
احتمال تحريم نفت ايران
را  اروپا  اتحاديه  تصميم  متحده  ايالت  ايران،  نفت  تحريم  سر  بر  اروپايى  كشورهاى  اوليه  توافقات  پى  در 
ستود. ويكتوريا نولند، سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا در روز چهارشنبه (4 ژانويه/14 دى) اعالم 
كرد كه تصميم اخير اتحاديه اروپا گامى در همراهى با اقدامات تنبيهى آمريكا عليه جمهورى اسالمى است.

 يك ديپلمات آگاه اتحاديه اروپا كه خواست نامش نشود گفت: "توافق اوليه براى تحريم نفت ايران صورت 
گرفته است."

اگر چه اصول كلى درباره اعمال اين تحريم صورت گرفته است، اما دولت هاى اتحاديه اروپا هنوز تصميمى 
درباره زمان اجراى اين تحريم  نگرفته اند.

تحريم هاى  كانادا  و  انگليس  امريكا،  كه  مي گيرد  صورت  آن  از  پس  اروپا  اتحاديه  ايران  عليه  اخير  اقدام 
يك جانبه اى را عليه بخش هاى انرژى و مالى جمهورى اسالمى ايران اعمال كرده اند.

امريكا و هم پيمانان اين كشور به همراه  اسرائيل ايران را به تالش براى دستيابى به سالح هاى هسته اى 
متهم مى كنند و با استفاده از اين اتهامات شوراى امنيت سازمان ملل را متقاعد كردند دور چهارم تحريم هاى 

خود را عليه جمهورى اسالمى اعمال كند.

اين درحالى است كه ايران تاكيد مى كند به عنوان يكى از امضاكنندگان پيمان منع گسترش جنگ افزارهاى 
هسته اى و يكى از اعضاى آژانس بين المللى انرژى اتمى، از حق توسعه و دستيابى به فن آورى صلح آميز 

هسته اى برخوردار است ...
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كسى كه از عشق ...
خراميدن آرام زمستان در گذار لحظه ها ، همواره مرا به انديشيدن وا ميدارد .انديشيدن وصبور بودن در كشاكش 
دوران، جستن ويافتن وبه اختيار بر گزيدن .انديشه اى كه از وادى خيال آغاز ميشود با ورود به عالم عقل شكل 
ميگيرد ودر سرزمين دل ، در تمنا ونياز ماهيتى توامان با عشق را برمى گزيند .عشق........ سايهء رنگ پريده اى 
كه در تك تك ما  ،در تمام امروزهايى كه در فرداهايمان ديروز ناميده مى شوند ،آرزوى حضورش را داريم .تا 
دست كم از اين رهگذر در يكنواختى زندگى روزمره مان تنوعى پديد آيد وانطباق با برخى شرايط مالل آور آسان 
تر شود .....تا در فخر فروشى ميان اقتدار واحساس  ، بى هيچ هراسى از توبيخ بى مهرى، حضورمان را در شعور 
احساس كائنات ، يادآور شويم . در ساحت اين كالم پرمعنا آنچه مدام ذهن را به تكاپو وا ميدارد ، انديشه اى است 
تا بدانى كه ( عشق يك مزاح چند ماهه يا چند ساله نيست، عشق مختص هيچ روزى نيست ، عشق نيرويى است 
كه گر چه از بطن شوريدگى مى رويد ، اما قانون پذير است وباقى ، فارغ از رنگ ونژاد  - مليت و قوميت – دين و 

مذهب و تمامى قرارداد هايى كه براى خود قائل شده ايم . ...) 
فلك جز عشق محرابى ندارد        جهان بى خاك عشق آبى ندارد

كسى كز عشق خالى است، فرد است    گرش صد جان بود ،بى عشق مرده است

و همين نيروى ازلى است كه ما را به تالش وا ميدارد تا استوارتر از ديروز گام برداريم و در اين وادى با تمام 
مشكالت بجنگيم مشكالتى كه در اين بحران هاى اقتصادى و مالى گريبانگير همه مشاغل  گرديده است.  اما تشويق 

ها و تماس هاى مكرر شما دوستان و همراهان ما را به ادامه كار اميدوار مى نمايد.
به ياد مى آورم معلمى را كه پست ادارى مهمى به او پيشنهاد شد ولى به حكم وظيفه معلمى خويش نپذيرفت و 
براى تدريس به دور افتاده ترين روستاهاى جنوبى رفت و همه عمر چون معلمى ساده زيست تا دِين خود را 
به فرهنگش ادا كرده باشد. پزشك متخصص و جراح زبر دستى را مى شناسم كه به درآمدهاى هنگفت پوند و 
دالرى و زندگيهاى آنچنانى حاصل از آن پشت كرده و در شهرستانهاى ايران به ساده زيستن بسنده كرده است 
و حتى حق الزحمه اش را بسته به توان مالى بيمارانش دريافت مى كند نه درخور مهارت خود بسيارند ازاين دست 

انسانهاى وارسته كه نگاه به افقهاى ديگر دوخته اند؛ 
ما هم به آينده چشم دوخته ايم آينده اى كه در اين بحران هاى سياسى و اجتماعى  در هاله اى از ابهام 
قرار گرفته است اما همراه با شما خوانندگان سعى خواهيم نمود تا سياهى ها و ابهام ها را بزدايم تا 

درافق روشن ترى گام برداريم .                             
سردبير

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

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 
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و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
پرشين درقبول يا رد آگهى ها صاحب اختيار 
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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
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گناه را به جاى كسى كه مرتكب آن شده محكوم كنم؟
كلوخ انداز را پاداش سنگ است، پرده دوم، صحنه دوم.

Condemn the fault, and not the actor of it? 
Measure for measure, Act II, sc. 2.

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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روشنفكرى و مفهوم آن
داريوش  آقاى  سخنرانى  قسمت  آخرين  و  دوازدهم  بخش 

آشورى در كانون ايران لندن

به همين دليل ذهن انقالبى مدرن دنبال انقالب هاى سياسى 
است كه مى خواهد پيشرفت را افزونتر كند و به آن جهش 
جهشى  فرمول  كه  است  اين  كارش  لنيزيسم  بنابراين  بدهد. 
نظام  سر  باالى  از  مثال  را  اش  نيروى  كه  كرد  معرفى  را 
نشست  سوسياليستى  نظام  روى  و  برداشت  دارى  سرمايه 
ى  مانده  عقب  جامعه  يك  در  آنجائيكه  به  رسد  مى  حتى  و 
به  و  پريد  سرش  باالى  از  شود  مى  هم  چين  مثل  دهقانى 
مرحله عالى كمونيسم رفت. اين مفوم پيشرفت در نتيجه نوع 
روشنفكرى  نوع  يك  كه  آورد  مى  وجود  به  را  روشنفكرى 
بى قرارى براى تغيير و براى اينكه حاال ديگر مى شود همه 
چيز را با زور عوض كرد است. تمام آن داستانهاى شگفتى 
كه مثال در روسيه اتفاق افتاد بعد از پيروزى دوره استالين 
كار  هاى  اردوگاه  به  كه  آدمى  ها  ميليون  استالينيسم،  و 
نابود  و  شدند  باران  تير  كه  آدمى  ها  ميلون  رفتند،  اجبارى 
شدند. چون چرخ تاريخ بايد حركت كند و به پيش برود و 
شود  مى  پرداخت  كه  انسانى  بهاى  كه  نيست  مهم  بنابراين 
چقدر است. مهم آن انسان آينده اى است كه مى خواهد به 
را  آن  غرامت  بايد  كنونى  انسان  اين  نتيجه  در  بيايد  وجود 
بدهد. يك جمله اى منسوب به استالين هست كه مى گويند 
كه گفته بوده: واى بر واقعياتى كه با ايده هاى ما نخوانند. 
يعنى واقعيت بايد با ايده هاى ما تطبيق پيدا كند وگرنه ما به 
زور تغييرشان مى دهيم و زور را هم تا هر جا كه الزم باشد 
مى  بوجود  هايى  نظام  اين  ترتيب  اين  به  و  بريم  مى  پيش 
آيند كه به نام انقالب و ايده هاى پيشرفت مى توانند بدترين 
جنايات را در مقابل بشر انجام بدهند. نمونه اعاليش كامبو 
بود. كشورى كه با هشت ميليون جمعيت سه ميليون نفرشان 
را با بدترين وضعى نابود كردند به نام اينكه اينها مزاحم و 
مانع آن حركت يعنى پيشرفت تاريخ هستند و آن جامعه اى 
كه بايد به وجود بيايد. يعنى يكى از ايده هاى اساسى دنياى 
مدرن كه از قرن شانزدهم پيدا مى شود همين مفهوم آرمانى 
و آرمانشهر است. يعنى همان يوتوپيا دو كتاب معروفى كه 
نوشته ى تامس مور است و بنده هم در فارسى به آرمانشهر 
مبناى  بر  كه  را  آينده  پرسپكتيو  اين  ام،  كرده  اشان  ترجمه 
پيشرفت است و بايد به آن مرحله رسيد و به هر قيمتى كه 
به  اى  بشود، روشنفكرى  ساخته  آينده  آن  بايد  است  ممكن 
وجود مى آيد كه تحوالت روشنفكرى كه راديو اكتيو است 
اكتيوش  راديو  و  خورده  آن  به  مدرن  هاى  ايده  بادهاى  و 
كرده است، مى خواهد كه انقالب و پيشرفت بكند. حتى در 
اين  درگير  و  بود  همينطور  هم  مهر  آريا  شاهنشاه  دوران 
مسئله شد. آن بيچاره هم به دنبال مفهوم شاه و ملت رفت 
چون مى خواست از باالى سر انقالب هاى روشنفكرى بپرد 
و از آنها پيشى بگيرد، ولى خب نمى دانست با ده يا پانزده 
داخلش  از  دفعه  يك  اى  جامعه  يك  كردن  دستكارى  سال 
از  بنده  را  اين  آيد.  مى  وجود  به  انقالبى  عجيب  حركت  چه 
روى دو مقاله نوشتم كه تركيب ايده هاى مدرن با ايده هاى 
جهانهاى سنتى، چون وقتى مى آيند وارد جهانهاى سنتى مى 
و  فلسفى  تاريخى  فهم  عقالنى  ى  زمينه  آن  از  چون  شوند، 
علمى بستر خودشان و دنياى غربى جدا مى شوند و با يك 
ذهن ايدئولوژيك مخلوط مى شوند. يعنى اين لنيزيسم تازه، 
نشان دهنده اسطوره هاى تازه اى است كه با آن مى شود 
جهان را متحول كرد و جهان را به صورت انفجارى تغيير 
داد. همينطور است كه مثال به دنياى ما مى آيند و بعد حتى 
با اسالم تركيب مى شود، يعنى دين چيزى كه به هر حال با 
جامعه  حفظ  و  كنسرواتيزم  كارش  كه  ايدئولوژيكى  و  نهال 
اصطالح  به  و  است  موجود  هاى  نهاد  حفظ  كارش  و  است 
مى  تركيب  هم  با  اينها  انقالبى،  ديد  از  و  است  كار  محافظه 
شوند در يك شرايطى و بعد هم مواد منفجره اى پيدا و توليد 
مى شود كه اين انفجار بزرگ را كه ما شاهدش هستيم را به 

وجود مى آورد... پايان 

اين  كامل  متن  توانند  مى  مبحث  اين  به  عالقمندان 
نامه  هفته  آخر  شماره  دوازده  در  كه  را  سخنرانى 
اين  اينترنتى  سايت  در  را  رسيد  چاپ  به  پرشين 

هفته نامه مطالعه نمايند. 

محكوميت قاتالن
 نژاد پرست بعد از بيست سال

دو مرد سفيد پوست بريتانيايى در ارتباط با قتل نژاد پرستانه يك 
ميالدى  سال 1993  در  لندن  شرقى  جنوب  در  سياهپوست  نوجوان 

مجرم شناخته شده و به حبس ابد محكوم شده اند.
گرى دابسون، يكى از قاتالن، بايد دست كم 15 سال و 2 ماه را در 
زندان بگذراند، و حداقل زمانى كه مجرم ديگر، ديويد نوريس، بايد 
در زندان به سر ببرد 14 سال و 3 ماه است.با توجه به اينكه سن 
در  بوده،  سال   18 زير  جرم  ارتكاب  هنگام  پرونده  اين  محكوم  دو 
مورد  در  نوجوانان  مجازات  به  مربوط  قوانين  حكم،  صدور  هنگام 

آنها رعايت شده است.
پوست  سفيد  نوجوانان  از  گروهى  ميالدى،   1993 سال  آوريل  در 
اتوبوس،  ايستگاه  يك  نزديك  در  نژادپرستانه  برخوردى  در  ظاهرا 
استيون الرنس را با ضربات جاقو به قتل رساندند اما بازداشت و 
محاكمه چند تن از آنان، از جمله ديويد نوريس و گرى دابسون، به 

دليل ضعف شواهد و مدارك به محكوميت قضايى آنان منجر نشد.
اخيرا كارشناسان با استفاده از دستاوردهاى جديد علمى در زمينه 
از  پليس،  بايگانى  در  مانده  باقى  مدارك  و  شواهد  شناسى،  جرم 
جمله لباس متهمان را بار ديگر مورد بررسى قرار دادند و توانستند 
شواهدى محكمه پسند از ارتباط آنان با قتل استيون الرنس به دست 
آورند كه به صدور حكم محكوميت ديويد نوريس و گرى دابسون 

منجر شد.
دورين الرنس، مادر ديويد الرنس، پس از اعالم حكم قاتالن پسرش 

گفت حداقل زمانى كه اين دو نفر بايد در زندان باشند بسيار كم است 
او  از  و  بوده"  بسته  قاضى  "دست  كه  است  آگاه  نكته  اين  از  او  اما 

تشكر كرد.
پدر مقتول نيز ضمن تشكر از پليس، قاضى و هيات منصفه، از دو 
قاتل فرزندش خواست تا اطالعاتشان در مورد ساير افراد درگير در 

اين قتل نژادپرستانه را در اختيار پليس بگذارند.
سخنان قاضى پرونده

در  داشت  عهده  بر  را  پرونده  اين  به  رسيدگى  كه  تريسى  قاضى 
سخنانى انگيزه قتل استيون الرنس را تنها تنفر نژادى دانست و گفت 

مقتول كامال در اين ماجرا بى تقصير بوده است.
گفت  اما  خواند  زياد  بسيار  را  پرونده  اين  اهميت  آنكه  وحود  با  او 
مى داند كه حكم صادر شده كمتر از آن بوده كه بعضى انتظار داشتند 
زمينه  اين  در  قانونى“  هاى  ”محدوديت  نيز  را  موضوع  اين  علت  و 

دانست.
او خطاب به دو محكوم پرونده گفت: ”من مطمئنم كه شما از اينكه 
آگاهى  داشت  همراه  به  چاقو  گروهتان  اعضاى  از  يكى  شب  آن  در 
اما  نمى كند  ثابت  را  شما  خود  توسط  چاقو  حمل  شواهد،  داشتيد. 
حاكى از آن است كه فرد حامل چاقو با رضايت شما آن را به همراه 

داشته است.“
قاضى تريسى همچنين گفته است كه برخورد پيش آمده ميان قاتالن 
و استيون الرنس اتفاقى بوده اما دابسون و نوريس آمادگى انجام 

چنين حمله اى را در صورت پيش آمدن شرايط داشته اند.
خبرنگاران  و  مردم  از  دادگاه  هاى  صندلى  حكم،  اعالم  هنگام  در 
خبرنگاران  از  تعدادى  از  شد  مجبور  قاضى  كه  اى  گونه  به  بود  پر 
خواست ايستاده جريان دادگاه را دنبال كنند تا براى خانواده لورنس 

جاى نشستن در دادگاه باشد.
استيون الرنس در جاماييكا دفن شده و خانواده اش مرتب به محل 

دفن او در اين كشور سر مى زنند.
برگرفته از بى بى سى 

  

كانون ايران در لندن برگزار مى كند
"عطار نيشابورى و هفت شهر عشق"

Westminster سخنرانى پرفسور تجلى كشاورز  استاد ممتاز دانشگاه
و پژوهنده آثار و متون برجسته ادب پارسى

زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 13 ژانويه 2012 
(23 ديماه 1390)

مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون           
Kensington Town Hall 
Phillimore Walk, London, W8 7RX

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

و اجراى يك برنامه موسيقى زنده
 

   High Street Kensington:نزديكترين ايستگاه قطار    
تلفن كانون ايران در لندن براى دريافت آگاهى بيشتر:  

02087463269
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صرافــى چيست 
و صـراف كيست؟
الف - يكتا منش

صرافى در لغت به معناى داد و ستد انواع پول است. پيدايش آن به 
عنوان يك حرفه را مى توان ناشى از نياز مردم به تعيين وصحت وزن 
و عيار مسكوكات گوناگونى دانست كه در قرون پيشين رواج داشتند 

وناآگاهى از وزن و عيار صحيح آنها مى توانست زيان بار باشد.
اين حرفه از قديم در ايران رواج داشت ولى از قرن نوزدهم، هم زمان 
به  يافت  بيشترى  وگسترش  رونق  وخارجى،  داخلى  تجارت  رشد  با 
تنها  نه  صرافان  ايران  در  بانكدارى  پيدايش  از  پيش  تا  كه  طورى 
سراسر  در  تقريبًا  ودر  داشتند  نمايندگى  ايران  شهرهاى  بيشتر  در 
كشور فعاليت مى كردند، بلكه حوزه فعاليت هاى خود را به بازارهاى 

بين المللى (بغداد، هند و روسيه) نيز تعميم داده بودند.
آنها  ميان  نيز  كار  تقسيم  و  تخصص  حرفه،  اين  تكامل  با  زمان  هم 
مى پرداختند،  پول  مبادله  به  صرفًا  بعضى  كه  نحوى  به  شد  نمايان 
عده اى با عمليات كارگشايى در مقابل وثيقه وام مى دادند، و گروهى 
نيز بروات را تنزيل مى كردند و در زمينه معامله اوراق تجارى فعال 

بودند. فعاليت صرافان بر دو ركن يعنى برات و بيجك مبتنى بود.

هر تاجر با صراف خود كار مى كرد و برات هاى وعده دارى بر عهده 
او صادر مى كرد كه نزد همان صراف قابل تنزيل بود. افزون بر اين، 
دست  به  خارج  يا  ايران  شهرهاى  ميان  پولى  انتقاالت  و  تمامى نقل 

صرافان انجام مى شد.

صرافى در ايران به رغم تكامل خود دراواخر قرن نوزدهم، با رقابت 
شديد بانك استقراضى روس و بانك شاهنشاهى ايران، كه عالوه بر 
آشنايى با فنون جديد بانكدارى با حمايت دولت هاى روسيه، انگلستان 
بسيارى  بعد  سالهاى  در  شد.  روبرو  بودند  برخوردار  نيز  ايران  و 

از صرافان به ورشكستگى كشانده شدند و ديگر هيچگاه نتوانستند 
نقش پيشين خود را باز يابند. طى چند دهه اخير صرافان بيشتر در 
زمينه داد وستد مسكوكات طال و نقره و ارزهاى خارجى، و به طور 

محدود در زمينه اعطاى وام هاى كوچك، فعاليت داشته اند.

عمليات صرافى 
عمده ترين عمليات صرافى عبارت بود از تسعيير پول ها و معامالت 
بروات و رواج بيجك ( اينگونه اسناد با همان مشخصه كه بعد ها در 
قانون تجارت ايران تعريف و تحديد شده در آن زمان رواج داشته 

است )
بيجك ( كلمه اى است هندى ) سندى بوده كه صرافان ضمن صدور 
آن وصول مبلغى را اعالم داشته اند كه در كوتاه مدت با عند المطالبه 
تعهد پرداخت وجه آن را مى نمودند. قدرت رواج آن بر حسب ميزان 

معروفيت و اعتبار طرف صادر كننده ( متعهد ) بوده است .
رواج بيجك در صرافى بخاطر توسعه و رونق بازرگانى و عدم نشر 
اسكناس بود زيرا تا سال 1266 كه در ايران اسكناس انتشار نيافته 
بوده  پولى  انفعال  و  وفعل  مبادله  وسيله  تنها  فلزى  مسكوكات  بود 
است  بنابراين بيجك عالوه بر آنكه سود سرشارى عايد صرافان مى 

كرد وسيله اى براى رفع مضيقه پولى بازار نيز بوده است .

توصيه هايى مهم براى داد و ستد با صرافى ها!
با توجه به مشكالت سياسى و تحريم هاى مختلف كشورهاى غربى 
بر عليه ايران و در ادامه تحريم هاى بانك هاى ايرانى توسط دولت 
هاى اروپايى ، فعاليت براى شركت ها و افراد در بخش انتقال پول و 
خدمات ارزى هرروز مشكل تر از پيش مى شود. اين گونه محدوديت 
ها تا جايى پيش آمده است كه اگر حتى كسى براى مصارف تحصيلى 
منتظر  بايد  نمايد،  واريز  خود  حساب  به  نقد  پول  نيز  مهم  موارد  و 
پى  در  مردم  مكرر  هاى  تماس  باشد.  نيز  آن  احتمالى  دردسرهاى 
مختلف  و  معتبر  صرافان  و  آنان  براى  آمده  وجود  به  مشكالت 
پيش  مشكالت  كردن  بازگو  و  پرشين  نامه  هفته  دفتر  با  انگلستان 
آمده براى هموطنانمان، ما را بر آن داشت تا با نوشتن مطلبى هرچند 
كوتاه ، اين آگاهى را به خوانندگان خود بدهيم تا با قوانين مهم انتقال 

و واريز وجوه نقد در حساب هاى خود آشنا شوند.
مواردى كه مطرح مى شود هر چند ساده است اما با رعايت كردن 
آنها، باعث جلوگيرى از بسيارى از مشكالت خواهد شد. طى تماس ها 

و گفتگوهايى كه با صرافان قديمى و معتبر لندن داشتيم، آنها موارد 
زير را بازگو نمودند تا ساير ايرانيان دچار دردسر نشوند.

-1 مراقب صرافى هاى غير مجازباشيد. آنها با اختالف قيمتى اندك 
نسبت به ساير صرافان اعتبار اوليه كسب مى كنند و در ادامه كار از 

پرداخت پول به صاحبش خوددارى مى كنند.

-2 در انتخاب صرافى، با احتياط عمل كنيد. حتى المقدور با صرافى 
هايى كار كنيد كه كار اصلى شان صرافى است.

-3 هرگز وجه نقد به صراف خود تحويل ندهيد و تا جايى كه امكان 
دارد مبلغ درخواستى خود را به حساب آنها واريز نماييد.

-4 از دادن شماره حساب خود در بانك هاى انگلستان به صرافى ها 
خوددارى نماييد. آنها با واريز كردن پول نقد به حساب شما،امكان 

ايجاد دردسر و دستگيرى شما را توسط پليس باال مى برند.

-5 در هر نقل و انتقالى حتمًا از صراف خود رسيد دريافت نماييد. 
تا در صورت بروز مشكلى، بتوانيد از آن رسيد در مجامع قضايى 

استفاده نماييد.

-6 برخى از صرافان با افراد خالف كار، دادو ستد مى كنند. چون 
مبالغ اين گونه افراد عمومًا نقد است آنها ترجيح مى دهند تا اين پول 
ها را به صورت نقد به حساب هاى مشتريان خود واريز نمايند و در 
ايران وجه خود را تحويل بگيرند. اين مهمترين دليلى است كه نبايد 

مبالغ هنگفت و سنگين نقد به حساب شما واريز شود.

-7 آگهى هاى صرافان در نشريات مختلف، نشان دهنده معتبر بودن 
آنها نيست. قبل از تماس به آنها، از مورد اعتماد بودن آنها اطمينان 

حاصل نماييد.

-8 از صراف خود بخواهيد به جاى واريز پول نقد به حساب شما، 
از انتقال حساب به حساب ديگر استفاده نمايند و جداً از واريز مبالغ 

سنگين به صورت نقد به حسابتان خوددارى نمايند.
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توافق اوليه اروپا براى 
تحريم نفت ايران

كشورهاى اتحاديه اروپا در ادامه تالش براى توقف برنامه صلح آميز 
دست  ايران  نفتى  تحريم  اعمال  براى  اوليه  توافق  به  تهران،  هسته اى 

يافته اند.
گفت:  نشود  نامش  خواست  كه  اروپا  اتحاديه  آگاه  ديپلمات  يك  وى 

"توافق اوليه براى تحريم نفت ايران صورت گرفته است."
اما  است،  گرفته  صورت  تحريم  اين  اعمال  درباره  كلى  اصول  چه  اگر 
دولت هاى اتحاديه اروپا هنوز تصميمى درباره زمان اجراى اين تحريم  

نگرفته اند.
اقدام اخير عليه ايران اتحاديه اروپا پس از آن صورت مي گيرد كه امريكا، 
انگليس و كانادا تحريم هاى يك جانبه اى را عليه بخش هاى انرژى و مالى 

جمهورى اسالمى ايران اعمال كرده اند.

تالش  به  را  ايران  اسرائيل  همراه   به  كشور  اين  هم پيمانان  و  امريكا 
از  استفاده  با  و  مى كنند  متهم  هسته اى  سالح هاى  به  دستيابى  براى 
چهارم  دور  كردند  متقاعد  را  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  اتهامات  اين 

تحريم هاى خود را عليه جمهورى اسالمى اعمال كند.

اين درحالى است كه ايران تاكيد مى كند به عنوان يكى از امضاكنندگان 
آژانس  اعضاى  از  يكى  و  هسته اى  جنگ افزارهاى  گسترش  منع  پيمان 
بين المللى انرژى اتمى، از حق توسعه و دستيابى به فن آورى صلح آميز 

هسته اى برخوردار است 
در پى توافقات اوليه كشورهاى اروپايى بر سر تحريم نفت ايران، ايالت 
متحده تصميم اتحاديه اروپا را ستود. ويكتوريا نولند، سخنگوى وزارت 
امورخارجه آمريكا در روز چهارشنبه (4 ژانويه/14 دى) اعالم كرد كه 
تصميم اخير اتحاديه اروپا گامى در همراهى با اقدامات تنبيهى آمريكا 

عليه جمهورى اسالمى است.

سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا دور جديد تحريم هاى اروپا عليه 
جمهورى اسالمى را ”خبرى بسيار خوب“ خواند. نولند تاكيد كرد كه 
آمريكا  سياست هاى  با  همراهى  و  اروپايى  كشورهاى  اقدام  از  آمريكا 
خرسند بوده، اما «آمريكا انتظار دارد كه ديگر كشورهاى جهان نيز از 

اين اقدامات پيروى كنند.»

نولند گفت: «تصميم اتحاديه اروپا از جمله اقداماتى است كه ما همواره 
خواهان آن بوده ايم. به نظر مى رسد كه حلقه اقتصادى در ايران تنگ تر 
اين  نفت  بخش  كه  بايد  هستيم  ايران  توجه  طالب  ما  اگر  است.  شده 
كشور را هدف قرار دهيم.» به گفته ى ديپلمات ها در بروكسل، اكثريت 
عليه  نفتى  تحريم  فورى  اعمال  خواهان  اروپا  اتحاديه ى  كشورهاى 
خواهان  نيز  كشورها  از  اندكى  شمار  ولى  هستند.  اسالمى  جمهورى 

آن هستند كه اين تحريم از چند ماه ديگر به اجرا گذاشته شود. بحث 
درباره جزييات و زمان آغاز تحريم ها در اتحاديه اروپا همچنان ادامه 

دارد.

احتمال تحريم نفت ايران از 30 ژانويه

آلن ژوپه، وزير امورخارجه فرانسه در پى توافقات اوليه اتحاديه اروپا 
گفت: «اميدوارم كه اتحاديه اروپا از 30 ژانويه تحريم نفتى ايران را آغاز 
كند.» روزنامه فيگارو به نقل از ژوپه مى نويسد كه كشورهاى اروپايى 
با توجه به نشست آتى در پايان ماه ژانويه در «مسيرى درست» گام 

برمى دارند.

ديگر  از  بيش  كه  هستند  اروپايى  كشورهاى  جمله  از  ايتاليا  و  يونان 
اعضاى اتحاديه اروپا به نفت ايران وابسته هستند. اما وزير امورخارجه 
فرانسه تصريح كرد كه در حال حاضر مذاكراتى با عربستان سعودى 

براى جايگزين كردن نفت ايران در جريان است.
عربستان سعودى آمادگى خود را براى توليد بيشتر نفت خام را اعالم 
ايران  نفت  به  وابسته  اروپايى  كشورهاى  به  كه  است  حاضر  و  كرده 
يارى رساند. ايران روزانه حدود 450 هزار بشكه نفت خام به اتحاديه 

اروپا صادر مى كند.

در همين حال، محسن قمصرى،  مدير امور بين الملل شركت ملى نفت 

اتفاقات  ايران،  نفت  فروش  تحريم  صورت  «در  كه  است  گفته  ايران 
شرايط  در  مقام،«  اين  گفته  به  مى دهد».  رخ  جهانى  بازار  در  بسيارى 
فعلى، ايران نفت خام خود را در بازارهاى مختلف حتى گرانتر از ساير 
خبرها  برخى  به  واكنش  در  اظهارات  اين  مى كند.»  عرضه  كشورها 
به  دست  تحريم ها  از  گريز  براى  ايران  آنها  به   بنا  كه  گرفت  صورت 

ارزان فروشى و نسيه فروشى نفت خام خود زده است.

ايران همچنين اميدوار است كه به رغم تحريم از سوى اروپا بتواند نفت 
خود را همچنان در بارارهاى آسيايى و آفريقايى به فروش برساند.

اين در حالى است كه بنا به تصريح وزير امورخارجه فرانسه،«تحريم 
نفت براى ايران دردآور خواهد بود و اين كشور را با مشكالت فراوان 

براى فروش آن به ديگر نقاط جهان مواجه خواهد ساخت.»

بين المللى  آژانس  گزارش  آخرين  پى  در  اروپايى  كشورهاى  و  آمريكا 
انرژى اتمى تحريم ها عليه جمهورى اسالمى را افزايش دادند. در آخرين 
تسليحات  به  دستيابى  براى  ايران  تالش هاى  به  اتمى  آژانس  گزارش 
فشارها  افزايش  با  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه  است.  شده  اشاره  اتمى 
به  تهران  و  يابد  تغيير  اسالمى  جمهورى  سياست اتمى  كه  اميدوارند 

تعهدات بين المللى خود پايبندى نشان دهد.

واكنش آمريكا به اعالم 
آمادگى ايران براى از 

سرگيرى مذاكرات با 1+5

وزارت امور خارجه آمريكا در واكنش به اعالم آمادگى 
براى  بايد  تهران  كه  گفت  با 1+5  مذاكرات  براى  ايران 
اين  هسته يى  برنامه  درباره  جدى  و  سازنده  تعامل 

كشور آماده باشد. 
ويكتوريا  داد:  گزارش  آسوشيتدپرس  خبرگزارى   
روز  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  نوالند، 
سه شنبه در پاسخ به سوالى درباره اعالم آمادگى ايران 
براى از سرگيرى مذاكرات با گروه موسوم به 5+1 گفت 
به  آن  شركاى  ديگر  و  اروپايى  شركاى  و  آمريكا  كه 
وضوح اعالم كرده اند كه ايران فرصت دارد بر مذاكرات 
مبتنى بر شروط مطرح شده از سوى جامعه بين المللى 
در ماه سپتامبر بازگردد، اما آنها هنوز پاسخى نداده اند. 
آنها  از  توقعى  چه  كه  مى دانند  ايرانى ها  گفت:  نوالند 
مى رود. آنها بايد به تعهدات بين المللى شان عمل كنند و 
بايد براى تعامل سازنده و جدى براى راه حلى جامع كه 
اعتماد بين المللى را به ماهيت صلح آميز برنامه آنها احيا 

كند، آماده باشند. 
عليه  آمريكا  تحريم هاى  حال  عين  در  كه  داد  ادامه  وى 
ايران ادامه خواهد داشت و در حال حاضر اين تحريم ها 
شده  اعمال  جهان  در  كه  است  تحريم هايى  سخت ترين 
ما  گفت:  آمريكا  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى  است. 
بررسى خواهيم كرد كه چه كارهاى بيشترى مى توانيم 
انجام دهيم. وى گفت كه اعمال تحريم هاى بيشتر مهم 
نيست؛ بلكه اطمينان از اين كه آن تحريم ها كه تاكنون 
اعمال شده توسط همه كشورها اجرا شود، بيشتر حايز 
اهميت است. سخنگوى كاترين اشتون، رييس سياست 
خارجى اتحاديه اروپا نيز روز سه شنبه اعالم كرد براى 
آن كه مذاكرات بتواند از سر گرفته شود، ايران بايد به 

نامه اتحاديه اروپا پاسخ دهد. 
به  گفت:  فرانسه  خبرگزارى  به  اين باره  در  مان  مايكل 
ترتيب اولويت آن ها بايد ابتدا به نامه (كاترين اشتون به 
سعيد جليلى ، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران كه از 
سرگيرى بدون پيش شرط مذاكرات را خواستار شده 

بود) پاسخ دهند. 
وى با ناديده گرفتن درخواست ايران از اتحاديه اروپا 
گفت  مذاكرات  جديد  دور  براى  تاريخى  تعيين  براى 
كه  كرد  خاطرنشان  و  است“  ايران  زمين  در  ”توپ  كه 
نامه  به  ايران  پاسخ  انتظار  در  هم چنان  اروپا  اتحاديه 

اكتبر خود است. 
(نامه اى)  آن ها  براى  ما  داد:  ادامه  اشتون  سخنگوى 
نشان  مى خواهيد  اگر  كه  گفتيم  كلى  طور  به  و  نوشتيم 
دهيد كه برنامه هسته يى شما صلح آميز است، خوشحال 
خواهيم شد به آن گوش كنيم و اين مذاكرات را شامل 
مهمان پرست،  رامين  ايسنا،  گزارش  به  شد.  خواهد 
سخنگوى وزارت امور خارجه كشورمان روز سه شنبه 
ادامه  براى  اشتون  كاترين  نامه  پاسخ  كرد:  اظهار 
گفت وگوها با ”5+1“ و ايران پيش از اين داده شده است 
مكان  و  تاريخ  تا  هستيم  منتظر  حاضر  حال  در  ما  و 
پيشنهادى نشست بعدى توسط خانم اشتون ارايه شود. 
تصريح  خبرنگاران  با  خود  هفتگى  نشست  در  وى 
كرد: پس از اين كه زمان و مكان بعدى اين گفت وگوها 
كشور  هسته يى  كننده  مذاكره  تيم  و  جليلى  شد،  اعالم 
مى كنند.  اعالم  اين باره  در  را  خود  نظرات  نقطه  ايران 
با تماس هايى كه بين آن ها برقرار خواهد بود به توافق 

نهايى خواهند رسيد. 
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رقيب احتمالي اوباما؟
رقيب احتمالي اوباما در انتخابات 2012

 رامنى با اختالف تنها هشت راى سنتروم را در اولين انتخابات 
درون حزبى جمهورى خواهان شكست داد

ميت  آيوا،  ايالت  تاريخ  حزبى  درون  انتخابات  رقابتى ترين  در 
رامنى و ريك سنتروم رقابتى تنگاتنگ با يكديگر برگزار كردند 
انتخابات  برنده  راى  هشت  تنها  اختالف  با  رامنى  نهايت  در  تا 
اولين  آيوا  شود.  ايالت  اين  در  جمهورى خواهان  حزبى  درون 
ايالتى است كه انتخابات درون حزبى در آن برگزار مى شود. به 
گزارش روزنامه لس آنجلس تايمز، پس از شمارش آرا در بامداد 
روز چهارشنبه، مشخص شد كه رامنى موفق شده است 30 هزار 
و 15 راى به دست آورد، در شرايطى كه سنتروم 30 هزار و 7 
راى به دست آورده  بود.در مجموع اين دو نامزد جمهورى خواه 
صندوق ها  به  شده  ريخته  راى  هزار  از 120  نيمى  شدند  موفق 
را به دست آورند تا نا كار آمدى نظر سنجى هاى انجام شده در 
آرا  نتايج  اعالم  از  پيش  شود.رامنى  آشكار  گذشته  هفته هاى 
هوادارانش  جمع  در  و  آيوا  ايالت  مركز  موين،  دى  شهر  در 
گفت: «ما نمى دانيم نتيجه نهايى انتخابات چه خواهد شد اما به 
و  او  براى  بزرگى  پيروزى  اين  مى گوييم.  تبريك  سنتروم  ريك 
ايالت  پيشين  سناتور  مى رود.»سنتروم،  شمار  به  تالش هايش 
پنسيلوانيا هم در جمع هواداران شادمانش در حومه شهر دى 
انتخابات  كه  بارى  آيوا.»آخرين  متشكرم  «بسيار  گفت:  موين 
به  شدت  اين  به  آيوا  ايالت  در  جمهورى خواهان  حزبى  درون 
آن  در  مى گردد.  بر  ميالدى  سال 1980  به  بود  نزديك  يكديگر 
سال جورج هربرت واكر بوش، انتخابات را با 6/31 درصد آرا 
از رونالد ريگان با 5/29 درصد آرا برد. با اين حال در نهايت 
اين رونالد ريگان بود كه نامزد نهايى جمهورى خواهان شد و با 
پيروزى بر نامزد دموكرات ها هشت سال سمت رياست جمهورى 
سال  هشت  هم  بوش  واكر  هربرت  جورج  داشت.  اختيار  در  را 
معاون ريگان بود و به عنوان نامزد نهايى جمهورى خواهان در 
انتخابات سال 1988 انتخاب و موفق شد با پيروزى در انتخابات 
رياست جمهورى براى چهار سال اين سمت را در اختيار داشت. 
كلينتون  بيل  از   92 سال  رياست جمهورى  انتخابات  در  اما  او 
كه  باشد  آمريكا  جمهوري  روساى  معدود  از  تا  خورد  شكست 
 1996 سال  داشت.در  اختيار  در  را  سمت  اين  سال  چهار  تنها 
ميالدى هم، باب دال تنها با اختالف سه درصد آرا پت باكانان، 
ديگر نامزد جمهورى خواهان را شكست داد.با وجود نزديكى آرا 
در انتخابات ايالت آيوا، هيچ نامزدى تقاضاى بازشمارى آرا را 
ارائه نداده است.به غير از رامنى و سنتروم كه اول و دوم شدند، 
درصد   21 تگزاس،  ايالت  چهاردهم  حوزه  نماينده  پاول،  ران 
مجلس  پيشين  رييس  گينگريچ،  نيوت  آورد،  دست  به  را  آرا 
ريك  آورد،  دست  به  را  آرا  درصد   13 اياالت متحده  نمايندگان 
باكمن،  ميچل  خانم  و  درصد   10 تگزاس  ايالت  فرماندار  پرى، 
 5 تنها  هم  مينه سوتا  ايالت  از  آمريكا  نمايندگان  مجلس  نماينده 
درصد آرا را كسب كردند.ريك پرى، به دليل نتيجه ضعيفى كه 
جاى  به  كه  كرد  اعالم  آورد  دست  به  آيوا  ايالت  انتخابات  در 
رفتن به ايالت كارواليناى جنوبى، به تگزاس بازخواهد گشت تا 
«مسير پيش رو براى ادامه رقابت هاى انتخاباتى را مورد بررسى 
ايالت  در  جمهورى خواهان  حزبى  درون  دهد.»انتخابات  قرار 
طيف  كدام  نامزد  يا  و  جمهورى خواه  كدام  كه  نداد  نشان  آيوا 
از جمهورى خواهان مى تواند در نهايت نامزد اين حزب و رقيب 
اوباما در انتخابات نهايى رياست جمهورى آمريكا شود كه قرار 

است روز ششم نوامبر برگزار شود.

مشخص  كه  شرايطى  در  و  سه شنبه  روز  اواخر  در  رامنى 
سوى  به  «پيش  گفت:  دارد  بيشتر  رامنى  از  راى  پنج  بود  شده 
پيشين  فرماندار  كنيم.»  تمام  را  كار  آنجا  بگذاريد  نيوهمپشر، 
ايالت ماساچوست اضافه كرد: «آنجا يكديگر را مالقات مى كنيم، 
كار زيادى پيش رو داريم.»ران پاول هم در سخنانى كه نشانى 
داد.»  خواهيم  ادامه  «ما  گفت:  نمى شد،  ديده  آن  در  شكست  از 
شرمنده  آن  خاطر  به  كه  ندارد  وجود  كرد:«چيزى  اضافه  او 
باشيم.» ران پاول كه پيشتر زمانى عضو حزب سوم موسوم به 
ليبرتارين بود، بعد ها به حزب جمهورى خواه پيوست. او نامزدى 
اساسى  اختالفات  جمهورى خواهان  اصلى  شالوده  با  كه  است 
دارد. پاول از مخالفان جنگ عراق بود. او همچنين مواضعى به 
اين  دليل  همين  به  مى كند  اتخاذ  اسرائيل  البى  با  مخالف  شدت 
البى اخيرا او را به برنامه ها خود كه با حضور ديگر نامزد هاى 
جمهورى خواهان برگزار شد، دعوت نكرده است. پاول همچنين 
از مخالفان اقدام نظامى عليه ايران است. او يك پزشك و پيرو 
مكتب اقتصادي اتريش است و جمهورى خواهى محافظه كار به 
جنبش  پدر خوانده هاى  از  يكى  را  او  بسيارى  كه  مى رود  شمار 

راست افراطى تى پارتى يا حزب چاى مى دانند.

10 كابـــوس 
جهان در 2012  
ترجمه: سارا معصومى

آمريكا - اتفاقاتى كه مى تواند نظم متزلزل كنونى را در چشم بر 
هم زدنى بر هم بريزد

2012 سال جنگ است يا صلح؟جهان در اين سال برخالف 2011 
آرامش را به چشم خواهد ديد يا باز قربانى ناآرامى هاى سياسى 
برده  نام  هايى  ريسك  نوشتارياز  در  پاليسى  فارين  شد؟  خواهد 
است كه جهان در سال جارى با آن دست و پنجه نرم خواهد كرد:

1. پايان دوران يازدهم سپتامبر
روزهاى پس از يازدهم سپتامبر با نوعى جهانى سازى همراه بود: 
امنيت  هم  را  سياسى  جغرافيايى  و  چرخاند  اقتصاد  را  بازار  چرخ 
مصداق  امروز  جهان  در  روالى  چنين  اما  ديگر  كرد.  تعريف  ملى 
ندارد. به دنبال بحران مالى سال 2008 ميالدى ، كشته شدن اسامه 
بن الدن ، خروج نسبى نيروهاى آمريكايى از عراق و تعيين ضرب 
االجل زمانى براى وداع با افغانستان ديگر به نظر مى رسد كه همه 
چيز در سال 2012 در حال تغيير و تحول است. از اين پس به نظر 
مى رسد كه سياستمداران در سرتاسر جهان بيشتر نگران ريسك 
اقتصاد  بازاحياى   ، اروپا  در  يورو  بحران   : باشند  اقتصادى  هاى 
بيمار امريكا ، افزايش نفوذ چين در سطح جهانى. درست در مسير 
مخالف بازيگران عرصه بازار هم دغدغه مسائل سياسى را در سر 

خواهند داشت.
 

2. خاورميانه
بى ميلى و بى ثباتى قدرت هاى قديمى بين المللى در برقرارى توازن 
در  بيشتر  هاى  ثباتى  بى  به  خاورميانه  و  آفريقا  شمال  منطقه  در 
منطقه اى منتهى مى شود كه اختالف هاى قومى ، مذهبى و طايفه 
امنيت  قالب  يك  نبود  است.  بيشتر  هاى  ثباتى  بى  مادر  آن  در  اى 

و  اقتصادى  هاى  چالش   ، مردمى  هاى  اعتراض  ادامه   ، اى  منطقه 
كردند  تجربه  را  انقالب  كه  كشورهايى  در  سياسى  هاى  ثباتى  بى 
به حجم ناآرامى ها مى افزايد. تغييرات در كشورهايى مانند مصر 
، يمن، ليبى و بحرين مادر اختالف ميان قدرت هاى در حال جدال 

مانند تركيه ، عربستان و ايران با هم خواهد شد.
 

3. بحران يورو
تنها نگرانى ما در اروپا برهم ريختن بازار يورو نيست بلكه نگرانى 
اصلى لبريز شدن كاسه صبر مردمى است كه ديديم در سال 2011 

هم چگونه اعتراض هاى خود را به تصوير كشيدند.
 

4. اياالت متحده پس از انتخابات
به محض انكه در ماه نوامبر آرا شمرده شود، نمايندگان پارلمان 
هم به سراغ ماليات ها و ذخيره هايى مى روند كه بايد در نه ماه 
پايانى سال جمع آورى شوند. سرمايه گذاران نسبت به رقم ماليات 
نوعى  در  هم  دولتى  پيمانكاران  و  بود  نخواهند  مطمئن  خود  هاى 

شك و ترديد دست و پا خواهند زد.
 

5. كره شمالى:انفجار اتمى يا انفجار مردمى
كشورى كه چالشى ترين تسليحات هسته اى جهان را در اختيار 
دارد پس از مرگ كيم جونگ ايل رهبر خود حساس ترين سال چه 

از بعد نظامى و چه از منظر سياسى را پشت سر مى گذارد.
 

6. پاكستان: شورش يا از هم گسيختگى
اندازه  به  كشورى  هيچ  به  سپتامبر  يازدهم  از  پس  دوران  پايان 
انبار  و  تروريسم  بهشت  كه  كشورى  زد.  نخواهد  ضربه  پاكستان 
تسليحات هسته اى است . كشورى كه دولتى نه چندان محبوب و 
مقبول مردم را در خود جاى داده ، ارتش مداخله گرى دارد و البته 
از منظر امنيت منطقه اى هم چندان شرايط خوبى ندارد. دورنماى 
خروج نيروهاى امريكايى از افغانستان هم شرايط را بر پاكستان 

پيچيده تر از پيش كرده است.
 

7. چين:دغدغه در مرزها 
براى  متحده  اياالت  جمهورى  رئيس  اوباما  باراك  دولت  طرح 
دست  ميالدى  جارى  سال  در  آسيايى  كشورهاى  به  نزديكى 
است.  كرده  پيش  از  بازتر  را  كشور  اين  برابر  در  پكن  همسايگان 
افزايش ناسيوناليسم در چين، نقل و انتقال هاى سياسى جارى و 
بى ميلى يا ناتوانى دولت در پاسخ دادن به مطالبه هاى داخلى در 
خصوص نقش جهانى چين اوضاع را در اين كشور نابسامان تر از 
گذشته كرده است. مجموع اين حوادث پيش بينى آينده اى نه چندان 

مثبت براى چين در 2012 را آسان كرده است.
 

8. مصر: انتقال قدرت در اغما
مصر با بحران سياسى در سال جارى روبه رو است. بى اعتمادى 
شده  الينحل  ظاهرا  بحرانى  به  تبديل  مردم  و  ارتش  ميان  تنش  و 
است. مساله اى كه هم اسالم گراها و هم سكوالرها را نگران كرده 
است. ثبات سياسى ، احياى اقتصادى و تاثيرگذارى بر منطقه مانند 

گذشته روياهايى است كه چين در سال 2012 در سر دارد.
 

9. آفريقا جنوبى و اقتصاد
جدال بر سر رياست كنگره ملى آفريقا سرعت توجه به دغدغه هاى 
سياسى و رشد اقتصادى در اين كشور را كاهش داد. در شرايطى 
كه بحران يورو اروپا را در آغوش گرفته است اوضاع اقتصادى 

اين كشور هم در وضعيت قرمز قرار گرفته است.
 

10. ونزوئال: انتخابات بدون برنده
انتخابات  ميالدى   2012 سال  در  كشور  اين  داستان  ترين  مهم 
رياست جمهورى اكتبر است. به نظر مى رسد كه هوگو چاوز بيمار 
در صورت قيد حيات تا آن زمان با درصد اندكى برگ برنده را در 
دست بگيرد. دورنماى اوضاع اقتصادى و سياسى اما چندان خوش 
بينانه نيست. چه چاوز بميرد و چه به قدرت ادامه دهد اختالف ميان 
رسيده  خود  حد  باالترين  به  اپوزيسيون  اعضاى  و  او  طرفداران 

است. 
برگرفته از خبر آنالبن

با آبونمان (اشتــــراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنــگ و هنر ايرانـــى جداى از 

هرگونه گرايشهـــاى سيــــاسى و مذهبــى، 
كمكـــى وافر مى كنيد. 
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بازار، نگران كمبود و 
گرانى

تا  شده  سبب  گذشته  روزهاي  طي  ارز  نرخ  نوسان 
بسياري از صنعتگران كشور فعال قيد واردات ماشين 
آالت و مواد اوليه را بزنند. از كارخانه هاي ورشكسته 
شهرك صنعتي اشتهارد گرفته تا شهرك صنعتي نيمه 
بيرجند،  نشسته  گل  به  صنعتي  شهرك  يا  يزد  جان 
آالت  ماشين  و  اوليه  مواد  واردات  بحران  دچار  همگي 
صنعتي  فعاالن  از  يكي  هاي  گفته  براساس  اند.  شده 
شهرك صنعتي بيرجند، طي يك سال گذشته 110 واحد 
اطالعات  اند.  شده  ورشكسته  شهرك  اين  در  صنعتي 
هاي  كارخانه  فعاليت  سوم  دو  دهد،  مي  نشان  تكميلي 
صنعتي شهرك صنعتي اشتهارد هم متوقف شده است.

صنعتي  كاالهاي  واردات  يورو  و  دالر  قيمت  افزايش 
براساس  است.  داده  قرار  خطر  در  را  مصرفي  حتي  و 
گفته هاي يكي از صنعتگران، هزينه حمل و نقل ماشين 
تومان  ميليون   700 قيمت  به  قبل  ماه  يك  تا  كه  آالتي 
براي واردكننده تمام مي شد، تنها به دليل افزايش قيمت 
دال رو يورو به يك ميليارد و 500 ميليون تومان براي 

همان نوع كاالها رسيده است.
از  بسيارى  تا  شده  موجب  ارز  قيمت  نوسان  همچنين 
واردكنندگان كاال به دليل عدم ثبات قيمت ها در بازار تا 
مدت نامعلومى از انجام هرگونه ثبت سفارش منصرف 
شوند. در همين حال هر گونه ارسال حواله ارزى در 
شرايط ناآرام بازار مى تواند، موجب زيان آنها شود. بر 
اين اساس بسيارى از فعاالن بازار از هم اكنون نگران 
بروز يك دوره كمبود كاال و افزايش قيمت مقطعى در 

آينده اى نزديك هستند.
 برخي از تجار حتي براي دريافت بهاي ارز كاالهايي 
هايى  آن  اند.  شده  مشكل  دچار  اند،  كرده  صادر  كه 
حال  در  اند  داده  انجام  صادرات  شرط  به  واردات  كه 
سوى  از  خود  شده  حواله  ارز  دريافت  براى  حاضر 
طرف خارجى با موانعى مواجه شده اند. چون گاه گفته 
مى شود، ارايه ارز ممكن نيست و تنها امكان پرداخت 
بانك  رسمى  نرخ  مبناى  بر  هم  آن  آن  ريالى  معادل 

مركزى وجود دارد.
به  ريال  اين  دوباره  تبديل  هزينه  تحمل  براى  تجار  لذا 
خود  وارداتى  كاالهاى  قيمت  افزايش  از  ناگزير  ارز، 

هستند.
برخى  در  كاال  معامله  از  حكايت  هم  ها  بررسى 
نمونه  عنوان  به  دارد.  دالر  نرخ  به  داخلي  بازارهاي 
برخى فروشندگان بازار رايانه پايتخت بهنگام نوسان 
باالى نرخ ارز در بازار آزاد، براي عرضه كاالهاي خود 
به جاي ريال از مشتريان خود تقاضاي دالر مي كنند. 
كاغذ  عرضه  از  تهران  بازار  فروشان  كاغذ  همزمان 
خودداري مي كنند چراكه آنها كاغذ را با دالر گران وارد 
كرده اند و در حال حاضر نگران زيان شده اند و منتظر 
افزايش سود هستند. به همين دليل، سوله هاي اطراف 

تهران به انبار كاغذ بدل شده است.

ارز  بهاي  ثبات  بي  روند  كه  صورتي  در  مجموع،  در 
آالت  ماشين  و  اوليه  مواد  كاال،  واردات  پيداكند،  ادامه 
به كشور با وقفه مواجه مى شود. وقفه اى كه در ميان 
و  مصرف  بازار  در  گرانى  و  كمبود  از  اى  دوره  مدت 
ركود و بيكارى در بخش توليد را رقم خواهد زد. در 
چنين شرايطى همه چشم ها به وعده روز گذشته بانك 
مركزى مبنى بر بازگرداندن ثبات به بازار ارز دوخته 

شده است.
شرايط  صادقانه  بسيار  مي تواند  شرايط  اين  در  دولت 
را  مركزي  بانك  تحريم  از  ناشي  تبعات  و  اقتصادي 
رياضت  مانند  شرايطي  حتي  و  دهد  شرح  مردم  براي 
اقتصادي را كه در كشورهاي ديگر در حال اجرا است، 
براي ايران نيز طرح ريزي كند. در هر صورت به نظر 
مي رسد كه طرح تحريم بانك مركزي ايران با توجه به 
مناسبات بين المللي ايران و نقش عمده آن در صادرات 
نفت نمي تواند از دوام بااليي برخوردار باشد و باالخره 
روزي پايان مي يابد، پس بهتر است با مديريت صحيح 
در شرايط فعلي، از بحران به وجود آمده استفاده كرده 
به  آن  انتقال  و  اقتصادي  شرايط  از  روشن  درك  با  و 
خود  اقتصادي  ساختارهاي  اصالح  جهت  در  مردم، 
به  ايران  اقتصاد  وابستگي  از  تا  كنيم  سعي  و  برآمده 

درآمدهاي نفتي بكاهيم. 

اقتصاد

ارز و كاربــرد 
آن در بازار پول

نويسنده: محمد روشن

 هنگامى كه صادرات كاالها، صادرات خدمات و سرمايه گذارى خارجيان 
در داخل يك كشور بيشتر از واردات كاال، واردات خدمات و سرمايه گذارى 
در خارج از كشور باشد، كشور مربوطه با مازاد تراز ارزى مواجه خواهد 

شد. 

اقتصاد  رشد  موتور  را  خارجى  تجارت  مازاد  اقتصاددانان،  از  بسيارى   �
كشورها معرفى كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجى و حصول 

سطح  ارتقاى  كارايى،  افزايش  داخلى،  بازار  گسترش  زمينه  تجارى،  مازاد 
كيفيت كاالها و در نهايت رشد توليد فراهم مى شود. 

افراد و شركت ها در سبد دارايى ها و بدهى هاى خود انواع ريسك ها از 
جمله ريسك نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعى مى كنند با كمترين 

ريسك، بيشترين سود را نصيب خود كنند. 

و  روز  و  شب  آن  در  كه  است  جهان  سطح  در  بازارى  تنها  ارز  بازار   �
تعطيلى معنا و مفهومى ندارد، زيرا به دليل جهانى بودن نرخ آن و وجود 

نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشى صورت مى گيرد. 

� مقدمه 
شد،  مى  تأمين  محيط خانوادگى  در  اوليه  هاى  نيازهاى انسان  همه  تقريبًا 
توليدات  از  استفاده  به  نياز  اجتماعى،  زندگى  شروع  و  جوامع  رشد  با  اما 
ديگران احساس شد. به طورى كه افراد، محصوالت و توليدات خود را با 
محصوالت و توليدات به دست آمده به وسيله ديگران معاوضه مى كردند. 
با اختراع پول، اين مبادالت سيرى صعودى يافت و مراودات تجارى بين 
ملل نيز آسان تر شد، به طورى كه امروزه كمترين كشورى را مى توان 
يافت كه كليه نيازهاى خود را در داخل تأمين كند. زيرا به دليل تنوع منابع 
طبيعى يا پيشرفت فن آورى، كشورها از قابليت هاى گوناگونى براى توليد 
كاالها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و توسعه فزاينده 
روابط  در  اى  گسترده  تغييرات  سبب  اخير  دهه  چند  در  جهانى  تجارت 
تجارى بين ملل مختلف شده است، به نحوى كه شيوه نوين خريد و فروش 
به  (ارز)  بيگانه  پول  از  استفاده  و  شده  سنتى  روش  جايگزين  المللى  بين 
جزئى الينفك ازاين مبادالت تبديل شده است. به اين دليل كسب درآمدهاى 
ارزى از مهمترين برنامه هاى اقتصادى كشورها به شمار مى رود. از طرف 
ديگر واژه برنامه ريزى براى كسب درآمدهاى ارزى مستلزم درك اهميت 
ارز در اقتصاد ملى، نحوه تبديل پذيرى پول هاى بيگانه به پول ملى و نقش 

بانك ها در بازار ارز با توجه به ريسك نوسانات نرخ ارز است. 

� اهميت ارز در اقتصاد ملى 
امروزه كسب حداكثر وجوه ارزى ناشى از صادرات كاال و خدمات، از عمده 
ترين سياست هاى اقتصادى كشورها است. زيرا چنانچه كشورى با كمبود 
ذخاير ارزى مواجه شود، براى تأمين نيازهاى وارداتى خود، به ناچار مى 
زمانى  حالت  اين  بگيرد.  وام  بيگانه  هاى  بانك  يا  كشورها  مجامع،  از  بايد 
اتفاق مى افتد كه كشور با كسرى تراز ارزى مواجه باشد.در جريان عكس، 
هنگامى كه صادرات كاالها، صادرات خدمات و سرمايه گذارى خارجيان 
در داخل يك كشور بيشتر از واردات كاال، واردات خدمات و سرمايه گذارى 
در خارج از كشور باشد، كشور مربوطه با مازاد تراز ارزى مواجه خواهد 
به  كشور  هاى  پرداخت  تراز  جدول  از  تراز  كسرى  يا  مازاد  محاسبه  شد. 

دست مى آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش ساالنه كليه مبادالت اقتصادى 
ساكنان يك كشور با بقيه جهان است. 

اقتصاد  رشد  موتور  را  خارجى  تجارت  مازاد  اقتصاددانان،  از  بسيارى 
كشورها معرفى كرده اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجى و حصول 
سطح  ارتقاى  كارايى،  افزايش  داخلى،  بازار  گسترش  زمينه  تجارى،  مازاد 
طريق  از  سپس  شود.  مى  فراهم  توليد  رشد  نهايت  در  و  كاالها  كيفيت 
گسترش و شكوفايى بخش هايى از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه 
هاى دستيابى به رشد و توسعه اقتصادى فراهم مى شود. گسترش تجارت 
اساسى  هاى  زيرساخت  توسعه  سبب  كاال  صادرات  افزايش  و  خارجى 
اقتصاد مى شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاى محصول و وارد 
شدن فعاالن اقتصادى كشور در بازارهاى جهانى، رشد اقتصادى و بهبود 
كيفيت كاالها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه هاى ديگرى نيز 
در  مؤثر  تقاضاى  افزايش  آن  دنبال  به  و  ارزى  درآمدهاى  افزايش  سبب 
اقتصاد مى شود. تأمين تقاضاى صادرات، نيازمند عرضه كاال و خدمات 
است كه اين امر مى تواند افزايش سرمايه گذارى از طريق جذب سرمايه 
هاى داخلى و خارجى را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادى و 

كسب حداكثر درآمدهاى ارزى را فراهم كند. 

� سياست تعيين نرخ ارز 
نرخ مبادله پول رايج يك كشور با پول ساير كشورها را در اصطالح، "نرخ 
هاى  روش  از  يكى  اساس  بر  مختلف  كشورهاى  در  نرخ  اين  گويند.  ارز" 
ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مى شود. سياست تعيين 
نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملى است و از 
آن طريق ميزان ورود و خروج كاال، خدمات و سرمايه بين يك كشور با 

ساير كشورها مشخص مى شود. 
نئوكالسيك ها در مدل تعادل عمومى خود اعالم كرده اند كه نرخ واقعى ارز 
همواره به عنوان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجى مورد توجه قرار مى 
گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به صورت تصنعى باالتر از ارزش واقعى 
آن نگه داشته شود، قيمت كاالهاى خارجى در بازارهاى داخلى نسبت به 
كاالهاى توليد داخل ارزان تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه التفاوت 
ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به صورت تصنعى 
كمتر ارزش گذارى شود، اين اثرات به طور معكوس در اقتصاد نمايان مى 

شود. 
در واقع نرخ ارز مى بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و 
پرداخت  براى  كشور  هر  هاى  ترازپرداخت  مازاد  يا  كسرى  به  نيز  تقاضا 
دارد،اما  بستگى  ارز  نرخ  آتى  تغييرات  به  مربوط  انتظارات  نيز  و  تعهدات 
بسيارى از كشورهاى جهان از جمله ايران به داليل گوناگون كنترل ويژه 
اى بر نرخ برابرى پول ملى با ارزهاى خارجى اعمال مى كنند. لذا چنانچه 
دولت (بانك مركزى) نرخ ارز را مديريت كند، اين نرخ به صورت شناور 
مديريت شده تعيين مى شود. در جدول زير، نرخ برابرى 4 نوع ارز (دالر 
آمريكا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه 

مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.(1) 
همان طورى كه مالحظه مى شود نرخ برابرى هيچ يك از ارزهاى ياد شده 
در جدول نسبت به ريال ثابت نبوده و به طور دايم در حال تغيير و نوسان 
بوده است، اما چنانچه نرخ برابرى يك ارز بيش از يك دامنه محدود افزايش 
يا كاهش يابد، دولت از طريق بانك مركزى در بازار وارد مى شود و با جمع 

آورى يا عرضه ارزمربوطه براى مديريت آن اقدام مى كند. 

� چرا دولت ها در بازار ارز مداخله مى كنند؟ 
متناسب  تنظيم  به  كه  مطلوب  ارزى  سياست  معتقدند،  تحليلگران  از  برخى 
شده  مديريت  شناور  ارزى  سياست  انجامد،  مى  ارز  بازار  درون  نيروى 
است. به كارگيرى اين سياست به دولت اجازه مى دهد كه شرايط عرضه 
و تقاضا در بازار ارز را تحت مديريت خود قرار دهد و از اين طريق نيز 
تغييرات  ديگر  طرف  از  كند.  مبادرت  متقاضيان  بين  ارز  توزيع  به  بتواند 
گسترده و سريع نرخ ارز مى تواند براى اقتصاد هر كشور ويرانگر باشد، 
لذا از طريق مداخالت احتياطى دولت و بدون آنكه نرخ مشخصى بر بازار 
شود،  مى  مديريت  ارز  بازار  در  گسترده  و  سريع  نوسانات  شود،  تحميل 
زيرا تنظيم نكردن نرخ واقعى ارز، روند صادرات و واردات و شكل گيرى 
توليدات داخلى را براساس شرايط غيرواقعى شكل مى دهد. به بيانى ديگر، 
توليدكنندگان با دريافت عاليم غلط درباره ارزش منابع اقتصادى و قيمت 
محصوالت توليدى، به سمت سرمايه گذارى هاى غيراقتصادى سوق مى 
يابند و به اين ترتيب ساختار اقتصادى بر مبناى يك شرايط مصنوعى شكل 
مى گردد كه در آينده، ايجاد تغيير در آن، مشكالت و خسارات زيادى را به 

همراه خواهد داشت.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

بدهكارترين كشورهاى جهان معرفى شدند
بلومبرگ در يك گزارش با اشاره به اين كه بدهى 11 قدرت اقتصادى جهان در ابتداى سال 2011 به 7600 ميليارد 
دالر رسيده است بدهكارترين كشورهاى جهان را معرفى كرد. با افزايش هزينه هاى استقراض، بدهى دولت هاى 

قدرتمند اقتصادى جهان امسال به بيش از 6/7 تريليون دالر رسيده است.
 بر اساس اين گزارش، در ميان كشورهاى قدرتمند اقتصادى جهان، به ترتيب ژاپن با 3 تريليون دالر و آمريكا با 
8/2 تريليون دالر بدهى، مقروض ترين كشورهاى جهان به شمار مى روند. اين در شرايطى است كه ميزان بدهى 7 
كشور صنعتى جهان به عالوه برزيل، روسيه، هند و چين در زمان مشابه سال گذشته حدود 4/7 تريليون دالر بوده 
است. پيش بينى ها نشان مى دهد، بازده اوراق قرضه ده ساله حداقل براى 7 كشور تا پايان سال بيشتر خواهد شد.

تحقيقات نشان مى دهد، با كاهش رشد اقتصاد جهانى، سرمايه گذاران در كشورهايى كه با افزايش ميزان بدهى هاى 
خود دست و پنجه نرم مى كنند، احتماال براى دادن وام به كشورهايشان تقاضاى بهره بيشترى را خواهند كرد.

مرز 1  از  كه  كشور  اين  بودجه  كسري  كاهش  براى  آمريكا  دولت  تالش  و  اروپا  در  بدهى ها  بحران  گسترش  با 
تريليون دالر عبور كرده و همچنين با توجه به عدم رونق در بازار امالك چين، صندوق بين المللى پول با تجديدنظر 
در پيش بينى 5/4 درصدى خود از رشد اقتصاد جهانى، رشد اقتصادى جهان در سال 2012 را 4 درصد پيش بينى 
كرد.بر اساس اين گزارش، بر اساس برآورد به عمل آمده توسط مجله اكونوميست و استراتژيست هاى موسسه 
بلومبرگ بر پايه پيش بينى بازده اوراق قرضه ده ساله، در سال 2012 هزينه استقراض كشورهاى عضو گروه جى 
7 به ميزان 39 درصد نسبت به سال 2011 افزايش خواهد يافت. بازده اوراق قرضه ده ساله چين احتماال با تغيير 
كمى همراه خواهد بود، در حالى كه بازده اوراق قرضه هند، از 39/8 درصد به 02/8 درصد كاهش خواهد يافت. در 

اين گزارش برآوردى در مورد روسيه و برزيل به عمل نيامده است.
افزايش هزينه هاى استقراض كشورهاى يونان، پرتغال و ايرلند را مجبور كرده است تا از اتحاديه اروپا و صندوق 

بين المللى پول تقاضاى كمك كنند. 

ايجاد بازار سياه ارز 
در سطح شهر تهران؛ 
خريد و فروش ميليونى دالر با خودپردازهاى سيار  

نوسانات شديد نرخ ارز در روزهاى اخير به ايجاد بارزهاى مكاره 
و بازار سياه ارز كمك كرده، به گونه اى كه يكى از اين بازارها در 
ميزان  به  ارز  فروشندگان  و  شده  ايجاد  تهران  بزرگ  بازار  محل 
انبوه با در دست داشتن دستگاه كارت خوان اقدام به فروش دالر 

مى كنند. 
نرخ  با  دالر  تهران  بزرگ  بازار  محل  در  چهارشنبه  روز  عصر   ،

حداقل 1585 تومان به مشتريان عرضه مى شود. 
در اين فضا انبوه از داد و ستدكنندگان گردهم جمع شده و از ورود 
تازه واردان در حد ممكن جلوگيرى مى كردند و فرصتى براى جلو 

رفتن به ديگران نمى دادند. 
كارشناسان  از  دعوت  بر  مبنى  مركزى  بانك  اقدام  به  توجه  با 
اقتصادى براى حل مشكل نوسان نرخ ارز، درخواست وزير صنعت، 
هاى  وعده  و  دالر  شدن  تك نرخى  و  كاهش  براى  تجارت  و  معدن 
براى  هايى  فرصت  چنين  رفت  مى  انتظار  بازار  كنترل  براى  دولت 

افزودن به تشنج بازار به وجود نيايد. 
تر  داغ  طال  بازار  از  تهران  هاى  خيابان  در  دالر  بازار  همچنان  اما 

است.

صعود طال به باالى هزار و 600 دالر
 

  معامالت طال با بهبود از سطح قيمت هاى ماه دسامبر در بحبوحه 
افزايش بهاى معامالت نفت و نگرانى هاى ژئوپليتيكى، به باالى هزار 

و 600 دالر در هر اونس رسيد. 
 طال براى تحويل در ماه فوريه در بازار كامكس نيويورك با 33.70 
دالر يا 2.2 درصد افزايش بها، به هزار و 600 دالر و 50 سنت در 
سنت   70 و  دالر   608 و  هزار  تا  گرانبها  فلز  اين  رسيد.  اونس  هر 
در هر اونس نيز معامله شد كه باالترين قيمت معامالت طال از 23 

دسامبر بود. 
در اين بين ضعيف شدن ارزش دالر نيز به بهبود وضعيت طال به 
عنوان سرمايه گذارى مطمئن كمك كرد. شاخص دالر كه اين ارز را 
در برابر سبدى از شش ارز بزرگ ديگر بررسى مى كند به حدود 
79.64 واحد رسيد كه تقريبا 0.8 درصد كمتر از روز معامله قبلى 
بود. نقره براى تحويل در ماه مارس با 1.657 دالر يا 5.9 درصد 
افزايش به 29.572 دالر در هر اونس رسيد. پالتين براى تحويل در 
ماه آوريل 27.6 دالر يا 1.68 درصد افزايش يافت و به هزار و 432 

دالر در هر اونس رسيد.

 اعتماد تجارى در انگليس به پايين 
ترين رقم طى 3 سال اخير رسيد

بانك ليودز انگليس اعالم كرد شاخص اعتماد تجارى در اين كشور 

طى ماه دسامبر به پايين ترين حد خود در سه سال اخير رسيده 
است. 

 به نقل از بلومبرگ كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه احتمال 
وقوع موج جديد ركود اقتصادى در انگليس طى سال 2012 بيش از 
اعتماد  شديد  كاهش  در  زيادى  تاثير  مساله  اين  و  است  درصد   74

تجارى در ماه دسامبر داشته است . 

ماه  طى  انگليس  تجارى  اعتماد  شاخص  گزارش  اين  اساس  بر 
دسامبر با 3 واحد كاهش نسبت به نوامبر به منفى 23 رسيده است 

كه اين پايين ترين رقم از ژانويه 2009 به شمار مى رود . 

كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه كاهش اعتماد تجارى احتمال 
وقوع ركود اقتصادى در انگليس در سال 2012 را به شدت افزايش 
داده است . رشد اقتصادى انگليس طى سه ماه سوم 2011 به كمتر 
از 0.6 درصد رسيده است و ميزان رشد بخش خدمات اين كشور 
طى ماه اكتبر به پايين ترين حد خود در شش ماه اخير رسيده است . 

پيش بينى مى شود رشد اقتصادى انگليس در سه ماه پايانى سال 
2011 بيش از 0.1 درصد كاهش داشته است . برخى كارشناسان 
ماه  سه  در  انگليس  اقتصادى  رشد  معتقدند  نيز  اقتصادى  مستقل 

روبرو  درصدى   0.4 افت  با   2012 نخست 
خواهد شد

 

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى 
معتبر جهت نقــــل و انتقـــال  پول 

خود استفــــاده نمائيد
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20 كتاب پرفروش جهان
 در سال 2011

موسسه  تحقيقاتي «نيلسن بوك اسكن» فهرستي از پرفروش ترين 
نو  سال  رسيدن  فرا  با  است.  كرده  ارائه   2011 سال  كتاب هاي 
از  فهرستي  بوك اسكن» ،  «نيلسن  تحقيقاتي  موسسه   ميالدي، 
پرفروش ترين كتاب هاي سال 2011 تهيه كرده است كه در آن نام 
سه گانه  «استيك  و  روز»  چون «كمك»، «يك  معروفي  رمان هاي 
فروشي  با  فهرست  اين  اول  رتبه   مي خورد.  چشم  به  الرسن» 
935 هزار و 355 نسخه اي به «يك روز» ديويد نيكوالس رسيد. 
با  اوليوير»  «جيمي  قلم  به  جيمي»  دقيقه اي  «وعده هاي30  كتاب 
484 هزار و 338 نسخه فروش رتبه  دوم اين فهرست را از آن 
كوچك  ذره  سال 2011 «يك  پرفروش  كتاب  سومين  كرد.  خود 
شگفت انگيز» بود كه توسط «داون فرنچ» به نگارش درآمده بود. 
كشورهاي  جايزه  گذشته  سال  در  كه  دونوگ  اما  «اتاق»  رمان 
 402 با  آورد،   ارمغان  به  نويسنده اش  براي  را  مشترك المنافع 
هزار و 108 نسخه فروش در مقام چهارم نشست. رمان معروف 
«كاترين استاكت» هم در رتبه  پنجم اين فهرست نشست. «كمك» 
كه اخيرا اقتباس سينمايي آن ساخته شده است ، در سال گذشته 
«كمك»  است.  داشته  فروش  نسخه   468 و  هزار   382 ميالدي 
بود.  دنيا  داستاني  آثار  پرفروش ترين  از  يكي   2009 سال  در 
در  كه  است  آمريكايي  ـ  آفريقايي  خدمتكاران  درباره   رمان  اين 
خانه سفيدپوستان كار مي كنند. داستان در دهه  1960 در شهر 
جكسون مي سي سي پي آمريكا رخ مي دهد. كتاب استاكت تاكنون 
نسخه   است.  شده  منتشر  جهان  كشور   35 در  و  زبان  سه  به 
سينمايي اين اثر ادبي پرفروش كه توسط كمپاني «دريم وركس» 
استون»،  «اما  ميزبان  شده،  ساخته  ديزني»  «والت  طريق  از 
است.  اصلي  نقش هاي  در  هوارد»  «بريس  و  جيني»  «آليسون 
دو  در  كه  دارد  عهده  بر  را  پروژه  اين  كارگرداني  تيلر»  «تيت 
روز اول اكران به گيشه اي 9 ميليون و 400 هزار دالري دست 
ششمين  نيز  گينس2012»  جهاني  ركوردهاي  «كتاب  كرد.  پيدا 
كتاب پرفروش سال 2011 لقب گرفت. جان گريشام جنايي نويس 
رمان  از  نسخه   471 و  هزار   314 فروش  با  آمريكايي  معروف 

«اعترافات» خود توانست در ششمين رتبه اين فهرست بنشيند.

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

انجيل پرفروش ترين كتاب سال 
2011 نروژ

كتاب خوانان نروژى در سال 2011 بيش از هر كتاب ديگرى به 
سراغ انجيل رفتند و از اين كتاب استقبال كردند.

گاردين،  از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
ترجمه نروژى انجيل پس از 30 سال، كه براى نخستين بار در 
اكتبر (مهر) به بازار آمد و به شيوه هرى پاتر در نيمه شب در 
كتاب فروشى ها عرضه شد و مشتاقان را از ساعت 12 شب 
به كتابفروشى ها كشاند، تقريبا هفته اى 80 هزار نسخه فروش 
را تجربه كرد تا بتواند پاسخگوى مشتاقان اين كتاب به زبان 

نروژى باشد. 
هزار  ابتدا 25  گويد  مى  كتاب  اين  ناشر  كه  ست  حالى  در  اين 
اين  تا  داشت  انتظار  و  بود  كرده  چاپ  را  كتاب  اين  از  نسخه 

شمارگان را بين 6 تا 9 ماه به فروش برساند. 
ترجمه اين نسخه نروژى زبان با همكارى 30 مترجم مشاور، 
كتاب  اين  تا  گرفته  صورت  دانشگاهى  مترجمان  و  كشيشان 
مقدس را از زبان يونانى و عبرى به زبان نروژى بازگردانند. 
براى اين كار گروهى متشكل از 12 نويسنده سپس به ويرايش 
و تنظيم متن ترجمه شده پرداختند تا نسخه اى كه به بهترين 

شكل قابل مطالعه باشد، به دست آيد. 

مسوول انجام اين پروژه مى گويد براى ما بسيار اهميت داشت 
وجود  با  و  باشد  ممكن  زبان  بهترين  كتاب  اين  ادبى  زبان  كه 
توجه  با  اما  نبودند،  مذهبى  نويسندگان  اين  از  هيچيك  كه  اين 
انجام  به  شكل  بهترين  به  را  پروژه  اين  شان  ادبى  تسلط  به 

رساندند. 

اين نسخه انجيل هيچ سرفصل يا بخش مشخصى ندارد ومثل 
يك رمان پشت سر هم خوانده مى شود. 

در حالى كه 80 درصد از جمعيت 9/4 ميليون نفرى نروژ به 
كليساى نروژ تعلق دارند، اما به نظر مى رسد اين نسخه فقط 
براى مسيحيان خيلى معتقد قابل توجه نبوده و توجه خيلى ها 

را به خود جلب كرده است. 
اين در حالى است كه هنوز روشن نيست آيا مى توان كشتار 
تروريستى تابستان امسال در اوتويا و اسلو را نيز به عنوان 
دليلى براى اين استقبال قلمداد كرد يا خير. اما ناشران اين كتاب 

انتشار آن را يك رويداد فرهنگى براى سال 2011 مى دانند. 

جوايز كاستا 
برندگانش را شناخت

به نقل از بوك تريد، گروه داورى جايزه كاستاى بريتانيا سه شنبه 

اول،  رمان  رمان،  بخش   5 در  را  خود  سال 2011  برندگان  اسامى 
زندگينامه، شعر و كتاب كودك اعالم كرد. 

اين جايزه كه در سال 1971 راه اندازى شده  و با اعالم اين اسامى 
منتشر  آثار  برترين  گرفت،  جشن  نيز  را  خود  فعاليت  سال  چهلمين 

شده در اين زمينه ها را كه در سال 2011 در بريتانيا و ايرلند منتشر 
شده اند دربر مى گيرد. 

برندگان سال 2011 شامل اين چهره ها و آثار هستند؛ 

در بخش زندگينامه 
متيو هاليس شاعر با نوشتن نخستين بيوگرافى خود با عنوان «حاال 
همه راه ها به فرانسه ختم مى شود : آخرين سال هاى زندگى ادوارد 
براى  كه  را  تومالين  كلر  چون  سرسختى  رقيب  شد  موفق  توماس» 
نوشتن زندگينامه چارلز ديكنز جوايز متعددى را دريافت كرده بود 

پشت سر بگذارد. 

در بخش رمان 
اندرو ميلر با پيروزى بر جوليان بارنز برنده جايزه من بوكر 2011 
موفق شد جايزه بخش رمان را براى رمان «ناب» كه ششمين رمانش 

است، از آن خود كند. 
در بخش رمان نخست 

كريستى واتسون كه تا پيش از اين پرستار بود با نوشتن نخستين 
رمانش با عنوان «پرندگان كوچك در دور دست» كه در دلتاى نيجر 

مى گذرد اين جايزه را به نام خود كرد. 
در بخش شعر 

اين  «زنبورها»  عنوان  با  اشعارش  مجموعه  براى  دافى  آن  كارول 
جايزه را به نام خود كرد. اين نخستين مجموعه شعرى او پس از 

انتخابش به عنوان ملك الشعراى بريتانيا در سال 2009 است. 
در بخش كتاب كودك 

براى  كتابش  نخستين  نوشتن  با  اپرا  پيشين  خواننده  يانگ  مورا 
كودكان با عنوان «جاده خون سرخ» اين جايزه را تصاحب كرد . بر 

مبناى اين كتاب فيلمى در دست ساخت است. 
جان دركاش مدير گروه داورى امسال اين جايزه گفت جوايز كاستا 
سابقه اى عالى در معرفى و تجليل از بهترين آثار مكتوب و كتاب 

هاى بريتانيا دارد كه مى توانند موجب لذت هر مخاطبى بشوند. 
هر يك از برندگان اين بخش ها كه از ميان 568 كتاب انتخاب شده 
در  حال  عين  در  و  كنند  مى  دريافت  پوندى  هزار  جايزه 5  يك  اند، 
كاستا  سال  نهايى  برنده  كتاب   5 اين  ميان  از  تا  مانند  مى  انتظار 

انتخاب شود. 
برنده نهايى اين جايزه توسط گروه داورى در تاريخ 24 ژانويه در 

لندن معرفى مى شود. 
اين بخش از جايزه كاستا از سال 1985 متداول شد و تاكنون 9 بار 
رمان، 4 بار رمان نخست، 5 بار بيوگرافى، 7 بار مجموعه شعر و 
يك بار بهترين كتاب كودك به عنوان برنده نهايى انتخاب شده اند. 

برنده سال پيش جايزه نهايى كاستا را رمان جو شاپكات با عنوان 
«ناپايدارى» دريافت كرد. 
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نگاهي به سالي پر از سرقت هاي ادبي در فرانسه

  نويسندگان 
ســـارق 
يا سارقان 
نويسنــده؟

اقدام  درباره  ماجراهايي  از  سرشار   2011 سال 
خام و بي مالحظه برخي از نويسندگان سرشناس 
فرانسوي به كپي كردن از آثار همديگر و انتشار 
چنين  دليل  راستي  به  بود.  خود  امضاي  با  آنها 

سوءاستفاده هايي چيست؟-
ل از اكسپرس، جالب اينجاست برخي از مظنونان 
اعتراف  دفاعشان  قابل  غير  اشتباه  به  زود  خيلي 
كردند و برخي ديگر با لفاظي و فرافكني قصد ارايه 
بهانه هايي به دور از عقل سليم داشتند. سرانجام با 
رسيدن ماجرا به دادگاه، خواه ناخواه، هم مجبور 
به پرداخت غرامت  شدند و هم راه بازگشتي براي 
كه  چرا  نگذاشتند  باقي  خود  حيثيت  و  آبرو  اعاده 
پل هاي اعتبارشان را پيش از آن با انكار واقعيت 

به دست خود واژگون ساخته بودند.

افشاي  پيداست.  بهارش  از  نكوست  كه  سالي 
چهره  دآرور  پوآور  پاتريك  ادبي  سرقت  ماجراي 
سرشناس ادبي و مجري قديمي تلويزيون فرانسه 
مي  نشان  ميالدي  گذشته  سال  ماه  نخستين  در 
فرانسوي  نويسندگان  ادبي  سرقت  حكايت  داد 
نام هاي  با  نويسندگاني  گاه  از  هر  دارد.  دراز  سر 
بزرگ به علت مشغله فكري و كمبود وقت از دست 
يكديگر تقلب مي كنند كه ناگاه ناظمي سر مي رسد 
و بر چندين دهه كارنامه درخشان آن ها مهر ابطال 

مي زند.
ماه ژانويه 2011 (دي 89) ژروم دوپوي خبرنگار 
ماجرا  ناظم  آقاي  همان  يا  فرانسه  اكسپرس 
پاتريك  ادبي  سرقت  ماجراي  درباره  مستنداتي 
اجازه  بدون  بخش هايي  انتشار  و  دآرور  پوآور 

مؤلف از كتابي قديمي به نام خود افشا كرد.

 citations) «دوپوي در مقاله  «گفته هاي ياري رسان
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ارايه  به   2011 ژانويه  ماه  در  اكسپرس  هفته نامه 
شباهت هاي فراوان كتاب «همينگوي: زندگي تا حد 
افراط» به قلم پاتريك پوآور دآرور درباره ارنست 
دوره  در  همينگوي،  «ارنست  كتاب  با  همينگوي 
گاليمار،  (نشر  گريفين  پيتر  نوشته  جواني اش» 

1989) پرداخت.

PPDA به علت تقلب جريمه مي شود
فرانسوي ها  همه  گفته  به  يا  دآرور  پوآور  پاتريك 
PPDA چرا دست به چنين كاري زد؟ كمبود وقت 
خودش  گفته  به  و  خاص  شيوه    يا  بود؟  علتش 
نويسنده  يك  درباره  نوشتن  از  شخصي»  «خيلي 
ريشو (همينگوي) او را به آنجا كشاند؟ او حتي در 
فهرست مراجع و مآخذ هم نامي از كتاب «ارنست 
همينگوي، در دوره جواني اش» نوشته پيتر گريفين 
نمي برد در حالي كه شباهت هاي بسياري در متن 
مشهور  مجري  سرانجام  مي شود.  ديده  كتاب  دو 
ساعت 20 كانال يك تلويزيون فرانسه غافگير شد، 
خوراك  ماه ها  و  كرد  پيدا  وسيعي  ابعاد  رسوايي 

خبري رسانه هاي فرانسوي بود.
ماه  كه  بود  نرسيده  آخر  به  ژانويه  ماه  ماجراي 
او  هم   PPDA قديمي  دوست  بورن  آگات  ژوئن 
را به تجاوز به حريم خصوصي  و افشاي زندگي 
زن»  يك  پراكنده  «تكه هاي  رمان  در  شخصي اش 
براي  هم  تلخ  واقعه اي  كرد.  متهم  (گراسه، 2009) 

به  كه  دآرور  پوآور  پاتريك  براي  هم  و  بورن 
داد.  رسانه اي  ابعاد  آنها  خصوصي  مشاجرات 
PPDA در اين رمان با انتشار نامه هايي كه بورن 
براي او مي نوشت چهره اي ناخوشايند از او ترسيم 

كرده بود.
پس از به ميان آمدن پاي مقامات قضايي در اين 
پرونده و عدم رأي موافق دادگاه مبني بر «صرف 
پراكنده  «تكه هاي  رمان  در  ماجرا»  بودن  داستان 
يك زن»، PPDA به پرداخت 33 هزار يورو غرامت 

جريمه شد و حق تجديد چاپ كتاب از سوي ناشر 
هم سلب شد.

ماسه-اسكارون و «بينامتنيت»
سرانجام چند هفته بعد در اواخر ماه اوت شريك 
ديگري هم براي PPDA پيدا شد. ژوزف ماسه-

اسكارون نويسنده سرشناس فرانسوي و سردبير 
 Magazine) ادبي»  «مجله  پرمخاطب  هفته نامه 
«بليت  رمان  از  بخش هايي  شد  متهم   (littéraire
برايسون  بيل  نوشته هاي  از  را  خودش  ورودي» 
او  اما  است؛  گرفته  عاريت  به  آمريكايي  نويسنده 
درباره  و  مي كند  رد  را  ادبي  سرقت  صراحت  به 
مي آورد.  ميان  به  سخن  «بينامتنيت»  از  كارش 
احترام»  «اداي  او  باور  به  اينچنيني  گفته هايي  نقل 
دوست  او  كه  است  نويسندگاني  به  نامحسوس 
مي دارد. ابتداي ماه سپتامبر نيز هفته نامه اكسپرس 
نشان مي دهد «اداي احترام» ماسه-اسكارون تنها 
مشابه  موارد  بلكه  نمي شد  محدود  ادبيات  به 
نشان  نيز  او  روزنامه نگاري  حرفه  در  فراواني 
ديگر  مقاالت  به  او  فراوان  احترام»  «اداي  از 

روزنامه نگاران فرانسوي دارد.
پاتريك دو كارولي از مورخان «الهام» گرفته است

در كوران جنجال  سرقت ادبي توسط دو نويسنده 
اركستر  فرياد  فرانسوي  پرمخاطب  و  سرشناس 
سرقت ادبي در فرانسه اوج مي گيرد و بيوه پي ير 
پاتريك  عتيق،  عهد  محقق  و  قديمي  مورخ  گريمال 
متهم  را  فرانسه  تلويزيون  كارگردان  كارولي 
(نشر  فئودال»  «بانوي  تاريخي  رمان  در  مي كند 
 (1979 لتر،  (بل  رم»  در  «عشق  كتاب  از  پلون) 
با  است.  كرده  ادبي  دزدي  فقيدش  همسر  نوشته 
آن كه دو كارولي در پايان كتابش از كتاب گريمال 
همچون آثار برخي ديگر از مورخان تجليل كرده 
بود اما روز 13 دسامبر (22 آذر) در دادگاه عالي 
خانم  شكايت  جوابگوي  تا  شد  حاضر  پاريس 
مطالبه شده  يورويي  هزار   269 غرامت  و  گريمال 
از سوي او باشد. چرا كه اجازه اي به انجام چنين 

اقدامي نداشته است.

راما ياد از اينترنت كمك مي گرفت
سنگالي-فرانسوي  شاهزاده  به  نوبت  سرانجام 
ماه  اواسط  مي رسد.  ياد  راما  خانم  سياست  اهل 
نوامبر راما ياد به بروز اشكالي در فهرست مراجع 
كتاب «در دفاع از آموزش همگاني» (نشر گراسه) 
گفته ها  بارها  منبع  ذكر  بدون  او  مي كند.  اعتراف 
ژان-ميشل  نام  به  فلسفه اي  استاد  نوشته هاي  و 

در  قول  نقل  و  گيومه  عالمت  بدون  را  موگليوني 
كتابش آورده بود. دليلي هم كه براي كارش بيان 
مي كند آن است كه اين نوشته ها را بر روي اينترنت 
پيدا كرده است و نمي توانست همه سايت هايي را 
كه از آن ها استفاده كرده بود نام ببرد. چند روز 
بعد هم خبرنگاران پتي ژورنال فرانسه گزيده هاي 
ديگري از كتاب راما ياد را پيدا مي كنند كه پيشتر 
بود.  رسيده  چاپ  به  فرانسوي  روزنامه هاي  در 
مستند سخن گفتن خيلي خوب است اما ذكر منبع 

و مرجع سخن از آن بسي مهم تر است.

بحران اقتباس يا بحران نشر؟
به راستي نقطه مشترك ماجراي سرقات ادبي اين 
چهار نويسنده جنجالي چه بود؟ به باور ما شهرت 
و  فرانسوي  رسانه هاي  در  فرد  چهار  اين  بسيار 

هندوانه هاي زيادي كه با يك دست برمي دارند دو 
است.  افراد  اين  زندگي  در  اساسي  مشترك  نكته 
PPDA با شهرتي غيرقابل تصور در رسانه هاي 
در  تلويزيوني اش  برنامه هاي  قالب  در  فرانسوي 
حوزه ادبيات همواره جلوي دوربين نشسته است. 
مجله  و  ادبي  مجله   سردبيري  با  ماسه-اسكارون 
ماريان ، كارولي با ورود به آكادمي هنرهاي زيبا 
عضويت  با  ياد  راما  و  توليدي   شركت  تأسيس  و 
دسته  و  دار  از  جدايي  از  پس  راديكال  حزب  به 
وزير  كوشنر  برنارد  معاونت  و  ساركوزي  نيكال 
سابق امور خارجه فرانسه هميشه در رسانه هاي 
فرانسوي خبرساز بوده اند اما همه اين كارها بس 
رسانه هاي  صحنه  در  بايد  هم  باز  بلكه  نيست 
بايد  رو  اين  از  باشند.  داشته  حضور  فرانسوي 
كتابي منتشر كرد و براي انتشار كتاب بايد نوشت 
و براي سريع نوشتن به سوي نوشته هاي حاضر 
و آماده روي مي آورند. ناشراني هم كه با اين آثار 
با  كار  ادامه  از  ندرت  به  بسيار  دارند  كار  و  سر 
ناشر  كه  آنجا  تا  مي كشند.  دست  نويسندگانشان 
«تز  بر   PPDA آثار  ناشر  آرتو  چون  وفاداري 
نشر  و  مي گذارد  صحه  برداري»  كپي  غيرواقعي 

پلون همچنان پشتيبان كارولي است.
از  سخت تر  بسيار  اثباتش  كه  تقلب  مساله  جز  به 
حقوقي  جنبه  كامال  و  است  ادبي  سرقت هاي  ديگر 
امر  يك  كل  طور  به  ادبي  سرقت  ماجراي  دارد 
حقوقي به شمار نمي رود. مساله عمده و اساسي 
است.  نويسنده  يك  آبروي  و  حيثيت  ادبي  سرقت 
در صورت اثبات تقلب توسط يك نويسنده اعتبار 
با  همواره  كه  آثارش  و  او  حرفه اي  كار  سال ها 
اعتماد كامل خوانده و بر سر زبان ها نقل مي شدند 

زير سوال مي رود.
مورد  چنين  نويسندگاني  آنكه  رغم  به  رو  اين  از 
امضاي  با  را  دست  اين  از  كتاب هايي  اعتماد، 
خودشان منتشر كردند، سال 2011 با برمال كردن 
راند  حاشيه  به  را  آن ها  دفاعشان  غيرقابل  عمل 
ديگر  بار  مخاطبانشان  بمانند  روزي  انتظار  در  تا 

آثارشان را به كتابخانه هايشان راه دهند.
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معماى باران پرندگان فيلم 
هيچكــــــاك حل شد

راز  معماى  حداقل  شدند  موفق  سرانجام  آمريكايى  دانشمندان  از  گروهى 
اثر  "پرندگان"  اى  اسطوره  فيلم  در  مرده  پرندگان  توضيح  غيرقابل  باران 

آلفرد هيچكاك، كارگردان بزرگ انگليسى را حل كنند. 
(1963) اثر آلفرد هيچكاك درحقيقت اقتباس از  فيلم اسطوره اى "پرندگان" 
داستانى با همين نام اثر "دافنه دو موريه" است كه كنجكاوى خود را نسبت 

به مرگ عجيب پرندگان در تابستان 1961 در كاليفرنيا نشان مى دهد. 
داستان فيلم، در خليج بودگا در كاليفرنيا رخ مى دهد. در اين منطقه به طور 
ناگهانى و به داليل غيرقابل توضيحى، گروهى از پرندگان سياه به ساكنان 

شهر حمله مى كنند و مى ميرند. 
از دانشگاه ايالتى  اكنون گروهى از دانشمندان به سرپرستى "سيبل بارگو" 

لوئيزيانا اظهار داشتند كه پاسخى براى اين معما يافته اند. 
به گفته اين محققان، پرندگان مرده با پالنكتونهاى سمى مسموم شده بوده 
از  بعضى  معده  محتواى  روى  بر  كه  بررسيهايى  ادامه  در  فرضيه  اين  اند. 

پرندگان دريايى پديده 1961 انجام شد به دست آمد. 
اين دانشمندان نوعى جلبك قرمز سمى را بر روى سه چهارم پالنكتونهايى 

پيدا كردند كه اين پرندگان خورده بودند. 
به گفته اين محققان، آسيبهايى كه در اثر مصرف اين جلبك قرمز به سيستم 
عصبى اين پرندگان وارد آمده بود موجب يك سرى حمالت تشنج، اختالل 

در جهت يابى و مرگ شده است. 
اين دانشمندان معتقدند كه علت مسموميت اين جلبك به دليل دفع بعضى از 

تاسيسات بيولوژيكى بوده كه در آن دوره در كاليفرنيا اتفاق افتاده است. 
واقعه كاليفرنيا تنها مورد از اين نوع نيست. به طوريكه سال گذشته در چنين 
روزهايى چندين مورد باران پرندگان مرده در آمريكا و اروپا گزارش شد. 

استاد  سرونى"،  "راندال   2011 ژانويه  در  طوريكه  به  وايرد،  گزارش  به 
جغرافى دانشگاه دولتى آريزونا تحقيقاتى را در اين زمينه انجام داد. 

به گفته اين جغرافيدان، اولين مورد اين حوادث در جوالى 1896 در فلوريدا 
روى  به  آسمان  از  پرندگان  ساير  و  وحشى  غازهاى  سال،  آن  در  داد.  رخ 

خيابانها فرود مى افتادند. 
همچنين در مارس 1904 در مينه سوتا و در فوريه 2004 در دهكده چينى 

سانگوگيان نيز باران پرندگان مرده رخ داد. 
احتماًال قابل توجه ترين اين وقايع، باران هزاران پرنده اى بود كه در سپتامبر 

1948 به ساختمان تاريخى "امپاير استيت" نيويورك برخورد كردند. 
يكسال قبل در واپسين روزهاى سال 2010 در يك شهر كوچك به نام "بيب" 
و  مردند  توضيحى  غيرقابل  طور  به  سياه  پرندگان  آمريكا  آركانزاس  در 

همچون بارانى بر سر شهروندان اين شهر كوچك فرو ريختند. 
در خصوص علت اين پديده، بعضى از دانشمندان اين فرضيه را مطرح كردند 
كه اين پرندگان از يك بارش شديد تگرگ آسيب ديده اند و برخى ديگر معتقد 
بودند كه اين پرندگان در ميان نمايشهاى آتش بازى گير افتاده و مرده اند. 

از  پس  پرندگان  عام  قتل  اين   2011 روزهاى  نخستين  در  ماجرا  اين  اما 
آركانزاس به لوئيزيانا و كنتاكى رسيد و حتى يك مورد قتل عام 100 هزار 

ماهى در آركانزاس نيز ثبت شد. 
در ادامه اين پديده اسرارآميز، پس از آمريكا، در كشور اسكانديناوى سوئد و 

همچنين شهر "فائنتزا" در ايتاليا نيز باران پرندگان مرده مشاهده شد. 
مرگهاى  ساير  خصوص  در   Treehugger خبرى  سايت  زمان  آن  در 
 5 حدود  بر  عالوه  كه  داد  گزارش  دنيا  نقاط  ساير  در  حيوانات  اسرارآميز 
هزار پرنده سياه و 100 هزار ماهى در آركانزانس، هزاران پرنده مرده در 
لوئيزيانا و كنتاكى و حدود 100 كالغ در سوئد، تاكنون دو ميليون ماهى در 
خليج "چزاپيك" آمريكا، 100 تن ماهى در سواحل برزيل و 40 هزار خرچنگ 

در انگليس نيز به طرز اسرارآميزى مرده اند. 
هرچند هنوز علت اين قتل عاملهاى اخير مشخص نشده اما حداقل علت يكى 

از اين اسرار كه نيم قرن قبل رخ داده است، فاش شد.

 نگاهى به فيلم «بانوى آهنين»  

باور كنيـــد تراژدى 
زندگى تاچر همين است
كاترينا النگورث

فيليدا  ديگر  بار  كه  آهنين»  «بانوى  فيلم  از  صحنه  اولين  در   
استريپ  مريل  او،  «ماماميا!»ى  بازيگر  با  را  كارگردان  لويد 
همراه كرده، مارگارت تاچر در سن هجده سالگى (آلكساندرا 
روچ) مثل يك پيرزن كم سن و سال كه با شهر لندن پرهياهو 
و شتابزده پيرامونش هيچ تناسبى ندارد، تصوير شده است. 
اما بخش بزرگى از فيلم در فضاى كوچك ترى كه انگار هوا 

در  افتد؛  مى  اتفاق  شود،  نمى  پيدا  كشيدن  نفس  براى  آن  در 
فيلم  سه  بريتانيا.  اسبق  وزير  نخست  زده  جنون  كار  دفتر 
گرفته  پى  را  روال  يك  كه  اند  رفته  پرده  روى  اواخر  اين  در 
تا  است  كرده  كوشش  كه  لحاظ  اين  از  آهنين»  «بانوى  اند. 
با پرداختن به هذيان ها و توهم ها، چهره اى انسانى از يك 
شخصيت مناقشه برانگيز تاريخى به تصوير بكشد به «جى. 
اى  بى.  اف.  سابق  رييس  زندگى  (كه  ايستوود  كلينت  ادگار» 
تصوير  است،  ترديد  معرض  در  آن  اعتبار  كه  شكلى  به  را 
كرده) و «دبليو. اى.» (كه نويسنده/كارگردان آن، مدونا تالش 
كرده است تا زندگى دوشس ويندسور را از زاويه روياهاى 
پيوسته  كند)  بازسازى  معاصر  دوران  در  او  ستايشگر  يك 
است. فيلم لويد به تناوب بين خاطرات غنى تاچر از تالش ها 
معاصر  زمان  در  او  كوشش  و  اش  گذشته  هاى  پيروزى  و 
چگونه  اينكه  –مثل  مسايل  ترين  ساده  سپردن  دليل  به  براى 
تلويزيون را روشن كند يا اينكه شوهر عزيزش، دنيس (جيم 
برادبنت) كه او را سر سفره مى بيند و همه روز با او بلند بلند 

صحبت مى كند، در واقع مرده است در حركت است. 

فيلم زمانى به طول حدود 60 سال را پوشش مى دهد (تاچر 
با بازى آلكساندرا روچ در نوجوانى دختر يك خواربار فروش 
به  ورود  براى  بار  اولين  براى  كه  است  كوچك  شهرى  در 
دولت در انتخابات شركت مى كند) و لويد و فيلمنامه نويس 
حذف  را  او  زندگى  هاى  بخش  از  بسيارى  مورگان،  ابى  او، 
ورود  از  پيش  شيمى  آزمايشگاه  يك  در  او  كار  از  اند؛  كرده 
به حرفه سياست تا دوستى او با آگوستو پينوشه، ديكتاتور 
فقط  كه  اند  نخواسته  فيلمسازان  پينوشه.  از  حمايت  و  شيلى 
از جنبه هاى بد زندگى او چشم پوشى كنند، آنها از هرچيزى 
صرف نظر كرده اند كه ممكن بود تصوير تاچر را از دختر 
به  بعد  و  جرأت  و  دل  با  دار  خانه  زن  به  كه  كارگرى  طبقه 
شكلى  به  مادربزرگ  يك  به  نهايت  در  و  فمينيست  اى  چهره 
تراژيك كودن تبديل مى شود، پيچيده تر سازد. كوشش تاچر 
در (احتماال) اواخر زندگى اين نيست كه چگونه صحنه جهانى 
را كه به اين شكل در آورده است، سر و سامانى بدهد، بلكه 

كه  حالى  در  آورد  سر  به  را  روزهايش  چگونه  كه  است  اين 
دنيس ديگر در كنار او نيست. 

تبديل  سياسى.  درام  تا  است  زنانه  درام  يك  بيشتر  فيلم  اين 
شدن تاچر به يك كانديداى واجد شرايط براى نخست وزيرى 
عمال با يك تغيير چهره به انجام مى رسد و دختر روستايى ياد 
مى گيرد چگونه طور ديگرى صحبت كند و موى سرش را به 
سبكى كه در شهر بزرگ رايج است، به شكلى فانتزى درآورد. 
شهر بزرگ براى او در ابتدا به معنى پارلمان بريتانيا ست و 
بعد، صحنه جهان. وقتى با بروز جنگ فالكلند اعتبار نظامى او 
هر  كند: «من  مى  اعالم  متكبرانه  گيرد،  مى  قرار  ترديد  مورد 
اينجا  تا  هرچه  انگار  ام».  بوده  جنگ  مشغول  ام  زندگى  روز 
براى سروكله زدن با تبعيض هاى محيط كارش اندوخته، حاال 
براى طرح استراتژى در ميدان جنگ به كارش مى آيد. (اين 

اوزون  فرانسوا  «پوتيش»  كمدى  در  انگارانه  ساده  نگاه  نوع 
مى  نظر  به  تر  كننده  متقاعد  شد،  ساخته  سال 2010  در  كه 
رسيد.) آن طور كه از «بانوى آهنين» بر مى آيد، هرچه عليه 
تاچر گفته اند از سر زن ستيزى غيرمنطقى و فكر نشده بوده 
است. دوران حكومت او در يك صحنه مونتاژى با تصاويرى 
و  تروريستى  رويداد  چند  كارگرى،  اعتراضات  از  آرشيوى 
تخريب زيرساخت هاى اساسى (يعنى پر شدن خيابان هاى 
لندن از زباله در جريان اعتصاب رفتگران) كه به تصاويرى 
از استريپ در حال ايراد نطق هاى محكم تاچرى الصاق شده 

است، خالصه مى شود. 

همه چيز مطابق ديدگاه هاى اوست و فقط خشونت و بحران 
است كه ساز مخالف مى زند. بنا بر اين نسخه، تاچر «سقوط 
كرد» چون زن تنهايى بود كه احتماال نمى توانست در مقابل 
اينجا  در  تاچر  بماند.  خود  جاى  بر  وحشى  دارودسته  يك 
جريان  طريق  از  را  تاريخى  رويدادهاى  فيلم  است.  قربانى 
راوى  يك  است  معلوم  –كه  كند  مى  دنبال  تاچر  ذهن  سيال 
جهت دار و غيرموثق است و اين توجيهى براى لويد كارگردان 
را  او  تاچر  زندگى  از  هايى  بخش  كردن  برجسته  با  تا  است 
برترى  به  معتقد  هاى  وحشى  با  مبارزه  در  وزيرى  نخست 
نيست  معلوم  كه  هايى  وحشى  اصوال  يا  جنسيتى  يا  طبقاتى 
كه هستند، نشان دهد. توجيه اخالقى مساله بر عهده خودتان 
ذهن  درون  به  را  تماشاگر  كند  مى  سعى  فيلم  آنكه  با  است. 
تاچر ببرد، او هرگز مثل يك شخص واقعى به نظر نمى رسد 
و اين بيشتر تقصير فيلمنامه مورگان است تا بازى استريپ 
كه معموال تحقيق شده كار مى كند و در اين فيلم زير يك عالم 
پروتز پنهان شده است. «بانوى آهنين» مى پرسد كه آيا ممكن 
زندگى  يك  همچنان  شكن  سنت  سياستمدار  بانوى  يك  است 
شبه خانوادگى را حفظ كند، بدون آنكه عمال عقلش را از دست 
بدهد؟ پاسخ فيلم يك «نه» موكد است و بعد از شما مى خواهد 

كه باور كنيد تراژدى زندگى تاچر همين است.
     منبع: ويلج وويس
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  امپرسيونيــسم: 
هنر و مدرنيته  

  

مجسمه  و  نقاشان  از  گروهى  سال 1874  در 
پاريس  در  را  گروهى  نمايشگاه  سازان، 
نهضتى  گيرى  شكل  باعث  كه  كردند  برگزار 
بنيان  ميان  در  شد.  ”امپرسيونيسم“  نام  با 
مونه،  كلود  چون:  هنرمندانى  گروه  گذاران 
ادگار دگاس و كاميل پيسارو وجود داشتند. 

هيئت  شامل  كه  ساليانه  رسمى  مجمع  از  شدن  مستقل  با  گروه  اعضاى 
با  و  شدند  متحد  بود،  زيبا  هنرهاى  آكادمى  منتخب  هنرمندان  از  ژورى 
به  جامعه  در  داشتند،  هايشان  نقاشى  ارائه  در  كه  متفاوتى  شيوه  وجود 
عنوان يك گروه مستقل و جديد ظاهر شدند. درحاليكه منتقدان سنتى آثار 
آنان را طراحى هاى نيمه تمام خواندند و به باد انتقاد گرفتند، نويسندگان 
قرار  ستايش  مورد  مدرن  زندگى  نمايش  نحوه  بخاطر  را  آنها  تر،  مترقى 
دادند. براى نمونه، ادموند دورانتى در مقاله اى به نام “ نقاشى مدرن“ در 
سال 1876 نحوه نمايش آنان از يك موضوع معاصر را شيوه اى بديع و 

مناسب و انقالبى در نقاشى عنوان كرد. 
يا  اتحاد  نوعى  بر  داللت  كه  شيوه  اين  براى  نامى  انتخاب  از  گروه  افراد 
سبك باشد دورى مى كردند با اين حال بعضى هايشان نامى را كه در آخر 
برايشان در نظر گرفتند و به آن شناخته مى شدند يعنى “ امپرسيونيست 
و  بودن  مدرن  چون  هايى  ويژگى  با  آنها  آثار  امروزه  پذيرفتند.  را  ها“ 
محتوايى در جهت مخالف شيوه هاى سنتى، تلفيق تكنيك ها و ايده هاى 

جديد و نوع بيانشان از زندگى مدرن، شناخته شده اند. 
تابلويى از كلود مونه با نام ”Impression, Sunrise“ كه در سال 1874 
به نمايش درآمد، باعث انتخاب نام امپرسيونيسم براى اين آثار شد زيرا 
منتقدى به نام ”لوييز لروى“ اين اثر را يك طراحى نيمه تمام و يك ”تاثير“ 
خواند و نه يك نقاشى و از آن انتقاد كرد! اين نام، شيوه اى را كه اكثر 
نقاشان مستقل از آن استفاده مى كرد، نشان مى داد: ضربه هاى كوتاه و 
بريده قلم مو كه اشكال و رنگهايى خالص و مخلوط نشده به دست مى دهد 

و بر تاثير نور در نقاشى تاكيد مى كند. 
آنها سايه روشن ها را با رنگ هاى ديگرى غير از سفيد و خاكسترى و 
سياه نمايش مى دادند. استفاده آزاد و رهاى انها از قلمو اثرى ناگهانى و 
بى قيد و بند بر روى تابلو داشت كه غالبًا كل كار و تركيب بندى را مى 
پوشاند. مانند تابلوى ”Allée of Chestnut Trees“ از آلفرد سيسلى در 
مواجه  اى  گسترده  استقبال  با  اتفاقى  ظاهر  به  ى  شيوه  اين  سال 1878. 
و حتى در مجمع ساليانه، به عنوانى زبانى جديد از نمايش زندگى مدرن 

شناخته شد. 
عالوه بر تكنيك افراطى آنها، رنگهاى روشن پرده هاى نقاشى امپرسيونيسم 
چشمها را كه تا آن زمان به رنگهاى سنگين نقاشى هاى آكادميك عادت 
داشت، مى زد. آنها از اليه ضخيم رنگ طاليى كه نقاشان براى ماليم كردن 
اثر خود روى بوم ميكشند، نيز استفاده نمى كردند. نقاشى ها بخودى خود 
بسيار روشن بودند. قرن نوزدهم شاهد گسترش تركيب رنگهاى جديدى 
در هنر نقاشى بود، سايه هايى با آبى روشن، سبز و زرد كه نقاشان تا 
سال  در  مانه  ادوارد  مثال  براى  بودند.  نكرده  استفاده  هرگز  آن  از  پيش 
و  نيلگون  آبى  از  وسيعى  طور  به   “  Boating” نقاشى  تابلوى  در   1874
بندى  تركيب  عجيب،  كادربندى  است.  كرده  استفاده  سير  آبى  از  تركيبى 
و  مدرن،  فرمى  با  او  دستيار  و  پوش  شيك  قايقرانى  ها،  ژاپنى  از  متاثر 

استفاده از مواد متعدد در نقاشى از ويژگى هاى ديگر اين تابلوست. 

مورد  موضوع  پاريس،  شهر  حومه  و  روستايى  هاى  محيط  از  استفاده 
عالقه نقاشان امپرسيونيسم خصوصًا كلود مونه و پيرآگوست رنوار بود. 
خيلى از آنها براى نقاشى چند ماه يا يكسال را خارج از شهر مى گذراندند. 
خطوط راه آهن كه به تازگى در خارج از پاريس تاسيس شده بود، بسيارى 
از پاريسى ها را در آخر هفته ها به حومه شهر مى كشاند. بعضى از انها 
ترجيح مى دادند بر زندگى روزانه مردم بومى دهكده تمركز كنند و بعضى 
ديگر به زندگى كسانى كه براى تعطيالت به دهكده مى آمدند و از زندگى 

مدرن فاصله مى گرفتند. 

بود،  پاريس  شهر  خود  نوزده  قرن  اواخر  در  مدرنيته  اوليه  پايگاه  شايد 
شد.  نوسازى  سوم  ناپلئون  زمان  در  تا 1870  سالهاى 1853  بين  در  كه 
و  كرد  مى  هدايت  را  ها  پروژه  هوسمن“  نام ”بارون  به  او  ارشد  فرمانده 
و  تر  پاكيزه  بازتر،  فضايى  تا  داد  قديمى  ساختمانهاى  تخريب  به  دستور 

ايمن تر براى پاريس ايجاد كند. 
يكى ديگر از اتفاقاتى كه به چهره جديد پاريس كمك كرد، محاصره شهر 
در جنگ Franco Prussian در سال 1870 1871 بود كه باعث بازسازى 
شهر تخريب شده، گرديد و در اين زمانى هنرمندان امپرسيونيست چون 
پيسارو و گوستاو كايلبوت تابلوهايى از چهره جديد شهر خلق كردند. انها 
از سبك خود براى به تصوير كشيدن بلوارهاى عريض، باغهاى عمومى 
كارگران،  زندگى  بر  ديگر  گروهى  كردند.  استفاده  بزرگ  ساختمانهاى  و 
زندگى  گذراى  و  كوتاه  هاى  برلحظه  وگروهى  ها  رقاص  ها،  خواننده 

شخصيت هايى كه مشاهده مى كردند، تمركز مى كردند. 
اين جمع، در بين سالهاى 1874 تا 1886 ،8 نمايشگاه گروهى برپا كردند، 
اما بعدها عواملى چون محاصره پاريس، اختالفات سياسى و فلسفى، باعث 
وجود  به  گروه  افراد  بين  زيادى  تغييرات  و  شد  اعضا  از  تعدادى  جدايى 

آورد. 
تنوع زياد و اشكال زيادى كه در اين نهضت به وجود آمد، ارائه تعريفى 
دقيق از امپرسيونيسم را مشكل مى سازد. زندگى اين مكتب مانند تاثيرات 
نورى كه در تابلوهايشان خلق مى كردند، كوتاه و گذرا بود اما حركت اين 
نهضت و نتايج آن و رويكرش به مدرنيته، بعدها مانند سكوى پرشى براى 

هنر پيشروى اروپا شد.

بشر پيش  از تاريخ
 (روايت  چارلز رابينسون ) بخش اول

چند عدد باور نكردني ! 
-1-1 سرجيمز جينز، اخترشناس  مشهور انگليسي ، در 
كتاب  مهيج  خود تحت  عنوان  جهان  پيرامون  ما جدول  

زير را نقل  مي كند: 
* عمر زمين  در حدود 000 , 000 , 000 , 3 سال  

* عمر حيات  در روي  زمين  بيش  از 000 , 000 , 300 
سال  

* عمر بشر در روي  زمين  بيش  از 000 , 300 سال  
* عمر دانش  اخترشناسي  در حدود 000 , 3 سال  

در  نجومي   دوربين   وسيله ي   به   اخترشناسي   عمر   *
حدود 300 سال  

كوتاهي   ياد  به   را  ما  آشكارا  اعداد،  آرايي   صف   اين  
عمر بشر در روي  زمين  مي اندازد، و نشان  مي دهد كه  
بشر، براي  كشف  جهان  با وسيله اي  مؤثرتر از چشمان  
همچنين ،  است .  داشته   كوتاهي   بسيار  فرصت   خود، 
نسبت  تاريخ  مدون  (كه  در حدود پنج  هزار سال  قدمت  
زمين   روي   در  بشر  عمر  دوره ي   مجموع   به   دارد) 
بسيار ناچيز است ؛ وانگهي ، مي توان  گفت  دوره اي  كه  
بشر در طي  آن  نسبت  به  وضع  خود كنجكاو شده  حّتي  

كوتاه تر از اين  است . 

منابع  ما براي  فهم  تاريخ  
از  ما  خود  سرگذشت   يعني   قديم ،  تاريخ    1-2-
قديم ترين  زمانها تا عصري  كه  دوره ي  باستان  تاريخ  
مراتب   به   ميالدي )،  ششم   قرن   (يعني   مي پذيرد  پايان  
تاريخ   اما  است .  تاريخ   بعدي   دوره هاي   از  طوالني تر 
در  را  بشر  تجارب   كه   مي دهد  فرصت   ما  به   قديم  
مي تواند  انسان   دهيم ؛  قرار  بررسي   مورد  مرحله   هر 
ادبيات  خوب  يا ادبيات  بد، واقع بيني  در هنر يا هنرمندي  
بدوي ، استبداد و دموكراسي ، كارهاي  عظيم  فكري  و 
معنوي ، و فساد را با هم ، مالحظه  كند. همچنين  واضح  
است  كه  تاريخ  قديم  مدتها پيش  به  پايان  رسيده  است  
و اكنون  مي توانيم  نتايج  را با خونسردي  بررسي  كنيم . 
هيچ  دوره اي  از تاريخ  نيست  كه  تا اين  اندازه  طوالني  

و كامل  باشد و چنين  فرصتي  در اختيار ما بگذارد. 

-3-1 مهم ترين  منبعي  كه  در اختيار نويسندگان  تاريخ  
قديم  قرار دارد مدارك  كتبي  است . اين  مدارك  به  سه  
مدركها،  موثق ترين   مي شوند.  تقسيم   عمده   قسمت  
عبارتند از سنگنبشته ها، يعني  هزاران  تخته  سنگي  كه  
روي  آنها فرمانها، عهدنامه ها، و مطالب  مشابه  نوشته  
 - باستاني   كاغذ  يعني    - پاپيروس   خروارها  شده اند. 
قسمت  دوم  را تشكيل  مي دهد؛ اين  كاغذها نيز هم  عصر 
وقايع اند و به  ويژه  از لحاظ  تاريخ  اجتماعي  و اقتصادي  
داراي   پاپيروسهاست )  كشف   عمده ي   محل   (كه   مصر 
اهميت  بسيارند. ادبيات  باستاني ، بدين  ترتيب  محفوظ  
مانده  است  كه  راهبان  قرون  وسطي  (كه  استنساخ  آنها 
را به  عهده ي  همت  گرفته  بودند و بدان  وسيله  فرهنگ  
ترجيح   بيشتر  را  آثار  بعضي   كردند)  حفظ   را  قديم  
مي دادند. بديهي  است  كه  اين  نسخه هاي  خطي  در زمان  
اشتباهاتي   غالبًا  و  نشده اند  نوشته   آنها  مؤلفان   حيات  
انضمام   به   وسطي ،  قرون   خطي   نسخه هاي   اما  دارند، 
سنگنبشته ها و پاپيروسها، مهم ترين  منبع  كتبي  ما براي  
بررسي  دوران  باستان  به  شمار مي روند، اگر چه  تنها 
قسمت  كوچكي  از مجموع  نوشته هاي  اصلي  را تشكيل  
مي دهند. در سالهاي  اخير، معلومات  ما در نتيجه ي  علم  
است .  يافته   افزايش   مراتب   به   باستان شناسي   جديد 
سرزمينهاي   در  بسيار  كاوشهاي   سبب   به   ساله   هر 
مدركهايي   ظرفها  و  مجسمه ها،  ساختمانها،  مختلف ، 
آنها  از  كه   اطالعاتي   و  مي گيرند،  قرار  ما  اختيار  در 
مي افزايد،  ما  معلومات   به   تنها  نه   مي آوريم   دست   به  
بلكه  بيشتر اوقات ، بطالن  عقايدي  را كه  سابقًا درست  
تازه اي   دريچه هاي   و  مي رساند  ثبوت   به   مي پنداشتيم  
به  روي  ما مي گشايد. ثابت نبودن  تحقيقات  تاريخي  نيز 
يكي  از جنبه هاي  مجذوب  كننده ي  آن  است . اگر همه ي  
مطالب  گفته  شده  و همه ي  كارها به  انجام  رسيده  باشد، 
اين   مي شود  عايد  باستان شناسي   از  كه   مهمي   سود 
و  اجتماعي   زندگي   درباره ي   ما  معلومات   به   كه   است  
هنري  اقوام  باستان  مي افزايد و مدارك  كتبي  را تكميل  

مي كند؛ و اين  خود كمال  اهميت  را دارد. 

آيا اين نقاشى ها را «بيكن» كشيده؟
متخصصان درصدد هستند صحت ادعاهاى «كريستيانو لواتلى راوارنيو» 
مبنى بر انتساب صدها نقاشى به فرانسيس بيكن را مورد بررسى قرار 
كه  دوستانه  اى  رابطه  طى  را  ها  نقاشى  اين  است  مدعى  راوارنيو  دهند. 
است.  گرفته  هديه  وى  از  مرگش  زمان  تا  سال 1992  از  داشت،  بيكن  با 
در  آينده  ماه  را  هنرى  آثار  اين  بودن  اصل  دارند  قصد  متخصصان  اما 
موسسه ى هنرى لندن محك بزنند. «ادوارد لوسى اسميت» ـ يك تاريخ 
دان مطرح ـ گفت كه هيچ شكى ندارد كه اين نقاشى ها توسط بيكن استاد 
نقاشى قرن بيستم خلق شده اند. به نوشته ى روزنامه ى اينديپندنت ، اين 
در حالى است كه هيچ امضايى از بيكن پاى اين نقاشى ها ديده نمى شود 
و همين موضوع، انتساب اين آثار را به اين هنرمند ايرلندى كمرنگ مى 
كند. فرانسيس بيكن در سال 1909 در دوبلين به دنيا آمد، اما بيشتر عمر 
خود را در لندن سپرى كرد. اين نقاش اگزيستانسياليست در سال 1992، 

زمانى كه براى تعطيالت در مادريد به سر مى برد، درگذشت. 

يخ
تار
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موسيقى ايران و خاورميانه در 
تقابل با فرهنگ غربى

ژان دورينگ**
ترجمه: آزاده دانش نيا
قسمت  دوازدهم

در برگزارى يك كنكور يك شركت كنندهء تيره بخت، قطعه اى 
در اصفهان را با يك مدوالسيون غير معمول تزئين  داده و اجرا 
كرد رئيس هيئت داوران با ناراحتى از او علت اين  كار را پرسيد.

ايجاد  گسترش  دستگاه  در  مى گويد:مى خواستم  كننده  شركت 
كنم و حول و حوش آن قطعات  تازه اى اجرا كنم.رأى با شدت 
داده مى شود كه:چرا شما در اين مورد از موسيقى عرب الهام 
گرفته ايد؟در عوض  شرقيها نسبت به مراجع موسيقيايى غربى 
حساسيت ندارند، چنانكه گاهى در ساخته ها و بداهه نواى ها از 
اين  در  ما  مثل  آنها  كه  است  جهت  بدان  مى برند.اين  بهره   آنها 

موسيقى  غوطه ور نيستند.

نتيجه:
عليرغم   تاكنون  پيش  قرن  نيم  از  بيش  كه  است  توجه  شايان 
رويارويى و مقابله با همه نوع موسيقى،عليرغم ضربهء برخورد 
براى  متعدد  كوششهاى   آن،عليرغم  طرد  حدودى  تا  و  غرب  با 
تغيير موسيقى(باستثناى چندين مورد خرابكارى و مواردى نو)
از نظر اصولى و نغمه اى(ملوديك:)محتواى  موسيقى رديف عمال 
تغييرى نكرده است.نغماتى كه اضافه  شده و يا حاشيهء رديف 
نواخته مى شوند در ارتباط با دستگاهها بوده و غالبا در مايهء 
دشتى،مشتقات ديگر شور و ماهور هستند.در بررسى گستردهء 
 30 به  قطعا  بزرگ)كه  گوشه هاى  آوردن   حساب  به  مايه ها(با 
در  جديدى  چيز  هيچ  تاكنون  پيش  قرن   يك  مى رسد،از   40 تا 
تأثير  با  سنت  كه  ست  حالى  در  اين  نيست.  مشهود  رديف  اين 
و  متعدد  موسيقى،ريتمهاى  اشكال  و  شيوه،گونه ها  بر  تحوالت 

شرايط كنسرت و غيره  روبرو بوده و آشناست.

رديف سنتى همچون مركز استوا،يك طوفان همچنان  پابرجاست.
اين رديف كماكان مثل گذشته كه تنها راه مسلم  و مطمئن براى 
راه يافتن به قلب موسيقى ايران محسوب  مى شود،توسط تعدادى 
از اساتيد مسلّم و با نفوذ بدون هيچ  دستخوردگى و خرابكارى 
آموزش داده مى شود.بقيه موارد در موسيقى ايران،چيزى جز 
كيفيتها و حاالت موّقتى، احتمالى و اّتفاقى نيستند.پس از تفّحص 
جايگاه  به  هنرمندان  از  شيوه ها،بسيارى  همه  در  كندوكاو  و 
خود  موسيقى  معنوى  پايه هاى  و  اصول  در  و  بازگشتند  خود 
بازگشت  اين  در  نيز  دوران  اين  وقايع  و  رفتند.رويدادها  فرو 
سنگر  آخرين  غالبا  موسيقى  مى دانيم  چنانكه  است.  بوده  مؤثر 
است.اگرچه  خارج  و  داخل  از  شده  تهديد  فرهنگى  هويت   يك 
وسايل  مدد  به  شك  بدون  نكرده،اّما  تغيير  موسيقى  اين   قلب 
خود  كنار  در  و  پادزهر،همزمان  كه  است  غربى  تكنيكى  فنى- 
زهر آورده شد.حال كه در صدد سنجش تأثيرات مثبت و منفى 
و  مناسب  رفتار  كه  مّهم  سئوال  هستيم،اين  فرهنگى  هجوم  اين 
علمى ما در رابطه با اين وضعيت چيست،مطرح  مى گردد.بدون 
عقايد،شيوه ها  سر«تأثير  بر  مشاجره  علت  دوبارهء  بررسى 
اين  از  مشاجراتى  تأثير  به  توجه  بدون  غربى»و  تكنيكهاى  و 
غيره  و  درگيرى  اين   علل  بيان  تأثير  آن  از  پس  كه  قبيل(چرا 
قبال  در  را  خود  ايدلوژيك  تعهد  است  مى شود)،خوب  مطرح 
عهده  به  غربى  انديشهء  عنوان   تحت  كه  پديده ها  از  بسيارى 
به  زمين  مشرق  سنت  واقعيت  و  حقيقت  با  رابطه  گرفته ايم،در 
خاطر بياوريم.برخورد موسيقيدانان و«مشاوران فرهنگى»غرب 
در قبال  موسيقى هاى سنتى و نمايندگان آنها بدون تأثير نبوده 
است. يك نوازندهء عود عرب كه در غرب بسيار مشهور است 
اغلب  سعى در پيروى از نظريات«موسيقيدانان»دارد:او كه  تحت 
بود،ابراز  گرفته   قرار  خارجى  سالنهاى  در  حاكم  سكوت  تأثير 
عربهاست  رسوم   از  كه  را  برنامه هايش  در  مردم  احساسات 
feed- و  مردم(تشويق)  پاسخ  فقدان  پس  در  كرد.اّما  ممنوع 
back بخش بزرگى از ذوق و بداهه نوازى خود را از دست داد.
همچنين يك نوازندهء فرانسوى كه بعد از سالها آداب و رسوم 
كنسرت  سالن  از  اخراج  مرز  در  بود  گرفته  شكل  او  در  هندى 
قرار گرفت زيرا زمانى كه بر شور و هيجان مى آمد با تكنواز 
مى داد. انتقال  او  به  را  خود  تصديق  و  مى كرد  برقرار  ارتباط 
فرانسه  در  كه   بود  هندى  كنسرتهاى  مشابه  دقيقا  برنامه  اين 
اجرا مى شد.نوازندهء عود فهميد كه سكوتى كه  نشانگر تنفس در 
گردش آزاد تك سيم هاست،يك قاعدهء خاص،اصلى ريشه دار و 
پرمعناست.او چندين كنسرت  اجرا كرد كه طى آنها مدت سكوتها 
با نواختها برابرى  مى كرد.شنوندگان عرب از اين برنامه ها هيچ 

چيز نفهميدند.

ادامه دارد

وقتى روان جامعه 
شنيــدنى شود!  
   حبيب خليفه  

  از نظريه آدورنو تا درمان آلزايمر ....  
 

نقشى  دليل  به  اجتماع  در  موسيقى  تاثيرپذيرى  و  تاثيرگذارى  ويژگى 
داراى  كه  روست  اين  هم  از  البته  و  كند  مى  ايفا  فرهنگ  در  كه  است 
كه  تاثيراتى  و  موسيقى  به  توجه  است.  فراوانى  بسيار  هاى  پيچيدگى 
اين مقوله فرهنگى مى تواند بر فرد يا جامعه بگذارد طى قرون متمادى 

چندان جدى شمرده نمى شد. هر چند اين جريان در سطح عامه بيشتر 
نمود داشت اما در سطح نخبگان جامعه افرادى مانند فيلسوف بزرگ 
ايرانى يعنى فارابى بودند كه با دقت نظر به موسيقى نگريسته و در 
تقسيم بندى علم رياضيات آن را در طبقه چهارم اين علم جاى داده اند. 
از  بسيارى  كه  است  اى  گونه  به  اجتماع  بر  موسيقى  تاثير  امروزه 
اين  روى  بر  تا  داشته  آن  بر  را  دولتى  هاى  سازمان  و  ها  دستگاه 
نتايج  برخى  به  نسبت  بعضا  و  داده  خرج  به  اى  ويژه  توجه  تاثيرات 
مخرب حاصل از موسيقى هاى بى هويت و مضر واكنش نشان دهند. 

� موسيقى شرق؛ موسيقى اجتماع 

بر  تاثيرگذارى  كه  هاست  موسيقى  نوع  آن  از  زمين  مشرق  موسيقى 
روان فرد و جامعه را در ذرات خود دارد. رشد اوليه موسيقى كّمى 
شرق در نتيجه پيروى از اشكال حماسى و اسطوره هاست. علت آن 
نيز اين است كه در شرق، موسيقى نه تنها براى تاثيرگذارى بر روان 
شناسى انسان ها آمده بلكه وسيله ايست كه آگاهانه و با تمام نيرو در 
اجتماعات انسانى و غيرانسانى برمى خيزد. آنجا كه زبان از گفتن باز 
مى ماند موسيقى مأمنى براى روح مى شود. موسيقى هر چه هست 
سرچشمه اى از درون انسان دارد و مخلوقى ست كه به روح آدمى 

جان مى دهد. 
مصداق بزرگ توجه موسيقى به خصوص موسيقى مشرق زمين به 
يعنى  هندوستان  كهن  موسيقى  بزرگ  محقق  كه  است  مطلبى  اجتماع 
باهاراتا (قرن اول پيش از ميالد مسيح) در كتاب «گيتاالن كاراى» نقل 
كرده است: «انسان ها فراتر از هر چيز سعادت مى خواهند. موسيقى 
همانند انرژى زندگى سرچشمه سعادت و بهروزى است. موسيقى را 
يكى از راه هاى رسيدن به چهار هدف مهم زندگى يعنى تقوا، دارايى، 

كاميابى و آزادى به حساب آورده اند». 

در ايران اگر چه موسيقى در ابتدا وسيله اى براى تفريح و خوشگذرانى 
پادشاهان بود (كه اين خود با ذات موسيقى در تضاد است) اما بعدها به 
واسطه همه گير بودن اين هنر به ميان جامعه آمد و سبب تاثيرگذارى 

فراوان بر زندگى و حتى تفكرات مردمان ايران زمين شد. 
سبك  و  ها  شاخه  موسيقى،  هنر  شدن  فراگير  با  معاصر  دوران  در 
هاى گوناگونى در اين عرصه پا به ميان گذاشتند كه البته زايش آن 
ها از غرب بود. نحوه به وجود آمدن سبك هاى مختلف موسيقى در 
جوامع غربى ريشه در فرهنگ و تمدن آن جوامع دارد كه در اين مقاله 
جاى بحث آن نيست اما با مطالعه تاريخچه آن ها مى توان به توانايى 

تاثيرپذيرى موسيقى از اجتماع و اجتماع از موسيقى پى برد. 
درست يا غلط، بسيارى از موسيقيدانان دوران معاصر با اتكا به همين 
تاثيرات اجتماعى، سطحى و كم ارزش بودن را صفت اصلى اين سبك 
هاى موسيقى برشمرده اند كه از جمله آن ها مى توان به پاپ و راك 

(با تمام زير شاخه هاى آن ها) نام برد. 

در ادامه به تحليل يكى از اين تفكرات و مقايسه آن با موسيقى سنتى 
ايران خواهيم پرداخت. 

مختلف  هاى  سبك  چه  اگر  كه  شويم  يادآور  بايد  بخش  اين  پايان  در 
موسيقى غربى اعم از پاپ و راك و . . . برخاسته از فرهنگ و رسوم 
آن جوامع هستند اما با بررسى دقيق و بدون تقليدهاى كوركورانه مى 
شود فرهنگ، ادبيات و حتى موسيقى ايرانى را با تلفيقى درست به آن 
موسيقى ها گره زد و گامى موثر در «ايرانيزه» كردن آن ها برداشت. 
همانطور كه در سال هاى اخير بسيارى از هنرمندان ايران با مطالعه 
و يادگيرى موسيقى سنتى و كالسيك غربى به خوبى توانستند نغمات 
و دستگاه هاى ايرانى را در قالبى اركسترال به دنياى موسيقى عرضه 

كنند. 

� آدورنو و جنجالى ترين نظريه در تاثيرگذارى موسيقى بر اجتماع 

بى شك تئودور آدورنو را بايد پيش قراول نظريه تاثيرگذارى فرهنگ 
هوركهنمايه  همراه  به  كه  او  دانست  بالعكس  و  موسيقى  بر  اجتماع  و 
مى  شناسى  جامعه  و  فلسفه  در  فرانكفورت  انتقادى  مكتب  ريز  پايه 
باشد در سال 1941 در مقاله اى در مورد موسيقى عامه دست به نقد 

هوشمندانه و ساختارمند اين نوع موسيقى در جامعه غرب زد. 

موسيقى  هاى  تاثيرگذارى  به  بخشيدن  شدت  با  آدورنو  مقاله  اين  در 
و اجتماع بر يكديگر ضمن برتر دانستن موسيقى كالسيك به موسيقى 
عامه پسند متذكر شد عمل گوش دادن توسط توليدكننده صورت مى 
گيرد و گيرندگان موجوداتى منفعل هستند كه مسحور فرآيند يكنواخت 
آن مى شوند. اما اين يكنواختى تا حدى مى تواند فرد را تحت كنترل 
داشته باشد. اين مطلب تحت عنوان «استاندارد شدن» از سوى آدورنو 
معرفى شد. وى بيان كرد در مرحله بعد كه «فرديت مجازى» نام دارد 
فرد به مرز دلزدگى مى رسد. با تغييرات جزيى در موسيقى و كالم 
به فرد اطمينان داده مى شود تا او مورد احترام واقع شود. آدورنو 
موسيقى را در جامعه سرمايه دارى «سيماى اجتماعى» ناميد كه سعى 
تقليد  نوعى  و  دارد  نگه  شان  اجتماعى  موقعيت  در  را  ها  توده  دارد 
بود  معتقد  فيلسوف  اين  واقع  در  دهد.  صورت  ها  آن  در  احساسات 
كمپانى هاى پخش موسيقى به سبب اهداف سياسى و اقتصادى شان 
با  مردم  توده  تا  كنند  مى  حاضر  جامعه  براى  را  نظر  مورد  خوراك 
صاحبان  كه  شوند  آنچه  شبيه  فرهنگى  و  فكرى  لحاظ  به  آن  ارتزاق 

متمول آن كمپانى ها مى خواهند. 

داشت  پى  در  فراوانى  نقدهاى  و  نماند  پاسخ  بى  آدورنو  نگرش  اين 
اندازه  از  بيش  را  مخاطبان  كه  كردند  متهم  را  وى  عمده  طور  به  كه 
اين  كنندگان  مصرف  داشتند  تاكيد  آنان  است.  كرده  تلقى  اختيار  بى 
به  را  آن  و  دارند  آگاهى  دهند  مى  انجام  كه  عملى  به  كامال  موسيقى 

اختيار انتخاب مى كنند. 
نظريه آدورنو و جوابى كه منتقدين به وى دادند در جاى خود داراى 
بحث فراوانى است اما به طور حتم تاثيرات اجتماع و موسيقى بر هم 
اى  نظريه  چنين  صدور  به  وادار  را  فيلسوف  اين  كه  بوده  قدرى  به 

كرده است. 

� درمان دردهاى جامعه با موسيقى 

مى  استفاده  بيماران  شفاى  براى  موسيقى  از  بشر،  تاريخ  ابتداى  از 
درمانگران  شفابخش  مراسم  در  ها  طبل  ريتم  مثال  براى  است  شده 
ايران  جنوب  افتاده  دور  شهرهاى  در  هم  هنوز  و  داشته  مهمى  نقش 
مراسم  در  ها  آن  دارند.  وجود  بابازار  يا  مامازار  نام  به  درمانگرانى 
خاصى با دف و دايره و آوازهاى به خصوصى كه به زبان نامفهوم 
سواحلى خوانده مى شود و شايد حتى خود مامازار يا بابازار هم آن 
ها را نمى فهمند اما مى گويند كه به اين وسيله مى توان جن و روحى 

كه بيمار تسخير شده آن است را دور كرد. 

از  پزشكان  كه  هستند  كسانى  ها  آن  بيماران  كه  اينجاست  جالب 
درمانشان عاجز مانده اند و جالب تر اينكه بسيارى از بيماران با اين 
درمان شفا پيدا مى كنند! موسيقى درمانى بيش از پنجاه سال است كه 
در جهان به عنوان يك علم جديد مورد توجه قرار گرفته و چند سالى 
است كه در ايران نيز به اين رشته توجه خاصى مى شود. در اين ميان 
بسيارى از پزشكان كه طى ماه هاى اخير از طريق رسانه ها اين راه 
را براى درمان بيمارى ها كارآمد توصيف كرده اند روش هايى مانند 
پخش موسيقى براى فرزندان توسط والدين يا آواز خواندن براى افراد 
مبتال به آلزايمر يا پخش موسيقى آرام در مكان هاى عمومى را مورد 
تاكيد قرار داده اند. محصوالت موسيقى درمانى در ايران در چند سال 
اخير تنوع زيادى پيدا كرده اند. به نظر مى رسد حتى پزشكان نيز به 

اهميت موسيقى در سالمت جامعه يقين حاصل كرده اند.
   

 ( www.rhythmpress.ir ) سايت تخصصى موسيقى ريتم   
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تيلور سويفت تغيير مى كند!
تيلور سويفت اخيرا" فاش كرد كه دوست دارد در طول دو سال آينده 
كه  دارد  اصرار  هم  هنوز  اگرچه  بدهد  تغيير  را  خود  موسيقى  سبك 

ترانه هاى آهنگهايش را خودش بنويسد. 
كار  يك  دارد  دوست  خيلى  عشق"  داستان   " آهنگ  موفق  خواننده 

متفاوت انجام دهد و سبكهاى ديگر موسيقى را نيز امتحان كند. 
تيلور سويفت گفت:"قصد دارم در طول دوسال آينده كمى از سبك 

خودم فاصله بگيرم و آهنگهاى متفاوتى منتشر كنم." 
طرفدارانم  كه  آهنگهايى  و  جديدم  كارهاى  بين  كنم  مى  سعى  البته   "
هميشه دوست دارند از من بشنوند تعادل برقرار كنم . تصميم دارم 
همچنان به نوشتن ترانه براى آهنگهايم ادامه بدهم و مثل گذشته ترانه 

همه آهنگهايم را خودم بنويسم. " 
برنامه كارى  در بخشى از  بلوند ممكن است  مو  زيباى  اين خواننده 
جديد خود با هنرمندان و ستاره هايى كه طرفدارانش اصال" انتظارش 

را ندارند ، همكارى كند. 
غير  ها  خيلى  براى  است  ممكن  گفت:"اگرچه  حرفهايش  ادامه  در  او 
منتظره باشد اما من دوست دارم در سالهاى آينده با هنرمندانى كه 

سبكهايشان كامال" با من متفاوت است همكارى كنم ." 

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى
تور كنسرتهاى يوتو ، پر درآمدترين 

تور سال 2011 بود
بنا به گزارش مجله تجارى "پل استار " ، راكرهاى ايرلندى محبوب 
گروه يوتو ، تجربه موفق خود در سال 2009 را دوباره تكرار كردند 
و در سال 2011 دوباره پردرآمدترين تور سال را بخود اختصاص 

دادند . 
كردند  اجرا  كنسرت   34  ، خود  جهانى  تور  طول  در  كه  گروه  اين 
توانستند از برگزارى اين كنسرتها حدود 231.9 ميليون دالر در آمد 
را   " دت  "تيك  انگليسى  گروه  كمى  بسيار  اختالف  با  و  كنند  كسب 
شكست دهند. اين گروه كه امسال دوباره با خواننده محبوب خود ، 
"رابى ويليام " همكارى كرد توانست از برگزارى كنسرتهايش حدود 

224 ميليون دالر درآمد كسب كند. 
در سال 2009 ، درآمد حاصل از كنسرتهاى يوتو در نقاط مختلف 

جهان حدود 311 ميليون دالر بود. 
سال  در  خود  كنسرتهاى  برگزارى  از  جووى  بن  گروه  راكرهاى 
2011 ، حدود 148.8 ميليون دالر بدست آوردند و در مكان سوم 
حدود  كنسرتهايش  برگزارى  از  كه  سويفت  تيلور  گرفتند.  قرار 
با  واترز  راجر  و  چهارم  مكان  در  آورد  بدست  دالر  ميليون   104
رده  جدول  پنجم  جايگاه  در  دالر  ميليون   103 حدود  در  درآمدى 

بندى پردرآمدترين تورهاى سال 2011 قرار گرفتند. 
25 تور اول اين جدول رده بندى روى هم حدود 2.1 ميليارد دالر 

درآمد داشتند كه تقريبا" مشابه سال قبل بود. 
از  جدول  اين  اول  تور   25 كل  درآمد  از  دالر  ميليارد   1.19 حدود 
 4 حدود  كه  است  آمده  بدست  شمالى  آمريكاى  در  بليط  فروش 

درصد از سال گذشته كمتر بود .

همنوازى پورناظرى ها و اركستر 
سمفونيك پسيفيك آمريكا

گروه  كاليفرنيا  كانتى  اورنج  شهر  پسيفيك»  سمفونيك  «اركستر  
شمس را براى اجراى برنامه مشترك به آمريكا دعوت كرد. اين 
در  پورناظرى  سهراب  صداى  با   1391 سال  نوروز  در  كنسرت 

چند شهر آمريكا برگزار مى شود. 
خبر  اين  اعالم  با  شمس  گروه  سرپرست  پورناظرى  كيخسرو   
به موسيقى ما گفت: اين برنامه به مدت چهار شب در آمريكا به 
و  تهمورس  از  آثارى  برنامه  اين  در  رفت.  خواهد  صحنه  روى 
سهراب پورناظرى با همراهى گروه شمس و اركستر سمفونى بر 
اساس موسيقى تنبور موسيقى ملى وموسيقى كردى، تركيبى از 

چند فرهنگ موسيقايى ايران اجرا خواهد شد. 

به گفته آهنگساز گروه شمس اين قطعات براى اولين بار نواخته 
مى شود و براى اولين بار است كه اركستر سمفونيك پسيفيك با 
يك گروه موسيقى ايرانى اجراى مشترك خواهد داشت. پورناظرى 
آهنگسازان  برداشت  براساس  كار ها  اين  كرد:  تصريح  ادامه  در 
كه  است  سمفونيك  موسيقى  و  ايرانى  موسيقى  از  شمس  گروه 

براى سازهاى ايرانى و سازهاى كالسيك نوشته شده است. 
شفيعى  و  موالنا  از  اشعارى  پورناظرى  سهراب  برنامه  اين  در 
كدكنى را مى خواند، رهبرى اركستر بر عهده كارل اس تى كل اير 

رهبر نامدار آمريكايى خواهد بود
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ترجمه رسمى ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى،

دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : 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 ...
تايپ متون فارسى و انگليسى

020 7433 2516 
07735514803

فيس بوك عامل اصلي يك 
سوم طالق ها

نتايج تحقيقات يك سايت انگليسي نشان مي دهد كه 

مسائلي  دليل  به  طالق  درخواست  موارد  سوم  يك 
كه  هاست  مدت  مي دهد.  رخ  فيس بوك  در  كه  است 
تاثير  درمورد  پرسش هايي  كشورها  از  بسياري  در 
شده  مطرح  انساني  روابط  بر  نوين  فن آوري هاي 
كه  است  اين  پرسش ها  اين  مهم ترين  از  يكي  است. 
آيا شبكه هاي اجتماعي مي توانند زندگي زناشويي را 
به خطر بيندازند؟ اين يكي از مهم ترين پرسش هايي 
به  را  اجتماعي  رفتارشناسان  ذهن  امروز  كه  است 
اين  در  تاكنون  كه  تحقيقاتي  كرده.  مشغول  خود 
شبكه هاي  كه  مي دهد  نشان  است  شده  انجام  زمينه 
داليل  از  يكي  بوك  فيس  بخصوص  اجتماعي 
يك  اكنون  اما  است.  متاركه  و  زناشويي  دعواهاي 
در  موضوع  اين  دقيق  بررسي  به  انگليسي  سايت 

كشور انگليس پرداخته است. 

برپايه تحقيقي كه سايت «طالق آنالين» 
به  است  داده  انجام  انگليس  در   (Divorce online)
اين  در  حداقل  اجتماعي  شبكه  اين  كه  مي رسد  نظر 
شده  تبديل  طالق  اصلي  داليل  از  يكي  به  كشور 
است. اين سايت كه به زوجيني كه قصد طالق دارند، 
بررسي ها  اين  در  مي كند  ارائه  را  سرويس هايي 
دريافته كه يك سوم موارد طالق به دليل فيس بوك 

است. 

درخواست  هزار   5 روي  بر  كه  تحقيق  اين  مولفان 
طالق مطالعه كردند در اين خصوص توضيح دادند: 
شده  تبديل  ارتباطات  اوليه  ابزار  يك  به  بوك  «فيس 
است. درحقيقت مطالبي كه افراد بر روي پروفايل هاي 
خود مي نويسند مي تواند زندگي زناشويي آنها را به 
خطر بيندازند. همچنين دادگاه نيز قصد دارد از اين 
مطالب به عنوان يك منبع مستند دليل طالق استفاده 
كند.» روابط بر روي اين شبكه اجتماعي با يك پيام 
مي تواند  مدت  دراز  در  اما  مي شود  آغاز  معمولي 
يك  در  را  فرد  ازدواج  كه  شود  تبديل  ماجرايي  به 
ارقام  برپايه  قرار  دهد.  جدي  آميز  مخاطره  موقعيت 
موجود، فيس بوك در 33 درصد از موارد درخواست 
حالي  در  اين  است.  شده  ذكر  دليل  عنوان  به  طالق 
است كه ميزان اين رقم در سال 2009 برابر با 20 

درصد بوده است.

تاثير رفتاركارفرما بر كارمندان

اثرات بد رفتاري هاي كارفرما فقط در محل كار باقي نمي ماند، به قلمرو خانه نيز كشيده مي شود
يا  و  ناعادالنه  انتقادهاي  گستاخي،  مانند  كاري  تنش هاي  و  استرس  طادي:  جعفري  رضا 
اين  اگر  الخصوص  علي  باشد  داشته  ناگواري  تاثير  خانوادگي  روابط  روي  مي تواند  بدخلقي 
كارفرما  رفتاري هاي  بد  اثرات  گاهي  آيد.  وجود  به  كارفرما ها  طرف  از  آميز  تنش  رفتارهاي 
فقط در محل كار باقي نمي ماند بلكه به قلمرو خانه نيز كشيده مي شود. پژوهشي در دانشگاه 
بيلورنشان مي دهد كه اضطراب و فشار هاي روحي از جانب يك كارفرماي خشن نه تنها در 
محل كار بلكه در روابط خصوصي كارمندان و در نهايت كل خانواده تاثير گذار خواهد بود. 
هنگامي كه رئيسي در محل كار با زيردستانش بد رفتاري مي كند احتمال جدل هاي خانوادگي 
مستحكم تر  خانوادگي  روابط  كه  است  اين  مثبت  نكته  حال  اين  با  مي شود.  بيشتر  كارمندان 
اثرات تنش ها و فشارهاي ناشي از رفتارهاي كارفرمايان را كاهش مي دهد و يا حداقل تاثير 
شامل  عموما  سركارگران  يا  ناظران  خلقي هاي  بد  نمي پذيرند.  كاري  نگراني هاي  از  چنداني 
گستاخي، انتقاد ها و سرزنش هاي علني، كج خلقي و ديگر رفتارهاي نسنجيده مي شود. دراين 
تحقيق از كارمندان تمام وقت در مورد كارفرمايانشان سواالتي پرسيده شد و سپس اعضاي 
خانواده هايشان درباره مشكالت خانوادگي مورد پرسش قرار گرفتند. پرسش هاي كارمندان 
در مورد تعداد دفعات بد خلقي، رفتارهاي نسنجيده و يا پرخاشگري هاي كارفرمايان بود و 
خانه  در  كارمندان  بدرفتاري  و  تنش ها  عصبانيت،  درباره  پرسش هايي  با  خانواده ها  اعضاي 
روبه رو شدند. سال 2008 پژوهشگران سوئدي دريافتند كه كارفرمايان يا ناظران بد، خطر 
صالحيت  عدم  و  ناكارآمدي  چه  هر  مي دهند.  افزايش  كارگران  و  كارمندان  در  را  قلبي  حمله 
كارفرما از نظر كارمندان بيشتر باشد احتمال حمله هاي قلبي و بيماري هاي اين عضو حساس 
بيشتر خواهد شد و هر چه محيط كاري استرسزاتر باشد احتمال خطر اينگونه بيماري ها باالتر 
كارفرما  خود  با  ابتدا  در  كه  است  اين  كارگران  يا  كارمندان  اين  به  توصيه  بهترين  مي رود. 
يا سركارگر صحبت كنند اگر مشكل حل نشد آن را با مقامات باالتر در ميان بگذارند. البته 
صحبت كردن در بيشتر مواقع راه حل خوبي نيست زيرا يك رويكرد منطقي به مسئله اي غير 
منطقي است. داشتن روابط سالم كاري مستلزم خواست و همكاري هر دو طرف است. سال 
2007 مطالعه اي نشان داد كه با 37 درصد بزرگساالن آمريكايي در محل كار بدرفتاري شده 
است. در گزارش تحقيق «اتحاديه قانون استخدام» 44درصد كارمندان يا كارگران آمريكايي 
گفته اند كارفرما يا رئيس شان بدخلق و بدرفتار است. به نظر پژوهشگران، رئيس خوب بايد 
براي  مشخص  گذاري  هدف  دستانش،  زير  به  كافي  توجه  باشد:  داشته  را  خصوصيات  اين 
انجام كارها، داشتن انتظارات درست و بجا، ارتباط و بازخورد دادن به كارمندان و مشورت با 
ديگران. در اياالت متحده كارمندان يا كارگران بايد عضوي از انجمن ها يا اتحاديه هاي حمايت 
كننده باشند تا بتوانند در مواقع ضروري با استفاده از قوانين موجود بدرفتاري هاي رئيس شان 
را پيگرد قانوني كنند. البته براي بعضي از رفتارهاي شرورانه قانون درستي وجود ندارد؛ با 
اين حال در 12 ايالت اليحه محل كار سالم به تصويب رسيده است و رفتارهاي بد كارفرمايان 
به صورت قانوني قابل پيگيري است. در نيويورك رفتار بد فقط به ناسزا گفتن محدود نمي شود 
بلكه خرابكاري به ضرر كارمندان و تحقيرشان را نيز در بر مي گيرد. روانشناسان روي اين 
مسئله تاكيد مي كنند كه استرس و افسردگي ناشي از محيط كار كم شود به خاطر اينكه مطمئنا 
داشتن مشكالت كاري زياد همواره روي رفتارهاي افراد در محل زندگي تاثير مي گذارد و اگر 
اين فشارهاي روحي از كنترل خارج شود فرد دچار بيماري هاي حاد روحي و رواني خواهد 

شد.

روانشناسي خانه
جايگاه  مي بريم  نام  آن  از  مادري  خانه  عنوان  به  كه  جايي 
خاصي در طول زندگي مان خواهد داشت. «سوزان كاليتون» 
زيادي  «افراد  مي گويد:  ووستر  دانشگاه  از  روانشناسي 
و  مي دانند  خودشان  خودشناسي  از  جزئي  را  شان  خانه 
بدين خاطر است كه آنها محل زندگي شان را تزيين مي كنند 
با  كه  كوچكي  باغچه هاي  مي رسند.  آن  سبز  فضاي  به   يا 
سليقه در اطراف خانه ها درست مي شوند شايد نشان دهنده 
درون افراد به انسان هاي ديگر است. جايي كه در آن بزرگ 
براي  اوقات  گاهي  مي كند.»  پيدا  خاصي  اهميت  مي شويم 
تمايز نسبت به ديگران، در تالشيم تا متظاهرانه محل جديد 
را خانه اصلي خود قلمداد كنيم. براي مثال، شايد فقط چند 
ماه در شهر بزرگي مثل پاريس زندگي كرده ايم اما باز با نگه 
پاريسي  را  خودمان  تا  هستيم  تقال  در  آن  نمادهاي  داشتن 
غربي ها  ديدگاه  «شايد  مي دهد:  ادامه  كاليتون  كنيم.  معرفي 
براين است كه فرد بدون در نظر گرفتن مكان تغيير ناپذير 
است اما با اين حال افراد با جايي كه در آن زندگي مي كنند 
يكديگر  بر  متقابلي  اثرات  و  هستند  هميشگي  تبادلي  درگير 
خواهند گذاشت.» شايد غربي ها وابستگي نوستالژيكي نسبت 
به محل زندگي شان دارند اما آن را جزئي از خود نمي دانند؛ 
با اين حال در جوامع گوناگون خانه فقط جايي نيست كه در 
آن زندگي مي كنيم بلكه قسمتي از روانشناسي، خودآگاهي 
و نيز فرديت شخص را در بر دارد. در جوامع مدرن غربي 
مفاهيم خانه همواره با عوامل اقتصادي و گزينشي رنگ و بو 
مي گيرند. «پاتريك دوين-رايت» استاد جغرافياي انساني در 
دانشگاه اكستر مي گويد: «در اين جوامع ما بزرگ مي شويم، 
شدن خانه اي  پولدار  از  بعد  و  مي كنيم  وپا  دست  وامي 

مي خريم.
 اين نوع سيستم اقتصادي باعث خواهد شد با ديدي تجاري 
در  بهتر  محلي  به  جايي  از  هميشه  و  كنيم  نگاه  خانه  به 
كوچيم؛ بنابراين دائما بايد به فكر گزينه بهتر باشيم، شايد 
يك خانه خوب را به قصد فضاي مطلوب تر ترك كنيم. اين 
مي دهد؛  خاصي  شكل  زندگي  طبيعي  مسير  به  تغييرپذيري 
برويم،  دانشگاه  به  شايد  مي شويم،  خارج  پدري  خانه  از 
ممكن  شدن  دار  بچه  با  مي خريم،  خودمان  براي  خانه اي 
و  آوريم  دست  به  را  بزرگ تري  خانه  خريد  توانايي  است 
دوباره هنگامي كه فرزندانمان تركمان مي كنند دنبال خانه اي 
كوچك تر مي گرديم.» شايد اين تحول چيز بدي به نظر نرسد 
ولي با محيطي كه در آن رشد مي كنيم پيوند چنداني نداريم؛ 
مي شود.  ديده  كمتر  آسيايي ها  فرهنگ  در  اين  وجود  اين  با 
مسائل  حتي  و  فرد گرايي  تغييرپذيري،  همه  اين  به رغم 
اقتصادي، گاهي اوقات اهميت محل زندگي برايمان آشكارتر 
است. شايد اولين چيزي كه بعد از دانستن نام افراد غريبه 
مي پرسيم درباره جايي است كه آنها در آن زندگي مي كند 
و اين بدين معناست كه جواب اين سوال نكات مهمي را در 
مورد افراد روشن مي كند. «خانه من جايي است كه هستم» 
مي خواهيد  وقتي  اما  نباشد؛  اين  از  واضح تر  پاسخي  شايد 
شهري  به  بخواهيد  اگر  حتي  يا  برويد  والدينتان  ديدار  به 
سفر كنيد كه در آن به دنيا آمده ايد و بزرگ شده ايد خواهيد 
گفت «مي خواهم به خانه بروم»؛ و در واقع جايي كه دل و 
روحتان به آن تعلق دارد روي هويتي كه داريد تاثير زيادي 
خواهد گذاشت. تغييرات در روش زندگيتان موثرند ولي اگر 
زندگي  آن  در  قبال  كه  برگرديد  محيطي  و  خانه  به  دوباره 
رفتارهاي  تا  كند  وادارتان  گذشته  خاطرات  شايد  مي كرديد 
محيط  با  بيشتر  ذهني  ارتباط  چه  هر  كنيد.  تكرار  را  قبلي 
اطراف و محل زندگي مان برقرار كنيم تاثير بيشتري از آن 
خواهيم گرفت. هيچ كس نمي تواند كامال از محيط فيزيكي و 

اجتماعي پيرامونش جدا شود.
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 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

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

يك مرد عربستاني پسر خود را مي فروشد!
«سعود  گذاشت.  فروش  براي  را  خود  فرزند  عربستاني  شهروند  يك 
زندگي  يك  كردن  فراهم  براي  كه  است  كرده  اعالم  الشهري»  ناصر  بن 
آبرومندانه براي همسر و دخترش، و نجات آنها از فقر و آوارگي كنوني، 
پسرش را به فروش مي گذارد. اين شهروند عربستاني گفت: «پس از بسته 
ارتباطي  دفترش  كه  بهانه  اين  به  قضايي،  دستگاه  حكم  با  دفترش  شدن 
با مسائل حقوقي ندارد مجبور شد همه خدمات حقوقي به مشتريانش را 
متوقف كند، و اكنون به دليل نداشتن شغل، و نياز براي تأمين هزينه هاي 
براي  كه  كرد  خاطرنشان  الشهري  است.»  آورده  روي  گدايي  به  زندگي 
جوياي  افراد  به  براي كمك  پادشاه  دستور  با  كه  دفتري  به  دريافت كمك 
قانوني  حد  از  سنش  كه  گفتند  او  به  ولي  كرد،  مراجعه  شده  تأسيس  كار 
گذشته است و او بايد كمتر از 35 سال داشته باشد. الشهري خاطرنشان 
مبلغ 20  به  تضميني  چك  يك  برابر  در  پسرش  فروش  خواستار  كه  كرد 
مراجعه  دادگاه  به  فرزندش  فروش  قرارداد  براي  و  است،  دالر  ميليون 
خواهد كرد البته با اين شرط كه از شهر محل سكونت مشتري آگاهي يابد. 
حدود  از  عربستان  در  فقر  با  مبارزه  براي  ملي  راهبردي  اعالم  وجود  با 
كه 22  كرده اند  اعالم  اخيرا  سعودي  شوراي  مجلس  اعضاي  قبل،  سال   3
درصد از ساكنان اين كشور فقير هستند. يك روزنامه نگار عربستاني به 
نام «طراد االسمري» اخيرا فيلم مستندي را درباره فقر عربستاني ها تحت 
عنوان «دستمزد من هزار ريال» ساخته و آن را از طريق اينترنت منتشر 
كرده است. در اين فيلم زندگي واقعي يك جوان عربستاني كه نگهبان يك 
جوان  اين  شده.  كشيده  تصوير  به  است،  جده  شهر  در  تجاري  ساختمان 
كه سرپرست خانواده اي هفت نفره است، در برابر 12 ساعت كار در روز، 
ماهانه 1200 ريال سعودي دريافت مي كند. يك روزنامه نگار سعودي نيز 
كه  كرد  تاكيد  كشور،  اين  در  معيشتي  دشوار  اوضاع  از  انتقاد  با  اخيرا 
درحالي  كند،  دريافت  ريال  حدود 1500  ماهانه  كارمند  يك  نيست  درست 
عربستاني  جوان  سه  است.  ريال  ميليارد   1500 كشور  ساالنه  درآمد  كه 
نيز حدود دو ماه قبل به دليل ساخت يك فيلم مستند از مناطق فقير نشين 
پايتخت عربستان و انتشار آن در اينترنت، از سوي نيروهاي  رياض  در 

امنيتي بازداشت شدند.

داروخورترين ملت دنيا
مصرف  دارو  دالر  ميليارد   320 از  بيش  دنيا  سراسر  در  ساالنه 

كشورها  پرمصرف ترين  صنعتي  پيشرفته  كشورهاي  و  مي شود 
هستند...

طبق آمار رسمي سازمان ملل متحد، 15 درصد جمعيت جهان 90 
درصد داروهاي توليدي را مصرف مي كنند و 30 درصد فقيرترين 
خود  به  را  مصرفي  داروي  كل  درصد  يك  از  كمتر  فقط  كشورها، 
فرانسه،  ژاپن،  آمريكا،  مي دهند  نشان  آمارها  داده اند.  اختصاص 
در  دارو  مصرف كنندگان  فهرست  صدر  در  مجارستان  و  كانادا 

جهان هستند.
هزينه اي كه در فرانسه صرف دارو مي شود، تقريبا 5/1 برابر بيش 
صرف  يورو  ميليارد   31  ،2007 سال  در  اسپانياست.  و  آلمان  از 
هزينه هاي دارويي در اين كشور شد؛ رقمي كه 6/4 درصد باالتر از 
هزينه هاي سال گذشته بود و اين كشور را ركورددار مصرف دارو 

محصوالت  سالمت  و  ايمني  آژانس  آمار  براساس  كرد.  جهان  در 
بهداشتي فرانسه، هر شهروند فرانسوي به طور متوسط هر هفته يك 
درصد،  و 1  دارو  تا 10  بين 5  روزانه  آنها  درصد  دارو، 38  بسته 
برابر   6 فرانسوي ها  مي كنند.  مصرف  دارو   10 از  بيش  روزانه 
پزشك  به  كه  بيماري  هر 10  از  هلند  در  مي خورند.  دارو  هلندي ها 
كه  حالي  در  ندارند  دارو  مصرف  به  نيازي  نفر   6 مي كند،  مراجعه 
اين رقم 25/0 براي هر 10 فرانسوي است. گزارش هاي سال 2009 
نشان داده آلماني ها و اسپانيايي ها به ترتيب 70 و 94 يورو براي 
خريد دارو هزينه مي كنند، در حالي كه اين ميزان براي فرانسوي ها، 
سالمندان  را  فرانسه  جمعيت  از  درصد   15 فقط  است.  يورو   114
به  تجويزي  داروهاي  يك سوم  اما  مي دهند،  تشكيل  سال  باالي 65 
فرانسويان  درصد   11 فقط  گزارش ها،  طبق  دارد.  اختصاص  آنها 
باالي 65 سال مرتب دارو مصرف نمي كنند و 50 درصد سالمندان 
مصرفي  داروي  بيشترين  مي خورند.  دارو  نوع   4 تا   1 بين  روزانه 
است  آرام بخش  و  مسكن  داروهاي  فرانسوي ها،  بهداشتي  سبد  در 
داروهاي  كشور،  اين  بيمارستان هاي  در  داروها  پرمصرف ترين  و 
ضدايدز، سرطان، بيماري هاي قلبي- عروقي و عصبي اعالم شده اند. 
آمريكا نيز بعد از فرانسه از نظر مصرف داروهاي ضدافسردگي و 
گزارش هاي  براساس  آمريكا  در  دارد.  قرار  صدر  در  روان گردان 
جديد مركز پيشگيري و كنترل بيماري ها، از هر 10 نفر بزرگسال، 
و  است  دچار  افسردگي  به خصوص  رواني  بيماري هاي  به  نفر   1
از اين ميزان فقط يك سوم تحت درمان قرار دارند. ميزان استفاده 
مكزيكي-  و  سياهان  زنان،  ميان  در  ضدافسردگي  داروهاي  از 
آمريكايي ها بيشتر از مردان و سفيدپوستان است و تقريبا يك نفر از 
هر 25 نوجوان آمريكايي به مصرف داروهاي ضدافسردگي اعتياد 
دارد. بيش از 60 درصد آمريكايي هايي كه داروهاي ضدافسردگي 
را  داروها  اين  مصرف  بيشتر  يا  سال  مدت?  به  مي كنند،  مصرف 
ادامه مي دهند و 14 درصد 10 سال يا بيشتر، اين داروها را مصرف 

مي كنند.

سوءمصرف دارو دليل افزايش آمار
و  بي رويه  مصرف  اجتماعي،  و  پزشكي  ديدگاه  از  سوءمصرف 
بهداشت،  جهاني  سازمان  معيارهاي  طبق  داروست.  نياز  بدون 
تجويز  و  نادرست  مصرف  با  مستقيمي  ارتباط  دارو  سوءمصرف 
بيش از اندازه يا كم دارو به وسيله پزشك با نسخه يا خريد بي  دليل 
سوءمصرف  مورد  كه  داروهايي  بيشترين  دارد.  نسخه  بدون  آن 
روان گردان   ضدافسردگي،  داروهاي  آنتي بيوتيك ها،  مي گيرند،  قرار 
حتم  به طور  داروها  اين  سوءمصرف  هستند.  ضداضطراب?ها  و 

عوارضي دارد كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم:

مقاومت هاي  مي تواند  آني بيوتيك ها  سوءمصرف  آنتي بيوتيك ها: 
ضدميكروبي ايجاد كند و باعث شيوع عفونت هاي ويروسي اي شود 
مردم  بدانيد  است  جالب  هستند.  آنتي بيوتيكي  درمان  به  مقاوم  كه 
و  فرانسه  مثل  آنتي بيوتيك ها  مصرف كننده  كشورهاي  بزرگ ترين 
آمريكا، بيشتر از مردم ساير كشورهاي جهان در مقابل درمان هاي 

بيماري هاي باكتريايي مقاوم  هستند. در فرانسه استافيلوكوك طاليي 
در 57 درصد موارد، مقاوم به درمان آنتي بيوتيكي است در حالي كه 
اين ميزان در دانمارك 1 درصد و در آلمان 9 درصد است. به دليل 
اهميت اين مساله، آژانس هاي دولتي و بين المللي از جمله سازمان 
سال  در  هستند.  هشدار  پيام  ارائه  حال  در  مرتب  بهداشت،  جهاني 
2000 براي مقابله با اين مشكل، در فرانسه راهپيمايي عمومي انجام 
شد كه البته چندان موثر نبود. طبق آمار رسمي موسسه انسرم، از 
مي شوند،  دچار  بيمارستاني  عفونت هاي  به  ساالنه  كه  نفري   4200
سه  چهارم با باكتري هايي آلوده شده اند كه به آنتي بيوتيك ها مقاوم 
هستند. اين موضوع زمينه شيوع بيماري هايي نظير سل، ماالريا يا 

سوزاك را فراهم مي كند.

روان گردان ها: فرانسه پرچم دار مصرف 4 گروه از روان گردان هاست 
و ميزان مصرف اين داروها در اين كشور 3 برابر آلمان و انگليس و 
2 برابر ايتالياست. به طور ميانگين مي توان گفت فرانسوي ها 2 تا 4 
برابر بيش از مردم ساير كشورهاي اروپايي داروهاي روان گردان 
مصرف مي كنند. گروه اول روان گردان ها كه بيشترين ميزان مصرف 
را دارند، داروهاي آرام بخش هستند كه 2 برابر اسپانيا، 5 برابر آلمان 
و 8 برابر انگليس در فرانسه مورد مصرف قرار مي گيرند. آمارها 
نشان مي دهد فرانسوي ها ساالنه 80 ميليون بسته قرص آرام بخش 
خواب آور  داروهاي  يعني  دوم  گروه  مصرف  ميزان  مي خورند. 
داروهاي  است.  انگليس  و  ايتاليا  و  آلمان  برابر   2 فرانسه  در  نيز 
ضدافسردگي و اضطراب نيز گرچه كمتر مصرف مي شوند، اما به 
هر حال فرانسوي ها در صدر جدول مصرف كنندگان آن در اروپا و 
حتي جهان هستند. نكته جالب اينجاست كه طبق بررسي ها، عده اي 
روان گردان  داروهاي  بايد  پزشك  دستور  به  كه  فرانسه  مردم  از 
كه  عده اي  برعكس  و  مي گيرند  ناديده  را  تجويز  اين  كنند،  مصرف 
پيدا  اعتياد  كه  مي يابند  گرايش  آنها  به  آنقدر  كنند،  مصرف  نبايد 
فرانسوي ها  درصد   11 مي شود.  دشوار  برايشان  ترك  و  مي كنند 
 29 ميزان  اين  از  كه  مي كنند  مصرف  روان گردان  داروهاي  مرتب 
درصد را زنان 60 تا 69 سال تشكيل مي دهند. يك سوم زنان باالي 

80 سال فرانسوي نيز به روان گردان ها اعتياد دارند.

چه بايد كرد؟
و  مساله  اين  حل  براي  فرانسه،  بهداشت  وزير  برتراند،  خاوير 
برقراري امنيت در مصرف دارو حول چند محور اقدام هايي را آغاز 

كرده است:

-1 اعطاي سخت گيرانه مجوز براي محصوالت دارويي جديد،
و  توليد  حال  در  دارو  صدها  منافع  و  عوارض  مجدد  ارزيابي   2-

حذف داروهاي بي تاثير يا كم تاثير از چرخه توليد،
رژيم هاي  با اصالح  بيماري ها  درمان  براي  پزشكان  به  توصيه   3-
غذايي و سفارش به انجام فعاليت  بدني روزانه به جاي تجويز دارو.

منبع: فيگارو
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تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 

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

07811000455
طراحى وب سايت

در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592

بهترين و بدترين مديران 
تكنولوژى سال 2011

بود  متفاوتى  اتفاقات  شاهد  سال 2011  طول  در  تكنولوژى  صنعت 

مختلف  بازارهاى  ركود  و  رونق  يا  جديد  محصوالت  عرضه  كه 
زيرمجموعه آن شايد كوچك ترين اين اتفاقات بوده اند.

بازار  به  آنها  ورود  و  نوظهور  اينترنتى  شركت هاى  پررنگ  حضور 
سهام و بورس در شرايطى كه صنايع مختلف به دنبال بحران هاى 
مالى جهانى شرايط چندان خوبى ندارند، يك بار ديگر توجه همه را 
جلب  آنها  بر  حاكم  مديريت  البته  و  تكنولوژى  شركت هاى  سمت  به 

كرد. 
تكنولوژى  سابقه  با  و  بزرگ  شركت هاى  از  بسيارى  كه  حالى  در 
همچنان به روند رشد خودشان ادامه داده اند، بعضى از شركت ها هم 
به خاطر ضعف مديريتى و شايد عوامل ديگر روزهاى ركود را در 

اين سال پشت سر گذاشتند. 
عنوان  به  تكنولوژى  شركت هاى  مديران  كه  است  اوصاف  اين  با 
و  بوده  توجه  مورد  هميشه  روز  به  و  پررونق  صنعت  يك  حاكمان 
هستند. درست به همين دليل هم است كه حاال بسيارى از نشريات 
مديران  بدترين  و  بهترين  انتخاب  و  بررسى  به  آنالين  و  چاپى 
تكنولوژى در سال 2011 پرداخته است. به اين ترتيب با شروع سال 
 2011 سال  در  تكنولوژى  مديران  بدترين  و  بهترين  جديد  ميالدى 

عبارتند از:

بهترين ها

اسطوره  مرگ  كسى  هم  هنوز  هرچند   :Apple شركت  از  كوك  تيم 
دنياى تكنولوژى را فراموش نكرده است، اما Apple اميدوار است 

بتواند با مديريت جديد راه استيو جابز را ادامه بدهد. 
شايد وقتى كه استيو جابز در اوايل سال 2011 به مرخصى پزشكى 
رفت و به تدريج وظايفش را به تيم كوك محول كرد، كسى فكرش را 
هم نمى كرد كه تا چند ماه ديگر او به صورت رسمى سكان مديريت 

Apple را در دست بگيرد. 
اين  اگرچه  افتاد.  جابز  استيو  مرگ  با  و  اكتبر  ماه  در  اما  اتفاق،  اين 
شركت شاهد اولين كاهش درآمد خود با مديريت تيم كوك بود، اما 
اين ركود به تدريج از بين رفت. حاال سهام شركت Apple در فاصله 
تجربه  را  درصدى  از 20  بيش  رشد  سال 2011  پايان  تا  اكتبر  ماه 

كرده است. 
بسيارى از نزديكان Apple مى گويند كوك يكى از مشاوران هميشگى 
جابز در شركت بود. هر موقع جابز در تصميم گيرى هاى مهم نياز 
به مشورت داشت، كوك به كمكش مى آمد. بعضى ها معتقدند كه او 
بوده  صحنه  پشت  در   Apple تاثيرگذار  و  آرام  چهره هاى  از  يكى 
است و تجربه خوبى در زمينه بازاريابى در صنعت تكنولوژى دارد. 
با اين حال اما خيلى ها منتظر كنفرانس آينده Apple هستند تا نتيجه 

مديريت تيم كوك را ببينند. 

مارك زوكربرگ از Facebook: اين روزها نام Facebook ديگر در 
فرهنگ لغت اجتماعى و فرهنگى اغلب مردم دنيا قرار دارد. 

است.  داده  انجام  جوان  زوكربرگ  مارك  كه  است  كارى  همان  اين 
با وجود رونق تجارت شبكه هاى اجتماعى و روى كار آمدن رقباى 
قوى براى Facebook، اما همچنان اغلب كاربران صفحات سفيد و 

آبى اين شبكه اجتماعى محبوب را ترجيح مى دهند.

اين محبوبيت حاال آنقدر افزايش پيدا كرده است كه ارزش اين شركت 
را تا قبل از عرضه سهام اوليه اش به 80 ميليارد دالر رسانده است. 
در واقع به همين دليل است كه ديگر اسم زوكربرگ فقط در نشريات 
تكنولوژى منتشر نمى شود و بسيارى از نشريات اقتصادى به دنبال 
مديران  جوان ترين  و  موفق ترين  از  يكى  از  مصاحبه  وقت  گرفتن 
دنيا هستند. اين در حالى است كه شايد خيلى ها هنوز انتظار دارند 
وقتى درباره بهترين مديران تكنولوژى صحبت مى شود، نام مديران 

شركت هاى بزرگ و قديمى اين عرصه را بشنوند. 
يكى از مهم ترين ويژگى هاى زوكربرگ از نظر بسيارى از كارشناسان 
همين  به  واقع  در  است.  اهدافش  كردن  دنبال  در  او  بودن  ثابت قدم 
خريد  دالرى  ميليون  پيشنهاد 750  سال 2006  در  كه  بود  هم  دليل 

Facebook را قبول نكرد. 

درآمدى  فعال،  كاربر  ميليون   750 از  بيش  با  شركت  اين  اما  حاال، 
اين  ورود  دارد.   2011 سال  اول  فصل  در  دالر  ميليارد   6/1 برابر 
شركت به بازار سهام و بورس در سال 2012 هم مى تواند يكى ديگر 
از موفقيت هاى زوكربرگ باشد؛ اتفاقى كه به عقيده بسيارى مى تواند 
جان دوباره اى به شاخص هاى سهام شركت هاى تكنولوژى در بازار 

سهام بدهد. 

شركت  سهام  بود  قرار  سال 2004  در  وقتى   :Google از  پيج  لرى 
سهامداران  به  پيغامى  پيج  لرى  شود،  عرضه  بورس  در   Google
آينده شركتش فرستاد و اعالم كرد كه عالقه اى به مديريت تجارى 
پيغام  اين  در  او  ندارد.  مديريتى  معمول  شيوه هاى  مانند  شركتش 
گفت: «Google يك شركت معمولى نيست. ما نمى خواهيم يك شركت 
عنوان  به  كه  گرفت  تصميم  سال 2011  در  او  باشيم.»  هم  معمولى 
را  نقش  اين  آوريل  ماه  از  و  كند  فعاليت  هم  شركت  اين  عامل  مدير 
مدير  يك  كه  كند  ثابت  داشت  سعى  او  اتفاق  اين  با  گرفت.  عهده  به 
تصميم گيرى هاى  با  را  بزرگ  تغييراتى  مى تواند  و  نيست  معمولى 

درست و به جا ايجاد كند.

ميليارددالرى  تاثيرگذار 5/12  و  بزرگ  خريد  براى  اقدام  كار  اولين 
 Google آن  طريق  از  كه  بود   Motorola Mobility شركت 
از  بياورد.  به دست  را  انحصارى  ثبت  حق  هزار   17 مى توانست 
طرف ديگر او تمركز بيشترى بر بازار سيستم عامل هاى موبايل هاى 
هوشمند و آندرويد كرد تا در نهايت سهم اين سيستم عامل را ازبازار 

جهانى به بيش از 40 درصد برساند. 
قيمت سهام Google در روزى كه پيج روى صندلى مديرعاملى آن 
نشست برابر 68/587 دالر بود و اين رقم تا يك هفته مانده به پايان 

سال 2011 به 630 دالر رسيد. 

بدترين ها

صنعت  ديروز  مديران  بهترين  از  يكى   :Netflix از  هاستينگز  ريد 
واقع  در  است.  شده  تبديل  بدترين ها  از  يكى  به  حاال  تكنولوژى 
تصميم گيرى هاى اشتباه و مديريت نادرست هاستينگز او را به اين 
اشتراك  حق  ميزان  افزايش  او  كار  بدترين  واقع  در  رساند.  جايگاه 
DVD ارسال  براى  تغييراتى  ايجاد  با  آنها  كردن  گيج  و  كاربران 
ها بود. همين موضوع باعث شد كه سهام اين شركت در بورس از 
شود.  همراه  درصدى  كاهش 60  با  آن  پايان  تا  سال 2011  ابتداى 
كاربرانش  ميان  در  شركت  اين  محبوبيت  كاهش  دنبال  به  اتفاق  اين 

رخ داد.
قيمت سهام اين شركت كه در اوايل سال برابر 300 دالر براى هر 

سهم بود به 70 دالر براى هر سهم رسيده است.

كاهش  آخرين  از  بعد   :RIM از  الزاريديس  مايك  و  بالسيلى  جيم 
درآمد اين شركت دو مدير عامل اين شركت اعالم كردند كه تنها يك 

دالر حقوق خواهند گرفت. 
مديران  اين  كه  بودند  معتقد  بسيارى  كه  داد  رخ  حالى  در  اتفاق  اين 
سازنده  مى كردند.  دريافت   RIM از  زيادى  حقوق  زمان  آن  تا 
گوشى هاى BlackBerry امسال شاهد كاهش 70 درصدى درآمدش 
خاطر  به  كه  معتقدند  تحليل گران  و  كارشناسان  از  بسيارى  كه  بود 
اين  ديگر  محصول  چندين  و   PlayBook تبلت  معرفى  در  تاخير 

شركت اتفاق افتاد. 
 BlackBerry بعضى از مشكالت اين شركت در عرضه گوشى هاى
به  نهايت  در  و  كرد  عصبانى  را   RIM محصوالت  طرفداران 
تبلت هاى  و  هوشمند  موبايل هاى  بازار  از  شركت  اين  سهم  كاهش 
ماه  در  الزاريديس  كه  بود  حالى  در  اين  شد.  منجر  چندرسانه اى 
شركت  اين   BlackBerry 7 جديد  گوشى  درباره  امسال  جوالى 
گفت كه اين گوشى تنها براى ارسال پيام هاى مختلف است و نه يك 

موبايل هوشمند با قابليت هاى مختلف.
تيم آرمسترانگ از AOL: او مديرعامل يكى از قديمى ترين شركت هاى 
تكنولوژى است كه همچنان به دنبال راهى براى نجات اين شركت در 

مقابل فشار رقباى ديگرش است.
او كه به دنبال جذب آگهى هاى آنالين بيشتر است، دست به هر كارى 
 Huffington Post مانند  وب سايت هايى  خريد  به  حتى  و  مى زند 
ميليون   30 قيمت  با   TechCrunch و  دالر  ميليون   315 قيمت  با 
روند  به  نتوانسته  هنوز  شركت  اين  اما  حال،  اين  با  آورد.  رو  دالر 
رشد گذشته اش برگردد و كاهش بيش از 40 درصدى را در ميزان 

درآمدش در نيمه اول سال 2011 تجربه كرده است. 

ساخت ماهيچه مصنوعى با نخ هاى نانولوله كربنى
يك گروه بين المللى از محققان نوع جديدى از ماهيچه هاى مصنوعى توليد كرده است كه از نخ هاى نانولوله 
كربنى ساخته مى شوند. تفاوت اين ساختار جديد با ديگر ماهيچه هاى مصنوعى در اين است كه اين ماهيچه 

مى تواند بسيار سريع پيچ خورده و به حالت اوليه برگردد. 
جى اُف اسپينكز، از دانشگاه والنگانگ در دانشگاه استراليا و يكى از اين محققان مى گويد كه اين نخ هاى 
جديد مى توانند در فناورى هايى كه در آنها در فضاهاى محدود شده نياز به حركت مكانيكى است، نقش 
مهمى بازى كنند. ماهيچه هاى ساخته شده بوسيله اين محققان، از نخ هاى نانولوله كربنى نازك تشكيل 

شده اند. 

محققان هر يك از اين نخ ها را طويل كرده و قسمتى از آنها را در يك مايع رسانا از نظر الكتريكى ( يا 
الكتروليت) غوطه ور كردند. آنها سپس انتهاى يك نخ را محكم نگه داشته و انتهاى ديگر آن را به يك منبع 
توان از قبيل يك باترى ولتاژ پايين متصل كردند. موقعى كه توان اعمال مى شود، اين نخ مقدارى از اين مايع 
را جذب كرده و متورم مى شود. فشار توليد شده در نتيجه اين متورم سازى سبب ساختار پيچ خورده اى 

مى شود كه از طريق ايجاد يك عمل چرخشى شبيه كشيدن يك فنر مارپيچى ايجاد شده است. 
اين ساختار را مى توان با كاهش ولتاژ اعمال شده وادار به چرخش در جهت معكوس كرد. 

اين گروه تحقيقاتى اين چرخش را با اتصال يك پره پالستيكى به اين نخ مشاهده كرد. آنها متوجه شدند كه 
مى توانند چرخش هايى در حدود 250 درجه بر هر ميلى متر از طول نخ ايجاد كنند. اسپينكز ادعا مى كند كه 
اين مقدار تقريبا صد برابر بزرگ تر از آنچه در سيستم هاى ماهيچه – مصنوعى پيچشى قبلى است كه بر 
اساس فروالكتريك، آلياژهاى حافظه – شكلى يا پليمرهاى آلى رسانا هستند. همچنين توان خروجى بر واحد 

جرم اين نخ قابل مقايسه با توان خروجى بر واحد جرم موتورهاى الكتريكى مرسوم است. 
اين محققان جزئيات نتايج كار تحقيقاتى خود را در مجله ى Science منتشر كرده اند.
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اخبار پزشكى و فناورى
توليد اولين قرص طبيعى 
رژيمى براى كاهش وزن

انگليس  در  داروسازى  شركت  يك  متخصصان 
با  مقابله  براى  جديد  و  طبيعى  قرصى  توليد  از 
با  كند  مى  كمك  زنان  به  كه  دادند  خبر  چاقى 
رعايت كردن يك رژيم غذايى متعادل و سالم به 
ميزان قابل مالحظه اى وزن خود را كاهش دهند. 
به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، اين 
متخصصان مى گويند قرص جديد كه قيمت آن 
رژيم  از  بيشتر  برابر  سه  است  پوند  دو  فقط 
قرص  اين  است.  موثر  وزن  كاهش  در  الغرى 
 XLS Medical Fat Binder رژيمى موسوم به
نوعى  شده  خشك  هاى  برگ  از  حاصل  فيبر  از 

كاكتوس تهيه شده و موفقيت آن در آزمايشات 
بالينى تاييد شده است. 

اين  انگليس،  چاپ  اكسپرس  روزنامه  نوشته  به 
متخصصان هم چنين تاكيد دارند كه قرص جديد 

ولع به خوردن و اشتها را نيز كاهش مى دهد. 
آنها ادعا كرده اند: از آنجا كه قرص جديد حاوى 
مصرف  كه  شود  مى  باعث  است  خوراكى  فيبر 
كننده آن زودتر سير شود و مدت طوالنى ترى 

نيز اين احساس سيرى را داشته باشند. 
گذشته  سال  اكتبر  در  كه  بالينى  آزمايشات 
ميالدى (2011) انجام گرفت نشان داد مصرف 
دو قرص در سه نوبت در روز پس از هر وعده 
كالرى  مقدار  كه  كند  مى  كمك  مردم  به  غذاى 
كاهش  واحد   500 تا  را  خود  روزانه  مصرفى 

دهند.

رونمايي از 2 تلويزيون مافـــوق فن آوري

نمايشگر 55  يك  وگاس 2012  الس  مصرفي  الكترونيكي  محصوالت  نمايشگاه  در  كره اي  شركت  يك 
اينچي OLED و يك سوپر تلويزيون 84 اينچي سه بعدي را به معرض ديد خواهد گذاشت. نمايشگاه 
 CES 2012 محصوالت الكترونيكي الس وگاس 2012 از 10 تا 13 ژانويه برگزار خواهد شد. در دوره
كه  مي كند  ارائه  تلويزيوني  نمايشگرهاي  عرصه  در  را  خود  دستاوردهاي  آخرين  كره اي  شركت  اين 
در ميان آنها يك نمايشگر OLED 55 اينچي فوق باريك و يك سوپر تلويزيون سه بعدي با وضوح 
تصوير فوق باال 84 اينچي را به نمايش خواهد گذاشت. كيفيت تصوير اين تلويزيون سه بعدي 4 برابر 
بيشتر از تلويزيون هاي با وضوح تصوير باال (HD TV) است. وضوح تصوير سوپر تلويزيون 84 
اينچي برابر با 3 هزار و 840 در 2 هزار و 160 پيكسل است. ابعاد وسيع اين نمايشگر، يك قاب عكس 
بسيار باريك و بسيار عريض را ارائه مي كند و بنابراين براي محتواهاي سه بعدي بسيار مطلوب است. 
نمايشگر تلويزيوني OLED يك صفحه فوق باريك 55 اينچي به وزن تنها 7.5 كيلوگرم است. قطر اين 
نمايشگر در باريك ترين نقطه آن تنها 4 ميلي متر است. عالوه بر طراحي منحصربه فرد اين تلويزيون 
نبايد از ياد برد اين محصول اولين عرضه مهم از فن آوري OLED است. اين صفحه از فناوري 4 رنگ 
در پيكسل استفاده مي كند. اين فناوري با استفاده از مجموعه اي متشكل از رنگ هاي قرمز، سبز، آبي 
و سفيد امكان ارائه نمايشي دقيق تر از رنگها را فراهم مي كند. «هاويس كوان»، رئيس و مديراجرايي 
بخش سرگرمي هاي خانگي اين شركت كره اي در اين خصوص توضيح داد: «ما محصولي را ساختيم 
كه هزينه هاي بسيار پايين تري را نسبت به هزينه توليد OLED برپايه فناوريهاي فعلي موجود در بازار 
ارائه مي كند.» به گفته اين شركت كره اي، اين فناوري OLED سطحي از كنتراست را ارائه مي كند كه 
دستيابي به آن براي نمايشگرهاي LCD/LED غيرممكن است و رنگ هايي زنده تر و قابل اطمينان تر 
 OLED ،و يك زمان پاسخگويي هزار برابر بيشتر را در اختيار بيننده مي گذارد. به اعتقاد اين شركت

آينده تلويزيون هاست.

 امكان اجراى لينوكس روى سرويس كلود ويندوز
   

خود  كلود  ويندوز  سرويس  روى  بر  لينوكس  عامل  سيستم  اجراى  زودى  به  گويد  مى  مايكروسافت 
موسوم به ويندوز آزور را ممكن مى كند. 

نقل از زد دى نت، مايكروسافت قول داده كه در سال 2012 حتما اين خدمات را به كاربران ويندوز 
آزور ارائه دهد. امكان پذير شدن ميزبانى خدمات لينوكس، شيرپوينت و SQL سرور از جمله مزاياى 

ارائه اين خدمات است. 
تاكنون سابقه نداشته كه مايكروسافت در برابر سيستم عامل ها و برنامه هاى متن باز تا اين حد از 
خود انعطاف نشان دهد، اما رويكرد اخير اين شركت نشان مى دهد كه مايكروسافت براى تداوم حيات 
در بازار رايانه و آى تى و همين طور حفظ توان رقابتى در برابر صنعت پيشروى ارائه خدمات سايبر 

مجبور شده رويه هميشگى خود را عوض كند. 
 (CTP) يا Community Technology Preview در حال حاضر مايكروسافت تست هاى موسوم به
سال  بهار  در  را  خدمات  اين  ارائه  است  اميدوار  و  كرده  اجرا  شده  ياد  خدمات  سازى  آماده  براى  را 
2012 يعنى سه ماه ديگر آغاز كند. خدمات كلود ويندوز مايكروسافت موسوم به ويندوز آزور تاكنون 

بر خالف پيش بينى ها با استقبال چندانى مواجه نشده است.

يك چهارم از جمعيت 
انگليس چاق هستند

چهارم  يك  كه  كند  مى  تاييد  جديد  رسمى  آمار 
چاق  انگليس  جمعيت  از 
اينكه  وجود  با  هستند. 
به لحاظ مقياس شاخص 
توده بدنى يك چهارم از 
چاق  كشور  اين  مردم 
شوند  مى  محسوب 
اين  از  زيادى  تعداد  اما 
كه  كنند  مى  انكار  افراد 
شديد  وزن  افزايش  اين 

گذارد.  مى  نامطلوبى  تاثير  آنها  سالمتى  روى 
به نوشته روزنامه سان، بر اساس مطالعه ملى 
سه  واقع  در  كننده  شركت   2065 روى  الغرى 

شوند  مى  محسوب  چاق  كه  مردمى  از  چهارم 
وزن زياد خود را در اين طبقه بندى از شاخص 
توده  شاخص  گيرند.  مى  كم  دست  بدنى  توده 
بدنى مقياسى است كه قد و وزن را مقايسه مى 
كند و اگر عدد آن بين 25 تا 30 باشد فرد داراى 
اضافه وزن است و چنانچه بيش از 30 باشد فرد 
مزبور چاق محسوب مى شود. 

اين  در  الوين  جاكويى  دكتر 
آمار  اين  گويد:  مى  مطالعه 
سازد  مى  آشكار  كننده  نگران 
مسائل  انگليس  جامعه  در  كه 
در  اى  پيچيده  روانشناسى 
وجود  وزن  افزايش  با  ارتباط 
چاق  افراد  از  بسيارى  دارد. 
عارضه  اين  منفى  تاثيرات  منكر 
پذيرند  نمى  و  شوند  مى  بدنشان  سالمت  روى 
كه چاقى مى تواند آنها را در معرض خطر ابتال 
به ديابت، بيمارى قلبى يا سكته مغزى قرار دهد.
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خنده دارترين ُجـــك 
دنيا در مورد چيســت؟

دنيا در مورد چيست؟ فكر   خنده دارترين ُجك 
مى كنيد مردم كشورهاى مختلف بيشتر به چه 
بهتر  خوب  ُجك  يك  مى خندند؟  ُجك هايى  نوع 
است چند كلمه داشته باشد و براى مردم كدام 

كشور مى توان راحت تر ُجك تعريف كرد؟
ساده اى  سرگرمى هاى  از  يكى  گفتن،  لطيفه  يا  كردن  تعريف  ُجك   
است كه در زندگى اغلب مردم دنيا معمول است. اما واقعا همه ُجك ها 

خنده  دارند؟ فكر مى كنيد خنده دارترين ُجك دنيا چيست؟ اين سوالى 
است كه از سال 2002/ 1381،  دانشمندان دانشگاه هرتفوردشاير به 

دنبال پاسخ آن مى گردند. 
اين  روانشناسى  استاد  وايزمن،  ريچارد  ديسكاورى،  گزارش  به 
دانشگاه،  برنامه اى را تحت عنوان آزمايشگاه خنده آغاز كرد تا پاسخ 
اين سوال را كه يكى از پيچيده ترين معماهاى علمى به حساب مى آيد، 
پيدا كند. محققين براى پيدا كردن خنده دارترين ُجك دنيا، مى بايست 
كشورهاى  و  مردم  مناطق،  فرهنگ ها،  بين  را  جك  خنده دارترين 

مختلف پيدا مى كردند. اين كار به هيچ عنوان ساده نبود!

بين  مشتركى  برنامه  انجاميد،  طول  به  سال  يك  كه  مطالعه  اين 
اين  اجراى  در  بود.  بريتانيا  علوم  انجمن  و  هرتفوردشاير  دانشگاه 
كه  بود  شده  خواسته  آن ها  از  داشتند.  مشاركت  نيز  مردم  مطالعه، 
ُجك مورد عالقه خود را براى وب سايت آزمايشگاه خنده بفرستند و 

به جك هايى كه سايرين فرستاده بودند، امتياز بدهند. 

اين مطالعه موفق شد نظر رسانه هاى بين المللى را به خود جلب كند. 
در مجموع، 40 هزار جك براى وب سايت ارسال شد و 1.5 ميليون 
بدانيد  است  جالب  برايتان  حتما  شد.  داده  امتياز  جك ها  به  هم  بار 

بيشترين امتياز را كدام ُجك به دست آورده است. در بين 40هزار 
ُجك ارسال شده، مورد زير كه توسط گورپال گوسال، روانپزشك 
31 ساله از منچستر انگلستان براى سايت فرستاده شده، بيشترين 

امتياز را گرفته است:
دو شكارچى اهل نيوجرسى براى شكار به جنگل رفته بودند كه يكى 
از آن ها زمين خورد. به نظر مى رسيد كه نفس نمى كشد، چشم هايش 
هم سفيد شده بود. شكارچى ديگر با تلفن همراه خود به اورژانس 
زنگ زد و بريده بريده گفت:  «دوستم مرده. حاال چه كار كنم؟» اپراتور 
اورژانس با خونسردى جواب داد: «فقط آرام باشيد. من مى توانم به 
شما كمك كنم. بياييد اول مطمئن شويم كه دوستتان مرده است.» بعد 
از لحظه اى سكوت، صداى شليك گلوله به گوش  رسيد؛ سپس صداى 

فرد پشت تلفن دوباره شنيده شد: «خب، حاال چه  كار كنم؟»

 A couple of New Jersey hunters are out in the woods
 when one of them falls to the ground. He doesn't seem
 to be breathing, his eyes are rolled back in his head.
 The other guy whips out his cell phone and calls the

 emergency services. He gasps to the operator: "My
 friend is dead! What can I do?" The operator, in a calm
 soothing voice says: "Just take it easy. I can help. First,
 let's make sure he's dead." There is a silence, then a shot
 is heard. The guy's voice comes back on the line. He

"?says: "OK, now what

اين مطالعه، ارتباط بين ملت ها در بازى طنزآميز با كلمات را نشان 
مردمان  بين  در  را  ُجك  يك  محبوبيت  مطالعه  اين  همچنين  مى دهد. 

متعلق به يك مليت نيز بررسى كرده است. 

در اياالت متحده آمريكا، از وقتى كه ديو برى روزنامه نگار از مردم 
راى  مى شد  تمام  راسو  مورد  در  جمله اى  با  كه  ُجكى  به  خواست 
مورد  در  جمله  يك  با  كه  ُجك هايى  و  شد  سوگيرانه  نتايج  بدهند، 
جالب  برايتان  شايد  گرفت.  بيشترى  راى  مى رسيد،  پايان  به  راسو 
باشد بدانيد 1500 ُجك با جمله اى در مورد راسو تمام مى شد! اين 

يكى از بقيه محبوب تر بود:
هنگام رژه، سرهنگ متوجه رفتار غيرعادى افراد مى شود. سرگرد 
دسته  سر  بر  هست  معلوم  «هيچ  مى پرسد:  و  مى زند  صدا  را  بِرى 

سرجوخه جونز چه باليى آمده است؟ چرا همه باال و پايين مى پرند 
پاسخ مى دهد:  و  مى كند  مكث  لحظه اى  سرگرد  مى پيچند؟»  هم  به  و 

«به نظر مى رسد راسو سرجوخه را گاز گرفته است!»

 At the parade, the Colonel noticed something unusual
 :going on and asked the Major

 Major Barry, what the devil's wrong with Sergeant"
 ?Jones' platoon

".They seem to be all twitching and jumping about
 Well sir," says Major Barry after a moment of"
 observation. "There seems to be a weasel chomping on

".his privates

مردم  نظر  به  ُجك  خنده دارترين  راسو،  حاوى  ُجك هاى  از  غير  به 
آمريكا اين ُجك بود: 

دو مرد براى بازى گلف به زمين گلف منطقه خود مى روند. درست 
زمانى كه يكى از آن ها مى خواهد به توپ ضربه بزند، متوجه مى شود 
كه صفى بلند از مردم عزادار همراه با يك تابوت از جاده كنار زمين 
مى دارد،  نگه  دست  مرد  بروند.  تشييع  مراسم  به  تا  مى گذرند  گلف 
به  و  مى بندد  را  برمى دارد،  چشم هايش  سر  از  را  خود  گلف  كاله 
مى گويد:   دوستش  مى كند.  تعظيم  عزاداران  به  احترام،  رو  نشانه 
حال  به  تا  كه  بود  حركتى  تاثيرگذارترين  و  معنادارترين  اين  «واى، 
ديدم. تو چه مرد بااحساسى هستى.» مرد پاسخ مى دهد: «بله،  خب به 

هر حال او 35 سال همسرم بود». 

 A man and a friend are playing golf one day at their
 local golf course. One of the guys is about to chip onto
 the green when he sees a long funeral procession on the
 road next to the course. He stops in mid-swing, takes off
 his golf cap, closes his eyes, and bows down in prayer.
 His friend says: "Wow, that is the most thoughtful
 and touching thing I have ever seen. You truly are a
 kind man." The man then replies: "Yeah, well we were

".married 35 years
نيوزلند،  و  استراليا  انگلستان،  ايرلند،  مردم  مطالعه،  اين  اساس  بر 
عالقه زيادى به ُجك هايى نشان دادند كه با كلمات بازى مى كنند، در 
حالى كه آمريكايى ها و كانادايى ها بيشتر ُجك هايى را مى پسندند كه 
در آن ها نوعى نگاه برترى وجود داشته باشد، خواه وقتى يك نفر به 
نظر احمق برسد يا اين كه توسط فرد ديگرى احمق جلوه داده شود: 

يك تگزاسى مى پرسد: اهل كجايى؟
فارغ التحصيل هاروارد پاسخ مى دهد: من از جايى آمده ام كه جمالت 

را با حروف اضافه به پايان نمى بريم.

تگزاسى دوباره مى پرسد: باشه، اهل كجايى فالن فالن شده؟ (جمله را 
با ناسزا به پايان مى رساند)

"?Texan: "Where are you from
 Harvard grad: "I come from a place where we do not end

".our sentences with prepositions
"?.... ,Texan: "Okay – where are you from

عالوه بر ُجك هاى متداولى كه در مورد انسان ها تعريف مى شوند، 
هم  را  كامپيوتر  توسط  توليدشده  ُجك هاى  مى خواستند  محققين 
وارد  را  كامپيوترى  ُجك   5 خودشان  دليل  همين  به  كنند.  بررسى 
ُجك ها كردند تا نظر مردم را بدانند. در حالى كه در بين آنها، مردم به 
4 مورد امتيازهاى بسيار كمى دادند، يكى از آن ها توانست امتيازى 

باالتر از 35درصد ُجك هاى انسانى بدست آورد:
سوال: چه نوع قاتلى، شخصيت قوى ترى دارد؟

پاسخ: قاتلى كه براى صبحانه شير و غالت ميل مى كند (به جاى قاتل 
زنجيره اى. Cereal به معنى غالت مناسب صبحانه با شير شبيه به 

Serial به معنى زنجيره اى تلفظ مى شود.)

Q: "What kind of murderer has moral fiber
A: "A cereal killer

شد:  ارزيابى  خوب  ُجك  يك  مناسب  طول  مطالعه،  اين  در  همچنين 
حدود 100 كلمه. فكر مى كنيد بهترين موجودى كه در ُجك ها مى تواند 
جاى انسان  را بگيرد، چيست؟ محققين اين مطالعه مى گويند اردك! 
به عالوه، نتايج مطالعه نشان مى دهد كه آلمانى ها طيف شوخ طبعى 
تعريف  جك  كسى  براى  خواستيد  اگر  بنابراين  دارند.  گسترده ترى 
شما  جك  به  بيشترى  احتمال  به  چون  كنيد،  پيدا  آلمانى  يك  كنيد، 

خواهد خنديد.
به گفته محققين، شوخ طبعى براى برقرارى ارتباط ضرورى است و 
هر چه بيشتر در مورد نحوه تاثير فرهنگ و زمينه بر حس شوخ طبعى 

افراد بدانيم، بهتر و موثرتر مى توانيم با آن ها ارتباط برقرار كنيم.
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سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

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

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

باورها،  هر انسانى در مراحل زندگى، با توجه به 
نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات خود تصميم گيرى 
و  فكر  از  ناشى  او  رفتارهاى  و  اعمال  و  كند  مى 
جامعه،  مدرسه،  خانواده،  از  كه  ست  اى  انديشه 
فرهنگ و ارزش هاى اجتماعى كسب نموده است. 

العاده  فوق  توانايى  انسان،  اصلى  خصوصيات  از 
او  توانايى  خصوص  به  است؛  فكركردن  در  او  ى 
در تفكر درباره ى نحوه ى فكركردن خود، شايد از 
اوست.  هاى  ويژگى  ترين  انسانى  و  نظيرترين  بى 
همان طور كه انسان با افكار و انديشه هاى خيالى 
را  خود  نگرانى  و  اضطراب  ى  مايه  غيرمنطقى،  و 
فراهم مى كند، از طريق تفكر صحيح و منطقى نيز 
مى تواند خود را از شر ناراحتى هاى خويش، رها 

سازد. 

وقتى تفكر و رفتار آدمى عاقالنه باشد، موجودى 
كارآمد، شادمان، سرزنده و توانا خواهد بود؛ پس 
مى توان گفت هر انسانى با انديشه و افكار خود، 
زندگى اش را مى سازد و جهت مى دهد. «آلبرت 
آليس» روان شناس معروف كه نظريه ى «درمان 
عقالنى عاطفى» را ارائه داده است، اعتقاد دارد كه 
و  اضطراب  موجب  زندگى،  در  عقايدى  به  توسل 

ناراحتى روانى فرد مى گردد. 

«آليس» معتقد است وقتى حادثه اى براى فرد اتفاق 
مى افتد، او براساس تمايالت درونى و ذاتى خود 
آن  از  متضاد  و  متفاوت  2برداشت  است  ممكن 
و  عقايد  افكار،  يكى  باشد:  داشته  رويداد  و  حادثه 
باورهاى منطقى و عقالنى و ديگرى افكار، عقايد و 

برداشت هاى غيرمنطقى و غيرعقالنى. 

و  عقالنى  عقايد  و  افكار  تابع  فرد  كه  حالتى  در 
دست  منطقى  نتايج  و  عواقب  به  باشد،  منطقى 
خواهد يافت و شخصيت سالمى خواهد داشت اما 
افكار  دستخوش  و  تأثير  تحت  فرد  كه  حالتى  در 
نتايج  و  عواقب  با  گيرد،  قرار  غيرمنطقى  عقايد  و 
غيرمنطقى و غيرعقالنى مواجه خواهد شد. در اين 
حالت، فردى ست مضطرب و ناراحت كه شخصيت 

ناسالمى دارد. 

� افكار غيرمنطقى از ديدگاه آليس 

1) اعتقاد فرد به اين كه الزم و ضرورى ست همه 
اش  احترام  و  بدارند  دوست  را  او  جامعه  افراد  ى 

بگذارند. 

اين تصور، غيرعقالنى و غيرمنطقى ست زيرا چنين 
هدفى، غيرقابل دسترسى و وصول است. البته اين 
خوب است كه انسان مورد مهر و محبت و دوستى 
هرگز  منطقى،  و  عاقل  فرد  اما  گيرد  قرار  ديگران 
چنين  قربانى  را  هايش  خواسته  و  آرزوها  عاليق، 

هدفى نمى كند. 

2) اعتقاد به اين كه الزمه ى احساس ارزشمندى، 
وجود بيش ترين لياقت، شايستگى، كمال و فعاليت 

شديد است. 
اين كار عمًال امكان پذير نيست و تالش و وسواس 
و  نگرانى  اضطراب،  به  را  فرد  آن،  كسب  راه  در 
بيمارى هاى روانى مبتال مى سازد و در زندگى نيز 
احساس حقارت و ناتوانى به او دست مى دهد؛ به 
اين ترتيب، زندگى فرد همواره با شكست و ناكامى 
همراه خواهد بود اما فرد منطقى سعى مى كند كه 
نه  دهد،  انجام  خودش  خاطر  به  را  كارها  بهترين 

براى ديگران. 

3) اعتقاد فرد به اين كه كسانى كه خطا و اشتباه 
مى كنند، بايد به شدت تنبيه و سرزنش شوند. 

اين فكر، غيرمنطقى و غيرعقالنى ست زيرا تمامى 
انسان ها دچار خطا و اشتباه مى شوند. فرد منطقى 
نمى  سرزنش  را  ديگران  و  خود  هرگز  عقالنى،  و 
كند. اگر ديگران هم او را سرزنش كنند، در بهبود 
رفتار و اعمالش مى كوشد. هم چنين اگر ديگران، 
درك  در  سعى  دهند،  انجام  نادرستى  و  خطا  كار 
علل آن كار دارد و اگر بتواند، آنان را از ادامه ى 

كارهاى نادرست، بازمى دارد. 

4) اعتقاد فرد به اين كه اگر وقايع و حوادث آن طور 
نباشد كه او مى خواهد، نهايِت ناراحتى، گرفتارى و 
بيچارگى به بار مى آيد و اين مسأله براى او فاجعه 

آميز خواهد بود. 

زيرا  است  بيهوده  و  اشتباه  تفكرى،  طرز  چنين 
و  اندوه  اما  ست  طبيعى  احساس  يك  شدن،  ناكام 
موضوع  يك  مدت،  طوالنى  و  شديد  بسيار  نگرانى 
غيرعقالنى و غيرمنطقى ست. فرد منطقى، از بزرگ 
مى  امتناع  ناخوشايند،  و  نامطبوع  موقعيت  كردن 
اقدام  آن  نمودن  عادى  و  بهبود  جهت  در  و  ورزد 
مى كند. البته ممكن است كه موقعيت هاى نامطبوع 
مختل كننده، اضطراب آور و مشكل ساز باشند اما 
به آن اندازه هم كه فرد تصورش را در ذهن دارد، 
وحشتناك و فاجعه آميز نيستند، مگر اين كه خود 

او، آن ها را اين گونه تعبير و تفسير كند. 

5) اعتقاد فرد به اين كه بدبختى و ناخشنودى او به 
وسيله ى عوامل بيرونى به وجود آمده و انسان، 
توانايى كنترل غم و اندوه و اختالل هاى روانى و 
عاطفى خود را ندارد و يا اين كه توانايى اش در اين 

زمينه، بسيار كم است. 

اگر فردى بپذيرد كه اختالالت و مشكالت عاطفى، 
نتيجه ى احساسات، ارزش يابى ها و تلقين فرد به 
خودش است، در اين صورت كنترل و تغيير آن ها، 

ساده و به راحتى امكان پذير خواهد بود. 

6) اعتقاد فرد به اين كه چيزهاى خطرناك و ترس 
آور، موجب نهايت نگرانى مى شوند و فرد همواره 
بايد تالش كند تا امكان به وقوع پيوستن آن ها را 

به تأخير بيندازد. 

غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  تصور  و  انديشه  يك  اين 
ست. فرد منطقى مى داند كه خطرهاى بالقوه، به آن 
اندازه اى كه انسان از آن ها مى ترسد، وحشتناك 
نيستند و اضطراب و ناراحتى، نه تنها از وقوع آن 
ها جلوگيرى نخواهد كرد، بلكه موجب افزايش آن 
ها نيز خواهد شد. از اين رو، فرد منطقى و عقالنى، 
وقوع  امكان  كه  پرداخت  خواهد  كارهايى  انجام  به 

خطرهاى بالقوه را به حداقل برساند. 

7) اعتقاد فرد به اين كه اجتناب و دورى از بعضى 
مشكالت زندگى و مسؤوليت هاى شخصى، براى 

او آسان تر از مواجه شدن با آن هاست. 

اين نوع تفكر و اعتقاد فرد، غيرمنطقى و غيرعقالنى 
ست زيرا دورى و اجتناب از يك كار، سخت تر و 
دردناك تر از انجام آن است و عالوه بر مشكالت 
به  اعتماد  كاهش  موجب  بعدى،  هاى  نارضايتى  و 
چه  آن  عقالنى،  و  منطقى  فرد  شود.  مى  نيز  خود 
خود  ى  روزانه  كارهاى  و  زندگى  در  بايد  كه  را 
انجام دهد، بدون شكوه و شكايت زياد به انجام مى 
رساند و در عين حال، از انجام كارهاى دردناك و 

غير الزم، دورى مى جويد. او هم چنين پى مى برد 
كه زندگى، آكنده از شكست ها و موفقيت هاست؛ 
ها  ناكامى  و  مشكالت  با  كند  مى  سعى  بنابراين 
مبارزه كند و موانع را از پيش روى خود بردارد. 
هم چنين فرد منطقى، ضمن احساس مسؤوليت در 

زندگى، از حل مشكالت خود نيز لذت مى برد. 

8) اعتقاد فرد به اين كه بايد متكى به ديگران باشد 
و بر انسان قوى ترى تكيه كند. 

ديگران  به  حدودى  تا  فردى  هر  كه  آن  وجود  با 
متكى ست اما دليلى براى افزايش وابستگى وجود 
كاهش  يا  فقدان  به  شديد،  وابستگى  زيرا  ندارد 
فرد  انجامد.  مى  نفس  اعتمادبه  و  فردى  استقالل 

منطقى و عقالنى براى كسب استقالل و مسؤوليت 
از  هم  وقت  هيچ  اما  كند  مى  تالش  خويشتن  براى 
ورزد.  نمى  امتناع  ديگران  الزم  هاى  كمك  دريافت 
هم  اگر  و  كند  مى  خطر  لزوم،  هنگام  به  چنين  هم 
شكست خورد، آن را تجربه اى براى پيشرفت خود 

مى داند. 

گذشته  وقايع  و  تجارب  كه  اين  به  فرد  اعتقاد   (9
و تاريخچه ى زندگى، تعيين كننده ى مطلق رفتار 
كنونى او هستند و اثرات اتفاقات گذشته را به هيچ 

وجه نمى توان ناديده انگاشت. 

فرد  ست.  غيرعقالنى  و  غيرمنطقى  هم  عقيده  اين 
مهم  را  گذشته  كه  حال  عين  در  عقالنى  و  منطقى 
و  رفتار  اثرات  بررسى  با  تواند  مى  شمارد،  مى 
نگران  و  اشتباه  باورهاى  و  عقايد  تحليل  و  تجزيه 
اعمال  و  رفتار  تغيير  به  خود،  ى  گذشته  ى  كننده 
كنونى خويش اقدام كند. فرد سالم بيش از آن چه 
وضعيت  و  حال  زمان  به  دارد،  توجه  گذشته  به 

موجود توجه مى كند. 

10) اعتقاد فرد به اين كه براى هر مشكلى، هميشه 
يك راه حل درست و كامل وجود دارد و اگر انسان 
به آن دست نيابد، بسيار وحشتناك و فاجعه آميز 

خواهد بود. 

عقالنى  و  منطقى  فرد  ست.  غيرعقالنى  عقيده،  اين 
مى كوشد تا حتى االمكان راه حل هاى متعددى را 
براى مشكل خويش بيابد و از بين آن ها، بهترين و 
عملى ترين راه حل را انتخاب كند. او هم چنين آگاه 
است كه هيچ راه حلى كامل نيست و سودمندى و 
مفيدبودن راه حل ها، امرى نسبى ست و برحسب 

موقعيت هاى مختلف، تغيير مى كند.
   

برگرفته از نشريه موفقيت 

درباره خودتان سالــم 
فكــــر مى كنيد؟  

   على پورعليرضا توتكله
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چگونگي تاثير خشونت 
خانوادگي روي مغز فرزندان

رخ  مغز  در  تغييراتي  مداوم  استرس هاي  نتيجه  در 
حساس  حد  از  بيش  پاسخ گر  سيستم هاي  مي دهد كه 

مي شوند
بر اساس تحقيقات اخير، خشونت و پرخاشگري هاي خانوادگي همان گونه كه جنگ روي 
سربازان اثرگذار است مغز فرزندان را تحت تاثير قرار مي دهد. محققان دريافتند استرس 
دو  بخصوص  مي كند  مختل  را  استرس  به  پاسخ گر  سيستم هاي  بچه ها  زندگي  در  مداوم 
بخش حساس مغز يعني آميگداال و اينسوال را تغيير مي دهد. بدن و مغز انسان به گونه اي 
عمل مي كنند كه به خاطر سالمتي فرد هميشه براي شناسايي و واكنش به خطرات موجود 
و  سخت  شرايط  در  را  ما  زيرا  مي رود  شمار  به  مهمي  بسياري  توانايي  اين  و  آماده اند 
نامطلوب حفظ مي كند. با اين حال در نتيجه استرس هاي مداوم و هميشگي تغييراتي در مغز 

رخ مي دهد كه سيستم هاي پاسخ گر و هشدار دهنده بيش از حد حساس مي شوند. 

آميگداال در مغز انسان ها بخشي است كه وظيفه واكنش هاي احساسي و عاطفي، حافظه و 
نيز پيش بيني و آمادگي براي روبه رو شدن با استرس را بر عهده دارد. اينسوال قسمتي از 
شبكه عصبي است كه درد و ورودي هاي حسي و عاطفي را پيش بيني مي كند و به بدن و 
مغز كمك مي كند تا در مقابل آسيب هاي احتمالي و بالقوه از خود دفاع كنند. مراقبت و دفاع 
از خود مهارت هايي هستند كه براي ادامه زندگي ضروري اند بنابراين استرس بيش از حد 
باعث مي شود فرد بيشتر در معرض مشكالت روحي و رفتاري به ويژه نگراني و دلواپسي 
قرار گيرد. وقتي شخصي در موقعيت هاي استرس زا مانند خشونت ها و پرخاشگري هاي 
خانوادگي هميشگي قرار مي گيرد، آميگداال بيش از حد توان واكنش نشان مي دهد و با اين 
در  بود  خواهد  انرژي تر  پر  و  سريع تر  تهديدها  به  بدن  هشدار  سيستم هاي  واكنش  اتفاق، 

نتيجه عكس العمل هاي مغز از حالت عادي خارج مي شود. 
اين پديده عصبي در نشانه هاي فشار رواني پس از آسيب (PTSD) در سربازان مشاهده 
جنگي  مناطق  از  كه  سربازاني  آميگداالي  حتي  داد  نشان  عصبي  آزمايش هاي  است.  شده 
نشان  واكنش  عادي  غير  طور  به  دارند  عادي  عاطفي  عكس العمل هاي  و  مي گردند  بر 
خود  از  و  شوند  ساز  مشكل  تا  آماده اند  مواقع  بيشتر  افراد  اينگونه  درنتيجه  و  مي دهد 
عكس العمل غير معمول بروز دهند. پژوهشگران مي گويند بچه هايي كه مداوم در خانواده 
خشونت و پرخاشگري مي بينند تغييرات در واكنش پذيري آميگداال و اينسوال ي آنها مشابه 
عكس العمل هايي است كه در مغز سربازان برگشته از جنگ به وجود مي آيد. حتي اگر اين 
فرزندان نشانه هاي بيروني مانند افسردگي يا نگراني را نداشته باشند فعاليت مغزشان به 
گونه اي است كه هر لحظه امكان واكنش بيش از حد به خطرات احتمالي از سوي آنها وجود 
دارد. در اين تحقيقات وقتي بچه هاي خانواده هاي پرخاشگر تصاوير صورت هاي عصباني 
را مي ديدند فعاليت آميگداال و اينسوالي مغزشان كامال بيش از حد بود و هر چه بچه ها در 
زندگي شان خشونت بيشتري تجربه كرده بودند پاسخ هاي عصبي در قسمت هاي كنترل 
خانواده هاي  بچه هاي  اگر  حتي  مي دهد  نشان  تحقيق  اين  نتايج  بود.  قوي تر  مغز  استرس 
پاسخ گر  عصبي  سيستم هاي  ندهند  بروز  بيروني  و  آشكار  نشانه هاي  پرخاشگر  و  خشن 
به استرس در مغزشان بيش از حد فعال است. شايد در كوتاه مدت اين نكته مثبتي براي 
رو به رو شدن با تهديدات قلمداد شود اما در بلند مدت مشكالت فراواني به وجود خواهد 
آورد. محققان مي گويند اين واكنش پذيري بيش از حد به استرس رشد بچه ها را تحت تاثير 

قرار مي دهد.

7 چاشنـي،
 7 خاصـيـت
ترجمه: ياسمين ثريا

كمتر كسي است كه بتواند صادقانه ادعا كند كه غذاهاي 
سرخ كردني، سوسيس، كالباس، انواع چيپس و پفك را 

اصًال دوست ندارد.....
 اما وقتي پاي سالمت در ميان است خيلي ها تمام سعي 
خوراكي هاي  اين  از  امكان  حد  تا  مي كنند  را  خودشان 
غذاهاي  انواع  به  بنابراين  بپرهيزند.  سرطان زا  و  مضر 
سالم كه با روش هاي مناسب (مثال آب پز و بخارپز) طبخ 
شده اند، روي مي آورند. محققان به كمك اين دوستداران 
بدون  مي توان  كه  كرده اند  اعالم  و  شتافته اند  سالمت 
روي آوردن به مواد غذايي مضر، تنها با افزودن انواع 
در  مطلوب  و  دلچسب  طعمي  تازه،  سبزيجات  و  ادويه  

سالمت  بخش  خواص  از  و  كرد  ايجاد  غذاها  انواع 
چاشني ها (مهار اشتها، سهولت هضم، ارتقاي حافظه و 
حتي مبارزه با بيماري هاي قلبي و سرطان)بهره مند شد. 

1.كچاپ - خاصيت: كاهش خطر بيماري هاي 
قلبي عروقي

دليل اش چيست؟ ليكوپن، آنتي اكسيدان قوي موجود در 
مقدار  مي كند.  آهسته  را  شرايين  تصلب  روند  كچاپ، 

مصرف روزانه: 3 تا 4 قاشق غذاخوري
 بعضي ها هنگام خريد سس گوجه فرنگي دنبال مارك هايي 
اما  مي كنند  توليد  روشن  رنگ   به  سس هايي  كه  هستند 
دارد.  بيشتري  ليكوپن  باشد  تيره رنگ  تر  كچاپ  هرچه 
مي توانيد كچاپ را روي انواع ساندويچ هاي تان بريزيد 
كبابي  يا  پخته  مرغ  و  سير  پخته،  سبزيجات  انواع  با  يا 
ميان وعده اي سالم و خوش مزه حاضر كنيد و البته نوع 

خانگي آنها ارجح  است.

2.عسل طبيعي تيره - خاصيت: ضدپيري 
از  سرشار  عسل  نوع  اين  چيست؟  دليل اش 
اثرات  از  را  بدن  سلول هاي  كه  است  آنتي اكسيدان هايي 
خطر  و  مي كند  محافظت  آزاد  راديكال هاي  مخرب 
را  شناختي  اختالالت  و  سرطان  قلبي،  بيماري هاي 
مي كاهد. مقدار مصرف روزانه: 2 تا 4 قاشق غذاخوري 

در روز
طعم عسل بسيار قوي است و افزودن تنها مقدار اندكي 
بسيار  طعم  چاي  و  صبحانه  غالت  ماست،  به  آن  از 
مطلوبي ايجاد خواهد كرد. سعي كنيد در طول روز به 
سالمت بخش  و  طبيعي  شيرين كننده  اين  از  شكر  جاي 

استفاده كنيد.

3.تربچه قرمز -خاصيت: سم زدايي
دليل اش چيست؟ برگ ها و قسمت قرمز تربچه سرشار 
از ماده اي به نام گلوكوزينوالت هستند. گلوكوزينوالت ها 

رشد  مانع  و  داده  افزايش  سم زدايي  در  را  كبد  توانايي 
سلول هاي سرطان مي شوند. بد نيست بدانيد تربچه 10 
برابر كلم بروكلي گليكوزينوالت دارد و به عنوان بهترين 
مصرف  مي شود.مقدار  شناخته  تركيبات  اين  منبع 

روزانه: 2 تا 3 عدد
انواع  ماهي،  ماست،  همراه  به  مي توانيد  را  تربچه 

ساندويچ ها و كوكوها ميل كنيد.

حافظه  تقويت  خاصيت:   - زيتون  4.روغن 
بلندمدت

اسيداولئيك  غني  منبع  روغن  زيتون  چيست؟  دليل اش 
است كه در بدن به اولئواتانول آمين(OEA) - هورموني 
است كه مغز را در وضعيت سالمت قرار مي دهد- تبديل 

مي شود. 
را  چسب  حكم  حافظه  براي   OEA مي گويند  محققان 
دارد و تمام قسمت هاي آن را با هم مرتبط مي كند.مقدار 

مصرف روزانه: چند قاشق غذاخوري
آنها  روي  و  كنيد  كباب  را  مختلف  سبزيجات  مي توانيد 

يك قاشق روغن زيتون و سركه بريزيد و بخوريد.

5.دارچين -خاصيت: تثبيت سطح قندخون
دليل اش چيست؟ افزودن نصف قاشق دارچين به مواد 
قند  سطح  افزايش  روند  نشاسته اي  يا  شيرين  غذايي 
خون را آهسته تر مي كند. اين ادويه حساسيت هورمون 
بيشتر  قندخون  نتيجه  در  و  مي برد  باال  را  انسولين 
مصرف مي شود و از نوسان سطح قندخون جلوگيري 

مي كند.مقدار مصرف روزانه: يك قاشق چاي خوري
و  شيرين  چاي  و  الته  قهوه  صبحانه،  غالت  كيك،  در 
برنج تان كمي   دارچين بپاشيد. همچنين مي توانيد دارچين 
خشك  ميوه  و  كمي   آجيل  و  گشنيز  زيره،  همراه  به  را 

مخلوط كرده و يك ميان وعده خوش مزه تهيه كنيد.

6.سس فلفل -خاصيت: كاهش اشتها
خاطر  به  قرمز  فلفل  تيز  و  تند  طعم  چيست؟  دليل اش 
وجود ماده اي شيميايي به نام كپسيسين است. اين ماده 
نه تنها سبب كاهش ترشح هورمون گرسنگي مي شود، 
افزايش  را  اشتها  سركوب كننده  هورمون  مقدار  بلكه 

مي دهد. 
تحقيقات نشان داده اند مقدار كالري مصرفي افرادي كه 
سس فلفل مي خورند تا 16 درصد كاهش مي يابد. مقدار 

مصرف روزانه: به مقدار كم
درباره اش بيشتر بدانيم: مي توانيد اين سس خوش طعم 
را روي ساالد، ماست، سوپ يا انواع خوراك ها بريزيد 

و نوش جان كنيد. 
7.فلفل سياه  - خاصيت: جلوگيري از سرطان

دليل اش چيست؟ پيپرين يك ماده قليايي در فلفل سياه 
را  سرطاني  سلول هاي  تكثير  جلوي  مي تواند  كه  است 
بستگي  خودتان  ذايقه  به  روزانه:  مصرف  بگيرد.مقدار 

دارد.
طعم  غذاها  انواع  و  ذرت  ماست،  به  سياه  فلفل  افزودن 

دلچسبي به آنها خواهد داد.
Prevention :منبع
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چگونه مقصودمان را براي آرايشگرمان روشن كنيم؟

سرم را سرسري متراش، 
اي استاد سلماني!

ترجمه:سميه مقصودعلي

يكي از مسايلي كه در ظاهر خانم ها و آقايان اهميت زيادي دارد، آرايش 
موهاست. براي آنكه هميشه بتوانيد به آرايش دلخواه موهايتان دست 
داشته  آرايشگرتان  زبان  مشابه  زباني  كه  است  مهم  بسيار  يابيد، 
باشيد...  شايد براي شما هم پيش آمده باشد كه به آرايشگاه برويد 
كند  سشوار  يا  رنگ  كوتاه،  را  موهايتان  بخواهيد  آرايشگرتان  از  و 
اما كاري كه او انجام داده، گرچه زيبا بوده اما مطابق نظر و تصوير 
ذهني شما نبوده است. بپذيريم كه زبان ما و آرايشگرها تفاوت دارد 
و دركي كه ما از كوتاه بودن،  رنگ قهوه اي، مش، بلوند، فر و... داريم، 
آنكه  از  قبل  دارد.  وجود  آرايشگر  ذهن  در  كه  نيست  چيزي  دقيقا 
آرايشگر دست به كار شود، سعي كنيد با زبان روشن خواسته خود 
را دقيقا به او بفهمانيد. براي آنكه وقتي از آرايشگاه بيرون مي آييد، 
پيش خود نگوييد «اين همان رنگي نبود كه مي خواستم» يا «اين همان 

فري نيست كه ديده بودم»...، به توصيه هاي زير عمل كنيد.

بلوند طبيعي يعني چه؟
بلوند  موهايم  «مي خواهم  مي گوييد:  و  مي رويد  آرايشگرتان  پيش 
بلوند  طبيعي،  بلوند  از  منظورتان  مشخص كنيد  بايد  باشد!»  طبيعي 
روشن و زرد است يا بلوند مات و خاكستري. درواقع بلوند طبيعي 
دو رنگ دارد و درون آن رنگ خاكستري مخلوط مي شود و درنتيجه 
سو  يك  از  است.  خاكستري  و  مات  روشن،  بلوند  درنهايت  مو  رنگ 
ممكن است درون آن رنگ عسلي وجود داشته باشد درنتيجه رنگ 
مو بلوند، روشن، براق و طاليي مي شود. به آرايشگرتان بگوييد كدام 

طيف رنگ بلوند را مي پسنديد.

 از رنگ تيره چيست؟
گاهي به آرايشگر مي گوييد: «مي خواهم رنگ   موهايم تيره باشد.» بهتر 

است دقيقا مشخص كنيد منظورتان از تيره چيست؟ قهوه اي روشن، 
مي  گوييد  آرايشگر  به  وقتي  مشكي...؟  يا  تيره  بلوطي  تيره،  قهوه اي 
مي خواهم موهايم قهوه اي باشد، رنگي كه او به موهاي شما مي زند، 
مي آيد  طبيعي  مشكي  شما  چشم  به  درنهايت  كه  است  تيره  قهوه اي 
ولي در مقايسه با رنگ مشكي كه آرايشگر روي موها مي زند، بسيار 

روشن تر است!
بهتر است قبل از آنكه نام رنگي را ببريد، ابتدا در كاتالوگ رنگ نمونه 

آن را نشان آرايشگرتان بدهيد تا دقيقا متوجه خواسته شما شود.

منظورتان از موي كوتاه را مشخص كنيد
گفت:  آرايشگر  خانم  به  و  شد  آرايشگاه  سالن  وارد  ميانسالي  خانم 

سن  اين  در  موها  داشتن  نگه  بلند  كنم.  كوتاه  را  موهايم  «مي خواهم 
و سال كار ساده اي نيست.» آرايشگر كارش را آغاز كرد اما بعد از 
اتمام كار وقتي آينه را پشت سر خانم گرفت تا موهايش را ببيند، با 
نارضايتي مشتري روبرو شد. خانم ميانسال در حالي كه اخم هايش 
درهم فرو رفته بود، گفت: «نمي خواستم پشت گردنم ديده شود.» اين 
مي دهد.  رخ  آرايشگر  و  مشتري  نبودن  هم زبان  دليل  به  نيز  مشكل 
كوپي  مدل  چه  مي خواهيد  دقيقا  بفهمانيد  آرايشگرتان  به  بايد  شما 
مدل هاي  ژورنال  است  بهتر  باشد.  كجا  تا  موهايتان  و  باشيد  داشته 
كوتاهي مو را در آرايشگاه ورق بزنيد و دقيقا مدلي كه دوست داريد 
به آرايشگرتان نشان دهيد. حتي در مورد اينكه موهايتان با توجه به 
از  نيز  خير  يا  درآيد  مدل  آن  به  شبيه  مي تواند  كم پشتي  يا  پرپشتي 

آرايشگرتان بپرسيد.

مي خواهيد چتري بگذاريد؟
پر  را  پيشاني  جلوي  كه  است  مو  رديف  يك  چتري،  موي  از  منظور 
مي كند و بلندي آن حداكثر تا روي مژه هاست و بنا به نظر مشتري 
موهاي جلوي  افراد دوست دارند  باشد. برخي  هم  مي تواند كوتاه تر 
پيشاني شان كوتاه باشد اما نه در حد چتري و در دو طرف صورت 
قرار بگيرد و در صورت نياز بتوان آن را با ساير موها عقب داد يا 
پشت گوش انداخت. وقتي به آرايشگرتان مي گوييد مي خواهم موهاي 
جلوي پيشاني ام كوتاه شود، دقيقا برايش مشخص  كنيد اين مو چقدر 

كوتاه يا بلند شود!

3 نكته براي پشيمان نشدن
با  كه  هستيد  شما  اين  درنهايت  اما  است  حرفه اي  يك  شما  آرايشگر 
موهايتان زندگي مي كنيد. پس تصميم نهايي را خودتان بگيريد. براي 
خواست  آرايشگر  اگر  و  مي خواهيد  چه  كه  دهيد  توضيح  دقيقا  او 
مي آيد،  شما  به  بيشتر  تيره  يا  كوتاه  موي  مثال  كه  كند  متقاعدتان 
اول  نكنيد.  عجله  هرگز  مي پسنديد.  كه  دهيد  انجام  را  كاري  هم  باز 
و  كنيد  صحبت  آرايشگر  با  آن  مورد  در  و  پيدا  مي پسنديد  كه  مدلي 
مطمئن شويد از عهده مدل كوتاه، مش يا رنگ انتخابي شما برمي آيد 
و بعد موهاي خود را به دستان او بسپاريد. اگر آرايشگرتان را تغيير 
شيوه  و  سليقه  مورد  در  او  با  صحبت  صرف  را  جلسه  يك  داده ايد، 
كارش و رنگ هاي مورد عالقه تان كنيد. اگر همديگر را بهتر بشناسيد، 

grazia.fr :نتيجه بهتري خواهيد گرفت.   منبع

عجايب پزشكي

اين زن اگر بخندد،
 مي ميرد!

به  اگر  مبتالست،  عصبي  نادر  نارسايي  به  كه  جواني  معلم 
شدت بخندد از دنيا مي رود. دليل مرگ او، فشرده شدن مغز 
به جمجمه و ستون فقرات است. «كارولين گيبونز» 23 ساله، 
از بيماري اي به نام «شياري مالفورماسيون» يا بزرگي بيش 

از حد قسمت تحتاني مغز رنج مي برد...

كانال  به  مغز  مايع  انتقال  مسدودشدن  باعث  بيماري  اين   
حركت  از  پس  بالفاصله  جوان  خانم  اين  مي شود.  نخاعي 
و  بريده  بريده  زدن  حرف  ديد،  تاري  دچار  سر،  ناگهاني 
ميگرن هاي فلج كننده خواهد شد. پرش هاي بلند و ناگهاني هم 
مي توانند باعث فشرده شدن مغز به انتهاي جمجمه و كانال 
نخاعي و مرگ كارولين شوند. كارولين گرفتار سردرد هاي 
به  بايد  مي كرد  فكر  و  مي ديد  تار  چشم هايش  و  بود  شديد 
چشم پزشك مراجعه كند و هرگز تصور نمي كرد روزي به 
او بگويند به بيماري نادري مبتالست اما به حرف مادرش 
رفت.  همپتون  ساوت  عمومي  بيمارستان  به  و  كرد  گوش 
وقتي  ولي  مبتالست  مننژيت  به  او  بودند  معتقد  پزشكان 
بيماري  به  شد  مشخص  گرفتند،  سي تي اسكن  مغزش  از 
«شياري مالفورماسيون» نوع 1 مبتالست. او هفته اول پس 
دريافت  مورفين  درد،  تسكين  براي  بيماري اش  تشخيص  از 
منتقل  عصبي  مراقبت هاي  مركز  به  دوم  هفته  در  و  مي كرد 
شد تا تحت نظر باشد. او روزانه بيش از 50 داروي مسكن 
اما  كند  تحمل  را  درد  و  فشار  بتواند  تا  مي كند  مصرف 
عوارض جانبي بيماري و داروها بر عملكرد شغلي اش تاثير 
مخربي گذاشته است. كارولين پس از 2 بار به تاخير انداختن 
از  مهره  چند  جراحان  كرد  موافقت  سرانجام  جراحي،  عمل 
ستون فقراتش خارج كنند تا فضايي 5/2 سانتي متري براي 
بي خوابي  بيماري  به  اكنون  او  شود.  فراهم  او  بزرگ  مغز 
مبتالست و نمي تواند بيش از 60 دقيقه در شبانه روز بخوابد. 
از هر هزار نفر، يك نفر به اين بيماري نادر مبتال مي شود و 

ساالنه 6 نفر از اين بيماران از دنيا مي روند.
Daily mail :منبع
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همه روزهاي هيجان 
انگيز پيرمرد 70 ساله 

در اولدترافورد 
قرن  ربع  با  سرخ  شياطين  موفق  سرمربي  فرگوسن،  الكس  سر 
سابقه در هدايت منچستريونايتد و رسيدن به 70 سالگي هنوز هم 
با انگيزه و انرژي زيادي كار مي كند و حتي به تازگي اعالم كرده 
كه تصميم دارد سه سال ديگر نيز در اولدترافورد مانده و به كارش 
ادامه دهد. پيرمرد اسكاتلندي كارش را زماني در ليگ جزيره آغاز 
قدرت  اوج  در  بريتانيا  وقت  نخست وزير  تاچر،  مارگارت  كه  كرد 
دست  در  را  امور  زمام  كشور  اين  در  محافظه كاران  و  بود  خود 

كشور  اين  سياستمداران  و  بريتانيا  تاكنون  زمان  آن  از  داشتند. 
تغييرات زيادي كرده اند اما فرگوسن همچنان در يونايتد حكمراني 

مي كند. 

از  عبور  و  خود  بازسازي  مشغول  سال 1986  در  جزيره  فوتبال 
يك بحران جدي بود. يكسال پيش از آن انگلستان دو فاجعه بزرگ 
زشت  را  محبوب  ورزش  اين  چهره  و  بود  گذاشته  سر  پشت  را 
كرده بود كه البته هيچكدام از آنها ربطي به تاچر نداشت. پس از 
فاجعه ورزشگاه «هيسل» و سپس آتش سوزي در استاديوم خانگي 
برادفورد سيتي كه جان 95 هوادار فوتبال را گرفت، آمار تماشاگران 

ليگ اين كشور به پايين ترين ميزان در تاريخ خود رسيد. اين اتفاقات 
در نهايت باعث شد تا قانوني به تصويب برسد كه هواداران تنها 
خواهند  ورزشگاه ها  در  حضور  به  قادر  شناسايي  كارت  ارائه  با 
بود. گلي كه ديه گو مارادونا، ستاره سابق فوتبال آرژانتين با دست 
وارد دروازه انگليسي ها كرد، مشت ديگري بر پيكره در هم شكسته 
ورزش  اين  مبدع  را  خود  كه  آنها  و  كرد  وارد  كشور  اين  فوتبال 

مي دانستند حاال روزهاي سياهي را تجربه مي كردند. 

رد پيشنهاد آرسنال 

آبردين  در  موفقيت  از  پس  كه  فرگوسن  هم  باز  شرايط  اين  با 
محبوبيت زيادي در اسكاتلند به دست آورده بود، پا پس نكشيد و 
با اشتياق راهي ليگ انگلستان شد. او كه پيش از آن پيشنهاد تاتنهام 
و آرسنال را براي مربيگري رد كرده بود، روز ششم نوامبر 1986 
با مارتين ادوارد، مدير اجرايي آن زمان باشگاه به توافق رسيد و 
موفق ترين همكاري تاريخ فوتبال انگلستان آغاز شد. ران اتكينسون، 
سرمربي قبلي يونايتد خرابه اي را براي فرگوسن به ميراث گذاشته 
بود كه بازسازي آن به زمان زيادي نياز داشت. تيم در رتبه بيست 
و  خوشگذراني  به  تيم  اين  ستاره هاي  و  داشت  قرار  جدول  يكم  و 
نوشيدن مشروبات الكلي بيش از فوتبال عالقه داشتند تا جايي كه 
فرگوسن سطح آمادگي جسماني نفراتي را نااميدكننده خواند. قطعا 

كار در منچستر تفاوت هاي زيادي با آبردين داشت. 

يونايتد در پايان فصل در جايگاه يازدهم قرار گرفت و فرگوسن تا 
حد زيادي با بازيكنان و فضاي فوتبال انگليس آشنا شد. او نه تنها 
بايد تيمش را بازسازي مي كرد، بلكه نياز به ايجاد تغييرات زيادي 
در باشگاه داشت. خود وي مي گويد:«در آن زمان اعتقاد نداشتم كه 
اين  براي  كه  بود  باشگاه  بازسازي  هدفم  بلكه  بسازم،  را  تيم  بايد 
كار بايد كار روي تيم هاي پايه و پرورش جوانان را در دستور كار 
قرار مي داديم. من با تيمي روبه رو بودم كه انگيزه اي براي مبارزه و 
تالش بيشتر نداشت. به همين دليل تصميم گرفتم به اين روند خاتمه 
دهم. 9 يا 10 بازيكن را كنار گذاشتم و 5،6 بازيكن جديد به خدمت 

گرفتم تا تيم جديد را بنا كنم.» 

او در ادامه نفرات تاثيرگذاري چون نورمن وايت سايد و پل مك گراث 
را كه بازيكنان را عليه سرمربي و كادر فني تحريك مي كردند، كنار 
گذاشت تا به اين ترتيب فرمول موفقيت در فوتبال را پيدا كند. البته 
موفقيت هاي او در يونايتد در همان ابتدا آغاز نشد و پس از رسيدن 
دوباره تيم به منطقه سقوط، تحت فشار زيادي از سوي هواداران 
قرار گرفت و حتي زمزمه هاي اخراج فرگوسن از اولدترافورد نيز 
به گوش رسيد. شكست برابر ناتينگهام فارست در دور سوم جام 
حذفي انگلستان در سال 1990 مي توانست پايان دوران او در جمع 
شياطين باشد و به نظر مي رسيد فرگي نمي تواند مربي موفقي براي 

اين تيم باشد. 

سخت  بسيار  فرگوسن  حضور  نخست  مي گويد:«سال هاي  ادوارد 
و دشوار گذشت. او در نوامبر 1986 به منچستر آمد و تا پيش از 
ماه مي 1990 كه نخستين جام خود را فتح كرد، هيچ افتخاري به 
وقتي  اما  دهيم  انجام  اقدامي  نداشتيم  دوست  بود.  نياورده  دست 
ما  است.  ناپذير  اجتناب  تغييرات  ايجاد  نمي كنيد  كسب  جامي  هيچ 
جام  اين  خوشبختانه  و  مي كرديم  تصميم گيري  زمينه  اين  در  بايد 
در همان سال به دست آمد و او در اولدترافورد ماندني شد.» كمتر 
كسي انتظار داشت كه ناتينگهام فارست كه در آن سال ها نمايش 
خوبي ارائه مي كرد برابر يونايتدي كه مدت ها به پيروزي نرسيده 
بود، مغلوب شود اما به لطف گل تاريخي مارك رابين اين اتفاق رخ 
داد و در پايان آنها جام حذفي را باالي سر بردند تا مانع از اتخاذ 
يك تصميم فاجعه بار در باشگاه شده و عصر طاليي سرالكس در 

تئاتر روياها آغاز شود.

ورزش
شوك به آرسنال در آخرين ثانيه 

بازگشت چلسي به جمع 
مدعيان جزيره

نتيجه   با  چلسي  برتر  ليگ  شب  دوشنبه  ديدارهاي  مهم ترين  در 
دو بر يك از سد ولورهمپتون گذشت و آرسنال با همين نتيجه  
از فوالم شكست خورد. بازي هاي ليگ برتر انگليس كه در ايام 
تعطيالت سال نو ميالدي به صورت فشرده دنبال مي شود، روز 
دوشنبه با انجام پنج بازي وارد هفته  بيستم شد. چلسي ميهمان 
ولورهمپتون بود كه نتيجه  تالش دو تيم در نيمه اول بدون گل 
ماند. با شروع نيمه دوم شاگردان وياس بواس بر شدت حمالت 
انداخت.  پيش  را  چلسي   54 دقيقه  در  راميرس  و  افزودند  خود 
خودي  تماشاگران  مقابل  در  نداشت  دوست  كه  ولورهمپتون 
را  مساوي  گل  استيفان  توسط   85 دقيقه  در  بخورد،  شكست 
وارد دروازه  آبي پوشان شهر لندن كرد، اما تنها چهار دقيقه بعد 
سرمربي  رساند.  ثمر  به  چلسي  براي  را  دوم  گل  لمپارد  فرانك 
چلسي پس از كسب پيروزي مقابل ولور همپتون مدعي شد كه 
تيم او با اين نتيجه  به جمع مدعيان قهرماني ليگ برتر بازگشته 
است. اگر چه چلسي با احتساب اين پيروزي هنوز هشت امتياز 
از تيم دوم جدول فاصله دارد و يك بازي بيشتر نيز انجام داده، 
عنوان  مدعيان  جمع  به  تيمش  كه  است  معتقد  بواس  وياس  ولي 
قهرماني بازگشته است: «اگر بتوانيم در پنج، شش بازي متوالي 
پيروز شويم، كه توانايي اين كار را هم داريم مي توانيم به كسب 
عنوان قهرماني ليگ اميدوار باشيم. در ماه دسامبر معلوم شد كه 
تيم هاي صدر جدول ممكن است، امتياز از دست بدهند. با توجه 
امتياز   90 كسب  شايد  مي افتد،  جدول  صدر  در  كه  اتفاقاتي  به 

توسط يك تيم در فصل، واقع گرايانه نباشد.» 

وياس بواس همچنين از ستايش لمپارد به دليل گلي كه به ثمر 
تيم  كل  تالش  حاصل  را  پيروزي  اين  و  كرد  خودداري  رساند 
دانست. از طرف ديگر، لمپارد زننده گل برتري تيم چلسي اذعان 
اول  نيمه  در  كه  خطايي  دليل  به  كه  بود  شانس  خوش  كه  كرد 
يك  به  داور  و  نگرفته  قرمز  كارت  شد،  مرتكب  هميل  آدام  روي 
كارت زرد اكتفا كرده است: «قلبم در دهانم بود. در آن صحنه 
باقي  زمين  در  كه  بودم  شانس  خوش  ولي  نداشتم،  بدي  قصد 
ماندم. مستقيما به هميل گفتم كه واقعا متاسفم.» آرسنال نيز در 
در  بود.  خود  لندني  همشهري  ميهمان  فوالم  خانگي  ورزشگاه 
مدافع  كوشيلني  لورن   21 دقيقه  گل  با  آرسنال  ابتدا  ديدار،  اين 
دقيقه  كه 12  حالي  در  دوم،  نيمه  در  افتاد.  پيش  خود  فرانسوي 
كارت  دريافت  با  ژورو  يوهان  بود،  مانده  باقي  بازي  پايان  به 
زرد دوم از بازي اخراج شد تا آرسنال 10 نفره به بازي ادامه 
دهد. فوالم از 10 نفره شدن مهمان خود نهايت استفاده را برد 
در  كشاند.  تساوي  به  را  بازي   85 دقيقه  در  سايدول  استيو  و 
گذشته  بازي  شده  تلف  زمان  از  دقيقه  دو  كه  حالي  در  نهايت 
تير  زامورا  بابي  بودند،  مسابقه  پايان  سوت  منتظر  همه  و  بود 
خالص را به شاگردان آرسن ونگر شليك كرد تا توپچي ها اين 
ونگر،سرمربي  آرسن  كند.  واگذار  يك  بر  دو  نتيجه   با  را  بازي 
آرسنال قضاوت ضعيف داور را علت شكست تيمش مقابل فوالم 
خود  اشتباه  تصميمات  با  ديدار  اين  داور  من  نظر  برشمرد: «به 
زرد  كارت  داد.  قرار  تاثير  تحت  را  بازي  نتيجه  كامل  طور  به 
اول براي «ژورو» اشتباه بود و در صحنه كارت زرد دوم اين 
بازيكن هم بايد يك خطا به سود تيم ما گرفته مي شد. ما اگر 11 
نفره باقي مي مانديم به مشكل برنمي خورديم. خيلي دشوار است 
دهيد  انجام  را  خود  بازي  دومين  ساعت  فاصله 48  در  شما  كه 
و سپس مجبور شويد با يك يار كمتر بازي كنيد. در نيمه اول، 
خطاي مدافع فوالم روي بازيكن ما 100 درصد پنالتي بود.»اين 
نتايج باعث شد كه چلسي 37 امتيازي شود و با يك پله صعود به 
جاي آرسنال در رده چهارم جدول قرار بگيرد. در حال حاضر 

منچسترسيتي و منچستريونايتد تيم هاي اول و دوم جدولند.

مورينيو: اگر مي توانستم 11 تعويض مي كردم 
رئال مادريد در جام حذفي اسپانيا به سختي مهمان خود را شكست داد. بازي هاي رفت مرحله يك هشتم نهايي جام حذفي اسپانيا با انجام 
چهار ديدار آغاز شد كه در مهم ترين بازي، رئال مادريد در حالي كه در نيمه اول با دو گل از ماالگا عقب افتاده بود، در نهايت موفق شد 
اين تيم را با نتيجه 3 بر 2 شكست دهد. سامي خديرا، گونسالو ايگواين و كريم بن زما زنندگان گل هاي رئال بودند. سرمربي رئال مادريد 
تعويض باخت با پيروزي را حاصل ريسك در تعويض هايش مي داند: «عملكرد تيم ما در نيمه نخست به هيچ وجه خوب نبود. تمركزمان 
را از دست داديم و اشتباه هاي زيادي داشتيم اما تيم ما در نيمه دوم به لطف تالش زياد و حمايت هواداران توانست به بازي برگردد. 
حمايت تماشاگران واقعا عالي بود. كمتر اتفاق مي افتد تيمي كه از حريفش عقب است اين گونه مورد تشويق قرار گيرد. حاال براي بازي 
برگشت ما يك گل از ماالگا پيش هستيم. بايد از بازيكنانم بپرسم كه چرا در نيمه دوم توانستند خوب بازي كنند؟ چرا اين بازي خوب را در 
نيمه نخست انجام ندادند؟» ژوزه مورينيو درباره تعويض هايي كه در اين ديدار انجام داد، گفت: «به هيچ وجه با تعويض هايم نمي خواستم 
نتيجه بازي را گردن كسي بيندازم. تعويض هايم به هيچ وجه به اين معني نبود كه آنها از بقيه بدتر بازي كرده اند و بايد از زمين خارج 
شوند. اگر قانون محدوديت نداشت همه بازيكنان را تعويض مي كردم، به هر حال مسئله مهمي نيست.» آقاي خاص درباره شانس قهرماني 
سپيدپوشان در جام حذفي و دفاع از عنوان سال گذشته گفت: «فكر مي كنم در اين رقابت ها شرايط خوبي داريم و با وجود نيمه نخست 
نااميد كننده مقابل ماالگا مي توانيم در پايان قهرمان شويم. البته نمي خواهم خيال پردازي كنم. فعال تمركز ما بر روي بازي بعدي ما مقابل 
گرانادا و پس از آن ديدار برگشت مقابل ماالگا خواهد بود. اگر قرار بود ببازيم ترجيح مي دادم امروز ببازيم اما بازي بعدي مقابل گرانادا 

در الليگا پيروز شويم.»
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پيگيــرى بحث داغ داللى 
درفوتبــــــال در برنامه 90

موضوع  به  گذشته  هفته   برنامه  ادامه  در   «90» هفته   اين  برنامه 
قبل  هفته   برنامه  برخالف  ولي  پرداخت،  ايران  فوتبال  در  «داللي» 

سعي شده بود كه كمتر از افراد نامبرده شود.
«داللي»  پديده  مرور  به  گذشته  هفته   مانند  هفته   اين   «90» برنامه   
در فوتبال ايران پرداخت و به همين منظور حجت السالم عليپور به 
عنوان ميهمان ويژه  در استوديو برنامه حاضر شده بود. همچنين 
از  تعدادي  از  مصاحبه هايي  و  گزارش ها  شب  دوشنبه  برنامه  در 

بازيكناني كه در دام دالل ها گرفتار شده بودند، پخش شد.
و  باختگان  مال  با  گفت وگو  به  برنامه  اين  زمان  بيشتر  چند  هر   
از  يكى  در  اما  داشت،  اختصاص  دالل ها  از  كرده  ضرر  بازيكنان 
استقالل  باشگاه  وضعيت  آخرين  به  برنامه  اين  ابتدايى  بخش هاى 
پرداخته شد كه به همين خاطر على فتح اهللا زاده مدير شوخ طبع اين 
مورد  در  توضيحاتى  ارائه  ضمن  و  آمد  تلفنى  خط  روى  باشگاه 
نرود  كه  كرد  توصيه  فردوسى پور  عادل  به  پوشان  آبى  وضعيت 

فرمژه بخرد و موهايش را فرمژه كند!
مورد  در  رفتن  طفره  در  خاصى  تبحر  داده  نشان  كه  فتح اهللا زاده 
با  كه  زمانى  دارد  باشگاهش  ناخوشايند  اتفاقات  به  پاسخگويى 
برگزارى  شد  مواجه  كرار  جاسم  نهايى  تكليف  مورد  در  پرسشى 
نشست با حضور مجتبى جبارى را تكذيب كرد. اين در حالى بود كه 
عادل فردوسى پور با استناد به خبر خبرگزارى مهر مبنى بر حضور 
جبارى در اين نشست از مديرعامل استقالل خواست با اين بازيكن 
ساالرى ها برخورد كند اما فتح اهللا زاده تاكيد كرد كه جبارى در آن 
جلسه نبوده و اگر كسى ثابت كند كه جبارى چه زمانى در آن جلسه 

بوده استعفا خواهد كرد.
گذشته  هفته  مثل  بازهم  نود  شب  دوشنبه  برنامه  ادامه  در 
صحبت هاى زيادى از بازيكنان مختلف در مورد شيوه هاى اخاذى 
عليپور  نبود.  قبلى  صحبت هاى  به  بى شباهت  كه  شد  مطرح  دالل ها 
نيز كه با پرونده هاى بسيارى به برنامه نود آمده بود و البته وقت 
هم براى پرداختن به همه آنها كم آورد، پس از پخش اين مصاحبه ها 
توضيحاتى را در مورد آنها مطرح مى كرد و قول مى داد كه تا انتها 

حاميان بازيكنان مال باخته باشد.
در بخشى از افشاگرى در مورد دالل ها پاى مديران برخى باشگاه ها 
نيز به ميدان آمد هر چند نامى از فردى برده نشد، اما صحبت هايى 
كه بازيكنان انجام مى دادند به خوبى مشخص بود كه برخى مديران 
اين  در  البته  دارند.  انكارى  غيرقابل  نقش  بزرگ  فساد  اين  در  نيز 
ميان، صحبت هاى برخى بازيكنان مال باخته حاكى از اين بود كه 
يك مديرعامل در دفاعيات خود دروغ گفته و مدارك بازيكنان تحت 

قرارداد خود را جعل مى كرده است.
كه  اتفاقاتى  مورد  در  قبال  كه  بازيكنانى  از  يكى  حق جويى  مهدى 
برايش افتاده بود دست به افشاگرى زده بود در اين برنامه روى 
خط آمد و گفت پس از آنكه در برنامه 90 دست به افشاگرى عليه 
مى خواستى  وقت  هر  كه  كرده اند  تهديد  را  او  است،  زده  دالل ها 
البته  او  بروى!  هوا  روى  ماشينت  با  تا  باشد  منتظر  بزنى  استارت 
به رد پاى يكى از مسووالن در حمايت از يك دالل اشاره كرد و با 
بيان اينكه ديگر جرات نمى كند نام كسى را بياورد گفت كه او يكى از 

مسووالن رده باال است!
در اين برنامه همچنين صحبت هاى دو دالل بزرگ فوتبال ايران نيز 
در شرايطى پخش شد كه صورت آنها را شطرنجى كرده بودند. اين 
دو به برخى كارهايى كه در فوتبال ايران انجام داده بودند اعتراف 
كردند و البته پاى برخى مديران را هم به ميان كشيدند. يكى از اين 
براى  بوده  حاضر  كه  كرد  اشاره  شمالى  تيم  مديرعامل  به  دالل ها 
هشت بازى باقيمانده تيمش در ليگ دسته اول 800 ميليون تومان 

هزينه كند تا اين تيم به ليگ برتر صعود كند.

عليپور در مورد پرونده اى كه هفته گذشته در مورد يكى از بازيكنان 
روز  وى  جلب  حكم  كه  داد  خبر  شد  رونمايى  پرسپوليس  پيشين 
بازداشت  را  پيشكسوت  اين  و  شده  صادر  دى ماه   12 دوشنبه 
خواهند كرد. اين در حالى بود كه حميد روزبهانى كه صحبت هاى 
او در اين برنامه پخش شد تاكيد كرد همه كارهايى كه انجام داده 
است قانونى بوده و هيچ قولى به آن بازيكن نداده است. در برنامه 
دوشنبه شب نود بخش هاى زيادى از فساد در فوتبال ايران رونمايى 
شد كه البته همه اهالى فوتبال از آنها خبر دارند و حتى مسووالن 
فدراسيون فوتبال نيز به خوبى مى دانند چه اتفاقاتى در اين رشته 
پرطرفدار رخ مى دهد؛ اما ظاهرا هيچ همتى براى ريشه كنى اين پديده 
كار  آسوده  خيالى  با  همچنان  دالالن  برخى  و  ندارد  وجود  شوم 
مى كنند، نتيجه بازى تغيير مى دهند، بازيكن و داور مى خرند و البته 
مديرانى هم هستند كه دست شان با اين دالل ها در يك كاسه است 
و از كيسه دولت پول خرج مى كنند تا همچنان مديرعامل بمانند و 

البته جيب شان پرشود!
در اين برنامه فردوسى پور نتوانست تمام سواالتش را از عليپور 

به طور شفاف بپرسد. 

ورزش

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

نگاهي به 10 ورزشكار 
پردرآمد سال 2011 

وودز اول، مسي دهم
بيشترين  جهان  مطرح  معتقدند  فوتباليست هاي  بسياري  كه  درحالي 
درآمد را دارند اما آنها در بين 10 ورزشكار پردرآمد سال 2011 تنها 
سه نماينده دارند. اين در حالي است كه يك گلف باز با درآمد ساالنه 
75 ميليون دالر در صدر است. اسامي 10 ورزشكار پردرآمد سال 

2011 به شرح زير است: 

10 - ليونل مسي/درآمد: 32.3 ميليون دالر، رشته ورزشي: فوتبال، 
سن: 24 سال: بهترين بازيكن فوتبال جهان در سال 2011 هم عملكرد 
درخشاني از خود به جاي گذاشت. او ساالنه 16 ميليون دالر از بارسا 
دستمزد دريافت مي كند و 16 ميليون ديگر را نيز  از تبليغات به  دست 

مي آورد. 

ورزشي:  رشته  دالر،  ميليون   34 شوماخر/درآمد:  ميشاييل   -  9
فورمول  رقابت هاي  دوره  هفت  قهرمان  سال:  سن: 42  يك،  فورمول 
يك جهان بار ديگر با تيم مرسدس به صحنه اين رقابت ها بازگشت، 
عنواني  نتوانست  و  نرفت  پيش  طبق  برنامه  چندان  او  بازگشت  البته 

بهتر از نهمي كسب كند. 

8 - الكس رودريگز/درآمد: 35 ميليون دالر، رشته ورزشي: بيسبال، 
سن: 36 سال: در سال 2000 الكس رودريگز با امضاي قراردادي به 
ارزش 252 ميليون دالر به پردرآمدترين بازيكن بيسبال تاريخ جهان 
جهان  بيسبال  بازيكنان  بزرگ ترين  از  يكي  كه  رودريگز  مبدل  شد. 

محسوب مي شود چندين عنوان قهرماني جهان كسب كرده است. 

ورزشي:  رشته  دالر،  ميليون   38 رونالدو/درآمد:  كريستيانو   -  7   
فوتبال، سن: 26 سال: كاپيتان تيم ملي پرتغال و ستاره باشگاه رئال 
بخش  رونالدو  است.  جهان  فوتبال  پردرآمد  بازيكن  دومين  مادريد 
شبكه هاي  در  او  مي كند.  تبليغات  كسب  از  را  خود  درآمد  از  اعظمي 

اجتماعي هم يكي از محبوب ترين شخصيت ها محسوب مي شود. 

6 - ديويد بكام/درآمد: 40 ميليون دالر، رشته ورزشي: فوتبال، سن: 
36 سال: پردرآمدترين فوتباليست جهان در سن 36 سالگي است و 
به نظر مي رسد به سال هاي پاياني فوتبال خود نزديك مي شود اما اين 
پايان  ديويد بكام نيست. بعد از قرارداد پر سود پنج ساله بكام با لس 
آنجلس گلكسي به نظر مي رسد او قصد دارد فوتبالش را در فرانسه 
با  پاري سن ژرمن ادامه دهد. گفته مي شود پاري سن ژرمن دستمزد 

ماهانه 700 هزار پوند را براي او در نظر گرفته است. 

گلف،  ورزشي:  رشته  دالر،  ميليون   46.5 ميكلسون/درآمد:  فيل   -  5
سن: 41 سال: با چهار عنوان بزرگ قهرماني فيل ميكلسون يكي از 
ستاره هاي گلف به حساب مي آيد. او در رده دومين گلف باز پردرآمد 
جهان  قرار دارد و به واسطه شهرت خود در اين ورزش قراردادهاي 

تبليغاتي هنگفتي به امضا رسانده است. 

4 - راجر فدرر/درآمد: 47 ميليون دالر، رشته ورزشي: تنيس، سن: 
30 سال: راجر فدرر مرد شماره 4 تنيس جهان با 67 عنوان قهرماني، 
16 گرند اسلم و حتي يك مدال طال در تنيس دو نفره المپيك بدون 

 شك يكي از بهترين تنيسورهاي تاريخ به حساب مي آيد.   

بسكتبال،  ورزشي:  رشته  دالر،  ميليون  جيمز/درآمد: 48  لبرون   - 3
لبرون  هيت»،  «ميامي  به  جنجالي  انتقال  از  پس  حتي  سال:  سن: 27 
محسوب    NBA  بسكتباليست هاي محبوب ترين  از  يكي  هنوز  جيمز 

مي شود. 

2 - كوبي برايانت/درآمد: 53 ميليون دالر، رشته ورزشي: بسكتبال، 
سن: 32 سال: كوبي برايانت با پنج عنوان قهرماني در ليگ بسكتبال 
آمريكا، 13 بار قرار گرفتن در بهترين تيم منتخب سال  NBA، يكي از 

بزرگ ترين بازيكن تاريخ  NBA  محسوب مي شود. 

1 - تايگر وودز/درآمد: 75 ميليون دالر، رشته ورزشي: گلف، سن: 
35 سال: بعد از سال 2009 كه رابطه خانوادگي وودز با همسرش، 
موفقيتش در گلف و در كل زندگي او دچار افت محسوسي شد. درآمد 
قرارداد  وودز  بعد  به  زمان  آن  از  كرد.  پيدا  كاهش  شدت  نيز  به  او 
تبليغاتي معتبري امضا نكرده است و در آمدهاي او در طي دو سال 

اخير   50 ميليون دالر كاهش پيدا كرده است.
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 افقي:

ــازي دو نفره كه معموًال به  ١-نوعي ب
ــي براي انتخاب كردن در  عنوان روش
ــاي ديگر به كار گرفته  ابتداي بازي ه

مي شود – تيز
٢- وسيله روشنايي – نام دخترانه – 

هميشگي
ــور آفريقايي – يقين، عقيده  ٣- كش

– مفهوم
٤- معلق – سرخود – همراه داماد – 

خروس مازندراني
ــري بيماري –  ــق آخر – واگي ٥- رم

ماهي فروش
٦- همراهي با ديگران و تحمل وضع 
ــور چك –  ــايند – مركز كش ناخوش

حرف فاصله
ــيه –  ــه – كاخ روس ــواي گرفت ٧- ه

دليل
ــدن عروس  ــه هنگام دي ــي ك ٨- پول

بدهند – قورباغه – آلياژ
ــهري در استان  ــت – ش ٩- گرم نيس

فارس – مركز بنگالدش
ــكون و آرامش  ١٠- هنوز بيگانه – س

– سياره زهره
ــاه –  ــو م ــب – پرت ــرف مرك ١١- ظ

مردود
١٢- ظاهر عمارت – مهرباني پروردگار 
ــبت به بندگانش – واحد دارويي –  نس

نابينا
١٣- اول هر چيز – تنگه استراتژيك – 

درخور و شايسته
ــن جال –  ــتگي – روغ ١٤- بخت برگش

خوش قد و قامت
ــار ديدني و زيارتي  ــن – از آث ١٥- پائي
ــان رضوي كه در جنوب  ــتان خراس اس

بارگاه امام رضا(ع) واقع شده است
 عمودي:

ــهور حضرت  ــي مش ــه ايران ١-از صحاب
محمد(ص) – امر به نواختن

ــرف  ظ  – ــت  نادرس ــت،  ناشايس  -٢
ــام  ام ــام  ن  – ــگاه  آزمايش

دوازدهم(عج)
ــهري  ــك، خيال – ش ٣- ش
در آذربايجان شرقي – برش 

كنگره اي
ــزات  ــان – از فل ــارچ ن ٤- ق
ــي! – پرنده مظهر وفا –  نمك

حرف جمع فارسي
ــاري –  ــكاش - پافش ٥- كن

مركز فراري
ــت  ناراح و  ــد  مي خورن  -٦
در  ــره اي  جزي  – ــوند  مي ش

كشورمان – سوره حمد
ــن – لقب  ــل گداخت ٧- عم

ابوبكر – ترويج دهنده
٨- صرفه جويي – لقمه چرب 

گربه – نافرمان، ياغي
ــم – از آثار  ــرگرد قدي ٩- س

ــتان كرمانشاه –  ــتاني اس ديدني و باس
خوش نواي مدرسه

ــاك زنانه – راه راست يافته  ١٠- از پوش
– ضمير انگليسي

١١- دست عرب – نام دخترانه – چوب 
سوزاندني

ــيده  ــه و اصل – گندم – كش ١٢- ماي
شده – جوي

ــتيك – لقب  ١٣- نام ديگر خوراك اس
امام چهارم(ع) – جست وجو

ــر(ص) –  ــزوه پيامب ــر – غ ١٤- فالگي
آبادي

١٥- باز هم نام دخترانه – از آثار ديدني 
ــك منطقه  ــاه كه در ي ــتان كرمانش اس
ييالقي در شمال شهرستان صحنه واقع 

شده

 افقي:
ــريال  س ــروف  مع ــران  بازيگ ١-از 
ــد اميني –  ــاخته احم «بيگناهان» س

كوشش
٢- كبوتر دشتي – ماركي بر خودروهاي 

سنگين – نوعي خوراك
ــي گيالن – ديگر  ــاي محل ٣- از مرباه

– بيابان
ــه صورت – پچ پچ –  ٤- بدهي – غنچ

سارق
٥- زوبين – همان مادر است – چشم

ــام  ــان – ن ــد يون ــوان قدرتمن ٦- پهل
دخترانه – ماه سرياني

ــش – فلز  ــرب – دوراندي ــان ع ٧- زب
مغناطيسي

ــر هم – درياچه حمام –  ٨- پشت س
مدارك

ــيله بازي – مجلل – از القاب  ٩- وس
حضرت علي(ع)  به معني فرمانروا

١٠- نام نيستلروي – كشور آفريقايي 
– به قول ابوعلي سينا زينت و آرايش 

دانش... است
١١- پارچه عريض – كيش ها – كام

ــوزف  ج از  ــري  اث  – ــوان  ج  -١٢
ــاي  ــرال جنگ ه ــل(٢٠٠٨) – ژن اوني

انفصال – درنده گله
١٣- فالگير – فرياد بلند – ممارست

١٤- سخنان قلمبه – خط نابينايان – 
روش هاي نيكو

١٥- از نژادهاي زردپوست آسيايي – 
نويسنده مرثيه ها

 عمودي:
ــم تيم ملي آرژانتين – نوعي  ١-مهاج

نوشيدني
ــاهان – آرامش و بي حركتي  ٢- پادش

– ديكته
ــتن  ــگ – پيراس ــنده – چن ٣- نويس

پوست
ــيا – روغن جال –  ــوري در آس ٤- كش

تاك – نوعي حلوا
ــه –  ــام – خاكروب ــه كش حم ٥- كيس

گوشت درون و بيرون دهان
٦- امر از شستن – آشوب – شقايق

ــا آرامش  ــادي ي ٧- پولك ماهي – ش
ذهني – وقت چيزي يا كاري

٨- مسافر – قوچ – كارمند
ــهري در  ــتيبان – ش ٩- زردك – كش

آرژانتين
ــي –  ــعر فارس ١٠- پدر ش

ترسناك – ميان چيزي
خودماني  گفت وگوي   -١١
ــورمان –  – خبرگزاري كش

وبگاه
١٢- عدد گلر – عمل نفس 
ــيدن – پارچه براق –  كش

اسباب منزل
ــده – فقرالدم  ١٣- مدح ش

– جوز
١٤- گرامي – كلمه خطاب 

– مسلسل
١٥- واحد طول انگليسي – 
از جاذبه هاي طبيعي استان 

آذربايجان شرقي
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: مورد عالقه متولدين اين ماه خيلى روى 

رفتار و اخالق مهربان و انسانى شان حساب ميكند. 
تغيير  رفتار  اين   ، غيره  و  مشغله  و  خستگى  دليل  اگر 
كند مسلما“ اين روابط را بهم ميريزد ، روحيه كمك در 
يارى  براى  هميشه   . ست  باال  بسيار  ماه  اين  متولدين 

دادن به محتاجان و اطرافيان آماده هستند.
در اين ميان بدليل اشتباه و يا سوء تعبير عده اى تصميم 
نكنند  دراز  كسى  سوى  به  يارى  دست  ديگر  اند  گرفته 
ايى  مشغله  پر  هفته  پايان   ، نيست  صحيح  مسلما“  كه 

خواهد داشت.
� ارديبهشت ماه: 

متولدين اين  عده اى از  حوادث ،  بعضى  آمدن  با پيش 
ماه دچار پشيمانى شده و خود را در ايجاد اين حوادث 
بايد  و  نيست  چنين  اصل  در  حاليكه  در  ميدانند  مقصر 

اين را بپذيرند كه اين مسائل در هر حال پيش ميايد. 
جاه طلبى بعضى از اطرافيان براى در صدى از متولدين 
بهتر  و  است  نموده  ايجاد  مشكل  و  دردسر  ماه  اين 
هديه   ، بگيرند  را  گروه  اين  جلوى  ممكن  حد  تا  اينكه 
ايى را از اقوام نزديكتان دريافت خواهيد كرد كه بسيار 

خوشحالتان خواهد كرد.
� خرداد ماه: 

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه 
بدليل  تنها  اى  روحيه  چنين  البته   ، است  زياد  هميشه 
آمده  بوجود  ماه  اين  متولدين  فداكاريهاى  و  امكانات 
است ، بسيارى از پدر و مادرها كه فرزندى متولد اين 
ماه دارند خوشبخت هستند و درضمن فرزندانى هم كه 
پدارانى متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار 

دارند. 

اشتباه و سهل انگارى بعضى از اطرافيان سبب ضرر و 
زيان و دردسر براى 50 درصد از متولدين اين ماه شده 

ولى خوشبختانه اين مسائل قابل حل ميباشد.
� تير ماه: 

كينه  حتى  و  ميكنند  حسادت  شما  به  نسبت  ها  بعضى 
ميورزند اما درايت و خوش خلقى شما باالخره اين فضا 
را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما به كمكتان مى آيد تا 

از شرايطى سخت و طاقت فرسا رهايى يابيد. 
با دوستان قابل اعتماد خود بيشتر تماس داشته باشيد 
و در مسائل مهم با آنها مشورت كنيد ، شما به راهنمايى 
و همفكرى آنها نياز داريد ؛ به گذشته فكر نكنيد، چون 
ممكن است آينده را از دست بدهيد ، اگر تمام توانايى 

خود را به كار گيريد از سد مشكالت عبور ميكنيد.
� مرداد ماه: 

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

خودتان را نيز خوشحال ميكند. 
اين هفته اگر تصميم گيرى راجع به فعاليتهاى اقتصادى 
خود را كمى به تعويق بيندازيد، به نفع شما خواهد بود ، 
به طور كلى طالع شما در زمينه امور عاطفى و فرهنگى 
روشن است ، يك نفر خيال دارد شما را متوجه خودش 

كند، با چشمانى باز اطراف خود را بنگريد.
� شهريور ماه: 

تغيير   ، كنيد  حفظ  كار  محيط  در  را  خود  فعلى  شرايط 
 ، نيست  مفيد  شما  براى  زمانى  مقطع  اين  در  تحول  و 
با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است 
آرام  و  قرار  كمى   ، شويد  آنها  از  يكى  دلخورى  باعث 
داشته باشيد و در كارها عجله نكنيد تا به آرامش الزم 

دست يابيد.
مى  بر  برايتان  را  شما  اشتباهات  كه  كسى  به  نسبت 
شمارد نه تنها ناراحت نميشويد بلكه به نتايج جالبى هم 

دست ميابيد.
� مهر ماه: 

برخى   ، دهد  آزار  را  شما  مسايل  برخى  ندهيد  اجازه 
كارهاى شما متوقف شده است ولى در اين هفته بنيه و 

توان بيشترى براى انجام آنها خواهيد داشت. 
اين هفته ميتواند زمان پيشرفت و ترقى براى شما باشد، 
بر  شما  تمركز  آن  و  دارد  شرط  يك  موضوع  اين  اّما 
چيزهاى مهم است، كه در اين صورت بهترين نتيجه را 
براى شما پى خواهد داشت ، سعى كنيد خودتان باشيد 

و كارهايتان را به خوبى انجام دهيد.
� آبان ماه: 

بى  زمان  هفته  اين  زيرا  نياوريد  خود  به  زيادى  فشار 
قرارى شماست ، شما در اين هفته احساس ويژه اى از 

دوستان و خانواده خود انتظار داريد. 
چند قدم عقب بگذاريد و درباره ناز پروردگى خود كمى 
بينديشيد ، اگر چنين نكنيد يك مشكل بزرگ در انتظار 

شماست و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان است.
� آذر ماه: 

انديشه خود را براى خود نگه داريد، با اين كار ارتباط 
خود را با ديگران حفظ خواهيد كرد ، اگر سرمايه خود 
در  مشكالت  رفع  براى  نكنيد  نگهدارى  امن  جاى  در  را 

سراشيبى قرار خواهيد گرفت. 
اين هفته زمان مناسبى است كه مسايل اقتصادى را در 
نظر بگيريد و به آينده توجه كنيد ، اگر در اين هفته طرح 

آينده خود را مشخص نكنيد بعدا“ عقب خواهيد ماند. 
� دى ماه: 

شما هميشه در ميهمانى ها گل سر سبد هستيد و حال 
در  شكوه  با  و  خصوص  به  ميهمانى  اين  است  ممكن 
خانه خودتان برگزار شود ! افرادى را به منزلتان دعوت 
نماييد كه ارزش دوستى را براى شما دارند ، ممكن است 
به همراه شخصى عزيز سفرى داشته باشيد ، شخصى 

كه هميشه به عالقمند بوديد.

ترين  ماجراجويانه  و  ترين  پرحادثه  از  يكى  سفر  اين 
بسيار  زمانى  هفته  اين   ، بود  خواهد  عمرتان  سفرهاى 
تان  عالقه  مورد  شخص  به  عالقه  ابراز  براى  مساعد 

محسوب ميشود.
� بهمن ماه: 

اين هفته به نفع شماست كه راحت از كنار مسائل عبور 
شما  مثل  شخصى  براى  كار  اين  انجام  چند  هر   ، كنيد 
كه  دهيد  اجازه  است  الزم  ولى   ، است  دشوار  بسيار 
زمان مشكالت زيادى را حل كرده و مسايل راه تدريجى 

خود را طى كنند. 
سرنوشت و تقدير بهترين ها را برايتان رقم ميزنند ، در 
اين هفته از دروغگويى بپرهيزيد و مواظب باشيد حرفى 

نزنيد كه بعدها به ضررتان تمام شود. 
هر  مورد  در  و  باشيد  مالى  مشكالت  بروز  انتظار  در 
كارى ابتدا مشورت نماييد در غير اين صورت با هزينه 
مايل  قطعا“   ، شد  خواهيد  مواجه  آورى  سرسام  هاى 
نيستيد چنين باليى سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه 

باشيد.
� اسفند ماه: 

فراوانى  و  نعمت  و  وفور  منزله  به  شما  براى  هفته  اين 
خيالى  با  ميتوانيد  هفته  اين  در   ، ميشود  محسوب 
راحت به همراه همسرتان به ديدار ديگر شهرها برويد 
نفر  دو  شما  رابطه  به  چنان  آن  سفرى  چنين  حقيقتا“   ،

استحكام ميبخشد كه حتى تصورش را هم نميكرديد. 

همسرى  براى  مساعد  زمان  اكنون   ، هستيد  مجرد  اگر 
دلخواه در شهرهاى دور فرا رسيده است و به احتمال 
حرفهاى  تان  خانواده  اعضاى  هفته  اين  اواخر  در  زياد 
زيادى راجب خواستگار اخيرتان خواهند داشت ، شايد 
بهتر باشد كه گوش دل و جان به حرفهايشان بسپاريد.

جدول و سرگرمى






