از كارمندان 

و كارگران به برگزارى اعتصاب راى مثبت داده اند. 
بخش هاى آموزشى، بهداشت و درمان، خدمات عمومى، سازمان 
مهاجرت و مرزبانى، شهردارى ها و شوراهاى محلى، كتابخانه ها، 
موزه ها از جمله بخش هايى هستند كه  تحت تاثير اعتصاب قرار 

گرفتند. 
كشيدند،  كار  از  دست  اعتراض  نشانه  به  كه  كاركنانى  نخستين 
و  ها  فرودگاه  در  مستقر  مرزبانى  و  مهاجرت  سازمان  كاركنان 

بنادر انگليس بودند كه اعتصاب 24 ساعته خود را آغاز كردند. 

كارمندان و كارگران انگليسى امروز عالوه بر اينكه دست از كار 
كشيدند، تجمع هاى اعتراضى را در برخى مناطق اين كشور برگزار 

كردند تا به سياست هاى دولت ائتالفى اعتراض كنند. 
دولتى  و  عمومى  هاى  بخش  كاركنان  اعتراض  اصلى  محور 
انگليس به برنامه دولت ائتالفى براى ايجاد تغيير در صندوق هاى 

بازنشستگى است. 

براى  كارگرى  هاى  اتحاديه  و  دولت  نمايندگان  طوالنى  مذاكرات 
حل اختالفات موجود در مورد صندوق هاى بازنشستگى حدود دو 

هفته پيش بدون نتيجه پايان يافت. 
الزم به ياد آوريست كه اتحاديه هاى صنفى و كارگرى انگليس پس 
عنوان  به  را  آذر)  نوامبر( 9  روز 30  مذاكرات  ماندن  نتيجه  بى  از 
روز اعتصاب سراسرى و روز ملى اقدام عليه سياست هاى دولت 

ائتالفى اين كشور تعيين كردند. 
هاى  بخش  در  را  بازنشستگى  سن  دارد  قصد  انگليس  دولت 
خدمات عمومى از 60 سال به 66 سال افزايش دهد و همزمان حق 

بازنشستگى پرداختى از سوى كارگران و كارمندان را نيز حدود 
سه درصد افزايش دهد. 

اتحاديه هاى صنفى و كارگرى انگليس معتقدند تغييرات پيشنهادى 
كه  است  اين  معناى  به  بازنشستگى  هاى  صندوق  براى  دولت 
كاركنان بايد پول بيشترى به صندوق بريزند، سال هاى بيشترى 
كار كنند و در نهايت هنگام بازنشستگى مستمرى كمترى دريافت 

كنند. 

كاهش  با  كه  انگليس  ائتالفى  دولت  اقتصادى  رياضت  سياست 
اعتبارات عمومى و كمك هاى دولتى به صندوق هاى بازنشستگى 
همراه بوده، طى يك سال گذشته با مخالفت هاى گسترده اتحاديه 

هاى صنفى و كارگرى اين كشور مواجه شده است. 
اعضاى اتحاديه هاى صنفى و كارگرى انگليس 26 ماه مارس (ششم 
فروردين) تظاهرات اعتراضى بزرگى را با حضور 500 هزار تن در 
شهر لندن برگزار كردند و خواستار توقف كاهش اعتبارات خدمات 

عمومى در اين كشور شدند. 

صنفى  هاى  اتحاديه  اعضاى  از  تن  هزار   300 از  بيش  همچنين 
 24 اعتصاب  يك  برگزارى  با  امسال  ماه  تير  در  انگليس  معلمان 
ساعته، اعتراض خود را به آنچه كه دست اندازى دولت به صندوق 

هاى بازنشستگى خواندند، اعالم كردند. 
هاى  سياست  با  گسترده  مخالفت  رغم  به  انگليس  دارايى  وزير 
سخنانى  طى  شنبه  سه  روز  كشور،  اين  دولت  اقتصادى  رياضت 
در پارلمان بر ادامه اين سياست ها تاكيد كرد و گفت: براى كاهش 
كسرى بودجه كشور چاره اى جز ادامه اين سياست هاى دردناك 

نيست. 
وى با انتقاد از برنامه اعتصاب عمومى كارمندان و كارگران بخش 
كشور  كنونى  شرايط  در  اعتصاب  برگزارى  گفت:  عمومى  هاى 

اقدامى غيرمسئوالنه است. 
 500 تواند  مى  چهارشنبه  روز  اعتصاب  گويد  مى  انگليس  دولت 
ميليون پوند به اقتصاد اين كشور خسارت بزند ولى اتحاديه هاى 

صنفى انگليس اين رقم را اغراق آميز خوانده اند.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

اقتصاد

آفريقايى ها صاحب يك 
توليدكننده جديد نفت شدند  
نيجر رسمًا به جمع كشورهاى توليدكنندة نفت 
پيوست و از روز پنجشنبه اول دسامبر، اولين 
بشكه هاى نفت از اين كشور صادر خواهد شد.

نيجر رسمًا به جمع كشورهاى توليدكنندة نفت 
پيوست و از روز پنجشنبه اول دسامبر، اولين 
خواهد  صادر  كشور  اين  از  نفت  هاى  بشكه 
نفت  واردكنندة  اين  از  پيش  تا  كه  نيجر  شد. 
بود، با افتتاح پااليشگاه اوله لوا(Oléléwa ) با 
چينى،  شركت  يك  همچنين  و  دولت  مشاركت 
ديگر  و  رسيده  خودكفايى  از  اى  درجه  به 
واردكنندة هيدروكربن نخواهد بود. اين كشور 
بشكه  اولين  دسامبر،  اول  پنجشنبه،  روز  از 

هاى نفت خود را صادر خواهد كرد.
طور  به  شغل  نيجر 300  در  نفت  توليد  آغاز   
غيرمستقيم  طور  به  شغل   1500 و  مستقيم 
ايجاد خواهد كرد. نيجر قرار است روزانه 20 
هزار بشكه نفت توليد كند كه در كنار مصرف 
صادر  كامرون  طريق  از  نيز  بخشى  داخلى، 

خواهد شد. 
گفتنى است كشور فقير نيجر، بيشترين ميزان 
بر  بالغ  ظرفيتى  همچنين  و  اورانيوم  ذخاير 
كه  قراردادى  دارد.  نفت  بشكه  ميليون   480
شده  منعقد  چينى  شركت  و  نيجر  دولت  ميان 
و  نيجر  دولت  به  را  توليدات  درصد  است، 40 
60 درصد را به شركت چينى اختصاص داده 

است.
خشكى  در  محصور  و  آفريقا  غرب  در  نيجر   
غرب  از  نيجريه،  و  بنين  با  جنوب  از  كه  است 
با بوركينافاسو و مالى، از شمال با الجزاير و 

ليبى و از شرق با چاد همسايه است.

جوانان ايران با 24/7 درصد 
ركوردار بيكاري هستند

نرخ بيكاري 11.1 درصدي تابستان 90 اعالم شد. اين در حالي است 

پايان  تا  شد  اعالم  14.6درصد  بيكاري  نرخ  كه  سال 89  بهار  از  كه 
تابستان 90 هيچ نرخ رسمي اي در مورد بيكاري در كشور اعالم نشد. 
حتي فراخواندن رئيس مركز آمار ايران به مجلس نيز نتوانست نطق 
آماري اين مركز را باز كند. فقط در اواسط فروردين ماه سال 90 به 
صورت غيررسمي و جسته و گريخته و نه رسمي اعالم شد كه نرخ 
بيكاري زمستان 89 حدود 11.1 درصد بوده است اما اين رقم هيچ 
از  پس  حال  نشد.  اعالم  سايتش  يا  و  ايران  آمار  مركز  توسط  وقت 
بيش از يك سال كه از اعالم آخرين نرخ بيكاري مي گذرد مركز آمار 
نرخ بيكاري تابستان سال 90 را اعالم كرده است و براي مقايسه و 
نشان دادن كاهش نرخ بيكاري در آمارهايش نرخ بيكاري تابستان را 

نيز اعالم كرده است. 

در حالي كه از نرخ بيكاري زمستان 89 هم هيچ آماري اعالم نشده 

است. البته در اين آمار ارائه شده نرخ مشاركت اقتصادي نيز كاهش 
يافته است. يعني از 39.1 در تابستان 89 به 37 درصد در تابستان 
90 رسيده است. در اين جداول اعالم شده چند شاخص وجود دارد 
كه بيش از هميشه جلب توجه مي كند. نرخ بيكاري جوانان كه 24.7 

درصد است. 

سهم بخش هاي مختلف در اشتغال نيز قابل توجه است گرچه درصدها 
نسبت به بهار سال قبل تغييرات كوچكي كرده است. سهم كشاورزي 
از20.9 به 20 درصد، سهم بخش صنعت از 31.2 به 33 درصد وسهم 
بخش خدمات از47.9 به 47 درصد است. البته برخي از اين تغييرات 
را به هدفمندي يارانه ها و تغيير در هزينه ها مرتبط مي دانند. با اين همه 
نرخ بيكاري در تابستان امسال كاهش يافته و همزمان با آن نيز نرخ 
بيكاري كاهش يافته است. البته در همين مدت سهم اشتغال ناقص از 
9.5 درصد در بهار 89 به 8.4 درصد در تابستان 90 رسيده و سهم 
شاغلين 15 ساله و بيشتربا ساعت كار معمول، 49 ساعت و بيشتر از 

41.5 در بهار 89 به 42.2 درصد در تابستان 90 رسيده است! 

آخرين اطالعات نرخ بيكاري نشان مي دهد اين شاخص در زمستان 
بوده  رسيده  اخير  سال  شش  در  خود  حد  بيشترين  به  گذشته  سال 
است. بررسي تغييرات نرخ بيكاري در فصول متوالي از ابتداي سال 
بيكاري  نرخ  بيشترين  مي دهد  نشان  جاري  سال  تابستان  تا   1384
مربوط به زمستان سال گذشته با 14.6 درصد بوده و قبل از آن در 
شده  ثبت  بيكاري  نرخ  براي  درصد   14.1 عدد   1388 سال  زمستان 
ترتيب  به  گذشته  سال  فصل  چهار  بيكاري  نرخ  اساس  اين  بر  است. 

13.5 درصد، 13.6 درصد، 12.1 درصد و 14.1 درصد بوده است. 

همچنين در بهار و تابستان سال جاري دو عدد 12.3 درصد و 11.1 
نرخ  كمترين  كه  حالي  در  است.  شده  ثبت  بيكاري  نرخ  براي  درصد 
 9.6 عدد  با   1387 سال  در  دوره  اين  طي  بهار  فصل  براي  بيكاري 
به  مربوط  فصل  اين  بيكاري  نرخ  بيشترين  است  شده  ثبت  درصد 
سال گذشته با رقم 13.5 درصد بوده است. همچنين در تابستان سال 
گذشته بيشترين نرخ بيكاري اين دوره با رقم 13.6 درصد ثبت شده 

است. 

از سوي ديگر بيشترين نرخ بيكاري پاييز در دوره مورد مطالعه نيز 
مربوط به سال گذشته با عدد 12.1 درصد بوده است. نمودار تغييرات 
نشان   1390 تا   1384 سال هاي  طي  متوالي  فصول  در  بيكاري  نرخ 
مي دهد كه بيشترين نرخ بيكاري در سال 1389 وجود داشته است اين 
درحالي است كه براساس اعالم دولت يك ميليون و 600 هزار شغل 

در سال گذشته ايجاد شده است. 

فرا رفتن صادرات آلمان از مرز 
هزار ميليارد يورو

يك  مرز  از  بار  نخستين  براى   2011 سال  در  آلمان  صادرات 
تريليون يورو (1.3 تريليون دالر) عبور مى كند. 

گروه صنعتى صادركنندگان و عمده فروشان بى جى آ اعالم كرد 
فروش صادرات در سال جارى 12 درصد نسبت به سال گذشته 
رشد مى كند و به 1.075 تريليون يورو صعود مى كند و در سال 
2012 حداقل شش درصد صعود كرده و به 1.14 تريليون يورو 
مى رسد. فروش امسال مازاد تجارى 156 ميليارد يورو يا سه 

ميليارد يورو بيشتر از سال 2010 خواهد داشت. 

نوظهور  بازارهاى  صنعتى،  گروه  اين  انداز  چشم  گزارش  طبق 
آورى  فن  در  همچنان  و  اند  نديده  بدهى  بحران  از  چندانى  لطمه 
فروش  شدن  ضعيف  و  كنند  مى  گذارى  سرمايه  آينده  هاى 
يورو  منطقه  رهبران  از  گروه  اين  كنند.  مى  جبران  را  اروپا  در 
درخواست كرده است براى نجات يورو كه صادركنندگان آلمانى 

از آن سود هنگفتى مى برند، مبارزه كنند. 

در  كشور  اين  خارجى  فروش  از  درصد  حدود 40  يورو  منطقه 
سال 2010 را تشكيل داد. 

يورو  فروپاشى  صورت  در  سنگينى  اقتصادى  تاوان  آلمان 
ارز  يك  از  كشور  اين  صادركنندگان  و  كرد  خواهد  پرداخت 
رقابتى محروم مى شوند. ولفگانگ شويبله، وزير دارايى آلمان، 
گفته است قيمت صادرات اين كشور در صورت استفاده مجدد از 

ارز ملى اين كشور، صعود خواهد كرد. 

صادركنندگان اقتصاد آلمان را كه بزرگ ترين اقتصاد اروپاست، 
ممكن  كشور  اين  اقتصاد  كردند.  خارج  ركود  از  سال 2009  در 
است در سال جارى با رشد صادرات كه موجب برانگيخته شدن 
تقاضاى داخلى شد، بيش از سه درصد رشد كند. رشد اقتصادى 
با كندى تقاضا در منطقه يورو، به يك درصد در سال 2012 كند 

مى شود. 

هزينه  درصدى   14 بردن  باال  موجب  كاال  هاى  قيمت  افزايش 
وارادات آلمان در سال جارى به ارزش 919 ميليارد يورو شده 

است.
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اتهام سرقت ادبى 
«ديكنز» منتشر شد 

 در نمايشگاهى كه در كتابخانه ى «بريتيش» انگليس 
ديكنز  چارلز  تولد  سالگرد  دويستمين  مناسبت  به 
كه  درآمد  نمايش  به  اى  نوشته  دست  شد،  برگزار 
رقيب  از  را  آن  بزرگ»  خالق «آرزوهاى  شود  مى  ادعا 

نويسنده اش دزديده است. 

چارلز ديكنز كه داستان هاى كالسيك بسيارى به زبان انگليسى به 
به  متهم  رقبايش  از  يكى  توسط   1861 سال  در  درآورده،  نگارش 
سرقت ادبى يك داستان كوتاه شد. در اين سال ديكنز در مجله اى، 
چهار داستان ارواح را به چاپ رساند. يكى از اين داستان ها درباره 
دخترى زيبا بود كه نزد يك نقاش مى آيد و از او مى پرسد آيا مى 
تواند يك ماه ديگر پرتره اى از چهره اش از حفظ بكشد. در انتهاى 
اين  و  است  مرده  آن  از  پيش  دختر  كه  شود  مى  مشخص  داستان 

پرتره را براى تسكين پدر دردديده اش سفارش داده است. 
گفته مى شود اين داستان را ديكنز ننوشته، بلكه حاصل تالش هاى 
نويسنده اى فراموش شده به نام «توماس هيفى» است. هيفى در نامه 
اى با خشم به ديكنز نوشت كه نه تنها وى داستانى كامال شبيه اين 
مجله  كريسمس  ى  شماره  در  را  آن  داشته  قصد  و  نوشته  داستان 
اى رقيب به چاپ برساند، بلكه اين داستان واقعا براى خودش اتفاق 

افتاده است. 
توضيحات بيشترى راجع به اين جريان رازآلود موجود نيست، اما 
مطلب  و  دانست  مبرا  ادبى  سرقت  اتهام  از  را  خود  مصرانه  ديكنز 
هيفى را كامال اصل، شديدا خارق العاده و بسيار برتر از مطالبى به 

چاپ رسيده ى خود خواند. 

كالسيك  نويس  رمان  اين  از  ديگرى  آثار  همچنين  نمايشگاه  اين  در 
عالوه بر نامه هايى كه تاكنون از وى به چاپ رسيده اند، در معرض 

ديد عموم قرار گرفته است. 

چندى پيش اعالم شد به دليل تاثيرگذارى شگرفى كه چارلز ديكنز، 
توييست»،  «اليور  و  بزرگ»  «آرزوهاى  چون  شاهكارهايى  خالق 
ى  رسانه  دو  اين  است،  داشته  تلويزيون  و  سينما  هاى  حوزه  بر 
تصويرى دويستمين سالگرد تولد اين رمان نويس بزرگ انگليسى را 
با پخش فيلم و سريال هاى متعدد، بزرگ مى دارند. يكى از مهمترين 
برنامه هاى اين بزرگداشت در سال 2012، اقتباس سينمايى است كه 

«مايك نيوول» از رمان «آرزوهاى بزرگ» ديكنز داشته است. 
ديكنز  هاى  رمان  روى  از  بسيارى  هاى  فيلم  و  ها  سريال  تاكنون 
ساخته شده كه از اين ميان مى توان به 100 فيلم صامت اشاره كرد. 
در جشن دويستمين سالگرد تولد خالق رمان هاى كالسيك انگليسى، 

نسخه ى از فيلم اقتباس «اليور توييست» به نمايش درمى آيد كه در 
آن «جكى كوگان» هنرنمايى كرده است. اين فيلم كه تصور مى شد 
چندين دهه گم شده است، در دهه ى 1970 در يوگوسالوى نسخه 

اى از آن پيدا شد. 
از ديگر اقتباس هاى كالسيك آثار ديكنز مى توان به «اليور توويست» 

ساخته ى 1948 «ديويد لين»، «اليور موزيكال» ساخته ى سال 1968 
«كارول ريد» و فيلم سال 2005 «رومن پوالنسكى» اشاره كرد. 

طريق  از  ابتدا  مردم  كه  معتقدند  بزرگ  مراسم  اين  برگزاركنندگان 
تلويزيون با چارلز ديكنز آشنا شدند، به همين دليل پنج اقتباس برتر 
كارهاى اين رمان نويس در سال 2012 به نمايش درمى آيد. اولين 
ها  آن  آخرين  و  است   (1967) ما»  مشترك  «دوست  ها  اقتباس  اين 
«خانه ى بليك» (1985) خواهد بود كه در ماه مارس به نمايش درمى 

آيد. 

بودند  كرده  اعالم  اين  از  پيش  نيز  «بى.بى.سى»  ى  شبكه  مديران 
ى  پروژه  ديكنز،  چارلز  تولد  سالگرد  دويستمين  بزرگداشت  براى 

تلويزيونى «آرزوهاى بزرگ» را به روى آنتن مى برند. 

هاى  ماجراجويى  و  «زندگى  به  توان  مى  تلويزيونى  آثار  ديگر  از 

«نيكوالس نيكلباى» اشاره كرد كه از شبكه ى چهار تلويزيون انگليس 
پخش مى شود. همچنين نشستى در نقد كارگردانان اين اثر «ترور 
نان» و «جان كرد» و بازيگر نقش اصلى اين برنامه ى هشت ساعتى 

«ديويد ترلفال»، نيز به روى آنتن مى رود. 

كريسمس»  «سرود  رمان  اقتباس  همچنين  كريسمس  تعطيالت  در 
ديكنز با بازى «مايكل كين» در نقش اسكروچ و كرميت در نقش «باب 

كراچيت» براى انگليسى ها به نمايش درمى آيد. 

از  بخشى  تنها  ها  برنامه  اين  گاردين،  ى  روزنامه  ى  نوشته  به 
كه  چرا  هستند،  سال 2012  اول  فصل  در  ديكنز  چارلز  بزرگداشت 
ى  نويسنده  اين  تولد  سالگرد  دويستمين  جهان  مختلف  كشورهاى 

قرن نوزدهمى را در هفتم فوريه 2012 جشن خواهند گرفت. 

زبان  هاى  نويسنده  ترين  بزرگ  از  يكى  عنوان  به  ديكنز  چارلز 
شهر  در  «لندپورت»  ى  منطقه  در  سال 1812  فوريه  هفتم  انگليسى 

«پورتسموث» انگليس به دنيا آمد. 

ديكنز در مى 1827 در يك دفتر وكالت به كار مشغول شد تا به يك 
وكيل تبديل شود؛ حرفه اى كه بعدها در بسيارى از آثارش بى عالقه 
بودن خود را به آن نشان داد. در سال 1830 با نخستين دختر مورد 
عالقه اش به نام «ماريا ديدنل» آشنا شد كه گفته مى شود، مدلى براى 
شخصت «دورا» در «ديويد كاپرفيلد» بوده است؛ اما به دليل مخالفت 

پدر و مادر دختر، ازدواج صورت نگرفت. 

ديكنز در سال 1834 به حرفه ى روزنامه نگارى رو آورد و براى 
پوشش رقابت انتخابات پارلمانى انگليس در روزنامه ى «مورنينگ 
«كاترين  با   1836 آوريل  دوم  در  شد.  مشغول  كار  به  كرونيكل» 
تامپسون هوگارت»، دختر سردبير روزنامه ى «ايوينينگ كرونيكل»، 

ازدواج كرد و از او 10 بچه به دنيا آورد. 
موفقيت ديكنز ادامه يافت تا جايى كه در سال 1837 رمان «اوليور 
رمان  سپس  و  نيكلباى»  «نيكوالس  رمان  سال 1838  در  توييست»، 
«مغازه ى فضول پير» را در سال 1840 نوشت كه همگى پيش از آن 
كه به چاپ برسند، به صورت داستان هاى پاورقى منتشر مى شدند. 
ديكنز نگارش آثار محبوب خود را همچنان ادامه داد و در سال 1843 
كتاب «سرود كريسمس» را نوشت كه نخستين اثر از مجموعه كتاب 

هاى كريسمس اوست. 

بعد از مدت كوتاهى زندگى در ايتاليا و سوييس، موفقيتش را با كتاب 
بادگير»  «خانه   ،(1849) كاپرفيلد»  «ديويد   ،(1848) پسر»  و  «دامبى 
 ،(1857) كوچولو»  «دوريت   ،(1854) سخت»  «روزگار   ،(1852)

«داستان دو شهر» (1859) و «آرزوهاى بزرگ» (1861) ادامه داد. 

او از قدرت تخيل فوق العاده اش، حس شوخ طبعى و ذهن كنجاوش، 
بخصوص در دوران كودكى براى نگارش داستان هايش استفاده مى 
كرد. شخصيت هاى داستان هاى او از ماندگارترين شخصيت ها در 
ادبيات انگلستان هستند كه از جمله ى آن ها به «اسكروچ»، «اوليور 
توييست»، «ميكاوبر»، «ساموئل پيك ويك»، «خانم هاويشام»، «چارلز 

دارنى»، «ابل مگويچ» يا «خانم گامپ» مى توان اشاره كرد. 
قلبى  ى  سكته  اثر  بر   1870 سال  ژوئن  نهم  روز  در  ديكنز  چارلز 
درگذشت و همان طور كه وصيت كرده بود، مراسم تدفين او بسيار 

كم هزينه و معمولى برگزار شد. 
ماجراجويى  و  «زندگى  مانند  متعددى  هاى  رمان  ديكنز  چارلز  از 
هاى نيكوالس نيكلباى»، «سرود كريسمس»، «كريكت روى شومينه»، 
زده»،  جن  زندگى»، «مرد  ها»، «نبرد  لويت»، «ناقوس  چوز  «مارتين 
«خانه ى بادگير»، «روزگار سخت»، «دوريت كوچولو»، «داستان دو 
ادوين  «اسرار  و  ما»  مشترك  «دوستان  بزرگ»،  «آروزهاى  شهر»، 

درود» (ناتمام) باقى مانده است.

با آبونمان (اشتـراك)  
هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنگ و هنر 
ايرانى جداى از هرگونه 
گرايشهــاى سياسى و 

مذهبى،كمكى وافـــر 
مى كنيـــد. 
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كه  اين  ى  درباره  پژوهشگر  و  نويس  داستان  اين 
گاهى برخى از سرقت ادبى صادق هدايت در «بوف 
اين  در  نويسنده  اين  كه  اين  و  زنند  مى  دم  كور» 
است،  كرده  استفاده  ريلكه  هاى  يادداشت  از  كتاب 
دارد،  واقعيت  حد  چه  تا  چيزى  چنين  او  نظر  به  و 
تازه  مطلب  وجه  هيچ  به  اين  كه  بگويم  ابتدا  گفت: 
پيش،  سال   60 درست  يعنى  بار،  اولين  نيست.  اى 
غفارى  فرخ  هدايت،  خودكشى  از  پيش  كمى  شايد 
با نام مستعار آذرگون يك سلسله مقاله زير عنوان 
نامه  ماه  در  جهان»  سينماى  مختصر  ى  «تاريخچه 
به  آن  در  كه  كرد  منتشر  صلح»  ى  «ستاره  ى 
اكسپرسيونيستى  سينماى  از  هدايت  تأثيرپذيرى 
آلمان و شباهت هاى تصويرى «بوف كور» با فيلم 
هاى «مطب دكتر كالى گارى» به كارگردانى روبرت 
ى  ساخته  وحشت»  سنفونى  ـ  «نوسفراتو  و  وينه 
مورنائو و «خون يك شاعر» اثر ژان كوكتو اشاره 
روان  مرد  ميان  شباهت  به  غفارى  جمله  از  كرد. 
پريش فيلم وينه و اشكال عجيب غريب و دكورهاى 
كج و معوج محيط پيرامونش با راوى «بوف كور» 
كرده  اشاره  او  اطراف  ى  شده  توصيف  فضاى  و 
بود. او مرد ماليخوليايى و خون آشام فيلم مورنائو 
كور»  «بوف  ران  كالسكه  قوزى  پيرمرد  به  هم  را 
شبيه دانسته بود. غفارى، با همان امضاى آذرگون، 
«بوف  عنوان  با  نوشت  ديگرى  ى  مقاله  بعد  چندى 
كور و سينما» و حرف هاى خود را با تفصيل بيش 
ترى تكرار كرد. 30 سال بعد مصطفى فرزانه همين 
حرف ها را در كتاب خاطرات خودش از هدايت عينًا 
تكرار كرد. اما موضوع شباهت هاى يادداشت هاى 
مهندسى  منوچهر  بار  اول  را  كور»  با «بوف  ريلكه 
در مقاله اى كه به زبان انگليسى نوشته بود، پيش 

كشيد. 
بهارلو درباره ى اين مقاله گفت: مهندسى در سال 
1971 ميالدى، يعنى نزديك به 40 سال پيش، مقاله 
ى خود را در آمريكا منتشر كرد و چند سال بعد از 
آن، فرزين يزدان فر مقاله ى او را به فارسى ترجمه 

و منتشر كرد. 

از  هدايت  برداشت  كه  اين  ى  درباره  نويسنده  اين 
چه  تا  كور»  «بوف  در  ريلكه  هاى  يادداشت  كتاب 
حد است و چه كيفيتى دارد، افزود: چنان كه اشاره 
كردم، موضوع برداشت ها فقط محدود به اثر ريلكه 
نيست. در كتابى كه حسن قائميان، در اواسط دهه 
ى 30 شمسى، با عنوان «نظريات نويسندگان بزرگ 
كرده  ترجمه  هدايت»  صادق  ى  درباره  خارجى 
كه  ـ  نويسندگان  آن  از  تعدادى  ادعاى  به  است، 
هدايت،  ـ  هستند  سوررئاليست  و  فرانسوى  عمومًا 
به ويژه در «بوف كور»، شديداً متأثر از نويسندگان 
و شاعرانى مانند ژرار دو نروال، بودلر و كافكاست. 
البته اين تأثير پذيرى، چه مستقيم و چه غيرمستقيم، 
از لحاظ آن نويسندگان امرى كامًال طبيعى است و 
نمى  ياد  آن  از  تعريض  به  ها  آن  از  يك  هيچ  ابداً 
همان  در  نيز  ريلكه  خود  كه  كنم  اشاره  مايلم  كند. 
بودلر  از  شعرى  بريگه»  الئوريس  مالده  «دفترهاى 
را نقل مى كند و بالفاصله مى افزايد كه عميقًا تحت 
تأثير آن قرار دارد، به طورى كه گويى آن شعر از 
سرانگشتان خود او تراوش كرده است. ريلكه هيچ 
ابايى از اين اعتراف ندارد. در حقيقت شعر بودلر و 
كتاب ريلكه درباره ى تنهايى و رنج و مرگ است؛ 
ويژه  به  هدايت،  آثار  آشناى  عناصر  همان  يعنى 
«بوف كور». بنابراين شباهت ميان كتاب « دفترهاى 
مى  را  كور»  «بوف  متن  و  بريگه»  الئوريس  مالده 
توان در كيفيت نگاه دو نويسنده است؛ گيرم شباهت 
صرفًا  توان  نمى  مواردى  در  را  متن  دو  اين  ميان 

تصادفى دانست. 
اين منتقد ادبى در پاسخ به اين كه موارد اين شباهت 
تا چه حد و تا چه ميزان است و آيا بيش تر زبانى 
است يا معنايى، گفت: اين شباهت ها حدود چهار يا 
پنج بند (پاراگراف) مى شود كه البته در متن پراكنده 
تر  بيش  صفحه  دو  از  جمعًا  كنم  نمى  گمان  و  اند 

مهم ترين آن ها، كه اغلب هم به آن  بشوند. ظاهراً 
ى  استفاده  به  مربوط  بند  همان  شود،  مى  استناد 
آدم ها از كثرت چهره يا انواع صورتك هاست. اين 
كه  كنم  اضافه  بحث  اين  مندان  عالقه  براى  هم  را 
هدايت بر اساس همين مايه، داستان «صورتك ها» 
را نوشته كه در كتاب «سه قطره خون» چاپ شده 
است، البته چهار پنج سال قبل از آن كه «بوف كور» 

را منتشر كند. 
اين  توان  مى  آيا  كه  سؤال  اين  جواب  در  بهارلو 
كار هدايت را سرقت ادبى نام نهاد، بيان كرد: البد 
مى دانيد آن چه از آن به «َسَرقات ادبى» تعبير مى 
كنند، بخشى است مربوط به نقد ادبى كه در تاريخ 
مشاهير  از  بسيارى  دارد.  ديرينى  ى  سابقه  ادبيات 
ادبى جهان مانند ويرژيل، سوفكل، شكسپير، مولير 
و گوته را به سرقت مضامين و آثار ديگران متهم 
آن  به  چه  آن  نيز  ما  ى  گذشته  ادب  در  اند.  كرده 
به  را  ديگرى  سخن  يعنى  اند،  داده  عنوان «انتحال» 
تغيير  بدون  را  ديگرى  شعر  و  كالم  يا  بستن،  خود 
لفظ يا معنى به خود نسبت دادن، همواره موضوع 
ادبى  دراز  و  دور  هاى  مكش  كش  و  مباحثات  داغ 
بوده است. اجازه بدهيد اين پرسش شما را با اين 
شاعران  و  نويسندگان  بدهم:  خاتمه  گوته  كالم 
بزرگ توفيق و عظمت خود را همواره مرهون بهره 
هايى هستند كه از پيشينيان خود گرفته اند، آن ها 
اعصار  در  بلكه  اند؛  سربرنياورده  زمين  از  ناگهان 
كهن و بهترين هايى ريشه دارند كه پيش از آن ها 

انجام يافته است. 
او همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا استفاده 
در  مهمى  نقش  ريلكه  هاى  يادداشت  از  هدايت  ى 
رمانش بازى مى كند و اگر اين پاراگراف ها را از 
«بوف كور» حذف كنيم، چه اتفاقى مى افتد، تصريح 
تخيل  از  كور»،  «بوف  نظير  ادبى،  هاى  متن  كرد: 
ابداع كنندگان شان فراتر مى روند. اين فراروى، به 
ادبى  متن  كليت  يا  ساختار  محصول  فراوان،  مقدار 
ى  خالقانه  تركيب  و  آميزى  درهم  محصول  است؛ 
سازد.  مى  را  ادبى  اثر  صورت  كه  است  عناصرى 
نيز  آن  جنس  از  و  معنى  شامل  ادبى  صورت  طبعًا 
هست، و اغلب تعابيرى از آن حاصل مى شود كه 
چه بسا از ذهن خود آفريننده اش هم نگذشته باشد. 
بنابراين قطعات پراكنده ى يك متن به خودى خود، 
آن  كه  است  طبيعى  سازند.  نمى  را  ادبى  اثر  هويت 
از  خالى  تواند  نمى  گرفته،  وام  ريلكه  از  هدايت  چه 
آن  استقالل  از  نه  را  خود  اهميت  اما  باشد؛  اهميت 
بندها، بلكه از كيفيت هدايت شده ى آن ها در متن 
جديد مى گيرند، يعنى در ساختارى كه «بوف كور» 

نام دارد.
  

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

دو نمايـش نامه ى 
سارتــــر منتشر شد

و  آلوده»  هاى  «دست  هاى  نامه  نمايش 
سارتر،  پل  ژان  ى  نوشته  «نكراسوف» 
نويسنده و روشنفكر فرانسوى، با ترجمه ى 
قاسم صنعوى از سوى نشر كتاب پارسه به 

چاپ رسيده اند. 
براى  نامه  نمايش  دو  اين  ناشر،  ى  گفته  به 
پشتوانه  كه  چرا  آشناست؛  بسيار  ها  تئاترى 
روى  به  بارها  و  دارد  مشخصى  سياسى  ى 
صحنه رفته و زواياى تاريخى و سياسى اش 
را نسل هاى مختلفى از دوست داران تئاتر در 

سراسر جهان به تماشا نشسته اند. 
هاى  «دست  يى  پرده  هفت  ى  نامه  نمايش 
آلوده» حدود 60 سال پيش توسط جالل آل 

احمد نيز ترجمه و منتشر شده بود. 
نمايش  شش  ى  مجموعه  از  كتاب  دو  اين 
ترجمه  با  كه  است  سارتر  پل  ژان  ى  نامه 
پارسه  كتاب  انتشارات  توسط  صنعوى  ى 

عرضه مى شود. 
سال 1948  بار  نخستين  آلوده»  هاى  «دست 
به  سال  همان  در  و  شد  منتشر  فرانسه  در 
ى  درباره  نمايشنامه  رفت.  صحنه  روى 
مبارزه ى حزب كمونيست يكى از كشورهاى 
فرضى اروپاى مركزى به نام ايليرى با نازى 
مى  آغاز  هنگامى  نمايش  است.  آلمانى  هاى 
شود كه ارتش آلمان در حال عقب نشينى و 
اوضاع «هوگو»  اين  در  است.  نهايى  شكست 
و  شود  مى  آزاد  زندان  از  23ساله  جوانى 
عضو  و  مبارز  دختر  اولگا  سابقش  دوست 
حزب كمونيست را بازمى يابد. كمونيست ها 
اكنون مى خواهند هوگو را از ميان بردارند؛ 
اندكى  كند  مى  متقاعد  را  ها  آن  اولگا  ولى 
ديگر صبر كنند و ببينند آيا هوگو شايستگى 

خودش  و  نه  يا  دارد  را  حزب  به  بازگشت 
پرس وجو از او را برعهده مى گيرد. 

هجونامه  نيز  را  ى «نكراسوف»  نامه  نمايش 

سرد  جنگ  طرفدار  غربى  متعصبان  عليه  اى 
مى دانند كه به موضوع پناهندگان و مهاجران 
روسى مى پردازد. سيمون دوبووار همراه و 
«نكراسوف»  ى  درباره  سارتر  هميشگى  يار 
يى  حرفه  هاى  ضدكمونيست  نويسد؛  مى 
كمدى  نامه  نمايش  كه  دادند  الهام  سارتر  به 
«نكراسوف» را بنويسد. نمايش نامه هنوز به 
پايان نرسيده بود كه ژان مى يه سال 1955 
شروع به كارگردانى آن كرد. سارتر در پايان 
نمايش نامه با دشوارى هايى مواجه شد؛ زيرا 
نه مى خواست از قهرمانش آدمى واقعا رذل 
بسازد و نه مى خواست او را ارشاد كند. پس 
را  اى  ساده  تابلو  متن  تمرين،  جلسه  چند  از 
آورد كه در آن با ليريسمى هزل آلود، ترس 

بزرگ بورژواها را توصيف مى كرد. 
اين نمايشنامه تصويرى از وحشت ها، هذيان 
ها، جنون ها، توهم ها و افسانه پردازى هاى 
ضدكمونيست ها ارائه داده و در اجراهايش 

با اقبال تماشاگران تئاتر مواجه شده است.

پاسخ محمد بهارلو به اتهام سرقت ادبــى 
صـــادق هـــدايت
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طول  در  نشدنى  فراموش  هايى  لحظه  ما  از  بسيارى 
عمرمان را با خواندن شاهكارى ادبى تجربه كرده ايم، 
رمان هايى كه با گذشت چندين دهه همچنان خوانندگان 
سراسر دنيا را با خود همراه مى كنند، اما كارگردانان 
مى  تصميم  كه  هستند  و  اند  بوده  اى  قريحه  خوش 
گيرند جان تازه اى به شخصيت هاى ادبى ببخشند و 
شيرين  چه  و  كنند؛  دعوت  تصوير  دنياى  به  را  ها  آن 
نيز  هفتم  هنر  ى  عرصه  در  ادبى  شاهكارى  كه  است 

خوش بدرخشد و به فيلمى ماندگار بدل شود. 

� «غرور و تعصب» 
بارها  آثارش  كه  است  بزرگى  نويسان  رمان  از  يكى  آستين»  «جين 
مورد اقتباس قرار گرفته است. «غرور و تعصب» شاهكار كالسيك 
آن  روى  از  بار  چندين  تاكنون  كه  است  انگليسى  ى  نويسنده  اين 
فيلمسازى شده است. آستين «غرور و تعصب» را در سن 21 سالگى 

به نگارش درآورد، اما چاپ آن تا سال 1813 طول كشيد. 
رايت»  «جو  توسط   2005 سال  در  رمان  اين  اقتباس  معروفترين 
بودند  ستارگانى  فارن»  مك  و «متيو  ناتيلى»  شد. «كايرا  كارگردانى 
كه در اين فيلم ايفاى نقش كردند. ناتيلى براى بازى در نقش «اليزابت» 

در اين فيلم، نامزدى جايزه ى اسكار را به دست آورد. 
و  «عروس  عنوان  با  را  فيلمى  باليوود  سينماى  هم   2004 سال  در 
تعصب» با بازى «آيشوريا راى» از روى اين اثر ادبى به روى پرده 
اقتباس  مورد  تلويزيون  در  بارها  همچنين  تعصب»  و  «غرور  برد. 
قرار گرفته است كه «كالين فرث» در يكى از معروفترين آن ها نقش 

آفرينى كرده است. 
«آلدوس ماكسلى» نيز در سال 1640 فيلمنامه اى را براساس رمان 
لونارد»  اس.  «رابرت  توسط  فيلم  اين  درآورد.  نگارش  به  آستين 

كارگردانى شد. 

� «درخشش» 
و  ادبيات  دنياى  بزرگان  از  تن  دو  كه  است  كتابى  نام  «درخشش» 
آثار  معروفترين  از  يكى  رمان  اين  دهد.  مى  پيوند  هم  به  را  سينما 
«استفان كينگ» جنايى نويس سرشناس آمريكايى است كه دستمايه 
در  را  ترسناكش  رمان  كينگ  شد.  كوبريك»  «استنلى  موفق  فيلم  ى 
سال 1977 به نگارش درآورد. وى نام كتابش را از آهنگ «كارماى 

آنى» جان لنون الهام گرفت. 
عنوان  به  را  كينگ  موقعيت  كه  بود  پرفروش  رمانى  «درخشش» 
توسط  سال 1980  در  كتاب  اين  كرد.  تثبيت  موفق  ى  نويسنده  يك 

كوبريك به دنياى سينما معرفى شد. 
كوبريك  اقتباس  همه  كه  است  اين  اثر  اين  مورد  در  جالب  ى  نكته 
از اين رمان را يك شاهكار مى خوانند، اما كينگ از اين فيلم متنفر 
است. دليلى اصلى نارضايتى كينگ انتخاب «جك نيكلسون» به عنوان 

بازيگر نقش اصلى فيلم بوده است. 

� «لوليتا» 
به نظر مى رسد استنلى كوبريك يكى از كارگردانانى خوش قريحه 
اى است كه به اقتباس هاى ادبى عالقه ى وافرى دارد. يكى ديگر از 
كارهاى اين فيلمساز سرشناس از روى شاهكار «والدمير ناباكوف»، 
«آدريان   ، كوبريك  جز  كه  نماند  ناگفته  است.  شده  ساخته  «لوليتا» 
برده  پرده  روى  به  كالسيك  رمان  اين  براساس  را  فيلمى  نيز  لين» 

است. 
كوبريك در سال 1962 فيلم معروف خود را براساس رمان «لوليتا» 
ساخت. لين نيز در سال 1997 اقتباسى سينمايى از اين رمان را به 
روى پرده برد. ناباكوف اين رمان نويس بزرگ روس، شاهكار خود 
را در سال 1955 به زبان انگليسى به نگارش درآورد. اين رمان در 
سال 1955 در پاريس و سپس در سال 1958 در نيويورك به چاپ 

رسيد. 

� «ارباب حلقه ها» 
در  اخير  هاى  سال  طى  كه  هايى  فيلم  مجموعه  ترين  موفق  از  يكى 
موفق  ادبى  اثر  يك  براساس   ، است  درخشيده  جهان  سينماهاى 
ساخته شده است. «جى. آر. آر. تالكين» سه گانه اى تخيلى و حماسى 
را به نام «ارباب حلقه ها» طى 12 سال به نگارش درآورد كه «پيتر 
جكسون» آن را به صورت يك سه گانه ى سينمايى به دنياى سينما 

معرفى كرد. 

نگارش  به   1949 و   1937 هاى  سال  بين  را  هايش  رمان  تالكين 
درآورد. «ارباب حلقه ها» از آن زمان تاكنون بارها تجديد چاپ و به 
زبان هاى زيادى ترجمه شده است. شاهكار تالكين هم اكنون يكى از 
مشهورترين كتاب هاى ادبيات قرن بيست و يكم محسوب مى شود. 
تا امروز دو توليد سينمايى بر مبناى اين داستان ها انجام شده ، اما 

فيلم هاى سال 2001، 2002، 2003 جكسون معروفتر هستند. 
قطعا بهترين فيلم كارنامه ى جكسون فيلم «ارباب حلقه ها: بازگشت 
ترين  پرفروش  دالر  ميليارد   1/1 فروش  با  فيلم  اين  است.  پادشاه» 

فيلم جهان بعد از «آواتار» و «تايتانيك» محسوب مى شود. اين فيلم 
حتى در حيطه ى جوايز اسكار هم با «تايتانيك» به رقابت مى پردازد. 
اين فيلم در سال 2004 نامزد 11 جايزه اسكار بود كه تمامى آن ها 

را گرفت. 

 «1984» �
راه  سينما  دنياى  به  كه  است  رمانى  ديگر  اورول»  «جورج  شاهكار 
را  خود  پادآرمانشهرى  تخيلى  ـ  علمى  كتاب  اورول  است.  يافته 

نظام  كل  و  كمونيسم  آن  در  و  درآورد  نگارش  به   1948 سال  در 
توتاليتر را زير سوال برد. فيلم اقتباسى 1984 توسط «مايكل  هاى 
رادفورد» نويسندگى و كارگردانى شد و بازيگرانى چون «جان هرت» 

و «ريچارد برتون» در اين فيلم انگليسى هنرنمايى كردند. 

� «پدرخوانده» 
«ماريو پوزو» نويسنده و فيلمنامه نويس ايتاليايى ـ آمريكايى برنده 
كتاب  بازار  به  را  شاهكارى  سال 1969  در  اسكار  ى  جايزه  دو  ى 
معرفى كرد كه اقتباس سينمايى آن ماندگارترين نام در دنياى هنر 
هفتم شد. «فرانسين فورد كوپوال» كارگردان توانايى بود كه شهرتش 
اثر  اين  آورد.  دست  به  «پدرخوانده»  ساخت  با   1972 سال  در  را 
سينمايى درباره ى خانواده ى مافيايى است كه بازيگران سرشناسى 
«دايان  و  دووال»  «روبرت   ، پاچينو»  «آل   ، براندو»  «مارلون  چون 

كيتن» در آن به نقشى آفرينى پرداختند. 
اين فيلم نامزد 11 جايزه ى اسكار بود كه موفق به كسب جايزه ى 
بهترين بازيگر مرد (براندو) بهترين فيلم و بهترين فيلمنامه شد و پنج 
جايزه ى اصلى «گلدن گلوب» را به دست آورد. پوزو انگيزه ى اصلى 

خود از نوشتن اين رمان را كسب درآمد عنوان كرد. 

� «ربكا» 
انگليسى  ى  نويسنده  بانوى  موريه»  دو  رمان «رافنه  بهترين  «ربكا» 
است كه «آلفرد هيچكاك» را وسوسه كرد تا فيلمى را براساس آن به 
روى پرده ببرد. دو موريه در سال 1938 شاهكارش را منتشر كرد 
و هيچكاك دو سال بعد تريلر دراماتيك و روانشناختى خود را اكران 
كرد. «الرنس اوليوير»، «خوآن فونتين» و «جوديت اندرسون» در اين 

فيلم هنرنمايى كردند. 

� «هرى پاتر» 
رولينگ از ديگر نويسندگانى است كه با قلم خود دنياى ادبيات و سينما 
را به لرزه درآورد. مجموعه فيلم هاى «هرى پاتر» هربار در زمان 
اكران ركورد فروش را مى شكستند و اكنون يكى از تكرارناشدنى 
ترين فيلم هاى تاريخ سينما محسوب مى شوند. جوآن كتلين رولينگ 
شناخته  رولينگ  كى.  جى.  نام  با  تر  بيش  كه  ميالدى)  (متولد 1965 
انگليسى  زبان  به  پاتر»  «هرى  هاى  كتاب  سرى  ى  نويسنده  شده، 

است. اولين كتاب اين مجموعه در سال 1997 به بازار آمد. 
كتاب  هفتمين  هزارجلدى   300 و  ميليون  هشت  فروش  با  رولينگ 
صنعت  در  خود  براى  ركوردى  ساعت،   24 عرض  در  پاتر»  «هرى 
چاپ بر جاى گذاشت. اين كتاب همچنين در 10 روز اول انتشارش به 
فروشى 11 ميليون و 500 هزارجلدى دست پيدا كرد، كه اين نيز يك 
ركوردشكنى محسوب مى شد. كتاب هاى «هرى پاتر» شهرت جهانى 

پيدا كرد و جوايز بسيارى را به خود اختصاص داد. 
او امتياز ساخت فيلم چهار كتاب اول «هرى پاتر» را در سال 1999 
يورو  ميليون  يك  بر  بالغ  قراردادى  با  وارنر»  «برادران  كمپانى  به 
پاتر»  «هرى  پرطرفدار  هاى  فيلم  سرى  از  قسمت  آخرين  فروخت. 
در روز 30 تيرماه (برابر 21 جوالى) به فروش جهانى 640 ميليون 
دالر رسيد تا سرى فيلم هاى «هرى پاتر» با رسيدن به فروش هفت 
جهان  سينماى  تاريخ  ى  چندگانه  فيلم  ترين  پرفروش  دالر،  ميليارد 
باشد كه باالتر از «جيمز باند» و «جنگ ستارگان» شش قسمتى قرار 
دارد؛ هرچند براى ساخت قسمت هاى قبلى «هرى پاتر» بودجه چشم 

گير يك ميليارد و 280 ميليون دالر هزينه شده است. 

� «كشتن مرغ مقلد» 
جايزه  كه  است  لى  هارپر  نل  از  رمانى  نام  مقلد»  مرغ  «كشتن 
با  رمان  اين  آورد.  ارمغان  به  اش  نويسنده  براى  را  «پوليتزر»  ى 
مرغ  درآمد. «كشتن  نگارش  به  سال 1960  در  نژادپرستى  موضوع 
مقلد» تاكنون بيش از 300 ميليون نسخه فروخته و به 40 زبان دنيا 
ترجمه شده است. «رابرت موليگان» در سال 1962 فيلمى را به همين 
نام براساس رمان اين نويسنده ى آمريكايى ساخت. «مرى بدهم » و 
«گرگورى پك» نقش هاى اصلى اين فيلم را ايفا كردند. فيلم موليگان 
در فهرست بهترين فيلم هاى آمريكايى تاريخ بيست و پنجمين مقام را 
از سوى موسسه ى فيلم آمريكا كسب كرد. در سال 2003 «آتيكوس 
قرن  قهرمان  بزرگترين   ، لى  هارپر  داستان  اصلى  شخصيت  فينچ» 
بيستم شناخته شد. پك براى هنرنمايى در اين فيلم جايزه ى اسكار 

بهترين بازيگر مرد را به دست آورد. 

� «سكوت بره ها» 
«توماس هريس» با نوشتن رمان «سكوت بره ها» سوژه اى هيجان 
انگيز و ناب را براى فيلم سينمايى «جاناتان رمى» به ارمغان آورد. 
وى اين رمان براى اولين بار در سال 1988 به عنوان دنباله ى رمان 
«اژدهاى سرخ» خود به نگارش درآورد. اين دو رمان درباره ى يك 
قاتل سريالى آدمخوار به نام «هانيبال لكتر» است كه با استفاده از 

علم روانشناسى بر قربانيانش مسلط مى شود. 
به غير از هفت جايزه ى اسكار بخش هاى بهترين فيلم، كارگردانى، 
عوامل  پايان،  بهترين  و  صداگذارى  فيلمنامه،  زن،  و  مرد  اول  نقش 
فيلم دمى جوايز معتبرى چون بفتا و گلدن گلوب را به خاطر حضور 
در اين فيلم دريافت كردند . «جودى فاستر» و «آنتونى هاپكينز» دو 

ستاره اى بودند كه در «سكوت بره ها» نقش آفرينى كردند.

10 اقتباس سينمايى از معروفترين شاهكارهاى دنياى ادبيات: 

كارگردان هاى با ادب سينمــا
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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. 

 
در  ايران  سينماى  نگين  فرهادى 
دهه  ابتدايى  سال  و  هشتاد  دهه 
نود است. اغراق نمى كنم و داليلى 
نظرم  اين  براى  سينمايى  كامال 
دارم. كارگردان خوش فكر و متعهد 
از  قبل  تا  ما  اجتماعى  سينماى 
فيلمنامه  خلق  با  سينما،  به  ورود 
مجموعه  در  جزئيات  پر  هايى 
همكارى  البته  و  تلويزيونى  هاى 
كيا  حاتمى  ابراهيم  با  هوشمندانه 
در ارتفاع پست، خود را به عنوان 
نظير  بى  مهندس  و  معمار  يك 
به  روايت  ساختمان  طراحى  در 
زمينه  پيش  و  شناساند  مخاطبان 
كارگردان  مسير  در  مناسب  هاى 

شدن را سپرى كرد. 

كنكورى  پشت  شهر،  يك  داستان  جوانى،  روزگار 
چند  نگارش  دوش،  به  خانه  داستانى  طرح  ها، 
نوشتن  ببنديم،  را  كمربندها  مجموعه  از  قسمت 
و  خيابان  در  محاكمه  و  زنگى  دايره  سناريوى 
زيبا،  شهر  غبار،  در  رقص  چون  آثارى  ساخت 
از  نادر  جدايى  و  الى  درباره  سورى،  چهارشنبه 
است  داده  شكل  را  نظير  بى  اى  كارنامه  سيمين، 
كه شايد حتى تصور تحققش براى فرهادى، اهالى 
سينما و خانواده مطبوعات در مدت زمانى يك دهه 
نظر  در  فقط  شد.  مى  ارزيابى  امكان  قابل  غير  اى 
بود  دورانى  در  فرهادى  اصغر  ظهور  كه  آوريد 
كيميايى،  مهرجويى،  چون  بزرگى  كارگردانان  كه 
سرير  در  تبريزى  و  مجيدى  بيضايى،  كيا،  حاتمى 
پادشاهى سينماى ايران قرار داشتند و ورود فرد 
قابل  هم  بعد  دهه  چند  در  قلمرو  اين  به  جديدى 
چون  هايى  جرقه  حتى  رسيد.  نمى  نظر  به  امكان 
زير نور ماه، نفس عميق، شب هاى روشن و مكس 
نيز به عنوان يك درخشش مقطعى براى سيدرضا 
ميركريمى، پرويز شهبازى، فرزاد موتمن و سامان 
اين  براى  موفقيت  ادامه  و  آمد  مى  نظر  در  مقدم 
برسينماى  حاكم  قواعد  به  توجه  با  كارگردانان 
رسيد  مى  نظر  به  رويايى  حدودى  تا  شايد  ايران 
ريخت.  هم  به  را  معادالت  اين  تمام  فرهادى  اما 
شد  پرتابى  سكوى  زيبا  شهر  و  غبار  در  رقص 
بر  آغازى  و  سورى  چهارشنبه  به  رسيدن  براى 
خيل  در  سورى  چهارشنبه  فرهادى.  شدن  جهانى 
آمد  چشم  به  آثار  بقيه  از  بيش  قدرتمندش  رقباى 
هوشمندى  از  اش  كننده  غافلگير  تهرانى  هديه  و 
كارگردانى حكايت داشت كه ظرايف حسى بازيگر 
ستاره را دريافته بود و خانم صورت سنگى را به 
يك بازى عميق حسى و تكنيكى رسانده بود. گريه 
هاى تهرانى، واكنش هاى عصبى و ترديدهايى كه 
وى را نسبت به مرتضى دلسرد ساخته بود چنان 
از لحاظ اجرايى سر و شكلى حرفه اى داشت كه 

داوران نتوانستند از كنار آن بى تفاوت بگذرند و 
سيمرغ فجر هديه اى شد براى هديه سينماى ايران. 
تعريف  كه  بود  ساخته  هاليوودى  درامى  فرهادى 
جديدى از سينماى اجتماعى با محوريت اختالفات 
زناشويى عرضه مى كرد و همگان مشتاق بودند 

تا ببينند كه اثر بعدى فرهادى چگونه خواهد بود. 

ديرى نپاييد كه خبر رسيد فرهادى درباره الى را در 
مرحله توليد دارد. شنيده ها حكايت از ساخت يك 
فيلم غافلگير كننده ديگر داشت و جريان ملتهب و 
تنش زاى غرق شدن الى و واكنش هاى همراهانش 
چنان خواستنى و حرفه اى از آب در آمده بود كه 
حتى زمان نامناسب اكران آن نيز(روزهاى پرتنش 
خرداد 88) مانع ميلياردى شدن فيلم نشد. درباره 
صحنه  در  ويژه  به  درخشانى  هاى  ميزانسن  الى 
گروه  و  دارد  آن  از  پس  وقايع  و  الى  شدن  غرق 
به  فقط  بودند.  شده  ظاهر  درخشان  اش  بازيگرى 
كه  را  ها  آدم  از  يك  هر  هاى  واكنش  آوريد  ياد 
پنهان  را  خود  اظطراب  تا  داشتند  تالش  چگونه 
ياد  به  را  معادى  پيمان  توانستند.  نمى  اما  سازند 
بياوريد كه چگونه براى كمك گيرى از ديگران مى 
دويد و با لحنى التماس گونه درخواست داشت تا 
براى نجات الى به آب بزنند. مريال زارعى را به ياد 
آوريد كه با چه ريتم بيانى ترس و اضطراب را در 

هم ادغام ساخته بود. 

هوا  بادبادك  صحنه  در  كه  آوريد  ياد  به  را  الى 
كردن چه سبكباالنه و رها حركت مى كرد. صحنه 
پانتوميم را به ياد آوريد كه چه تماشايى از سوى 
درونى  بازى  به  نهايت  در  و  شد.  اجرا  بازيگران 
صابر ابر مى رسيم كه با حضور كوتاه خود يك 
اجراى شاهكار را به يادگار مى گذارد. واكنش هاى 

تندى كه از طريق نگاه مالمت گر يا بيان كنايى به 
با  اش  فيزيكى  برخورد  نيز  و  دارد  الى  همراهان 
ماندگار  هاى  فصل  جمله  از  حسينى)  احمد(شهاب 

بازيگرى در دهه 80 است. 

و باالخره جدايى نادر از سيمين فرا رسيد. درس 
ميزانسن فرهادى به كارگردانان ديگر از سكانس 
نگاه  دريچه  از  دوربين  شود.  مى  آغاز  دادگاه 
قاضى به صحبت هاى نادر و سيمين مى پردازد. 
درباره  قضاوت  به  را  مردم  آشكارا  كه  دوربينى 
آدم هاى اثر فرا مى خواند. فيلم با مكث دقيق بر 
جزئيات و چرخش هنرمندانه دوربين روى دست، 
در خانه نادر تمامى آنچه نياز است تا مخاطب را با 
جريان درام اثر همراه سازد به وى عرضه مى كند. 
با  چگونه  كه  آوريد  خاطر  به  را  حجت  بچه  ورود 
تعجب به اطرافش مى نگرد و دوربين روى دست 

به چه ظرافتى اين تعجب را انتقال مى دهد. 

جدايى نادر از سيمين فيلم جزئيات است. جزئياتى 
كه انديشه مخاطب را درگير ساخته و اجازه نفس 
كشيدن را به وى نمى دهد. پشت هر نماى آن فكر 
و فلسفه اى خوابيده كه مى خواهد اثرى جهانى را 
عرضه كند. اثرى دغدغه مند با موضوعى جهانى، 

تكنيكى جهانى و پيامى جهانى. 

به واقع سينماى اصغر فرهادى به شدت متكى بر 
تقابل عرصه هاى تفكر سنتى با جلوه هاى فرهنگ 
كه  هايى  انسان  جدايى  و  فصل  بحث  است.  مدرن 
حوادثى  و  اتفاقات  به  تن  انسانى  هاى  گذرگاه  در 
مى دهند كه خود نقشى در آن نداشته اند يا اينگونه 
مى نمايانند كه از چرايى وقوع آن نامطلع هستند و 
اين درست همان چيزى است كه فرهادى در هرم 
رد  و  غيبت  مذمت  دروغ،  نهى  يعنى  خود  اخالقى 
پشتوانه  بدون  طلبى  منفعت  و  سودانگارى  مكتب 
اخالقى در سه گانه و تريلوژى اخالق گراى خود 
يعنى چهارشنبه سورى، درباره الى و جدايى نادر 
از سيمين مطرح مى كند. نگاه به شدت اخالقى اين 
خود،  آخر  اثر  در  انسانى  مناسبات  به  كارگردان 
مناقشات  دوربين  كه  يابد  مى  رنگى  پر  وجه  آنجا 
سيمين و نادر را در دادگاه نشان مى دهد و علت 
اين مجادله كالمى اصرار سيمين بر اين موضوع 
است كه نادر با سپردن پدر خود به يك خدمتكار، 
همراه با او به خارج از كشور بيايد اما نادر با يك 

چون  درخشانى  ديالوگ  پرتو  در  و  اخالقى  نگاه 
"اون نمى فهمه من پسرشم من كه مى دونم اون 
به  را  فرهادى  سينماى  در  اخالق  تصوير  پدرمه" 
همواره  البته  كه  تصويرى  كند;  مى  عرضه  تمامه 
ارزنده  هاى  تجربه  و  بوده  جارى  او  قلم  روح  در 
تلويزيون  و  سينما  مخاطبان  به  را  درخشانى  و 

عرضه كرده است. 

مكثى  هيچ  بدون  فرهادى  گانه  سه  جنس  واقع  به 
بر روى المان هاى سياسى (اگرچه برخى با تحليل 
برشمردند)  سياسى  را  فرهادى  اخير  اثر  نمادين، 
تنها به زندگى و موجودى به نام انسان مى پردازد. 
درام  موتور  يك  تنها  فرهادى  سينماى  در  انسان 
نيست بلكه مدلى تحليلى براى الگوشناسى شاخص 

هاى زندگى به شمار مى رود. 

در  تصوير  آنها  هاى  دغدغه  و  اجتماعى  طبقات 
ستى در سينماى فرهادى پيدا مى كنند و درونمايه 
مفهومى آثار فرهادى شاخك تند انتقاد خود را به 

دروغ، خيانت و ريا استوار مى سازد. 

خود  اصيل  كاركرد  همان  در  را  سينما  فرهادى 
يعنى حقيقت نمايى و بازتاب زندگى تعريف كرده و 
از اين رو بازيگران آثارش بدون توجه به دوربين، 
دوربينى  گويى  هستند;  زندگى  لحظات  كننده  ثبت 
وجود ندارد و به همين علت حس تماشاى زندگى 
واقعى و نه تنها يك فيلم جان يافته در پس بازى 
ها و نقش آفرينى هاى بازيگران، مخاطب را تا انتها 
با  فرهادى  آثار  تفاوت  و  سازد  مى  همراه  فيلم  با 

ديگران از اين وجه نمود عينى مى يابد. 
فرهادى با پرهيز از هرگونه ساختارشكنى عينى و 
نمادين و تنها در پرتو ثبت حقيقت زندگى در قاب 
هنر و به نوعى دعوت به تعقل و انديشه، آثار خود 
را وجهى انديشمندانه و فرهنگى مى بخشد كه اين 
امر تلخى هاى بزرگ آثارش را طعمى شيرين مى 
بخشد. مخاطب در مواجهه با سينماى فرهادى نه 
با تمهيدات عاميانه از جنس كليپ حاجى گرينف در 
اخراجى ها 3 روبرواست و نه انتظار خط شكنى از 
آثار تفكربرانگيزى چون سه گانه فرهادى را دارد. 
تماشاگر صرفا در اين گستره هنرى پويا به دنبال 
لحظاتى از جنس زندگى است; لحظاتى تلخ و گزنده 

و در عين حال شورانگيز و تامل آفرين.
 برگرفته از نشريه: مردمساالرى

نگاهى به جايگاه فرهـادى 
در سينمــــاى ايران  

  نويسنده : نيما بهدادى مهر 
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت هشتم

بوف   نازى  توسط  آنچه  مشابه  دقيقا  نوازنده  اين  روايتهاى 
نيز  تركمن  تكنوازان  و  شعرا  از  مى باشد.بسيارى  شده  ضبط 
برنامه هايى را كه از راديو محلى عشق آباد در شوروى پخش  
مى شود،تعقيب و بدقت گوش مى كنند.آنها براى استاد دوتار،آقا 
مراد چاريف،كه در فستيوال طوس شركت كرده  بود،همهء آنچه 
كه از طريق راديو آموخته بودند،نواختند. چاريف با ذكر اين نكته 
كه آنها پس از يك ماه كار نزد اساتيد عشق آباد با هم قطاران 

خود در شوروى برابرى خواهند كرد، به آنها دلگرمى داد.
جمعى   ارتباط  وسايل  مساعدت  از  نيز  ايران  جدى  موسيقى 
رفتن   ميان  از  شرف  در  سنتور  كه  است:زمانى  بوده  بهره مند 
بود،راديو بعنوان رايج ترين و مردمى ترين ساز به آن  پرداخت.

محمد موسوى نى را با گوش دادن به اجراى نى  حسن كسائى 
به  را  راديو  در  نى  تكنوازى  موسوى  آموخت.وقتى  راديو  از 
و  كرد  احضار  را  داد،او  گوش  او  ساز  به  گرفت،كسائى  عهده 
اينبار بطور حضورى و مستقيم بقيهء هنر خويش  را به او انتقال 
داد.به لطف راديو كشورهايى كه به لحاظ فرهنگى از يكديگر جدا 

شده بوند الاقل مى توانند به صداى  يكديگر گوش دهند.
اشاعهء ميراث فرهنگى در سطحى عميق امكان پذير نيست  مگر 

به كمك اسناد ثبت و ضبط شده.
تنها گوش كردن حداكثر منجر به تغيير شيوه و حصول  قواعدى 
پراكنده مى شود.آهنگهاى ساده مى توانند رواج  يابند.اّما آموختن 
يك رپرتوار كامل(به فرض كه با اصول و قواعد آن آشنا باشند)

تركمن  دوتار  يا  و  آذرى  چگور  يادگيرى  ندارد.چنانكه  امكان 
بدون دسترسى و كمك استاد امكان  پذير نيست.

از  كرد.اصوات  آسان  بسيار  را  كار  راديو-كاست  رواج 
روى  مى شوند،از  ضبط  سهولت  و  بسرعت  خارجى  راديوهاى 
آمدنى)به  قيمتى(كنار  به  و  مى كنند  كپى  كاست ها  روى  بر  آنها 
هواخواهان مى فروشند.اين نكته كه تا چه اندازه  اين دستگاهها 
در تمامى دنيا بويژه كشورهاى جهان سوم شايع  هستند،قابل 
مى شوند)  پذيرفته  بمراتب  كشوها  اين  در  است.(بعالوه  توجه 
و  زحمتكش  اقشار  با  قرابتى  هيچگونه  صفحه  كه  حالى  در 
روستايى جامعه ندارد،راديو كاست در حقيرترين منازل ايران 
امروزه  دارد.  مّهم  جايگاهى  ديگر،  كشورهاى  بسيارى  همانند 
در همه شهرستانهاى ايران نوارهاى موسيقى  محلى با كيفيتى 
متوسط ولى جذاب رواج دارد پخش اين  كاستها در مناطقى كه 
از نظر فرهنگ موسيقايى محروم هستند به حفظ ميراث فرهنگى 
كمك مى كند و يا الاقل از سرعت  رشد فرهنگ زدايى مى كاهد. از 
طريق كاست همچنين بسيارى از خوانندگان كالسيك  (قديمى) 
به سطحى از افتخار و شهرت رسيدند.نوارهاى  ضبط شده كه 
مادى  درآمد  بيشتر  است،امروزه   بر 000/100  بالغ  آنها  تعداد 

هنرمندان معروف را تشكيل مى دهد.
بررسى نتايج و عواقب در دراز مدت و تأثيرات  منفى:

مّدت   دراز  در  شده  ضبط  نوارهاى  و  نوشته ها  انبوه  انتشار 
صداها)  انعكاس  صورت   به  صورت  بازگشت  اكو(تكنيك 
اين«اكوى  به  مى شود.ايرانيها  انجام  تهوع   حد  تا  ايران  در 

حمامى»مى گويند.
و  واحد  سنتى  رپرتواژ  يك  رواج  صورت  به  تأثيرى  احتماال 
قواعد آن،و طرح خصوصيات مناطق كه نظير اين حركت  گهگاه 

در مورد زبانهاى ديگر انجام شده مى باشد.
و  دارد  مركزيت  است  معروف  بسيار  هنرى  نظر  از  كه  كسى 
يك سرى اصول و قواعد را اعمال مى كند:همه خوانندگان مرد 
با«پريسا».نام  زن  خوانندگان   و  مى شوند  با«شجريان»مقايسه 
مى گويند:«تصنيف  سادگى   به  و  مى شود  فراموش  آهنگسازان 
است. كرده  تصنيف  آنرا  خود  كه  ماهور»،گويى  در  شجريان 

اسامى  با  را  سازها  )انواع    Nettle,204:1983 نوشته  (طبق 
شريف،سه تار  فرهنگ  مى بندند:تار  جمع  آن  مشهور  نوازندگان 
از  ولى  ناشناخته  گهگاه  كه   بى اعتبارند  عده اى  قطعا  و  عبادى 
بهترين ها هستند.انتقال فرهنگى  بواسطه راديو باعث ايجاد سوء 
تفاهماتى مى گردد.اگر مردم  ايران چيز ديگرى به جز آهنگهاى 
متنوعى كه از راديوهاى  كشورهاى مجاورشان پخش مى شود 
مى كردند.به  تحقير  را  عرب  موسيقى  كمتر  مى دادند،  گوش  را 
همين ترتيب به  نظر افرادى كه در آذربايجان شوروى زندگى 
خوشايند  ايرانى  هستند،موسيقى  موسيقى  شيفتهء  و  مى كنند 
ولى از نقطه نظر علم دستگاهى ضعيف است:اين افراد هم تنها 
عوام  و  عمومى  محافل  پسند  مورد  كه  ديده اند  را  برنامه هايى 

بوده است.

ادامه دارد

نگاهى به زندگى و آثار شوپن

ملك الشعـراى 
موسيقــــى

آهنگساز لهستانى فردريك فرانسوا شوپن در سال 1849 در پاريس 
است.  پيانو  براى  موسيقى  جاودانه  مصنف  واقع  در  او  اما  درگذشت 
نمى  البته  دارد.  جاى  ها  پيانيست  كنسرت  برنامه  در  همواره  او  آثار 
توان ادعا كرد كه اجراهاى آثار او هميشه جانب اصالت را رعايت مى 
كنند، اما در هر صورت حقيقت اين است كه در كمتر رسيتالى شوپن 
عمق  درك  از  را  ما  اجراها  قيد  بى  ازدياد  همين  شايد  ماند.  مى  غايب 
با  ميان!  اين  در  اصيل  اجراهاى  اندكند  چه  كند.  محروم  او  موسيقى 
اين وجود شوپن بزرگترين متخصص پيانو است و هرچه مى گذرد 
اعتبار او تثبيت فراگيرترى پيدا مى كند. پروفسور فردريك نيكز معتقد 
است كه شوپن يكى از سه ركن اساسى موسيقى قرن نوزدهمى است 
طور  به  توان  مى  واگنر.  باالخره  و  شوپن  بتهوون،  ترتيب  به  يعنى 
اخص اشاره كرد كه در نيمه دوم سده نوزدهم دو شخصيت در قله 
امپراتورى موسيقى قرار داشتند: شوپن و واگنر. در حالى كه واگنر 
اركسترهاى بزرگ و صحنه هاى موسيقى دراماتيك را تسخير كرده 
بود، شوپن سلطان پيانو شد و از آنجا كه مردى به شدت ناسيوناليست 
بود همواره اركان موسيقى بومى وطنش را در شاهكارهاى خود لحاظ 
مى كرد. به راستى شباهت شوپن و واگنر در آن است كه هر دو نواى 
روزگار خود را عرضه كرده اند با اين تفاوت كه شوپن كمى اصيل تر 
عمل مى كرد.واگنر با ايجاد اصوات مخفف صحنه نمايش را به زانو 
درمى آورد و شوپن با نحيف ترين نماها به دوردست ها سفر مى كند. 
اين دو مرد در هر حال در اوج توان و شهامت هارمونيك قرار گرفته 
اند. شوپن برخالف واگنر چندان رويكرد صحنه اى نداشت و متانت را 
به دراماتيسم ترجيح مى داد. همه چيز در موسيقى او درونى است و 
هيچ گاه جار نمى زند بلكه حاالت روحى به انحاى مختلف را منعكس 
مى كند. شوپن در رنگ آميزى تولد دبوسى را پيش بينى مى كند اما 

آيا به راستى دبوسى در رنگ آميزى از شوپن پيشى گرفته است؟ 
شوپن را بحق شاعر پيانو ناميده اند اما آيا او را نمى توان به راستى 

ملك الشعراى موسيقى ناميد؟ 

بتهوون،  باخ،  از  بيش  شوبرت  شايد  او  پيشين  آهنگسازان  ميان  از 
حتى  باشد  شده  نزديك  او  به  شاعرى  طبع  در  موتسارت  و  شومان 
موسيقى  است.  رفته  پيشتر  شوبرت  از  ملوديك  پرداخت  در  شوپن 
مظهر  لهستان  جنون.  و  نقاشى  عشق،  موعظه،  از  است  تلفيقى  شوپن 
كه  اى  موسيقى  داد.  مى  تشكيل  را  هايش  انديشه  غايت  و  او  الهامات 
او مى نويسد غالبًا داراى فرمى آزاد هستند و تنها نام هاى مشخصى 
در عنوان قطعات توصيف موسيقى او را برعهده مى گيرند، نام هايى 
شرزو  روندو،  پرلود،  اتود،  نوكتورن،  پولونز،  مازوركا،  والس،  نظير 
امپرومتو، فانتزى، باركارول و حتى سونات و كنسرتو. شوپن به همان 
اندازه كه رومانتيك است به خانواده كالسيسيسم نيز تعلق دارد. شايد 
بتوان از جهاتى عملكرد وى را با آثار باخ مقايسه كرد. او در رقص 
هاى لهستانى مانند مازوركا و پولونز، روح انقالبى و قهرمانى دميد. 
يكديگر  جوار  در  شوپن  و  هاينه  هاينريش  اشعار  خاص  لحظاتى  در 
يك كليت به راستى بى نظير را تشكيل مى دهند. شايد كالم او و كالم 
هاينه در اصل يك چيز باشند كه در دو مديوم متمايز ابراز شده اند. 
مى  يافت  شوپن  در  ممكن  شكل  ترين  يافته  تكامل  در  نوين  كنترپوان 
شود كه او برحق جانشين كانتور باخ است. از سوى ديگر شايد بتوان 

فرم شوپنى را در انحصار خصيصه هاى تم هايش دانست و در اين 
ميان مى بايست به خصوصيات رقص هاى بومى وطنش اشاره كرد. 
او در جوانى عالوه بر پيانو براى سازهاى ديگرى نيز موسيقى ساخت 
منحصربه  قالب  در  را  خود  هاى  ايده  تمام  كه  دريافت  مرور  به  اما 
كه  كشيد  بيرون  پيانو  از  اصواتى  او  كند.  تصنيف  پيانو  براى  فردش 
تا آن هنگام هرگز شنيده نشده بودند و اين كار به نوعى معجزه مى 
مانست. او هر چه پيشتر مى رفت، بيشتر به باخ پناه مى برد و بيشتر 
از او فاصله مى گرفت. بسيارى تاكنون شوپن و موسيقى اش را به 
واسطه داشتن نشانه هايى از زنانگى تحقير كرده اند اما به عقيده من 
حتى با پذيرش اين نكته مى توان آن را وجه تمايز نبوغش با سايرين 
دانست. در اثر ممتازش يعنى «فانتزى» الهام در كار او به وحى بدل 
گشته است و در سونات شماره 2 او بلندپروازى در سرحد غايت ديده 
مى شود. شوپن همواره از ضعف سالمتى در رنج بود و گفته اند كه 
او عمرى را در جان كندن سپرى كرد. شيوه اجراى او از بعضى از 

آثار پرجوش و خروشش به هيچ شكلى با معيارهاى امروزى يا حتى 
اجراى نوازندگانى نظير ليست همخوانى نداشت. گاهى پياتيسيمو در 
اجرايش به گوش نمى رسيد و نواى فورتيسيمو از حد يك متسوفورته 
توان  نمى  شوپن  سبك  بودن  كالسيك  بر  تاكيد  با  كرد.  نمى  تجاوز 
موسيقى اش را با مالك هاى باخ يا موتسارت سنجيد اما توفيقى كه او 
در اين راه به دست آورده را به راستى نمى توان براساس چند مالك 
اين  اش  موسيقى  لهستانى  خصلت  مورد  در  كرد.  ابراز  كهنه  و  ثابت 
نكته را نيز بايد اضافه كرد و آن اينكه عظمت او جدا از ناسيوناليسم 
نهفته در آثارش قابل بحث و اثبات است. شوپن پيش از آنكه يك راوى 
شوپن  است.  موسيقى  عيار  تمام  شاعر  يك  باشد،  لهستانى  موسيقى 
محبوب ما تنها مصنف نوكتورن هاى مليح و والس هاى ملوس نيست، 
بلكه باالدها، پرلودها و شرزوها هستند كه جايگاه منحصر به فرد وى 
را تعيين نموده و او را تا سرحد يك معبود در برابر ستايش گرانش 
در اوج نهاده اند.شوپن راهنماى اذهان افسرده تنهاى بى رمق و دل 
هاى مشتاق است كه از بى قرارى در پناه شوپن به آسايش مى رسند.

سرگذشت واقعى امى وينهاوس قرار است
 به يك فيلم سينمايى تبديل شود 

حال  در  امى"  "نجات  كتاب  روى  از  فيلم  اين  ساخت  حق  خريدن  براى  هاليوود  كنندگان  تهيه  از  تعدادى 
مذاكره و تصميم گيرى هستند. اين كتاب درباره زندگى امى وينهاوس است وپيش از اين يك فيلم مستند از 
روى آن ساخته شده است. امى وينهاوس در ماه ژوئيه سال جارى در سن 27 سالگى در گذشت و جنازه 
او توسط ماموران پليس در منزل اين خواننده جوان واقع در ميدان كمدن لندن شمالى كشف شد. در اين 
كتاب قطور كه توسط روزنامه نگار مشهور ، دافنه برك نوشته شده است ، شرح داده شده است كه چگونه 
همسر سابق امى ، بليك فيلدر ، پدرش ، ميچ و خبرنگارى كه بعدها يكى از دوستان صميمى اين خواننده 
شد ، او را تا سنت لوسيا در جزيره كارائيب همراهى كردند و چشم از او برنداشتند تا او بتواند اعتيادش 
را ترك كند. تسا راس ، يكى از تهيه كنندگان فيلم زندگى مارگارت تاجر با نام "زن آهنى" براى ساخت فيلم 
زندگى امى وينهاوس دست بكار شده است . او براى كمك گرفتن از جف برگ در ساخت اين فيلم با اين 
مدير خالق بين المللى وارد مذاكره شده است اما هنوز فيلمنامه اى براى اين فيلم تهيه نشده و كارگرانى هم 
انتخاب نشده است. امى وينهاوس تنها خواننده اى نيست كه زندگى او به فيلم تبديل مى شود . اوايل هفته 
جارى مشخص شده كه جان برانكا ، مدير بنياد مايكل با كارگردان ايوان ريتمن و تهيه كننده مشهور ، تام 

پوالك درباره ساخت فيلم زندگى سلطان پاپ صحبت كرده است. 
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جورج مايكل به شدت بيمار است
جورج مايكل كه به بيمارى ذات الريه مبتال شده ، در بيمارستان بسترى است 

و تحت مراقبتهاى ويژه است . 
يك  روى  موفق  خواننده  اين 
دالرى  هزار   200 ويژه  تخت 
مراقبت  تحت  و  است  خوابيده 
شديد است .اين تخت ويژه كه 
طراحى  ريوى  بيماران  براى 
مراقبتهاى  اتاق  در  است  شده 
اچ  كى  "اى  بيمارستان  ويژه 
اتريش  كشور  وين  شهر  در   "

قرار دارد. 
روزنامه  به  كوپر  كارل  دكتر 
جرات  به  گفت:"شايد  سان 
تخت  اين  كه  بگويم  بتوانم 
جان جرج مايكل را نجات داده 
كامال"  هنوز  او  البته  است. 
خوب نشده است و تا بهبودى 

كامل فاصله زيادى دارد." 
اين  طرفداران  و  خانواده 
شدت  به  مشهور  خواننده 
به  بنا  زيرا  هستند  او  نگران 

كشنده  بسيار  كه  تنفسى  حاد  بيمارى  يك  به  مايكل  جورج   ، پزشكان  تشخيص 
است ، مبتال شده است. اين بيمارى كه بر اثر ذات الريه ايجاد مى شود باعث مى 

شود كه اكسيژن وارد خون بيمار نشود. 
قلب  نكنند  كار  خوبى  به  ها  ريه  كه  گفت:"وقتى  خود  صحبتهاى  ادامه  در  كوپر 
مجبور است با شدت بيشترى كار كند تا بتواند خون را به تمام نقاط بدن برساند 

اما اين تختهاى ويژه به بهبود عملكرد ريه خيلى كمك مى كنند." 
"شرايط جسمانى جورج مايكل واقعا" بحرانى است .ما هنوز نمى دانيم كه چرا 
بيمارى ذات الريه به بعضى از افراد بيشتر از سايرين صدمه مى زند. اما اگر 
بيمار ميانسال باشد و نقصى در سيستم ايمنى بدن او وجود داشته باشد بيشتر 

از سايرين نسبت به اين بيمارى آسيب پذير است . 
همه  و  شد  منتقل  بيمارستان  به  گذشته  هفته  جمعه  روز  مشهور  خواننده  اين 

كنسرتهاى آينده خود را كنسل كرد. 

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى
ريحانا بر اثر فشار كار از 

حال رفت!

بنا به گفته نزديكان اين خواننده مشهور و جوان،جمعه هفته 
از  يكى  تقريبا"  كه  بود  عصبى  و  خسته  آنقدر  ريحانا  گذشته 

كنسرتهاى خود در ايرلند را خراب كرد . 
بنا به گزارش روزنامه انگليسى سان ، ريحانا مدت كمى قبل 
از آغاز اين كنسرت در دابلين از حال رفت و بعد از اين حادثه 
و  گرفت  تماس  نولز  بيانسه   ، اش  خواننده  دوست  با  فقط  او 
جوان  دختر  يك  فقط  گفت:"او  خبرى  منبع  يك  كرد.  صحبت 
است و به سرگرمى و تفريح احتياج دارد اما او واقعا" احساس 
و  است  خسته  خيلى  "ريحانا  كند."  مى  خستگى  و  افسردگى 
استرس و فشار روحى دارد .او سعى مى كند خودش را كنترل 
كند و با اين فشارها و خستگيها كنار بيايد اما واقعيت اين است 
كه او آنقدر مسافرت مى كند كه بعضى روزها وقتى از خواب 

بيدار مى شود نمى داند كه در كدام كشور است و كجا اقامت 
دارد." " اصال" عجيب نيست كه او تا اين حد ضعيف و خسته 
شده است." " بيانسه بخوبى مى داند كه ريحانا بايد استراحت 
كند ، در غير اين صورت بر اثر خستگى زياد بيمار مى شود ." 

بريتنى اسپيرز كتاب مى خواند 
اما چيزى ياد نمى گيرد! 

بريتنى اسپيرز اخيرا“ يك كتاب قطور از دون ميگوئل رويز با 
نام ”تسلط بر عشق ” مطالعه كرده است اما چيز جديدى از اين 
كتاب ياد نگرفته است .اين كتاب قطور كه يك راهنماى عملى 
براى بهبود روابط عاشقانه است فقط برخى از احساسات و 

تجربيات گذشته بريتنى را براى او ياد آورى كرد. 
بريتنى گفت:“آخرين كتابى كه خواندم كتاب“تسلط بر عشق ” 
بود. اين كتاب در واقع عشق و معناى دوست داشتن را تجزيه 
و تحليل مى كند .“ ”كتاب ”تسلط بر عشق“ جنبه هاى مختلف 
عشق را بررسى مى كند .اين كتاب مى خواهد به مخاطبان خود 
بياموزد كه هر انسانى اول بايد خودش را بشناسد و بعد وارد 
شده  نوشته  خوب  خيلى  كتاب  اين  شود.  عاشقانه  رابطه  يك 

است و خواننده را به فكر وامى دارد.“ 
چيز  من  بود.اگرچه  مفيد  و  خوب  خيلى  كتاب  اين  ”خواندن 
زيادى از اين كتاب ياد نگرفتم چون اكثر مطالب و آموزشهاى 
آن چيزهايى بود كه قبل از خواندن اين كتاب هم مى دانستم 
اما خواندن مجدد اين مطالب باعث شد كه آنها را بهتر درك 

كنم و اين مفاهيم بيشتر در من نفوذ كند.“ 
موفقيتهاى  و  جوايز  اش  اى  حرفه  زندگى  در  بريتنى  اگرچه 
زيادى كسب كرده است اما اين خواننده مشهور معتقد است 
از  هركس  درونى  رضايت  و  خوب  حس  همان   ، موفقيت  كه 
كارها و عملكرد خودش است. او گفت:“به نظر من موفقيت يك 
امر فيزيكى نيست بلكه يك احساس درونى است .من احساس 
مى كنم كه موفقيت ، بدست آوردن يك جايزه ، مقام ، پول و 
يا چيزى شبيه اينها نيست بلكه وقتى انسانى از آن چيزى كه 
هست ، احساس شادى و رضايت مى كند يعنى كامال“ موفق 

است .“ 
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بهترين سالن انتظار 
فرودگاه هاي دنيا

مسافران از سالن هاي انتظار امكاناتي همچون اينترنت پرسرعت، تغذيه 
خوب و حتي دوش گرفتن مي خواهند

فرودگاه  اصلي  مكان هاي  از  يكي  انتظار  سالن هاي  طادي:  جعفري  رضا 
به شمار مي روند اما در بعضي از فرودگاه ها سالن هاي انتظاري وجود 
دارد كه شما احساس نمي كنيد در فرودگاه هستيد. محيط شيك، غذاهاي 
تا  بود  خواهند  داليلي  بي نقض  خدمات  و  واستخر  سونا  حتي  خوشمزه، 
انتظار براي سوار شدن هواپيما به زماني مفيد و لذت بخش دور از محل 
نظر  به  عاقالنه  نكته  اين  هواپيمايي  شركت هاي  براي  شود.  تبديل  كار 
مي رسد كه نه تنها به خدمات هنگام پرواز توجه داشته باشند بلكه بايد 
در مورد ساعت هاي قبل و بعد از پرواز نيز خالقيت هاي ويژه اي به خرج 
دهند. امروزه اين موضوع بيشتر نمود پيدا كرده است چرا كه به داليل 
امنيتي مسافران بايد زمان زيادي در فرودگاه سپري كنند. بنابراين داشتن 
فضاي راحت، آرام و مفيد واقعا ضروري خواهد بود. مسافران هميشگي 
سالن هاي انتظاري را دوست دارند كه به آنها امكانات گوناگون از جمله 
استراحت كردن، اينترنت پرسرعت، تغذيه خوب و حتي دوش گرفتن بعد 
نظر  به  مفيد  بسيار  وقتي  امكانات  اين  دهند.  ارائه  طوالني  پرواز  يك  از 

مي رسند كه مسافري بالفاصله بعد از پيدا شدن از هواپيمايي جلسه كاري 
مهمي در پيش داشته باشد يا اينكه قادر نباشد فورا بعد از پرواز به هتل 
برود. بر اساس نظر بعضي از مسافران هميشگي بهترين سالن هاي انتظار 

فرودگاه ها عبارتند از: 

مسافران  بانكوك:  تايلند،  هواپيمايي  خطوط  يك  درجه  انتظار  سالن   .1
در  بنابراين  مي كنند  شروع  اختصاصي  بازرسي  گيت  با  را  سفرشان 
بايستند  صف  در  پاسپورت  و  امنيتي  كنترل هاي  براي  نيست  الزم  عمل 
اتمام  به  اداري  تشريفات  كه  هنگامي  شود.  نوبتشان  تا  بكشند  انتظار  و 
رسيد، آنها به داخل سالن انتظار راهنمايي مي شوند جايي كه مي توانند در 
اتاق هاي نسبتا خصوصي استراحت كنند. امكاناتي مانند يك اتاق نشيمن 
با ميز و صندلي و كاناپه وجود دارد و همچنين فضايي براي خوردن غذا 
اختصاص داده شده است. مسافران مي توانند به مدت 30 دقيقه از سونا 

و حتي ماساژ گردن و شانه استفاده كنند. 

هواپيمايي  شركت  فرانكفورت:  لوفتانزا،  يك  درجه  هوايي  پايانه   .2
گيت هاي  داراي  كه  كرده  تبديل  كوچك  مجلل  هتل  يك  به  را  پايانه  اين 
چرمي  صندلي هاي  روي  مي توانند  مسافران  است.  اختصاصي  بازرسي 
منتظر بمانند يا روي تخت هاي راحت استراحت كنند. رستوراني با كيفيت 
سرو  آن  در  دنيا  سرتاسر  از  غذاها  انواع  كه  دارد  وجود  نيز  باال  بسيار 
مي شود اما شايد بهترين قسمت اين پايانه استفاده از اتومبيل هاي پورشه 

و مرسدس بنز براي انتقال مسافران به هواپيما باشد. 

3.شركت هواپيمايي ويرجين آتالنتيك، لندن: اين شركت هواپيمايي داراي 
سالن هاي انتظار تجاري شيك مي باشد. غذاهاي متنوع از سوپ گرفته تا 
انواع ماهي در منوها وجود دارد. دكور اين سالن ها به آبشارهاي سبك 
ژاپني تزئين شده اند و انواع كنسول هاي بازي هاي رايانه اي در آن گنجانده 

شده است. 

4. پايانه جت كواي، سنگاپور: اين سالن انتظار در فرودگاه چانگي سنگاپور 
به شركت هواپيمايي اختصاص ندارد و در هزينه بليت محاسبه نمي شود؛ 
از  بيشتر  هزينه اي  پرداخت  با  مي توانند  پروازها  تمام  مسافران  بنابراين 
آن استفاده كنند. اين پايانه مستقل است و اگر شما از سنگاپور ديپورت 
شديد، كاركنان از وسايلتان مراقبت مي كنند تا تشريفات اداري به سهولت 
صورت پذيرد. نكته جالب توجه اين است كه شما را با درشكه به گيت 
خروجي مي برند. امكانات اين سالن شامل مركز تجاري، اتاق هاي مالقات 
و  استراحت  اتاق  حمام،  ماساژ،  صندلي هاي  كنفرانس،  اتاق  خصوصي، 

خواب و نيز دسترسي رايگان به اينترنت مي باشد.

ترك سيگار به قيمت خودكشي!
مصرف نوعي داروي ترك سيگار موجب خودكشي بين افراد سيگاري 

شده است
اخيرا نتيجه تحقيقي در مجله پلوس وان منتشر شده كه نشان مي دهد 90 
درصد خودكشي هاي گزارش شده از كساني كه در 13 سال گذشته از 
داروي  از  استفاده  به  مربوط  مي كرده اند  استفاده  سيگار  ترك  داروهاي 
آساني  كار  سيگار  ترك  است.  بوده  (وارنيكالين)  چانتيكس  سيگار  ترك 
نيست و بسياري از سيگاري ها از داروهاي ترك سيگار كمك مي گيرند. 
اما بعضي از اين داروها بيش از اينكه مفيد باشند مضرند. با سرزدن به 
سايت هاي غول هاي دارويي دنيا شايد به راحتي وسوسه شويد تا يكي 
از داروهاي ترك سيگار را مصرف كنيد و هر چه زودتر جلوي خطرات 
تبليغات  دارد.  سالمتي تان  براي  سيگار  كشيدن  كه  بگيريد  را  مرگباري 
مبالغه آميزي درمورد محصوالت شركت هاي دارويي براي فروش هرچه 
بيشتر وجود دارد. اگر به يكي از سايت هاي تبليغ كننده «چانتيكس» مراجعه 
سيگار»  ترك  در  «انقالب  شركت  اين  شعار  كه  شد  خواهيد  متوجه  كنيد 
وجود  به  قيمتي  چه  به  تحول  كه  كرد  مطرح  را  سوال  اين  بايد  اما  است 
مي آيد؟ در تبليغات اين دارو هيچ چيزي در مورد عوارض جانبي مرگبار 
مضر  داروهاي  اين  از  يكي  (وارنيكالين)  چانتيكس  است.  نشده  ذكر  آن 
براي ترك سيگار است. از خودكشي هاي گزارش شده از سال 1998 تا 
سپتامبر 2010، بيش از 90 درصد از «وارنيكالين» استفاده مي كرده اند. 
بازار  در  كه  است  سال  چهار  فقط  دارو  اين  كه  است  حالي  در  اين 
همچون «پوپروپين»  ديگري  داروهاي  تحقيق  اين  در  است.  شده  عرضه 
ضدافسردگي و جايگزين هاي نيكوتين مانند آدامس يا برچسب هاي ترك 
سيگار مورد مطالعه قرار گرفتند. اين شركت ادعا مي كند كه از نيكوتين 
براي توليد اين دارو استفاده نشده است و اين مسئله را به عنوان وجه 

تمايز داروي ارائه شده با ديگر محصوالت مشابه مي داند. به پزشكان در 
مورد «وارنيكالين» و «پوپروپين» هشدارهايي درباره احتمال خودكشي 
خشونت  و  پرخاشگري  باعث  وارنيكالين  است.  شده  داده  افسردگي  و 
مي شود. اثراتش بر بينايي، فرآيند يادگيري و كنترل حركتي موجب شده 
مراقبت،  برج  كنترل  ماموران  خلبانان،  براي  دارو  اين  مصرف  تا  است 
خلبانان نظامي و راننده هاي كاميون ممنوع باشد. ترك سيگار نتايج مفيد 
انكارناپذيري به همراه خواهد داشت اما با توجه به خطراتي كه اين دارو 
دارد بهتر است اول روش هاي ديگري امتحان شوند. اغلب عوارض جانبي 
يك دارو هنگامي مشخص مي شود كه سال ها در بازار فروخته شده است. 
در سازمان FDA بخشي براي گزارش مضررات داروها اختصاص داده 
شده است. در تحقيق حاضر 3 هزار و 249 گزارش درمورد مضررات 
استفاده از اين سه نوع دارو از سال 1998 تا 2010 ارائه شده است. 2 
هزار 925 نفر يعني بيش از 90 درصد وارنيكالين مصرف كرده اند. 229 
نفر (7 درصد) از پوپروپين و 95 نفر (3 درصد) از محصوالت جايگزين 
مصرف  نفر   272 موفق،  خودكشي   295 از  مي كردند.  استفاده  نيكوتين 
از  نفر  چهار  و  بوده  پوپروپين  مصرف كننده  نفر   19 وارنيكالين،  كننده 
محصوالت جايگزين نيكوتين استفاده مي كرده اند. با استفاده از روش هاي 
آماري اين نكته قابل مشاهده است كه وارنيكالين 8.4 برابر محصوالت 
جايگزين نيكوتين و 2.9 برابر پوپروپين به خودكشي يا افسردگي منجر 
خطرناك ترين  وارنيكالين  كه  مي دهد  نشان  تحقيق  اين  نتايج  مي شود. 
در   FDA اخير  بررسي  با  شايد  مطالعه  اين  است.  سيگار  ترك  درمان 
تناقض است زيرا FDA بيان مي كند كه هيچ فرقي بين شرايط بيمارستاني 
وارنيكالين و برچسب هاي جايگزين نيكوتين وجود ندارد. عوارض جانبي 
شود  داده  هشدار  آنها  به  نسبت  بايد  وارنيكالين  مصرف كنندگان  كه 
عبارتند از: تمايل به خودكشي و مرگ، افسردگي تخريبي، نگراني، ترس 

ناگهاني، بي قراري، پرخاشگري، عصبانيت و خشونت.

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

گوناگون
فضاي سبز زمينه ساز 

جامعه اي امن تر!
براساس يك تحقيق فضاهاي سبز بيشتر، با كاهش 

جرم رابطه مستقيم دارد
 ايجاد پار ك ها و فضاهاي سبز به سالمت و امنيت 
دانشكده  در  مطالعه اي  مي كند.  كمك  جامعه  در 
كه  مي دهد  نشان  «پنسيلوانيا»  دانشگاه  پزشكي 
وجود فضاهاي سبز بيشتر، با كاهش جرم رابطه 
دريافته اند  مجرب  تحقيقاتي  تيم  يك  دارد.  مستقيم 
تبديل  با  خيز  جرم  و  فقير  محله هاي  در  كه 
فضاهاي بال استفاده و خالي به پارك هاي كوچك 
جنايت  و  جرم  ميزان  مشترك،  سبز  فضاهاي  و 
يافته  كاهش  نشده  اصالح  محيط هاي  به  نسبت 
است. اين تحقيق در دانشگاه پنسيلوانيا با استفاده 
فيالدلفيا  شهر  در  شده  آوري  جمع  داده هاي  از 
از  بعضي  در  است.  پذيرفته  صورت  سال  طي 10 
شده  اصالح  محله هاي  ساكنان  شهر،  بخش هاي 
كمتري  استرس  و  اضطراب  چشمگيري  طور  به 
بدني  فعاليت هاي  و  ورزش  به  بيشتر  و  داشتند 
است  ميان  اين  در  اهميت  حائز  نكته  مي پرداختند. 
اينكه اصالحات صورت گرفته تاثير بسزايي روي 
احساس امنيت ساكنان بيرون از خانه داشته است. 
از  استفاده  براي  تري  كالن  برنامه  فيالدلفيا  شهر 
فضاهاي بال استفاده و خالي دارد: آنها قصد دارند 
تا پايان سال 2015 ميالدي بيش از 200 هزار متر 
ديگر  و  باغ ها  كوچك،  پارك هاي  مساحت  به  مربع 
سال  از  اين،  بر  عالوه  كنند.  اضافه  سبز  فضاهاي 
1999 انجمن باغباني و گل كاري پنسيلوانيا براي 
برنامه  شهر  اين  متروكه  بخش هاي  كردن  سبز 
 2.6 بر  بالغ   2008 تا   1999 سال  از  است.  داشته 
فضاهاي  به  خالي  فضاهاي  از  مربع  متر  ميليون 
فهرست  براساس  مطالعه  اين  شده اند.  تبديل  سبز 
سرانجام  به  كاري  گل  و  باغباني  انجمن  اقدامات 
رسيده است. در اين برنامه از بين بردن آشغال و 
نخاله ها، هموارسازي زمين، كشت چمن و درخت 
شود.  ايجاد  گونه  پارك  فضاهاي  تا  شد  گنجانده 
اطراف  نيز  ريلي  نرده هاي  و  هشدار  تابلو هاي 
مرتبه  سال چندين  هر  در  اين محيط نصب شدند. 
و  هرس  شده  كاشته  درخت هاي  كوتاه،  چمن ها 
حتي نرده ها تعمير شدند. با وجود پيچيدگي انجام 
اين تحقيق، گروه پژوهشي با استفاده از روش هاي 
اطراف  امنيت  و  بهداشت  بر  موثر  عوامل  آماري، 
دست  فضا هاي  با  را  شده  اصالح  محيط هاي 
نخورده مقايسه كرد. نتايج اين مطالعه در راستاي 
نتايج تحقيقات قبلي است. در همه چهار منطقه شهر 
فيالدلفيا تبديل فضا هاي خالي به پارك هاي كوچك 
از  استفاده  با  خشونت  كاهش  با  مستقيمي  رابطه 
سالح گرم داشته و همچنين تاثير چشمگيري روي 
است.  گذاشته  عمومي  مكان هاي  ويراني  كاهش 
قابل  طور  به  سبز  فضاهاي  شهر،  منطقه  يك  در 
كاهش  را  استرس  و  اضطراب  ميزان  مالحظه اي 
داده و نيز در منطقه اي ديگر باعث افزايش تمرينات 
بدني و ورزش شده است. كلسترول خون افراد در 
مناطق تغيير يافته، در همه مناطق چهارگانه به طور 
چشمگيري پايين تر بوده است. بااين حال با افزايش 
فضاهاي سبز، ميزان اختالل در نظم عمومي بيشتر 
معتقدند  مسئله  اين  توجيه  در  محققان  است.  شده 
افراد  بين  ارتباط  بيشتر،  پارك هاي  داشتن  با  كه 
رشد  به  اين  و  يافته  افزايش  آنها  اجتماعات  و 
براي  بنابراين  مي شود.  منجر  جزئي  جرايم  ميزان 
بيشتر  پليس  به  تماس ها  تعداد  عمومي  نظم  حفظ 
اينكه  با  تگزاس  ايالت  در  مطالعه اي  در  مي شود. 
ايجاد  و  جرم  كاهش  بين  مستقيمي  آماري  رابطه 
كامال  نكته  اين  اما  نشد  پيدا  بيشتر  سبز  فضاهاي 
معلوم بود كه ساكنان دوري از كار هاي خالف را 
مربوط  بيشتر  سبز  فضاهاي  و  پارك ها  وجود  به 
با  مي گويند  تگزاسي  محققان  همچنين  مي دانستند. 
افزايش فضاهاي سبز چهره محله ها كامال دگرگون 
و افراد ثروتمندتر به اين محيط ها جذب مي شوند، 
اجاره بها و قيمت مسكن افزايش يافته و در نتيجه 
ساكنان اين محله ها درآمد بيشتري كسب كرده و 

زندگيشان متحول مي شود.
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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)

برج ايفل؛ بلندترين درخت جهان!

با كاشت 600 هزار گياه، ايفل تا سال 2016 سبزپوش مي شود
بلندترين درخت جهان! اين چيزي است كه ايفل مي تواند در ماه هاي 
اجرايي  ايفل  كردن  سبزپوش  پروژه  اگر  شود  تبديل  آن  به  آينده 
شود. با كاشت 600 هزار گونه گياهي در طول چهار سال از ژوئن 
سال 2012، وزني بالغ بر 378 تن به وزن اصلي ايفل افزوده خواهد 
شد. فرانسه قصد دارد با اجراي اين پروژه عظيم و گران قيمت خود 
را به عنوان نماد دوستداري محيط زيست به جهانيان نشان دهد. 
در صورت اجراي اين پروژه كه اكنون در مرحله انجام مطالعات 
پاياني قرار دارد، برج 327 متري پاريس به «دستگاه تنفسي» اين 
ميزان  كاهش  در  سزايي  به  تاثير  مي تواند  و  شده  تبديل  كالنشهر 
آلودگي اين شهر داشته باشد. اين پروژه در هزاره سوم به عنوان 
يكي از پروژه هايي شناخته شده است كه از ابعاد متفاوتي مي توان 
آن را بررسي كرد: از نظر زيست محيطي، اقتصادي، انساني و البته 
فرهنگي. انجام اين گونه پروژه ها در فرانسه مسبوق به سابقه است. 
«گياهي كردن بناهاي شهري» در پاريس با موزه «برانلي» آغاز شد. 
بعد از استفاده از پوشش سبز در اين موزه، ميزان گردشگراني كه 
ساالنه از آن ديدن مي كردند به 7 ميليون نفر رسيده است. گروه 

مهندسان «گينگر» كساني هستند كه در متن اجراي اين پروژه 
و  «وينچي»  گروه  را  گروه  اين  دارند.  قرار  يورويي  ميليون   72
معمار برجسته فرانسوي «كلود بوشه» همراهي مي كنند. اين گروه 
ابتدايي  مطالعات  است،  سبز»  «مهندسي  آن  تخصص  كه  مهندسي 
خود را با بررسي محل قرارگرفتن برج ايفل آغاز كرد. با همكاري 
«سازمان عمران برج ايفل» كه به اختصار «Sete» خوانده مي شود 
قرار است اجراي اين پروژه در طبقه اول برج و در سال 2012 كليد 
 Euronext بخورد. منابع مالي اين پروژه را سازمان هايي همچون
و CAC 40 تامين خواهند كرد. آنها اميدوارند كه با اين كار بتوانند 
«در توسعه پايدار نماسازي گياهي بناهاي شهري» مشاركت داشته 
درمورد  تصميم گير  نهاد  عنوان  به  كه  پاريس  شهرداري  باشند. 
وزارت  و  ايفل  برج  عمران  سازمان  مي شود،  شناخته  ايفل  برج 
پروژه  اين  اجراي  در  كه  هستند  نهادهايي  ديگر  از  محيط زيست 
خارق العاده مشاركت خواهند داشت. دو سالي مي شود كه گروه 
مهندسان «گينگر» مطالعات خود روي اين پروژه را آغاز كرده اند. 
براي برآورد همه مشكالتي كه در سر راه اجراي اين پروژه قرار 
تحميل  برج  به  گياهي  گونه  هزار   600 كه  وزني  ويژه  به   – دارد 
و  ايفل  برج  از  نمونكي  ساخت  به  مامور  ويژه اي  گروه  مي كند- 
اجراي پروژه فوق روي آن در حومه پاريس شد. 7 دسامبر آينده 
روزي است كه كار اجراي پروژه روي نمونك برج ايفل به پايان 
كارهاي  است:  دقيق  بسيار  پروژه  اين  زماني  تقويم  رسيد.  خواهد 
برج  نماي  روي  بايد  كه  كارهايي  ژوئن 2012،  تا  پروژه  مقدماتي 
انجام شود از ژوئن 2012 تا ژانويه 2013، مرحله رشد گياه روي 
برج از فوريه 2013 تا ژانويه 2014، انجام مراحل پاياني پروژه از 
 .2016 جوالي  تا  فوريه  از  كار  پايان  سرانجام  و   2015 تا   2014
گروهي از دانشمندان علوم گياهي نيزكار بررسي نوع گياهان مورد 
استفاده در اين پروژه را برعهده دارند. قرار است نواري 12 تني از 
جنس كائوچو براي كاشت گياهان موردنظر استفاده شود. اجراي 
اين پروژه به صورت شبانه روزي خواهد بود. در طرحي كه گياه 
شناسان ارائه داده اند اجراي پروژه به نحوي خواهد بود كه رشد 
گياهان به صورت منظم و از پايين به سمت باال انجام خواهد شد. 
برج ايفل سبز، 82.4 تن CO2 منتشر و 87.7 تن جذب خواهد كرد. 
به 600 هزار نوع گياهي كه در ايفل مورد استفاده خواهد شد بايد 
نظامي»  «اكول  و  «سن»  بين  كه  افزود  نيز  را  درختي  اصله   600
سبزپوش  پروژه  آيا  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  شد.  خواهند  كاشته 

كردن برج ايفل با استفاده از 600 هزار نوع گياه قابل اجراست؟

دختري كه خون گريه مي كند
از  است.  كشيده  تصوير  به  را  عجيبي  و  نادر  اتفاق  عكس،  اين 
چشم هاي «توينكل دويودي» دختر 14 ساله هندي به جاي اشك، 

خون مي ريزد. عده اي معتقدند اين اتفاق يك معجزه است...

مرموز  را  آن  برخي 
كمي  افراد  و  مي دانند 
يك  پاي  دارند  باور 
ميان  در  جادوگر 
جورج  دكتر  اما  است. 
پزشكي  بوچايان، 
ساله   14 دختر  كه 
كرده  معاينه  را  هندي 
«اين  مي گويد:  است 
از  احتماال  نادر  اتفاق 
روان تني  اختالل  يك 
مي گيرد.»  سرچشمه 

به  جئوگرافي  نشنال  مجله  درخواست  با  كه  بوچانان  دكتر 
هندوستان سفر كرد تا اين دختر را معاينه كند، گفت: «در تمام 

دوران طبابتم چنين پديده اي نديده ام. 

ادعا  توينكل  مادر  مي آيند.»  كجا  از  خون ها  اين  نمي دانم  واقعا 
تراوش  خون  دخترش  سر  فرق  و  پاها  چشم ها،  از  مي كرد 
مي شود، اما دكتر بوچانيان پس از 2 بار معاينه، زخم و خراشي 
باعث  كه  نكرد  مشاهده  دختر  اين  چشم هاي  زير  و  اندام ها  در 
ادعاي  علت  يافتن  «براي  گفت:  بوچانان  دكتر  شود.  خونريزي 
فكر  اما  شود،  انجام  متعددي  آزمايش هاي  بايد  توينكل  مادر 
مي كنم اين مادر و دختر به اختالل سايكوسوماتيك مبتال باشند.» 
بيماري هاي  عاليم  هستند،  مبتال  نارسايي  اين  به  كه  اشخاصي 
مختلف را تصور و تجسم مي كنند و برخي اوقات باعث به وجود 
آمدن آنها مي شوند. اين متخصص اطفال دانشگاه تگزاس افزود: 
«اين دختر بچه از دردي شكايت مي كرد كه چند ساعت در روز 
ادامه داشت و زندگي اش را مختل كرده بود، اما در طول معاينه و 
بررسي بدن او نشانه اي از درد يافت نشد. من احتمال ابتالي او 

به يك بيماري صرفا جسمي را بسيار بعيد مي دانم.»

را  «توينكل»  بدن  از  خون  تراوش  پزشكان،  برخي  كه  حالي  در 
درماني  مركز  روان شناس  سانينگ،  جومپا  دكتر  مي دانند،  تقلب 
به  دختري  «وقتي  مي گويد:  آمريكا  كاليفرنياي  در  ريگان  رونالد 
دليل آنكه خون مي گريد دو بار از مدرسه اخراج و فشار رواني 
دارد  دليلي  چه  است،  شده  وارد  خانواده اش  و  خود  بر  فراواني 

كه تقلب كند؟»

بمبگذار نروژي رواني است؟

دادستان نروژ عصر سه شنبه اعالم كرد كه پس از آزمايش هاي 
رواني الزم، «بريويك» متهم به بمبگذاري و قتل عام منجر به كشته 
آزمايش هاي  است.  شده  شناخته  مجنون  نروژ  در  نفر  شدن 77 
انجام شده به دستور دادگاه نشان داد كه او در جريان حمله هاي 
فتل عام  بدترين  اين  است.  بوده  جنون  دچار  گذشته  جوالي   22
روانشناسي  دو  گزارش  است.  بوده  صلح  زمان  در  نروژ  تاريخ 
هيات  يك  بودند توسط  كرده  بريويك گفت وگو  با  ساعت  كه 36 
كارشناسي نيز قبل از صدور رأي توسط دادگاه بررسي خواهد 
شد. اين گزارش بسياري از كارشناسان را شوكه كرده و آن را 
در تضاد با صحبت هاي قبلي رئيس هيات بازبيني مي دانند احتمال 
مقام هاي  بود.  دانسته  كم  بسيار  را  بريويك  شدن  اعالم  مجنون 
اين  مي دهد  نشان  روانشناسان  گزارش  كه  دارند  تاكيد  قضايي 
اسكيزوفرني  يك  و  مي كند  زندگي  خيالي  دنياي  يك  در  مرد 
مرگ 8  به  منجر  بمبگذاري  به  ساله  بريويك 32  است.  پارانوئيد 
نفر در ساختمان دولتي در اسلو و سپس رفتن به كمپي تابستاني 
و شليك به جوانان حاضر در اين كمپ كه منجر به كشته شدن 
69 نفر شد اعتراف كرده است. وي با انكار گناهكار بودن خود 
مي گويد فرمانده نهضت مقاومت اروپاست كه هدفش سرنگوني 
پرست  ميهن  رژيم هايي  با  آن ها  جايگزيني  و  اروپايي  دولت هاي 
است. پليس هيچ نشانه اي از چنين نهضتي پيدا نكرده ومي گويد 
داده  انجام  و  ريزي  طرح  را  حمله ها  تنهايي  به  خود  بريويك  كه 
است. ادعاي جنون در نروژ نيازمند اين است كه فرد مجنون در 
هنگام ارتكاب جرم دچار جنون بوده باشد به اين معنا كه رابطه 
خود با دنياي واقعي و حقيقت را از دست داده و ديگر كنترلي بر 
اعمال خود نداشته باشد. گزارش 243 صفحه اي دو روانشناسي 
كه 13 جلسه با بريويك ديدار كرده اند توسط هياتي از پزشكي 
قانوني مورد بررسي قرار خواهد گرفت كه مي تواند درخواست 

اطالعات بيشتر كرده و نظر مشورتي خود را نيز ارائه دهد.
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آشنايى با رقباى جديد تبلت آى پد
در  نفر  يك  نفر،  پنج  هر  از  تقريبا 
نظر دارد كه يك آى پد خريدارى 
تبلت  دو  حاضر  حال  در  اما  كند 
جديد به عنوان رقيب جدى آى پد 

به بازار تبلت وارد شده اند. 
هاى  كتابخوان  با  نوبل  اند  بارنز 
خود  ريدر)  بوك  (اى  الكترونيكى 
جديدترين  اما  است،  مشهور 
محصول آن يعنى تبلت نوك اولين 
تبلت  دنياى  به  شركت  اين  هجوم 

است. 
خط  داراى  كه  نيز  آمازون 
هاى  كتابخوان  از  موفقى  توليد 
تبلت  نخستين  است،  الكترونيكى 

كه  است  تبلتى  هم  هنوز  اپل،  پد  آى  اما  كرد.  رونمايى  بسيار  هياهوى  با  را  فاير  كيندل  نام  با  خود 
دوسوم بازار فروش تبلت را به خود اختصاص داده است. 

بنا بر اعالم Consumer Reports، قيمت كيندل فاير و نوك نسبت به آى پد بسيار پايين تر است، اما 
در عين حال داراى قابليت هاى محدود و صفحه نمايشى تقريبا سه اينچ كوچك تر از صفحه نمايش 

آى پد هستند. 
صفحه نمايش هر دو تبلت داراى كيفيت بسيار خوبى است و هم چنين داراى قابليت دسترسى آسان 

به مرورگر وب، اى ميل و ديگر امكانات هستند. 
اما تفاوت اين دو تبلت در چيست؟ تبلت نوك 250 دالرى داراى حافظه 16 گيگابايتى، جايگاه ممورى 

كارت و امكان دسترسى به فروشگاه بارنز اند نوبل است. 
در مقابل كيندل فاير 200 دالرى تنها داراى 8 گيگابايت حافظه است، اما شما مى توانيد فهرست خود 
را در آمازون كالد براى پخش در اين دستگاه بارگذارى كنيد، بنابراين اين مقدار حافظه مساله اى به 

حساب نمى آيد؛ هم چنين كيندل فاير امكان دسترسى به تمامى امكانات آمازون را به شما مى دهد. 
طبق بررسى هاى Consumer Reports تا به حال تبلت هاى با قيمت پايين چندان قابل توجه نبوده 
اند، اما اين دو تبلت جديد نخستين مدل هايى هستند كه مى توانند در جايگاه رقباى جدى آى پد قرار 

بگيرند.
  

ترمزهاى مزدا انرژى را بازيافت مى كنند!  
 مهندسان مزدا با به كارگيرى خازن هاى الكتريكى دو اليه به جاى باترى و ذخيره موقت انرژى حاصل 

از ترمز گرفتن، مصرف سوخت خودروهاى سوارى با موتور درون سوز را تا 10درصد كاهش داده اند.
 همان طور كه مى دانيد سيستم هاى ترمز كنونى كه براى بازيافت انرژى در بسيارى از خودروهاى تركيبى 
و  ذخيره  خودرو  سرعت  كاهش  هنگام  در  را  جنبشى  انرژى  از  بخشى  مى شوند،  استفاده  الكتريكى  و 
بازيافت مى كنند تا به صورت انرژى الكتريكى براى شارژ مجدد باترى هايى كه نيروى مورد نياز موتور 
را تأمين مى كنند، به كار بگيرند. مزدا اولين خودروسازى است كه اين سيستم هاى بازيافت انرژى را براى 

خودروهاى سوارى با موتور درون سوز طراحى كرده است.
اين انرژى مى تواند در تأمين نيروى مورد نياز بخش هاى كنترل آب وهوا، سيستم هاى صوتى خودرو و 
ديگر قسمت هاى الكتريكى خودرو به كار گرفته شود. مزيت اصلى اين سيستم كه "i-ELOOP" يا چرخه 

هوشمند انرژى نام گرفته، عدم نياز آن به يك باترى يا موتور الكتريكى اختصاصى است.

به گزارش گيزمگ، اولين بار كه تويوتا در سال 2007 / 1386 و در مسابقات 24 ساعته توكاچى، سيستمى 
مشابه "i-ELOOP" را با به كارگيرى سيستم بازيافت انرژى مبتنى بر ابرخازن ها در خودروى هيبريدى 
Supra HV-R معرفى كرد، ورود اين سيستم به خودروهاى سوارى بسيار بعيد به نظر مى رسيد؛ اما تنها 
4 سال بعد مزدا موفق شده اين سيستم را براى خودروهايى كه در خيابان ها خواهيم ديد، توليد كند. اين 
سيستم براى ذخيره موقت انرژى حاصل از ترمز گرفتن، به جاى باترى هاى قابل شارژ از خازن استفاده 

مى كند.
مطابق اعالم شركت مزدا، با توجه به ميانگين شتاب و كاهش سرعت، اين سيستم بازيافت مى تواند حدود 
جريان  دينام  يك  از  انرژى  اين  ذخيره  براى    i-ELOOP.بكاهد خودرو  سوخت  مصرف  از  10درصد 
به  ذخيره  براى  كه  را  الكتريكى  انرژى  تا  كرد  خواهد  استفاده  ولت  تا 25  بين 12  متغير  ولتاژ  با  متناوب 
«خازن الكتريكى دو اليه» يا (EDLC) با مقاومت پايين انتقال خواهد يافت، توليد كند. از آنجا كه خازن ها 
بسيارسريع تر از باترى ها شارژ و تخليه مى شوند، اين سيستم مى تواند طى تنها چند ثانيه خازن را كامال 
شارژ كند. در اين مرحله يك مبدل جريان متناوب به مستقيم وارد عمل خواهد شد و پس از كاهش ولتاژ 

جريان تا 12 ولت آن را به شكل مستقيم در بخش هاى الكتريكى خودرو توزيع خواهد كرد.
عالوه بر اين سيستم "i-ELOOP" مى تواند در صورت نياز براى شارژ باترى خودرو مورد استفاده قرار 
بگيرد. اين سيستم با فناورى بى بارى i-stop مزدا يكپارچه است و مى تواند براى افزايش زمان روشن 

ماندن موتور به كار گرفته شود.  
توسعه اين سيستم تازه به خوبى نشان دهنده تمركز مزدا روى خودروهايى با سوخت فسيلى است. اين 
شركت تالش كرده در مقابله با رقبايى مانند تويوتا به جاى كار روى خودروهاى هيبريدى، بهره ورى را در 
خودروهايى با موتور درون سوز افزايش دهد. مطابق اعالم اين شركت اولين خودروهاى مجهز به سيستم 

i-ELOOP  در سال ميالدى آينده وارد بازار خواهند شد.

لوگوي گوگل براي تولد مارك تواين
گوگل لوگوي خود را براي سالروز تولد «مارك تواين» تغيير داد. موتور جست وجوي گوگل با تصاويري 
اين  تولد  سالروز  ششمين  و  صدوهفتاد  تواين ،  مارك  شاهكار  ساير»  «تام  معروف  رمان  از  برگرفته 
فكاهي نويس آمريكايي را گرامي داشت. كاربران گوگل امروز تصويري از «تام» و دوستش «بن» را در حال 
رنگ زدن نرده ها مي بينند. اين تصوير برگرفته از يكي از فصل هاي رمان معروف تواين است. تواين در 
سال 1879 «تام ساير» را به نگارش درآورد و 9 سال پس از آن در سال 1885 ادامه ي آن يعني «ماجراهاي 
هاكلبري فين» را نگاشت. اين دو رمان شايد محبوب ترين و معروف ترين آثار داستاني ادبيات آمريكا باشند. 
به نوشته  گاردين ، «اچ جي ولز»، «آنتوان دو سنت اگزوپري»، «آگاتا كريستي»، «جورج لوييس بورخس» و 
«استانيسالو لم» از ديگر چهره هاي سرشناس دنياي ادبيات هستند كه گوگل در سالروز تولدشان لوگوي 
جديدي طراحي كرده است. «ساموئل النگورن كلمنس»، معروف به مارك تواين نويسنده و فكاهي نويس 
نامدار آمريكايي در روز 30 نوامبر 1835 در فلوريداي آمريكا متولد شد. وي ششمين فرزند از هفت فرزند 
خانواده بود كه از 11 سالگي به علت فوت پدرش، مجبور شد به عنوان نقاش در نيويورك و فيالدلفيا كار 
كند. نويسنده  «تام ساير» دوران كودكي اش را در روستاي «هانيبال» در اطراف رود مي سي سي پي گذراند. 
رمان هاي  به  واسطه   بيشتر  را  تواين  مارك  گرفت.  قرار  او  آثار  مهم ترين  زمينه   بعدها  آرام،  منطقه   اين 
«ماجراهاي هاكلبري فين» كه هنوز جزو آثار بزرگ آمريكا محسوب مي شود و همچنين «ماجراهاي تام 
ساير» مي شناسند. پيش از آن  كه تواين وارد عرصه  نويسندگي شود، به روزنامه نگاري رو آورد و سبك 
خاص فكاهي را براي مقاله نويسي انتخاب كرد. اولين اثر مهم او در سال 1865 با نام «وزغ جهنده  معروف 
منطقه  كاالوارس» در نيويورك منتشر شد. ناگفته نماند كه او در سال 1859 نام مستعار مارك تواين را كه 

اصطالحي در دريانوردي بود، براي خود انتخاب كرد.

بازى رايانه اى مركز 
لذت در مغز را 
بزرگ تر مى كند

ساله   14 جوانان  نو  گويند  مى  آلمانى  محققان 
اى كه زمان بسيارى براى بازى هاى رايانه اى 
صرف مى كنند، داراى مركز شادى بزرگ ترى 

در مغز خود هستند. 

 دكتر سايمن كهن از دانشگاه پزشكى چاريت در 
برلين و تيم بزرگى از كالج هاى اروپايى، دانش 
گروه  دو  در  را  برلين  در  مدرسه   154 آموزان 
متشكل از دانش آموزانى كه زياد به بازى هاى 
رايانه اى توجه نداشتند و به طور ميانگين چهار 
كه  گروهى  و  كردند  مى  بازى  هفته  در  ساعت 
هاى  بازى  صرف  را  هفته  از  ساعت   21 حدود 

رايانه اى مى كردند، مورد بررسى قرار دادند. 
وقت  كه  آموزانى  دانش  در  مغزى  هاى  اسكن 
كردند،  مى  اى  رايانه  هاى  بازى  صرف  زيادى 
در  عصبى  بافت  خاكسترى  ماده  كه  داد  نشان 
استريتوم  ونترال  نام  به  ها  آن  مغز  از  بخشى 
بيش تر است. ونترال استريتوم مربوط به تمام 
مواردى مى شود كه احساس لذت را مى آورند 
با  مغز  از  قسمت  اين  نقدى؛  جوايز  و  غذا  مثل 
برخى از اعتيادها هم ارتباط دارد مثال اگر به يك 
فرد سيگارى يك نخ سيگار را نشان بدهيد، اين 

بخش از مغزش شروع به فعاليت مى كند. 
اين  شده  مطرح  پژوهشگران  براى  كه  سوالى 
مركز  اى  رايانه  هاى  بازى  واقعا  آيا  كه  است 
لذت مغز را بزرگ تر مى كند يا اينكه افرادى كه 
بازى  به  تر  بيش  دارند،  ترى  بزرگ  لذت  مركز 
هاى رايانه اى عالقه مند مى شوند؟ به گفته كهن 
شده  انجام  زمينه  اين  در  كه  ديگرى  مطالعات 
استريتوم  خلفى  بخش  بزرگى  دهد  مى  نشان 
باعث مى شود افراد عملكرد بهترى در بازى هاى 
رايانه اى و تصميم گيرى سريع داشته باشند اما 
من حدس مى زنم انجام بازى هاى رايانه اى مى 

تواند مركز لذت در مغز را بزرگ تر كند.
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تكنولوژى و فناورى
چرا سال 2011 يكي از گرم ترين سال هاي جهان بوده است؟

«13 سالي كه به عنوان گرم ترين سال هاي جهان شناخته شده اند از سال 1997 و در 15 سال اخير 
روي داده اند.» اين مطلب را سازمان جهاني هواشناسي اعالم كرده و تذكر داده است كه اين گرمايش 
فوق العاده زمين ناشي از فعاليت هاي انساني است. با اين حال سال 2011 هيچ گاه مثل سال 2010 
گرما را تجربه نكرده است. سال 2010 در گزارش هاي مختلف به عنوان گرم ترين سال جهان ثبت 
شده است. با اين حال بيشترين گرماي هوا را سازمان جهاني هواشناسي در سال 2011 ثبت كرده 
است. از نتايج جالب توجه ديگري كه در گزارش هاي اين سازمان منتشر شده است مربوط به پديده 
جوي «نينا» است. اين پديده در ماه مي سال 2011 ثبت شده است. نينا يكي از بزرگ ترين پديده هاي 
جوي است كه به طور منظم از اقيانوس آرام گسترش مي يابد. اين پديده جوي با كاهش دما شناخته 
مي شود. ميانگين دماي هوا در اقيانوس 0.41 درجه سانتي گراد باالتر از ميانگين دما در 30 سال 
گذشته – يعني از سال 1961 تا -1990 كه به عنوان سال هاي مرجع درنظرگرفته شده اند بوده است. 
نينا كه يكي از قوي ترين پديده هاي جوي ثبت شده در 60 سال گذشته بوده است نه تنها به عنوان 
عامل اصلي برخي از وضعيت هاي جوي فوق العاده در طول سال، از جمله خشكسالي در آفريقاي 
شرقي و جنوب آمريكا، سيل در آفريقا و جنوب آسيا و شرق استراليا، ثبت شده بلكه پيش بيني ها 
نشان مي دهد كه اين پديده جوي احتماال دما را بين 0.1 تا 0.15 درجه سانتي گراد نسبت به سال 
گذشته كاهش خواهد داد. سازمان جهاني هواشناسي با تاكيد بر تاثيري كه پديده نينا بر دماي هوا 
سال هايي  بين  در  سال  گرم ترين  عنوان  به  مي دهد: «سال 2011  ادامه  است  داشته  سال 2011  در 
شناخته مي شود كه پديده نينا را تجربه كرده اند. پديده نينا در سال هاي 1989، 2000 و 2008 رخ 
داده است. نكته قابل توجه درمورد پديه نينا اين است كه فاصله زماني وقوع اين پديده جوي به طرز 
چشمگيري كاهش يافته است.» اگرچه سازمان جهاني هواشناسي تاكيد مي كند كه به نظر مي رسد 
پديده جوي نينا در اين هفته هاي آخر سال دوباره مشاهد خواهد شد اما معتقد است كه «شدت آن به 
شدت اين پديده در سال 2010 يا آغاز سال 2011 نخواهد رسيد.» مثل هرسال گزارش هاي منتشر 
شده در اين زمينه به داده هاي ماه هاي ژانويه تا اكتبر مربوط مي شود. نتايج قطعي اين گزارش در 
ابتداي سال 2012 منتشر خواهد شد يعني زماني كه دماي هوا در ماه هاي نوامبر و دسامبر ثبت شده 
باشد. داده هاي اين گزارش اين هفته و به مناسبت هفدهمين كنفرانس جهاني آب و هوا در دوربان 
آفريقاي جنوبي منتشر شده است. «مايكل ژارو» دبيركل سازمان جهاني هواشناسي در اين مورد 
مي گويد: «داده هاي علمي ما محكم هستند و به شكل غيرقابل انكاري تاييد مي كنند كه جهان درحال 
گرم شدن است و اين افزايش دما ارتباط مستقيم با فعاليت هاي انساني دارد.» او مي افزايد: «تراكم 
گازهاي گلخانه اي در جو زمين به باالترين ميزان خود رسيده است و همين عامل باعث مي شود كه 

به سرعت به سمت افزايش دماي زمين بين 2 تا 2.4 درجه سانتي گراد پيش برويم.»

منشأ آوازخواندن پرندگان و زبان آموزى پيچيده 
انسان ها يك چيز است!  

توانايى  انسان ها  در  مى سازد،  امكان پذير  را  خواندن  آواز  پرنده ها  در  كه  ژنى  همان  مى رسد  نظر  به 
زبان  آموزى و در كنار آن، يادگيرى هاى پيچيده را فراهم كرده است. آيا ما وضعيت پيچيده خود را مديون 

اين ژن هستيم؟
بر اساس مطالعات جديد،  ژن اف.او.ايكس.پى.2 
كه در حال حاضر،  بهترين توضيح دهنده تكامل 
انسان،  مغز  به  مى تواند  است،   انسان  در  زبانى 
امكان يادگيرى هاى پيشرفته تر را نيز داده باشد.

و  شرايوايز  ديسكاورى،كريستيان  گزارش  به 
نسخه  پالنك،  ماكس  موسسه  در  همكارانش 
انسانى اين ژن را در موش مورد بررسى قرار 
كه  را  موش هايى  خود،  مطالعه  در  داده اند.آنها 
دارا يا فاقد اين ژن انسانى بودند،  مورد بررسى 
قرار داد تا ببيند آيا مى توانند در مازها، نشانه ها 
موش هايى  روز،   8 از  بعد  نه.  يا  كنند  دنبال  را 
كه داراى ژن انسانى بودند، بهتر از سايرين از 
عهده مازها برمى آمدند و نشانه ها را سريع تر ياد 

مى گرفتند. بنابراين نتايج مطالعه نشان مى دهند كه نسخه انسانى اين ژن مى تواند به شكل گيرى ارتباط ها 
در مغز كمك كند و بدين ترتيب، امكان حركت هاى پيشرفته تر و يادگيرى پيشرفته تر را فراهم آورد. اين 
توضيح احتماال به ما مى گويد كه نقش ژن ها در شكل گيرى و تكامل زبان در حدود نيم ميليون سال پيش، 
چه بود. جهش هاى اف.او.ايكس.پى.2 براى اولين بار توسط محققى ديگر در همين موسسه در مطالعه اى 
كه بر روى افرادى كه با هم نسبت خانوادگى داشتند انجام مى شد،  كشف شد. در آن زمان مطالعه نشان 
داد كه افراد اين خانواده ها به دليل اين كه يك ژن،  به درستى عمل نمى كرد،  دچار مشكالتى زبانى بودند. 

اما ژن اف.او.ايكس.پى 2 فقط مخصوص به انسان ها نيست و طيف وسيعى از موجودات ديگر هم همين 
محققين  وقتى  كه  مى دهد  نشان  آوازخوان  پرنده هاى  روى  بر  ديگرى  مطالعه  دارند.  خود  بدن  در  را  ژن 
اين ژن به خصوص را در ظهور محدود مى كنند،  پرنده ها در توليد صداهاى مخصوص به گونه خودشان 
به اين نكته اشاره مى كند كه نقش ژن اف.او.ايكس. علم  حوزه  اد يانگ،  نويسنده  دچار مشكل مى شوند. 

پى.2 در تكامل انسان، احتماال بيش از تنها تنظيم زبان بوده و به احتمال زياد، ايجاد ارتباط هاى بنيادى بين 
نورون هاب عصبى مغز را هم در بر مى گرفته است. در مجموع،  به نظر مى رسد كه اف.او.ايكس.پى 2 يكى از 
قطعات گمشده پازل تكامل زبان در انسان ها باشد. در واقع،  چنين تصور مى شود كه اين ژن، ساير ژن هايى 

را كنترل مى كند كه توانايى يك موجود زنده براى يادگيرى مهارت هاى حركتى خاص را بر عهده دارند.

شكسپير در خدمت علم پزشكي
يك پزشك و محقق بازنشسته مي گويد؛ خواندن نمايشنامه هاي شكسپير مي تواند به پزشكان درك 
بسياري  مي گويد  هيتون»  دكتر «كنت  بدهد.  بيماري ها  با  انساني  احساسات  رابطه  مورد  در  بهتري 
وي،  عقيده  به  عاجزند.  بيماري ها  فيزيكي  نشانه هاي  با  رواني  مشكالت  رابطه  درك  از  پزشكان،  از 
شكسپير با آنچه در آثار خود بيان كرده مي تواند در نشان دادن اين رابطه به پزشكان كمك كند. او 
به چندين نمونه در آثار نمايشي شكسپير اشاره كرده است كه مي تواند چنين پديده اي را به روشني 
نشان دهد. به عقيده دكتر هيتون، پزشكاني كه آثار شكسپير را مطالعه مي كنند مي توانند با دقت در 
اين نكته پزشكان بهتري باشند. در حالي كه آموزش هاي سنتي در دانشكده هاي پزشكي جهان چندان 
گنجاندن  براي  تمايلي  اخير  سال هاي  در  اما  نمي گيرد،  فاصله  بيماري ها  درمان  و  تشخيص  علم  از 
دروسي در برنامه هاي درسي دانشكده هاي پزشكي كه به موضوعات هنري، تاريخي و ادبي مرتبط 
با علوم بهداشتي مي پردازند افزايش يافته است. دكتر هيتون كه پيش از اين پزشك متخصص روده 
و معده بوده، پس از بازنشستگي آثار شكسپير را خوانده و معتقد است كه پزشكان به ويژه پزشكان 
خواسته هاي  و  ديدگاه ها  مي توانند  بشري،  احساسات  مورد  در  عميق تر  نگاهي  داشتن  با  عمومي، 
منتشر  پزشكي»  انساني  مجله «علوم  در  كه  هيتون  دكتر  تازه  تحقيقات  كنند.  درك  بهتر  را  بيماران 
شده، عمدتا بر نشانه هاي واقعي بيماري ها از جمله سرگيجه، خستگي، غش و ضعف و نارسايي هاي 
شنوايي كه بر اثر مشكالت روحي و عاطفي ايجاد مي شود تمركز كرده است. برخي از نمونه هاي 
برجسته اين بيماري ها در آثار شكسپير، احساس خستگي مفرط در هملت، در شرايطي است كه او 
سوگوار به قتل رسيدن پدرش است. دكتر هيتون در مجموع به 43 مورد در آثار شكسپير اشاره 
كرده است كه در آنها مشكالت جسماني ريشه در ناراحتي هاي رواني دارند. به عقيده دكترهيتون 
نمونه هاي اين چنيني را در شكسپير به مراتب بيشتر از آثار ديگر نويسندگان هم عصر او مي توان 

ديد.
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شخصيت كورش هخامنشى از نگاه 
مورخــان يونانــــــــى

بهروز سروش نيا

كورش  جد   : داريوش  كتيبه  و  گزنفون  و  هرودوت  هاى  نوشته  بنابر 
هخامنش نام داشت ، پادشاهان ماد و پارس به او منتسب بوده اند و نام او 

را براى خانواده برگزيده و سلسله خود را هخامنشى ناميده اند . 
ماند  مى  خاموش  گذشته  بيان  براى  تاريخ  كه  آنجا  ايران  باستان  تاريخ 
ممزوج با اسطوره هاست ، منابع و مستندات ما از تاريخ باستان به نگاشته 
مورخان يونانى ، كتاب هاى دينى از هند باستان ، سنگ نوشته ها و در 
بخش اساطيرى به كتاب دينى زردشتيان " اوستا " متكى است ، اين منابع 

در دوره هاى بعد محتواى آثار حماسى تشكيل داده است . 
مورخين عصر حاضر تاريخ قديم ايران را به سه دوره تقسيم نموده اند: 

هجوم  از  قبل  حوادث  و  هخامنشيان  و  ها  ماد  حكومت  شامل  اول  دوره 
اسكندر مقدونى به ايران است كه آن را دوره ملوك الطوايفى مى خو انند . 

دوره دوم به دوران پارت و دولت اشكانيان در ايران موسوم است . 
دوره سوم عصر ساسانى است. 

اين   ، است  ايران  افتخار  و  مجد  اوج  هخامنشى  دوران  تاريخ  اول  دوره 
دوران از زمان سلطنت كورش شروع مى شود و دوره ايست كه پرده اى 
بر جزييات وقايع آن افتاده و ما براى درك و تحقيق پيرامون آن با مشكل 
روبرو ايم .  مورخين عرب ، داستان هاى ايرانى را ترجمه كرده و به عنوان 
تاريخ از خود باقى گذارده اند ،ً فردوسى طوسى نيز آن را به نظم كشيده و 
جاويدان ساخته است . اما نمى توان شخصيت هاى شاهنامه حقيقى دانست 
و نمى دانيم كه آيا واقعا ً در تاريخ چنين كسانى بوده اند يا نتيجه خيال و 

تصورات ما هستند. 
عصر  در  سپس  و  بوده  ها  زبان  ورد  ها  مدت  اسامى  و  ها  داستان  اين 
ساسانى به صورت داستان هايى كه حاوى حماسه هاى ملى است درآمده 
است . پس از حمله اسكندر كه كتاب هاى تاريخى ايرانى به آتش كشيده شد 
، كتابى براى درك وقايع باقى نماند و داستان هاى فوق جانشين آن تاريخ 
زردشتيان  دينى  كتاب  اوستا  و  فوق  هاى  داستان  كه  است  واضح   . شد 
منابع اصلى شاهنامه بوده اند ، نام هاى بعضى از شخصيت هاى شاهنامه 
(كيخسرو ، كيقباد و ...) كه در آن به سلسله پيشداديان تعبير مى شود از 

اين منبع وارد آن شده است. 
ماخذ ما در احوال كوروش نگاشته هايى است مورخين يونانى ثبت كرده 
يا كتيبه هايى به زبان هاى باستان و ساير آثار باقى مانده باستانى ايران 
است كه مهم ترين آنها كتيبه هاى داريوش است كه به خط ميخى به سه 
زبان فارسى باستان ، بابلى و اكدى نوشته شده و در قرن 19 به خواندن 
آن موفق شده اند و از همه برجسته تر نقش كوروش كبير حك شده در 

پاسارگاد است . 
احوال كوروش را سه تن از مورخين شهير يونانى به تفصيل نگاشته اند : 

هرودوت ، كِتزياس و گزنفون 
هرودوت در سال 484 قبل از ميالد متولد شده است . 

دربار  در  و  داشته  اشتغال  پزشكى  به  سقراط  شاگردان  از  كتزياس 

امپراطورى هخامنشى نيز مدت ها پزشك دربار بوده است . 
گزنفون نيز از شاگردان سقراط مدت ها با دربار ايران ارتباط داشته است . 
متن كتيبه هاى فارسى بعضى از آنچه را كه اين مورخين نوشته اند تاييد 
مى نمايد ، مثال شجره نسب كوروش را همانطور كه هرودوت و گزنفون 

ثبت كرده اند ، در كتيبه داريوش نيز آمده است . 
استوانه كورش كه در حفريات بابل بدان دست يافته اند بخشى از تاريخ را 
در مورد كورش روشن تر مى سازد مشخص مى كند كه كورش از امراى 
پارس بوده و اقوام آريايى مقيم سرزمين پارس او ر ا حاكم خود نموده اند 
، كورش پس از زمان كوتاهى بدون مقاومت زيادى توانست ماد را تصرف 
نمايد و براى اولين بار در تاريخ ، كشور متحدى در ايران تشكيل دهد و در 
آسياى غربى امپراطورى تازه اى ايجاد كرده و از آن زمان فتوحات پى در 
پى كورش شروع مى شود ، فتوحاتى كه مقصود از آن خونريزى و جمع 
مال و سلطنت طلبى و سيطره نبود بلكه براى گسترش امنيت و عدالت و 
دستگيرى از مظلومين و مقهورين بود ، بيش از دوازده سال از سلطنت او 
نگذشته بود كه همه كشورهاى آسيايى از ساحل درياى سياه تا صحراى 

بلخ در برابر او سر تسليم فرود آوردند . 
كنند  مى  بيان  تفصيل  به  را  كورش  كودكى  داستان  گزنفون  و  هرودوت 
و چنين مى گويند كه جد مادرى كورش قصد كشتن كورش را داشت و 
فرمان كشتن او را نيز صادر كرده بود اما كورش به طرز عجيبى از چنگال 
مرگ نجات يافت . بدين طريق تعليم و تربيت دربارى از كورش روى بر 
بست و در كالس طبيعت درس خواند و در دامان كوه و بيابان پرورش 
يافت تا روزى رسيد كه توانست مواهب خدادادى و فضائل خود را آشكار 
كند و آوازه شهرت خود را به گوش همگان برساند . به رغم اين كه كورش 
مى توانست از دشمنان خود كه مى خواستند او را به كام مرگ بيندازند 
انتقام بگيرد ، ولى او عفو را بر انتقام برگزيد و از همه گذشت و كوچكترين 

اهانتى به آنها روا نداشت. 
با  نشست  تخت  بر  آنكه  از  پس  كورش  كه  دارند  عقيده  يونان  مورخين 
پادشاه ليدى (كرزوس) كه با او دست به دشمنى زد و كورش را مجبور 
به توسل به شمشير نمود جنگ نمود ، كورش در اين جنگ پيروزى يافت . 
تركيه حاضر است  ليدى در آسياى صغير كه امروز موسوم به آناتولى 
قرار داشت . حكومت ليدى دست نشانده يونان بود ، معموال در آن زمان 
عاقبت ممالك شكست خورده ، ويرانى و قتل عام به دست فاتحين بود ، اما 
مورخين يونان مى نويسند كه چنين چيزى اتفاق نيفتاد و كوروش با كمال 
بزرگوارى با مغلوبين رفتار كرد به طورى كه مردم احساس نمى كردند كه 

آتش جنگى به خانه آنها كشيده شده است. 
رسيدن كورش به بلخ در آن زمان در حكم رسيدن به آخرين نقطه شرق 
بعد  و  مكران  به  سپس  و  برخواسته  جنوبى  ايران  از  كورش  زيرا   ، بود 
گمان   . بود  نهاده  رو  بلخ  سوى  به  پيموده  را  بلوچستان  و  رفته  كابل  به 
قوى مى رود كه سرزمين سند نيز در اين حمله كوروش فتح شده باشد 
در  هند  داريوش  كتيبه  در   . خواندند  مى  هند  نام  به  را  سند   ، پارسيان   .

فهرست بيست و هشت كشورى كه گشوده شده ، ذكرگرديده است. 
آوازه دادگرى كورش دنيا را گرفته و زبان ها ، گوياى محاسن او بود ، 
مردم زجركشيده بابل به دربار كوروش پناه برده و از او دعوت به فتح 

بابل كردند تا براى نجات آنها گام پيش نهد . 
با  و  بود  همراه  كورش  لشكر  با  بابل  سابق  والى   : نويسد  مى  هرودوت 
وصف در و دروازه هاى مستحكم شهر راهنمايى مى كرد . مسلم بود كه 

اگر راهنمايى واليان سابق نبود ، محاصره بابل سال ها طول مى كشيد ، 
آنها چاره اى جز آن را نديدند كه شعباتى از رود دجله در باالى شهر جدا 
كرده و مجراى نهر را منحرف سازند ، با كندن اين شعبات ، آب رود تا 
حدى پايين رفت و گوشه اى براى هجوم سربازان به داخل شهر باز كرد 
. جنگاوران پارس از داخل دجله به شهر راه يافتند و در يكى از شب هاى 
تاريك افراد زيادى به درون شهر رفتند و با گشودن ساير دروازه ها كار 

پايان يافت. 
پس از فتح بابل كورش دستور داد كه كليه اموال و اثاثيه معابد يهوديان 
مثل ظروف طال و نقره و غير آن كه توسط بخت النصر هنگام خراب كردن 
معبد مقدس از اورشليم به غارت برده شده بود به يهود بازگردد . عالوه 
و  نمايند  فراهم  فلسطين  به  را  آنها  بازگشت  وسيله  كه  داد  دستور  آن  بر 

شهرهاى خراب را آباد و معبد مقدس را از نو برپا سازند، 
مورخين يونان از حمله سوم كورش كه براى اصالح اوضاع ماد صورت 
پارس  سرزمين  شمال  در  بايد  لشكركشى  اين   ، دهند  مى  خبر  نيز  گرفته 
به  متصل  كه  قاف  كوه  به  موسوم  شمال  هاى  كوه  به  آن  حدود  و  باشد 
درياى خزر و درياى سياه مى شوند مى رسيد . اين نواحى بعدها به قفقاز 

و به اصطالح پارسيان كوهستان قفقاز فعلى گشت . 
ُكـر  نام  به  هم  امروز  كه  رسيد  رودى  نزديك  به  كورش  حمله  اين  در 
معروف است ، اردو زد . در اين حمله با اقوام كوهستانى اين منطقه رو 
به رو شد ، اين اقوام از دست دو قبيله به وى شكايت بردند كه كوروش 

دستور داد سدى در برابر آنان بنا كنند . 
ها  كوهستان  و  ها  جنگل  در  و  بود  چوپان  يك  سالگى   14 تا  كه  كورش 
 ، داشتند  بر  در  را  عصر  تمدن  كه  كشورهايى  همه  توانست   ، زيست  مى 
زير سلطه خود درآورده و مرجع و پناه همه ملتهاى نواحى غرب آسيا تا 
صحراى بلخ شود. كورش پس از فتح بابل ده سال زنده بود و در سال 

529 پيش از ميالد از جهان رخت بربست. 
كورش  جد   : داريوش  كتيبه  و  گزنفون  و  هرودوت  هاى  نوشته  بنابر 
هخامنش نام داشت ، پادشاهان ماد و پارس به او منتسب بوده اند و نام او 

را براى خانواده برگزيده و سلسله خود را هخامنشى ناميده اند. 
در تاريخ مى بينيم كه عمر فتوحات اسكندر با عمر خود او پايان پذيرفت 
و به محض مرگ اسكندر كشورش به چند پاره تقسيم شد . اما پايه هايى 
و  تداوم  موجب  كامل  قرن  دو   ، گذاشت  كشورها  در  كورش  فتوحات  كه 
بدرود  دنيا  كورش  كه  روزى  حتى  و  شد  فرزندانش  براى  حكومت  قوام 
مصر  در  فتوحات  از  پس   . داشت  توسعه  توانايى  او  كشور  هنوز   ، گفت 
پسرش دره نيل را نيز گشود و امپراطورى بزرگ جهانى را پديد آمد كه 
دنياى قديم نظير آن را نشان نمى دهد . قسمت اعظم قاره آسيا و اروپا و 
مصر زير فرمان امپراطورى او بود و پسرش توانست به تنهايى بر اورنگ 
شاهى تكيه زند ، فتوحات اسكندر همه جنبه مادى داشت ، اما كورش روح 
كشورها را مى گشود ، امپراطورى اسكندر پس ار استقرار پايدار نبود ، 
در صورتى كه امپراطورى بزرگ جهانى كورش سال ها پابرجا و استوار 

ماند. 
آرى ، موفقيت و پيروزى كورش بسيار بزرگ بود ، او كه تا 12 سال پيش 
از آن حاكميت بزرگ ، حاكم واليت كوچكى به نام انشان بود ، يكباره تمام 
حكومت هاى قومى و بزرگ در برابر او زانو مى زنند و امپراطورى هايى 
بزرگ چون امپراطورى بخت النصر و بابل در برابر امپراطور نوظهور او 

سر تسليم فرود مى آورند . 

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 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

� حسادت 
موفقيت  براى  كه  بياموزيد  زندگى  در  است  بهتر 
هاى ديگران جشن بگيريد. اگر دوست تان در كارى 

پيروز مى شود، همانگونه كه براى خود خوشحال 
مى شويد، براى او نيز ابراز شادى كرده و جشن 
بگيريد اگر دشمنتان پيروز شد، اين موضوع را به 

نابود  را  خودتان  تنها  حسادت  كه  بياوريد  خاطر 
مى كند و شما را به هيچ جا نمى رساند بلكه قدرت 

او را نسبت به شما افزايش خواهد داد. 

� عقده هاى درونى 
هيچ دردى را  عقده هاى درونى  بدانيد  بهتر است 
درمان نمى كند، جز آنكه شما را گرفتارتر خواهد 
خود  زندگى  مسوول  كه  هستيد  شما  اين  ساخت. 
هستيد و بايد براى زندگيتان تصميم گيريكنيد. همه 
افرد بشر در زندگى خود با موانع بسيارى مواجه 
مى شوند و تنها افراد موفق قادرند با به كارگيرى 
توانايى هاى خود بر اين گونه مشكالت غلبه كنند 
و هيچ كس قادر نيست با تكيه بر عقده هاى درونى 

اش به پيروزى دست يابد. 

� نداشتن مسووليت 
ناگوار  اتفاقات  جلوى  نباشيم  قادر  ما  است  ممكن 
توانيم  مى  مطمئنا  ولى  بگيريم  زندگيمان  در  را 
حوادث  مقابل  در  خود  هاى  العمل  عكس  روى  بر 
زندگى  در  كنيد  سعى  باشيم.  داشته  كنترل  بد 
بار  زير  از  كردن  خالى  شانه  جاى  به  بگيريد  فرا 
مسووليت، وظايفتان را به نحو احسن انجام داده 
و از شكست هايتان درس بگيريد تا هرچه سريع 

تر به شكوفايى و تكامل دست يابيد. 

� كمال گرايى 
جويى  عيب  از  دست  و  بگذاريد  كنار  را  وسواس 
برداريد. شايد بتوانيد به آن چيزى كه مى خواهيد 
تمام و كمال و يا بى عيب و نقص دست يابيد ولى 
به راستى لزومى ندارد اين اندازه زحمت بكشيد و 
خود را به سختى بيندازيد. شما يك انسان هستيد، 
نه يك روبات. بنابراين نيازى نيست همه چيز عالى 
و بهترين باشد، اگر در حد نرمال و يا معمولى نيز 

بود قابل قبول خواهد بود. 

� زياد استدالل كردن 
انسانى  بارز  هاى  ويژگى  از  يكى  كردن  استدالل 
تر  راحت  كه  دهد  مى  را  امكان  اين  ما  به  و  است 
بتوانيم به موفقيت و پيشرفت دست يابيم ولى جنبه 
خواهد  وسواس  و  گرايى  كمال  افزايش  آن  منفى 
قادر  كه  هنگامى  بدانيد  است  بهتر  بنابراين  بود. 
نبوديد با دليل و منطق گفته اى را ثابت كنيد آن را 

رها كنيد و از آن بگذريد. 

� منفى گرايى 
به  دنيا  اين  در  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  همواره 
همان اندازه كه نيروهاى منفى وجود دارند همان 
مى  چشم  به  اطرافتان  در  نيز  مثبت  نيروهاى  قدر 
منفى  مسايل  روى  بر  انعطافتان  و  تمركز  خورد. 
ناخودآگاه شما را به همان سمت و سو مى كشاند. 

� حالت تدافعى به خود گرفتن 
اگر واقعا فكر مى كنيد خطر جدى اى شما را تهديد 
مى كند اين وظيفه شماست كه از خود دفاع كنيد 
ولى اين موضوع با حالت تدافعى گرفتن در زندگى 
كامال متفاوت است. بهتر است ياد بگيريد بين اين 
در  نكنيد  سعى  بگذاريد.  تفاوت  كامال  موضوع  دو 
واقعيت  از  و  گرفته  خود  به  تدافعى  حالت  زندگى 

ها فاصله بگيريد. 

� نداشتن اعتماد به نفس 
همچنين  و  شخصيتتان  مثبت  نقاط  شناسايى  با 
ايد،  كرده  كسب  زمان  طول  در  كه  هايى  موفقيت 
دهيد و براى  نفستان را افزايش  قادريد اعتماد به 
رسيدن به درجه مطلوب نقاط ضعف درونى خود 
را تشخيص داده و بر روى تك تك آنها كار كنيد 

تا بتوانيد به يك اعتماد به نفس كافى دست يابيد.

نسخه غـــم و غصــــه را 
براى هميشه بپيچيد

يكى از روش هايى كه بسيار سريع مى توانيد از اشعه هاى درخشان شادى 
بخش در زندگيتان بهره مند شويد، اين است كه به طور مستقيم با رفتارهاى 
منفى خود كه باعث تيره و تار شدن زندگيتان مى شوند، برخورد كنيد. در اين 
مقاله شما را با عواملى كه شادى را از زندگى شما مى ربايند و مانند پونزى 

بر روى ديوار زندگيتان چسبيده اند، آشنا مى كنيم. 

با سالمندان شكيبا باشيم
حتما  هستند؟  كسانى  چه  شما  خانواده  در  سالمندان 
مادربزرگ،  و  پدربزرگ  تان،  والدين  دهيد:  مى  پاسخ 
سن  به  پا  كه  كسى  هر  كل  طور  به  و  ها  عمه  و  عموها 

گذاشته باشد.
ولى اين پاسخ مناسبى براى اين سوال نيست. سالمندان 
آنان  نيستند.  دارند  بااليى  سال  و  سن  كه  افرادى  فقط 
هاى  داستان  توانند  مى  و  هستند  گوها  قصه  بهترين 
بهترين  كنند.  تعريف  تان  فرزندان  و  شما  براى  جذاب 
تاريخدان ها كه مى توانند وقايع تاريخى را كه در طول 
زندگى شان رخ داده برايتان بازگو كنند. بهترين خياط 
زحمتكشى  افراد  و  آشپزها  بهترين  و  بافندگان  و  ها 
هستند كه زمانى قهرمان زندگى خود بودند، كسانى كه 
مى توانند بهترين ايده ها را براى تربيت فرزندان مان در 
اختيارتان قرار دهند. ما به آنها احترام مى گذاريم و به 
خاطر سال هاى زيادى كه براى مان زحمت كشيده اند از 
آنان سپاسگزاريم. آنها كسانى هستند كه شما و كسانى 
كه شما دوست شان داريد را بزرگ كرده اند و به شما 

كمك كرده اند تا به جايگاهى كه اكنون داريد برسيد.
سال هاى زيادى بار سنگين مسئوليت نگهدارى از شما 
و خانواده تان را به دوش كشيده اند و بهترين لحظه ها 
نشان  كه  شماست  نوبت  حاال  اند.  زده  رقم  برايتان  را 
دهيد چقدر دوست شان داريد و به آنها اهميت مى دهيد.

وظيفه  و  ضرورى  امرى  سالمندان  زندگى  رفاه  تامين 
نمى  جدى  را  آن  ها  بعضى  متاسفانه  كه  ماست  طبيعى 

گيرند.
تامين  آنها  از  يكى  دارد.  بخش  دو  سالمندان  از  مراقبت 
نيازهاى مادى است. سالمندان به خانه هاى ايمن، تغذيه 
مناسب و معاينه شدن به طور منظم از سوى پزشكان 
نياز دارند. اين بخش، بسيار مهم است و توجه و پيگيرى 
زيادى احتياج دارد. اهميت اين بخش آن قدر زياد است 
كه معموال از ديگر جنبه هاى نگهدارى از سالمندان غافل 

مى شويم.

بخش دوم، مراقبت از قلب و روح آنهاست. اين هم چند 
شاد  و  روحيه  با  سالمندانى  كه  آن  براى  كوچك  نكته 

داشته باشيم:
است  ممكن  كنيد.  رفتار  كامل  احترام  با  سالمندان  با 
ظاهرى  وضع  سالمت،  بر  نامطلوبى  اثرات  سن  كهولت 
يا رفتار آنها گذاشته باشد ولى فراموش نكنيد كه درون 
آنها شخصيتى فعال و قدرتمند نهفته است. با آنها هرگز 
متكبرانه برخورد نكنيد و بدون قيد و شرط و همان گونه 

كه هستند دوست شان داشته باشيد.
را  اى  خاطره  است  ممكن  باشيد.  باگذشت  و  صبور 
شان  هاى  صحبت  كنند،  تعريف  تان  براى  بار  چندين 
براى شما خسته كننده باشد يا دائم در حال ايراد گرفتن 
باشند  ديگر  چيز  هر  يا  و  ها  قيمت  هوا،  وضع  شما،  از 
ولى شما مى توانيد با كمى صبر و هوشمندى موضوع 

صحبت را تغيير دهيد و از بودن با آنها لذت ببريد.
بگويند.هر  شان  خاطرات  از  تان  براى  بخواهيد  آنها  از 
انسانى داستانى دارد و نسل هاى قبل از ما با مشكالتى 
ايم.  نكرده  هم  فكر  آنها  به  هرگز  ما  كه  بودند  مواجه 
و  ها  شكست  تا  گرفته  سياسى  و  اجتماعى  تغييرات  از 
و  بيشتر  را  آنها  توانيد  مى  ترتيب  اين  به  ها.  موفقيت 

بهتر بشناسيد.
تا جايى كه مى توانيد آنها را در زندگى خود شريك كنيد. 
اتفاق بامزه اى كه براى تان افتاده براى آنها هم تعريف 
كنيد. به پيك نيك مى رويد آنها را هم دعوت كنيد. درست 
است كه اين كار موجب مى شود زحمت تان زيادتر شود 
ولى زمانى را به ياد بياوريد كه كودك بوديد و آنها براى 

خوشحال كردن تان هر سختى را تحمل مى كردند.
ها و نقاط ضعف آنها را بشناسيد و در صورت  ترس 
لزوم براى كمك كردن مداخله كنيد. براى مثال اگر هنگام 
گيج  و  پيچيده  شان  براى  پزشك  هاى  صحبت  معاينه، 
مشكال  و  كنيد  صحبت  آنها  طرف  از  شما  است،  كننده 
تشان را مطرح كنيد. به طور كل هرگاه متوجه شديد در 
مديريت بخشى از زندگى خود دچار مشكل شده اند با 

ماليمت و مهربانى به آنها پيشنهاد كمك دهيد.
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تصور مى كنيد كه وقتى سنتان از 40 باالتر رفت ديگر وقت عشق 
و عاشقى برايتان تمام شده است؟ نه، اشتباه مى كنيد! در زير به 
درمورد  هيوز  دِنى  نويسنده  و  سيلز  جوديت  دكتر  هاى  توصيه 

برگشتن به بازار عشق و عاشقى اشاره مى كنيم.

تصور مى كنيد كه وقتى سنتان از 40 باالتر رفت ديگر وقت عشق 
و عاشقى برايتان تمام شده است؟ نه، اشتباه مى كنيد! در زير به 
درمورد  هيوز  دِنى  نويسنده  و  سيلز  جوديت  دكتر  هاى  توصيه 

برگشتن به بازار عشق و عاشقى اشاره مى كنيم. 

چه همسرتان را از دست داده باشيد يا طالق گرفته باشيد، شروع 
يك رابطه عاشقانه تازه در اين سن به نظر يك چالش غيرممكن مى 
رسد. اما دوست داريد راز و رمزهاى يافتن عشق در سنين باالتر را 
بدانيد؟ دكتر جوديت سيلز روانشناس و دنى هيوز، نويسنده نكاتى 

براى برگشتن به بازار عشق و عاشقى مطرح مى كنند. 
دكتر جوديت سيلز: 

كل  در  همسر  يك  از  بيشتر  داشتن  و  كنند  مى  عمر  بيشتر  ها  آدم 
كه  دهيد  تشخيص  بايد  اينكه  اول  نيست.  غيرمتداولى  مسئله  عمر 
در دوران ازدواجتان چه چيز از شما پنهان بوده است: عشق بازى 
براى باالى 40 ساله ها همه جا ديده مى شود، شما نمى ديده ايد. 
اين روزها ديگر مجرد بودن به اندازه قبل ننگ به حساب نمى آيد. 

البته مالقات با آدم هاى جديد سخت است. خيلى از ما براى ظاهر 

شدن جلوى يك غريبه و لبخند زدن دچار اضطراب مى شويم. اما 
نبايد نگران اين باشيد كه ديگر مثل 20 سالگى هايتان به نظر نمى 
رسيد. همه چيز قدم به قدم. يك نگاه درونگرايانه خوب به خودتان 
بايد  نيست.  بودن  خسته  يا  بودن  پير  بودن،  چاق  مهم  بيندازيد. 
رويكردتان را تغيير دهيد. زندگى كشف هاى مجدد است. هيچكس 
شادتان  تواند  نمى  هيچكس  كند.  درست  را  شما  زندگى  تواند  نمى 

كند. بايد خودتان اينكار را بكنيد و بقيه هم آن را دنبال مى كنند. 
نمى  كنيد.  زنده  خودتان  در  را  عشق  حس  كه  است  اين  كار  رمز 
توانيد منتظر بمانيد تا شاهزاده روياهايتان برسد. نگران نباشيد كه 
او ارزشش را دارد يا نه. كمى وقت تلف كنيد و شاد باشيد. همين 
كه با ديگران وارد ارتباط شويد باعث مى شود دوباره روى غلطك 
قرارهاى عاشقانه بيفتيد. قرار گذاشتن يك زمين تمرين است براى 
اينكه كمك كند يختان بشكند و احساس راحتى بيشترى براى نشان 
دادن خودتان در اجتماع كنيد. زندگى يعنى امتحان كردن چيزهاى 

جديد! 
هستند  رو  روبه  آن  با  باالتر  سن  مجردهاى  كه  اى  مسئله  دو 
جستجوى  كردن.  اشتباه  از  ترس  و  بودن  تنها  از  ترس  اينهاست: 

عشق در سن هاى باال مستلزم اين است كه با خودتان راحت باشيد. 
براى  نابهنگام  تعهد  يك  است  ممكن  ترسيد،  مى  بودن  تنها  از  اگر 
خودتان ايجاد كنيد. از امتحان كردن لذت ببريد. سعى كنيد با آدم 
ممكن  كردن  اشتباه  از  ترس  آنطرف،  از  شويد.  آشنا  مختلف  هاى 
است باعث شود قضاوت هاى ناگهانى داشته باشيد. بايد به انسان 
ها فرصت دهيد. مطمئنًا اگر از كسى انرژى منفى مى گيريد نبايد با 
او بمانيد اما هيچوقت خيلى راحت به خاطر قد يك نفر او را رد نكنيد. 
وقتى سنتان باالتر مى رود، بايد بدانيد كه چه مى خواهيد اما مطمئن 
شويد آنچه مى خواهيد تحت تاثير روابط قبليتان نباشد. بايد اجازه 
دهيد آدم هاى جديد وارد زندگيتان شوند و آنها چيزهايى خواهند 

داشت كه قبلى ها نداشتند. 
چيزى  چه  شويد  مى  آشنايى  يك  وارد  وقتى  بدانيد  داريد  دوست 

رزومه اجتماعى داشته باشيد.  بايد به خاطر داشته باشيد؟ يك  را 
كنيد  فكر  موضوعاتى  به  قبل  از  بايد  اما  شود  مى  بهتر  تمرين  با 
كه با آنها راحت هستيد—مثًال عشقتان به فوتبال، عشقتان به هنر، 
براى  داليلى  كنيد.  پنهان  را  دردتان  اينكه  دوم  ديگر.  چيز  هر  يا 
احساس تلخى، ناراحتى و عصبانيت ممكن است داشته باشيد. اين 
احساسات را با دوستان مطرح كنيد نه كسى كه با او آشنا شده ايد. 
مطمئنًا با هم بيشتر آشنا مى شويد و زمانش كه برسد درمورد اين 
موضوعات هم با هم حرف مى زنيد. اما هيچوقت موقعى كه تازه مى 
خواهيد با هم آشنا شويد اينكار را نكنيد. درمورد عاليق هم بپرسيد 
و سعى كنيد چيزهاى جديدى درمورد طرف مقابل پيدا كنيد. و آخر 
اينكه اين يك گفتگو است نه بازجويى. نگران اين نباشيد كه همه چيز 

را فوراً بفهميد. كمى رمز و راز هم جذاب است. 
نبايد خودتان را محدود به چيزهايى كنيد كه در جوانى مهم بودند 
خودتان  براى  بيشترى  وقت  االن  مذهب).  سن،  ثروت،  قيافه،  (مثل 
داريد. ايجاد ارتباطات عاشقانه در جاهايى كه عاليقتان هست بسيار 
عالى است. مى توانيد قايق سوارى ياد بگيريد يا به يك تور معمارى 
هند برويد. كمتر نگران اين هستيد كه بقيه چه فكرى مى كنند. اگر 
اوقات خوشى داريد، دنياى اجتماعيتان را گسترده تر كنيد و سعى 

كنيد شاد باشيد، و عشق پيدايتان خواهد كرد. 
دِنى هيوز، نويسنده: 

و  عشق  وقت  رويد،  مى  سال  چهل  باالى  وقتى  كنيد  مى  تصور 
دهيم  مى  يادتان  كنيد.  مى  اشتباه  است؟  رسيده  پايان  به  عاشقى 

چطور دوباره به بازار عاشقى برگرديد. 
خودتان را اصالح كنيد. شايد به نظر تخيلى برسد اما پيش برويد و 
اجازه دهيد كه كسى درستتان كند. مدل موهايتان را عوض كنيد و 
يك دست لباس نو بخريد. چند كيلو وزنتان را پايين بياوريد. وقتى 
حس خوبى نسبت به خودتان داشته باشيد، بهتر مى توانيد ديگران 
باشد. بايد كارى  را جذب كنيد. الزم نيست اين تغيير خيلى بزرگ 
كنيد كه احساس راحتى و اعتمادبه نفس بيشترى پيدا كنيد. اگر 25 
ساله به نظر نرسيد او خرده اى نمى گيرد. اعتماد به نفس است كه 

به شما جذابيت مى دهد. 
يك موضوعى براى حرف زدن داشته باشيد. در صف نان نظر يك 
نفر را جلب كرده و لبخند بزنيد. در مكان هاى عمومى يا ميهمانى ها 
موضوعى براى حرف زدن داشته باشيد تا او را به حرف بكشانيد. 
دايره اجتماعيتان را گسترده تر كنيد. اين را شنيده ايد كه اگر مى 
خواهيد دل يك مرد را به دست آوريد، شكم او را سير كنيد؟ در قرن 
21 هم هنوز اين موضوع تغيير نكرده است. دنبال مردى هستيد كه 
دل داشته باشيد؟ در سازمانى داوطلب شويد كه براى افراد نيازمند 
مسكن تهيه مى كند. در مراسم هاى اجتماعى شركت كنيد. تورهاى 
مسافرتى يكى از بهترين راه ها براى آشنا شدن با افراد جديد است. 

افراد جالب با افراد جالب ديگرى آشنا مى شوند. 
يك دوست صميمى داشته باشيد. افراد زيادى هستند كه در اينترنت 
با افراد جديد آشنا مى شوند. يك دوست پيدا كنيد كه در اينترنت با 
او دوستى كنيد. او در پروفايل شما بنويسد و شما در پروفايل او. با 
هم قرار بگذاريد كه هر كدامتان بايد هفته اى با يك نفر آشنا شويد و 
حتمًا به اين قرار پايبند باشيد. اگر يك گروه دوست باشيد كه بسيار 
كنيد  دعوت  را  دوستانتان  برويد،  گردش  به  توانيد  مى  است.  بهتر 
بياورند يك  بگوييد كه تنها چيزى كه الزم است با خود  به آنها  و 
ليست است: سه چيز درمورد شخصيت شما كه دوست دارند، دو 
چيزى كه درمورد مردها اذيتتان مى كند و يك نظر درمورد اينكه با 
چه تيپ مردى بايد باشيد. با اين روش بينش بسيار خوبى درمورد 

خودتان پيدا مى كنيد. 
مراسم  در  باشيد.  داشته  خوبى  اوقات  كه  است  اين  چيز  مهمترين 
هاى مختلف شركت كنيد، مكان هاى جديدى را امتحان كنيد. هرچه 
با تعداد آدم هاى بيشترى آشنا شويد، زمينه انتخاب بهتر و بزرگ 

ترى پيش رويتان خواهد بود.

هيچوقت براى دوباره 
عاشق شدن دير نيست

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

تامين مى شود 

ما را به صاحبـان 
مشاغـــــل 
معرفـى نمائيـد

نظم در خانه را از كجا شروع كنم؟
خانه بهترين جا براى استراحت است. داشتن خانه اى ايده ال و داراى 
نظم و ترتيب، آرامش خاطر را چند برابر مى كند. كارهاى روزانه را با 
ايجاد سيستمى كه تمام اعضاء خانواده از آن آگاه باشند، ساده كنيد

با طرح برنامه روزانه كارها را بين افراد خانواده طورى تقسيم كنيد كه 
ضمن صرفه جويى در وقت، خانه در پايان يك روز كارى از هر جهت 

براى استراحت و آمدن ميهمانان سرزده آماده باشد.
سعى كنيد با صرف وقت كم تر و كارايى بيشتر، فرصت رسيدگى به 

ساير امور و زمان كافى براى استراحت هم داشته باشيد.
اضافه  وسايل  ريختن  براى  را  جايى  كنيد.  باز  را  ها  پنجره  و  در 

اختصاص دهيد.
مبل ها و كوسن ها را مرتب كنيد.

سروسامان  كامال  كرده،  بندى  تقسيم  را  آن  كنيد.  شروع  اتاق  يك  از 
دهيد. وسايلى را كه جاى مشخصى دارند، سر جاى خود بگذاريد. به 

گوشه ديگر رفته، آن را نيز مرتب كنيد.

پيدا نكردن جا براى بعضى وسايل (حتى روى ميز، داخل انبارى و كمد 
ديوارى) به معنى آن است كه خانه پر از چيزهايى است كه نيازى به 
آن ها نداريد. تا كى مى خواهيد وسايل اضافه را از يك اتاق به اتاق 
از  را  باارزش  يادگارى  وسايل  و  خانوادگى  هاى  عكس  ببريد؟  ديگر 
ساير چيزهاى معمولى جدا كنيد. مابقى چيزها را فروخته يا اهدا نماييد.

نگذاريد عادت هاى قديمى به سراغتان آيد. با روش جمع و جور و رد 
كردن وسايل اضافه، جا براى خريدهاى آينده شما باز مى شود. منتظر 
وسيله،  يك  خريد  با  بسپريد  ياد  به  نشويد.  اضافه  وسايل  شكستن 
از  ترتيب  اين  به  بفرستيد.  بيرون  را  فرسوده  و  قديمى  مشابه  وسيله 
انبوه اسباب بازى ها و كابينت هاى پر از ظروف كه نياز يا عالقه اى 

به آن ها نداريد، راحت مى شويد.
اگر خانه دو طبقه است. دو سبد در باال و پايين پله ها براى جمع كردن 
وسايل بگذاريد. بعد از پر شدن سبدها، آن ها را در جاى خود قرار 

دهيد.
خشك  حتما  كردن  آويزان  با  شسته  را  گردگيرى  وسايل  و  دستمال 
كنيد. طبقات كمد را برچسب بزنيد تا جاى حوله، ملحفه و وسايل براى 

كل اعضاء خانه مشخص باشد.
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تدريجى  سردى  و  پاييز  فصل  شروع  با 
هوا، بر شمار مراجعه كنندگان به مطب و 
شود.  مى  افزوده  پزشكان  هاى  درمانگاه 
هرچند بيمارى ها ربطى به روز و ماه و 
فصل  در  آنها  از  بعضى  اما  ندارند  سال 

پاييز شيوع بيشترى مى يابند... 

خطرناك  معموال  ها  بيمارى  اين  البته 
هزينه  ساله  هر  ولى  نيستند  كشنده  و 
زيادى به اقتصاد كشور تحميل مى كنند 
و كيفيت زندگى را كاهش مى دهند. دانش 
آموزان، كارگران، معلمان و ساير شاغالن 
توانند سر  به دليل ابتال به بيمارى نمى 
كار حاضر شوند و عالوه بر اين، مصرف 
خدمات  از  استفاده  و  دارو  رويه  بى 
مى  صدمه  جامعه  اقتصاد  به  درمانى 
فصل  اين  هاى  بيمارى  ترين  شايع  زند. 
آنفلوانزا،  سرماخوردگى،  از  عبارتند 

آسم، برونشيت و حساسيت فصلى. 

� سرماخوردگى 
فصل  در  بيمارى  ترين  شايع  سرماخوردگى، 
باز  تابستانى،  هاى  لباس  پوشيدن  سرماست. 

بودن در و پنجره ها و كاهش ناگهانى دما باعث 
پاييز  فصل  دهد.  رخ  سرماخوردگى  شود  مى 
دانشگاه  و  مدارس  مهدكودك،  شروع  فصل 
ميكروب  و  ها  ويروس  كه  آنجا  از  و  هاست 
ها در فضاهاى بسته و محدود بهتر منتقل مى 
شوند، ويروس از طريق عطسه، صحبت كردن 
در فاصله نزديك و دست دادن انتقال مى يابد. 
سرماخوردگى عاليم خفيفى دارد و به آهستگى 
شود.  نمى  ديده  گلودرد  معموال  كند.  مى  بروز 
تب شايع نيست و اگر هم وجود داشته باشد، 
هستند.  ها تحريكى  سرفه  و  خفيف است  اغلب 
مهم ترين عالمت بيمارى، آبريزش بينى است. 

بيمار زياد احساس ناراحتى نمى كند و معموال 
دهد.  انجام  را  اش  روزمره  كارهاى  تواند  مى 
ديگران  از  شديدتر  افراد  برخى  در  عاليم  البته 

است. 

است  ويروسى  بيمارى  يك  سرماخوردگى 
در  نقشى  هيچ  بيوتيك  آنتى  مصرف  بنابراين 
درمان آن ندارد. در سرماخوردگى، استراحت 
مصرف  با  و  است  درمان  كليد  ترين  مهم 
معموال  استراحت  و  تازه  آبميوه  گرم،  مايعات 
ظرف 48 ساعت بيمار بهبود مى يابد. مصرف 
مى  و  نيست  ضرورى  سرماخوردگى  قرص 
ولى  باشد  داشته  تسكينى  و  كمكى  جنبه  تواند 
كوتاه  مدت  براى  حتى  تواند  نمى  فردى  اگر 
استراحت داشته باشد، مى تواند از اين داروها 
اگر  برسند.  حداقل  به  عاليم  تا  كند  استفاده 
يا  بكشد  طول  روز   5 از  بيش  سرماخوردگى 
تب از عاليم آن باشد، احتمال ابتال به سينوزيت 
نظر  تحت  بايد  و  شود  مى  مطرح  باكتريايى 
صالحديد  صورت  در  و  شود  درمان  پزشك 
وى ممكن است تجويز آنتى بيوتيك الزم باشد. 
سرماخوردگى،  به  ابتال  از  جلوگيرى  براى 
شستن مكرر دست ها با آب و صابون جامد يا 
مايع آنتى باكتريال در طول روز اهميت فراوانى 
انتشار  از  جلوگيرى  براى  نيز  بيماران  و  دارد 
بيمارى بهتر است از رفتن به مناطق پرجمعيت 

و تماس نزديك با ديگران خوددارى كنند. 

� آنفلوانزا 
آنفلوانزا  ويروس  موج  بار،  يك  دهه  هرچند 
شكل  آنفلوانزا  ويروس  گيرد.  فرامى  را  جهان 
هم  خويشاوند  كه  دارد  مختلفى  ژنتيكى  هاى 
خطرناك  ويروس  اشكال  از  بعضى  هستند. 
اشكال  اين  تفاوت  خطرترند.  كم  ها  بعضى  و 
ويروسى در شدت سرايت به انسان ها و عاليم 
حاضر  حال  در  خوشبختانه  است.  آن  بالينى 
در سطح جهان و ايران بيمارى آنفلوانزا تحت 

كنترل قرار دارد. 

ويروس آنفلوانزا از راه ترشحات 
عاليم  و  شود  مى  منتقل  تنفسى 
سرماخوردگى  از  آنفلوانزا 
است.  شديدتر  و  تر  خطرناك 
سرعت  با  بيمارى  هاى  نشانه 

صبح  شخص  مثال  شود  ايجادمى 
بعدازظهر  ولى  است  سرحال  كامال 
ظرف  و  بيمارى  عاليم  دچار  ناگهان 

مى  بدحال  قدرى  به  ساعت  يك  از  كمتر 
شود كه مجبور به استراحت در بستر 

و  عضالنى  دردهاى  شد.  خواهد 
تب  گلودرد،  كمردرد،  استخوانى، 

باال، سرفه، كوفتگى و ضعف در 
شود.  مى  مشاهده  مبتاليان 

و  پزشك  عهده  به  درمان 
آن  از  پيشگيرى  هاى  روش 

مانند سرماخوردگى است. 
برخالف  آنفلوانزا 

افراد  دارد.  واكسن  سرماخوردگى، 
سالمندان  ها،  سيگارى  مثل  پرخطر 

قلبى،  بيماران  مثل  خطر  معرض  در  افراد  يا 
كليه،  و  كبد  نارسايى  به  مبتاليان  و  پيوندى 
بهتر است واكسن تزريق كنند. واكسن آنفلوانزا 
بايد اواخر تابستان و اوايل پاييز تزريق شود. 
توصيه مى شود مسافران حج نيز اين واكسن 

را قبل از عزيمت به سفر تزريق كنند. 

� آسم 
است  هوايى  مجارى  التهابى  بيمارى  يك  آسم 
كه به انسداد مجارى تنفسى مى شود و خود را 
به صورت سرفه، خس خس سينه و تنگى نفس 

نشان مى دهد. 
در  آسم  شديدترند.  ها  شب  گاه  عاليم  اين 
كودكان و بزرگساالن شايع است. با سرد شدن 
هوا و شروع مدارس و فعاليت بدنى در هواى 
صورت  به  آسم  هاى  حمله  است  ممكن  سرد، 
مواد  وجود  البته  كند.  بروز  شديد  تا  خفيف 
مزيد  نيز  هوا  آلودگى  و  زا)  (حساسيت  آلرژن 
بر علت مى شود. عفونت هاى تنفسى نيز عامل 

شايع تشديد بيمارى هستند. 
بيماران مبتال به آسم در صورت تشديد عاليم 
يا  نفس  تنگى  حاد  هاى  حمله  وقوع  يا  مزمن 
سرفه بايد به پزشك مراجعه و درمان مناسب 

را طبق صالحديد وى دريافت كنند. 

� برونشيت 
افراد  در  كه  است  مزمنى  بيمارى  برونشيت 
خصوصيت  و  دارد  شيوع  بسيار  سيگارى 
اصلى آن ترشحات مزمن تنفسى و سرفه هاى 
خلط دار است. بيمارى اين بيماران در فصول 
سرما  شود.  مى  تشديد  معموال  سال  سرد 
سيستم دستگاه تنفسى را تحريك مى كند. ابتال 
ممكن  باكتريايى  و  ويروسى  هاى  عفونت  به 
است اين افراد را دچار حمله هاى حاد تنفسى 
كند. افراد سيگارى، كهنساالن و بيماران مزمن 
ريوى در پاييز بايد مراقبت بيشترى از خود به 

عمل آورند. 
پوشش  بايد  حتما  خطر  معرض  در  افراد 
در  كمتر  كنند  سعى  و  باشند  داشته  مناسبى 
مجامع عمومى حضور پيدا كنند و حتى االمكان 

از افراد بيمار فاصله بگيرند. 

� آلرژى فصلى 
كند  بروز  است  ممكن  فصلى  هر  در  آلرژى 
هوا  معلق  ذرات  به  كه  افراد  از  برخى  در  ولى 
هستند،  حساس  پاييز  فصل  در  (ريزگردها) 
شدت مى يابد. بروز آن معموال خفيف است و 

چندان نگران كننده نيست. 
بينى،  خارش  آبريزش،  حلق،  پشت  ترشحات 
چشم،  قرمزى  تحريكى،  هاى  سرفه  عطسه، 
نفس  تنگى  شديد،  موارد  در  و  گلو  خارش 
افراد  اين  هستند.  آلرژى  عاليم  ترين  مهم  از 
هاى  عفونت  به  ابتال  براى  بيشترى  استعداد 
تنفسى و سينوزيت دارند. كسانى كه براى بار 
اول به اين عاليم دچار مى شوند، بهتر است با 

پزشك مشورت كنند.

سالمت

مقابله با 
طاعـون 
قـرن

نخست  ، هفته  مبر سا د
است.  قرمز  نوار  ل ايام  مسا ا

گرامى بيستمين سال است كه اين  روز 
با  همزمان  شود.  مى  دسامبر داشته  اول 

اغلب  در  ايدز،  جهانى  روز  در  ى و  ها ر كشو
جهان روى لباسها، ژاكتها، كيفها و پالتوها، پاپيون 

سرخ رنگى براى همبستگى با 32 ميليون انسانى به چشم 
ايدز  ويروس  به  مبتال  جهان  سراسر  در  كه  خورد  مى 
هستند. اين در حالى است كه باز هم در اغلب كشورها، 
دلهره  تصاوير  وحشتناك،  آهنگهاى  تند،  قرمز  رنگهاى 
مى  گرفته  نظر  در  ايدز  براى  نمادى  عنوان  به  و...  آور 

شود؛ چرا؟ ايدز، بيمارى است نه گناه! 
 در حال حاضر ايدز يكى از آشناترين نامهاى بيمارى 
گروههاى  اجتماعى،  اقتصادى،  طبقات  تمامى  براى 
كشورهاى  تمامى  در  سياسى  نهادهاى  و  بهداشتى 
و  آگاهى  جهانى  سمبل  نيز  قرمز  روبان  دنياست. 
همبستگى با بيماران مبتال به HIV است و مردم جهان 

را به نبرد با اين بيمارى متحد مى كند. 
اين  كنترل  «در  شعار  با  گذشته  سال  مانند  نيز  امسال 
ايدز  جهانى  روز  استقبال  به  شويم»  پيشگام  بيمارى 
مى رويم و باز هم «تحقق تعهدات» را به سياستگذاران 
بر  و  كرده  گوشزد  جهان  سراسر  در  دولتمردان  و 
توانمندتر شدن جوامع در شناسايى و مقابله با «طاعون 
پيش  از  بيش  را  ها  رسانى  اطالع  و  آموزشها  قرن»، 

خواستار مى شويم. 
از  بسيارى  است؟  وضعيتى  چه  در  ايران  در  ايدز  اما 
وزارت  البته  و  مبتال  هزار   300 و  گويند  مى  بحران 
مى  را  شده  شناخته  مبتالى  هزار  همان 4-23  بهداشت 
پذيرد. همان هايى كه در فرمول ها مى نشينند تا تخمين 
زده شود ايران 80 تا 100 هزار بيمار اچ.آى.وى مثبت 
آمارها  اين  از  يك  كدام  كه  نيست  مهم  گويا  دارد.اما 
واقعيت داشته باشد، مهم اين است كه بايد با شيوع ايدز 
مقابله كرد. همانطور كه سازمان بهداشت جهانى شعار 

امسالش، ايدز؛ پيش به سوى صفر است.
با اين حال حتى اگر شعار آرمانى دهيم ايدز را بايد به 
صفر رساند، اما در همه اين سال هاى مبارزه، ميزبانان 
ويروس اچ.آى.وى هم حق زندگى دارند. حتى حق زاد و 
ولد و رسيدن به لذت پدر و مادر شدن. بچه دار شدن 
انها هم چندان اتفاق غريبى نيست. تنها بايد مرافبت هايى 

داشت و داروهايى استفاده كرد.
نسبت  اگاهى  نا  با  مبارزه  راه  سر  مشكالت  از  يكى 
عدم  دليل  به  مثال  عنوان  به  است.  مختلف  مسائل  به 
و  سيستان  همچون  محرومى  مناطق  در  رسانى  اطالع 
منطقه  زنان  در  اچ.آى.وى/ايدز  به  ابتال  نرخ  بلوچستان، 
دو برابر و در كودكان انها سه برابر ديگر مناطق ايران 
است.مشكل ديگرى كه بيماران مبتال به ايدز دارند، انگ 
مى  حتى  ها  انگ  اين  از  ترس  انهاست.  به  جامعه  هاى 
درحالى  اين  شود.  منجر  ايدز  بيشتر  شيوع  به  تواند 
است كه اچ.آى.وى به خودى خود هيچ نشانى ندارد و 
هايى  بيمارى  اما  شود.  نمى  مرگى  هيچ  موجب  خودش 
كه در صورت كنترل نشدن بيمارى به همراه دارد، جان 

ميزبانش را مى گيرد.
تازه  ايران  در  ايدز  جنسى  شيوع  از  ترس  اينها،  از  غير 
ديده مى شود. ترسى كه البته مى تواند با آگاهى دادن 
به بخش هاى بزرگى از جامعه، همچون زنان و دختران 

جوان، از آن پيشگيرى كرد.
به هر حال، ايدز در ايران هنوز با اعتياد همنشين است 
و هشدارهايى درباره شيوع جنسى ايدز مى تواند زنگ 

خطرى باشد براى سالهاى نه چندان دور.

بازارگرم 5 بيمــــارى در 
فصل ســـــرما

دكتر اميرعلى سهراب پور
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بررسي شانس مجدد تيم ملي واليبال 
ايران براي حضور در المپيك 2012 

شش ماه ديگر، 
دوباره در توكيو

چين  مقابل  انتظار  از  دور  باخت  از  بعد  كه  ايران  واليبال  ملي  تيم  براي   
از  را  المپيك  سهميه  كسب  و  جهان  اول  تيم  سه  بين  گرفتن  قرار  شانس 

دست داد، مسابقات جهاني توكيو پايان آرزوهاي بلند پروازانه نيست. اگر 
چه از ابتداي مسابقات هم پيش بيني مي شد كه تيم ملي ايران كار دشواري 
در برابر غول هاي واليبال دنيا پيش رو خواهد داشت اما نمايش حيرت انگيز 
لهستان،  مدعي  تيم هاي  مقابل  انگيز  شگفت  برد  و  ايراني  واليباليست هاي 
صربستان و آرژانتين سطح توقعات را باال برد. كار حتي به جايي رسيد 
بررسي  را  المپيك  در  ايران  حضور  شانس  دائما  رسانه اي  محافل  كه 
ديگر  ايران  واليبال  كه  شد  مسلم  چين  مقابل  باخت  از  بعد  اما  مي كردند 
براي تكميل شگفتي سازي هايش در مسابقات جهاني توكيو شانسي ندارد. 
تيم پراميد ايران اما براي حضور در المپيك لندن بدون شانس هم نيست 
و واليباليست هاي ايراني بعد از پايان مسابقات جهاني بايد خود را براي 
آنها  غيرمنتظره  حضور  به  مي تواند  كه  تري  آسان  تورنمنت  در  حضور 
در المپيك لندن منجر شود آماده كنند. بر خالف خبرهايي كه تعدادي از 
رسانه ها و سايت هاي خبري در خصوص تيم هاي راه يافته به المپيك لندن 
نشده  حتمي  بازي ها  اين  در  تيمي  هيچ  حضور  امروز  تا  كرده اند،  منتشر 
المپيك  در  حضور  براي  تيم  سه  تنها  كه  جهاني  مسابقات  پايان  از  بعد  و 
معرفي مي شوند، ساير تيم ها بايد در تورنمنت هاي ديگري به ميدان بروند. 
به اين ترتيب مسير حضور در لندن براي تيم ملي ايران و ساير تيم هاي 
مدعي قاره هاي ديگر كه نتوانستند در مسابقات جهاني مجوز حضور در 

المپيك را كسب كنند همچنان باز است. 

انداخته،  پوست  والسكو  خوليو  سرمربيگري  با  كه  ايران  واليبال  ملي  تيم 
تيم هاي  حضور  با  ديگر  ماه  شش  كه  تورنمنتي  در  قهرماني  با  مي تواند 
مدعي آسيا برگزار مي شود اولين جشن صعود به بازي هاي المپيك را بر 
پا كند. اين تورنمنت تحت عنوان مسابقات انتخابي المپيك در قاره آسيا از 
تاريخ دوم تا دهم ژوئن (13 تا 21 خرداد ماه سال آينده) به ميزباني توكيو 
انجام مي شود و تيم ملي ايران پس از تجربه اي كه از دست و پنجه نرم 
كردن با تيم هاي بزرگ و مدعي جهان كسب كرده اين بار براي صعود به 
استراليا  و  جنوبي  كره  ژاپن،  چين،  مثل  آسيايي  مدعي  تيم هاي  با  المپيك 
در  شد  موفق  گذشته  مهرماه  در  كه  ايران  ملي  تيم  براي  جنگيد.  خواهد 
سالن دوازده هزار نفري آزادي تيم هاي كره جنوبي و ژاپن را در مسابقات 
مقدماتي قهرماني آسيا شكست بدهد و بعد از برد سه بر يك مقابل چين 
براي اولين بار بر بام آسيا بايستد، قهرماني در مسابقات انتخابي المپيك 
آسيا و تكرار قهرماني آسيا دور از دسترس نيست. در اين ميان قدرت تيم 
ملي چين را به عنوان يك رقيب جدي نبايد ناديده گرفت، به ويژه اينكه تيم 

ملي ايران در مسابقات جهاني شكست سختي را مقابل اين تيم متحمل شد. 

براي تيم هاي مدعي ساير قاره ها كه نتوانستند در مسابقات جهاني توكيو 
كنند  دريافت  را  المپيك  در  حضور  مجوز  و  بگيرند  قرار  اول  تيم  سه  بين 
هم تورنمنت هاي مشابهي در نظر گرفته شده و تيم هايي مثل ايتاليا، برزيل، 
تا  اول  سكوهاي  روي  ايستادن  براي  كمي  شانس  از  كه  آمريكا  و  كوبا 
سومي مسابقات جهاني برخوردارند مي توانند در مسابقات انتخابي المپيك 
قاره هاي مختلف يك بار ديگر شانس شان را امتحان كنند. اين مسابقات 
در اواسط سال 2012 به ميزباني يك كشور برگزار مي شود و با پايان اين 
مسابقات تعداد تيم هاي راه يافته به المپيك لندن تكميل خواهد شد. در اين 
ميان به دليل كثرت تيم هاي اروپايي، به جز مسابقات انتخابي المپيك كه از 
8 تا 13 ماه مي  سال 2012 در بلغارستان انجام مي شود دو نورنمنت ديگر 
هم تحت همين عنوان از 8 تا 10 ژوئن در ايتاليا و آلمان برگزار خواهد شد. 
مسابقات انتخابي المپيك در قاره هاي آفريقا، آمريكاي جنوبي و آمريكاي 
شمالي و مركزي هم از اول تا 19 مي  سال 2012 به طور متمركز برگزار 
خواهد شد. تيم هاي قهرمان تورنمنت هاي هشت گانه سال 2012 به عالوه 
المپيك)،  (ميزبان  انگليس  ملي  تيم  و  توكيو  جهاني  مسابقات  اول  تيم  سه 

دوازده تيم حاضر در بازي هاي المپيك 2012 را تشكيل خواهند داد.

باانگيزه ترين حميد سوريان سال هاي اخير 

فقط به طالي المپيـــك 
فكـــــــــر مي كنم

مسابقات  طالي  مدال  پنج  دارنده  سوريان،  حميد 
كشتي فرنگي قهرماني جهان مي گويد اين بار فرصت 
ويترين  در  آن  جاي  كه  المپيك  طالي  مدال  كسب 
افتخارات او خاليست را از دست نمي دهد.او در اين 
تا  مانده  ماه  هشت  فاصله  «در  گويد:  مي  خصوص 
رقابت هاي المپيك 2012 لندن هدفم تنها و تنها كسب 
در  حتم  طور  به  است.  مهم  رويداد  اين  در  مدال 
المپيك  مدال  يك  جاي  جهاني ام  طالي  مدال  پنج  بين 
تا  كه  برنامه اي  با  و  منظم  تمرينات  با  است.  خالي 
شروع بازي هاي المپيك 2012 لندن مربيان برايم در 
در  اينكه  از  پس  مي رسم.  مهم  اين  به  گرفته اند  نظر 
رقابت هاي جهاني شركت نكردم بيشتر مشغول حل 
مشكالت و مسائل شخصي خود بودم و در اين دو 
مرحله اردو تمرينات اختصاصي و خوبي را زير نظر 
محمد بنا دنبال مي كنم. مسابقات آزمايشي المپيك به 
نزديك  مطلوب  شرايط  به  بتوانم  تا  مي كند  كمك  من 
شوم. من از همان لحظه اي كه در بازي هاي المپيك 
2008 پكن از رسيدن به مدال محروم شدم تصميم 
گرفتم در المپيك بعدي جبران كنم و اين فرصت را 

از دست نمي دهم.»

منصور برزگر در يكقدمي 
نيمكت تيم ملي كشتي تركيه

منصور برزگر، سرمربي سابق تيم ملي كشتي آزاد 
ايران  كشتي  تاريخ  مربيان  پرافتخارترين  از  يكي  و 
را  نهايي  مذاكرات  تا  شد  تركيه  عازم  ديروز  صبح 
براي هدايت تيم ملي كشتي آزاد اين كشور در المپيك 
لندن انجام دهد. پس از اينكه ترك ها به برزگر پيشنهاد 
سرمربيگري تيم كشورشان را دادند، او خواسته هاي 
خود را مطرح كرد و گفته مي شود فدراسيون كشتي 
تركيه با خواسته هاي اين مربي موافقت كرده است. 
تركيه  عازم  برزگر  ديروز  صبح  رابطه،  همين  در 
كشور  اين  آزاد  كشتي  وضعيت  نزديك  از  تا  شد 
در  وي  نهايي،  توافق  صورت  در  و  كند  بررسي  را 
المپيك 2012 لندن هدايت تيم ملي كشتي آزاد تركيه 
را بر عهده خواهد گرفت. برزگر كه به همراه تيم ملي 
مدرس  آورده،  دست  به  چشمگيري  افتخارات  ايران 
فيال نيز بوده است. برزگر آخرين بار در سال 2006 
تيم  ملي ايران را نايب قهرمان جهان كرد. پس از آن، 
قطع  فدراسيون  با  را  همكاري اش  داليلي  به  برزگر 

كرد و خانه نشين شد.
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تماس 10 بازيكن با يك كلينيك پس 
از مرگ اسپيد

مدير اجرايي يك كلينيك تخصصي ورزشي در انگليس عنوان كرد 
ولز  فوتبال  ملي  تيم  سرمربي  اسپيد»  «گري  خودكشي  از  پس  كه 
حدود 10 بازيكن حرفه اي فوتبال در تماس با اين كلينيك خواستار 
 Sporting Chance» ورزشي  تخصصي  كلينيك  شده اند.  كمك 
بر  تا  كرده  كمك  فوتبال  بازيكنان  از  بسياري  به  تاكنون   «Clinic
افسردگي و اعتياد خود چيره شوند. «پيتر كاي» يكي از مديران اين 
كلينيك گفت: «10 بازيكن فوتبال با من تماس گرفته اند و خواستار 
دريافت كمك شده اند. اين ميزان تماس طي دو روز بي سابقه است. 
از مرگ گري اسپيد متاسفم ولي مرگ او زنگ خطري براي بسياري 
از ورزشكاران بود.» اسپيد در سن 42 سالگي و با 535 بازي در 
ليگ برتر انگليس و 22 سال فعاليت در دنياي حرفه اي فوتبال خود 
 «Sporting Chance Clinic» را حلق آويز كرد. كلينيك ورزشي

را توني آدامز بازيكن سابق تيم ملي انگليس راه اندازي كرد.

بكــــام: منچسترسيتي شانسي 
براي قهرماني ندارد

هافبك سابق تيم ملي فوتبال انگليس و منچستريونايتد بر اين باور 
برتر  ليگ  در  كنوني  صدرنشيني  وجود  با  منچسترسيتي  كه  است 
رقابت هاي  جديد  فصل  در  منچسترسيتي  شود.  قهرمان  نمي تواند 
در  امتياز  با 35  و  است  كرده  كار  خوب  بسيار  انگليس  برتر  ليگ 
صدر جدول رده بندي قرار دارد و با تيم دوم اختالف پنج امتيازي 
دارد. همين مسئله باعث شده است تا بسياري اين تيم را تنها پس از 
گذشته چهارده هفته از شروع رقابت ها قهرمان اين فصل بدانند، اما 
ديويد بكام ستاره سال هاي پيش منچستريونايتد نظر ديگري دارد و 
معتقد است كه منچستريونايتد با توجه به تجربه اي كه دارد، قهرمان 
جاكارتا  در  گاالكسي  آنجلس  لس  تيم  همراه  به  كه  او  شد.  خواهد 
اندونزي به سر مي برد، در گفت وگو  با رسانه هاي اين كشور گفت: 
فوتبال  حاضر  حال  باشگاه  ثروتمندترين  منچسترسيتي  چه  «اگر 
اين  بر  اما  است،  گرفته  خوبي  بسيار  نتايج  تاكنون  و  است  جهان 
بازيكنان  تيم  اين  ندارد.  فصل  اين  در  قهرماني  شانس  كه  باورم 
بسيار خوبي دارد و فوتبال زيبايي را به نمايش مي گذارند، اما تجربه 
شياطين سرخ در نهايت برگ برنده  آن ها خواهد شد و همچون سال 
گذشته قهرماني را به دست خواهند آورد.»منچسترسيتي در حال 
در  اين  دارد.  قرار  رده بندي  جدول  صدر  در  امتياز   35 با  حاضر 
حالي است كه منچستر يونايتد با 30 امتياز در رده دوم جدول است

بازجويي پليس لندن از جان تري
و  كشور  اين  فوتبال  ملي  تيم  كاپيتان  تري»  «جان  از  لندن  پليس 
باشگاه چلسي درباره دشنام هاي نژادپرستانه به «آنتون فرديناند» 
 30 تري  كرد.  بازجويي  رنجرز  پارك  كويينز  پوست  سياه  مدافع 
ساله هر گونه دشنام نژادپرستانه به بازيكن كويينز پارك رنجرز 
در جريان بازي روز 23 اكتبر را انكار كرده است. پليس متروپوليتن 
در گفت و گو با اين شبكه تاييد كرد كه از يك مرد 30 ساله بازجويي 
هم  انگليس  فوتبال  اتحاديه  است.  نكرده  بازداشت  را  او  ولي  كرده 
در حال تحقيق درباره ابعاد مختلف اين حادثه است. گفته مي شود، 
تري  و  فرديناند  درگيري  صحنه  از  ويدئويي  تصاوير  بازبيني  در 
مشخص است كه او اين بازيكن سياه پوست را با واژه ها و صفات 
به  هم  شكايتي  زمينه  اين  در  مي دهد.  قرار  خطاب  نژادپرستانه 
اتحاديه فوتبال انگليس ارسال شده است. فرديناند پيش از اين در 
نامه اي به اتحاديه فوتبال انگليس اعالم كرد كه عزم او براي پيگيري 
اين موضوع جزم است ولي تا زماني كه اين اتحاديه به نتيجه برسد 
اتحاديه  تحقيقات  كرد.  خواهد  خودداري  باره  اين  در  اظهارنظر  از 
به  پليس  تحقيقات  و  بازجويي ها  كه  زماني  تا  هم  انگليس  فوتبال 
در  كه  است  گفته  تري  رسيد.  نخواهد  سرانجام  به  نرسد  نتيجه 
لب خواني صحبت هاي او با فرديناند سوءتفاهم و اشتباه شده و او 

هرگز كلمات نژادپرستانه بر زبان نرانده است.

ورزش

چلسي بازهم به 
ليورپول باخت

دور پنجم رقابت هاى فوتبال جام اتحاديه انگليس با حذف تيم هاى 
چلسى و آرسنال پيگيرى شد. در يكى از بازيهاى مهم سه شنبه شب 

ليورپول باز هم در ورزشگاه استمفوردبريج پيروز شد واين بار با 
ديدار  اين  برداشت.در  پيش  از  را  چلسى  ميزبانش  صفر  بر  نتيجه2 
براى   63 دقيقه  در  كلى  مارتين  و   58 دقيقه  در  رودريگوئز  ماكسى 
برتر  ليگ  نيزدر  قبل  هفته  چند  تيم  دو  كردند.اين  گلزنى  مهمان  تيم 
برابر هم صف آرايى كرده بودند كه در آن ديدار نيز ليورپول پيروز 
شده بود. سرمربي چلسي پس از حذف تيمش از جام حذفي انگليس 
عملكرد بازيكنانش را ضعيف دانست و اعالم كرد كه نمي تواند در اين 
تيم جادو كند. آندره وياس بواس گفت: «به اندازه كافي خوب نبوديم 
باشيد كه  شده  متوجه  خودتان  جادوگر نيستم. فكر مي كنم  ولي من 
به  ما  ولي  نيست  راضي  خانه  در  چلسي  عملكرد  از  استمفوردبريچ 
حمايت كامل هواداران نياز داريم. فقط با حمايت طرفداران مي توانيم 
به  اشاره  با  كنيم.»او  ايجاد  مرحله  اين  از  عبور  براي  را  مناسب  جو 
بازي حساس هفته بعد چلسي مقابل والنسيا در ليگ قهرمانان اروپا 
كه تكليف تيم صعود كننده را مشخص خواهد كرد گفت: «بايد بهتر 
از اين باشيم. بايد روحيه تيم را باال ببريم و مقابل والنسيا با اشتياق 
بيشتري بازي كنيم. در اين بازي در خانه به اندازه كافي خوب نبوديم. 

طرفداران بايد از ما پشتيباني كنند.» 
گفت:  انگليس  برتر  ليگ  در  تيمش  شرايط  درباره  چلسي  سرمربي 
«براي اينكه در جمع مدعيان باقي بمانيم بايد از بازهاي دسامبر يعني 
را  ممكن  امتياز  بيشترين  منچسترسيتي  و  تاتنهام  نيوكاسل،  مقابل 
خاتمه  ناكامي هاي مان  به  مي توانيم  بگيريم  خوبي  نتايج  اگر  بگيريم. 
دهيم و اين موضوع در پايان دسامبر تاثير زيادي روي تيم ما خواهد 
گفت:  نيز  ليورپول  مقابل  شكست  درباره  پرتغالي  مربي  داشت.»اين 
ليگ  در  قبلي مان  بازي  سطح  در  نتوانستيم  و  نبوديم  خوب  «امروز 
برتر ظاهر شويم. ليورپول كامال از ما بدتر بود. وقتي دو گل خورديم 
به خودمان آمديم و توانستيم عرض زمين را در اختيار بگيريم، ولي 
ليورپولي ها در نيمه دوم بسيار قوي بودند و مشكالت زيادي برايمان 
ايجاد كردند.»وياس بواس درباره عملكرد ضعيف فرناندو تورس كه 
سال گذشته با يك قرارداد 50 ميليون پوندي از ليورپول به چلسي 
پيوسته بود توضيح داد: «ما به تورس ايمان داريم و تالش مي كنيم 
كادر  عنوان  به  ما  وظيفه  چون  گردانيم،  باز  ايده آل  شرايط  به  را  او 
فني، اين است كه از بازيكنان خود بيشترين بهره را ببريم. اگر نتوانيم 
تورس را به شرايط خوب بازگردانيم در كارمان شكست خورده ايم.» 
جام  در  چلسي  مقابل  پيروزي  از  پس  ليورپول  سرمربي  آنسو  در 
از  شديد  انتقاد  و  خود  بازيكنان  عملكرد  از  تمجيد  به  انگليس  حذفي 
«از  گفت:  دالگليش  پرداخت.  رقابت ها  برگزاري  مسئوالن  عملكرد 
بازي تيم به طور كامل راضي ام. روز خوبي داشتيم و شايسته اين 
نتيجه  بوديم. نحوه پيشرفت تيم ما از رسيدن به نيمه نهايي جامي كه 
ارزشش به دليل عملكرد برگزار كنندگان آن زير سوال رفته مهم تر 
است. البته اين موضوع به معناي آن نيست كه عالقه اي به پيروزي 

در اين جام نداريم. در اين بازي مزد برتري خود را گرفتيم و حال در 
انتظار بازي بعدي هستيم.» 

مرحله  در  حاضر  تيم هاي  از  تيم  «سه  داد:  ادامه  ليورپول  سرمربي 
يك چهارم نهايي نسبت به زمان بازي ها اعتراض دارند. يك لطفي در 
حق ما كنيد. خودم را آدم با هوشي نمي دانم، ولي فكر مي كنم اگر من 
برنامه ريزي مي كردم شرايط اين گونه نمي شد. راه حل اين مشكل اين 
است كه برگزار كنندگان كمي عقل داشته باشند.» كرگ بليمي مهاجم 
دليل  به  منچسترسيتي  مقابل  تيم  اين  يك شنبه  بازي  در  كه  ليورپول 
شرايط نامناسب روحي پس از درگذشت گري اسپيد عملكرد خوبي 
نداشت، در ديدار مقابل چلسي به ميدان رفت و بازي خوبي از خود به 
نمايش گذاشت. دالگليش درباره او گفت: «كرگ بازيكن خوبي است كه 
روز يك شنبه عملكرد نااميد كننده اي داشت. او گري اسپيد را استاد 

خود مي دانست.» 

آرسنال كنار رفت 
در ديگر بازى مهم منچسترسيتى كه در ليگ برتر صدرنشين است، 
در ورزشگاه امارات شهر لندن برابر آرسنال قرار گرفت و ميزبان 
به  دقيقه83 سرخيو آگوئرو از پيش رو برداشت تا  خود با تنها گل 

نيمه نهايى برسد. 
روبرتو مانچيني سرمربي منچسترسيتي پس از پيروزي مقابل آرسنال 
از سمير نصري خواست عملكرد بهتري داشته باشد: «نصري تاكنون 
او  بگذارد.  نمايش  به  منچسترسيتي  در  را  خود  توان  همه  نتوانسته 
مي تواند بهتر بازي كند، چون يكي از بازيكنان بزرگ جهان است. اين 
اولين باري بود كه بعد از جدايي از آرسنال در مقابل اين تيم بازي 
مي كرد و بازي مقابل تيمي كه پنج، شش سال برايش بازي كرده ايد 

كار آساني نيست. شايد او كمي عصبي بود.» 
منچسترسيتي در اين ديدار با 10 تغيير نسبت به بازي مقابل ليورپول 
به ميدان آمده بود و به جز نصري ساير بازيكنان اصلي اين تيم در 
اين بازي به ميدان نرفتند. مانچيني با اشاره به اين موضوع گفت: «ما 
بازيكنان خيلي خوبي داريم. همه تيم هاي بزرگ بازيكنان خوبي دارند 
و مي توانند 8 ، 9 يا 10 بازيكن خود را تغيير دهند. چنين موضوعي 
در جام اتحاديه طبيعي است. تيم ما 48 ساعت قبل بازي كرده بود، 
ولي آرسنالي ها شنبه بازي كرده بودند. به همين دليل نمي توانستيم 

همان بازيكنان را به زمين بفرستيم.» 

برود. ليورپول  مصاف  به  نهايي  نيمه  مرحله  در  بايد  منچسترسيتي 
در طرفي ديگر آرسن ونگر سرمربي آرسنال پس از شكست يك بر 
صفر مقابل منچسترسيتي و حذف از جام حذفي انگليس بي تجربگي 
تيمش را دليل اين شكست دانست: «نتيجه  عادالنه اي نبود، ولي فكر 
مي كنم تيم ما كمي بي تجربه بود. نتوانستيم از گوشه ها استفاده الزم 
را ببريم، اما از آن بدتر اين است كه فكر مي كرديم برنده اين بازي 
خواهيم بود، ولي نتيجه  را واگذار كرديم. تالش زيادي به خرج داديم، 
ولي مزد زحماتمان را نگرفتيم. تيم ما تجربه الزم را براي كسب نتيجه  
در منطقه يك سوم زمين حريف نداشت. گاهي اوقات احساس مي شد 
كه در زمين حريف خالقيت الزم را نداريم، اما در مجموع خوب بازي 
كرديم و نمي توانم تيمم را سرزنش كنم. بازيكنان ما خيلي خوب بازي 

كردند. آنها كيفيت باال و ميل به پيروزي را به نمايش گذاشتند.» 
ونگر در پايان با اشاره به اينكه هدف اصلي او كسب موفقيت در ليگ 
برتر انگليس است، گفت: «قهرماني در ليگ برتر براي ما مهم است، 
ولي از آن مهم تر اين است كه جزو چهار تيم اول باشيم.»در آخرين 
بلكبرن  بر صفر مهمانش  نتيجه 2  با  كارديف سيتى  تيم  مسابقه نيز 

را بدرقه كرد.
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 افقي:

١- شكسته بندي - مستبد
ــار - چارچوب زيرين  ٢- حمام بخ

خودرو - چوپان
 - ــي  خانوادگ ــز  خاطره انگي  -٣
درآوردني از روزگار - هدايت شده

٤- همان نك است - نوعي شيريني 
ــاختمان كنار هم - از  - تعدادي س

اعداد ترتيبي
ــهري در استان اردبيل  ٥- راز - ش

- عضو شامه
٦- جنگ - پهلو - نوعي خط كش

٧- مردان عرب - گاوباز - مته
ــين - شاعر گفته در بيشه  ٨- واپس

خفته است - گوش دهنده
ــب در  ــتين دريافتي كاس ٩- نخس
ــمت از يك سريال -  روز - يك قس

فرستاده خدا
١٠- طرف - نافرماني - بزرگواري، 

سروري
١١- باغ - محل سكونت - عالمت 

مصدر جعلي
ــانه به سر -   ــيمي - ش ١٢- نوعي ش

هنوز قاچ نشده! - انعكاس صدا
١٣- صاحب و دارنده - شكوه - هال

ــار پيچ - صفت  ــي - ي ١٤- نمايندگ
بهشت

ــه يك  ــي ك ــط طبيع ــر محي ١٥- ه
گونه مشخص حيوان، گياه يا جاندار 
ــي مي كند - به  ــري در آن زندگ ديگ
ــمت  ــوده امام صادق (ع)  به قس فرم

الهي خشنود بودن باعث ... مي شود
 عمودي:

١-عمود روي ساختمان - اهلي شده
ــلول - كارگر كشتي - رنگي  ٢- شش

براي فرش
ــل  مقاب  - ــازها  س از   -٣
ــاي  ميوه ه از   - ــاخت  س

تابستاني
 - ــي  فارس ــاي  الفب از   -٤
ــيار - زينت سر خانم ها  بس

- اسلحه كمري
٥- سخن نيشدار - شهري 
 - ــان  اصفه ــتان  اس در 

دويدن
ــر -  ــي - مرم ٦- خودآراي

طائر
زميني  ــادام  خاطر - ب  -٧

- هيزم
ــاد - خوب مي برد -  ٨- نم

دعاي صبح جمعه

ــبزي  ٩- گمان - حمام اتومبيل - س
نقلي

ــن - كالم  ــك - باريك بي ١٠- ماس
چوپان

١١- مرواريد - نام مردانه - تورم و باد
ــاده انجام كار  ــا آم ــد ت ١٢- مي بندن
ــتان  ــهري در اس ــوند - مذكر - ش ش

اردبيل - خداي من
١٣- دست هاي عرب - بشقاب بزرگ 

- دربندان
ــگ - ايوان -  ــه اي درتفن ١٤- قطع

پي درپي و پشت سر هم
ــوري در  ــم و قاعده - كش ١٥- بي نظ

اروپا

 افقي:
ــل - دستگاهي  ١- كاشف ميكروب س
ــردن آب  ــك ك ــراي خن ــه ب ــي ك برق

آشاميدني به كار مي رود
ــوره ٤٠ - واحد پول  ٢- نيكو روي - س

كويت
٣- گوشه ها - پيشواي هندي - قطعي

ــي - كلمه  ــفره - رفوزگ ــت س ٤- برك
افسوس - گرمي بخش خانمان سوز
٥- به اندازه - فرار دشمن - گوزن

ــته و  ــودو - گماش ــي در ج ٦- حركت
نماينده - آواي درشت

ــرن ١٩ - گياه  ــپانيايي ق ٧- نقاش اس
بومادران - طريق

٨- ندادهنده - بلي - وجود
٩- پيچ شش گوش - هجده بيت اول 

مثنوي مولوي - بازگشت
١٠- خوب - نور كم - ائتالف صاحبان 

چند كارخانه
١١- خورشت پرروغن -گلي زينتي - 

جايگاه مهر و كين
ــاگرد! - كيف  ــيار - ش ــه بس ١٢- چ

انگليسي - از ميوه ها
١٣- درنگ - نام كوچك آرمسترانگ، 
ــوار امريكايي و فاتح هفت  دوچرخه س
ــس - دين  ــابقات توردوفران دوره مس

برتر
 - ــي  كمياب  - ــاق  ات ــگاه  پيش  -١٤

مستقيم
ــط و بومي  ١٥- پرنده اي با جثه متوس

خاورميانه - ققنوس
 عمودي:

ــر نروژي در  ــگاه هاي معتب ١-  از باش
ــن  ــي - از معروف تري ــاي اروپاي جام ه
ــل قرن پنجم  ــان ايران در اواي خطاط

هجري
ــادي - اول هر چيز - از  ٢- دقت غيرع

مساجد غرب مدينه
ــرح و تفصيل - سرشت، طبيعت  ٣- ش

- باالدست
ــني  ــنگ - نجوم - چاش ــاب س ٤- پرت

ادويه دار - گردنبند مرواريد
٥- مراد - پديده - غر زدن

ــي خار كه از آن كتيرا مي گيرند  ٦- نوع
- شب پيش - قراول

٧- بد نيست - يكي از خودروهاي توليد 
شده داخلي - استخوان زنخ

ــتي - ديوار محكم - سدي در  ٨- دوس
استان آذربايجان شرقي

ــتم هاي اينترنتي  ــل - از سيس ٩- داخ
مورد استفاده در كشورمان 

- خانه
ــي - گريزان - از  ١٠- جان

اعياد ويتنامي ها
ــگ -  ــع آب - اورن ١١- مان

پايتخت لتوني
ــرخ  ١٢- چرك جامه - س
ــراق -  ــگ - پارچه ب كم رن

رنگ خون
١٣- پشت و عقب - حشره 

سمي - شعله آتش
١٤- مقواي نازك - الزم - 

موجب آرامش خاطر
ــي مغز -  ــرده داخل ١٥- پ

حرارت سنج
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

در اين هفته شما در اين رويا به سر مى بريد كه براى دست 
هايى  زمان  از  و  گذشته  از  بايد  بزرگ  آرزوهاى  به  يافتن 
خيلى دورتر تالش مى كرديد و در حال حاضر براى اين كار 
نيست،  دير  گاه  هيچ  بدانيد  است  الزم  اما  است،  دير  بسيار 
شما حتى از همين امروز نيز مى توانيد كارهايتان را آغاز 

كنيد. 
شما به دليل اين كه فرد يا افرادى با شما در صحبت هايتان 
است  شده  باعث  موضوع  اين  دليل  همين  به  نيستند،  موافق 
و  تمايالت  مورد  در  شويد،  گير  گوشه  حدودى  تا  شما  كه 
خواسته هاى درونى تان بيش از حد با دوستان تان صحبت 

مى كنيد و بهتر است اين كار را ترك كنيد.
� ارديبهشت ماه: 

شما زندگى را بيش از حد ساده و سهل گرفته ايد، به همين 
صحبت  به  ؛  بيايد  پيش  برايتان  است  ممكن  مشكالتى  دليل 
اى  اراده  خودتان  از  و  دهيد  مى  اهميت  خيلى  ديگران  هاى 
نداريد، بخصوص اگر شخصى باشد كه شما او را دوست 
داشته باشيد در اين صورت بدون هيچ گونه چون و چرايى 

صحبت هاى او را قبول مى كنيد. 
اين هفته با احتياط بيشترى رفتار كنيد زيرا ممكن است راه 

زندگى شما به خاطر اين كوتاهى تان تغيير كند.
� خرداد ماه: 

در اين هفته هنگامى كه شخصى به شما موضوعى را ميگويد 
يا رفتارى انجام ميدهد كه از رفتارش ناراحت شده ايد ، به 
دست  از  را  خود  كنترل  قدرت  ديگر  و  شده  عصبانى  شدت 

مى دهيد. 

بهتر است به خود مسلط باشيد و به سادگى، صحنه زندگى 
و  ميشويد  خواه  خود  كمى  روزها  اين  در   ، نكنيد  ترك  را 
اطرافيان تان را كه براى شما زحمات فراوانى را متحمل شده 
اند را به سادگى فراموش ميكنيد ، شما مديون آنان هستيد 

پس به آنها نيز اهميت بدهيد.
� تير ماه: 

مشكالتى  با  شما  اى  حرفه  و  اجتماعى  زندگى  هفته  اين  در 
مواجه خواهد شد، مشكالتى كه حتى فكرش را هم نميكرديد 
؛ شما براى اين كه جرات و اعتماد به نفس خود را زياد كنيد 
عادت كرده ايد كه در كارهايتان كمى مستبدانه عمل كنيد اما 
بودن  مستبدانه  دوره  زيرا  كنيد  ترك  را  كار  اين  است  بهتر 

گذشته است.
حتى  يا  هستند  شما  دست  زير  كه  افرادى  كه  اين  براى 
يكى  آنها  با  بايد  كنند  عمل  هايتان  صحبت  به  تان،  همكاران 

باشيد نه اين كه بين خود و آنها جدايى بيافكنيد.
� مرداد : شما در هفته گذشته دچار حالت هايى از افسردگى 
شده بوديد البته در حال حاضر نيز كمى اين حالت را حفظ 
شما  در  حالت  اين  تان  گذشته  هفته  به  نسبت  اما  ايد  كرده 
كاهش پيدا كرده است ؛ شما اغلب به نصيحت هاى ديگران 
عمل مى كنيد و موفقيت هايى كه تا كنون كسب كرده ايد نيز 

تا حدودى به همين دليل است.
آغاز كنيد به دنبال هيچ  در اين هفته براى اين كه كارى را 
محركى نباشيد، شما بايد خودتان اين محرك را در خودتان 

بيدار كنيد.
� شهريور ماه: 

فعاليتى  يا  كار  و  كسب  شروع  دنبال  به  شما  هفته  اين  در 
هستيد كه شما را تا حدودى از محيط خانه دور كند و بيشتر 

وقت خود را در محيط بيرون بگذرانيد اما به 
نظرتان اين كار غير ممكن ميرسد چون احساس مى كنيد در 

محيط خانه به شما احتياج دارند به همين دليل تا حدودى بر 
سر دو راهى قرار گرفته ايد. 

فوق  توانايى  داراى  شما  زيرا  است  مورد  بى  شما  نگرانى 
و  بيرون  هاى  فعاليت  بين  توانيد  مى  كه  هستيد  اى  العاده 

داخل منزل تان به راحتى تعادل برقرار سازيد.
� مهر ماه: 

اى  تازه  هاى  فعاليت  و  كارها  ميخواهيد  شما  هفته  اين  در 
الزم  جسارت  و  جرات  كارها  اين  براى  اما  نماييد  آغاز  را 
را نداريد ؛ بهتر است بدانيد تمام افرادى كه موفق شده اند 
را  كارها  استارت  و  شروع  جرات  روزى  شما  مثل  نيز  آنها 
نداشتند و با اين كه مى دانستند در مشكل هستند و از آينده 

شان خبرى نداشتند، اما كار را آغاز كردند.
در اين هفته رازهايى را كه در قلب خود داريد و فقط مختص 
زيرا  نگذاريد  ميان  در  ديگر  اشخاص  با  را  ميشوند  شما  به 

ممكن است به ضرر شما تمام شود.
� آبان ماه: 

زيادى  نقشى  خود  زندگى  مهم  هاى  گيرى  تصميم  در  شما 
نداريد ؛ يعنى يا اين تصميمات براى شما گرفته مى شود يا 
اين كه خودتان تمايلى نداريد براى آينده تان برنامه ريزى 
ميگويند  شما  به  بقيه  كه  را  حرفى  هر  دليل  همين  به  كنيد 
يا  باشد  درست  هايشان  صحبت  كه  ندارد  تفاوتى  برايتان 

نادرست فقط آنها را اجرا مى كنيد. 
ادامه  براى  ندهيد  ادامه  كارهايتان  به  انگيزه  بى  قدر  اين 
زندگى تان بايد انگيزه داشته باشيد تا موفق شويد ، در اين 

هفته در انتظار يك موقعيت كارى خوب باشيد.
� آذر ماه: 

خود  قلب  در  را  فراوانى  هاى  استرس  هفته  اين  در  شما 
احساس خواهى كرد و به همين دليل نمى توانيد كارهايتان 
را انجام دهيد و بسيارى از كارهاى شما ناتمام خواهند ماند. 

موفق  گيريد  مى  كه  تصميماتى  تمام  در  كه  است  اين  مهم 
براى  را  خود  تالش  تمام  شما  كه  است  اين  مهم  ؛  شويد 

پيشبرد كارهايتان انجام داده ايد.
� دى ماه: 

در اين هفته ممكن است در طى صحبت هايى كه با ديگران 
داريد در مورد نتيجه و تاثيرات آن نگران شويد و به همين 

دليل در بيشتر مواقع سكوت احتيار كنيد.
بهتر است تا اين حد به نتيجه موضوعات عنوان شده بدبين 
نباشيد زيرا با بدبينى كه داريد بسيارى از شانس هاى خود 
را از دست خواهيد داد ؛ با قاعده هاى زندگى هم گام شويد.

� بهمن ماه: 
دچار  حدودى  تا  خود  خانوادگى  روابط  در  هفته  اين  در 
مشكل خواهيد شد و به همين دليل بسيار ناراحت و غمگين 
تان  اجتماعى  كارهاى  ادامه  قدرت  و  توان  ديگر  و  ميشويد 

را نداريد. 
حدى  تا  دهيد  مى  اهميت  حد  از  بيش  تان  خانواده  به  شما 
خاطر  به  را  خود  هاى  خوشبختى  هيجانات،  منافع،  تمام  كه 
آنها به هدر داده ايد و خود را از تمام آنها محروم كرده ايد 
تعادل  تان  خانواده  اعضاى  زندگى  و  خودتان  زندگى  بين  ؛ 

برقرار سازيد. 
� اسفند ماه: 

در اين هفته شما مدام به خود اميدوارى مى دهيد كه حتما 
اميدوار  تان  آينده  به  شما  اينكه  است،  امروز  از  بهتر  فردا 
كه  است  الزم  اما  است  ساز  انگيزه  و  مثبت  بسيار  هستيد 
گام هاى مثبتى را نيز در اين مسير برداريد. شما تا حدودى 
و  مسائل  با  رابطه  در  تفكر  تنها  ؛  ايد  شده  بين  سطحى 
اين  براى  بايد  ميگذارد  شما  پاى  پيش  را  حلى  راه  مشكالت 

كار قدم هايى را برداريد و فعاليت هايى را اجرا كنيد. 

جدول و سرگرمى






