
حلقه محاصره ايران تنگ ترشد
بر  كه  كرد  تصويب  را  طرحى  دسامبر)   14  / آذر   23) چهارشنبه  روز  عصر  آمريكا  نمايندگان  مجلس 
اساس آن از اين پس بانك مركزى ايران تحت تحريم هاى شكننده يك جانبه قرار مى گيرد. اعمال تحريم هاى 

فلج كننده، اين بار نبض اقتصاد و تجارت ايران را هدف قرار داده است.

اين طرح، زيرمجموعه طرح 662 ميليارد دالرى «بودجه دفاعى آمريكا» است كه بر اساس آن قرار است 
عالوه بر گسترش و تشديد تحريم ها عليه ايران، بخشى از كمك مالى اياالت متحده به پاكستان نيز به حالت 

تعليق درآيد. اين طرح با 236 راى موافق و 136 راى مخالف به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزارى رويترز، پيش از تصويب اين طرح كلى، دو طرح تحريم بانك مركزى ايران و نيز 
تحريم كمپانى ها و كشورهاى طرف معامله با كشورهايى نظير ايران، سوريه و كره شمالى در زمينه توليد 
تسليحات هسته اى، شيميايى، بيولوژيك يا تقويت برنامه هاى موشكى نيز به ترتيب با 410 و 418 راى موافق 
به تصويب رسيدند. بر اساس اين طرح ها، حتى ممكن است دارايى هاى نهادهايى كه تجهيزات يا تكنولوژى 

متعارف نظامى به اين سه كشور مى فروشند نيز در اياالت متحده توقيف شود.
بخش هاى  ايران،  عليه  تحريم ها  گسترش  و  تشديد  طرح  تصويب  با  دارد  قصد  آمريكا  نمايندگان  مجلس 
گسترده ترى از منابع درآمدى اين كشور از حوزه انرژى را با معضالت جدى مواجه كند و به همين خاطر 
«كمپانى هايى كه در صنعت نفت ايران فعال اند، يا روى آن سرمايه گذارى كرده اند، يا كاالها و خدماتى به 

ايران مى فروشند كه ...
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در طى هفته هاى گذشته شاهد جرياناتى بوديم كه روابط ديپلماتيك و سياسى بين دو كشور ايران و 
بريتانيا دستخوش تحوالتى مهم شد. با تشديد تحريم هاى بريتانيا عليه ايران، تعدادى از معترضان به 
سياست هاى دولت بريتانيا، به سفارت و ساختمان كنسولگرى اين كشور در تهران حمله نمودند. اين 
حمله جدا از قضاوت هاى موجود، پيامدهايى را در سطح بين الملل به وجود آورد كه بيشتِر صدمات 

ناشى از آن دامان مردم كشورها تا دولتمردان و حكومت هاى هر دو كشور را خواهد گرفت. 
تيره شدن روابط سياسى دو كشور منجر به مشكالتى خواهد شد كه افراد براى سفر و انجام امور 

مهاجرتى، تجارى و فرهنگى خود هر روز با سختگيرى هاى بيشترى مواجه خواهند شد.
در اين بين هنرمندان و قشرى كه دغدغه هاى موجود آنها فعاليت در عرصه هاى هنرى و فرهنگى مى 
باشد نيز از اين قائله مستثنى نبوده و آنها نيز با اين مشكالت روبرو شده اند. نمونه ى آن هم كنسرت 
گروه رستاك است كه به دليل تيرگى روابط ايران و انگلستان لغو شده است و آنها نمى توانند در موقع 

مقرر و اعالم شده به اجراى برنامه در لندن بپردازند. 
همينطور در آينده اى بسيار نزديك به المپيك 2012 لندن مى رسيم. رويداد مهم ورزشى كه ورزشكاران 
آمدن  وجود  به  امكان  موجود  روند  اين  با  سازند.  مى  آماده  آن  در  حضور  براى  را  خود  دنيا  تمام 

مشكالتى از اين دست نيز براى ورزشكاران ايرانى وجود دارد. 
اميد است دولتمردان و حاكمان دو كشور با انجام مذاكرات سازنده و نتيجه بخش به آرام نمودن اين 
اوضاع بپردازند. چرا كه در نهايت اين مردم كشورها هستند كه بهاى اين تيرگى روابط را بايد پرداخت 

نمايند. 
در شرايطى كه چشم هاى بين الملل به سوى كشورهاى خاورميانه دوخته شده است، بهتر است اگر 
اعتراضى هم به ميان است با مذاكره و راهكارهاى قانونى انجام پذيرد كه شاهد اينگونه موارد نباشيم. 
مواردى كه خواسته يا ناخواسته برنامه هاى افراد بسيارى را تحت تاثير قرار خواهد داد. همچنين براى 
مى  موجود  هاى  سختى  تحمل  به  ناچار  ها،  تحريم  از  ناشى  موجود  فشارهاى  در  كه  نيز  ايران  مردم 
باشند، انجام اينگونه اعتراضات به دست عده اى به اين شكل، و بازتاب گسترده ى  آن در رسانه هاى 

بين المللى مى تواند اين اوضاع را وخيم تر سازد. 
به هر حال اين موضوعات دير يا زود مرتفع خواهند شد اما تمركز بر دوستى ملت ها، موردى است كه 

هميشه براى روابط بين المللى الزم 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 
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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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و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
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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/persianweekly

از شجاعت خود تا حد پايدارى پاسدارى كن، در آن صورت 
ناكامى و شكست با ما نخواهد بود.

مكبث، پرده اول، صحنه هفتم.
But screw your courage to the sticking-place, and we’ll not fail.

Macbeth, Act 1, sc. 7.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
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برنامه هاى  فرهنگى ايرانيان 
انگلستان

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  

آيا شما نيز در برنامه هاى فرهنگى و 
اجتماعى ايرانيان  در لندن شركت مى كنيد؟
 لطفا نظرات  و انتقادات خود را  در ارتباط با اين برنامه ها براى ما ارسال نمائيد

 تا در اين نشريه به چاپ برسد.

روشنفكرى و مفهوم آن
كانون  در  آشورى  داريوش  آقاى  سخنرانى  دهم  بخش 

ايران لندن

براى  و  كردند  مى  دورزندگى  درجنگلهاى  كه  موجود  …اقوام 
به  تبديل  حاال  بودند  شده  يكى  طبيعت  با  ديگر  سال  هزاران 
مى  را  درختان  هاى  چوب  راحتى  به  و  اند  شده  چوب  تاجران 
برند و به بازارها مى فروشند و به صنعت مدرن تبديل شده اند.

يعنى دنياى صنعتى مدرن كه مركز آن اروپا و اروپاى غربى 
است و بعد امريكا هم به آنها مى پيوندد، بقيه دنيا را كم و بيش 
دنياى  اينها  كند.  مى  تبديل  خودش    (Periphery) پريفرى  به  
پيرامون و حاشيه مى شوند. دنياى پيرامونى هميشه به دنياى 
مركز نگاه مى كند و چون به دنياى مركز نگاه مى كند هميشه با 
عقده هاى حقارت نگاه مى كند. در نتيجه روشن فكرى پيرامونى 
يك چيزى از اين ايده هاى مدرن را گرفته و از اين تشعشعاتى 
كه به ذهنش خورده است، ذهنش راديو اكتيو شده است. ولى 
خودش و جامعه خودش را هميشه در مقايسه با دنياى مركز 
عقب مانده مى بيند. اگرچه خودش را پيشرفته مى بيند و مى 
خواهد كه جامعه خودش و نكات جامعه خودش را بفهمد و به 
هر حال با معيارهايى مدرن بكند، اما به هر حال وقتى كه كاله 
خودش را قاضى مى كند مى بيند كه من آن نيستم. يك چيزى 
از آن مى دانم اما من آن نيستم. به هر حال مثال نسل هاى اول 
روشنفكرى در دنياهاى ما سعى مى كردند با يك مدلى، اوايل 
هم به مدل تعمد فرهنگى اعتقاد داشتند و سعى مى كردند ايده 
هاى مدرن را وارد جامعه كنند و به ذهن هاى مردم برسانند. 
مهمترين  كه  ها  ايده  ى  اشاعه  ابزارهاى  و  وسايل  آوردن  با 
آنها همان ماشين چاپ روزنامه و اينگونه وسايل بود، اين ايده 
در  مثال  نداشت  امكان  نيز  آنجا  در  اگر  يا  و  كنند.  پخش  را  ها 
دوره ناصرى، به مصر و قفقاز و اين چنين جاها مى رفتند، در 
آنجا روزنامه چاپ مى كردند و قاچاقى به ايران مى فرستادند 
مادر  كه  هستند  ها  ايده  همين  و  شود.  پخش  ها  ايده  اين  كه 
چيزى به نام انقالب مشروطيت در دنياى ما هستند. يعنى دنيايى 
كه تا آن زمان جهان ما عبارت بود از اينكه ما بندگان خدا و 
رفته  ولى  خداست.  سايه  هم  شاه  و  هستيم  پادشاهان  رعايان 
رفته چيزى مثل مفهوم ملت شكل مى گيرد. ملتى كه اوست كه 
منشاءِ قدرت سياسى است. و اوست كه بايد حاكم بر سرنوشت 
آن  داخل  از  مثال  اينكه  تا  كند  مى  نشت  ها  ايده  باشد.  خودش 
انقالب مشروطيت به وجود مى آيد كه مى خواهد حاكميت ملت 
را تثبيت كند. همچنين اين نسل هاى اول بيشتر در عين حال به 
تحول فرهنگى و ترجمه كتاب هم خيلى معتقد بودند. مثال تيپ 
آنها  ى  همه  كنيد.  نگاه  را  مشروطيت  اول  دوران  روشنفكران 
كنيد  فرض  يا  هستند.  اى  برجسته  و  مهم  فرهنگى،  هاى  چهره 
اش  خانه  داخل  دهخدا  مثل  مهمى  و  درخشان  بسيار  آدم  يك 
براى پنچاه سال مى نشيند و چمبك مى زند و مثال لغت نامه 
جمع  و  كند  پيدا  سامان  بايد  زبان  اين  گويد  مى  و  نويسد.  مى 
و جور بشود و اين ابزار ضرورى است. اول مى خواهد لغت 
نامه بنويسد و ممكن است آسوده بگوييم كه دايره المعارف هم 
هست، اعالم هم به اصطالح وارد مى شود. يك چيزى كه گرته 
المعارف  دايره  و  فرهنگى  نويسى  نامه  لغت  اصطالح  به  از  اى 
نويسى فرهنگى است. از لحاظ تكنيكى، روش وغيره، مثال نحوه 
عقب  ما  جهان  در  طبيعتا  خب،  خيلى  ابزارهايش  با  كردن  كار 
مانده است. به همين حال مثال روشنفكرانى هستند كه در دوره 
رضاشاه مى پيوندند و در آنجا به عنوان چهره هاى برجسته 
اينها  و  انتخابات  و  مجلس  با  و  دموكراسى  نوع  از  كه   ديدند 
كرده  ايجاد  پاشيدگى  روشنفكرى  اين  حال  هر  به  و  شود  نمى 
و  ندارد  خو  و  آشنايى  مفاهيم  اين  با  كه  است  اى  جامعه  بود. 
فرهنگ اش را به اصطالح ندارد. در نتيجه همانى كه بود، همان 
امپراطورى قرون وسطايى و آسيايى رو به پاشيدگى مى رفت 
و در نتيجه در به در به دنبال آدم مقتدرى مى گشتند كه بتوانند 
مى  را  همين  هم  جهانى  هاى  قدرت  كنند.  جور  و  جمع  را  آنها 
در  بتواند  كه  خواست  مى  را  همين  هم  انگليس  مثال  خواستند. 
جمع  ايران  در  را  جريانات  بتواند  زمان،  آن  در  روسيه  مقابل 
كه  بيايد  وجود  به  مسلطى  مركزى  قدرت  يك  و  كنند  جور  و 
بتواند ايران را حفظ كند. به اين ترتيب مثال رضاشاه آمد و همه 
آن روشنفكرانى كه هوادار مشروطه بودند و راه آنها را ادامه 
اهرم  و  روند  مى  رضاشاه  بر  و  دور  به  اشان  همه  دادند،  مى 
هاى دموكراتيك مى شوند. به هر حال تحوالتى كه در دوران 
رضا شاهى از لحاظ فنى و ادارى پيدا مى شود. نهادهاى مدرن 
تاسيس مى كنند. نهادهاى ادارى، صنعتى، فرهنگى علمى مهمى 
مثل دانشگاه و ... اينها محور اين داستان هستند. به اين ترتيب 
جامعه ايرانى را متحول مى كنند. اما همين عناصر زمينه اى را 

براى دوران بعدى فراهم مى كنند. ادامه دارد... 

شخصيت سال مجله تايم 
انتخاب شد

سال  شخصيت  عنوان  به  را   (Protester) "معترض"  حالى  در  تايم  مجله 
2011 انتخاب كرده كه سال گذشته "مارك زاكربرگ" موسس فيسبوك را به 

عنوان شخصيت سال انتخاب كرده بود.
خالف  بر  فرد  به  در تصميمى منحصر  آمريكا  تايم  مجله   ، مهر  به گزارش 
نكرد  انتخاب  سال  شخصيت  عنوان  به  را  خاصى  فرد  گذشته  سالهاى 
به  جهان  و  منطقه  مردمى  انقالبهاى  پاس  به  را   2011 سال  چهره  لقب  و 
به  را  شخصيتى  ساله  هر  كه  آمريكا  تايم  داد.مجله  اختصاص  "معترضان" 
و  اسالمى  بيدارى  پاس  به  امسال  كند  مى  انتخاب  سال  شخصيت  عنوان 
تظاهرات مردمى در كشورهاى مختلف خاورميانه و شمال آفريقا كه بعدها 
به كشورهاى اروپايى، آمريكا (جنبش تسخير وال استريت)، انگليس و ديگر 

قاره هاى جهان كشيده شد به معترضان اختصاص داد.
سال  شخصيت  عنوان  به  را   (Protester) "معترض"  حالى  در  تايم  مجله 
2011 انتخاب كرده كه سال گذشته "مارك زاكربرگ" موسس فيسبوك را به 
عنوان شخصيت سال انتخاب كرده بود.خاطرنشان مى شود قيامهاى منطقه 
جوان  كه بعدها به كل جهان سرايت كرد با خودسوزى "محمد بوعزيزى" 

تونسى آغاز شد كه طى 27 روز رژيم 27 ساله بن على را ساقط كرد.

لغو كنسرت كروه رستاك در لندن
به گزارش هفته نامه پرشين،  مسئوالن فستيوال هنر، طى اطالعيه اى خبر از لغو كنسرت گروه رستاك در لندن را دادند، اين برنامه كه از هفته ها 
پيش با  تبليغات  گسترده شروع شده بود قرار بود در تاريخ اعالم شده (17 دسامبر) برگزار شود اما متاسفانه به دليل مشكالت در روابط ايران 
و انگلستان لغو شد . مسؤالن فستيوال هنرنيز، دليل لغو اين كنسرت را مشكالت به وجود آمده در هفته هاى پيش بين روابط ايران و بريتانيا اعالم 
نمودند. آنان ضمن پوزش از تمام عالقمندان  اين كنسرت كه بليط خود را خريدارى نموده اند، راههايى را براى بازپرداخت بهاى بليط ها اعالم 

نمودند كه به شرح زير مى باشد:
عزيزانى كه به صورت آنالين بليط خريدارى كرده اند؛ بهاى بليط مستقيم به حساب آنان بازگردانده مى شود.  •

دوستانى كه بليط هاى خود را از فروشگاه هاى ايرانى خريدارى نموده اند؛ بهاى آن را با ارائه اصل بليط، از همان فروشگاه دريافت نمايند.  •

افرادى كه با پرداخت چك و يا واريز به حساب بليط تهيه نموده اند؛ با ارسال شماره حساب، بهاى بليط به حساب ايشان واريز خواهد شد.  •
همچنين براى اطالعات بيشتر مى توانيد با ايميل فستيوال هنر به آدرس booking@FestivalOfArts.co.uk با مسؤالن اين بنياد تماس حاصل 

نماييد. 
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تاريكــى  
 
 

 يلدا يك لغت سريانى است كه سال ها پيش از 
طريق مسيحيان به زبان پارسى وارد شده و به 

معناى تولد و ميالد است.  
گروهى از مورخين بر اين باورند كه شايد شكنجه 
ها و بدرفتارى هايى كه با مسيحيان صورت مى 
گرفت آنها را در زمان ساسانيان به سوى ايران 
روانه كرد و اين گروه با مهاجرت به اين سرزمين 
اين لغت را در زبان پارسى جاى دادند. براساس 
برخى نظرات يلدا زمان تولد مسيح در سال هاى 
آن  نيز  زرتشتيان  همزمان  كه   ، است  بوده  دور 
عنوان  با  زمستانه  چرخه  شروع  مناسبت  به  را 
روز   40 جشن  اين  گرفتند.  مى  جشن  چله  شب 
قبل از جشن سده برگزار مى شود و زرتشتيان 
اين  مختلف  مراسم  برگزارى  با  دنيا  سراسر  از 
جشن چند هزار ساله را برپا مى دارند.براساس 
ديرينه  فرهنگ  خصوصًا  باستانى  هاى  فرهنگ 
نور  پيروزى  براساس  شمسى  ماه  آغاز  پارسى 
گرفته  جشن  خورشيد  مجدد  تابش  و  تاريكى  بر 
مى شود. آخرين روز آذر ماه طوالنى ترين شب 
قدرتش  تا  كند  مى  تالش  اهريمن  كه  زمانى  سال 
را گسترده كند و فرداى آن روز اولين روز ماه 
خورشيد  روز  يا  روز  خرم  نام  به  (دى)  جديد 
وابسته به اهورا مزدا خداى پاكى آغاز مى شود. 

تولد  زمان  يلدا  نظرات  برخى  براساس 
 ، است  بوده  دور  هاى  سال  در  مسيح 
به  را  آن  نيز  زرتشتيان  همزمان  كه 
با  زمستانه  چرخه  شروع  مناسبت 
اين  گرفتند.  مى  جشن  چله  شب  عنوان 
جشن 40 روز قبل از جشن سده برگزار 
مى شود و زرتشتيان از سراسر دنيا با 
برگزارى مراسم مختلف اين جشن چند 

هزار ساله را برپا مى دارند.
از اين زمان به بعد روزها بلندتر و شب ها كوتاه 
تر مى شود و خورشيد آرام آرام سيطره را بر 
تاريكى مى گستراند.«هتراليزابت پترسون» محقق 
زرتشتى از دانشگاه بالتيمور مى نويسد: براساس 
اعتقاد زرتشتيان آتش بايد در تمام شب بسوزد تا 
اهريمن مغلوب شود و افراد خانه ضمن جشن و 
سرور براى در امان ماندن محصوالت از سرما، 
جشن  اين  مراسم  از  بسيارى  اينكه  كنند.با  دعا 
براساس  اما  رفته  ميان  از  دراز  ساليان  طول  در 
مدارك موجود در اين روز پادشاهان ساسانى با 
تن پوش هاى سفيد مانند افراد عادى با ترك طبقه 
خود در ميان مردم عادى حاضر مى شدند و شاه 
بدلى كه از ميان مردم انتخاب مى شد در خيابان 
هاى شهر قدم مى زد.در دوران قديم مصرى ها 
نيز به مانند ايرانيان در اين روز جشن فصل بذر 
را برپا مى كردند كه با الهام از اين جشن ايرانى، 
و  كردند  مى  تزيين  را  يشان  ها  خانه  ها  مصرى 
جنگ و خشونت در اين روز فراموش مى شد و 
همه در كنار هم جمع مى شدند، پولدار و فقير و 
كه  است  اين  مراسم  اين  جالب  نكته  از  ها.  برده 
و  بودند  خانه  سرپرست  روز  اين  در  فرزندان 
در همين حال تا صبح شمع روشن مى كردند تا 
تاريكى و ظلمت فرار كند.همزمانى تولد مسيح با 

شب يلدا سبب شد كه اين دو جشن با هم برگزار 
زمان  تاريخ،  مداوم  تغيير  با  تدريج  به  ولى  شود 
آلمانى  «نوتران»  هيجدم  قرن  در  كرد.  تغيير  آن 
درخت  پارسيان  يلداى  درخت  از  اقتباس  با 
مسيح  تولد  شب  تزيينات  جمع  به  را  كريسمس 
آورد. يكى از محققان زرتشتى در يكى از مراسم 
شب يلدا خطاب به مدعوين گفت: چقدر از مردم 

حاضر در اينجا درخت كريسمس را آماده كرده 
اند. تعدادى دست باال رفت. سپس پرسيد چند تن 
متعجب  مدعوين  اند،  كرده  تزيين  را  يلدا  درخت 
گفت  تندى  با  محقق  اين  خنديدند.  برخى  و  شدند 
اين چيزى است كه شما بايد داشته باشيد «درخت 
يلدا» زيرا درخت كريسمس از درخت يلدا گرفته 
دوران  در  كه  داد  ادامه  سپس  وى  است.  شده 
پارس باستان در شب يلدا درخت سبزى را تزيين 
مى كردند كه نشانه سبزى هميشگى باشد. يعنى 
روز تولد خورشيد دختران جوان آرزو مى كردند 
و لباس هاى بافته شده از نقره را به دور درخت 
مى بستند تا به خواسته خود برسند اما اين رسم 
آرام آرام تغيير كرد زيرا مسيحيان و پاپ لئو در 
تالش  سنت  اين  بردن  بين  از  براى  چهارم  قرن 

كردند و سرانجام پيروز شدند.

 اين محقق زرتشتى مى نويسد: با پيروزى اسالم 
در  ايران  بر  حاكم  شرايط  و  پارس  سرزمين  در 
سال هاى نخست، بسيارى از جشن هاى پارسى 
در  ها  مدت  زرتشتيان  شد.  سپرده  فراموشى  به 
حدى  تا  كردند  مى  برگزار  را  خود  مراسم  خفا 
كه بسيارى از سنت ها به دليل مخفى شدن اين 
مانند  نقاط  از  بسيارى  در  و  شد  منسوخ  جشن 
پاكستان و هند اين رسم بسيار كم رنگ شده اما 
شب  حاضر  حال  در  پابرجاست.  هنوز  ايران  در 
و  اقوام  كه  شده  بدل  اجتماعى  جشن  يك  به  چله 
دوستان در كنار هم جمع مى شوند و ميوه هاى 
خشك و تازه زمستان در اين مراسم خورده مى 
شود. مردم دعا مى كنند تا سرما محصوالت آنها 
مهر  تولد  زمان  يلدا  شب  قولى  نبرد.به  بين  از  را 
يا ميترا است. طرفداران قوم آريا در ايران و هند 
و اروپا اين شب را با كمى تغييرات در سنت ها 

جشن مى گيرند. 

مردم  مختلف  هاى  گروه  و  اقوام  شب  ابتداى  در 
آتش  كردن  روشن  با  و  شوند  مى  جمع  گردهم 
ميوه هاى فصل زمستان و ميوه هايى را كه در 
دعا  و  خورند  مى  اند  كرده  خشك  تابستان  طول 
مى كنند و شعر مى خوانند.مردم نقاط مختلف دنيا 
شب چله را به اشكال مختلف برگزار مى كنند. در 
اين شب ميوه هاى مختلف زمستانه و تابستانى 
مانند هندوانه، انار، خربزه استفاده مى شود و در 
كانادا،  چين،  ارمنستان،  تاجيكستان،  كشورهاى 
زرتشتيان  و...  ارمنستان  آمريكا،  شمال  تركيه، 
گذشته  رسم  براساس  برگزاركننده  ايرانيان  و 
چله،  شب  هاى  آجيل  همراه  به  سنتى  نوشيدنى 
نهند  مى  سفر  بر  و...  شمع  اوستا،  حافظ،  كتاب 

كنسرت  روز  اين  مناسبت  به  كشورها  برخى  و 
آواز  و  رقص  مراسم  با  همراه  موسيقى  هاى 
برگزار مى كنند.اهالى خانه براساس رسم قديمى 
و  افغانستان  تاجيكستان،  ايران،  روستاهاى  در 
چين زير كرسى گردهم مى آيند و ضمن خوردن 
تنقالت و خوراكى هاى متنوع تا پاسى از شب به 
هم  كنار  در  كرسى  زير  و  گذرانند  مى  شادمانى 

با  اخير  هاى  سال  در  متاسفانه  اما  خوابند.  مى 
رشد تكنولوژى و جايگزينى برق آرام آرام از بين 
مى رود. يهوديان ايرانى ساكن كشورهاى مختلف 
فستيوال  نام  با  زمان  همين  در  را  چله  شب  نيز 
درخت جشن مى گيرند و در اين شب ميوه هاى 

مى  خورده  سنتى  غذاى  همراه  به  زمستانه  تازه 
شود. 

شب  كه  است  نقاطى  ديگر  از  نيز  روسيه  جنوب 
چله را جشن مى گيرند. در اين شب شيرينى هاى 
مختلف كوچكى به شكل انسان و حيوان پخته مى 
پايكوبى  و  رقص  به  كه  افرادى  ميان  در  و  شود 

حال  در  شود.  مى  پخش  پردازند  مى  ميادين  در 
حاضر تمامى مسيحيان جهان كه آماده برگزارى 
جشن كريسمس هستند شب يلداى ايرانى را نيز با 
جمع شدن در كنار هم و ايجاد فضاى آرام جشن 

مى گيرند و به صبح مى رسانند. 

گزراش 
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شش دليل براى 
حمله بدون هماهنگى 

اسراييل به ايران
معتقد  آمريكايى  نظامى  تحليلگر  يك 
است كه اگر بنيامين نتانياهو نخست 
به  كه  بگيرد  تصميم  اسراييل  وزير 
بدون  را  كار  اين   ، كند  حمله  ايران 
انجام  آمريكا  اطالع  و  هماهنگى 

خواهد داد.
 " رابرت مگينيس " سرهنگ بازنشسته ارتش آمريكا 
انتشار  با  المللى  بين  و  نظامى  امور  تحليلگران  از  و 
تحليلى در اين باره مى نويسد كه نتانياهو به 6 دليل 
ايران  به  حمله  به  تصميم  كه  صورتى  در  مشخص 
اقدام  اين  جريان  در  را  آمريكا  دولت  و  اوباما  بگيرد 

قرار نخواهد داد.

عبارتند  آمريكايى  تحليلگر  اين  نظر  از  دليل  شش  اين 
از :

اسراييل  تاريخ  در  حمالتى  چنين  انجام  سابقه   1-
نشان مى دهد كه اسراييل در حمالت حساس مشابه 
در گذشته آمريكا را غافلگير كرده است . تل آويو در 
در  عراق  اوسيراك  اتمى  پايگاه  به  هوايى  حمله  زمان 
سال 1981 نيز همين كار را كرد و پيشتر به آمريكا 

اطالع نداد . 
در  پايگاهى  به  اسراييل   2007 سال  حمله  زمان  در 
در  اتمى  راكتور  يك  شد  مى  گفته  كه   - نيز  سوريه 
حال ساخت بود - اسراييل دولت آمريكا را از قبل در 

جريان قرار نداده بود .
نتانياهو يكشنبه هفته گذشته به اين نكته اذعان كرده 
و گفته است در زمينه رفع تهديد از برنامه هسته اى 

ايران بهترين تصميم را در موقع مناسب خواهد گرفت.

-2 نتانياهو به خوبى مى داند كه اوباما موافق حمله به 
ايران نيست . اين موضع بارها از زبان "لئون پانه تا" 
وزير دفاع آمريكا كه درباره پيامدهاى حمله اسراييل 
هشدارهاى   . است  شده  تكرار  داده،  هشدار  ايران  به 
است  آمريكا  جمهورى  رييس  نظرات  واقع  در  تا  پانه 
كه به اسراييل هشدار مى دهد از حمله به ايران اجتناب 

كند . 

اما همزمان با مخالفت اوباما با حمله نظامى به ايران ، 
دولت وى در زمينه تشديد فشارهاى تحريمى و اعمال 
راضى  سناريوى   ) ايران  عليه  كننده  فلج  هاى  تحريم 
كننده اسراييل ) چندان موفق نبوده است . نمونه اخير 
آمريكا  دولت  موضع  و  مركزى  بانك  تحريم  درباره 
على رغم فشارهاى كنگره اياالت متحده -همان طور 
كه اخيرا روزنامه وال استريت ژ ورنال به آن اشاره 
دولت  كه  است  نكته  اين  مويد  خوبى  به  خود  كرده- 
آمريكا  جمهورى  رياست  انتخابات  آستانه  در  اوباما 
قادر يا مايل نيست تا با تحريم هاى نفتى شديد عليه 
خود  براى  و  برده  باال  را  نفت  جهانى  قيمت  ايران 

ريسك ايجاد كند.

-3 نتانياهو اعتماد چندانى به اوباما ندارد . ماه گذشته 
حاشيه  در  اوباما  با  ساركوزى  خصوصى  گفتگوى 
اجالس نيس از سوى خبرگزارى ها افشا شد كه طى 
درباره  ساركوزى  اظهارات  به  واكنش  در  اوباما  آن 
"غير قابل تحمل بودن آدم دروغگويى چون نتانياهو " 
به همتاى فرانسوى خود مى گويد كه على رغم اين وى 

مجبور است با او به طور روزانه گفتگو كند . 

روابط نه چندان خوب اوباما با نتانياهو از سال 2009 
كاخ  به  نتانياهو  رسمى  سفر  نخستين  با  همزمان  و 
سفيد آغاز شد . در اين سفر اوباما نتانياهو را شبانه 
در كاخ سفيد به حضور پذيرفت و رسانه هاى چندانى 
خيلى  اوباما  نداشتند  حضور  ديدار  اين  پوشش  براى 
سرد با نتانياهو برخورد كرد و نخست وزير اسراييل 
هيچ  شان  مذاكرات  محتواى  درباره  تا  واداشت  را 

مصاحبه اى با رسانه ها نداشته باشد . 

به  نتانياهو  سفر  دومين  جريان  در  و  بعد  سال  يك 
آمريكا اوباما رفتار بدترى با وى داشت . نتانياهو در 
اوباما  درخواست  با   ، سفيد  كاخ  در  اوباما  با  مالقات 
مبنى بر توقف شهرك سازى هاى اسراييل در اراضى 
سالن  كه  حالى  در  اوباما  و  نكرد  موافقت  فلسطينى 
محل مالقات را ترك مى كرد و نتانياهو را بامشاوران 
آمريكايى خود تنها مى گذاشت گفت : اگر اتفاق جديدى 

افتاد به من خبر دهيد.

و  ندارد  خاورميانه  از  درستى  شناخت  اوباما   4-
دهد  مى  نشان  گونه  اين  خود  موضعگيريهاى  در 
در  اسالمى  هاى  دولت  و  اسالمگرا  هاى  گروه  به  كه 
در  اوباما   . اسراييل  به  تا  است  تر  نزديك  خاورميانه 
پادشاه  عبداهللا  ملك  با  خود  ديدار  نخستين  جريان 
عربستان به وى  تعظيم كرد ، از انقالب مصر كه رژيم 
رسيدن  قدرت  به  و  كرده  سرنگون  را  مبارك  متحد 
نيروى   " يك  عنوان  به  است  انجاميده  اسالمگرايان 
مثبت " ياد كرده است ، از انتخابات تونس كه به قدرت 
رسيدن اسالمگرايان انجاميده است به نيكى ياد كرده 
قذافى  رژيم  عليه  نظامى  عمليات  از  ليبى  در   ، است 
حمايت كرد كه در آنجا نيز اسالمگرايان و گروه هاى 
تندرويى چون القاعده ميدان دارى مى كنند و در برابر 
تظاهرات  سركوب  در  اسد  بشار  حكومت  اقدامات  
داخلى كه به مرگ دستكم 4 هزار نفر انجاميده است 

اقدام چندانى صورت نداده است.

در عوض اوباما بارها از اسراييل به دليل عدم توافق 
كرده  انتقاد  صلح  توافقنامه  زمينه  در  فلسطينيان  با 

است . 

برابر  در   " اى  "بازدارنده  سياست  هيچ  اوباما   5-
احتمال اتمى شدن ايران ارايه نكرده است ، تا اسراييل 
خود  كنار  در  را  اتمى  ايران  يك  آن  بر  تكيه  با  بتواند 

بپذيرد . 

آمريكا  جمهورى  روساى  سرد  جنگ  دوران  طى  در 
مشخص  بازدارنده  سياست  يك  شوروى  برابر  در 
بودند  مطمئن  جهان  در  كشور  اين  متحدان  و  داشتند 

در  آنها  از  حمايت  براى  الزم  نظامى  توان  آمريكا  كه 
برابر شوروى را دارد اما دولت اوباما چنين تضمينى 
قبال  در  خاورميانه  در  خود  متحد  كشورهاى  به  را 
ايران اتمى ارايه نكرده است و در عوض اخيرا دولت 
آمريكا اعالم كرده است كه از نظر واشنگتن منطقه " 

آسيا – پاسيفيك " اولويت استراتژيك دارد.

در  آمريكا  متحد  هاى  دولت  تا  شده  سبب  مساله  اين 
بيابند و  برابر ايران اتمى تنها  در  خود را  خاورميانه 
عربستان  سابق  سفير  الفيصل  تركى  شاهزاده  اخيرا 
در آمريكا و انگليس گفته است كه رياض در صورت 
براى  خود   ، اى  هسته  سالح  به  ايران  يابى  دست 
بازدارندگى در برابر ايران به سمت اتمى شدن خواهد 

رفت.

در  اوباما  حمايت  به  نيازى  نتانياهو  باالخره  و   6-
قبال حمله به ايران نمى بيند چون به خوبى مى داند 
افكار عمومى در آمريكا از حمله احتمالى اسراييل به 
تاسيسات هسته اى ايران حمايت مى كنند . اخيرا بر 
مشخص  آمريكايى  موسسه  يك  سنجى  نظر  اساس 
شده است كه 57 درصد آمريكايى ها از حمله اسراييل 

به تاسيسات هسته اى ايران حمايت مى كنند . 

اوباما  كه  داند  مى  خوبى  به  نتانياهو  ديگر  سوى  از 
به  جمهورى  رياست  سمت  به  مجدد  انتخاب  براى 
نمى  نتيجه  در  و  دارد  نياز  يهوديان  جامعه  حمايت 
تواند اسراييل را به حال خود رها كند و بايد از اين 
 2008 سال  انتخابات  جريان  در   . كند  حمايت  دولت 
اوباما  به  آمريكا  يهوديان  جامعه  راى  درصد   78   ،
تعلق گرفت اما هم اينك بر اساس نظر سنجى موسسه 

گالوپ اين حمايت به 54 درصد كاهش يافته است . 

با توجه به همه اين عوامل نتانياهو پيش از فرستادن 
جت هاى جنگنده اسراييلى بر فراز آسمان ايران براى 
بمباران تاسيسات هسته اى اين كشور به اوباما اطالع 
اوباما  متوجه  بيشتر  مساله  اين  دليل  و  داد  نخواهد 
است و آمريكا در اين صورت هزينه گزافى بابت حمله 

اسراييل به ايران پرداخت خواهد كرد .
منبع:  عصر ايران
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شمار زخمــــي هاي تيراندازي 
لي يژ به 123 نفــــر رسيد

يكي از مهاجمان در سال 2008 به 58 ماه زندان محكوم شده 
بود

اصلي  ميدان  در  روزچهارشنبه  تيراندازي  از  تازه اي  اخبار 
اين  شدگان  كشته  تعداد  است.  شده  گزارش  بلژيك  لي يژ  شهر 
حادثه به 4 نفر رسيده است. با اين حال درمورد تعداد زخمي ها 

رسانه هاي خبري چندان هم عقيده نيستند. در حالي كه 

است،  كرده  اعالم  نفر   64 را  زخمي ها  تعداد  «سي .ان.ان» 
روز  كه  حالي  در  مي دهد.  خبر  زخمي  حداقل 123  از  «فيگارو» 
ضرب  به  مهاجمان  از  يكي  كه  گفتند  خبري  رسانه هاي  گذشته 
گلوله پليس كشته شده است، امروز برخي ديگر خبر داده اند كه 
وي پس از تيراندازي به مردم خودكشي كرده است. «نورالدين 
عمراني» يكي از مهاجماني كه در اين حادثه كشته شد، در سال 
مزرعه   مالكيت  و  گرم  سالح  غيرقانوني  داشتن  اتهام  به   2008
گزارش  به  است.  بوده  شده  شناخته  مجرم  جوانا  ماري  توليد 
حادثه  محل  نزديكي  در  شخص  اين  ماشين  آلمان  خبرگزاري 
يافت شده است. او در سال 2008 به 58 ماه زندان محكوم شده 
بود. در حالي برخي رسانه هاي خبري از تنها بودن اين فرد در 
كه  خبرهايي  در  گذشته  روز  كه  داده اند  خبر  خونبار  حمله  اين 
خبرگزاري  «بلژا»  حتي  و  بلژيك  تلويزيوني  مختلف  شبكه هاي 
اعالم  نفر  چهار  مهاجمان  تعداد  كرده اند  منتشر  بلژيك  رسمي 
شده است. يك دختر 18 ماهه آخرين قرباني اين حمله است كه 
پس از ساعت ها تالش پزشكان جان خود را از دست داد. ديگر 
ساله   17 و   15 نوجوان  پسر  دو  و  ساله   75 زن  يك  قربانيان 
وخيم  حادثه  مجروحان  از  نفر  چند  حال  مي گويد  پليس  بودند. 
است. حال هفت تن از مجروحان به شدت وخيم گزارش شده 
است و در ميان آنها يك كودك دو ساله نيز به چشم مي خورد. 

«اليو دي روپو»، نخست وزير بلژيك كه از محل حادثه بازديد 
«هيچ  گفت:  او  است.  كرده  توصيف  «وحشتناك»  را  آن  كرده، 
و  «آلبرت  كند.»  تشريح  را  ناگوار  حادثه  اين  نمي تواند  سخني 
به  تا  رفته اند  حادثه  محل  به  نيز  بلژيك  ملكه  و  پادشاه  پائوال»، 
خواسته  عمراني  نورالدين  از  پليس  كنند.  احترام  اداي  قربانيان 
بود روز سه شنبه خود را براي يك بازجويي به كالنتري معرفي 
كند. او خانه خود را به همراه يك هفت تير، يك مسلسل و سه 
چهار  محاكمه  جلسه  سه شنبه  روز  ظاهرا  كرد.  ترك  نارنجك 
ساختمان  در  زنجيره اي  سرقت هاي  اتهام  به  باسابقه  خالفكار 
گزارش  خبري  رسانه هاي  است.  بوده  شده  برگزار  دادگستري 
ميدان «سن-المبر»  به  او  آزادي  براي  وي  دوستان  كه  داده اند 
يك  لنكو»،  رفته اند. «گرگ  دارد  قرار  آن  در  دادگستري  كاخ  كه 
چهار  از  بوده  حادثه  محل  نزديكي  در  كه  محلي  نگار  روزنامه 
انفجار خبر داده است. او گفت: «مردي را ديديم كه از باالي بام 

تالش مي كرد مردم را بكشد.

 اين مرد خودش را با نارنجك كشت.» پليس بعد از وقوع حادثه 
خيابان هاي منتهي به محل حمله را مسدود كرد و متخصصان 
مواد انفجاري محل را براي پيدا كردن نارنجك هاي عمل نكرده 
شمار  ديگر  گزارش هاي  برخي  دادند.  قرار  بازرسي  مورد 
حمله كنندگان را دو نفر ذكر كرده اند. براساس گزارش مقامات 
نزديكي  در  مسلحانه اي  حمله  سه شنبه  روز  ظهر  بلژيك،  پليس 
روي  بلژيك  شرق  در  لي يژ  شهر  مركز  در  اتوبوسي  ايستگاه 
شهر  اين  خريد  مراكز  شلوغ ترين  از  يكي  در  حمالت  اين  داد. 
روي داده و شمار زيادي از مردم در هنگام وقوع آن مشغول 
تا  خواسته  منطقه  اين  مردم  از  پليس  بوده اند.  كريسمس  خريد 
در  كه  است  شده  گفته  نيز  رهگذران  به  و  بمانند  منازلشان  در 
مغازه ها پناه بگيرند. به تمامي اتوبوس ها نيز دستور داده شده 
تا اين منطقه را ترك كنند و هلي كوپترها نيز بر فراز شهر لي يژ 

به پرواز درآمده اند.

اين همه دشمنى كار 
را به كجا مى رساند؟

 ترجمه: سيد على موسوى خلخالى

ناحيه  اين  از  را  ايران  عليه  غرب  تهديدهاى  تحليلگران  از  بسيارى   
جدى گرفته اند كه تصميم دارد حلقه محاصره عليه تهران را بيش از 
پيش تنگ تر كند و كار را به جايى برساند كه حمله نظامى به ايران را 
در دستور كار قرار دهد. بى شك در اين ميان فشارهاى اسرائيل نيز 
بسيار باال است. كارشناسان واكنش هاى تند بريتانيا در قبال حادثه 
سفارتش در تهران را بهانه اى براى تشديد فشارها بر تهران مى دانند 

و معتقدند كه اين حقيقت را ايران نيز دريافته است.
احمد  قلم  به  يادداشتى  در  لندن  چاپ  االوسط،  الشرق  روزنامه 

اين  به  ايرانى  رهبران  مى نويسد:  و  پرداخته  موضوع  اين  به  عثمان 
باور رسيده اند كه غرب به سمت گزينه حمله به تاسيسات هسته اى 
به  را  الزم  دستورات  نيز  ايرانى  ارشد  مقام هاى  است.  شده  نزديك 
وقوع  صورت  در  بودن  آماده  براى  امنيتى  و  نظامى  سازمان هاى 
چنين حادثه اى داده اند. در همين راستا سپاه پاسداران انقالب اسالمى 
نيز خود را به حالت آماده باش كامل در آورده است. همچنين گفته 
براى  خود  جايگاه هاى  در  شهاب  برد  دور  موشك هاى  مى شود، 
هسته اى  تاسيسات  در  ويژه  به  كشور  حساس  مواقع  از  حمايت 
مستقر شده اند. به نيروى هوايى ايران دستورات الزم داده شده تا 
در  تا  دارد  نگه  آماده  هوايى  عمليات  گونه  هر  انجام  براى  را  خود 
صورتى كه به طور ناگهانى ايران مورد هجوم خارجى قرار گرفت، 

ناوگان هوايى كشور براى مقابله با آن كامال آماده باشد.  
رخ  ايران  در  اخيرا  كه  انفجارهايى  مى نويسد:  ادامه  در  عثمان  احمد 
تاسيسات  و  نظامى  پايگاه هاى  نزديكى  در  مى شود  گفته  و  داده 
هسته اى ايران صورت گرفته است اين شك و ترديد را ايجاد كرده 
كه اياالت متحده امريكا و اسرائيل خود را براى حمله به تاسيسات 
هسته اى ايران آماده كرده اند. ايرانى ها بر اين اعتقادند كه ترورهاى 
كنار  در  شده،  آغاز  ايران  عليه  كه  خرابكارانه اى  كارهاى  و  اخير 
سقوط هواپيماى تجسسى امريكا در شرق ايران مقدمات يك عمليات 

نظامى عليه ايران محسوب مى شود.  
نويسنده اين يادداشت سپس به نشست اخير هيئت ايران با نمايندگان 
ژانويه   22 در  كه  آلمان  اضافه  به  امنيت  شوراى  دائمى  كشور  پنج 
جليلى،  سعيد  مى نويسد:  و  مى كند  اشاره  شد،  برگزار  استانبول  در 
غنى سازى  توقف  كشورش  كه  گفت  روشنى  به  ايرانى  هيئت  رئيس 
هسته اى اش  برنامه  كه  نيست  هم  حاضر  و  مى كند  رد  را  اورانيوم 
بود.  ايران  صريح  موضع  اين  باشد.  جارى  مذاكرات  چارچوب  در 
از سويى در اكتبر گذشته آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم كرد، 
نشانه هايى وجود دارد كه ايران به سمت توليد سالح هسته اى حركت 
گزارش  اين  خواندن  ضمن  آژانس  رئيس  آمانو،  يوكيو  است.  كرده 
در آخر از ايران خواست كه به سواالت آژانس درباره احتمال ابعاد 

نظامى فعاليت هاى هسته اى اش پاسخ دهد.
و  مخاطرات  سنگ اندازى ها،  همه  رغم  به  مى نويسد:  سپس  عثمان 
مشكالتى كه در وهله اخير در برابر برنامه هسته اى ايران ايجاد شده 
است كه از جمله آن مى توان به كشته شدن چهار دانشمند هسته اى 

ايران و حمله تجهيزات رايانه اى ايران از طريق ويروس استاكس نت 
اشاره كرد، غرب به اين باور رسيده است كه ايران از همه اين مراحل 
سرعت  خود  اورانيوم  غنى سازى  عمليات  به  و  كند  عبور  توانسته 
بيش  ايران  به  اگر  كه  مى گويند  آنها  اكنون  دليل  همين  به  ببخشد. 
دست  هسته اى  سالح  توليد  چرخه  به  مى تواند  دهيم  فرصت  اين  از 
يابد. اين در حالى است كه به رغم سختى هاى بسيارى كه به دليل 
وضع تحريم هاى اقتصادى متوجه ملت ايران است اما تهران همچنان 
قاطعانه به برنامه هاى هسته اى اش پايبند است و به هيچ وجه حاضر 

نيست كه بر سر آن با غرب دست به سازش بزند.
مى كند  اشاره  غربى ها  و  اسرائيلى ها  اظهارات  به  ادامه  در  وى 
و  غربى   امنيتى  سازمان هاى  كه  است  حالى  در  اين  مى نويسد:  و 
اسرائيلى هر كدام گزارش هاى متناقضى را ارائه مى دهند. در حالى 
به  نمى تواند   2015 سال  از  قبل  تا  ايران  مى گويند  اسرائيلى ها  كه 
تسليحات هسته اى دست يابد، ليام فاكس، وزير دفاع بريتانيا مى گويد 
آينده  سال  تا  مى كند  تالش  ايران  كه  مى گويند  غربى  نيروهاى  كه 
ميالدى به تسليحات هسته اى دست يابد. مركز مطالعات استراتژيك 
بين المللى نيز گفت كه ايران براى توليد نخستين بمب هسته اى اش تنها 

دو سال فاصله دارد.
به  اسرائيل  كه  است  حالى  در  تناقض  اين  مى نويسد:  سپس  وى 
گزارش هاى  به  استناد  با  و  ندارد  اعتمادى  چندان  خود  گزارش هاى 
تاسيسات  به  ناگهانى  حمله  براى  اآلن  همين  مى دهد  ترجيح  غربى 
تهديد  شدن  عملى  از  ميان  اين  در  و  ورزد  مبادرت  ايران  هسته اى 
ايران مبنى بر حمله موشكى به اسرائيل به ويژه از طريق حوزه حزب 
ايران  عليه  غرب  تحركات  از  نگرانى ها  دارد.  واهمه  نيز  لبنان  در  اهللا 
زمانى افزايش يافت كه بريتانيا بانك مركزى و شمارى از چهره هاى 
مرتبط با برنامه هسته اى ايران را تحريم كرد. هنگامى كه دانشجويان 
خشمگين به سفارت بريتانيا در تهران حمله كردند و لندن نيز هيئت 
ديپلماتيك ايرانى را از خاك خود بيرون راند و پس از آن برخى از 
بريتانيا  با  هم دردى  ابراز  براى  نيز  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى 
شمارى از سفراى خود را از تهران فرا خواندند و مدارس خارجى 
نيز در تهران بسته شدند، اين تحركات نگرانى ها را چند برابر كرد.  

را  خود  هسته اى  برنامه  هموار  ايران  مى نويسد:  ادامه  در  وى 
كشورى  هر  حق  كه  گفته اند  همواره  نيز  اعراب  و  دانسته  صلح آميز 
است كه از انرژى صلح آميز هسته اى بهره ببرد و اين حق را براى 
تالش  تنها  نه  متاسفانه  ايران  اما  مى شناسد،  رسميت  به  نيز  ايران 
نكرده است كه اعراب را در كنار خود نگه دارد بلكه بر عكس آنها را 
از خود دور كرده و ترديدها را نزد آنها افزايش داده است. از ابتداى 
سال 2011 تشنج در روابط دو جانبه رهبران جمهورى اسالمى ايران 
خليج  حاشيه  عرب  كشورهاى  ويژه  به  هم جوار  عرب  كشورهاى  با 
و  عربى  متحده  امارات  بحرين  حوادث  از  پس  يافت.  افزايش  فارس 
احساس  خود  براى  تهديدى  را  ايران  روشنى  به  سعودى  عربستان 
نيروى  بحرينى  معترضان  سركوب  براى  ديدگاه  همين  با  و  كردند 
از  فرستادند.  كشور  آن  به  را  جزيره  دفاع  سپر  به  موسوم  نظامى 
زمانى كه بحث ترور سفير عربستان توسط عوامل ايران مطرح شد 

نيز اين تنش به اوج خود رسيد.
پنجه  و  دست  بسيارى  مشكالت  با  ايران  مى نويسد:  پايان  در  وى 
بسيار  مى تواند  نيز  ايران  مجلس  انتخابات  ميان  اين  در  مى كند.  نرم 
مى تواند  آن  در  ايران  مردم  نقش  و  انتخابات  اين  نتيجه  باشد.  مهم 
تاثيرى شگرف بر معادالت سياسى جارى منطقه بگذارد و بسيارى 

از مخاطرات را از ايران دور كند
برگرفته از وب سايت ديپلماسى
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تحريم بانك مركزى ايران

مجلس نمايندگان آمريكا عصر روز چهارشنبه (23 آذر / 14 دسامبر) 
طرحى را تصويب كرد كه بر اساس آن از اين پس بانك مركزى ايران 
تحريم هاى  اعمال  مى گيرد.  قرار  يك جانبه  شكننده  تحريم هاى  تحت 
داده  قرار  هدف  را  ايران  تجارت  و  اقتصاد  نبض  اين بار  فلج كننده، 

است.

دفاعى  «بودجه  دالرى  ميليارد   662 طرح  زيرمجموعه  طرح،  اين 
آمريكا» است كه بر اساس آن قرار است عالوه بر گسترش و تشديد 
تحريم ها عليه ايران، بخشى از كمك مالى اياالت متحده به پاكستان 
و 136 راى  موافق  با 236 راى  اين طرح  درآيد.  تعليق  حالت  به  نيز 

مخالف به تصويب رسيد.

به گزارش خبرگزارى رويترز، پيش از تصويب اين طرح كلى، دو طرح 
تحريم بانك مركزى ايران و نيز تحريم كمپانى ها و كشورهاى طرف 
معامله با كشورهايى نظير ايران، سوريه و كره شمالى در زمينه توليد 
تسليحات هسته اى، شيميايى، بيولوژيك يا تقويت برنامه هاى موشكى 
نيز به ترتيب با 410 و 418 راى موافق به تصويب رسيدند. بر اساس 
يا  تجهيزات  كه  نهادهايى  دارايى هاى  است  ممكن  حتى  طرح ها،  اين 
تكنولوژى متعارف نظامى به اين سه كشور مى فروشند نيز در اياالت 

متحده توقيف شود.

مجلس نمايندگان آمريكا قصد دارد با تصويب طرح تشديد و گسترش 
اين  درآمدى  منابع  از  گسترده ترى  بخش هاى  ايران،  عليه  تحريم ها 
به همين  و  كند  مواجه  جدى  معضالت  با  را  انرژى  حوزه  از  كشور 
آن  روى  يا  فعال اند،  ايران  نفت  صنعت  در  كه  «كمپانى هايى  خاطر 
مى فروشند  ايران  به  خدماتى  و  كاالها  يا  كرده اند،  سرمايه گذارى 
فروش  ميزان  يا  و  مى گيرند  قرار  استفاده  مورد  پااليشگاه ها  در  كه 
در  دالر  ميليون  پنج  مرز  از  ايران  به  آنها  پتروشيمى  فرآورده هاى 
گرفت.  خواهند  قرار  تحريم ها  اين  شمول  دايره  در  مى گذرد»  سال 
توسعه  از  كه  شده اند  طراحى  به گونه اى  تحريم ها  اين  مى شود  گفته 

زيرساخت ها و بنادر در ايران نيز جلوگيرى كنند.

نگرانى هاى  مقامات ايرانى از تحريم هاى فلج كننده آمريكا

بخش  جهان،  در  نفت  بزرگ  صادركننده  پنجمين  به عنوان  ايران 
تامين  گاز  و  نفت  صنايع  طريق  از  را  خود  درآمدهاى  از  عمده اى 
مى كند. آمريكا با تحريم هاى جديد آشكارا قصد دارد توان مقاومت 
نگرانى هاى  مساله  همين  و  بشكند  را  اسالمى  جمهورى  اقتصادى 

جدى مقامات ايرانى را در پى داشته است.

اگرچه تا كنون در بسيارى از مواقع مقامات بلندپايه جمهورى اسالمى 
«سازنده»  را  آن  تاثيرات  حتى  يا  كرده اند  انكار  را  تحريم ها  تاثير 
خوانده اند، اما با تنگ تر شدن عرصه و تشديد تحريم ها، كار به جلسه 
غيرعلنى در مجلس شوراى اسالمى براى بررسى تاثيرات تحريم ها 

كشيده است.

روزنامه شرق به نقل از محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، اعالم 
كرده كه هفته آينده مجلس قرار است در جلسه اى غيرعلنى اما رسمى 
به بررسى تاثير تحريم ها بر اقتصاد ايران بپردازد. چهار مقام دولتى 
امنيت  عالى  شوراى  دبير  داشت:  خواهند  حضور  جلسه  اين  در  نيز 

ملى، وزير خارجه، رئيس بانك مركزى و وزير اقتصاد.

اقتصاد
بحران اقتصادي غرب، بهداشت اروپا و آمريكا را تهديد مي كند

اقتصـــاد عليه 
سالمـــــت

آنها  شاهد  خاكي  كره  كه  دوراني  از  دوره اي  هيچ  در  جهان  شايد 
التهاب هاي  و  بحران ها  دستخوش  اين گونه  ما،  عصر  مانند  بوده، 
گوناگون و فراگير نبوده؛ فقط كافي است يكي از روزنامه هاي صبح 
يا عصر را ورق بزنيد تا در صفحه هاي مختلف آن، شواهد مختلفي 
سياسي،  بحران هاي  كنيد؛  مشاهده  را  فزاينده  بحران هاي  اين  از 

امروز،  دنياي  در  و...  محيطي  زيست  اخالقي،  فرهنگي،  اقتصادي، 
هريك از اين بحران ها قابليت هم افزايي و توان تبديل به بحران در 

حوزه اي ديگر را دارند...

به گونه اي كه مثال يك بحران اقتصادي، خيلي سريع مي تواند زمينه 
ايجاد بحراني سياسي، اجتماعي و حتي بهداشتي را ايجاد كند.

بحران اخير اقتصادي جهان كه از آمريكا شروع شده و به اروپا 
داده،  قرار  تحت تاثير  را  كشورها  اقتصاد  تنها  نه  رسيده،  آسيا  و 
كنيم  قبول  اگر  است.  انداخته  خطر  به  نيز  را  ملت ها  سالمت  بلكه 
سالمت چيزي بيش از دچارنبودن به بيماري و به طور كلي عبارت 
اجتماعي  رواني،  جسمي،  سالمت  و  بودن  خوب  احساس  از  است 
از  برخورداري  مهم  قسمت  و  اعظم  بخش  درمي يابيم  معنوي،  و 
رواني  عوامل  كه  آنجا  از  است.  اجتماعي  و  رواني  بخش  سالمت، 
توجه  با  و  هستند  سالمت  تعيين كننده  مهم  عوامل  از  اجتماعي،  و 
و  افراد  سالمت  بر  را  تاثير  بيشترين  اقتصادي،  عوامل  اينكه  به 
جوامع دارند، مي توان به تاثير مهم بحران اقتصادي بر سالمت و 
بهداشت جوامع پي برد. ركود اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته 
و به تبع آن در كشورهاي در حال توسعه، منجر به كاهش قدرت 
چنين  در  است.  شده  نفر  هزاران  بيكاري  و  خانواده ها  اقتصادي 
وضعيتي، موسسات بيمه اي نمي توانند به تعهدات خود عمل كنند. 
اين معضالت بر سالمت انسان ها، به خصوص سالمت رواني آنها، 
جمله  از  رواني  تاثيرات  شامل  تاثيرات  اين  دارد.  مستقيمي  تاثير 
افسردگي ناشي از دست دادن شغل و بيكاري، استرس و تنش هاي 

ذهني ناشي از ترس از بيكاري و آينده است.

آمريكا، آغاز كننده بحران

شاهد  خود  كشور  اين  شد.  شروع  آمريكا  از  اقتصادي  بحران 
متحده،  اياالت  در  است.  بوده  سالمت  و  بهداشتي  وضعيت  افول 
وجود  همگاني  سالمت  نظام  صنعتي،  كشورهاي  ساير  برخالف 
ندارد، بنابراين افت اقتصادي، نقشي تعيين كننده در سالمت جامعه 
درآمد  از  درصد  از 16  بيش  آمريكا  اينكه  به  توجه  با  مي كند.  ايفا 
اختصاص  بهداشتي  مراقبت هاي  بخش  به  را  خود  ملي  ناخالص 
داده، بحران اقتصادي و مالي اخير بيشترين تاثير را در آن داشته 
انجمن  اين  آمريكا،  بيمارستاني  انجمن  گزارش  اساس  بر  است. 
متحده،  اياالت  در  اقتصادي  بحران  بروز  از  پس   2007 سال  در 
مجبورشده پرداخت ها به بيمارستان ها را 32 ميليارد دالر كاهش 
مراقبت هاي  به  مربوط  برنامه هاي  اساس  بر  پرداخت ها  اين  دهد. 
بيمارستان هاي  در  بيماران  از  حمايت  براي  كه  است  بهداشتي 
آمريكا اجرا مي شوند. از سوي ديگر، بنا به اعالم موسسه بين المللي 
مصرف كنندگان، در حال حاضر حدود 46 ميليون آمريكايي، تحت 
پوشش بيمه نيستند و فقط يك ششم جمعيت 260 ميليوني آمريكا 

تحت پوشش بيمه هاي درماني قرار دارند، بنابراين اين خطر وجود 
پوشش  تحت  ميليوني   179 جمعيت  نفر   7 هر  از  نفر   1 كه  دارد 
از  را  خود  بيمه  ورشكستگي،  و  اقتصادي  بحران  نتيجه  در  بيمه، 
بر  آمريكا  جامعه  متوسط  طبقه هاي  ديگر،  سوي  از  بدهد.  دست 
اثر فشارهاي اقتصادي ناشي از بحران مالي مجبورند هزينه هاي 
كاهش  را  خود  خانواده هاي  از  بيمه  حمايتي  چترهاي  و  درماني 
درآمد  با  آمريكايي  خانواده هاي  درصد  حاضر 34  حال  در  دهند. 
سرانه كمتر از 50 هزار دالر در سال و 21 درصد خانواده هاي با 
درآمد بيش از 100 هزار دالر در سال بيمه درماني خود را از دست 
نظرسنجي ها  نتايج  ديگر،  سوي  از  كاسته اند.  آن  كيفيت  از  يا  داده 
در آمريكا نشان مي دهد 28 درصد مردم اين كشور صنعتي هنگام 
نيستند.  درماني  مراكز  به  مراجعه  هزينه  تامين  به  قادر  بيماري 
سبد  در  آن  نقش  كمرنگ شدن  و  درماني  بيمه  لغو  روند  چند  هر 
اقتصادي خانوارهاي آمريكايي به 8 سال پيش و همزمان با روي 
كار آمدن «بوش» پسر بازمي گردد، اما تشديد اين رويه در دوران 
دموكرات ها، بر دامنه نگراني ها در مورد روند توسعه اقتصادي در 

جامعه آمريكا افزوده است.

گزارش دفتر آمار اياالت متحده آمريكا در 10 سپتامبر 2010 مويد 
آن است كه نرخ افراد فاقد بيمه درماني از 7/45 ميليون نفر در سال 
2007 به رقم كم سابقه 3/46 ميليون نفر (4/15 درصد جمعيت كل 

آمريكا) در سال 2008 افزايش يافته است.

تداوم ضعف نظام آموزش عالي و بهداشت عمومي آمريكا از عوامل 
تهديدكننده رشد اقتصادي آمريكا هستند كه طي سال هاي اخير با 
كاهش چشمگيري مواجه بوده است. فعاالن اقتصادي در ارزيابي 
خود از آينده نظام اقتصادي آمريكا ضمن موثر دانستن مولفه هاي 
اميد  كشور،  يك  اقتصادي  رشد  ميزان  تخمين  در  پايدار  توسعه 

چنداني به بهبود وضع اقتصادي آمريكا در آينده نزديك ندارند.

بحران در يونان

بحران بدهي هاي يونان به شدت بر وضعيت سالمت ضربه زده، به 
طوري كه شمار خودكشي ها در اين كشور در حال افزايش است، 
افراد بيشتري به مواد مخدر و فحشا روي مي آورند و ميزان ابتال 
هنگفت  بودجه  كسري  است.  افزايش  حال  در  سرعت  به  ايدز  به 
شديد  افسردگي  به  را  افراد  از  بيشتري  تعداد  فزاينده،  بيكاري  و 
بيمارستاني  هزينه هاي  كاهش  و  كشانده  مخدر  مواد  به  اعتياد  و 
كه  است  افرادي  كاهش  معناي  به  بهداشتي  مراقبت  خدمات  و 
مي توانند به خدمات پزشكي دسترسي داشته باشند. ديويد استاكلر، 
را  يافته ها  اين  كه  بريتانيا  در  كمبريج  دانشگاه  در  جامعه شناس 
درباره وضع بهداشت يونان در نشريه لنست منتشر كرده است، 

مي گويد: «دورنماي سالمت در يونان نگران كننده است.»

وضع  مي كنند  گزارش  كه  افرادي  «شمار  مي دهد:   ادامه  استاكلر 
سالمتشان بدتر شده، اما با وجود احساس نياز، به پزشك مراجعه 
به  محققان  از  گروهي  است.»  افزايش  به  رو  روز  هر  نمي كنند، 
سرپرستي استاكلر دريافتند شمار خودكشي ها در فاصله سال هاي 
2007 تا 2009، 17 درصد افزايش يافته است و به گفته آنها، آمار 
از  بيشتر  حتي  افزايشي  به  يونان  مجلس  در  ذكرشده  غيررسمي 
25 تا 40 درصد اشاره دارد. گزارش شده يك كاسب پيشين، خود 
را  كار  اين  علت  يادداشتي  در  و  كشته  بلندي  از  پرت كردن  با  را 
بحران مالي ذكر كرده است. مالك يك شركت كوچك عمده  فروشي 
هم خود را از پلي به دار آويخت. در يادداشت خودكشي او آمده: 
كار  اين  به  مرا  اقتصادي  بحران  نباشيد؛  خاصي  دليل  دنبال  «به 
امسال،  گذشته  ژوئيه  ماه  در  استاكلر  ديگر  بررسي  كرد.»  وادار 
سال   2 طول  در  اروپا  سراسر  در  خودكشي  ميزان   داد  نشان 
بيكاري  شدت  باعث  مالي  بحران  كه  زماني  در   ،2009 به  منتهي 
اين  و  يافت  افزايش  سرعت  به  شد،  شهروندان  درآمد  كاهش  و 
رخ  ايرلند،  و  يونان  در  به خصوص  خودكشي ها  شمار  افزايش 
افزايش  دريافته  اند  خود  تازه  تحقيقات  در  پژوهشگران  است.  داده 
داده  رخ  سال 2010  اواخر  در  ايدز  به  ابتال  شمار  در  قابل  توجهي 
و مي گويند داده ها بيانگر آن است كه عفونت هاي جديد با ويروس 
HIV، در مقايسه با سال قبل 52 درصد افزايش يافته است. ميزان  
و  يافت  افزايش  درصد   20  ،2009 سال  در  نيز  هروئين  مصرف 
در همان زمان، كاهش بودجه ها در سال هاي 2009 و 2010 باعث 
كنارگذاشتن يك سوم برنامه هاي كار ميداني براي كمك به معتادان 

به موادمخدر و خدمات پيشگيري از HIV شد.

مصرف  كنندگان  اينكه  بر  مبني  گزارش هايي  مي گويد  استاكلر 
موادمخدر عمدا خود را با اين ويروس آلوده مي كنند، تا از مزاياي 
رفاهي 700 يورو در ماه برخوردار شوند و سريع  تر در برنامه هاي 

جايگزيني مواد مخدر مورد پذيرش قرار گيرند، وجود دارد.

Answerstohealthcare :منابع
Realtruth ،AFP ،Reuters
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

عراق جاى ايران را در اوپك را گرفت
همزمان با كاهش صادرات نفت ايران به مرز 2 ميليون بشكه در روز، عراق در ماه گذشته ميالدى با صادرات به 
طور متوسط روزانه دو ميليون و 135 هزار بشكه نفت به طور رسمى جايگاه دومى ايران در اوپك را تصاحب كرد.

به گزارش پانا، همزمان با كاهش صادرات نفت ايران به 
مرز 2 ميليون بشكه در روز، صادرات نفت عراق به عنوان 
افزايش  بشكه  هزار  حدود 47  روزانه  ايران،  نفتى  شريك 

يافت.
از  برخى  خصمانه  طرح  شكست  وجود  با  اساس  اين  بر 
كشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى تحريم خريد نفت خام 
اما در شرايط فعلى به دليل كاهش توليد ميزان صادرات 

نفت ايران با كاهش همراه بوده است.
اشاره  با  خود  سرمى  گزارش  آخرين  در  اوپك  سازمان 
اكتبر  در  ايران  نفت  توليد  اى  بشكه  هزار   23 كاهش  به 
سالجارى ميالدى از سقوط 78 هزار بشكه اى توليد نفت 
ايران در اكتبر (مهر- آبان) در مقايسه با سه ماهه نخست 

سال 2011 ميالدى خبر داده است.

از سوى ديگر رويترز با انتشار گزارشى، اعالم كرد: فالح االمرى رئيس اداره بازاريابى نفت خام عراق (سومو) گفت: 
صادرات روزانه نفت عراق در ماه گذشته ميالدى روزانه با 47 هزار بشكه افزايش نسبت به ماه اكتبر به دو ميليون و 

135 هزار بشكه رسيد، در حالى كه اين رقم در ماه اكتبر دو ميليون و 88 هزار بشكه در روز بود.
اين مقام عراقى، افزود: متوسط صادرات روزانه نفت خام عراق در ماه نوامبر از پايانه هاى نفتى جنوب در بندر بصره 

يك ميليون و 712 هزار بشكه و از خط لوله صادارتى كركوك-جيحان روزانه 423 هزار بشكه بوده است.
همچنين صادرات نفت خام عراق به وسيله نفتكش هاى جاده پيما به اردن در ماه نوامبر روزانه 10 هزار بشكه بوده 

است.
عراق قصد دارد يكى از سه پايانه شناور صادرات نفت در حال احداث را از اول ژانويه 2012 ميالدى راه اندازى كند 
كه اين گامى مهم در برنامه اين كشور براى افزايش ظرفيت صادرات نفت از پايانه هاى نفتى جنوب به شمار مى رود.

با كاهش رشد اقتصادي در آسيا 

نبرد تجاري چين و آمريكا 
شدت خواهــــد يافت

اين روزها وضعيت اقتصاد جهان سبب نگراني بسياري از مقامات 
بلند پايه كشورها در سرتاسر جهان شده است. در هفته هاي اخير 
نهادهاي تحليلگر نرخ رشد اقتصاد جهان را بارها كاهش داده اند و 
به نظر مي رسد اين روند ادامه پيدا كند زيرا در اروپا افقي روشن 

به  توسعه  حال  در  كشورهاي  از  بسياري  آسيا  در  و  ندارد  وجود 
دليل وابستگي شديد به صادرات، شاهد كاهش رشد اقتصادي خود 
هستند. در اياالت متحده نيز بخش مسكن همچنان در ركود است و 

كسري بودجه و بدهي دولت به شدت افزايش يافته است. 
اين  اروپاست.  در  بدهي ها  بحران  حاصل  وضعيت  اين  از  بخشي 
بحران به احتمال زياد سبب خواهد شد اقتصاد منطقه يورو اوايل 
و  مالي  بد  وضعيت  از  صرف نظر  اما  شود  ركود  وارد  سال 2012 
اقتصادي در اروپا، چه عامل ديگري به ضعف اقتصاد آمريكا منجر 
شده است؟ خبرگزاري رويترز در مطلبي تحليلي به بررسي جوانب 
اين سوال پرداخته است. در اين مطلب آمده است، مروري بر روابط 
تجاري اياالت متحده و چين طي يك دهه گذشته يعني از زماني كه 
تا  مي تواند  است  درآمده  تجارت  جهاني  سازمان  عضويت  به  چين 
ورود  گفت  مي توان  كند.  مشخص  را  پرسش  اين  پاسخ  اندازه اي 
چين به اين سازمان يكي از مهم ترين تحوالت اقتصادي اين كشور 
در  تجاري  موانع  كه  سال 2001  از  اما  است.  گذشته  دهه هاي  طي 
برابر چين از ميان رفته، سيل كاالهاي ارزان اين كشور روانه اكثر 
كشورها به ويژه اياالت متحده و اروپا شده است. به طور متوسط 
هر خانواده آمريكايي ساالنه 600 دالر صرف خريد لباس، كفش و 

لوازم خانگي و محصوالت الكترونيكي ساخت چين مي كند. 
همزمان بخش توليد در اياالت متحده دچار ضعف عميق شده است. 

طي يك دهه گذشته تعداد مشاغل در بخش توليد كارخانه اي آمريكا 
با 25 درصد كاهش به 11.5 ميليون مورد رسيده است و متوسط 
رشدي  هيچ  تورم  گرفتن  نظر  در  با  كارخانه ها  كارگران  دستمزد 
چيني  كاالهاي  صادرات  شديد  رشد  ديگر  سوي  از  است.  نداشته 
چين  با  معامالت  در  آمريكا  تجاري  كسري  شده  سبب  آمريكا  به 
به رقم بي سابقه 273 ميليارد دالر برسد. اين رقم چهار برابر رقم 
سبب  وضعيت  اين  كشورهاست.  ديگر  با  آمريكا  تجاري  كسري 
بروز احساسات ضد چيني در آمريكا شده و كنگره اين كشور را 
مجبور كرده چين را تحت فشار قرار دهد تا اين كشور اجازه دهد 
جامعه  پيش  دهه  يك  يابد.  افزايش  باالتري  سرعت  با  يوان  ارزش 
متوسط  طبقه  شدن  بزرگ  با  همزمان  بود  اميدوار  آمريكا  تجاري 
در چين و افزايش تقاضاي آن براي انواع كاال، فرصتي بزرگ براي 
توليدكنندگان آمريكايي پديد آيد اما اكنون اين رويا بي معناست. به 
همين دليل بسياري از مديران شركت هاي بزرگ آمريكايي مي پرسند 
آيا فشارهاي دولت به اندازه كافي زياد هست كه بتواند دولت چين 
است  اين  واقعيت  كند؟  وادار  خود  ارزي  سياست هاي  تغيير  به  را 
با  متحده  اياالت  حالي كه  در  يافته  ادامه  چين  شدن  مدرن  روند  كه 
دست  بيكاري  باالي  نرخ  نيز  و  مالي  و  اقتصادي  عميق  مشكالت 
چين  روستايي  مناطق  در  فقر  نرخ  پيش  دهه  يك  است.  گريبان  به 
10.2 درصد بود اما اكنون اين رقم تنها 2.8 درصد است. همچنين 
چين صدها ميليارد دالر پروژه زيرساختي در دست اجرا دارد اما 
سهم شركت هاي آمريكايي در اين پروژه ها بسيار اندك است. حال 

مقامات بلند پايه آمريكايي معتقدند 
چين هر روز بيشتر پايبندي خود به تجارت آزاد را از دست مي دهد  
اما از جنبه سياسي نيز رويارويي اياالت متحده با چين بسيار پر 
چالش خواهد بود زيرا در حال حاضر چين دومين اقتصاد بزرگ 
جهان و بزرگ ترين اقتصاد نوظهور دنياست و نفوذي باال در شمال 
چالش  يك  چين  بدين ترتيب  دارد.  التين  آمريكاي  و  آفريقا  آسيا، 
بزرگ براي اياالت متحده است. از يكسو اگر چين و آمريكا نتوانند 
تعاملي سازنده با هم داشته باشند نظام اقتصادي جهان با مشكالتي 
مواجه خواهد شد و از سوي ديگر اختالفات عميقي بين دو اقتصاد 
بزرگ جهان وجود دارد كه بايد به شيوه اي صحيح حل شود. در اين 
ميان چين عمدتا به منافع ملي خود توجه دارد. شكايت هاي آمريكا 
معنوي،  دارايي هاي  حقوق  به  احترام  عدم  است:  مشخص  چين  از 
كاالهاي  روي  به  بازارها  نكردن  باز  يوان،  ارزش  نگه داشتن  پايين 
خارجي و اعطاي وام هاي كم هزينه به توليدكنندگان داخلي به هدف 
حمايت از آنها. پكن در برابر اين اتهام ها اعالم كرده چين به عنوان 
اقتصادي در حال توسعه بايد از صنايع و شركت هاي خود حمايت 
كند. اما اين استدالل براي آمريكايي ها قابل قبول نيست. سال آينده 
مي رود  انتظار  و  آمريكاست  در  رياست جمهوري  انتخابات  سال 

تمام نامزدهاي اين انتخابات، فشار بر چين را 
يكي از سياست هاي اصلي خود در صورت 
پيروزي در انتخابات معرفي كنند. در نتيجه 
طي ماه هاي آينده تنش هاي تجاري بين چين 

و اياالت متحده افزايش خواهد يافت. 
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برگزارى نمايشگاه 
«اسرار چارلز ديكنز» 

در زوريخ

دسامبر   14 چهارشنبه  روز  از  زوريخ  شهر  «اشتراوهوف»  موزه 
(23 آذر) شاهد برگزارى نمايشگاهى با عنوان «اسرار چارلز ديكنز» 

است.-
 به نقل از خبرگزارى سوييس، در اين نمايشگاه جديد به اسرار موجود 

در زندگى و آثار اين نويسنده بزرگ انگليسى پرداخته مى شود.

 15 رمان قطور ، 5 داستان مربوط به كريسمس ، 2 سفرنامه و هزاران 
آثار حجيم ديكنز  زمره  در  روزنامه نگارى  هاى  صفحه نامه و متن 
عالوه  زندگى اش  پايانى  سال   12 در  توييست»  «اليور  خالق  هستند. 
,سخنرانى  اجتماعي  فعاليت هاي  به  نويسندگى  عرصه  در  فعاليت  بر 

پرداخت.

اين  توسط  شده  نوشته  آثار  به  ديكنز»  چارلز  «اسرار  نمايشگاه 
نويسنده محدود نمى شود. اين نمايشگاه به شكلى گسترده به روايت 
تاريخچه زندگى اين نويسنده متولد 7 فوريه 1812 مى پردازد و بر اين 
اساس زندگى ديكنز در سال هاى 1812 تا 1833 و سال هاى 1849 تا 

1857 را  شامل مى شود. 

آثار ادبى اين نويسنده بخش اصلي نمايشگاه را تشكيل مي دهد؛ اولين 
رمان ديكنز با نام «اليور توييست» (1838) ، اولين داستان شب عيد او 
با نام «سرود كريسمس» (1843) و يا رمان «ديويد كاپرفيلد» (1850) 
كه در آن ديكنز به تجربيات، غم ها و ناكامى هاى دوران جوانى خود 

پرداخته است. 

رمان «دوريت كوچك» (1857) كه تابلويي انتقادى از جامعه انگليس 
رمان  آخرين   (1865) مشتركمان»  «دوست  رمان  نهايت  در  و  است 
كامل ديكنز كه تباهى آرمانشهر را به شدت مورد انتقاد قرار مى دهد 

از ديگر آثار مورد توجه اين نمايشگاه است. 

ديكنز در 9 ژوئن 1870 بر اثر خونريزى مغزى درگذشت. ديكنز راز 
بزرگ و پايان اثر ناتمام خود با نام «راز ادوين درود» را با خود برد. 
از  و  مى ماند  باقى  نشده  حل  كه  است  جنايت  يك  رمان  اين  موضوع 
آن زمان خيل بسيارى از عالقه مندان به معماهاى بى جواب را به خود 
مشغول كرده است. اين رمان همچنين اولين رمان جنايى واقعى جهان 

ادبيات به شمار مى رود. 

يك  و  ويكتوريا  عصر  انگليسى  نويس  رمان   برجسته ترين  ديكنز 
فعال اجتماعى توانمند بود. به عقيده جيمز جويس - نويسنده بزرگ 
معاصر- از شكسپير به اين سو، ديكنز تأثير گذارترين نويسنده در 
زبان انگليسى بوده است. از او براى داستان سرايى و نثر توانگرش و 
آمده است.  عمل  به  تحسين  بسيار  يادماندنى،  به  شخصيت هاى  خلق 

ديكنز در طول زندگى خويش، محبوبيت جهانى بسيارى كسب كرد. 

ادامه  اسفند)  مارس 2012 (14  تا 4  ديكنز»  چارلز  نمايشگاه «اسرار 
دارد.

با آبونمان (اشتـــراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهــاى سياسى و مذهبى،

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

تيمار پدر، مارگارت ميچل را از 
نوشتن بازداشت

پرخواننده ترين  از  يكي  «بربادرفته»  خلق  از  بعد  ميچل  مارگارت 
رمان هاي آمريكا دست از نوشتن كشيد. او در نامه اي كه به تازگي 
پدر  از  نگهداري  دشواري هاي  را  مساله  اين  علت  شده  كشف 

بيمارش ذكر كرده است.-
به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) به نقل از اس تي ال تودي، 
مارگارت ميچل پس از نگارش رمان پرفروش «بربادرفته» تا سال 
1949 كه همراه با همسرش بر اثر تصادف با راننده اي مست جان 

باخت، نتوانست رمان ديگري بنويسد. 

كرده  منتشر  را  نامه اي  ميسوري  در  پزشكي  مجله  يك  تازگي  به 
است كه ميچل سال ها پيش به طبيبي نوشته و در آن عنوان كرده 
كه به دليل گرفتاري هاي ناشي از رسيدگي به پدر عليل اش قادر به 
نوشتن كتاب ديگري نيست. او در اين نامه كه در سپتامبر 1944 
خطاب به دكتر آرتور هرتسلر اهل هالستد نوشته شده است، از او 

براي كتاب هاي ارسالي اش تشكر مي كند و مي نويسد: 

«قصد داشتم درباره «كتاب تيروئيد» برايتان بنويسم ولي پدرم در 
ماه ژوئن درگذشت و ديگر دل و دماغ و وقتش را ندارم. مدت ها 
مريض بود – شش سال تمام – و سه سال آخر را در بيمارستان 
گذراند... وقتي مردم از من مي پرسند چرا كتاب ديگري نمي نويسم، 
با بهت و حيرت نگاهشان مي كنم، آخر چطور مي شود در اضطرار 
اشباع  نقطه   تا  هرروز  جسماني  خستگي  كه  وقت هايي  يا  مدام 
نيستم  مجبور  ديگر  كه  حاال  اميدوارم  كرد؟  خالق  كار  مي رسد، 
ساعت  به  حواسم  يا  شوم  خم  بيمارستان  بلند  تخت هاي  روي 

قرص ها باشد...بتوانم سالمتم را زود به دست بياورم.» 

ميچل با انتشار رمان «بربادرفته» در سال 1936 توانست موقعيتي 
كنار  در  كه  اهميتي  آورد،  دست  به  امريكا  ادبيات  تاريخ  در  مهم 
فروش يك ميليوني اثر تنها در شش ماه، جايزه پوليتزر را براي او 
به ارمغان آورد. طولي نكشيد كه كتاب به بيش از چهل زبان دنيا 
باقي  تاريخ  پرفروش ترين هاي  فهرست  در  همچنان  و  شد  ترجمه 

مانده است. 
در  كه  مي گيرد  صورت  حالي  در  تاريخي  نامه  اين  انتشار 
نگارش  از  ميچل  بازماندن  اصلي  علت  نيوجورجيا  دايره المعارف 
رمان هاي بعدي را فروش فوق العاده «بردبادرفته» ذكر كرده بود. 

بازماندن  داليل  از  يكي  مي خوانيم: «احتماال  دايره المعارف  اين  در 
ميچل از خلق رماني ديگر آن بوده كه او و برادر و همسرش بيشتر 
وقت خود را صرف حفاظت از كپي رايت اين اثر در خارج از كشور 
كرده اند. در زمان نگارش بربادرفته، قانون كپي رايت هنوز شكل 
بود.  شكلي  به  كشور  هر  در  و  بود  نكرده  پيدا  روشني  و  درست 
از  پس  سال هاي  در  و  مي گرفت  را  او  وقت  بيشتر  نامه نگاري ها 
با  مي داد.  پاسخ  دريافتي  نامه هاي  تمام  به  شخصا  او  اثر،  انتشار 
درگرفتن جنگ جهاني دوم (سال هاي 1941 تا 1945) او بي وقفه در 

سازمان صليب سرخ آمريكا  خدمت داوطلبانه كرد.» 
زندگي  از  ديگري  وجه  از  فرانسوي  خلبان  يك  هم  پيش  سال  دو 
قابل  مبلغ  اهداي  با  ميچل  كه  بود  گفته  او  برداشت.  پرده  ميچل 
توجهي، شهر ويران شده «ويموتير» فرانسه را بازسازي كرد. اين 
شهر كوچك كه در جريان جنگ جهاني دوم تخريب شده بود، به 
كمك مارگارت ميچل دوباره ساخته شد و اين در حالي است كه 
انسان دوستي و خانواده گرايي شخصيت ميچل كم تر شناخته شده 
او  از  مانده  جاي  به  آثار  و  زندگي  بررسي  به  كه  آن ها  حتي  و 

پرداخته اند به اين مسايل توجهي نشان نداده اند. 
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سالروز خالق مجمع الجزاير گوالگ
روز يك شنبه نود و سومين سالروز تولد «الكساندر سولژنيتسين»،نويسنده  سرشناس و مبارز روسي بود. 

سال هاي  شد.  متولد  روسيه  كيسلوودسك  در  دسامبر 1918  يازدهم  روز  سولژنيتسين  ايسايويچ  الكساندر 
كار  اردوگاه  در  را  خود  عمر  از  سال  هشت  كه  سولژنيتسين  بود.  روسيه  داخلي  جنگ  با  متقارن  او  كودكي 
اجباري گوالگ در اتحاد جماهير شوروي سابق گذراند، در آثار غيرداستاني و رمان هايش از شرايط نهفته در 
نظام زندان هاي شوروي كه ميليون ها نفر را اسير خود كرده بود، پرده برداشت. اين افشاگري ها اگرچه موجب 
خشم مقامات روسيه شد و سال ها تبعيد را براي او به همراه داشت، با اين  حال، شهرت بين المللي فراواني براي 
واقعيت  اين  به  جهان  سراسر  در  نفر  ميليون ها  شد  موجب  نويسنده   اين  آثار  آورد.  ارمغان  به  سولژنيتسين 
اذعان كنند كه شجاعت و صداقت يك فرد چگونه مي تواند سرانجام موجب شكست نظام قدرتمند يك امپراتوري 
شود. او اولين رمان كوتاه خود را در سال 1962 با نام «يك روز در زندگي ايوان دنيسوويچ» منتشر كرد. 
اثر غيرداستاني سه گانه  «مجمع الجزاير گوالگ» در دهه 1970، كه در آن از خشونت شوروي زمان استالين 
پرده برداشت، موجب شگفتي ميليون ها نفر شد كه در نتيجه  آن، بسياري از متفكران چپگرا، به ويژه در اروپا، 
از حمايت اتحاد جماهير شوروي دست برداشتند. سولژنيتسين پس از آن كه از سوي دولت شوروي تبعيد 
شد، غرب درخواست هاي پناهندگي براي او ارائه كرد. وي در بازگشت پيروزمندانه از تبعيد در سال 1994، 
مدت 56 روز با قطار به سراسر روسيه سفر كرد تا كشورش را ببيند و در اين سفرها ابراز تأسف كرد كه 
بسياري از شهروندان روسيه كتاب هاي او را نخوانده اند. سولژنيتسين به عنوان پياده نظام در جنگ جهاني دوم 
حضور يافت و در هفته هاي پاياني اين جنگ بود كه به علت نگارش مطالبي عليه استالين كه در نامه اي به يكي 
از دوستانش نوشته بود، دستگير شد و هشت  سال از عمر خود را در اردوگاه هاي كار اجباري گذراند. همين 

سختي ها بعدها دستمايه  بسياري از آثار او شدند.

تنها كمدى مى تواند توجيه 
كننده موقعيت ما باشد

14 دسامبر مصادف با سالمرگ فردريش دورنمات 
داستان نويس  و  نمايشنامه نويس   (1921  –  1990)

بزرگ سوييسى است.
فردريش دورنمات، نمايشنامه نويس و رمان نويس 
سوئيسى ولى آلمانى زبان است كه در پنجم ژانويه 
در  برن  شهر  اطراف  روستاهاى  از  يكى  در   1921

كشور سوييس متولد شد. 

پدر دورنمات كشيشى معتقد و پدربزرگش شاعرى 
مى  سياسى  انتقادآميز  شعرهاى  كه  بود  گو  بذله 
دورنمات  بر  نفر  دو  اين  هاى  ويژگى  تاثير  سرود. 
بسيار زياد بود. چنان كه اين تاثير را به آسانى در 
مى  شهير  نويس  نمايشنامه  اين  هاى  نوشته  بيشتر 

توان مشاهده كرد. 

دورنمات در دانشكده زوريخ در رشته هنر و فلسفه 
وارد دانشگاه شد، اما پس از چندى به علت مشكالت 
نخستين  كرد.  رها  كاره  نيمه  را  خود  تحصيل  مالى 
«اين  عنوان  با   1947 سال  در  دورنمات  نمايشنامه 

نوشته نثر» عرضه شد. 
داشت  زيادى  عالقه  زندگى  و  فلسفه  به  دورنمات 
يونان  و  روم  كهن  هاى  افسانه  و  ها  داستان  در  و 
همواره  او  بود.  داده  انجام  زيادى  مطالعات  باستان 
براى تحقق عدالت در جهان نگران بود و زندگى را 
با همه زشتى ها و زيبايى هاى آن در آثار خود به 

تصوير مى كشيد. 

هاى  نمايى  سياه  يا  بدبينى  دچار  گاه  هيچ  او  البته 
آزاردهنده نشد و همواره در پى ايجاد و حفظ اعتدال 
بود. بسيارى از صاحب نظران موفق ترين نمايشنامه 
مى  سالخورده»  بانوى  با  «مالقات  را  نويسنده  اين 

دانند كه در سال 1955 نوشته شد. 
اين نمايشنامه داستان يك شهر كوچك، اما موضوع 
آن كامال جهان شمول است و مى تواند شامل تمامى 
جوامع باشد. در اين نمايشنامه عدالت با بى عدالتى 
عهده  بر  دو  اين  كردن  اماجدا  آيد،  درمى  اجرا  به 

تماشاگر قرار مى گيرد. 

دورنمات نويسنده اى تحليل گر به حساب مى آيد كه 
مسائل و مشكالت بشرى را در آثارش مورد بررسى 
قرار مى دهد و حتى به طرح مسائل سياسى نيز مى 
شرايط  در  را  بشر  وضع  طريق  اين  از  تا  پردازد 

كنونى جهان به تصوير بكشد. 
آشفته  «دنياى  است:  آورده  جايى  در  نويسنده  اين 
آن  از  تراژدى.  تا  است  كمدى  براى  جايى  بيشتر 
نيست،  پذير  امكان  واقعى  تراژدى  ايجاد  كه  هنگام 
مى  شمار  به  حقايق  بيان  براى  خوبى  روش  كمدى 

رود. 
خصوصى  به  شخصى  اينكه  بدون  حوادث  تمام 
خواسته باشد، اتفاق مى افتد؛ هيچ كدام از ما گناهكار 
نيستيم ما فقط فرزندان پدرانمان هستيم و اين گناه 
ما نيست؛ بلكه از بخت بد ماست. گناه مستلزم عمل 
فردى است. گناه يك عمل مذهبى است تنها كمدى مى 

تواند توجيه كننده موقعيت ما باشد. 
دنيا ما را به ورطه عجيب و مسخره كشانده است و 
راه ما همان طور كه در سياست به بمب اتم رسيده، 

در تئاتر نيز به كمدى ختم مى شود.

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

(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
(Translation (All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 

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

  الساندرو پيپرنو جايزه 
بهترين رمان خارجي 

فرانسه را برد

نويسنده ايتاليايي اثر داستاني «آزار» جايزه 
بهترين رمان خارجي سال 2011 فرانسه را 

كسب كرد.-

به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزاري  گزارش  به 
نقل از مجله كتاب فرانسه، جايزه بهترين اثر 
رمان»  «بهترين  بخش  در  فرانسه  خارجي 
پيپرنو»ي  «الساندرو  نوشته  «آزار»  كتاب 
ايتاليايي را برگزيد. رمان آزار با كسب 7 رأي 

نخستين  به  مخالف  رأي   3 برابر  در  موافق 
عنوان  با  هاردينگ  پل  اثر  سرشناس ترين  و 
«دوره گردها»، شايسته دريافت جايزه بهترين 

رمان خارجي فرانسه شناخته شد.
 

رمان «آزار» با ترجمه فانچيتا گنزالز-باتل از 
ليانا  از سوي نشر  فرانسه  به  ايتاليايي  زبان 

لوي به بازار آمده بود.
 (Tinkers) «دوره گردها»  رمان  سويي  از   
نيز امسال با ترجمه پي ير دمارتي آمريكايي 
 (Les foudroyés) آزردگان»  «دل  نام  به 
دسترس  در  شرش-ميدي  نشر  سوي  از 
عالقه مندان قرار گرفته بود. ترجمه خواندني 
ويژه  تحسين  فرانسه  به  انگليسي  از  اثر  اين 
دنبال  به  را  دمارتي  پي ير  از  داوران  هيأت 

داشت.
 

مارينا  اثر  مقاالت»  و  «داستان ها  دوم  جلد 
تحليلي- اثر  بهترين  توانست  نيز  تسوتاوا 

لقب  فرانسه  در  امسال  خارجي  غيرداستاني 
گيرد. اين كتاب توسط چهره هاي سرشناسي 
يورگنسون،  لوبا  دوبورويو،  نادين  مانند 
ورونيك لسكي و تزوتان تودوروف از زبان 
نشر  توسط  و  ترجمه  فرانسه  به  روسي 

سويل به بازار آمد.
 

در  خارجي  آثار  بهترين  جايزه   1948 سال 
از  گروهي  و  كارليه  روبر  توسط  فرانسه 
كارگردانان فرانسوي دست به قلم به وجود 
جايزه  اين  نيز  تاكنون   2008 سال  از  آمد. 
ريجنسي  حيات  بزرگ  هتل  مالي  حمايت  با 
نويسنده  آرسان  دانيل  مي شود.  اهدا  پاريس 
دو  ژرار  با  همراه  فرانسوي  صاحب نام 
كورتانز از نامزدهاي آكادمي زبان و ادبيات 
فرانسه در جمع هيأت داوران جايزه حضور 

دارند.
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فيلم جعفر پناهـــــى در جشنواره 
دبـــى برنده جايزه شد  

دوره جشنواره  هشتمين  آسيا آفريقا  بخش  اول  جايزه  نيست»  فيلم  مستند «اين  فيلم   
بين المللى فيلم دبى را دريافت كرد.

فيلم  «اين  و  شد  برگزار  شب  چهارشنبه  دبى  جشنواره  دوره  اين  اختتاميه  مراسم 
نيست» به كارگردانى جعفر پناهى و مجتبى ميرتهماسب جايزه اول بخش مهر مستند 

آسيا آفريقا را به خانه برد.
اين فيلم كه يك روز از زندگى پناهى را به تصوير مى كشد، اولين بار در دنيا ماه 
مه پيش در جشنواره كن به نمايش درآمد و تاكنون در جشنواره هاى مختلف 
پرده  روى  سائوپولو  و  ورشو  نيويورك،  پوسان،  هامبورگ،  هلسينكى،  مانند 

رفته است.
جايزه اول بخش فيلم هاى بلند داستانى آسيا آفريقا به «تاتسومى» ساخته اريك 
كو اعطاء شد. از ايران فيلم هاى «سوت پايان» به كارگردانى نيكى كريمى و «به 

اميد ديدار» ساخته محمد رسول الف در اين بخش حضور داشتند.
«وقتى بابا نوئل به زمين مى افتد» ساخته اوليور ديكمان هم برنده جايزه انتخاب 

مردم شد و برندگان ديگر بخش ها نيز معرفى شدند.
اولين  با  آذر)   16) دسامبر  هفتم  دبى  فيلم  بين المللى  جشنواره  دوره  هشتمين 
نمايش جهانى «ماموريت: غيرممكن - پروتكل شبح» با بازى تام كروز آغاز شد. 

امسال 171 فيلم از 56 كشور در جشنواره روى پرده رفتند.
همچنين ورنر هرتسوگ فيلمساز آلمانى، جميل راتب بازيگر مصرى و اى. آر. 

رحمان آهنگساز هندى جوايز يك عمر دستاورد را دريافت كردند.

ورايتى / 14 دسامبر 

جعفر پناهـــــى قرار بود كدام فيلم 
هاليــــوودى را بسازد؟  

 استيون زيليان، فيلمنامه نويس معروف اعالم كرد قرار بوده فيلمنامه اقتباسى 
«هزاران خورشيد تابان» او را جعفر پناهى كارگردانى كند.

هفته نامه «تايم اوت لندن» گفت وگويى با استيون زيليان، فيلمنامه نويس «فهرست 
داده  انجام  اژدها»  خالكوبى  با  «دخترى  و  «مانيبال»  نوشتن  بهانه  به  شيندلر» 
است. در جريان اين مصاحبه، زيليان كه فيلمنامه هاى اقتباسى او شهرت دارد، 

اعالم كرد كه اقتباسى از «هزاران خورشيد تابان» نوشته است.
معروفش  رمان  ديگر  (كه  حسينى  خالد  پرفروش  رمان  از  اقتباس  افزوده  او 
«بادبادك باز» به فيلم سينمايى درآمده) را در حالى نوشته كه جعفر پناهى را به 
عنوان كارگردان فيلم در نظر داشته. اين هفته نامه در صفحه توئيتر خود افزوده 

پناهى «با اين كار موافقت» كرده است.
كتاب كه در سال 2007 منتشر شده ماجراى دو زن در افغانستان از دهه 1960 
تا سقوط طالبان را روايت مى كند. فيلم قرار بود در كمپانى سونى تهيه شود و 
اسكات رودين، تهيه كننده «شهامت» و «شبكه اجتماعى» مسئوليت توليد فيلم را 

برعهده گرفته بود.
انتخاب پناهى براى كارگردانى فيلم كارى عجيب بوده اما نسبت به مارك فارستر 

كه «بادبادك باز» را ساخته فرد باذوق ترى است.
پروژه «هزاران خورشيد تابان» در حال حاضر با وجود حضور تهيه كننده در 

دست تهيه نيست.
ايندى واير / 13 دسامبر

كارتون ها در صف جوايز اسكار
على نيك فرجام

اسكار سال 2012 پذيراى چه كارتون هايى خواهد بود؟

انيميشن  و  ها  فيلم  معرفى  پايانى  زمان  به  شدن  نزديك  با 
در  شركت  جهت  سينمايى  علوم  و  هنر  آكادمى  به  ها 
اين  ميالدى.   2012 سال  در  اسكار  رقابت  هشتادوچهارمين 
روزها نام چندين انيميشن مهم و جذاب در رسانه هاى جهان 
عنوان  و  ها  نام  اين  به  مطلب  ادامه  در  كه  است  شده  منتشر 
ها نگاهى مى اندازيم. بنابر نظريات «گريگ كيلدى» نويسنده 
«هاليوود ريپورتر» با توجه به فهرست بلند انيميشن هايى كه 
امسال به آكادمى اسكار معرفى مى شوند مى توان حدس زد 
نامزدهاى  اسامى  كارتونى،  ترافيك  اين  گرفتن  درنظر  با  كه 

برترين انيميشن سال از عدد پنج تجاوز كند. 

بايد  رسيده  هاى  انيميشن  كليه  آكادمى،  قوانين  براساس 
تا  بگيرند  قرار  نهايى  بررسى  مورد  بازبينى  گروه  توسط 
بخش  در  شركت  براى  الزم  شرايط  آيا  كه  بشود  مشخص 
فهرست  ميان  در  اما  نه.  يا  دارند  را  انيميشن  برترين  اسكار 
اينترنتى  سايت  كاربران  آراى  از  كه  طور  آن  باال  اسامى 
IMDB برمى آيد برخى آثار داراى شانس بيشترى نسبت به 
بقيه هستند و هم چنين مى توان اين طور پيش بينى كرد كه 
به غير از دو اثرى كه هنوز اكران نشده اند، ساير فيلم هاى 
ميان  در  حضور  به  اميدى  توانند  نمى  نيز  جدول  دوم  نيمه 

نامزدهاى اسكار داشته باشند. 

� شانس هاى باالتر 

� رنگو 
اين  از  پيش  تا  كه  رنگو  انيميشن  كارگردان  وربينسكى  گور 
مجموعه سه قسمتى «دزدان دريايى كارائيب» را در پرونده 
موفق  قدر  آن  را  اثرش  آخرين  بود،  رسانده  ثبت  به  خود 
سه  با  رقابت  قابل  را  آن  ها  بعضى  كه  است  كرده  عرضه 
مجموعه پيشينش مى دانند. انيميشن رنگو با تمامى انيميشن 
هاى  شخصيت  است،  متفاوت  ايم  ديده  امروز  به  تا  كه  هايى 
حيوانى اين اثر از جمله خود رنگو كه يك آفتاب پرست است 
اى  شده  حساب  و  پيچيده  هاى  شخصيت  داراى  چنان  آن 
هستند كه گاهى تصور مى كنيم كه با يك فيلم طرف هستيم. 
گور وربينسكى در آخرين اثر خود دنياى وسترن اسپاگتى به 
را به انيميشنى آورده است كه قهرمان آن يك آفتاب پرست 
دست و پاچلفتى است. شايد پيش بينى سختى باشد اما مى 
به  امسال  اسكار  جوايز  اول  شانس  عنوان  به  را  رنگو  توان 

حساب آورد. 

� ماجراى تن تن 
شايد شاخص ترين انيميشنى باشد كه در سال 2011 اكران 
شد و مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت. از ابتدا هم مى شد 
حدس زد كه حاصل همكارى دو نابغه سينماى سرگرمى يعنى 
ماندنى  ياد  به  اثر  يك  به  بايد  جكسون»  و «پيتر  «اسپيلبرگ» 
تبديل بشود ولى هيچ كس اطمينان نداشت كه آيا اسپيلبرگ 
مى تواند روح داستان هاى تن تن را در كالبد اثر پر زرق و 
كه  است  اتفاقى  همان  اين  متاسفانه  و  نه  يا  كند  حفظ  برقش 
براى تن تن اسپيلبرگ و جكسون نيفتاده. تن تن 2011 براى 
نوجوانان امروزى يقينا يك اثر هيجان انگيز است كه ارزش 
هزار بار ديدن را دارد؛ اما براى جوانان و نوجوانان قديمى، 
هاى  كارتون  و  كميك  هاى  كتاب  تن  تن  با  آسمان  تا  زمين 
محبوبيت  كاهش  سبب  كه  اى  فاصله  دارد.  فاصله  دوبعدى 

آن شده است. 

� پانداى كونگ فوكار2 
قسمت دوم انيميشن پانداى كونگ فو كار اثر سرگرم كننده 
كه  گفت  توان  مى  ولى  است  آمده  در  كار  از  توجهى  قابل  و 
قسمت دوم اين انيميشن موفق نتوانسته پا را از سطح قسمت 
اول فراتر بگذارد و موفقيت ويژه اى به دست بياورد. دوباره 
همان پانداى بامزه و دوباره يك دشمن خطرناك و تيمى كه 
بايد به جنگ اين دشمن مشترك برود. پانداى كونگ فو كار 2 
سرشار از لحظات سرگرم كننده و بامزه است اما اثرى نيست 
كه بتوان به آن اميد خاصى داشت حتى با وجود صداپيشگان 
روگن،  سث  جولى،  آنجلينا  اولدمن،  گرى  مانند  نامى  صاحب 
ديويد كراس، جكى چان، ژان كلود ون دام، داستين هافمن و 

لوسى ليو.

جنجال آفرينى و تقدير از آنجلينا جولى
بوسنى  جنگ  قربانيان  كند،  اهدا  جولى  آنجلينا  به  را  كريمر  استنلى  جايزه  است  قرار  آمريكا  تهيه كنندگان  انجمن  كه  درحالى 

خواستار توقيف اولين فيلم او در مقام كارگردان شده اند.
انجمن تهيه كنندگان آمريكا (PGA) در بيست و سومين دوره جوايز ساالنه خود با اعطا جايزه استنلى كريمر از جولى سازنده 

فيلم «در سرزمين خون و عسل» تقدير خواهد كرد.
اين مراسم 21 ژانويه در هتل بورلى هيلتن برگزار مى شود. جايزه استنلى كريمر در سال 2002 تاسيس شد و به فيلم ها و افرادى 

اهدا مى شود كه «مسائل حساس اجتماعى را به شكل قابل درك و به صورت جذاب» به تصوير مى كشند.
 استنلى كريمر كارگردان يا تهيه كننده بزرگ فيلم هاى مطرح چون «حدس بزن چه كسى براى شام مى آيد؟»، «ماجراى نيمروز»، 

«شورش در كشتى كين»، «دادگاه نورمبرگ» و «ستيزه جويان» است.
 از برندگان دوره هاى پيشين اين جايزه مى توان به فيلم هاى «حقيقت تلخ»، «هتل روآندا»، «در آمريكا» و «آنتوان فيشر» اشاره 

كرد. شان پن اولين فردى بود كه اين جايزه را به دليل فعاليت هاى حقوق بشر خود در هائيتى دريافت كرد.
 هاوك كچ، رئيس انجمن تهيه كنندگان آمريكا درمورد انتخاب فيلم جولى گفت: «فيلم «در سرزمين خون و عسل» اثرى خارق العاده 
است كه يك داستان پيچيده عاشقانه را در بستر وحشت و جنگ بوسنى به تصوير مى كشد و موضوع اصلى آن زنان هستند. 

اين فيلم كامال وامدار ميراث استنلى كريمر است.»
 آنجلينا جولى، تيم هدينگتن، گراهام كينگ و تيم مور تهيه كنندگان اين فيلم هستند. ماجراى فيلم در بحبوحه جنگ بوسنى كه در 
دهه 1990 منطقه بالكان را چندپاره كرد روايت مى شود. فيلم داستان سربازى صربستانى است كه در كمپ زندانيان با محبوب 

قديمى خود كه اسيرى بوسنيايى است، روبرو مى شود. 
 زانا مرجانوويچ، گوران كاستيك، راد صربژيا، ونسا گلوجو و نيكال ژوريكو بازيگران اين فيلم هستند.

 جنجال آنجلينا جولى در ميان قربانيان جنگ
نماينده گروهى از زندانيان صرب كه در جنگ بوسنى (1992 تا 1995) اسير بودند به آسوشيتدپرس گفت فيلم «در سرزمين 

خون و عسل» آنجلينا جولى نبايد در بخش صرب نشين اين كشور اكران شود.
 برانيسالو ژوكيچ عضو انجمن زندانيان صرب مقيم بوسنى گفت هرچند فقط كليپ تبليغاتى فيلم را ديده، اما فيلم «فقط دروغ 

نمايش» مى دهد و تنها صرب ها را به عنوان متجاوزين به تصوير كشيده است.
 اوايل ماه جارى ميالدى 11 قربانى جنگ كه هيچكدام صرب نبودند فيلم را در سارايوو تماشا كردند و آن را ستايش كردند. «در 

سرزمين خون و عسل» با بودجه 10 ميليون دالرى توليد شده و 23 دسامبر در آمريكا روى پرده مى رود.
 

ورايتى / 13 دسامبر

قابل توجه خوانندگان محترم هفته نامه پرشين 
هفته نامه پرشين تصميم دارد دوره هاى جديد مقدماتى و متوسط  كالسهاى 

عكاسى ديجيتال  و خبرى خود را در منطقه شمال غرب لندن، به صورت 
رايگان براى دانشجويان و كليه عالقه مندان عكاسى ديجيتال داير نمايد. شما 
عزيزان مى توانيد با تماس با شماره 02074332516 ، دفتر هفته نامه پرشين 
از هم اكنون اقدام به نام نويسى خود نموده و منتظر آگهى تاريخ  شروع و 

مكان برگزارى كالسها در شماره هاى بعدى اين هفته نامه باشيد.
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خالق «جيـغ» 
به دنيا آمد 

 12 دسامبر مصادف با تولد ادوارد مونك (1944 
معروف  تابلوى  خالق  و  نروژى  نقاش   (1863  –

«جيغ» است.
در  روستايى  در  مانش)  (ادوارد  مونك  ادوارد   
يك  بود.  ارتش  افسر  پدرش  آمد.  دنيا  به  نروژ 
كوچكتر  برادر  و  خواهر  سه  و  بزرگتر  خواهر 
به  ابتال  اثر  بر  مادرش  سالگى  پنج  در  داشت. 
بزرگتر  خواهر  سالگى   14 در  و  درگذشت  سل 

محبوبش را به خاطر همين بيمارى از دست داد.

عهده  بر  بچه ها  كردن  بزرگ  مادر،  مرگ  از  بعد   
پدر افتاد. او مدام به بچه ها مى گفت اگر گناه كنند 
كار  در  هم  بخششى  هيچ  و  مى روند  جهنم  به 
نخواهد بود. اين حرف ترس و وحشت زيادى را 

در دل بچه هاى خانواده انداخته بود.
كرد.  آشنا  تاريخ  و  ادبيات  با  را  او  ادوارد  پدر   
فرزندانش  كردن  سرگرم  براى  داشت  عادت  او 
آن ها  براى  را  پو  آلن  ادگار  اشباح  داستان هاى 

بخواند.
 يكى از خواهرها در همان سنين پايين به بيمارى 
مريض  نيز  خود  مونك  ادوارد  شد.  مبتال  روانى 
بود. از اين پنج خواهر و برادر تنها يكى از برادرها 
ازدواج كرد كه او هم مدت كوتاهى بعد از ازدواج 

درگذشت .
و  «بيمارى  است:  نوشته  خاطراتش  در  مونك   
را  من  گهواره  كه  فرشتگانى اند  مرگ  و  جنون 

احاطه كرده بودند و هنوز هم با من هستند.»
كالج  به  مهندسى  تحصيل  براى  سالگى   16 در   
و  كرده  ترك  را  آنجا  بعد  سال  يك  اما  رفت،  فنى 
وارد  سالگى   18 در  شود.  نقاش  گرفت  تصميم 
درحالى  اين  شد.  طراحى  و  هنر  سلطنتى  مدرسه 
غيرمقدس»  «كارى  را  نقاشى  ادوارد  پدر  كه  بود 

مى دانست. 
مونك در سال هاى اوليه نقاشى مكاتب گوناگونى 
چون ناتوراليسم و امپرسيونيسم را امتحان كرد و 
برخى از آثار اوليه او يادآور تابلوهاى مانه هستند. 
اين آثار مورد انتقاد قرار گرفتند و مدتى بعد نيز 

مونك متوجه شد امپرسيونيسم اجازه نمى دهد او 
مقصود خود را تمام و كمال بيان (اكسپرس) كند، 
او به بررسى رفتار و احساس هاى خود پرداخت 

و تصميم گرفت «زندگى خود» را تصوير كند.
 

«كودك بيمار»
تابلو  اولين   (1886) بيمار»  «كودك  تابلوى   
سفر  پاريس  به  او  بود.  او  غيرامپرسيونيستى 
پل  متفاوت  آثار  با  نمايشگاهى  جريان  در  و  كرد 
گوگن و ونسان ونگوگ آشنا شد كه تاثيرى عميق 

هنر  ميان  مرز  مونك  درواقع  گذاشتند.  او  بر 
آلمان  اكسپرسيونيستى  هنر  و  امپرسيونيستى 

اكسپرسيونيسم  عبارت  بود.  بيستم  قرن  اوايل 
شد  برده  كار  به  بار  اولين  براى   1910 سال  در 
و صاحب نظران آثار مونك را از اولين نمونه هاى 

اين مكتب مى دانند.

 
تابلو «جيغ» (1893) معروف ترين اثر مونك و يكى 
از معروف ترين آثار هنرى دنياست. اين اثر بيانگر 
كشيدن  درمورد  او  است.  مدرن  انسان  اضطراب 
قدم  دوست  دو  همراه  «به  است:  نوشته  اثر  اين 
مى زدم كه خورشيد غروب كرد و آسمان ناگهان 
به رنگ خون درآمد... دوستانم به قدم زدن ادامه 
دادند اما من از آنها عقب ماندم و از ترس به خود 
را  طبيعت  بى پايان  و  بلند  جيغ  بعد  و  مى لرزيدم. 

شنيدم.»
 

«جيغ»
نمايش  به  آشكارا  هرچند  مونك،  نقاشى هاى   
براى  اغراق آميز  رنگ هاى  از  مى پردازند،  واقعيت 
مى كنند.  استفاده  درونى تر  جهانى  دادن  تجلى 
مونك سبك چرخشى و رنگ هاى تند را از ون گوك 

وام گرفت تا به آثارش قدرت و شور ببخشد.
پژواك هاى  او،  قلم موى  گردابى  حركت هاى   
بصرى در اطراف شخصيت هاى تابلوهايش ايجاد 
آثارى  تا  مى كند  كمك  او  به  شيوه  اين  مى كند. 
و  كند  وحشت  احساس  از  آكنده  را  «جيغ»  مانند 
انرژى ويرانگرى را به نمايش بگذارد كه نمى توان 

مهارش كرد.
زندگى»  «كتيبه  مونك  معروف  نقاشى  مجموعه   
نام دارد كه در آن موضوعاتى چون عشق، ترس، 
مرگ، ماليخوليا و اضطراب را نقاشى كرده است.

بازگشت يك تابلوي هنري پس از 110 سال به خانه
اين  مونه  بازگشت.  لندن  در  ساووي  هتل  به  سال  از 110  پس  مونه  كلود  اثر  واترلو»  «پل  نقاشي  تابلو 
امپرسيونيسم  مكتب  فرانسوي  معروف  نقاش  است.  كشيده  ساووي  هتل  در  اقامتش  دوران  در  را  تابلو 

اين اثر را با پاستل آبي رنگ در ژانويه 
هتل  شماره 618  اتاق  در  سال 1901 
ساووي كه به نام «اتاق مونه» شهرت 
از  اتاقش  منظره  براساس  و  دارد 
افراد  است.  كشيده  تيمز  رودخانه 
موزه  به  تابلو  انتقال  زمان  تا  خاصي 
ساووي مي توانند اين تابلو را از 13 تا 
16 دسامبر در همين اتاق هتل ببينند. 
تابلو را استفن شور، دالل مطرح آثار 
داده  قرض  موزه  و  هتل  به  هنري 
خريد  براي  مي توانند  عالقه مندان  و 
 1.5 تابلو  اين  ارزش  كنند.  اقدام  آن 
است.  شده  زده  تخمين  دالر  ميليون 
مونه  نقاشي   26 از  يكي  واترلو»  «پل 
از رودخانه تيمز است (از اين 26 تابلو 

فقط چهار اثر پل واترلو را نشان مي دهد) كه از اقامت او در لندن برجا مانده است. اين تنها تابلويي است 
كه در موزه نگهداري نمي شود و مالك شخصي دارد. كايران مك دونالد، مدير هتل ساووي گفت: «اين هتل 
از سال 889 تا كنون محل اقامت هنرمندان بزرگ بسياري از جمله پيكاسو بوده، اما بدون شك تصوير 
مونه از تيمز معروف ترين اثر هنري است كه هتل را به ياد مي آورد.» مونه اين تابلو را تماما با پاستل 
كشيده است چراكه قلم موها، بوم نقاشي و ابزار رنگ روغن او به موقع به دستش نرسيدند. او در نامه اي 
به همسرش آليس نوشته بود: «به كار با پاستل هاي مختلف بازگشته ام. اگر اين مه نبود، لندن شهر بسيار 
زشتي بود.» ابزار نقاشي مونه يك هفته ديرتر به دستش رسيد و در نامه اي ديگر به آليس نوشت: «به 
لطف كارهايم با پاستل حاال مي دانم دقيقا مي خواهم چه چيز را بكشم.» كلود مونه (14 نوامبر 1840 - پنج 
دسامبر 1926) بنيانگذار مكتب امپرسيونيسم فرانسوي بود. اصطالح امپرسيونيسم از يك از نقاشي هاي 
او با عنوان «امپرسيون طلوع» گرفته شده است. مونه در پاريس متولد شد و در ژيورني زندگي اش پايان 
گرفت. در آكادمي سوئيس و مدرسه هنرهاي زيباي پاريس تحصيل كرد. با پيسارو، رنوار و سيسلي آشنا 
شد و با مانه و كوربه ديدار كرد. در سال 1874 نخستين نمايشگاه امپرسيونيست ها بر پا شد؛ مونه تا سال 

1882 در اين نمايشگاه و نمايشگاه هاي بعدي آن شركت كرد.

تالش براي حفاظــت از شام آخـــر

 «ميالن» يكي از آلوده ترين شهرهاي اروپاست. شاهكار «داوينچي» و «شام آخر»، كه در اين شهر نگهداري 
مي شود در معرض خطر فرسايش قرار گرفته است. اقدامات بسياري در جهت پاكسازي و تصفيه هواي 
محيط كليساي محل نمايش اين نقاشي صورت گرفته اما اين كارها چندان موثر نبوده است. در سال 2009 
دل  ماريا  غذاخوري «سنتا  سالن  در  مخصوصي  گرمايشي  و  هوا  تصفيه  دستگاه هاي  اروپايي  مسئوالن 
گراتسي» (سالن غذاخوري كليسا) نصب كردند تا نقاشي را از هواي آلوده مصون نگه دارند. سپس براي 
بررسي ميزان تاثير اين دستگاه هاي تهويه هوا از «كنستانتينس سيوتاس»، استاد مهندسي عمران و محيط 
زيست دانشگاه «كاليفرنياي جنوبي»، دعوت به همكاري شد. با نظر او دو مانيتور كنترل كيفيت هوا در 
كليسا نصب شد و در طول يك سال نمونه هايي از هواي پيرامون نقاشي مورد آزمايش قرار گرفت. نتايج 
نشان داد كه ميزان ذرات ريز و درشت اطراف نقاشي نسبت به هواي بيرون به ترتيب 88 و 94درصد 
كاهش يافته است. «سيوتاس» اعالم كرد: «اين مقدار كاهش بسيار قابل توجه و نتيجه كار بسيار مطلوب 
بوده است». با وجود اينكه متخصصان نتيجه كار «سيوتاس» را تحسين برانگيز مي دانند، معتقدند آلودگي 
ناشي از منابع داخل كليسا هم مي تواند به نقاشي بي نظير «داوينچي» آسيب برساند و خطر هنوز برطرف 
نگراني  باعث  مي شود  منتشر  هوا  در  بازديدكنندگان  بدن  پوست  از  كه  چربي  ذرات  بار  اين  است.  نشده 
متخصصان شده زيرا با وجود اينكه براي بازديد از نقاشي مقررات مشخصي وجود دارد، ميزان چربي از 
آنچه كه انتظار مي رفت بيشتر شده است. در يك زمان مشخص تعداد محدودي از افراد حق ورود به كليسا 
را دارند و 15 دقيقه به آنها فرصت داده مي شود تا از نقاشي داوينچي بازديد كنند. به عالوه ورود آنها از 
طريق اتاقي صورت مي گيرد كه مانع از ورود هواي خارج به داخل مي شود. «نانسي داهير» محقق دانشگاه 
«كاليفرنياي جنوبي» اظهار مي كند كه با وجود تمام تمهيدات انجام شده ذرات چربي پوست با گرد و خاك 
موجود در هوا تركيب مي شود و اگر با تابلو تماس پيدا كند روي آن مي نشيند. اين امر موجب آلودگي و 
كدر شدن تابلو مي شود. «داهير» مي گويد جابه جايي هاي قبلي تابلو هم آن را آلوده كرده است. حتي ذرات 
بسيار ريز واكسي كه اخيرا در مرمت تابلو استفاده شده هم مي تواند از تابلو خارج شود، با گرد و خاك 

هوا تركيب گردد و مانند ذرات چربي تابلو را تيره نمايد.
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت  دهم

دستاوردهاى خارجى و برخوردها:
موسيقى   زمينهء  در  كه  مى شويم  يادآور  چيز  هر  از  قبل 
برخورد ميان ايران،غرب و شرق از ديرباز وجود داشته  است.

موسيقيدانان فارسى از مدتها پيش در چين داراى  ارزش و اهميت 
بودند:«ابن بطوطه»اشعار سعدى را كه  آنزمان در قيد حيات بود 
در پكن شنيد.پس از اشغال بغداد در قرن هفدهم،موسيقيدانان 
ايرانى به استانبول تبعيد شدند. «تاورنيه»نقل مى كند كه چطور 
عباس  شاه  حضور  در  تا  شد  دعوت   فرانسوى  نوازندهء  يك 
سنتور بنوازد.(در آن دوره  سنتورسازى در فرانسه رايج بود)

و اين كار را با افتخار و آبرومندى به انجام رسانيد.هنگام ديدار 
صادق خان  محمد  و  حضور  شاه،سماع  ناصرالدين  فرانسه،  از 
كه  سردسته نوازندگان دربار بودند را همراه خود برد.حسينقلى  
استانبول   در  ماه  يك  كردند.آنها  اقامت  پاريس  در  باقرخان  و 
زمان   كردند.در  برگزار  كنسرتهايى  آنجا  در  و  بردند  بسر 
ناصرالدين شاه يك كنسرت ايرانى در سنت پترزبورگ برگزار 
رفتند.حوالى   انگلستان  به  ضبط  براى  ديگر  شد.نوازندگان 
و  آذر  السطان  خان،اقبال  درويش  آن  از  بعد  و  سالهاى 1914 
بسيارى ديگر از هنرمندان براى ضبط صفحه به تفليس رفتند 

كه صفحات مادر آن به اروپا فرستاده شد.
سان  نمايش   در  غربى  موسيقى  با  ايرانيها  ارتباط  جلوه  اولين 
توسط  نظامى  موسيقى   1882 سال  شد.(از  ظاهر  نظامى 
به   نسبت  شناختى  مى شد).آنها  داده  تعليم  فرانسوى  لومر 
ساده   ارزش  نظر  از  كه  آهنگهايى  اّما  «فوره»و«واگنر»نداشتند 
تشكيل   را  نظامى  موسيقى  بودند،رپرتوار  افتاده  پا  و  پيش  و 
از  لطيف تر  كه  سالنها  مخصوص  قطعات  آن  از  مى دادند.پس 
موسيقى نظامى بودند و سپس در دههء 1920 موسيقى رقص.

ديده  تعليم   دارالفنون  مدرسه  در  را  موسيقى  كه  خان  درويش 
ساخت. سرگرمى)  رقص(براى  براى  قطعه  چندين  بود،خود 

تأثير  تحت  كمى   احتماال  دوره  اين  در  ضرب  تكنيك  پيشرفت 
ريتم ها و صداى گردشى طبل هاى نظامى  بوده است.

كالم  داراى   محدود  امكانات  با  ابتدا  از  گردشى  صداهاى  (اين 
و بيانى به غايت شكيل و جاذبهء ريتميك بسيار زيادى  بودند) 
بررسى مقايسه ضرب و سازهاى ضربى نظامى نسبت  تشابه 
كشورهاى   موسيقى  در  كه  مى دهد  نشان  را  زيادى  بسيار 
همسايهء ايران به چشم نمى خورد.در عوض القاء و نفوذ غربى 
از لحاظ ملودى و فرم در موسيقى قرن هيجدهم كم و محدود 
را  شومان  تا  گرفته  موزارت  از  قطعاتى  تنها  ملى  شد.راديوى 
سنتى  نوازندگان  كه   است  زمانى  دورهء  اين  مى كرد.در  پخش 
ملوديهاى ساخته شدهء فرهنگ زده را خارج  مى كنند.اين سئوال 
مطرح است كه اگر آنها از موسيقى  قديمى تر اشباع مى شدند،چه 
مربوط  موسيقى  كنسرت  يك  وقتى  مى ساختند.  ديگرى  چيز 
با  شده  شيفته  شد،شنوندگان  اجرا  ايران   در  وسطى  قرون  به 
تعّجب دريافتند كه اين  موسيقى با موسيقى خودشان عميقا قابل 

مقايسه و سنجش  است.
و  عقيده   در  كاو  كندو  به  كه  بود  تا 1965  سالهاى 1925  بين 
پرداخته    19 و   18 قرون  به  مربوط  اروپايى  موسيقى  ذوق 
تسلط  شيپور  و  تار،ويولن،پيانو  نواختن  به  شد.وزيرى(كه 
داشت)قطعاتى چند صدايى(پلى فونيك)ساخت و اولين  متدها را 
بصورت  را  خود  فعاليتهاى  نمود.او  تنظيم  ويولن  و  تار  براى 
گسترش  اپرت   براى  قطعاتى  و  تار  تايى   4 قطعات  ساختن 
كرد. تنظيم  يا  و  ساخت  سنتى  شيوه  به  قطعاتى  داد.همچنين 
و  هستند  كنترپوان   شكل  به  وى  ساختهء  سنتى  تصنيفهاى 
با  و  پيچيده تر  و  مركب تر  ساختار  نظر  از  خصوصا  فرم  اين 
و  نواختن  حقيقى  و  جدى  است.نوازندگان  منطبق تر  موضوع 
حتى ساختن آهنگهاى والس،پازو و دوبل، تانگو و فوكس تروت 
را بى ارزش نمى دانند البته تا جائيكه  شيوه،عميقا تحت تأثير آنها 
قرار نگيرد.باالخره در حدود سالهاى 1960 اعالم شد كه انطباق 
آهنگى  است.(مد  بوده  ممكن  غير  ايرانى  موسيقى   با  هارمونى 
مشكل  ايجاد  باعث  دستگاههاى  از  بسيارى  در  انطباق  عدم  و 
مى گردد.)اّما كنترپوآن راهى براى پيشرفت و ترقى اين موسيقى 
و  ضرب  اركستر،براى 40  و  ضرب  براى  شد.كنسرتو  دانسته  
شد.اينها  ساخته  غيره  و  سه تار  سنتور،براى  تكنواز،براى  يك  
(به تصوير صفحه مراجعه شود) همه به خاطر اين بود كه به 
تنها  كه  كنيم».چرا  عمل  اينگونه  مى توانيم   هم  بگويند:«ما  غرب 
از ديدگاه(براى كسب  تجربه)تجربى اين كارها انجام مى شد و 

هيچيك از عناصر خارجى بغير از كنترپوان دوامى نداشت.

ادامه دارد

تب بيتــــل ها در 
زمستان سال 1964

وقتى به موسيقى و راك اند رول دهه شصت مى نگريم هاله اى از ابهام 
گردد. مى  نمايان  دوران  ان  رويايى  و  اسرارآميز  موسيقى  چهره  بر 

كيست كه توانايى انكار شور و شعف ،بى پروايى،خالقيت و نوآورى 
موسيقى آن دوران را داشته باشد؟كيست كه پديده شگفت انگيز دهه 
شصت بيتل ها را به فراموشى بسپارد؟ زمستان 1964يادآور بيمارى 
صدهاهزار  گريـبــان  كه  شيدايى  بيتل  تب  و  است  دوران  آن  العالج 
جوان بريتانيايى را گرفت! جنونى مبهم و ناشناخته كه در كوتاهترين 
زمــــان سرتاسربريتانيا را پيمود و ناگهان از آتالنتيك سردراورده 
 I WANT TO HOLD YOURند.ترانه دوا  ريشه  آمريكا  در  و 
HAND نخستين شوك بيتل ها بود .ترانه زيباى بيتل ها صدرنشين 
جدول موسيقى انگلستان شد و موجى از شگفتى را در ميان جوانان 
چشمان  از  را  خواب  ديگر  اى  ترانه  بعد  هفته  اورد.يك  پديد  انگليسى 
را  ها  بيتل   PLEASE ,PLEASE,ME انگيز  اعجاب  ترانه  ربود  آنان 
اين  از  داد.اوضاع  قرار  انگلستان  و  آمريكا  موسيقى  جدول  صدر  در 
هم عجيب و غريب تر بود! پنج ترانه نخست جدول موسيقى انگلستان 
از بيتل ها بود و سال هنوز به پايان نرسيده بود كه 29 ترانه بيتل ها 
همگى به عنوان برترين هاى موسيقى آمريكا و انگلستان معرفى شدند.

به  حاضرحتى  عصر  موسيقى  گروههاى  ترين  موفق  و  مشهورترين 
اندازه يك چهارم موفقيت بيتل ها را كسب نكرده اند!!حتى گروه موفق 
و پر اوازه OASIS كه تقليدى سطحى و كم مايه از بيتل ها است نيز 
 ED SULIVAN در برابر جادوى بيتل ها ناتوان مانده اند.اد سوليوان
فرودگاه  از  كه  زنده  اى  برنامه  در  تلويزيون  جدى  و  خشك  مجرى 
پا  از  سر  كه  جوانانى  برابر  در  ميشد  پخش  لندن   HEATHROW
بودندگفت:مگر  ها  بيتل  ورود  منتظر  خيره  و  مبهوت  و  شناختند  نمى 
آنها  وار  آشفته  و  ديوانه  اينچنين  شما  كه  هستند  كسانى  چه  ها  بيتل 
را دوست مى داريد؟سپس با هيجان خاص خود بيتل ها را به مبارزه 
طلبيد!نخستين برنامه تلويزيونى زنده بيتل ها در فوريه 1962 هفتاد 
در  بودند.  ها  بيتل  تلويزيونى  هنرنمايى  نخستين  شاهد  نفر  ميليون 
بر  راك  موسيقى  ستاره  پريستلى  الويس  تبريك  پيام  برنامه  ابتداى 
شور و هيجان برنامه افزود و تشويق و شادى بينندگان را به دنبال 
داشت. جوانان آن دوره خوب به ياد دارند كه در زمان اجراى شوى 
روحيه  به  ديگرى  زمان  هر  از  بيش  آمريكا  مردم  ها  بيتل  تلويزيونى 
اى شاد و نشاط و سرزندگى نيازمند بودند.غم فقدان رييس جمهور 
جوان و كاريزماتيك كه دو ماه قبل از آن مورد سؤ قصد قرار گرفته 
و به قتل رسيده بود موجى از نااميدى را در ميان جوانان به وجود 
آورده بود و شايعه جنگ نيز به اين وضعيت دامن ميزد.اما سرنوشت 
زده  رقم  رسيده  راه  از  تازه  جوان  چهار  اين  براى  را  ديگرى  طالع 
با  ها  بيتل  كه  يابيم  درمى  گذشته  به  نگاهى  با  نيك!  بس  طالعى  بود 
شعور  و  دورانديشى  و  انتها  بى  سرزنده،جادويى  و  شاد  اى  روحيه 
و  حاالت  تغيير  خوددر  اعجازانگيز  قدرت  و  انكارناپذير  موسيقيايى 
روحيات جوانان ان دوره سهم به سزايى داشتند.هارمونى بى نظير و 
سحرآميز بيتل ها، شوخى ها،لطيفه ها و لبخندهاى به يادماندنى،آنها 

را از ساير گروهها و خوانندههاى آن دوره متمايز مى كرد.

بندر  از  انها  كه  بود  اين  بودند!واقعيت  آمده  ديگر  دنييايى  از  ها  بيتل 
سال 1940  لنون  بودند.جان  امده  انگلستان  غربى  شمال  در  ليورپول 
ناپديد  و  كرده  رها  را  مادرش  و  او  لنون  شد.پدر  متولد  ليورپول  در 
اى  بچه  داشت.پسر  عهده  بر  اش  عمه  را  جان  سرپرستى  بودو  شده 
خريده  او  براى  گيتارى  لنون  مادر  بود.  موسيقى  عاشق  كه  عصبى 
بودكه روى آن برچسبى با اين عبارت ديده مى شد:اين گيتار در برابر 

شكستگى ضمانت ميشود.لنون به سرعت نواختن گيتار را فرا گرفت 
بود   THAT WILL BE THE DAY نواخت  كه  آهنگى  نخستين  و 
ترانه اى زيبا از بادى هالى خواننده مشهور راك! پل مك كارتنى در 
سال 1942 متولد شد و خيلى زود نزديكترين دوست و يار صميمى 
لنون شد.ترانه سرايى و خواندن برخى از بهترين ترانه هاى بيتل ها را 
مك كارتنى به عهده داشت.او نيز در كودكى مادر خود را بر اثر ابتال 
به سرطان از دست داده بود و تا حدودى با روحيات لنون همخوانى 
داشت.در سال 1957 لنون گروه QUARRYMEN راتشكيل داد و در 
همان سال دوست و همكالسى مك كارتنى يعنى جورج هريسون به 
آنها پيوست در حالى كه تنها 14 سال داشت! در سال 1960 آنها عنوان 
SILVER BEATLES را براى گروه خود برگزيدندو با پيوستن پت 
بست به گروه انها سفر به آلمان را آغاز كردند و در كلوبى در شهر 
هامبورگ به مدت يكهفته به اجراى برنامه پرداختند. در سال 1962 پت 
بست جاى خود را به يك طبال ليورپولى داد. رينگو استار با نام اصلى 
ريچارد استاركى متولد 1940 در ليورپول. بعد از اجراى چندين برنامه 
نخستين  اى.ام.آى  شركت  همكارى  با  و  اپستاين  برايان  مديريت  به 
موسيقى  دنياى  به   DO LOVE ME نام  با  گروه  استوديويى  آلبوم 
ترانه   1963PLEASE PLEASE ME سال  كريسمس  شد!  عرضه 

شماره يك لقب گرفت و تب بيتل شيدايى گسترش يافت . 

آمريكا  به  ها  بيتل  ورود  زمان  در  كه  است  اين  بر  اعتقاد  عموما 
و  ريچارد  ،ليتل  برى  چاك  نظير  رول  اند  راك  موسيقى  پيشگامان 
الويس پريستلى به تدريج به بوته فراموشى سپرده شده و جاى خود 
اما  دادند  چكر  چابى  و  آوالون  فرانكى  چون  نماهايى  خواننده  به  را 
پرچم  زير  خدمت  به  سال 1958  در  الويس  گرچه  نيست.  اين  حقيقت 
گذشته  دوران  موفقيت  هرگز  نيز  بازگشت  از  پس  و  شد  فراخوانده 
سانحه  در  رول  اند  راك  شهير  خواننده  هالى  بادى  و  نكرد  كسب  را 
هوايى سال 1959 به قتل رسيد و چاك برى و ليتل ريچارد و جرى 
لى لويس از دور خارج شدند اما صحنه از موسيقى خوب و ارزشمند 
هنرنمايى  و  تولد  از  قبل  يكسال   1963 سال  نبود…در  خالى  بالغ  و 
بيتل ها دنياى موسيقى راك به نام بزرگانى چون دريفترز ، بيچ بويز، 
و  وندالس  مارتا   ، موتاون   ، ميراكل   ، كوك  سام   ، اوربيسون  روى 
گروههايى نظير كريستال و رونتس مزين بود. آنچه كه بيتل ها را از 
اين بزرگان متمايز ميكرد جذابيت پر زرق و برق ، خيره كننده و جلوه 
گر و ارتباطات عاطفى و تاثيرگذار گروه بود كه در فيلم مشهور شب 
ساريس  بود.اندرو  نمايان  خوبى  به  ها  بيتل  بازى  با  سخت  روز  يك 
منتقد سرسخت و سرشناس به اين فيلم لقب همشهرى كين فيلمهاى 
JUKEBOX را داده است ! در سال 1965 بيتل ها به چنان شهرتى 
دست يافته بودند كه مشهورترين جايزه بريتانيا يعنى جايزه سلطنتى 
باكينگهام  سلطنتى  كاخ  در  اى  بى.   . ام  جايزه   . گرفت  تعلق  انان  به 
استار  رينگو  شد.  اهدا  انگلستان  موسيقى  جوان  اعجوبه  چهار  اين  به 
خواهم  نگاه  را  جايزه  اين  مرگ  هنگام  تا  گفت:  جايزه  دريافت  از  پس 
داشت تا آ ن هنگام كه با من دفن شود. در سال 1965 آلبوم تحسين 
روحبخش  هاى  ملودى  با  همراه   THE RUBBER SOUL برانگيز 
ارمغان  به  ها  بيتل  براى  را  جهانى  شهرتى  زيبا  بسيار  هاى  ترانه  و 
آورد. پس از برگزارى كنسرت بزرگ بيتل ها در سال 1966 كه در 
سانفرانسيسكو برگزار شد آنها فعاليت خود را به ضبط ترانه ها در 
استوديو محدود كردند. آلبوم مشهور REVOLVER در سال 1966 
و حماسه انديشمندانه بيتل ها يعنى آلبوم زيبا ، مشهور و به يادماندنى 
SGT.PEPPER”S LONELY HEARTS CLUB BAND در سال 
1967و آلبوم WHITE ALBUM در سال 1968 و اثر درخشان و 
بى بديل گروه يعنى ABBEY ROAD در سال 1969 حاصل تالش 
گروهى آنان در اين چند سال بود . ميليونها عاشق و طرفدار موسيقى 
دوران سخت و تاريك دهه شصت را با نور خيره كننده بيتل ها سپرى 
كردند و ترانه هاى اين گروه كليد حل معماهاى شگفت انگيز آن دوران 
به  را  مهلكى  ضربه  يكديگر  از  لنون  و  كارتنى  مك  جدايى  اما  گرديد. 

گروه وارد آورد و در نهايت باعث از هم پاشيدگى گروه شد .

ن لنون با يوكو اونو هنرمند آوانگارد ژاپنى و پل مك كارتنى نيز با 
ليندا ايستمن عكاس موسيقى راك ازدواج كردند و فاصله بين لنون و 
مك كارتنى عميق تر شد . در سال 1969 لنون تصميم بر انحالل بيتل 
ها گرفت ام با مخالفت مك كارتنى روبرو شد ولى يكسال بعد خود مك 
كارتنى خبر انحالل بيتل ها را اعالم كرد و موفقترين و پرآوازه ترين 
يكصد  فروش   . گرفت  قرار  فروپاشى  آستانه  در  دنيا  موسيقى  گروه 
ميليونى ترانه ها و پايانى اينچنين تلخ و ناگوار همه چيز تمام شد. مك 
كارتنى و همسرش اقدام به تشكيل يك گروه كرد و جورج هريسون با 
گرايش عميق به عرفان شرقى در خود فرو رفت و به فراموشى سپرده 
هميشگى  يار  و  دوست  خانه  در  انزوا  و  غربت  در  نهايت  در  و  شد 
خود پل مك كارتنى جان سپرد . رينگو استار نيز به تنهايى به ضبط 
ترانه هاى مورد عالقه خويش پرداخت و در چند برنامه تلويزيونى نيز 
دوست  هميشه  كه  جايى  رفت  نيويورك  به  نيز  لنون  جان  شد.  ظاهر 
ميداشت و سرانجام در سال 1980 روى صحنه به ضرب گلوله يكى 
از هواداران مجنون بيتل ها به قتل رسيد و اين پايان بيتل ها بود اما نه 
براى ترانه هاى آنان كه ابدى بوده و در ياد و خاطر هواداران بيتل ها 

جارى و زنده و پويا خواهد بود.
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آدل براى عاشق شدن آماده است!
پرفروش  آلبومهاى  در  كه  تو"  مثل  نفر  "يك  آهنگ  موفق  خواننده 

شكست   "21" و   "19"
در  را  دردناكش  عشقى 
بيان  ترانه  و  شعر  قالب 
كسى  اينكه  از   ، كند  مى 
را ندارد كه موفقيتهايش 
كند  تقسيم  او  با  را 
احساس خيلى بدى دارد. 
بخواهم  گفت:"اگر  او 
اينكه  از  بگويم  صادقانه 
اين  كه  ندارم  را  كسى 
را  شاديهايم  و  موفقيتها 
گاهى   ، كنم  تقسيم  او  با 
بدبختى  احساس  اوقات 

مى كنم . من انتظار زيادى ندارم فقط دلم مى خواهد عاشقانه يك 
نفر را دوست داشته باشم و او هم به همان اندازه عاشق من باشد." 
" از تابستان سال 2009 كه در عشق شكست خوردم تا به امروز 
اصال" آمادگى نداشتم كه دوباره عاشق بشوم . در طول اين مدت 
هم ، هيچ كس بر سر راهم قرار نگرفت كه نظرم را تغيير بدهد و مرا 

عاشق خودش كند." 
موفقيت آلبوم" 21 "باعث شد كه خاطرات عشق شكست خورده اين 
خواننده مرتبا" براى او تداعى شود و بيشتر در ذهن او باقى بماند 

و همين موضوع باعث شد كه او غمگين تر و ناراحتتر شود. 
"من در اين مدت ، خيلى غمگين و ناراحت بودم و از زمانى كه اين 
آلبوم منتشر شد ، شدت اندوه و ناراحتى من خيلى بيشتر شد چون 
همه آهنگهاى اين آلبوم خاطرات او را برايم ياد آورى مى كند و من 
با شنيدن اين آهنگها نا خودآگاه به ياد او مى افتم . اما در اين مدت 

نتوانستم به هيچ كس عالقمند شوم." 
"خيلى احساس تنهايى مى كنم و دلم خيلى براى او تنگ شده است . 
با شنيدن اين آهنگها اشتباهات و ناراحتيهاى اين عشق برايم مرور 
ناراحت  و  خاطر  رنجيده  او  از  بيشتر  شود  مى  باعث  و  شود  مى 

شوم." 

 
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 
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  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
 

آلبوم جديد امى وينهاوس در ميان 
10 آلبوم برتر قرار گرفت

كه  او  جديد  آلبوم   ، انگليسى  جوان  خواننده  اين  مرگ  از  بعد  ماه   4
"گنجينه هاى پنهان " نام دارد ،منتشر شد و در ميان 10 آلبوم برترقرار 

گرفت.
كه  است  وينهاوس  امى  از  نشده  منتشر  آهنگ   12 شامل  آلبوم  اين 
توسط "ساالم رمى" و" مارك رونسون " تهيه و گردآورى شده است.
قرار  برتر  آلبومهاى  بندى  رده  جدول  هشتم  مكان  در  كه  آلبوم  اين 

گرفته است ، سومين آلبوم اين هنرمند است.
پرفروشترين  "كريسمس"  نام  ،با  بابل  مايكل  كانادايى،  خواننده  آلبوم 
آلبومها  برترين  جدول  نخست  جايگاه  در  قدرت  وبا  بود  هفته  آلبوم 

قرار گرفت .
آلبوم موفق آدل با نام "21" نيز اين هفته مكان دوم اين جدول را از 
آن خود كرد .اين آلبوم عنوان پرفروشترين آلبوم سال 2011 را بخود 

اختصاص داده است.

ليدى گاگا احساس مى كند كه 
ذاتا" يك كولى دوره گرد است.

اين خواننده مشهور و موفق كه هنوز خانه اى براى خود نخريده 
از  و  است  بدوش  خانه  و  آواره  هم  هنوز  كه  دارد  قبول   ، است 
نظر او خريدن خانه هدر دادن پول است زيرا او اكثر اوقات براى 

برگزار كردن كنسرت در نقاط مختلف جهان در سفر است.
او گفت:"من خيلى شبيه كولى هاى دوره گرد هستم زيرا نمى توانم 
براى مدت زيادى در يك جاى ثابت اقامت كنم . به نظر من خريدن 
خانه هدر دادن پول است زيرا من دوست دارم دائما" در جاده ها 

و در سفر باشم.
اگرچه من يك خواننده پاپ هستم و به نظر مى رسد كه معامله يك 
خانه اصال" براى من مهم و قابل توجه نيست اما هرچه كه هستم 
انجام چنين معامله اى و پرداخت چنين مبلغى هنوز هم براى من 
بايد  زيادى  پول  خانه  خريد  براى  رسد.  مى  نظر  به  زياد  خيلى 
پرداخت كنم."البته فقط خريدن خانه نيست كه اين خواننده 25ساله 
را نگران مى كند بلكه پرداخت ماليات نيز از نظر او هدر دادن پول 
است و او را نگران مى كند. پرداخت اين همه پول براى ماليات او 
وقتى كه من برگه ها و چك مربوط  را متعجب مى كند.او گفت:" 
به پرداخت ماليات امسال را امضاء مى كردم ، مى خنديدم . در 
واقع همه ما مى خنديديم زيرا من بايد پول بسيار زيادى به اداره 
ماليات  براى  پول  همه  آن  دادن  هدر   . كردم  مى  پرداخت  ماليات 

واقعا" باور كردنى نبود."
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كمبود سم در آمريكا 
براي اعدام!

آمريكا ساالنه حدود 100 نفر را اعدام مي كند
يك روزنامه آلماني در گزارش مفصلي خبر داده 
اصلي  ماده   نمي تواند  پس  اين  از  آمريكا  كه  است 
سمي را كه به محكومان به اعدام در آمريكا تزريق 
هفته  اين  از  كند.  وارد  اروپا  اتحاديه   از  مي شود 
اتحاديه  از  صدور  براي  ناتريم»  «تيوپنتال  ماده 
آلماني  روزنامه   است.  ويژه  مجوز  نيازمند  اروپا 
«زود دويچه» گزارش داده است كه از روز جمعه  
ماده اي  كه  ناتريم»  «تيوپنتال  صدور  هفته،  اين 
كه  است  سمي  اصلي  تركيبات  از  و  بي حس  كننده 
به  محكومان  به  آمريكا  ايالت هاي  از  بسياري  در 
اتحاديه   كميسيون  طرف  از  مي شود،  تزريق  اعدام 
اروپا محدود مي شود. طبق اين گزارش قرار است 
و  تدوين  واحدي  صادراتي  ضوابط  زمينه  اين  در 
«اسيدهاي  همه   شامل  ضوابط  اين  شود.  منتشر 
و  كوتاه  تاثيرات  داراي  كه  مي شود  باربيتوريك» 
«تيوپنتال  كننده   بي حس  ماده   هستند.  مدت  ميان 
ناتريم» يكي از آن  هاست. با اين ماده در ايالت هاي 
محكوم  تبهكاران  آمريكا  «واشنگتن»  و  «اوهايو» 
ديگر  ايالت  در 33  ماده  اين  مي كشند.  را  اعدام  به 
تشكيل  را  سمي  تركيبي  اصلي  بخش  نيز  آمريكا 
مي دهد كه براي كشتن محكومان به اعدام به آنان 
ساالنه  آمريكا  رسمي،  آمار  طبق  مي شود.  تزريق 
حدود 100 نفر را اعدام مي كند ولي چند ماهي است 
و  است  شده  روبه رو  سم  كمبود  با  كشور  اين  كه 
به  را  اعدام  احكام  اجراي  ناچارند  مسئول  مقامات 
تعويق اندازند. علت اين مسئله آن است كه شركت 
«هوسپيرا» يعني تنها شركت توليدكننده درآمريكا، 
ديگر حاضر به توليد ماده اي نيست كه براي كشتن 
مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد  اعدام  به  محكومان 
از  را  زمينه  اين  در  خود  محصول  شركت  اين 
بازار جمع آوري و توليد آن را متوقف كرده است. 
خارج  در  را  ماده  اين  بود  مدتي  آمريكا  مقامات 
خريد  براي  كشور  اين  تالش  ولي  مي كردند.  تهيه 
اين ماده به ميزان زياد در بازارهاي اروپا، با اقدام 
روبه رو  ناكامي  با  اروپا  اتحاديه   كميسيون  اخير 
«فيليپ  محدوديت،  اين  پشتيبانان  از  يكي  شد. 
روسلر»، وزير اقتصاد آلمان است. وي كه پيش تر 
وزارت  زمان  در  بود،  كشور  اين  بهداشت  وزير 
جاري،  سال  ژانويه   ماه  در  پست  اين  در  خود 
شركت هاي آلماني را فراخواند تا در همبستگي با 
شركت آمريكايي، از فروش ماده يادشده به آمريكا 
خوداري كنند. آمريكا از كشورهايي است كه در آن 
حكم اعدام هنوز صادر و اجرا مي شود. محكومان 
در  سال ها  ناچارند  گاهي  كشور  اين  در  اعدام  به 
بمانند.  حكم  اجراي  انتظار  در  خود  سلول هاي 
روانشناسان آمريكايي و سازمان عفو بين الملل از 
اين رويه به شدت انتقاد مي كنند و آن را «مجازات 
انتظار  آنان،  گفته   به  مي خوانند.  اقساط»  با  مرگ 
دراز مدت در سلول هاي مرگ، چيزي جز شكنجه  
به  محكومان  از  بعضي  نيست.  محكومان  روحي 
اعدام  حكم  كه  نمي دانند  لحظات  واپسين  تا  اعدام 
آنان به تعويق افتاده است. شماري از آنان از چنين 
الكتريكي  صندلي  روي  يا  مرگ  اتاق  در  تصميمي 
مطلع مي شوند. يكي از محكومان به اعدام كه مدتي 
صداي  شنيدن  از  برده،  سر  به  مرگ  سلول  در  را 
مشابه  سلول هاي  در  كه  داده  خبر  كساني  گريه 
محكوماني  آمريكا  در  بوده اند.  اعدام  انتظار  در 
خود  خانواده هاي  با  بار  چند  كه  داشته اند  وجود 
آنان  اعدام  حكم  اجراي  هربار  ولي  كرده اند  وداع 
بيشترين  كشور  اين  در  است.  افتاده  تعويق  به 
تنها  ولي  مي گيرد.  انجام  تگزاس  ايالت  در  اعدام ها 
باعث  گاهي  كه  نيست  دادگاه  لحظه   واپسين  پيام 
چند  مي شود.  اعدام  حكم  اجراي  افتادن  تعويق  به 
زندان  مقامات  آمريكا،  اوهايو  ايالت  در  پيش  سال 
از  يكي  سياهرگ  مي كردند  تالش  دقيقه   60 حدود 
محكومان به اعدام را بيابند تا زهر را به وي تزريق 
كنند. اين تالش سرانجام ناموفق ماند و محكوم را 
دوباره به سلولش بازگرداندند تا در انتظار تاريخ 
ديگري باشد. در اروپا تنها كشوري كه حكم اعدام 

را اجرا مي كند روسيه سفيد است.

افزايش شمار جنگ ها در جهان

نخستين  براي  جهان  در  مسلحانه  درگيري هاي  و  جنگ ها  شمار 
بار پس از شش سال رو به افزايش گذاشته است. پژوهشي تازه 
در دانشگاه هامبورگ نشان مي دهد كه جهان در سال 2011 بيش 
از سال هاي گذشته شاهد جنگ و خونريزي بوده است. بر اساس 
پژوهش دانشگاه هامبورگ، آفريقا با 13 مورد، آسيا با 11 مورد و 
خاورميانه و غرب نيز با 11 مورد مناطقي بوده اند كه بيش از همه 
سال  در  ديده اند.  آسيب  سال 2011  در  مسلحانه  درگيري هاي  از 
2010 ميالدي، 33 مورد جنگ در جهان به ثبت رسيده بود و به 
اين ترتيب اين سال پايين ترين سطح از سال 1993 را تجربه كرد. 
اما در سال 2011 شمار جنگ هاي ثبت شده افزايش يافته و به 36 
مورد رسيده است. براي نمونه امسال در آمريكاي التين تنها يك 
جنگ در كلمبيا به ثبت رسيده كه از سال 1964 در جريان است. 
و  عاج  ساحل  سودان ،  در  درگيري  تازه  مورد  سه  نيز  آفريقا  در 
بروندي وجود داشته است. قاره آسيا در اين سال شاهد درگيري 
تازه ميان تايلند و كامبوج بوده و در خاورميانه نيز جنگ در ليبي 
دانشگاه  پژوهش  شده اند.  آغاز  يمن  در  مسلحانه  درگيري هاي  و 
هامبورگ با بررسي جغرافياي اين درگيري ها نتيجه گرفته كه 90 
درصد اين كشمكش هاي مسلحانه در كشورهاي جهان سوم روي 
سال  رويدادهاي  پژوهش،  اين  اندركاران  دست  گفته   به  داده اند. 
در  جنگ  نابرابر  توزيع  بر  مبتني  كارشناساني  مشاهدات   ،2011
سراسر جهان از سال 1945 را تاييد مي كند. در عين حال، شماري 
از درگيري ها در سال جاري ميالدي به پايان رسيده اند. از جمله 
كشمكش ها  يمن،  در  حوثي  شورشيان  عليه  مسلحانه  فعاليت هاي 
ميان چاد و سودان و همچنين فعاليت ها عليه گروه تروريستي «راه 
درخشان» در پرو. طوالني ترين جنگ از سال 1948 عليه گرو ه هاي 
از  نيز  فيليپين  حال  همين  در  است.  جريان  در  ميانمار  در  اقليت  
و  «ميندانائو»  در  يكي  مسلحانه،  درگيري  دو  شاهد   1970 سال 
ديگري عليه سازمان كمونيستي NPA در اين كشور است. در اين 
پژوهش واژه جنگ به درگيري هاي گروهي خشونت آميزي اطالق 
شده است كه دست كم دو نيروي مسلح در آن شركت داشته و از 

هدايتي مركزي برخوردار باشند.

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

گوناگون

عظيم ترين كوچ انساني در چين
در چين تعطيالت سال نو از 8 ژانويه شروع و تا 19 فوريه ادامه خواهد 
تعطيالت  اين  مي شود.  ناميده  «چونيون»  چيني ها  مسافرت  فصل  يافت. 
فرصت  اين  مي شود.  آغاز  چين  قمري  جديد  سال  شروع  از  قبل  روز   15
خوبي براي چيني هاي پر كار است تا به تعطيالت بروند. اما تصور كنيد 
بيشتر مردم چين بخواهند سفر كنند چه اتفاقي در فرودگاه ها، ايستگاه هاي 
راه آهن و پايانه ها مي افتد؟ در تعطيالت چونيون سال 2008، تعداد سفرهاي 
تفريحي و بين شهري باالتر از جمعيت چين بود و به بيش از 2 ميليارد سفر 
با  يافته اند.  شهرت  سال  در  انساني  كوچ  عظيم ترين  به  سفرها  اين  رسيد. 
قطارها،  از  سفر هايشان  براي  دوباره  چيني ها  ميالدي،  جديد  سال  شروع 
هواپيماها و اتوبوس ها طي ماه هاي ژانويه و فوريه استفاده خواهند كرد. 
تعطيالت  در  سفر  ميليارد   3/2 تقريبا  چين  ملي  حمل ونقل  سيستم  امسال 

پيش رو خواهد داشت كه 9/1 درصد بيش از سال 2011 است. با در نظر 
گرفتن جمعيت 1/3 ميلياردي چين، كم وبيش به طور ميانگين هر شهروند 
دو بار از جايي به جاي ديگر مي رود. با توجه به آمار كميسيون توسعه 
ميليارد   2/845 مي كنند،  استفاده  قطار  از  مسافر  ميليون   235 چين،  ملي 
دريا  طريق  از  مي دهند  ترجيح  ميليون  و 43/5  است  راه  در  جاده اي  سفر 
سفر كنند. 34/88 ميليون نفر هم با هواپيما جابجا مي شوند. با اين حال در 
اين گزارش توضيحي در مورد روش محاسبه اين ارقام داده نشده است. 
كه  هستند  كارگراني  و  دانشجويان  چونيون  تعطيالت  مسافران  بيشترين 
چين  كارند.  يا  تحصيل  به  مشغول  خانه  از  دور  چين  بزرگ  شهر هاي  در 
تقريبا 10 هزار كيلومتر خط راه آهن قطارهاي پر سرعت راه اندازي كرده 
است اما با اين وجود اغلب مسافران ترجيح مي دهند از قطارهاي معمولي 
يا اتوبوس ها به خاطر كرايه كمترشان استفاده كنند. براي بيشتر كارگران 
سال نو يكي از معدود فرصت هايي است كه مي توانند نزد خانواده هايشان 
باشند. فستيوال سال اژدها از 23 ژانويه 2012 شروع مي شود و تعطيالت 

سراسري از 22 تا 28 ژانويه.

تغيير فعاليت مغز فقط با يك هفته 
بازي رايانــــــه اي خشن

مطالعات گسترده اي براي پي بردن به اثرات بازي هاي رايانه اي خشن و ديدن 
فيلم هاي خشونت آميز در اياالت متحده، اروپا و ژاپن انجام شده است. «كرگ 
اندرسون» استاد روانشناسي و رئيس بخش مطالعات خشونت در دانشگاه آيوا 
رفتارهاي  احتمال  مجازي  قساوت  و  خشونت  معرض  در  گرفتن  قرار  مي گويد 
خشونت آميز را هم در كوتاه مدت و هم در بلند مدت افزايش خواهد داد. محققان 
مي گويند بچه هايي كه بازي هاي رايانه اي خشن بازي مي كنند يا فيلم هاي خشونت 
آميز مي بينند خودشان خشن و پرخاشگر مي شوند؛ اما اين سوال وجود دارد 
صفحه نمايش  در  آنچه  بچه ها  آيا  رفتار مي شود؟  تغيير  اين  باعث  چيز  چه  كه 
مي بينند را فقط تقليد مي كنند يا اين بازي ها اثر عميقي روي مغزشان مي گذارد 
«وينسنت  دكتر  سواالت  اين  به  پاسخ  براي  مي كند؟  متحول  را  رفتارشان  و 
مطالعه  را  رسانه اي  خشونت  مدت ها  اينديانا  دانشگاه  در  همكارانش  و  متيوز» 
دو  به  تصادفي  طور  به  را  آموز  دانش   28 جديدشان  تحقيق  در  آنها  كرده اند. 
گروه تقسيم كردند. گروه اول هر روز به مدت يك هفته بازي هاي خشن رايانه اي 
بازي مي كردند و گروه دوم بازي هايي كه خشونت در آنها جاي نداشت. هيچ 
كدام از اين دانش آموزان تجربه زيادي در بازي هاي رايانه اي نداشتند. محققان 
حال  در  را  كنندگان  شركت  مغز  عملكرد  كنشي،   MRI از  استفاده  با  ابتدا  در 
از  بعد  كردند.  اسكن  احساسي  غير  يا  احساسي  محتواي  با  فعاليت هايي  انجام 
تكاليف  كردن  كامل  حين  در  آنها  مغزي  فعاليت هاي  رايانه اي  بازي  هفته  يك 
آزمايشگاهي دوباره اسكن شد. پژوهشگران دريافتند آنهايي كه بازي هاي خشن 
بازي مي كردند فعاليت مغزي كمتري در بخش هاي مربوط به احساسات، توجه، 
تمركز و خويشتنداري داشتند. دكتر متيوز مي گويد: «مطالعات رفتاري افزايش 
رفتار پرخاشگرانه و خشونت آميز را بعد از انجام بازي هاي خشن نشان داده اند. 
احتماال  كه  مي آيد  وجود  به  مغز  عملكرد  در  تغييراتي  مي دهد  نشان  تحقيق  اين 
مربوط به آن رفتارهاست. ماندگاري اين تغييرات مشخص نيست و بعد از يك 
العمل هايي  عكس  و  مي كند  تغيير  دوباره  مغزي  فعاليت هاي  نكردن  بازي  هفته 
عادي تر نشان مي دهد. با اين حال عملكردهاي مغزيشان كامال به حالت قبل از 
مقابل  در  آميز  خشونت  كلمات  به  پاسخ  گردد.»  برنمي  خشن  بازي هاي  انجام 
كلمات معمولي عاري از خشونت اولين فعاليتي بود كه شركت كنندگان در هنگام 
آسيب رساندن  زدن،  شامل  خشن  كلمات  مي دادند.  انجام  مغزشان  شدن  اسكن 
و كشتن در مقابل كلمات عاري از خشونت دويدن، راه رفتن وحرف زدن بود. 
اين كلمات در رنگ هاي متفاوتي نمايش داده مي شد و شركت كنندگان بايد رنگ 
«تست  به  روانشناختي  آزمايش  اين  مي دادند؛  تشخيص  را  كلمه  هر  به  مربوط 
كلمه اي  معناي  اول  دارند  تمايل  افراد  معمول  طور  به  است.  مشهور  استروپ» 
كه مي خوانند را پردازش كنند بنابراين براي تشخيص رنگ تاخيري وجود دارد. 
نتايج تحقيق نشان داد كساني كه بازي هاي خشن بازي نمي كنند تاخيرشان در 
فعاليت  آميز  خشونت  كلمات  با  برخورد  هنگام  اما  است  عادي  العمل ها  عكس 
بيشتري در بخش هاي احساسي مغزشان دارند. با اين حال كساني كه بازي هاي 
خشونت آميز بازي مي كنند فعاليت مراكز احساس مغزشان به طور محسوسي 
كم مي شود. فعاليت ديگري براي تست توجه و تمركز طراحي شده بود و نشان 
داد كه انجام بازي هاي خشن بعد از يك هفته فعاليت مربوط به بخش هاي توجه 
مغز  فعاليت هاي  تغييرات  مي گويد  متيوز  دكتر  مي دهد.  كاهش  را  مغز  تمركز  و 
بعد از بازي هاي خشن شبيه اختالالتي است كه نوجوانان اجتماع ستيز دارند. 
اين نتايج در دادگاه ها مورد استفاده قرار گرفته اند تا بازي هاي خشن را براي 

بچه ها محدود كنند.
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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)

كنكور دشوار رانندگان 
تاكسي در لنـــدن

در نگاه اول شايد راننده تاكسي بودن به عنوان يك حرفه دردسر 
زيادي نداشته باشد اما در لندن داستان كامال فرق مي كند. رانندگان 
تاكسي در لندن بايد دوره اي فشرده براي ياد گرفتن نقشه خواني 
آموزشگاه  بگذرانند.  شهر  اين  خيابان  هزار   25 در  رانندگي  و 
مركزي در ساحل شمالي رودخانه تايمز قرار دارد. عالوه بر اين 
حتي  و  توريستي  تاريخي،  مكان  هزاران  مورد  در  بايد  رانندگان 
يا  سه  قاعدتا  باشند.  داشته  جامعي  اطالعات  بازرگاني  و  تجاري 
لندن  كالسيك  تاكسي هاي  رانندگان  تا  مي كشد  طول  سال  چهار 
همه اين اطالعات و نقشه ها را كامال ياد بگيرند. بعد چند سال آنها 
از  تقريبا نيمي  كه  مي كنند  آماده  سخت  امتحان هايي  براي  را  خود 
رانندگان مردود مي شوند. در هيچ كدام از شهرهاي بزرگ دنيا اين 
چنين قوانين و امتحان هاي دشواري براي رانندگان تاكسي نيست. 
آزمون هاي  بايد  آنها  كه  مي شود  بغرنج تر  داستان  اين  هنگامي 
شهر  مكان هاي  و  مسيرها  از  كاملي  نقشه  بگذرانند.  نيز  ديگري 
لندن تهيه شده است و رانندگان بايد تسلط جامعي روي اين نقشه 
كسب كنند و تعجب اينجاست كه با ياد گرفتن مسيرها، خيابان ها 
شگفت  به طور  رانندگان  اين  مغز  ساختار  لندن  مهم  ومكان هاي 
آوري تغيير مي كند. محققان لندني 79 راننده مبتدي را در شروع 
آموزش شان زير نظر گرفتند و دوباره پس از سه يا چهار سال، 
مغزيشان  ساختار  شان  گواهينامه  به  مربوط  آزمون هاي  از  بعد 
بررسي شد. فقط 39 نفر آنها موفق به گذراندن امتحانات شدند. در 
امتحان  در  كه  كساني  آمد:  وجود  به  رانندگان  از  گروه  سه  نتيجه 
گروه  عنوان  به  نفر   31 و  شدند  مردود  كه  كساني  بودند،  موفق 
كنترل. در ابتدا تفاوت چنداني بين سوابق، سطح سواد و استعداد 
رانندگان  حافظه  در  امتحان ها  از  بعد  اما  نداشت.  وجود  رانندگان 
تفاوت هاي شاياني نمايان شد. در مقايسه با گروه كنترل رانندگان 
موفق در امتحانات، حافظه مسيريابي و نشانه خواني بسيار بهتري 
داشتند و اين بدين معناست كه كاركرد هاي مغز اين رانندگان بعد 
از چند سال حضور و ياد گيري مستمر در خيابان هاي لندن به كلي 

تغيير مي كند.

رئيس جمهورهــا بيشتر 
عمر مي كنند يا كمتر؟

درحالي كه  بود  79/8سال  اول  دولت  رئيس  هشت  سن  ميانگين 
ميانگين عمر مردان عادي در قرن هجدهم  زير40سال بوده است

در آمريكا باور عمومي بر اين است كه مديران ارشد و بخصوص 
رئيس جمهورها به دليل استرس و كار زياد زودتر پير مي شوند و 
طول عمر كمتري دارند؛ اخيرا مطالعه اي نشان داد اين باوري غلط 
شهروندان  از  آمريكا  رئيس جمهورهاي  اكثر  واقع  در  زيرا  است 
معمولي زمان خودشان بيشتر عمر مي كنند. اين بدين معنا نيست 
كه استرس زياد و دائم روي طول عمر اثر ندارد بلكه چيزي كه 
تحقيقات  نتايج  باالست.  بسيار  اجتماعي  موقعيت  است  مهم تر 
اين  باشد  باالتر  اجتماعي  موقعيت  هرچه  مي دهد  نشان  گذشته 

افراد از سالمت جسمي بيشتري بر خوردارند.

نامزد  فقط  كه  كساني  از  اسكار  جايزه  برندگان  مثال،  براي 
اسكار شده اند عمرشان طوالني تر است يا مقامات ارشدتر دولت 
انگلستان از مقامات پايين تر بيشتر زندگي مي كنند. عمر طوالني در 
برندگان جايزه نوبل نيز محسوس است. اين مطالعه كه در «مجله 
خصوصيات 34  تمام  است  شده  منتشر  آمريكا»  پزشكي  انجمن 
رئيس جمهوري قبلي كه به مرگ طبيعي مرده اند را مورد بررسي 
زندگي  سال   73 متوسط  به طور  رئيس جمهورها  اين  داد.  قرار 
كردند در حالي كه 23 نفرشان خيلي بيشتر از افراد معمولي زمان 
خودشان زنده ماندند. ميانگين سن هشت رئيس دولت اول 79.8 
سال بود، در حالي كه ميانگين عمر مردان عادي در قرن هجدهم 

و اوايل قرن نوزدهم زير 40 سال بوده است. 

جرارد  بود؛  طوالني  بسيار  رئيس جمهورها  اين  از  بعضي  عمر 
فورد: 93.5 سال، رونالد ريگان: 93.3 سال، جان آدامز: 90.7 و 
باالتر  اجتماعي  موقعيت  با  افراد  چرا  سال.   90.2 هوور:  هربرت 
و  عالي تر  تحصيالت  زيادتر،  ثروت  است؟  طوالني تر  عمرشان 
مراقبت هاي پزشكي دقيق تر عوامل آشكار به نظر مي رسند. به طور 
ميانگين بازيگران برنده اسكار چهار سال بيشتر از نامزدهاي آن 
است.  سال  ونيم  چهار  عدد  اين  كارگردانان  براي  مي كنند.  عمر 
عمر  ميانگين  سال   3.6 اسكار  برنده  نويسندگان  وجود  اين  با 
كمتري دارند و اين شايد بدين دليل است كه اين جايزه به اندازه 
شان  حرفه  براي  بهتر  موقعيت  و  اعتبار  كارگردانان  و  بازيگران 
به همراه ندارد. همچنين برندگان جايزه نوبل از ديگر دانشمندان 
بيشتر زنده مي مانند. اين مسئله در مقامات انگلستان نيز مشهود 
است و اگر اين مقامات زن باشند عامل ديگري (موقعيت اجتماعي 
همسرشان) در ميان خواهد بود. حتي در بين بوزينه ها كه طبقات 
اجتماعي دارند مسائل مربوط به موقعيت شان بر طول عمرشان 

ايلينويز  دانشگاه  محقق  اوشانسكي»  «جي  دارد.  بسزايي  تاثير 
صورت  چروك هاي  و  وچين  مو  شدن  سفيد  مي گويد  شيكاگو 
روساي جمهور در هر برهه زماني نشانه نرمال پيرتر شدن است 
اين  ولي  بخشد  سرعت  شدنشان  سالخورده  به  استرس  شايد  و 

بدين معنا نيست كه آنها زود مي ميرند. 

جمهور  روساي  مانند  سنگين تر  مسئوليت هاي  با  افراد  مشخصا 
خود  استرس  اما  مي كنند  تحمل  زيادي  استرس  ارشد  مديران  و 
كنترلي  كه  هنگامي  بلكه  نمي اندازد  خطر  به  را  سالمتي  خود  به 
مي آيد.  شمار  به  مخربي  و  مهم  عامل  ندارد  وجود  آن  روي 
افراد  كه  مي كند  تاييد  را  نكته  اين  در انگليس  هال  وايت  تحقيقات 
با كنترل بيشتر روي كارشان - حتي در مقام هاي پايين تر- از 
سالمتي بيشتر برخوردار بودند. در مقام رياست جمهوري ميزان 
كنترل رئيس جمهور وقت روي عواملي از جمله اقتصاد يا كنگره 
بسيار مهم به نظر مي رسد. روساي جمهوري كه اكثريت كنگره 
را در اختيار داشتند يا در اقتصادي پويا و قوي دولت را اداره 
مي كردند، طول عمرشان بيشتر بود. آشكار است هر كسي با هر 
و  كند  كنترل  را  حرفه اش  استرس هاي  مي تواند  منصبي  و  شغل 

زندگي سالم تر و طوالني تر را تجربه كند.

ساخت پل با مواد پالستيكي بازيافتي
 اخيرا پلي روي رودخانه آرام تويد (Tweed) در اسكاتلند ساخته شده است. 
نكته جالب در مورد اين پل 30 متري اين است كه براي ساخت آن از مواد 
تركيبي  پالستيكي  مواد  پل  اين  در  كرده اند.  استفاده  شده  بازيافت  پالستيكي 
و بطري هاي پالستيكي دور ريز به كار رفته است؛ با اين حال مي تواند وزن 
عابران پياده، اتومبيل ها و حتي وسايل نقليه سنگين را تحمل كند. در اياالت 
متحده نيز از اين نوع پل ها وجود دارد اما اين سازه اسكاتلندي طوالني ترين 
پل ساخته شده از مواد بازيافتي در دنياست و مي تواند زير 44تن وزن دوام 
بياورد. ويليام مينورينگ مديرعامل شركت سازنده پل مي گويد: «رودخانه هاي 
بسياري در مناطق روستايي و حومه شهرها وجود دارد و با اين مواد مي توان 
پل هاي جديد ساخت كه هم از لحاظ اقتصادي به صرفه تر و هم براي محيط 
زيست سالم تر خواهند بود.» مزيت ديگر مواد پالستيكي بازيافتي اين است كه 
اين تركيبات جايگزيني مطمئن تر براي آهن و سيمان خواهند بود زيرا عوامل 
فرسايشي اثر چنداني روي آنها ندارد. مقاومت اين مواد براي سازه هاي مانند 
يك پل از لحاظ استحكام ايده آل است و اگر عمر پل به پايين برسد اجزاي 
به  ساز  دردسر  نخاله هاي  و  زباله  و  بود  خواهند  پذير  بازيافت  دوباره  آن 
اين  از  استفاده  براي  سختي  قوانين  بريتانيا  در  حال  اين  با  نمي آورد.  وجود 
مواد بازيافتي وجود دارد. پرفسور باب الرك در دانشكده مهندسي كارديف 
بازيافتي  پالستيكي  مواد  از  استفاده  براي  خوبي  پتانسيل  كه  است  معتقد 
براي نشانه هاي جاده اي، بيلبورد هاي تبليغاتي مهياست و اين مواد مي توانند 
جايگزيني بهتري براي الوار هاي چوبي باشند و با اين كار مواد خام طبيعي 
طبيعي  منابع  كم،  وسعت  دليل  به  اروپايي  كشورهاي  در  شد.  خواهند  حفظ 
محدودند بنابراين دستيابي به اين فن آوري جديد راهي است براي حفظ هر 
براي  مثال،  براي  دارد.  قرار  خطر  معرض  در  كه  زيستي  محيط  بيشتر  چه 
ساخت خانه و كلبه بايد از الوار هاي چوبي زيادي تهيه شود و اين مستلزم 
آن است تا درختان بيشتر بريده شوند و با كم شدن درختان محيط زيست 

موجود آسيب هاي جبران ناپذيري خواهد ديد.
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تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
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شبيه سازى تمام رنگين كمانهاى 
جهان توسط مهندس ايرانى گوگل

مهندس ايرانى شركت گوگل در تز دكتراى خود در دانشگاه سن 
ديه گو موفق به شبيه سازى تمامى انواع رنگين كمانهاى موجود 
درباره  كه  سئواالتى  پاسخ  شكل  اين  به  تا  است  شده  جهان  در 

فيزيك رنگين كمانها وجود دارند را بيابد. 

محقق ايرانى دانشگاه سن ديه گو در تحقيق تز دكتراى خود به 
همراه گروهى ديگر از محققان به واسطه بهبود شيوه هاى شبيه 
سازى تعامالت نور با قطرات آب در اشكال و ابعاد مختلف انواع 
رنگين  اوليه،  كمانهاى  رنگين  قبيل  از  كمانها  رنگين  از  مختلفى 

كمانهاى ثانويه، سرخ كمانها و ابركمانها را شبيه سازى كردند. 
قطرات  تعامل  بهتر  درك  هدف  با  همكارانش  و  صادقى  ايمان 
كروى شكل آب با نور كه پس از متوقف شدن بارش باران منجر 
شوند  مى  آسمان  در  رنگارنگى  و  درخشان  هاى  طاقى  ايجاد  به 
اين شبيه سازى ها را انجام داده اند. صادقى اميدوار بود بتواند 
انيميشن  فيلمهاى  در  شده  گرفته  كار  به  تكنيكهاى  از  استفاده  با 
بهبود  را  كمانها  رنگين  سازى  شبيه  تكنيك  اى  رايانه  بازيهاى  و 

ببخشند. 
صادقى كه اكنون در يكى از شعبه هاى گرافيكى شركت گوگل در 
بخش مهندسى مشغول به كار است، مى گويد معموال براى ارائه 
تز دكترا براى كسى فرصت مطالعه بر روى چنين پديده زيبايى 
به وجود نمى آيد. رنگين كمانها بسيار فراتر از آن چيزى هستند 

كه به چشم انسان مى آيند. 
با آغاز شبيه سازى هاى متعدد، محققان دريافتند تعامالت ميان 
نور و قطرات كروى شكل قادر به توضيح بعضى از انواع رنگين 
شبيه  در  محققان  نيستند.  دوقلو  كمانهاى  رنگين  قبيل  از  كمانها 
سازى ها نشان دادند با چكيدن يك قطره آب، فشار هوا انتهاى 
آن را مسطح كرده و آن را به شكل يك سطح ضخيم در مى آورد. 

شبيه سازى ها بر اساس اين شكل جديد از قطرات آب به محققان 
شبيه  را  كمانها  رنگين  انواع  از  اى  گسترده  تعداد  كه  داد  امكان 
گروهى  اولين  تيمش  همراه  به  وى  صادقى  گفته  به  كنند.  سازى 
دوقلو  كمانهاى  رنگين  از  دقيقى  بسيار  سازى  شبيه  كه  هستند 

ارائه كرده اند. 

كشف  كه  است  سال  صدها  كمانها  رنگين  تشكيل  دقيق  مكانيزم 
شده است: پرتوى از نور در درون قطرات آب بازتابيده و شكسته 
شدت  به  قطره  درون  در  كمان  رنگين  زاويه  نزديكى  در  و  شده 
متمركز مى شود. زاويه رنگين كمان متناسب با رنگ نور تغيير 
مى كند در نتيجه نور خورشيد به تركيبات طيفى تجزيه مى شوند 
صادقى  گفته  به  آورند.  مى  وجود  به  را  كمان  رنگين  رنگهاى  و 
شكل  و  ابعاد  با  نزديكى  وابستگى  كمانها  رنگين  ظاهر  در  تنوع 

قطرات آب دارد. 
شبيه  تمامى  در  امروز  به  تا  ديلى،  ساينس  گزارش  اساس  بر 
آب  قطرات  بود،  گرفته  صورت  كمانها  رنگين  از  كه  هايى  سازى 
به شكل كروى در نظر گرفته شده بودند كه اين كروى بودن در 
مورد قطرات درشت باران صادق نيست. صادقى در اين پروژه 
رويكردى كامال متفاوت را ارائه كرده و مدلهاى واقع گرايانه ترى 

را در شبيه سازى رنگين كمانها به كار گرفته است. 

دام مه؛ سالحي عجيب براي نبرد با خشكسالي!
طبيعت رحمي به زمين هاي خشك خارج از ليما پايتخت پرو نمي كند. با اين حال با سالحي غيرعادي نبردي 
با كوير در حال وقوع است. با اينكه سال ها فقط بيابان هاي خشك ديده مي شد اما امروزه فضاهاي سبز 
با گل هاي سرخ جاي گياهان كويري را گرفته اند. «الكساندر پنا» كشاورز 66 ساله پرويي مي گويد: «تا چند 
سال قبل كشاورزي نااميدكننده بود. هدف ما اين است كه 74 هكتار زمين خشك و حتي مناطق كوهستاني 
بي آب و علف را نيز سبز كنيم و رونق بخشيم.» اهالي اين مناطق راهي براي فتح بيابان ها پيدا كرده اند. راه 
حل در چند متري اين زمين ها وجود دارد. تورهاي چهار گوش بلند و عريضي در اين ناحيه نصب شده اند. 
صبح زود مه از اقيانوس به سمت كوهستان هاي خشك مي آيد و اين تور ها مه را به دام مي اندازند، تقطير 
مي كنند و آب توليد مي شود. در بين اهالي اين تورها به «دام مه» مشهور شده اند. به خاطر مجاورت با دريا، 
تقريبا 8 ماه سال اين ناحيه زير مه سنگين قرار دارد. معموال مه به وسيله نسيم به سمت اين تورها مي آيد 
اما هيچ باراني در بر ندارند. با اين حال اين تورهاي شبكه اي رطوبت مه را جذب مي كنند و سريع آن را به 
شكل آب در مي آورند. رطوبت اين تور ها منبع اصلي آب در اين مناطق كويري محسوب مي شود. هر روز 
از هر توربين سه تا پنج ليتر آب به دست مي آيد كه براي چهار تا پنج درخت كاشته شده كافي است. به 
نقل از اهالي آب توليد شده براي تابستان نيز ذخيره مي شود. اين نواحي «كاستا ورده» به معناي «ساحل 
سبز» ناميده مي شدند.امروزه اهالي خوشحالند كه اين منطقه شايستگي اين نام را دارد. سازمان غير دولتي 
«پرويي هاي بدون آب» به اهالي كمك مي كند تا 100 تور شبكه اي ديگر در ناحيه نصب شود و با اين كار 15 
هزار خانواده منبع آب مطمئني خواهند داشت. به خاطر هزينه هاي زياد، سازمان آب كمك شاياني به مردم 
براي نصب منابع ذخيره آب نكرده است و اهالي در چهار ماه سال كه مه وجود ندارد با مشكل تامين آب 

روبه رو هستند. بنابراين مجبورند آب بخرند.

طراحى وب سايت
در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592

اينتــــل و يك 
ماجراجويي جديد 

آيا اولترابوك ها موفق مي شوند؟
شايد  افتاد،  زبان ها  سر  بر  تاپ  لپ  نام  بار  اولين  براي  كه  زماني 
پيدا  دست  محبوبيتي  چنين  به  بتواند  روزي  كه  نمي رسيد  نظر  به 
كند. بازار گسترده و انتخاب هاي فراواني مانند لپ تاپ ها، نتبوك ها 
بايد  حاال  و  كرده  سخت  خريداران  براي  را  كار  اولتراپرتابل ها  و 
كه  جديدي  اسم  كرد.  اضافه  خريد  ليست  به  نيز  را  اولترابوك ها 
بد  بنابراين  خورد.  خواهد  مان  گوش  به  زياد  زودي  به  احتماال 
زماني  شويم.  آشنا  اولترابوك ها  داستان  با  بيشتر  كمي  نيست 
به  و  كرده  تبديل  محصول  به  را  خود  خاص  ايده  كمپاني  يك  كه 
بازار عرضه ميكند بايد منتظر تقليد ديگر شركت ها نيز باشيم. در 
يعني  پروژه  اين  حامي  است،  طور  همين  هم  اولترابوك ها  مورد 
به  منحصر  خصوصيات  از  دسته اي  با  اينتل،  بزرگ،  پدرخوانده 
زيادي  زمان  است.  كرده  معرفي  بازار  به  را  محصوالت  اين  فرد، 

از معرفي اولترابوك ها نگذشته و شايد الزم باشد با خصوصيات 
اين لپ تاپ هاي نازك آشنا شويد. اولترابوك ها برخالف نت بوك ها 
داراي ويژگي هاي خاص تعريف شده اي نبودند داراي يك مجموعه 
در  و  است.  شده  تعريف  اينتل  توسط  كه  هستند  خصوصيات  از 
صورتي كه نتوانند اين خصوصيات را برآورده كنند جز اين دسته 
اولترابوك ها،  براي  زير  ويژگي هاي  از  برخي  نمي شوند.  محسوب 

در نظر گرفته شده است: 
از 18  آنها  ضخامت  كه  اينچي  نمايش 13  صفحه  با  تاپ هايي  لپ 
است  قرار  كه  ساعته  باتري 5  عمر  حداقل  نيست.  بيشتر  ميلي متر 
تا سال 2013 به 10 ساعت زمان آماده براي كار افزايش پيدا كند. 
مموري  فلش  يك  از  استفاده  با  كه  آنها  شدن  بوت  باالي  سرعت 
از  پشتيباني  و  است  شده  ميسر  اينتل،  چيپ  در  شده  جاسازي 

 .Intel Rapid Start فن آوري

داشتن واي-فاي 
قيمت اوليه اي معادل 999 دالر يا كمتر. بنابراين اولترابوك ها قرار 

است كه لپ تاپ هايي باريك، قدرتمند و ارزان باشند. 
بتوانند  اولترابوك ها  كه  نميرسد  نظر  به  مزايا،  اين  همه  وجود  با 
انقالب بزرگي در اين زمينه ايجاد كنند. آنها در واقع لپ تاپ هاي 
نازكي با همان نمايشگرها و كيبورد هستند. هنوز نميتوان قابليت 
چند لمسي بودن نمايشگر را در اولترابوك ها ديد و حتي وايرلس 

3G هم براي آنها اختياري است. 

شايد جالب باشد اگر بدانيد كه AMD نيز قابليت ساخت آنها را 
ندارد زيرا طبق تعريف گفته شده اولترابوك ها بايد داراي فن آوري 

Intel Rapid Start باشند كه متعلق به شركت اينتل است. 
آيا خصوصيات گفته شده برايتان آشنا نيست؟ بله، تبلت ها! اگرچه 
نمي توان از نام تبلت براي اولترابوك ها استفاده كرد، اما ميتوانيم 
به تعريف دقيق تري دست پيدا كنيم. ميتوان گفت كه اولترابوك ها 
نيز  را  تاپ ها  لپ  مزاياي  برخي  كوشيده اند  كه  هستند  تبلت هايي 
سخت  سرعت  تر،  بزرگ  نمايشگر  مانند  ويژگي هايي  كنند،  حفظ 

افزاري باالتر و رابط كاربري بهتر براي وارد كردن متن. 
اولترابوك هايي كه تا آخر سال جاري به بازار عرضه ميشوند با 
پردازشگرهاي sandy bridge اينتل ساخته شده و قرار است در 
سال آينده با استفاده از چيپ هاي lvy bridge بتوانند از يو اس 
مي شود  باعث  كه  كنند  پشتيباني  نيز   PCIe 3.0 كارت  و  بي 3.0 
انرژي كارآمدتر و عمر باتري طوالني تري داشته باشند و همچنين 

اطالعات با سرعت بيشتري جا به جا شوند. 
هدف بزرگ و اصلي اينتل، ارائه اين محصوالت با قيمتي زير 1000 
دالر بود. اما حاال كه اولين اولترابوك به بازار آمده شاهد شكست 
قيمتي  با  را  خود  محصوالت  كمپاني ها،  زيرا  هستيم  هدف  اين  در 

باالي 1000 دالر به بازار عرضه كرده اند. 
البته صحبت ها حاكي از اين است كه تا سه ماهه اول سال 2012 
اينتل به خواسته خود خواهد رسيد. زيرا خبرهاي شنيده شده از 
ايسر، توشيبا و ايسوس نشان دهنده قيمتي زير 1000 دالر براي 

اوايل سال آينده است. 
اولترابوك  يك  اجزاي  براي  حاضر  درحال  منابع،  گفته  براساس 
13 اينچي حدود 690 دالر هزينه مي شود و اگر هزينه هاي نصب 
و طراحي، توليد و بازاريابي و همچنين رشد سريع قيمت ها را هم 
قيمت  كاهش  براي  شركت ها  كه  مي شويم  متوجه  بگيريم،  نظر  در 
كار سختي در پيش رو دارند. اما بايد به اين نكته هم توجه كرد 
كه اولترابوك ها هم مانند ديگر وسايل الكترونيكي، با گذشت زمان، 

قرباني افت قيمت مي شوند. 

دارد  قصد  كه  كرده  اعالم  ايسر  باال،  هزينه هاي  اين  وجود  با  اما 
 899-799 تا  را  اولترابوك هايش  قيمت   2012 سال  دوم  نيمه  تا 
 499 قيمت  شركت  اين  كه  است  اين  جالب تر  و  دهد،  كاهش  دالر 
كرده  پيش بيني  سال 2013  در  محصوالتش  فروش  براي  را  دالر 
است. ايسر در حال حاضر ماهانه 100 هزار اولترابوك به فروش 
به 300-250  را  فروش  اين  زودي  به  كه  دارد  قصد  و  مي رساند 
باعث  طبيعي  طور  به  انبوه،  فروش  اين  و  دهد  افزايش  عدد  هزار 

كاهش قيمت محصوالتش مي گردد. 
اما به هرحال بدون در نظر گرفتن قيمت پايين اين محصوالت بايد 
منتظر   2012 سال  نيمه  تا  حداقل  بازارشان  شدن  مشخص  براي 

بمانيم، تا شاهد موفقيت يا شكست آنها باشيم.
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ساخت دوربيني با سرعت تصوير برداري نور
احتماال تا به حال تصاويري كه توسط دوربين هاي پرسرعت از اجسام متحرك گرفته شده اند را ديده ايد. 

سرعت  با  كه  تصويري  مثال 
از  ثانيه  در  فريم  هزار   10
يك گلوله در حال برخورد با 
است.  شده  گرفته  سيب  يك 
شگفت  و  جالب  تصاوير 
برنامه هاي  و  هستند  انگيزي 
به  هم  مختلفي  تلويزيوني 
تصاوير  اين  دادن  نشان 
شده اند.  داده  اختصاص 
حاال يك تيم در دانشگاه ام اي 
كه  ساخته اند  دوربيني  تي 
تصوير  در  سرعت  مرزهاي 
كرده  جابه جا  را  برداري 

است يعني با سرعت شاتر يك تريليون در ثانيه! با چنين سرعتي آنها توانسته اند از نور در حال حركت 
عكسبرداري كنند و اين به معني يك قدم جديد است. 

حاال ما دوربيني داريم كه مي تواند با سرعت نور تصوير برداري كند. در مدل آزمايشگاهي آنها مي بينيد، 
يك اشعه نور توسط ليزر توليد، از درون يك بطري عبور و توسط دروبين ثبت مي شود. آنها به خوبي 
توانسته اند آزمايش خودش شان را صدها بار با موفقيت تكرار كنند. جالب است بدانيد كه آن اشعه نور 
كه در تصوير و در ويدئو ارائه شده ، توسط ليزر براي 1.71 پيكوثانيه توليد شده است. هر پيكو ثانيه 
معادل يك تريليونيوم ثانيه است! دكتر راسكار سرپرست تيم مي گويد اينكه ما بتوانيم حركات نور را ثبت 
كنيم طيف جديدي از قابليت ها را در اختيارمان خواهد گذاشت. براي مثال از آنجايي كه حاال مي توانيم 
اين حركات را ثبت كنيم مي توانيم از نور در پزشكي براي سونوگرافي استفاده كنيم (به جاي استفاده 
از امواج صوتي) يا اينكه مي توانيم منتظر ورود دستگاه هاي سي تي اسكن قابل حمل باشيم. او مي گويد 

تصور كنيد كه 10 سال ديگر چنين قابليتي را روي تلفن همراه تان داشته باشيد. 

آن وقت مي توانيد با تلفن تان بفهميد كه ميوه اي كه مي خريد رسيده است يا نه. اين سيستم به چشم شما 
اجازه مي دهد چيزهايي را ببينيد كه تا به حال فقط از طريق نمودار ها و آمارهاي رياضي به آنها دسترسي 
داشتيد. در عكاسي، طراحي و علوم ديگر شما به طيف جديدي از اطالعات دسترسي پيدا خواهيد كرد كه 

تا به حال فقط با اعداد و ارقام آنها را به دست مي آورديد.

اطالعات را روي مغزتان دانلود كنيد 
دانشمندان دانشگاه بوستون و آزمايشگاههاي علوم اعصاب محاسباتي ATR كيوتوي ژاپن بر اين باورند 
كه در آينده، يادگيري هنرهاي رزمي، كنترل يك هواپيما و حتي يادگيري يك زبان جديد بدون نياز به 
هوشياري و تنها با استفاده از رايانه براي ارسال فايل آنها به مغز امكان پذير خواهد بود. اين محققان 
اكنون در حال كار بر روي راه هايي هستند كه يك دستگاه رزونانس مغناطيسي عملكردي (FMRI) بتواند 
دانش را توسط ارسال عاليمي از طريق قشر بينايي افراد كه الگوي فعاليت مغزي را تغيير مي دهد، القا كند. 
اين فرايند، «بازخورد عصبي رمزگشايي  شده» (DecNef) نام داشته، به هيچ دارويي احتياج ندارد و حتي 
نيازي به هوشياري فرد نيست. فرد مي تواند فعاليت مغزي خود را بر روي يك الگوي هدف تغيير داده 
و هر چيزي از فوتبال ساده گرفته تا شطرنج حرفه اي را در ذهن خود داشته باشد. دانشمندان دانشكده 
پزشكي بيلور اخيرا دريافته اند كه مهار مولكول PKR منجر به فعاليت مغزي براي تشكيل خاطرات بلند 
است،  حافظه  ارتقاي  براي  بعدي  داروي  احتماال  كه  را  مولكول  اين  مي شود.  بزرگساالن  مغز  در  مدت 
كافي  اندازه  به  بزرگساالن  بينايي  اوليه  نواحي  محققان،  گفته  به  كرد.  مهار  مصنوعي  شكل  به  مي توان 
منعطف بوده تا منجر به يادگيري مفهومي بصري شوند. نتايج اين پژوهش در مجله ساينس منتشر شده 

است. 

ســــال 
سيستـم هاي 
اندرويـدي 

سيستم  محبوبيت  مى دهد  نشان  جديد  گزارشى 
سال  در  آن  جانبى  برنامه هاى  و  گوگل  عامل 
شكلى  به  است  داشته  انگيز  شگفت  جهشى   2011
ناميد.  آندروئيدى  سال  را  سال 2011  مى توان  كه 

كاربران گوشى هاى هوشمند در سال 2011 بيش 
از 10 ميليارد برنامه جانبى ويژه اندرويد گوگل را 
دانلود كرده اند اما اين رقم نهايى نيست و اندرويد 
روز به روز در حال گسترده تر شدن است، زمانى 
 1998 سال  در  برين»  «سرگئى  پيج»و  «لرى  كه 
اين  لوگوى  كردند،  گذارى  پايه  را  گوگل  شركت 
دانشگاه  طراحى  استاد  توسط  دليل  بى  شركت 

استنفورد خلق نشده است. 
با اين همه برين و پيچ حتى فكرش را نمى كردند كه 
روزى بيش از هشت ميليارد برنامه جانبى موبايل 
ويژه سيستم عامل اندرويد گوگل توسط كاربران 
را  آن  بتوان  شايد  كه  سال  اين  در  شوند.  دانلود 
منبع  و  رايگان  عامل  سيستم  ناميد،  اندرويد  سال 
موبايل  صنعت  توليدكنندگان  با  چنان  گوگل  باز 
در سرتاسر جهان سازگارى پيدا كرد كه در حال 
حاضر اكثريت تلفنهاى هوشمند در جهان مجهز به 
اين سيستم عامل هستند و برنامه هاى جانبى آن 

را استفاده مى كنند. 
در  شده  دانلود  هاى  برنامه  كلى  تعداد  اكنون  هم 
برنامه  است.  ميليارد   10 از  بيشتر  كمى  جهان 

هاى اين سيستم عامل در ميان 190 كشور جهان 
دانلود مى شوند كه در اين ميان كره جنوبى رتبه 
داده  اختصاص  خود  به  را  دانلودها  بيشترين  اول 
و در پى آن كشورهاى تايوان، آمريكا، سنگاپور و 
شمال اروپا در دسته كشورهايى با باالترين سطح 
نرم افزار اندرويدى قرار دارند. يك چهارم تمامى 
دانلودهاى انجام شده به بازى ها اختصاص دارند. 
برنامه  ميليارد  يك  اولين  دانلود  گوگل  گفته  به 
اندرويدى از فروشگاه اندرويد گوگل 20 ماه طول 
كشيد، در حالى كه دومين يك ميليارد نرم افزار در 
ميليارد  يك  سومين  اما  شد  دانلود  ماه  پنج  عرض 
نرم افزار در عرض تنها دو ماه دانلود شده است 
هاى  برنامه  گسترش  باالى  بسيار  سرعت  اين  و 
جانبى و سيستم عامل اندرويد را در ميان كاربران 
تلفن  ميليون  نيم  از  بيش  اكنون  هم  مى دهد.  نشان 
جهان  سرتاسر  در  روزانه  صورت  به  اندرويدى 

به  رو  باال  شتابى  با  رشد  اين  و  شوند  مى  فعال 
در  مى دهد  نشان  گوگل  آمارهاى  است.  افزايش 
سال 2011 در هر هفته بيش از 100 ميليون واژه 
توسط نرم افزار ترجمه گوگل به زبانهاى مختلف 
ترجمه شده اند و 12 ميليارد مايل مسافت بر روى 
شده اند.  مسيريابى  گوگل  هاى  نقشه  افزار  نرم 
برنامه ها  دانلود  زمان  محبوب ترين  همچنين 
يك شنبه ها ساعت 9 عصر بوده و زمانى از روز 
كه كمترين محبوبيت را براى دانلود نرم افزار دارد 
بر  است.  شده  اعالم  بامداد   4 ساعت  ها  دوشنبه 
 2011 سال  در  همچنين  تلگراف،  گزارش  اساس 
شده  دانلود  برنامه هاى  از  درصد   25.6 حدود  در 
را بازى ها، 12.2 درصد را برنامه هاى سرگرمى، 
ارتباطات،  را  درصد   6.5 ابزارها،  را  درصد   11.2
را  درصد  توليدى، 4.5  هاى  برنامه  را  درصد   4.7
برنامه هاى شخصى سازى، 4.3 درصد برنامه هاى 
اجتماعى،  هاى  برنامه  درصد   4.1 موسيقى،  ويژه 
 3.6 و  ويدئويى  و  رسانه  هاى  برنامه  درصد   3.7
درصد را برنامه هاى بومى و مرتبط با سفر تشكيل 

داده اند. 
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سيستم بهداشت 
در انگلستـان  
مترجم: پيمان روغنى 

  
انگلستان  كشور  ملى  خدمات  سازمان 
يا National Health System با تمام 
خصوصيات خاص خود، به عنوان يكى 
در  سالمت  خدمات  نظام  هاى  مدل  از 
بوده  توجه  و  بحث  مورد  هميشه  جهان 
عنوان  به  كشورها،  برخى  در  حتى  و 
نوشته  شود.  مى  نگريسته  آن  به  الگو 
جديدترين  از  يكى  به  است  نگاهى  زير 
نظام  اين  تحليل  در  سعى  كه  مطالعاتى 

با رويكردى تازه داشته است. 

بهداشتى  خدمات  كننده  تـأمين  بزرگترين   ،NHS
درمانى كشور انگلستان و گسترده ترين سيستم 
درمانى يكپارچه در سراسر جهان است كه از زمان 
تأسيس در سال 1948 تاكنون يكى از موضوعات 
اغلب  است.  بوده  كشور  اين  در  مطرح  و  مهم 
خدمات NHS به طور رايگان به بيماران ارائه مى 
گردد و به همين جهت بيش از 100 ميليارد پوند از 
بودجه ساالنه به آن اختصاص داده مى شود. از 
آنجا كه تمام اين هزينه ها توسط دولت پرداخت 
 90 از  بيش  خدمات  اين  حاضر  حال  در  و  شده 
درصد جمعيت انگلستان را زير پوشش قرار داده 
است، اصالح و بهبود NHS همواره كانون توجه 
دولت ها و به تبع آن رسانه ها است. يكى از مهم 
ترين و بنيادى ترين برنامه هايى كه تا به حال به 

اين منظور از سوى دولت هاى اين كشور تنظيم 
در  كه   NHS Plan نام  به  است  اى  برنامه  شده، 
سال 2000 توسط دولت «تونى بلر» عرضه و به 
اين  اجراى  و  ارائه  به  تصميم  شد.  گذاشته  اجرا 
رضايت  ميزان  كه  شد  اتخاذ  زمانى  در  برنامه 
بود.  خود  سطح  ترين  پايين  در   NHS از  عمومى 
از طرفى، اكثريت مردم در مورد كيفيت خدمات و 
از  و  كردند  مى  نارضايتى  ابراز  آن  ارائه  سرعت 
سويى ديگر، نظر سنجى ها، حاكى از ناخشنودى 
كاركنان NHS از حجم زياد مسئوليت ها و پايين 

بودن درآمدها بود. 

 NHS Plan مهم ترين اهداف �

بيماران  براى  ماه   3 به  انتظار  زمان  كاهش   (1
سرپايى و 6 ماه براى بيماران انتخابى نيازمند به 

بسترى، 

تشخيص  جهت  غربالگرى  برنامه  توسعه   (2
بيماران مبتال به سرطان، 

زمان  كاهش  و  ها  اورژانس  وضعيت  بهبود   (3
انتظار در آنها، 

و  ها  بيمارستان  بيشتر  نظافت  جهت  تالش   (4
كنترل عفونت، 

5) تشكيل 335 تيم سالمت روان در سطح كشور، 

بيماران  به  رايگان  درمانى  خدمات  ارائه   (6
سالمندى كه نياز به مراقبت طوالنى مدت دارند، 

7) افزودن 7 هزار تخت بيمارستانى تا سال 2010، 

8) تشويق بخش خصوصى به همكارى بيشتر با 
متخصص، 2  و 500  هزار  استخدام 7   (NHS، 9

هزار پزشك عمومى و 2 هزار پرستار، 

سطح  سه  در  ارجاع  نظام  مجدد  ساماندهى   (9
متبحر  عمومى  پزشكان  عمومى،  پزشكان 

(Specialist GP) و متخصصين 

به  پرستاران  و  پزشكان  تمام  حقوق  افزايش   (10
سطح مطلوب. 

� تداوم تفاوت ها 

حال،  به  تا  ملى  برنامه  اين  اجراى  آغاز  زمان  از 
نتايج  و  آن  كردن  عملياتى  و  شدن  پياده  نحوه 
رويكردهاى  با  و  دقيق  طور  به  بارها  حاصله، 
و  دولتى  هاى  گروه  و  نهادها  توسط  مختلف 
 The است.  گرفته  قرار  كاوش  مورد  غيردولتى 
King’s Fund كه يك سازمان غير انتفاعى وغير 
دولتى بوده و از Think Tank هاى امور مربوط 
محسوب  انگلستان  جامعه  بهداشت  و  سالمت  به 
از  مفصلى  گزارش   2004 سال  در  شود،  مى 
اساس  بر  كرد.  منتشر   NHS در  تحوالت  روند 
تحقيقات اين سازمان، دولت توانسته بود گام هاى 
مثبتى را برداشته و به نسبت اهداف اعالم شده، 
پيشرفت خوبى حاصل كند. با توجه به تحقيقات و 
نظرسنجى هاى King’s Fund، بيماران سالمند به 
وضعيت  سالمندان،  هاى  خانه  ساكنين  خصوص 
و  پزشكان  حقوق  بودند.  كرده  پيدا  مناسبترى 
پرستاران افزايش پيدا كرده بود و درصد بيشترى 
انتظار  زمان  بودند.  راضى  درآمدشان  از  آنها  از 
تعيين  اهداف  به  بيماران،  درمان  و  ويزيت  براى 
اورژانس  در  انتظار  زمان  بود.  شده  نزديك  شده 
شاغل  متخصصين  تعداد  و  كرده  پيدا  كاهش  ها 
در آنها افزايش يافته بود. هم چنين در نظر سنجى 
هاى صورت گرفته از مراجعين، ميزان رضايت از 
افزايش  چشمگيرى  طور  به  ها  بيمارستان  نظافت 
يافته بود. با وجود تمام اين پيشرفت ها، همچنان 
در  درمانى  خدمات  كيفيت  ميان  فاحشى  تفاوت 
مراكز مختلف وجود داشت. برخى از بيمارستان 
را  ،تغييرات  زياد  سرعتى  با  بودند  توانسته  ها 
اعمال كرده و به اهداف اعالم شده دست يابند، در 
حاليكه در بسيارى از مراكز درمانى، اين تغييرات 
به كندى صورت مى گرفت و يا به نتايج مورد نظر 

منتهى نمى شدند. 

چهار محور اصلى مورد بررسى در نحوه مديريت 
عبارت بودند از: 

� كارايى عملياتى در بيمارستان 

از  استفاده  و  (تدوين  كاركنان  عملكرد  مديريت   �
اهداف و معيارهاى دقيق سنجش عملكرد كاركنان 

و كيفيت خدمات بالينى) 
� مديريت استعدادها 

تفكر  طرز  و  ها  مهارت  (تأثير  بالينى  مديريت   �
پزشكان بيمارستان بر روى مديريت ارائه خدمات 

بالينى). 

اين مطالعه، پس از جمع آورى و تحليل اطالعات، به 
طور واضحى ارتباط مستقيم ميان كاربرى روش 
هاى مديريتى نوين كه تأثيرشان در صنايع ديگر 
در  خدمات  ارائه  كيفيت  و  است  رسيده  اثبات  به 
بيمارستان ها را نشان مى دهد و با اين استدالل 
كه همين موضوع، موجب بروز تفاوت در عملكرد 
اين  از  استفاده  شده،   NHS هاى  بيمارستان 
روش ها را در مراكزى كه از آنها بهره نمى برند، 
اشاره  موضوع  اين  به  محققان  كند.  مى  توصيه 
عملكرد  دقت،  به  كه  هايى  بيمارستان  كه  دارند 
از  معيارهاى  به  توجه  با  را  بيمارستان  كاركنان 
طور  به  را  نتايج  و  سنجند  مى  شده  تعيين  پيش 
مستمر به اطالع آنها مى رسانند، وضعيت بسيار 
مناسب ترى از ساير بيمارستان ها دارند. در نقطه 
مقابل، بيمارستان هايى كه اين نظارت مستمر را 
بر عملكرد كاركنان انجام نداده و يا در اين زمينه 
كردند،  مى  استفاده  مبهم  و  محدود  معيارهاى  از 
به  نسبت  ترى  پايين  رتبه  نيز  خدمات  ارائه  در 
بيمارستان هاى گروه اول كسب كردند. عالوه بر 
اين، در اين بيمارستان ها سنجش عملكرد ونتايج 
مديران  اطالع  به  تنها  پيشرفت،  عدم  يا  پيشرفت 
به  كاركنان  ساير  و  رسيد  مى  بيمارستان  ارشد 
طور محدود و نا منظم اين اطالعات را دريافت مى 
كردند. نكته قابل توجه ديگر در اين مطالعه، ميزان 
بيمارستان  مديريت  در  پزشكان  از  استفاده  تأثير 
ها بر كيفيت ارائه خدمات است. اين مطالعه نشان 
مى دهد كه پزشكانى كه آموزش كافى در زمينه 
مديريت ديده و واجد مهارت هاى الزم باشند، در 
اداره بيمارستان ها موفق تر از فارغ التحصيالن 
اين  جهت  همين  به  هستند.  ديگر  هاى  رشته 
و  پزشكان  مديريت  آموزش  به  توصيه  مطالعه، 
استفاده از آنها در بيمارستان هاى NHS مى كند. 
در پايان، محققان اين مطالعه با اشاره به فاصله 
موجود ميان بيمارستان هاى NHS و بيمارستان 
كيفيت  و  مديريت  نحوه  لحاظ  از  خصوصى  هاى 
 NHS كه  شوند  مى  متذكر  را  نكته  اين  خدمات، 
بخش  مديريتى  هاى  شيوه  از  گيرى  بهره  با  تنها 
خصوصى و حتى صنايع ديگر مى تواند به بهبود 

بيشتر مراكز درمانى زيرمجموعه اش بپردازد.
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روانشناسى

چگـــونه از 
طالقمــان به 
بچه ها بگوييم؟
دكتر بدرى السادات بهرامى

وقتى زن و مردى از هم جدا مى شوند، بچه هايشان 
آسيب زيادى مى بينند، اما اگر بدانيم چطور اين قصه 
تلخ را برايشان بازگو كنيم، تا حدى به آنها كمك كرده 
ايم بر ترس هايشان غلبه كنند؛ ترس هاى ناشناخته 

فرا  را  آنها  وجود  همه  والدين،  جدايى  از  پس  كه  اى 
مى گيرد... 

آغاز  در  را  مهمى  نكته  پرده  بى  خيلى  بدهيد  اجازه 
عيار  تمام  سيستم  يك  خانواده  كه  آنجا  از  بگويم؛ 
آسيب  توانيد  نمى  كنيد،  تالش  هم  چقدر  هر  است، 
ناشى از طالق به هريك از اعضاى خانواده را به صفر 
و  حذف  اجزا  از  يكى  اگر  هر سيستمى،  در  برسانيد. 
سيستم دچار عدم تعادل شود، براساس اصل حياتى 
سيستم، ديگر اجزا جاى عضو حذف شده را پر مى 
هيچ  با  پس  برسد.  تعادل  به  دوباره  سيستم  تا  كنند 
حذف  و  طالق  از  ناشى  آسيب  توان  نمى  راهكارى 

عمدى يكى از اعضاى خانواده را به صفر رساند. 
طالق آسيب هاى آشكار و پنهان فراوانى روى بچه 
ها دارد و حتى نسل بعد از آنها را هم متاثر مى كند، 
غيرقابل  هاى  آسيب  اين  دليل  به  والدين  بنابراين 
مطمئن  صددرصد  طالق  از  قبل  بايد  حتما  جبران، 
شوند راه ديگرى براى حل مشكالت وجود ندارد. در 
با  حقيقت  اين  بيان  براى  هايى  راه  صورت،  اين  غير 

فرزندان وجود دارد: 
منتقل  ها  بچه  به  را  خودتان  كينه  و  بغض  هرگز   (1
نكنيد. همين كه آنها را از داشتن كانون گرم خانواده 
كردن  وارد  و  است  كافى  برايشان  كنيد،  مى  محروم 

آسيب اضافى روا نيست. 
از خانواده هايتان بخواهيد هرگز با الفاظى چون «پدر 
فالن فالن شده ات» يا «مردك معتاد»، «مادر چنين و 
سابقتان  همسر  مورد  در  فرزندان  مقابل  در  چنانت» 

صحبت نكنند. 
2) بچه ها نمى خواهند اين جدايى را باور كنند و تا 
روياى  در  آنها  مانند.  مى  باقى  انكار  فاز  در  مدتى 
خود و گاهى در قالب طرح واقعى، به دنبال راه هاى 
دوباره جوش دادن اين پيوند گسسته شده هستند و 
رخ  اى  حادثه  مبادا  كه  دارند  ترس  و  دغدغه  هميشه 
خودشان  خيال  به  اين  در  آنها  موفقيت  مانع  و  دهد 

آشتى دادن شوند. بايد در اين باره با آنها جدى اما 
بگوييد  آنها  به  و  كنيد  صحبت  مهربانى  و  ماليمت  با 
ما  و  رسيده  پايان  به  پدرت  و  من  مشترك  زندگى 
هم  با  است،  نفر   2 خودمان  به  مربوط  كه  داليلى  به 
مشكالتى داريم و براى حل آنها تالش هايى هم كرده 
ايم (مثال دكتر رفتيم يا با بزرگ ترها صحبت كرديم) 
اما نشد و ديگر نمى توانيم همراه هم باشيم. رابطه ما 
ديگر مثل قبل نيست و با اينكه پدر تو يا مادر تو خيلى 
جدا  هم  از  گرفتيم  تصميم  است،  خوبى  زن  يا  مرد 
شويم. يادت باشد رابطه مامان با تو يا بابا با تو هيچ 
فرقى نكرده است و ما هميشه پدر و مادرت هستيم و 
مثل قبل دوستت داريم، فقط نشانى ما عوض مى شود 
ديروز  تا  اگر  كنيم.  نمى  زندگى  خانه  يك  در  ديگر  و 
را  مامان  يا  بابا  توانستى  مى  خواستى  مى  وقت  هر 
را  او  توانى  مى  حاال  از  بود،  خانه  همين  در  و  ببينى 
در كوچه فالن، پالك فالن ببينى. هر وقت و ساعتى 
كه خواستى، تو را براى ديدن پدر يا مادر مى بريم. 

3) كودك تا مدت ها خود را در اين طالق مقصر مى 

«تو  بگويد:  او  به  بايد  مادر  مثال  موارد  اين  در  داند. 
هستيم  راضى  تو  از  پدرت  و  من  هستى،  خوبى  بچه 
قبل  مثل  ما  ندارى.  تقصيرى  هيچ  كه  باش  مطمئن  و 
مراقب تو و درس خواندنت هستيم. فقط به دو خانه 
دارى،  خانه  تو 2  حاال  و  كنيم  مى  مكان  نقل  مختلف 

همين!» 
مادر  بى  يا  پدر  بى  مبادا  كه  ترسند  مى  ها  بچه   (4
شوند. به آنها اطمينان بدهيد كه هيچ چيز، حتى سفر 
قطع  را  رابطه  اين  تواند  نمى  هم  ديگر  شهر  يك  به 
كند. پدر و مادر به هيچ وجه از فرزند خود جدا نمى 
شوند و حتى مرگ هم نمى تواند اين عشق و رابطه 
را از بين ببرد. مثال به او توضيح دهيد كه االن پدر يا 
مادر مرحوم من با اينكه در اين دنيا نيستند اما هنوز 
پدر و مادر من هستند. به او بگوييد كه شايد پدر يا 
مادرت روزى با خانم يا آقايى آشنا شوند و يكديگر 
آن  آنها  كه  است  آن  معنى  به  اين  بدارند.  دوست  را 
شخص را فقط از مادر يا پدرت بيشتر دوست دارند، 
نه از تو. تو همواره در قلب آنها جاى خودت را دارى 

و هيچ كس برايشان مثل تو نمى شود. 
5) تا مى توانيد جلوى آسيب هاى بيشتر را بگيريد. 
فرقى  بگوييد.  ها  بچه  به  را  طالق  علت  ندارد  لزومى 
نمى كند فرزند شما چند ساله باشد، در پاسخ به علت 
سوال او در مورد جدايى تان كافى است بگوييد كه اين 
داليل به ما 2 نفر مربوط است و اصال تو در اين بين 
نقش يا تقصيرى ندارى. او نبايد وارد مسايل بزرگ 
مثال  بگيرد.  قرار  المصالحه  وجه  نبايد  و  شود  ترها 
مادر حق ندارد به بچه ها بگويد پدرت معتاد يا مريض 
است. پدر و مادر هركس جزو هويت او هستند. اگر 
پدر يا مادر را براى كودك، بد جلوه دهيد، به بچه گفته 
ايد تو هم بد هستى! اگر هويت او را خدشه دار كنيد، 
عزت نفس و اعتماد به نفسش را مى گيريد و آسيب 
زيادى به او خواهيد زد. اصال چه اصرارى داريد او 

يكى از طرفين را مقصر بداند و ديگرى را بى گناه؟ 
پدر يا مادر معتاد، دزد يا اصال يك مخترع معروف، 
هر چه هست، هويت اوست. شما 2 نفر با اين جدايى 
به فرزندتان آسيب مى زنيد. چرا براى خوب تر جلوه 
دادن خود يا ديگرى او را درگير مى كنيد؟ كودك بايد 
اگر  حتى  است.  داشته  خوبى  پدر  و  مادر  كند  حس 
و تعيين  دهد  از شما  به يكى  را  قانون، حق حضانت 
كند بچه هفته اى يا ماهى يكبار والد ديگر را ببيند، اين 
است كه قدرت اندازه گيرى نيازها و عواطف بچه را 
او  و  نيستند  مهم  قوانين،  اين  كه  بگوييد  او  به  ندارد. 
هر وقت بخواهد مى تواند والد ديگر را ببيند و شما او 

را نزد او خواهيد برد. 
6) در لحظاتى كه با كودكتان هستيد، تمام سعى تان را 
به كار ببنديد كه فارغ از همه چيز، فقط خوش بگذراند 
و حواستان باشد كه هرگز از همسر سابقتان بدگويى 
فرزندتان  هويت  از  بخشى  حال،  هر  به  چون  نكنيد؛ 
محسوب مى شود. با اينكه حس تملك، حتى تا مدتى 
بعد از طالق از همسرتان نسبت به او باقى مى ماند، 
اما بايد باور كنيد كه ديگر از آن شما نيست و براى 
را  شما  كه  موضوعى  تنها  و  كند  مى  زندگى  خودش 
به هم پيوند داده، وجود فرزندتان است بنابراين اگر 
همسر سابقتان تصميم به تشكيل خانواده گرفت، اين 
كار را در نظر كودك زشت جلوه ندهيد و مثال به او 
يا  بابات  حاال  و  كردم  فدا  را  ام  جوانى  «من  نگوييد: 
مامانت مى خواهد با يك نفر ديگر عروسى كند! او از 

اولش هم ما را دوست نداشت.» 
7) از كودك كه فارغ از دنياى شما بزرگ ترهاست، 
مدتى  در  او  بگذاريد  نكنيد.  استفاده  مخبر  عنوان  به 
فقط  بيند،  مى  روز  چند  از  بعد  را  پدرش  يا  مادر  كه 
به بازى و شادى بپردازد؛ نه اينكه حساس شود چه 
كسى رفت و چه كسى آمد تا براى شما خبر بياورد. 
با اين كار كه متاسفانه در بسيارى از خانواده ها هم 

رايج است، به بچه ها آسيب نزنيد. 
افتد  مى  بدى  خيلى  هاى  اتفاق  طالق،  حاشيه  در   (8
از  يكى  هستند.  ها  بچه  طالق،  قربانيان  ترين  مهم  و 
مادر  يا  پدر  نقش  كه  است  همين  تلخ  اتفاق  هزاران 
بين بچه ها تقسيم مى شود و معموال فرزند بزرگ تر 

به اجبار نقش مادر يا پدر را بر عهده مى گيرد. اگر 
بچه ها با مادر زندگى كنند، پسرخانواده براى خواهر 
باشند،  پدر  با  اگر  و  دارد  را  پدرى  نقش  برادرش  و 
دختر بزرگ تر در نقش مادر موظف مى شود نقش 
اى 11 10  دختربچه  گاهى  كند.  ايفا  را  والد»  «كودك 
ساله عهده دار نقش مادرى مى شود و و از پخت و 
پز و نظارت بر درس خواهر و برادرش و تربيت آنها 
گرفته تا ايفاى نقش مادرى براى پدر خود بر دوشش 
مى افتد. متاسفانه با گذشت زمان و روى روال افتادن 
كوچك  دختر  اين  كه  شود  مى  فراموش  خانه،  امور 
خودش هنوز بچه است و به حمايت و رسيدگى نياز 
دارد، به همين دليل مراقبت از وضعيت روحى روانى، 
عاطفى و حتى بيمارى پدر بر شانه هاى كوچك او مى 
افتد و زير بار اين مسووليت سنگين و فشار، به بلوغ 

زودرس عقلى اجتماعى و عاطفى مى رسد. 

محض  به  فريادزنان  و  جانب  به  حق  پدران  گاهى 
سراغ  و  كنند  مى  غذا  و  چاى  طلب  خانه  به  ورود 
در  كه  گيرند  مى  دخترى  از  را  شان  اتوشده  پيراهن 
كنارش  در  مادرى  دارد  نياز  و  است  نوجوانى  سن 
باشد و ريخت و پاش ها، سبك سرى ها و شيطنت 
هاى اين دوره اش را مادر و پدر جمع و جور كنند. آن 
پسر نوجوان 15 ساله كه در اين سن بايد نقش پدر 
خانواده را بازى كند، بدون تجربه نوجوانى اين دوره 
را طى مى كند و به جاى دغدغه هاى دوران نوجوانى، 
از  چه  او  مشكالت  و  مادرش  شود  مى  اش  دغدغه 
نظر اقتصادى و چه ديگر مشكالت و مسايل زندگى 
فكرى  هاى  درگيرى  ترهاست.  بزرگ  مخصوص  كه 
او باعث مى شود هرگز همسن و ساالنش به دنياى 
رشد  مراحل  طى  كه  آنجا  از  باشند.  نداشته  راهى  او 
قطعا  دارد،  نقش  شخصيتى  ساختار  گيرى  شكل  در 
تجربه نكردن اين مرحله، مشكالتى را براى او در پى 
خواهد داشت. اين زود بزرگ شدن يا زود وارد شدن 
و  آنها  هاى  مسووليت  قبول  و  ترها  بزرگ  دنياى  به 
فشارهايى كه تحملش خارج از توان بچه هاست، حس 

خستگى و قربانى شدن به آنها مى دهد.
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 خانم ها در آقايان  اين 
ويژگى ها را مى جويند  

 40 از  زنان،  روى  بر  جديد  آنالين  تحقيق  يك  در 
ويژگى، زنان 5 ويژگى كه در مرد ايدآل مى بينند را 
انتخاب كردند. براى اينكه بدانيد اين ويژگى ها چه 
هستند، چرا تا اين اندازه اهميت دارند و چطور خانم 
ها مى توانند به اين سرعت و راحتى اين ويژگى ها 
مطالعه  انتها  تا  را  مقاله  كنند،  ارزيابى  مردى  در  را 

كنيد. 
اين سوالى است كه قرن هاست پرسيده مى شود: زن 
ها چه مى خواهند؟ پاسخ اين سوال به اين بستگى 
دارد كه منظورمان ويژگى هاى يك مرد ايدآل است 
يا طوريكه دوست دارند در يك رابطه با آنها رفتار 

شود! 
در اين مقاله به ويژگى هايى مى پردازيم كه به نظر 
ايدآل  مرد  شخصيتى  هاى  اولويت  جزء  ها  خانم 

است. 

در پاسخ خانم هاى اين تحقيق، 5 ويژگى برتر از اين قرار بوده است: 
قضاوت درست/ هوش / وفادارى / مهربانى / مسئوليت پذيرى مالى 

حال اجازه بدهيد اين ويژگى ها را يك به يك بررسى كنيم و توضيح 
دهيم كه چرا اين ويژگى ها از نظر خانم ها مهم بوده اند. 

1) قضاوت درست 
قضاوت خوب نيازمند حس خوب، شعور خوب، بصيرت، درك و توانايى 
تصميم گيرى براساس منطق، بيطرفى و خرد است نه احساسات يا بى 
مسئوليتى. دهه ها تحقيق درمورد تفاوت هاى جنسيتى مشخص كرده 
است كه خانم ها بسيار نگران مسئوليت پذيرى هستند؛ و مردها درگير 
منطق و عقالنيت. براين اساس، زنان در مردان معموًال به دنبال قضاوت 
درست هستند زيرا نشانگر بلوغ در مرد است و بلوغ نيز با مسئوليت 

پذيرى در ارتباط است. 
ذاتًا  زنان  زيرا  دارد  زيادى  اهميت  ها  خانم  براى  پذيرى  مسئوليت 
پرورش دهنده هستند و براى پرورش دادن و بزرگ كردن بچه ها نياز 
به مسئوليت پذيرى، بلوغ و قضاوت صحيح است. زنانى كه در مردان 
مردانى  چنين  كه  است  اين  دليلشان  هستند  صحيح  قضاوت  دنبال  به 
مى توانند خانواده اى باثبات تشكيل دهند. درنتيجه، مردى كه قضاوت 
خوب دارد، مردى است كه زن مى تواند بعنوان همسر به خوبى روى 

او تكيه كند. 
قضاوت خوب براى داشتن يك رابطه و ازدواج سالم ضرورى است: 
اولين دليل امنيت است. زن در رابطه اى كه مرد قضاوت درست دارد 
احساس امنيت مى كند زيرا احساس مى كند كه مى تواند بعنوان رهبر و 
محافظ به آن مرد اعتماد كند. اين يعنى او مى تواند براى رهبرى رابطه 

و گذر از موانع روى آن مرد حساب كند. 

� شناسايى مردانى كه قضاوت صحيح دارند 

شناسايى مردانى كه قضاوت خوب دارند به آن اندازه كه تصور مى 
صبر  رابطه  شدن  جدى  تا  كه  نيست  هم  الزم  و  نيست  دشوار  كنيد 
است  اين  كار  رمز  نه.  يا  دارد  خوب  قضاوت  مرد  كه  بفهميد  تا  كنيد 
مى  فكر  كردن  عمل  از  قبل  آيا  كنيد:  توجه  آن  كوچك  هاى  نشانه  كه 
كند؟ آيا رفتار عمومى او مسئوليت پذيرانه است يا بى فكر و بى نظم 
است؟ آيا تصميمات او تصميماتى احساسى است يا از روى منطق و 
هم  احساسى  تصميم  مردها  كه  باشيد  داشته  خاطر  به  است؟  شعور 
تصميمات  رمانتيك  و  احساسى  اداهاى  و  گيرند—سورپرايزها  مى 

احساسى هستند كه زنان در مردها مى پسندند. 

2) هوش 
در ابتداى دهه هفتاد ميالدى، تحقيقات نشان داد كه اكثر زنان به دنبال 
اين  بر  باور  چرا؟  باشد.  تر  باهوش  خودشان  از  كه  هستند  همسرانى 
زنان  رفتار  اين  كه  شود  مى  گفته  گردد.  برمى  مغز  به  پاسخ  كه  است 
به عصر حجر برمى گردد، زمانى كه زنان به دنبال مردانى بودند كه 
از خودشان باهوش تر باشد تا ژنتيك بهترى را به فرزندانشان منتقل 
دارد  ظاهر  از  بيشترى  اهميت  هوش  زنان  براى  اين،  بر  عالوه  كند. 
و  كنند  برقرار  رابطه  تر  عميق  سطحى  تا  مردها  با  دارند  دوست  زيرا 
از تحريكات ذهنى و احساسى آنها لذت ببرند. زن ها از ياد گرفتن از 
مردشان هم لذت مى برند و درنتيجه معموًال به مردانى جذب مى شوند 

كه تجربه زندگى خوبى داشته اند. 

هوش عامل مهمى براى خانم ها در دوام رابطه يا ازدواج است. هوش 
(كه معموًال با مهارت هاى استداالالت كالمى، خالقيت و توانايى درك 
موضوعات مختلف نشان داده مى شود) در جالب و جذاب نگه داشتن 
مردان  برخالف  كه  است  ذكر  شايان  همچنين  دارد.  مهمى  نقش  رابطه 
آنچه  از  زنان  شوند،  مى  تحريك  جنسى  نظر  از  بينند  مى  آنچه  از  كه 
مى شنوند از نظر جنسى تحريك مى شوند و به همين دليل است كه 
عاشق مردان خوش صدا، خوش لهجه با ايده هاى جالب و حرف هاى 
و  طبعى  شوخ  اين  برود،  بين  از  اوليه  شور  وقتى  شوند.  مى  شاعرانه 
مهارت مكالمه مردان است كه عشق بين دو طرف را زنده نگه مى دارد. 

� شناسايى مردان باهوش 
اگر خوب به حرف زدن مردى توجه كنيد مى توانيد بگوييد كه باهوش 
روز  موضوعات  درمورد  آيا  دارد؟  خوبى  تحصيالت  آيا  نه.  يا  است 
اطالعات كافى دارد؟ آيا مى تواند درمورد موضوعاتى كه با ورزش، 
غذا و ويژگى هاى ظاهرى زنان باشد خوب صحبت كند؟ آيا سريع فكر 
مى كند و به عمق مسائل فكر مى كند؟ آيا اداهاى رمانتيك او خالقانه 

است يا كليشه اى؟ 

3) وفادارى 
مغز زن ها و مردها متفاوت است. البته زنان زيادى كه طعم تلخ خيانت 
را چشيده باشند به شما خواهند گفت كه مردها با مغزشان فكر نمى كنند 
بلكه با يك عضو ديگر بدنشان. اما، واقعيت اين است كه زنان احساسى 
از  پردازتر  خيال  و  كنند  مى  حس  معموًال  زنان  هستند.  مردان  از  تر 
مردان هستند كه معموًال استداللى تر هستند و با علت و معلول سروكار 
دارند. چرا؟ پاسخ در تفاوت بين مغز زنان و مردان است. ساخت مغز 
زن دركنار ويژگى هاى هورمونى او موجب مى شود كه پرورش دهنده 
و اهل مراقبت هستند. درنتيجه، زنان ارزش زيادى براى وفادارى قائلند. 
به طور كلى، زنان براى همه عمر خود يك مرد مى خواهند، مردى كه 

براى او باالترين ارزش را درميان سايرين قائل باشد. 
از نظر علمى، سيستم ليمبيك يا مغز احساسى، در زنان بزرگتر است. 
بخش  اين  اندازه  هرچه  است.  مغز  احساسى  بخش  ليمبيك  سيستم 
زنان  شد.  خواهد  تر  آسان  زنان  براى  خوردن  پيوند  باشد،  بزرگتر 
معموًال دوستان بيشترى در زندگى خود دارند و غريزه شان هم براى 
از  كه  دارند  را  قدرت  اين  همچنين  زنان  است.  بيشتر  خانواده  تشكيل 
به صورت همزمان استفاده كنند و دسترسى  هر دو قسمت مغزشان 
باالترى به نيمكره راست مغزشان دارند تا مردان. بله، زنان قادرند چند 
كار را به طور همزمان انجام دهند. اما مردها فقط روى يك نيمكره از 

مغزشان در آِن واحد تمركز مى كنند. 

مثال،  بعنوان  دارد.  اثر  وفادارى  به  زنان  ميل  بر  نيز  ها  هورمون 
تستوسترون (هورمون غالب مردانه) آنها را خشن و رقابتى مى كند. 
سازد.  مى  دهنده  پرورش  را  آنها  زنانه)  غالب  (هورمون  استروژن 
همچنين، اكسى توسين—هورمون عشق در هر دو جنسيت وجود دارد 
اما در زنان شايع تر است. اكسى توسين با پيوند خوردن، حس شراكت 
در  معموًال  هورمون  اين  است.  ارتباط  در  فرزند  از  مراقبت  به  ميل  و 
هاى  زمان  در  شود.  مى  توليد  حمل  وضع  و  باردارى  استرس،  زمان 
و  بزند  حرف  او  با  كه  كسى  شخصى،  رابطه  دنبال  به  زن  استرس، 
دوستى كند است—به همين دليل است كه وقتى زنان روز پراسترسى 
داشته باشند دوست دارند كه مردشان مثل يك دوست به حرف هاى 

آنها گوش دهد نه اينكه نصيحتشان كند. 
در يك رابطه يا ازدواج، مرد وفادار موجب ايجاد حس امنيت و اطمينان 
در زن مى شود و باعث مى شود بتواند احساسات خود را به خوبى 
ابراز كرده و به مرد خود اعتماد كند. وقتى زنى ازاينكه همسرى وفادار 
دارد، احساس اطمينان و امنيت كند، راحت تر مى تواند از نظر احساسى 
و جسمى رابطه برقرار كند. مرد وفادار همچنين باعث مى شود همسر 

او احساس دوست داشته شدن و خاص بودن كند. 

� شناسايى مرد وفادار 
زن ها وقتى مى فهمند كه مردشان به آنها خيانت كرده است، شوكه مى 
شوند اما تقريبًا در اكثر موارد، زن به طور ناخودآگاه مى داند كه قرار 
است اين اتفاق بيفتد يا مى افتد. به عبارت ديگر، بايد از بصيرت خودتان 
استفاده كنيد—شما به مردى حس داريد—آيا مى توانيد به او اعتماد 

وجود  هم  هشدارى  عالئم  و  مشخص  هاى  راه  درغيراينصورت  كنيد/ 
دارد. مثًال اگر اعتراف كرد كه به دوست دختر قبلى خودش خيانت كرده 
است، همان انتظار را از او داشته باشيد—مگراينكه تحت درمان قرار 
گويد  مى  دروغ  كوچك  مسائل  سر  كه  شديد  متوجه  اگر  باشد.  گرفته 
معامالت  ها،  ماليات  رستوران،  صورتحساب  (مثل  كند  مى  خيانت  و 
تجارى و امثال آن)، بايد خودتان را آماده كنيد. اگر اخالقيانتش به او 
اين اجازه را مى دهد كه در يك نقطه از زندگى خيانت كند، در بيشتر 
زمينه هاى ديگر هم اينكار را خواهد كرد. اگر هنوز مطمئن نيستيد كه 
عشق زندگيتان مرد وفادارى است يا نه، او را به مادرتان معرفى كنيد 
و از او نظرش را بخواهيد. مادرها معموًال حس خيلى قوى در اين زمينه 

دارند. 

4) مهربانى 
فرد  يك  به  لطيف  و  بامحبت  گرم،  حس  مهربانى،  اى  نامه  لغت  معناى 
ديگر است. اما اكثر ما وقتى به فردى مهربان فكر مى كنيم، كسى در 
نظرمان مى آيد كه بتواند آن احساسات را به خوبى بيان هم كند. به 
است.  عمل  در  احساس  نيست،  حس  يك  فقط  مهربانى  ديگر،  عبارت 
و  كلمات  ابراز  از  باشد  داشته  مختلف  هاى  شكل  تواند  مى  مهربانى 
جمالت بامحبت گرفته تا بوسه ها و در آغوش گرفتن هاى احساسى 

و عاشقانه. 
ما به سه روش ارتباط برقرار مى كنيم: كلمات (%7)، لحن صدا (37%) 
و زبان بدن (%56). اما براى زنان ارتباط غيركالمى (زبان بدن) اهميت 
بيشترى دارد. ويژگى هاى هورمونى زنان اهميت و لزوم لمس كردن، 
زنان  دليل،  همين  به  كند.  مى  بيشتر  را  گرفتن  آغوش  در  و  بوسه 
احساسى تر از مردان هستند. نوازش و محبت جسمى براى زنان مسئله 
اى ضرورى است زيرا آنها به آن بعنوان راه بسيار قوى براى ابراز 

عالقه نگاه مى كنند. 
براى  مخصوصًا  است،  سالم  رابطه  يك  از  مهمى  بخش  بودن  مهربان 
زنان زيرا آنها الزم دارند كه عشق را احساس كنند و نه فقط به شكل 
هديه دادن يا شنيدن كلمات عاشقانه. محبت كردن به يك زن به او اين 
اطمينان را مى دهد كه مردش به او كمك مى كند احساس خاص بودن 
كند و امنيت داشته باشد. مهربانى، كلمات شيرين و بامحبت و نوزاش 
كردن درمان روح است و به نگه داشتن عشق و شور رابطه كمك مى 

كند. 

� شناسايى مردان مهربان 
مرد مهربان معموًال خيلى راحت شما را در آغوش مى گيرد و نوازش 
مى كند. او براى در آغوش كشيدن دوستان دختر شما و ايجاد حس 
مقبول واقع شدن در آنها نيز راحت عمل مى كند. او آزادانه بدون اينكه 
سعى كند آن را به مرحله بعد بكشاند، گونه شما را مى بوسد و به طور 

طبيعى دست هايتان را در دست مى گيرد و آنها را نوازش مى كند. 

5) مسئوليت پذيرى مالى 

است.  خوب  قضاوت  با  برابر  خوب  اعتبار  امروزى،  مدرن  جامعه  در 
در  باشد،  داشته  خوبى  قضاوت  زندگى  هاى  زمينه  اكثر  در  كه  مردى 

زندگى مالى خود نيز همينطور خواهد بود. 
مسئوليت پذيرى مالى به استفاده از قضاوت و تعادل در خرج كردن، 

پس انداز كردن و سرمايه گذارى كردن برمى گردد. 
زنان  براى  دليل  اين  از  است  پذير  مسئوليت  مالى  نظر  از  كه  مردى 
بودجه  و  ها  هزينه  مراقب  و  كند  مى  عمل  فكر  با  كه  است  خوشايند 
هست و مهارت الزم براى آينده نگرى مالى مثل خريد خانه، مسافرت، 
دانشگاه، بازنشستگى و امثال آن را هم دارد. اين مرد ريسك هاى مالى 
را قبول نمى كند و يك سطح امنيت ديگر براى خود و خانواده اش فراهم 
مى كند. همچنين شايان ذكر است كه اگر مردى از نظر مالى مسئوليت 
پذير نباشد و به طرق مختلف پول خود را از دست مى دهد، خيلى هم 

احساسى نصميم مى گيرد. 
قابليت  و  امنيت  حس  ايجاد  زنان  در  مالى  پذيرى  مسئوليت  درنتيجه، 
اعتماد و اطمينان مى كند. استرس، فشار و ترس هاى اضافه را از رابطه 
يا ازدواج بيرون مى كند. چنين مردى به جاى ايجاد حس اضطراب، به 

زن حس امنيت و اعتماد مى بخشد. 

� شناسايى مردى كه از نظر مالى مسئوليت پذير است 
دارد.  مختلفى  هاى  راه  است  مسئول  مالى  نظر  از  كه  مردى  تشخيص 
دقت كنيد آيا سعى دارد مدام با خريد هداياى گران قيمت و بردن شما 
مطمئن  اگر  (البته  بياورد؟  دست  به  را  دلتان  گران  هاى  رستوران  به 
ها  رستوران  آيا  كرد)  نخواهد  تفاوتى  ثروتمند است چندان  كه  هستيد 
و محل هاى را براى تفريح انتخاب مى كند كه مناسب موقعيت است يا 
رضايت  احساس  خود  هوشمندانه  خريدهاى  از  آيا  است؟  تناسب  بى 
مى كند؟ آيا اهل قمار و شرط بندى است؟ آيا انتخاب ها و تصميمات 
او بر مبناى احساس هستند؟ اگر اينطور باشد با پول هم همين كار را 

خواهد كرد! 
به دنبال مردى باشيد كه در هر شرايطى بتوان با او خوش گذراند و 
براى گشت و گذار راه هاى خالقانه و خيال پردازانه خاص خود را دارد 
كه نياز به خرج كردن زياد هم نيستند. به دنبال مردى باشيد كه قدر 

پول و آنچه كه به دست آورده است را مى داند.
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به ياد داشته باشيد فقط از صرافى هاى معتبر جهت نقل و انتقال پول خود استفاده نمائيد

پنير تبرئه شد!

محققان مي گويند خوردن پنير ضرري براي قلب ندارد
براي  چنداني  ضرر  پنير  جديد،  يافته هاي  براساس 
را  كره  و  پنير  تاثير  پژوهشگران  ندارد.  قلب  سالمتي 
دريافتند  و  كردند  مقايسه  قلب  سالمتي  پارامترهاي  روي 
در  و  نمي دهد  افزايش  را   (LDL) پروتئين  ليپو  ميزان  پنير 
واقع سطح آن را در مقايسه با بقيه مواد چربي دار  پايين 
مي آورد. اين تحقيق براي اولين بار در «مجله آنالين تغذيه 
در  شركت كنندگان  از  كدام  هر  است.  شده  منتشر  آمريكا» 
اين مطالعه، رژيم كنترل شده اي داشتند كه هر روز به آن 
شير  از  كره  و  پنير  مي كردند.  اضافه  كره  يا  پنير  مقداري 
گاو تهيه شده و برابر 13 درصد چربي غذايي روزانه هر 
فرد بود. هركدام شش هفته مقداري پنير يا كره خوردند و 
براي دو هفته به رژيم طبيعي خود برگشتند و سپس براي 
شش هفته ديگر كساني كه پنير خورده بودند كره مصرف 
بيشتري  چربي  افراد  اين  اينكه  وجود  با  بالعكس.  و  كردند 
از حد معمول مصرف كردند اما آنهايي كه روزانه مقداري 
پنير مي خوردند افزايشي در ميزان ليپوپروتئين يا كلسترول 
كلي بدنشان نداشتند. با اين وجود كساني كه در ابتدا همان 
به  مي كردند  مصرف  كره  و  داشتند  را  ليپوپروتئين  ميزان 
پروتئين  ليپو  در  درصدي  هفت  افزايشي  با  ميانگين  طور 
غذايي شان  رژيم  در  افراد  اين  كه  هنگامي  شدند.  روبه رو 
پنير داشتند ميزان كلسترولشان در مقايسه با رژيم غذايي 
تغذيه  از گروه  هرپستد»  يافت. «جولي  كاهش  مقداري  كره 
را   LDL كلسترول  ميزان  «پنير  مي گويد:  كپنهاگ  دانشگاه 
اين  با  مي دهد  كاهش  كره  مقدار  همان  خوردن  به  نسبت 
را   LDL كلسترول  ميزان  صبحانه  الينفك  جزء  اين  وجود 
پنير  نمي دهد.»  افزايش  معمولي  غذايي  رژيم  با  مقايسه  در 
سرشار از كالري هاست و مقدار زيادي چربي اشباع شده و 
سديم دارد. مانند بقيه محصوالت لبني، پنير مي تواند براي 
 ،A، B12 بدن پروتئين و كليسم به اضافه مقداري ويتامين
ريبو فالوين، روي و فسفر تامين كند. البته منبعي از اسيد 
چربي  نوعي  عنوان  به  كه  است   (CLA) مزدوج  لينولئيك 
شايد اثراتي ضدسرطان، كاهش دهنده وزن و مفيد براي قلب 
باشد. با اين حال بايد حجم زيادي از پنير مصرف شود تا 
بدن مقداري اسيد لينولئيك جذب كند و اين بدين معنا است كه 
مقدار زيادي چربي اشباع نشده ناسالم جذب بدن مي شود. 
پنير كم چرب CLA كمي دارد و نوع بدون چربي آن فاقد 
اين اسيد است. با اينكه هيچ جايگزيني براي مسواك وجود 
ندارد اما شايد پنيراز پوسيدگي هاي دندان ها جلوگيري كند. 
بحث هاي زيادي در مورد تاثير مواد لبني روي كنترل وزن 
شده است. محققان دريافتند خوردن مداوم پنير براي مدت 
طوالني به كمتر اضافه شدن وزن منجر مي شود. مطالعه اي 
با  پنير  مصرف  بين  رابطه اي  داد  نشان  سوئد  در  گسترده 
دارد.  وجود  زنان  در  روده  راست  سرطان  خطر  كاهش 
محصوالت  بين  رابطه اي  محققان  از  بعضي  وجود  اين  با 
و  پروستات  به  ابتال  احتمال  افزايش  با  پنير  جمله  از  لبني 
پنير  مصرف  كه  مهمي  ضرر هاي  يافتند.  تخمدان  سرطان 
در پي خواهد داشت اغلب به دليل مقدار باالي چربي اشباع 
شده است. مقادير باالي اين چربي خطر بيماري هاي قلبي 
كه  هنگامي  و  مي دهد  افزايش  را  باال  كلسترول  و  وعروقي 
افراد داراي رژيم هاي غذايي براي كاهش وزن هستند نبايد 
پنير پر چرب مصرف كنند زيرا حجم باالي كالري و چربي 
اشباع شده آن، تالش هايشان را ناكام مي گذارد. بهتر است 
ضمنا  كنيد.  استفاده  چربي  بدون  يا  چرب  كم  پنير هاي  از 
از  باشيد  مواظب  بايد  مي بريد  رنج  باال  خون  فشار  از  اگر 
پنيرهايي مصرف كنيد كه سديم كمتري دارند و نيز كساني 
كه دچار ميگرن هستند بهتر است پنير را از سبد خريدشان 

خارج كنند. 

معالجه هموفيلي با ژن درماني
براساس مطالعات تازه در بريتانيا و آمريكا تنها يك تزريق مي تواند براي درمان افراد مبتال به «هموفيلي نوعB» كافي باشد. در اين مطالعه به شش 
بيمار، ويروسي تزريق شد كه باعث توليد پروتئين هاي منعقد كننده خون مي شود. چهار نفر آنها پس از اين معالجه از مصرف دارو بي نياز شدند.
پزشكان گفتند كه اين نوع ژن درماني به طور بالقوه مي تواند زندگي بيماران را متحول كند. ساير محققان نيز آن را يك مطالعه واقعا چشمگير توصيف 
كرده اند. در كد ژنتيكي افراد مبتال به «هموفيلي نوعB» اشكالي وجود دارد كه باعث مي شود نتوانند پروتئيني به نام «عامل اي اكس» را توليد كنند. اين 
پروتئين در انعقاد خون نقش اساسي دارد. بيماران هموفيلي درحال حاضر با تزريق «عامل اي اكس»، گاهي تا چند بار در هفته، معالجه مي شوند اما 
فرآيند توليد اين دارو پرهزينه است. محققان در دانشگاه كالج لندن و بيمارستان تحقيق كودكان سن جود در آمريكا در جست وجوي راه حلي دائمي تر 
بودند. آنها يك نوع ويروس موسوم به «اِي اي وي» كه عوارضي ندارد را برداشتند و آن را طوري اصالح كردند كه سلول هاي كبد را به ماده ژنتيكي 
«عامل اي اكس» آلوده كند. اين ژن سپس در سلول هاي كبد باقي مي ماند و به سلول ها دستور ساخت پروتئين انعقاد خون را مي دهد. اين ويروس در 
مجموع به شش نفر در بيمارستان فري رويال لندن تزريق شد. به دو نفر آنها دوز كم، دو نفر دوز متوسط و دو نفر دوز باال تزريق شد. نتايج چاپ 
شده در نشريه پزشكي نيوانگلند نشان داد كه ميزان عامل اي اكس مي تواند در اثر اين تزريق افزايش يابد. به طور طبيعي ميزان عامل اي اكس در بدن 
اين بيماران در مقايسه با افراد سالم كمتر از يك درصد بود. پس از تزريق، ميزان عامل اي اكس در بدن آنها به 2 تا 12 درصد رسيد. ميزان آن در 
اولين بيمار معالجه شده براي بيش از 16 ماه دو درصد يا باالتر باقي ماند. ميزان آن در يكي از بيماراني كه بيشترين دوز را دريافت كرد از هشت 
تا دوازده درصد متغير ماند كه براي 20 هفته دوام داشت.كارل واكر 26 ساله از بركشاير بيشترين ميزان بهبود را نشان داد. او گفت كه ديگر نيازي 

به معالجات عادي حتي در هنگام جراحت ندارد درحالي كه قبال هفته اي سه بار دارو تزريق مي كرده است.

پوست تـان داد مي زنـد 
كه استــــرس داريد!

ترجمه: دكتر آذين محبي نژاد

زندگي  كه  افرادي  است.  پوست  پيري  علل  از  اضطراب  و  استرس 
پوستي  چروك هاي  و  چين  دچار  زودتر  دارند،  سختي  و  پراسترس 
هميشه  اگر  كه  مي دانيد  حتما  مي كنند.  پيدا  پيرتري  ظاهر  و  مي شوند 
چهره اي اخمو و نگران داشته باشيد، به مرور زمان جاي خطوط اخم و 

پريشاني روي چهره تان حك مي شود...

مشكالت  پوست  مي شود  باعث  استرس  نيست.  اين  فقط  موضوع  اما 
اين  همه  مورد  در  مي خواهيد  اگر  كند.  پيدا  هم  خشكي  نظير  ديگري 
با  را  مطلب  اين  است  بهتر  بدانيد،  آنها  با  رويارويي  راه  و  مشكالت 
حوصله مطالعه كنيد. البته قبل از هر چيز به ياد داشته باشيد كه براي 
كاهش  براي  راهي  دنبال  به  است  بهتر  مشكالت  اين  ريشه اي  درمان 

استرس خود يا رويارويي با آن باشيد.

1 خشكي پوست
كاليفرنياي  دانشگاه  در  پوست  بيماري هاي  استاد  الياس،  پيتر  دكتر 
هورمون  افزايش  باعث  مزمن  «استرس  مي گويد:  سانفرانسيسكو 
براي نگه  را  پوست  قابليت  هورمون  اين  و  بدن مي شود  در  كورتيزول 
از  را  خود  رطوبت  صورت  پوست  وقتي  مي دهد.»  كاهش  آب  داشتن 

دست مي دهد، شفافيت و درخشندگي آن هم كاهش مي يابد.

در  پوست  بيماري هاي  استاد  گلدبرگ،  ديويد  دكتر  چيست؟  چاره   •
خشكي  با  مبارزه  براي  مي كند  توصيه  مونت?سيناي  پزشكي  دانشكده 
باشيد  آنهايي  دنبال  به  پوست  از  مراقبت  محصوالت  بين  در  پوست، 
كه كمتر حساسيت زا هستند و عطر كمتري دارند. اسيديته پايين تر اين 
محصوالت از خشكي و التهاب بيشتر پوست جلوگيري مي كند. همچنين 
بهتر است براي شستشوي پوست صورت از آب ولرم استفاده كنيد نه 
آب داغ. زيرا آب داغ چربي هاي پوست را از بين مي برد. يكي از راه هاي 
ديگر حفظ رطوبت پوست صورت آن است كه هنگامي كه پوست هنوز 

كمي نمناك است، مقدار نسبتا زيادي كرم را روي آن پخش كنيد.

2 چروك هاي ريز
قندخون  باالرفتن  مي دهد.  افزايش  را  قندخون  كورتيزول  هورمون 
باعث مي شود رشته هاي پروتئيني به نام كالژن و االستين كه مسوول 
ترتيب  اين  به  ببينند.  آسيب  هستند،  پوست  انعطاف  و  ارتجاعي  حالت 
سوي  از  مي شود.  ريز  چروك هاي  دچار  كم كم  پوست  زمان  مرور  به 
ديگر استرس باعث مي شود تا به طور ناخودآگاه عضالت صورتتان را 
منقبض نگه داريد و انقباض طوالني مدت اين عضالت هم به ايجاد چين 

و چروك هاي بيشتر مي انجامد.

پوستي  چروك هاي  و  چين  با  مبارزه  راه  بهترين  چيست؟  چاره   •
پيشگيري از تشكيل آنهاست. كاستن از استرس روزمره با روش هاي 
مختلف و تمرين آزاد كردن عضالت صورت و بدن با روش هايي مانند 
اگر  اما  كند،  كمك  شما  اخم هاي  بازشدن  به  مي تواند  يوگا  و  تمركز 
دچار چين و چروك هاي پوستي هم شده ايد، با استفاده از كرم هايي كه 

حاوي رتينول و آنتي اكسيدان ها و بدون نسخه پزشك قابل تهيه هستند، 
بهبود  به  حدي  تا  و  كنيد  تحريك  را  پوستتان  كالژن سازي  مي توانيد 
چروك هاي  و  چين  بردن  بين  از  سريع تر  راه  باشيد.  اميدوار  اوضاع 
كردن  فلج  براي  بوتاكس  از  استفاده  موقت،  صورت  به  البته  پوستي، 
عضالت يا پركننده هاي مختلف براي پر كردن چين و چروك هاست كه 

البته اين دو روش بايد حتما تحت نظر پزشك انجام شوند.

3 آكنه
پزشكان  است.  استرس  آنها  از  يكي  كه  دارد  مختلفي  علل  آكنه  بروز 
متخصص پوست بر اين باورند كه استرس باعث افزايش التهاب مي شود 

كه آن هم به نوبه خود هجوم ناگهاني آكنه ها را به دنبال دارد.

• چاره چيست؟ در طول روز تاحدامكان به پوستتان دست نزنيد. براي 
پاكيزه نگه داشتن پوستتان از لوسيون هاي پاك كننده صورت كه بدون 
ديگر،  موثر  راه هاي  از  يكي  كنيد.  استفاده  مي رسند،  فروش  به  نسخه 
دقت  است.  آنتي باكتريال  صابون  با  صورت  پوست  روزانه  شستشوي 
صابون ها  اين  از  استفاده  اثر  در  پوستتان  دهيد  اجازه  نبايد  كه  كنيد 
پوست  خشكي  با  مبارزه  براي  شود.  خشك  حد  از  بيش  لوسيون ها  يا 
هفته  چند  عرض  در  اگر  بگيريد.  كمك  ماليم  مرطوب كننده  كرم هاي  از 

وضعيت پوستتان بهتر نشد، حتما با پزشك مشورت كنيد.

4 خستگي چشم ها
شايد هيچ كس به اندازه دكتر ايمي وچلر كه هم روان پزشك است و هم 
متخصص پوست، ارتباط عميق ميان روان انسان و ظاهر را باور نداشته 
باشد. دكتر وچلر كه كتابي با نام «ارتباط ذهن و زيبايي» نوشته است، 
اتفاق  زنجيره وار  كه  مي شود  واكنش هايي  باعث  «اضطراب  مي گويد: 
مي افتند. اضطراب باعث كم خوابي شبانه مي شود كه آن هم به نوبه خود 

باعث پف كردن چشم ها خواهد شد.»

چاره چيست؟ براي التيام چشم هاي پف كرده و خسته، از حلقه هاي   •
خيار استفاده كنيد. اين حلقه ها مانند بسته هاي كوچك يخ چشم ها را خنك 
مي كنند و با انقباض رگ هاي خوني و لنفي، حجم مايعاتي را كه به دور 
چشم ها سرازير مي شوند، كاهش مي دهند. هنگام خواب سرتان را كمي 

از بدن باالتر قرار دهيد تا مانع تجمع مايعات دور چشم ها شويد.

Prevention :منبع
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وقتي باستاني كاران ايراني در بالروس با هم گالويزمي شوند 

صورت سيلي خورده 
ورزش پهلوانـــي!

در  زورخانه اي  ورزش هاي  جهاني  جام  مسابقات  دوره  سومين 
بالروس برگزار شد و تيم هايي از قاره هاي مختلف در گود زورخانه 
مسابقات  محل  در  حاضر  ايرانيان  از  بسياري  براي  كردند.  رقابت 
جالب بود كه اروپايي ها و آفريقايي ها با لباس مخصوص باستاني 

كاران از مرشد رخصت بگيرند، چرخ بزنند و ميل بگردانند اما شايد 
ورزش  اين  بنيانگذار  به عنوان  ايران  نمي كردند  هم  را  فكرش  آنها 

غايب بزرگ سكوي قهرماني لقب بگيرد. 

تبليغ ورزش زورخانه اي ايران توسط اسطوره كشتي روسيه 

اين  حاشيه  در  دنيا  كشتي  نيافتني  دست  اسطوره  مدويد  الكساندر 
او  داشت.  زورخانه اي  ورزش هاي  از  قاطعانه اي  حمايت  مسابقات 
در مصاحبه اي گفت اين رشته را به دليل اينكه جهان پهلوان تختي 
رقيب و رفيق نامي اش به آن مي پرداخته دوست دارد. مدويد حضور 
در زورخانه را عاملي براي مردانگي تختي توصيف كرد. كسي كه 
وقتي از مصدوميت پاي چپ مدويد آگاه شد از شگردهميشگي اش 
گذشت و هرگز دست به پاي مصدوم كشتي گير سرشناس روس 
نبرد. شركت كنندگان خارجي اين مسابقات از ساخت زورخانه در 
برگزاري  و  آفريقا  در  كار  باستاني  ورزشكاران  تربيت  اروپا،  قلب 

مسابقات كشتي پهلواني در آمريكا صحبت مي كردند. در حالي كه 
تا چندي پيش هيچكس گمان نمي كرد روزي جام جهاني ورزش هاي 

زورخانه اي در كشوري اروپايي برگزار شود. 

حراج اعتبار ايران در بالروس 

از ابتداي مسابقات مي شد بروز اتفاقات ناخوشايند در تيم ملي ايران 
ملي  فدراسيون  بين  هميشگي  اختالف هاي  تداوم  كرد.  پيش بيني  را 
شد  باعث  بين المللي  فدراسيون  سران  با  زورخانه اي  ورزش هاي 
گيرد.  قرار  ابهام  از  هاله اي  در  مسابقات  اين  در  ايران  تيم  حضور 
تيمي از ايران به جام جهاني اعزام شد كه در بسياري از رشته ها 
كه  ورزشي  رنگارنگ  مدال هاي  نهايت  در  تا  نداشت  نماينده اي 
مختص ايرانيان است به ورزشكاران خارجي برسد. ورزشكاراني 

مانند نمايندگان آذربايجان و عراق كه نشان دادند استعداد بااليي 
بزنيم،  دامن  اختالفات  به  و  بجنبيم  دير  اگر  و  دارند  رشته  اين  در 
اعالم  رقابت ها  به  ايران  اعزامي  تيم  مسئوالن  بود.  خواهند  مدعي 
ناقص  طور  به  بين المللي  فدراسيون  قوانين  به  اعتراض  در  كردند 
نداد  پاسخ  سوال  اين  به  هيچكس  و  كرده اند  شركت  مسابقات  در 
شد  انجام  قيمتي  چه  به  جهاني  رويدادي  در  ايران  اعتبار  حراج  كه 
و چرا بايد تيم ايران حتي جايي در بين سه تيم برتر جام جهاني 
بسنده  پنجم  نازل  رتبه  به  و  باشد  نداشته  زورخانه اي  ورزش هاي 
كند. البته برخي از انتقادهاي كاروان اعزامي ايران به نحوه برگزاري 
رقابت ها وارد بود. آنها معتقد بودند بسياري از شركت كنندگان در 
اين رويداد بزرگ آشنايي خوبي با ورزش هاي زورخانه اي نداشته 
با  آمده اند.  مسابقات  به  كنندگان  شركت  افزايش  براي  صرفا  و 
ايران  تيم  اعضاي  بايد  چرا  كه  كرد  درك  نمي توان  اما  وجود  اين 
از  فدراسيون  رئيس  نايب  و  سرپرست  تا  گرفته  ورزشكار  از 
فدراسيون  سران  به  خود  اعتراض  دادن  نشان  براي  فرصتي  هر 

بين الملي استفاده كنند و اين سوال را به وجود آورند كه مگر همه 
اينها هموطن نيستند؟ 

پرسش هاي بي پاسخ اردوي تيم ايران 

تيم  انتظارها  برخالف  رسيد  پايان  به  كه  تيمي  هنرهاي  مسابقات 
دوم  عنوان  به  ايران  و  كرد  كسب  را  امتياز  باالترين  آذربايجان 
تيم  كاروان  و  كرد  ور  شعله  را  اختالفات  آتش  كه  اتفاقي  رسيد، 
عملكردي  و  شده  ضايع  شان  حق  كه  نكته  اين  بر  تاكيد  با  ايران 
خود  به  را  همه  توجه  كه  فريادهايي  با  داشتند،  آذربايجان  از  بهتر 
تعدادي  مي كردند.  اعتراض  مسابقات  فني  كميته  به  مي كرد  جلب 
و  داوران  بلند  صداي  با  مسابقات  اين  در  ايران  كاران  باستاني  از 
ورزشكاران تيم هاي ديگر را به سخره مي گرفتند. يكي از ملي پوشان 
به هنگام اجراي مسابقات مهارت هاي تيمي دچار حالت تهوع شد و 
مسئوالن هميشه معترض كاروان ايران اشاره اي به دليل اين اتفاق 
نكردند. برخي از ملي پوشان ساعت چهار بامداد در هتل محل اقامت 
رقابت ها  فيلم  چندباره  بازبيني  از  پس  خارجي  و  ايراني  اعضاي 
عربده زنان و با الفاظي بسيار ناپسند براي مسئوالني كه هم سن 

پدر خود بودند خط و نشان مي كشيدند و... 

كاش ايران شركت نمي كرد! 

بدون  را  زورخانه اي  ورزش هاي  جهاني  جام  نمي توان  ترديد  بي 
حضور تيمي از ايران متصور بود اما با توجه به اتفاقات ناپسندي 
در  ايران  از  ناقص  تيمي  اينكه  جاي  به  بود  بهتر  شايد  داد،  رخ  كه 
مسابقات شركت كند و با رفتارهاي ناپسند به اعتبار نام ايران لطمه 
اين  در  نمي شد.  اعزام  رقابت ها  به  ايران  از  نماينده اي  اصال  بزند، 
مسئولي  هيچ  و  نبود  كم  هم  جهاني  جام  معايب  و  كاستي ها  ميان 
ناآماده  تيم هايي  بايد  چرا  كه  نداد  سوال  اين  به  قانع كننده  پاسخي 
و باستاني كاراني كه برخي شان ميل گرفتن را هم به طور صحيح 
آموزش نديده اند، در تورنمنتي بزرگ شركت كنند و سطح آن را تا 
مسابقات محلي كاهش دهند. مسئوالن فدراسيون بين المللي حضور 
تيم ها و ورزشكاران بيشتر را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده 
بودند غافل از اينكه مي توان از كميت كاست و به كيفيت افزود. با اين 
حال هنوز اين سوال بسياري از ورزشكاران خارجي شركت كننده 
در جام جهاني ورزش هاي زورخانه اي بي پاسخ مانده است كه چرا 
راستاي  در  بيشتر  موفقيت هاي  كسب  و  اتحاد  جاي  به  ايراني ها 

تخريب يكديگر تالش مي كردند؟ 

ورزش

مادر اندي ماري مربي تيم زنان 
بريتانيــــــــا شد 

اتحاديه تنيس بريتانيا، «جودي ماري» مادر «اندي ماري» را به 
گزارش  به  كرد.  انتخاب  كاپ  فد  تنيس  تيم  جديد  مربي  عنوان 
منابع خبري، جودي مادر اندي نفر چهارم تنيس جهان و همچنين 
جوان  بازيكنان  از  خيلي  و  است  تنيس  مربي  و  سابق  بازيكن 
بريتانيا از جمله دو پسر خود يعني جيمي و اندي را هدايت كرده 
است. ماري پيش از اين به مدت 9 سال مربيگري تيم اسكاتلند 
را بر عهده داشت و از اين پس قرار است بر كار برخي از خوش 
آتيه ترين مربيان زن بريتانيا نظارت داشته باشد و به آنها كمك 
كند. او در اين باره گفت: «براي من افتخار بسيار بزرگي است 
كه اينگونه به كشورم كمك كنم. اين سمت با توجه به استعداد، 
و  بزرگ  چالش  يك  ما  برتر  بازيكنان  نفس  به  اعتماد  و  تجربه 
هيجان انگيز به من مي دهد.»تيم بريتانيا در رده بندي فدكاپ دنيا، 
هم اكنون در رده 26 قرار دارد. فد كاپ براي زنان و ديويس كاپ 

براي مردان است. 
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بيماري عجيب، هافبك 
منچستر را خانه نشين كرد 

«دارن فلچر» هافبك اسكاتلندي منچستريونايتد به دليل يك بيماري 
جدي و مزمن براي مدتي طوالني فوتبال را ترك كرد. بيماري اين 
بازيكن 27 ساله كوليت اولسرو عنوان شده كه به داليلي ناشناخته 
شايع  اسكانديناوي  و  انگليس  شمالي،  آمريكاي  در  همه  از  بيش 
است. منچستريونايتد در بيانيه اي اعالم كرد فلچر توصيه پزشكان 
بايد  او  است.  رفته  مرخصي  به  طوالني  مدتي  براي  و  پذيرفته  را 
استراحت كند تا بتواند بر اين بيماري چيره شود. در كوليت اولسرو 
كه آن را بيماري التهابي روده هم مي نامند سيستم ايمني بدن دچار 
اشتباه مي شود، جدار داخلي روده بزرگ را مورد حمله قرار مي  دهد 
سن  شايعترين  مي شود.  خونريزي  و  زخم  التهاب،  ايجاد  باعث  و 
ابتال به اين بيماري 15 تا 30 سالگي است. كوليت اولسرو درمان 
دقيق  نظارت  و  دارو  طوالني  مصرف  با  معموًال  ولي  ندارد  قطعي 
براي  فلچر  كه  باري  آخرين  مي شود.  كنترل  خوبي  به  عوارض  بر 
منچستريونايتد به ميدان رفت در ديدار 22 نوامبر برابر بنفيكا در 
ليگ قهرمانان اروپا بود كه با نتيجه دو بر دو پايان يافت. او در اين 

ديدار يك گل به ثمر رساند. 
دارد  آرزو  «دارن  است:  شده  اضافه  منچستريونايتد  بيانيه  در 
ملي  تيم  و  باشگاه  به  وفاداري اش  و  بازگردد  فوتبال  به  ديگر  بار 
بيشتر  بيماري  از  رهايي  و  بهبودي  براي  را  او  بخت  (اسكاتلند) 
حريم خصوصي اش محفوظ  ايم كه  داده  او اطمينان  به  ما  مي كند. 
را  بيماري اش  معالجه  كه  بيشتر  استرس هاي  از  تا  بود  خواهد 

سخت تر مي كند، رهايي يابد.» 
فلچر در ماه مارس قراردادي چهارساله تا 2015 با منچستريونايتد 
توئيتر  درصفحه  منچستريونايتد  مدافع  فرديناند»  كرد. «ريو  امضا 
و  فلچر  ايم،  داده  دست  از  را  خوب  پسر  دو  «ما  نوشت:  خود 
باز  گذشته  از  قوي تر  و  كامل  بهبودي  با  دو  هر  اميدوارم  ويديچ. 
كه  است  منچستريونايتد  به  ديگر  ضربه اي  فلچر  گردند.»غيبت 
رقابت هاي  دور  از  و  نمي برد  به سر  خوبي  شرايط  در  روزها  اين 
ليگ قهرمانان اروپا هم حذف شد. «كرگ لوين» سرمربي تيم ملي 
اسكاتلند هم گفت: «از بيماري دارن كامال آشفته ام، مي دانم چقدر 
سخت است كه بتواند بار ديگر به زندگي عادي خود و باشگاه و 
تيم ملي بازگردد. دارن يكي از تاثيرگذارترين بازيكنان من بود. كار 
با او برايم مطبوع بود. از طرف همه هم تيمي هاي او و مربيان تيم 
ملي اسكاتلند صميمانه آرزو مي كنم اين شرايط را سپري كند و از 
خانواده اش هم حمايت خواهيم كرد. كاري مي كنيم كه بتواند سريع 
بهبود يابد. با سر الكس فرگوسن و دارن در اين هفته صحبت كردم، 
نتيجه بحث اين بود كه بايد همه كاري كنيم تا او استراحت كند و بر 
بيماري اش فائق آيد. جاي او در تيم ملي محفوظ خواهد بود. او در 
رقابت هاي مقدماتي جام جهاني 2014 نقشي محوري در تيم خواهد 

داشت ولي اكنون بايد به سالمتي خود فكر كند.»

ورزش

همه گاف هاى 
تاريخى فوتبال ايران

كاهش سهميه ايران در رقابت هاى ليگ قهرمانان آسيا يكى ديگر از 
ناكامى هاى فدراسيون فوتبال بود كه در اواخر آبان 1390 اتفاق افتاد.

فصل  در  ايران  فوتبال  كه  كرد  اعالم  ابتدا  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
مستقيم  غير  سهميه  يك  و  قطعى  آسيا 3سهميه  قهرمانان  ليگ  آينده 
دارد اما فرداى همان روز كميته اجرايى AFC تعداد سهميه هاى ايران 
را به 2سهميه قطعى و 2سهميه غير مستقيم تغيير داد، اين در حالى 
رسانه اى  موضوع  اين  نداشتند  دوست  فدراسيون  مسئوالن  كه  بود 
شود تا شايد پس از رايزنى با AFC دوباره 4 سهميه مستقيم بگيرند. 
مسئوالن AFC در مورد حل مشكالت سخت افزارى و مسائل ديگر 
باشگاه ها  و  فدراسيون  سهل انگارى  ولى  بودند  داده  هشدار  بارها 
موضوع  اين  به دنبال  شد.  ايران  سهميه  شدن  كم  باعث  نهايت  در 
فدراسيون فوتبال ايران در نامه اى مراتب اعتراض خود را اعالم كرد 
اما AFC در اين مورد پاسخ فدراسيون ايران را داد و مشخص شد 

كه اشتباهى صورت نگرفته است.

كابوس نرفتن به المپيك
شاهكار  هم،  لندن  المپيك  به  راهيابى  در  ايران  اميد  تيم  ناكامى 
فوتبال را تكميل كرد. تيم اميد ديدار رفت مرحله پلى آف  فدراسيون 
المپيك 2012 مقابل عراق را با پيروزى يك بر صفر در اربيل پشت 
سوى  از  غيرمجاز  بازيكن  يك  از  استفاده  به دليل  اما  گذاشت  سر 
كنفدراسيون فوتبال آسيا 3بر صفر بازنده اعالم شد. در نمابرى كه 
در تاريخ نهم اسفند89 به فدراسيون ارسال شد، كنفدراسيون فوتبال 
آسيا اعالم كرد كمال كاميابى نيا براى ديدار مقابل عراق دو اخطاره 
است و حق بازى ندارد اما او در بازى رفت در اربيل به ميدان رفت. 
تمام  شدند  متوجه  بازيكنان  كه  بود  برگشت  بازى  از  پيش  4ساعت 
دوندگى هاى آنها در بازى رفت بى نتيجه بوده و يك تعويض اشتباه، 
نتيجه را تغيير داده است.اميدهاى عراق بازى برگشت را 2بر صفر 
زبان  از  ماجرا  اصل  بازى  از  بعد  مطبوعاتى  كنفرانس  در  و  بردند 

منصوريان فاش و عمق فاجعه براى همه آشكار شد.

شد؛  آغاز  تازه اى  داستان  كه  بودند  پايكوبى  سرگرم  هنوز  عراقى ها 
يك داستان هميشگى با اين عنوان كه مقصر چه كسى بود؟ در اين 
حتى  و  نمى زدند  حرف  فوتبال  فدراسيون  مديران  از  هيچ كدام  ميان 
تاريخى،  افتضاح  اين  در  تا  نماندند  ورزشگاه  در  هم  بازى  پايان  تا 
خود را شريك شكست نشان دهند. آنها چند روز بعد ناظر بازى را 
نزده  كاميابى نيا  محروميت  از  حرفى  كه  كردند  قلمداد  اصلى  مقصر 
بود و روزهاى بعد هم تعداد مقصرانى كه تقصير را به گردن ديگرى 
سهل انگارى  منصوريان  و  حاجيلو  اصغر  مى شد.  بيشتر  مى انداختند 
تلخ  اتفاق  اين  اصلى  دليل  را  اميد  تيم  سابق  سرپرست  پرهيزكار، 
دانستندولى پرهيزكار در مصاحبه هاى مختلف خودش را بى تقصير 
دانست. عباس ترابيان هم يكى ديگر از مقصران اين فاجعه بود و نكته 
تعجب آور اين بود كه با هيچ يك از مقصران برخورد قاطعى صورت 

نگرفت.

حذف استقالل و جمله به ياد ماندنى قلعه نويى
بهمن ماه 1385 بود كه استقالل به عنوان قهرمان ليگ ايران، با تصميم 
مرفاوى،  صمد  زمان  آن  شد.  حذف  آسيا  قهرمانان  ليگ  از   AFC
فوتبال  سازمان  رئيس  به عنوان  قلعه نويى  امير  بود،  آبى ها  سرمربى 
در اين باشگاه فعاليت مى كرد و مقداد نجف نژاد هم پست مديرعاملى 
فوتبال  كنفدراسيون  سايت  آنكه  از  پس  داشت.  عهده  بر  را  باشگاه 
به  را  قهرمانان  ليگ  رقابت هاى  از  استقالل  كنارگذاشتن  خبر  آسيا 
نجف نژاد  كرد،  منتشر  مداركش  مقرر  موعد  از  ديرتر  ارسال  خاطر 
اعالم كرد اين اخبار شايعه است ولى يكباره همه چيز رنگ واقعيت 
گرفت.قلعه نويى آن روزها اعالم كرد كه مدارك استقالل 21بهمن ماه، 
يك روز پيش از موعد تعيين شده AFC، ارسال شده ولى مديرعامل 
استقالل گفته بود كه باشگاه در آخرين روز يعنى 22بهمن  مدارك را 
ارسال كرده است.در اين ميان ارسال مدارك با پست عادى هم يكى 
ديگر از اقدامات عجيب باشگاه بود؛ البته مسئوالن فدراسيون فوتبال 
آن زمان در مصاحبه هاى خود عنوان كردند كه باشگاه استقالل در 
تاريخ 26بهمن يعنى 4 روز بعد از پايان مهلت AFC، فهرست خود 
ليگ  ستاد  مسئول  زمان  آن  ترابيان  عباس  است.  كرده  ارسال  را 
قهرمانان در باشگاه استقالل بود. او مى گويد: «يادم مى آيد از لندن با 
تهران و مسئوالن باشگاه تماس گرفتم و اعالم كردم كه بايد اسامى 
ارسال شود ولى متأسفانه چند روز گذشته بود كه استقاللى ها ليست 
را دادند». عضو ايرانى دفتر ارتباطات كنفدراسيون فوتبال آسيا هم 
با قلعه نويى تماس گرفته بود تا ارسال سريع اسامى را به او يادآور 
شود ولى او در جوابش گفته بود: «گرفتارى من زياد است، با باشگاه 
تلويزيونى  مصاحبه  يك  در  زمان  آن  قلعه نويى  البته  بگيريد».  تماس 
جمله اى به يادماندنى در مورد احتمال حذف استقالل به زبان آورد: 

«نگران نيستيم، فوقش جريمه مى دهيم». خيلى ها مى گويند قلعه نويى 
استقالل  فهرست  بود  نداده  اجازه  خارجى  مهاجم  يك  جذب  به خاطر 
زود به دست AFC برسد و به همين دليل يكى از مقصران اين پرونده 

لقب گرفت.

داستان يك اخطار
حذف سپاهان از رقابت هاى فصل گذشته ليگ قهرمانان آسيا يكى از 
اتفاقات تلخ تاريخ اين باشگاه اصفهانى بود و فوتبال ايران هم بابت 
اين اتفاق ضرر كرد تا سپاهان شانس قهرمانى آسيا را از دست بدهد. 
چهره اول در اين ماجرا كسى نبود جز رحمان احمدى؛ دروازه بانى كه 
پس از جدايى از پرسپوليس جايگزين سيدمهدى رحمتى در سپاهان 
با  همراه  قهرمانان  ليگ  رقابت هاى  گروهى  مرحله  در  احمدى  شد. 
پرسپوليس در اين بازى ها شركت كرده بود. او بابت اخطارى كه در 
آخرين بازى پرسپوليس در مرحله گروهى دريافت كرده بود محروم 
شد و در بازى بعدى حق همراهى تيمش را نداشت. اگر احمدى در 
پرسپوليس مى ماند و اين تيم از مرحله گروهى صعود مى كرد مطمئنا 
خيلى راحت مى دانست كه نمى تواند تيمش را همراهى كند ولى جدايى 
از پرسپوليس و رفتن او به سپاهان همه چيز را يكباره تغيير داد. تيم 
السد  ميزبان  رفت،  بازى  در  و  نهايى  يك چهارم  مرحله  در  اصفهانى 
قطر بود و احمدى به دليل محروميتى كه در پرسپوليس دچار آن شده 

بود حق شركت در بازى را نداشت.

در اين ميان مجيد بصيرت، سرپرست سپاهان هم به عنوان يكى ديگر 
از مقصران اصلى اين ماجرا شناخته شد ولى هيچ وقت حاضر نشد 
در اين مورد اظهارنظر شفافى داشته باشد. نكته جالب اينجا بود كه 
سپاهانى ها ناظر بازى را مقصر مى دانستند كه حرفى از محروميت 
دروازه  درون  السد  مقابل  دروازه بان  اين  بود.  نزده  احمدى  رحمان 
قرار گرفت و سپاهان بازى را برد تا در آستانه صعود قرار بگيرد 
اردوى  تلخ،  خبر  يك  كه  بود  نگذشته  بازى  پايان  از  يك ساعت  اما 
اين  در  سپاهان  شدن  بازنده  هم  آن  و  ريخت  هم  به  را  زردپوشان 
بازى بود.احمدى در توصيف اين ماجرا به همشهرى مى گويد: «من 
جاى  من  براى  هنوز  ولى  مى دانم  اتفاق  اين  مقصران  جزو  را  خودم 
قطرى ها  به  بازى  از  بعد  ساعت  يك  خبر  اين  چگونه  كه  است  سؤال 
رسيد. من شك ندارم كه اين خبر توسط يك ايرانى به آنها داده شد 
چون قطرى ها از هيچ چيز اطالع نداشتند ولى من نمى دانم آن فرد چه 

كسى است».
در  كه  حرفه اى  بازيكن  يك  آيا  كه  سؤال  اين  به  پاسخ  در  احمدى 
تورنمنتى مثل ليگ قهرمانان آسيا به ميدان مى رود، نبايد نسبت به اين 
مسائل آگاه باشد، خاطرنشان مى كند: «اين يك مورد خاص بود چون 
من در پرسپوليس محروم شدم و چند ماه بعد با پيراهن سپاهان در 
اين بازى ها به ميدان رفتم. نكته عجيب براى ما اين بود كه چرا در 
برگه ناظر بازى و داورى اسم من به عنوان بازيكن محروم ثبت نشده 
كم كارى  بايد  ولى  بودم  ناراحت  اتفاقات  اين  بابت  مدت ها  من  بود. 
مسئوالن بازى ها و همچنين مسئوالن سپاهان را هم در نظر بگيريم».

سپاهان با حكمAFC 3 بر صفر بازنده اعالم شد و در بازى برگشت 
بايد با اختالف 4 گل السد را مى برد ولى اين اتفاق نيفتاد. اين اتفاق 
در شرايطى براى سپاهان تلخ تر شد كه السد در نهايت قهرمان اين 
را  آن  برگشت  و  رفت  2بازى  در  سپاهان  كه  تيمى  شد؛  مسابقات 
شكست داد ولى به خاطر سهل انگارى احمدى، بصيرت و مديرانش، 

نتوانست به آنچه مى خواهد برسد.

چاقو دسته  اش را بريد!
بعد از ناكامى تيم ملى در رقابت هاى جام جهانى 2006، فوتبال ايران 
با  ايوانكوويچ  برانكو  تيم  گذاشت.  پشت سر  را  بدى  بسيار  روزهاى 
قاطعيت به جام جهانى رفت و محمد على آبادى، رئيس وقت سازمان 
و  پرتغال  دادن  شكست  از  جام جهانى  شروع  از  قبل  تربيت بدنى، 
مكزيك حرف زد و توقع داشت ايران از مرحله گروهى صعود كند. 
تربيت بدنى  سازمان  رئيس  آلمان  در  ملى  تيم  بازى  آخرين  از  بعد 
بالفاصله محمد دادكان را از رياست فدراسيون فوتبال بركنار كرد. 
گذاشتن  كنار  فيفا،  آيين نامه  و  قوانين  طبق  كه  است  حالى  در  اين 
در  بندى  زمان ،  آن  نبود.البته  على آبادى  اختيارات  حيطه  در  دادكان 
اساسنامه فدراسيون فوتبال وجود داشت كه رئيس سازمان تربيت 
بدنى مى توانست رئيس فدراسيون  را بركنار كند و على آبادى هم كه 
او  و  كرد  استفاده  فرصت  از  داشت  دادكان  با  شديدى  اختالف هاى 
را كنار گذاشت. اين اما پايان ماجرا نبود چرا كه دادكان در اقدامى 
فيفا  قوانين  و  چارچوب  از  خارج  كه  بركنارى  اش  بابت  باورنكردنى 
بود، به فدراسيون جهانى فوتبال شكايت كرد. بعد از شكايت دادكان 
هشدار  فيفا  و  شد  تعليق  بزرگ  فاجعه  يك  با  ايران  فوتبال  كه  بود 
داد تا زمانى كه اساسنامه فدراسيون فوتبال ايران تغيير نكند، تعليق 
موقت  سرپرست  مصطفوى،  داريوش  زمان  آن  داشت.  خواهد  ادامه 
فدراسيون شد و تيم ملى هم در جام ملت هاى آسيا با مربيگرى امير 
قلعه نويى ناكام ماند. اين شرايط بحرانى ثمره يك اختالف داخلى ميان 
فوتبال  اساسنامه،  تغيير  با  سرانجام  ولى  بود  دادكان  و  على آبادى 
صورت  به  هم  فوتبال  فدراسيون  انتخابات  و  شد  تعليق  رفع  ايران 

قانونى انجام گرفت.
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 افقي:
ــتاني  ــم- از آثار ديدني و باس ١- عل
ــيراز كه از دوره زنديه به جا  شهر ش

مانده است
ورم  ــتد-  س و  داد  ــه-  احصايي  -٢

كرده
ــتي  ــگزار- كش ــدس- سپاس ٣- ع

جنگي
ــش هنري-  ــي- نق ــس ن ٤- از جن

ناپديد- خاك گور
ــهادت- رنگ قهوه اي  ٥- انگشت ش

مايل به سرخ
ــث- ضمير  ــت، باع ــابه- عل ٦- تش

جمع
ــيله اي براي پرواز- بي نظير-  ٧- وس

بازيكن خودي در تيم
٨- طبق اصل هفتاد و نهم برقراري 
ــت- نوعي مار  حكومت نظامي... اس

بزرگ- شعله آتش
ــتان  ــهرهاي اس ــق- از ش ٩- طري
تهران كه در بخش مالرد شهرستان 

شهريار قرار دارد- بي آبرو
ــر مرد- شرح و تفصيل-  ١٠- همس

كرم روده
١١- از نمازهاي واجب- چرب زبان، 

چاپلوس
ــرف  ح روش-  و  راه  ــراوش-  ت  -١٢

جمع فارسي- وسط حياط
١٣- حرص و عالقه شديد به چيزي- 
اعتقادي  ــل  اص مهمترين  ــزان-  گري

اسالم
ــروش لوازم  ــازه مخصوص ف ١٤- مغ
ــات درختان ميوه دار-  خياطي- از آف

پيمان
ــلوغ است و دزد بيشتر  ١٥- مكان ش

مي پسندد- راه رفتن كودك
 عمودي:

١- آماده انجام كاري شدن- كتف
ــتوري- مادر  ٢- جمله دس

خودماني- غوغا، بلوا
ــده- ابزار  ــات دهن ٣- نج

خودبيني- به هدر دادن
٤- چهره را سرخ مي كند- 
ــيايي- از  پيمان نظامي آس
ــربلندي،  س ــا-  ويتامين ه

ارجمندي
ــيميايي-  ــر ش ٥- از عناص

نافرماني- يك خودماني
ــي-  ــي زينت ــه- گل ٦- پاي

سوره حمد
ــت-  دش ــيوه-  ش  -٧

بلندمرتبه
٨- مواد مذاب آتشفشاني- 
ــپزخانه-  آش كننده  تهويه 

شهرستاني در استان يزد
ــتاره برزيلي تيم رئال مادريد-  ٩- س

مدارا و همراهي- چه بسيار
ــش را مي بينند-  ــي خواب ١٠- بعض

دوال چرمي- شامل همه مي شود
١١- دريا- يكدنده- قلعه روي كوه

ــيه- خداوند- اسب  ١٢- مقابل حاش
پيامبر اكرم (ص)- زمان

ــتين  نخس از  ــتي-  پس ــت،  ذل  -١٣
شهيدان اسالم- كوير و هامون

ــي-  ــرو مان ــي- پي ١٤- آرام خودمان
زندگي

١٥- رطوبت كم- بازيگر خانم سريال 
«فاكتور٨»

 افقي:
١- سالم- اتوماسيون

ــدام  ــورمان- ان ــره اي در كش ٢- جزي
ماهيان- موفق

ــان كوچك-  ــتخوان بندي- زب ٣- اس
كتاب مقدس هندوان

ــدن رگ- فال  ــف از ما- بري ٤- مخف
مي گيرد- ارغنون

٥- جامه ها- قاصد
ــدد يك  ــه- ع ــبخت- چكم ٦- خوش

رقمي
٧- نوعي فرش- پرفروش ترين خودرو 
ــالدي-  ــال٢٠١٠ مي ــداي در س هيون

فرزندزاده

ــگ- واحد پول  ــرآن- پلن ــب ق ٨- قل
نيجريه

ــهرهاي استان  ٩- بيابان بي آب- از ش
تهران- روغن جال

از  ــكار-  آش آذري-  ــب  اس  -١٠
ــران در اوايل  معروفترين خطاطان اي

قرن پنجم هجري
١١- پادشاه- قاشق شكمو!

ــدا- ناله- داد و  ــه تنبيه و ن ١٢- كلم
فرياد- بادام

١٣- عزت- پزشك- به حساب آوردن
١٤- مليح- گلي زينتي- پروردگار

فرصت طلبي-  ــي  فرنگ ــادل  مع  -١٥
ــرح و صورت كار و عمل پيش بيني  ط

شده
 عمودي:

ــاعر  ــون ش ــي آراگ ــري از لوي ١- اث
فرانسوي- تاب و توان

ــم كننده- فرمانروايي- قسمي  ٢- رس
چراغ

ــكانيان- از آفات  ٣- دخمه اموات اش
ــاي  جزيره ه از  ــوه دار-  مي ــان  درخت

كوچك ايراني
ــتون كشتي- از انواع انرژي- چاره-  ٤- س

آهك زنده
٥- دلداري- جمع نصيحت- تذكره

٦- مخفف خوب- تن پوش- واحد شمارش 
هواپيما

٧- پارچه دريايي- زن زيبا- آحاد
٨- تشويش- بنده را از آن كالهي نيست- 

به آخر رسيده
ــپهبد فرنگي- كله و  ــر گودرز- س ٩- پس

سر
ــت درون  ١٠- جعبه جنازه- ضايع- گوش

و بيرون دهان
١١- صريح اللهجه- مرتعش- 

نقش ها
ــو تيزكني-  ــنگ چاق ١٢- س
ــق-  ــي- آالچي ــك خودمان ي

اسباب منزل
قدرت-  ــاني-  كمك رس  -١٣

سزاوار و شايسته
١٤- مسافران راه عشق- ربات 
ــاخت ايران-  ــان نماي س انس
ــاي  ــب تمرين ه ــراي مرت اج
ــل قواي  ــراي تكمي ــي ب بدن

جسمي و روحي
١٥- مساوي- اثري از رابيند 

رانات تاگور هندي
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما در مقام و مرتبه اجتماعى تان داراى رتبه خوبى مى 
و  هستند  مرتبه  اين  حسرت  در  بسيارى  افراد  كه  باشيد 
آرزو دارند كه اى كاش آنها نيز در چنين مرتبه اى بودند 
پس قدر شغل و يا مقام اجتماعى تان را بدانيد، به راحتى 

و به خاطر داليل بى مورد شغل تان را از دست ندهيد. 
و  رفتار  با  شما  زيرا  باشيد  رفتارتان  مراقب  بيشتر  كمى 
برنجند  شما  از  زيادى  افراد  كه  ايد  شده  باعث  گفتارتان 
انجام  را  كار  اين  عمد  به  يا  قبلى  قصد  با  شما  كه  اين  با 

نداده ايد.
� ارديبهشت ماه: 

شما در اين هفته احساس مى كنيد مسئوليت هايتان بسيار 
را  كارهايتان  تمام  انجام  توانايى  شما  و  است  شده  زياد 

نداريد. 
همين  براى  ايد  كرده  بلند  هندوانه  چند  دست  يك  با  شما 
احساس  يك  به  شايد  يا  و  ايد  شده  گمى  در  سر  دچار 
پوچى رسيده باشيد ؛ شما در بين عمل كردن به صحبت 
بايد  آيا  نميدانيد  ايد،  شده  متحير  تان  ذهن  و  دل  هاى 

احساساتى باشيد يا منظق گرا ؟؟ 
سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در حال 
حاضر بر قلب شما حاكى است كمى فرو كش كنند و بعد 

تصميم هايى را اتخاذ كنيد.
� خرداد ماه: 

و  هستيد  بسيارى  مشغوليات  داراى  هفته  اين  در  شما 
تمام  ميكنم  توصيه  ؛  ايد  شده  خسته  فعاليت  همه  اين  از 
كارهايتان را متوقف كنيد زيرا شما براى انجام بعضى از 

كارهايتان حوصله و رغبت نداريد به همين دليل بيش از 
پيش خسته ميشويد. 

از  هستيد  دادن  انجام  به  مايل  كه  را  كارهايى  است  بهتر 
كارهايى كه تمايلى براى انجام شان نداريد جدا كنيد زيرا 
انرژى را كه براى آن كار مى گذاريد اگر براى كار ديگرى 

هزينه كنيد نتيجه هاى بهترى خواهد داشت.
� تير ماه: 

راضى  را  شما  ديگر  ايد  داشته  سابق  در  كه  تمايالتى 
نميكنند بلكه مى توان گفت حتى از آنها دلزده نيز شده ايد 
؛ اين كارها را كنار بگذاريد زيرا مسائل غير قابل حلى را 

براى شما فراهم خواهد كرد. 
� مرداد ماه: 

مى  حسادت  شما  به  و  ميخورند  غبطه  شما  حال  به  همه 
اما  داريد  را  عالى  زندگى  شما  كنند  مى  فكر  زيرا  ورزند 

شايد در درون زندگى تان اين طور نباشد. 
مسئله  اين  زيرا  بريد  مى  زيادى  رنج  مساله  اين  از  شما 
را نمى توانيد به شخص ديگرى انتقال دهيد و فقط اذيت 
هايتان  واكنش  عدم  و  ها  صحبت  اين  شنيدن  و  ميشويد 
تان  زندگى شخصى  وارد  اختالفاتى  كه  است  شده  سبب 
شود و انرژى شما و اشخاص خانواده تان را بگيرد ؛ بهتر 

است به اين صحبت ها اهميتى ندهيد.
� شهريور ماه: 

اين هفته زمان بسيار خوبى براى شما مى باشد و تمام 
مى  تحقق  به  ايد  داشته  سابق  در  كه  تمايالتى  و  آرزوها 
پيوندند البته با واقع نگرى و دور بينى كه نسبت به آينده 

داريد. 
در ابتدا فقط به موضوعاتى كه خواهان انجام شان هستيد 
سازيد،  مطرح  تان  خانواده  اشخاص  با  بعد  و  كنيد  فكر 

بيايد  پيش  شرايطى  است  ممكن  زيرا  نماييد  اجرا  سپس 
كه بقيه افراد خانواده تان شما را به خاطر تصميم گيرى 
دچار  شما  علت  همين  به  و  بدانند  مقصر  كارى  در  غلط 
با  كار  اين  از  گيرى  پيش  براى  پس  شويد  وجدان  عذاب 

بقيه مشورت كنيد.
� مهر ماه: 

شما با رفتارهاى خوب و مثبتى كه با دوست يا همكارانتان 
داريد باعث شده ايد كه در قلب آنها به راحتى جا باز كنيد 
خواهد  آينده  در  هايتان  پيشرفت  باعث  شما  رفتار  اين  و 

شد.
در  را  حدى  از  بيش  هاى  حساسيت  شما  متاسفانه  شما 
سبك  بدين  نبايد  كه  ميدهيد  خرج  به  اطرافيانتان  مورد 
نه  هستيد  خودتان  زندگى  مسئول  شما  زيرا  باشد، 
با  را  زيادى  محبت  است  بهتر  ؛  تان  همكاران  يا  دوستان 

دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه: 

به دليل اتفاقات شگفت انگيزى كه برايتان پيش خواهد آمد، 
گفتارتان  يا  رفتار  روى  بر  را  سريعى  هاى  كنترل  شما 
باشد  خطرناك  شما  براى  ميتواند  موضوع  اين  و  نداريد 
مى  انجام  را  كارهايى  اتفاقات  اين  آمد  پيش  اثر  در  زيرا 

دهيد كه بعدا از انجام شان پشيمان مى شويد.
خود  از  را  سريعى  هاى  العمل  عكس  كه  كنم  مى  توصيه 
نشان ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى كه داريد 

مى توانيد به راحتى بر اين موضوع غلبه كنيد.
� آذر ماه: 

شما درگيرى لفظى بزرگى با شخصى داشته ايد كه بر اثر 
اين گفتگو هنوز ذهن تان مشغول است. 

به مرحله اى رسيده ايد كه دلتان ميخواهد از زندگى فرار 

به  كنيد  مى  سپرى  كه  را  اى  دوره  خوشبختانه  اما  كنيد 
مانند يك امتحان مى باشد كه براى رفتن به دوره بعدى 

صبر و استقامت بيشترى داشته باشيد.
تان  براى  را  خوبى  تقدير  خداوند  زيرا  باشيد  شجاع  پس 
رقم زده است، در آينده از تمام اين موهبات لذت خواهيد 

برد، شكر گذار خداوند خواهيد بود.
� دى ماه: 

در  شركت  براى  حدى  از  بيش  دليرى  و  شجاعت  شما 
موارد بحث داريد، اما اين همه جسارت شما الزم نيست 
اى  كننده  منحرف  هاى  راه  به  را  شما  است  ممكن  زيرا 

بكشانند كه سبب پشيمانى شما شود. 
ذهن  در  را  بدى  هاى  قضاوت  تان  اطرافيان  با  رابطه  در 
تان مى پرورانيد، اين قضاوت هاى مضرر را از ذهن تان 
دور كنيد تا بتوانيد با خيال آسوده ترى كارهايتان را پيش 

ببريد.
� بهمن ماه: 

اين هفته دوباره شانس به شما روى آورده است ؛ در چند 
ماه اخير شما كم شانس بوديد و در رابطه با مسائلى كه 
برايتان پيش مى آمد شانس تان به شما يارى نمى رساند.

اما در اين هفته شانس در تمام كارهايتان شما را همراهى 
مى كند و شما نيز متوجه اين موضوع خواهيد شد.

� اسفند ماه: 
اجازه ندهيد ديگران بر شما حكومت مطلق داشته باشند 
زيرا شما را به بيراهه مى برند راه هايى كه خودتان دنبال 
خواهد  برايتان  نكردنى  باور  نتايج  زودى  به  كنيد  مى 

داشت. 
براى اين كه از انرژى هاى منفى تان كم كنيد با شخصى 

يا اشخاصى گفتگوهايى را انجام دهيد. 

جدول و سرگرمى






