
افزايش قربانيان هسته اى
و  مالرد  پادگان  در  انفجار  اتمى،  تحقيقات  مراكز  به  سايبرى  حمله  هسته اى،  كارشناسان  پى درپى  ترور 
كارخانه اى در يزد كه گفته مى شود مشغول توليد تسليحات بوده است، واكنش هاى متضادى را در نهادهاى 
امنيتى و سياسى جمهورى اسالمى برانگيخته است. آن ها از يك سو بسيارى از ترورها را توطئه اسرائيل، 
آمريكا و بريتانيا دانسته اند و از سوى ديگر كوشيده اند براى پوشاندن ضعف خود، اين موضوع را انكار 

كنند. اما هيچيك از اين ماجراها، تاكنون كامال از پرده برون نيافتاده است.
اين  مى شود.  اسرارآميز  ترورهاى  قربانى  كه  است  هسته اى  كارشناس  چهارمين  احمدى  روشن  مصطفى 
جمهورى  اتمى  برنامه  آسيب پذيرى  نشانه هاى  مالرد،  پادگان  انفجار  و  سايبرى  حمله  كنار  در  ترورها، 

اسالمى تعبير شده است.

در همين راستا آمريكا و بريتانيا ترور مصطفى احمدى روشن را محكوم كردند. سخنگوى دولت آمريكا در 
واشنگتن و نيز معاون خاورميانه اى وزارت خارجه بريتانيا اعالم كردند كه كشورشان هيچ گونه دخالتى در 

ترور معاون بازرگانى تأسيسات نطنز نداشته است.
ويكتوريا نوالند، سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا، در واكنش به قتل مقام هسته اى ايران و اتهامات 
جمهورى اسالمى گفت كه كشورش هر گونه حمله به افراد بيگناه را محكوم مى كند. وى افزود: «ما همدردى 

خود را با خانواده ى كارشناس مقتول ابراز مى داريم.»
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آيا خود را نقد ميكنيد؟
هفته تمام شد و همه، خسته از يك هفته دوندگى، به برآورد كرده و نكرده خويش ميپردازيم. گاه نا تنها 
خود، كه ديگران نيز به بر آورد كارهاى ما ميپردازند. خواسته باشيم يا نه ، از قضاوت كردن و قضاوت 
شدن، ناگزيريم و نا گريز. ولى چگونه به قضاوت خود و ديگران مينشينيم؟  راستى، چه گونه كارنامه 
خود را در يك هفته، يك ماه، يك فصل يا يك سال مرور ميكنيد؟ آيا خود را نقد ميكنيد؟ ديگران چه 
گونه شما، عملتان و دست آورد هاى شما را بررسى ميكنند؟ با عدالت؟ با بى  رحمى؟آن چنان كه رسم 
است، مى توان رفتار و فعاليتهاى اجتماعى ديگران را به بته "نقد" كشيد. كارهاى جدى همچون نمايش 
آثار هنرى، كتاب، نمايش، نمايشگاه نقاشى و هنرهاى زيبا، سينما و ديگر جلوهاى هنرى. ميتوان بدون 
غرض ورزى، از نيك و بد يك كار، اجراى آن، كيفيت و كاستيهاى آن گفت و شمرد با دليل و حجت. يك 
نقد خوب، ارزشهاى پنهان يك كار را نمايان مى كند، به عامل آن، اهميت و ارزش كارش را مى نماياند، 
به ديگران وسوسه ديدار، تجربه  كار را منتقل ميكند. يك نقد خوب، نقات قوت و ضعف را زير ذره بين 
ميبرد به مخاطب و شعور او احترام ميگذارد و به افزايش آن فكر ميكند. براى يك منتقد خوب، موضوع، 

مخاطب و صاحب كار، مثلث با اهميتى  است كه با توجه به تمام ابعاد، اضالع و زوايا شكل ميگيرد.

ميافتند! تيغ نفرت و غرض ورزى بر ميكشند تا پيكر  ولى  چه آسان دست به قلمان به ورطه "انتقاد" 
كار و گاه صاحب كار را بدرند. در اين رفتار، هيچ كس، بهره اى نميبرد جز نويسنده كه خود را آسوده 
كرده است. خالق اثر، زخم خورده بر جا ميماند، خواننده متحير و سرگردان ميشود و اثر بدون نگاهى 
صحيح، بالتكليف و سرگردان ميشود.بدين ترتيب، نقد رفتاريست، آگاهانه، مسئول، روشنفكرانه و پر از 
تخصص و انديشه و انتقاد، يك تخليه روانى  كه در بهترين شكل آن، بسيار آزار دهنده! جا به جا گرفتن 
نقد  و انتقاد، منحصر به فرهنگ ما نيست. اين دو مقوله ظريف را بايد به خوبى شناخت و از مضرات آن 
پرهيز كرد. سعى  اين هفته نامه آن است كه صرف نظر از انتشار اخبار هنرى، در جهت اعتالى اطالعات 
و همچنين بارور كردن فرهنگ پيرامون آن بكوشد. باشد كه با نشر نقد مناسب از جانب مخاطبين و 
عالقمندان، توجه و دقت صاحبان هنر كه مهمترين پشتوانهاى هنر هستند، مجموعه فرهنگى موثرى شكل 

بگيرد تا همه شاهد بارورى روز افزون كيفييت و انديشه در عرصه هنر و جز آن باشيم.
سردبير

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
ها،          سايت  از  مطالب  تمامى 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شوراى نويسندگان و مشاوران:
 دكترعال اميرشاهى،  فرشته كديور،

اميرارسالن يكتامنش، مونا اهللا وردى 

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

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

تيراژ: 3000 نسخه چاپى

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

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

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

برخى از ميان انبوه پليدى ها سربلند بيرون مى آيند و بعضى 
با همه جوانمرديشان محكوم مى شوند
كلوخ انداز را پاداش سنگ است، پرده اول، صحنه اول.

Some rise by sin, and some by virtue fall. 
Measure for measure, Act II, sc. 1.

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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فصلنامه صوفى
(نشريه خانقاه نعمت اللهى)

شماره 83 فارسى و 82 انگليسى منتشر شد
با نوشتارها و سروده هايى از: زنده ياد 
قطب العارفين دكتر جواد نوربخش، دكتر 
عليرضا نوربخش، دكتر رسول سرخابى، 
پرويز نوروزيان و ابراهيم نوربخش، باقر 
آميرزاده، على جم نيا، على اصغر مظهرى 

كرمانى، جفرى راتزچايلد، جالل باقرى، 
فتانه فرخ زاد، حسين محمدى، مهرى حبيبى، 

سجاد عبدالسّتار، لوسيا بلوچى، ربرت 
BLY، شعله جانستون، ميشل روسو، 

يوسف داوود، پيتر والنتين و شمارى ديگر 
از رهروان طريقت نعمت اللهى.

مراكز فروش در لندن:
 خانقاه نعمت اللهى، 
دفتر كانون ايران در

London House, King St. W6
سوپر المپيا در المپيا، سوپر قنادى رضا 

و سوپر زمان در كنزينگتون، سوپر 
محصوالت ايران در North End Road  و 
سوپر سارا در Herford Street  و شمارى 

ديگر از فروشگاه هاى ايرانى.

SUFI, 41 Chepstow Place, 
London W2 4TS, (UK)
Tel/Fax 020-722290769(لندن)

در صورت تحريم نفت ايران يافتن

 مشتريان تازه براى 
نفت دشوار مى شود

زمانى كه دولت ريگان در اكتبر 1987 تحريم نفت ايران را اعمال كرد، 
بازار جهانى خود را براى يك جهش بزرگ در بهاى نفت آماده كرد. 
به  روز  در  نفت  بشكه  هزار  صادرات 500  تحريم   كه  زمانى  در  اما 
آمريكا را متوقف كرد، بهاى نفت از حدود 20 دالر براى هر بشكه در 

اوايل اكتبر به حدود 15 دالر در ماه دسامبر رسيد.
براى توجيه اين روند يك دليل ساده وجود دارد و آن اين است كه 
تهران به جاى كاهش توليدات، تالش كرد نفت توليدى را به بازار هاى 

ديگرى غير از آمريكا به فروش برساند.

مشابهى  شرايط  در  ديگر  بار  قرن، جهان  ربع  گذشت  با  اكنون 
تحريم هاى  و  آمريكا  تحريم هاى  تركيب  بار  اين  است.  گرفته  قرار 
قريب الوقوع اتحاديه اروپا عليه صنعت نفت ايران، جمهورى اسالمى را 
بر آن خواهد داشت تا توليدات خود را كاهش دهد. روندى كه عالوه 
بر افزايش بهاى نفت، اقتصادى ايران را نيز تحت تاثير پيامد هاى منفى 

خود قرار مى دهد.
تصويب  به  را  ايران  مركزى  بانك  تحريم  قانون  اخيرا  واشينگتن 
رسانده و انتظار مى رود كه اتحاديه اروپا نيز در نشست اواخر ژانويه 

واردات نفت از ايران را تحريم  كند.
تحريم نفت از سوى اروپا حدود 450 تا 500 هزار بشكه از توليدات 
روزانه نفتى ايران را در برمى گيرد. هرچند نتايج تحريم بانك مركزى 
ايران نيز هنوز مشخص نشده اما تا كنون ژاپن، كره جنوبى، تايوان و 
هند در مورد كاهش واردات از ايران موضع گيرى هاى مثبتى داشته اند 
و در اين صورت 250 هزار بشكه ديگر از توليدات نفتى روزانه ايران 

نيز شامل تحريم ها خواهد شد.
و  گروپ  سيتى  موسسه  در  اقتصادى  كارشناس  يك  مورس،  اى دى  
مى كند  خاطرنشان  را  نكته  اين  آمريكا  انرژى  بخش  در  سابق  مقام  
كه در صورت همراهى كشور ها با تحريم  نفت ايران، حدود 550 تا 
850 هزار بشكه از نفت توليدى روزانه ايران كه 25 تا 35 درصد از 

صادرات روزانه ايران را شامل مى شود، تحريم خواهد شد.
سوى  از   1987 سال  در  ايران  نفت  تحريم  تئورى  هم  هنوز  هرچند 
برخى كارشناسان مطرح است اما برخى بر اين باورند كه تهران براى 

فروش دوباره نفت به بازار هاى ديگر تالش خواهد كرد.
و  نفتى  تحليلگر  يك  ويتنر،  مايكل  از  نقل  به  تايمز  فايننشال  روزنامه 
مقام سابق سيا اين نكته را خاطرنشان مى كند كه تهران مى تواند 200 
تا 300 هزار بشكه از توليدات نفتى تحريم شده از سوى اروپا و برخى 

كشور هاى آسيايى را روانه چين و پااليشگاه هاى ديگر كند.
اما به هر ترتيب درآمد نفتى ايران تحت تاثير كاهش حجم توليدات و 

همچنين اجبار براى فروش نفت با قيمت پايين تر، كاهش مى يابد.
سابق  ديپلمات  گولدين،  ديويد  مانند  كارشناسان  از  برخى  مقابل  در 
آمريكايى در بخش امور انرژى وزارت امور خارجه بر اين باورند كه 
به نظر نمى رسد ايران بتواند نفت تحريم شده از سوى اروپا و ديگر 
مشتريان آسيايى را دوباره به فروش برساند. چرا كه ايران مشتريان 

محدودى دارد و به غير از اروپا، تنها چين، هند، ژاپن، آفريقاى جنوبى، 
كره جنوبى، سريالنكا، تايوان و تركيه مشترى نفت ايران هستند.

طور  به  ترتيب  به  تايوان  و  جنوبى  كره  ژاپن،  كشور ها،  اين  بين  از 
متوسط 341 ، 224 و 33 هزار بشكه از صادرات روزانه نفتى ايران را 
خريدارى مى كنند و در عين حال متحدان نزديك آمريكا نيز به شمار 
مى روند. به همين دليل احتمال تصميم گيرى آنها براى كاهش يا قطع 
زياد  كرده، بسيار  اعالم  نيز  ژاپن  كه  همانگونه  ايران  از  نفت  واردات 

خواهد بود.
در  تايوان  و  جنوبى  كره  ژاپن،  كه  صورتى  در  حتى  ديگر  سويى  از 
هم  باز  دهند،  كاهش  را  ايران  از  نفت  واردات  تنها  مقدماتى  مراحل 
جمهورى اسالمى ناچار خواهد بود تا مشتريان تازه اى براى توليدات 

نفتى خود بيابد.
هند كه حدود 330 هزار بشكه از نفت ايران را به طور روزانه خريدارى 
مى كند نيز در موقعيت مشابهى قرار دارد. دهلى نو هم اكنون واردات 
نفت از ايران را از سوى پااليشگاه هاى داخلى كاهش داده و سرگرم 
تحريم هاى  كه  است  حالى  در  اين  است.  ايران  براى  جايگزينى  يافتن 
آمريكا نيز پرداخت هاى نفتى هند با ايران را با مشكالت زيادى مواجه 
كرده و در صورتى كه بانك هلك بانك تركيه نيز از ارائه خدمات براى 

پرداخت پول نفت ايران به هند خوددارى كند، دهلى نو گزينه اى جز 
كاهش بيش از پيش واردات نفت از ايران نخواهد داشت.

در بين ديگر مشتريان نفتى ايران، سريالنكا از طريق سيستم اعتبارى 
بدون بهره كه بسيار سخاوتمندانه به نظر مى رسد، تقريبا كل منابع 
نفتى خود را از ايران وارد مى كند و با توجه به اين سيستم پر سود 
به نظر مى رسد كه بخواهد واردات نفت از ايران را به 39 هزار بشكه 
در  روز افزايش دهد. اما تركيه و آفريقاى جنوبى كه مشتريان بزرگتر 
ايران هستند روزانه 182 و 98 هزار بشكه از نفت ايران را خريدارى 
مى كنند و به نظر نمى رسد كه بخواهند با توجه به حفظ امنيت انرژى 

خود ، واردات نفت از ايران را افزايش دهند.
به اين ترتيب تنها چين باقى مى ماند. پكن در حال حاضر بزرگترين 
از  نفت  بشكه  هزار   540 روزانه  و  است  ايران  از  نفت  كننده  وارد 
اين  بر  تاجران  و  تحليلگران  كند.  مى  خريدارى  اسالمى  جمهورى 
اما  دهد  افزايش  را  ايران  از  نفت  واردات  مى تواند  چين  كه  باورند 
و  اروپا  سوى  از  ايران  شده  تحريم  نفت  همه  چين  كه  صورتى  در 
مشتريان آسيايى را خريدارى كند آنگاه به طور 100 درصد به نفت 
در  چين  انرژى  استراتژى  با  تضاد  در  اين  و  مى شود  وابسته  ايران 

جهت ايجاد تنوع در منابع نفتى، قرار دارد.
افزايش  طريق  از  چين  شايد  كه  عقيده اند  اين  بر  تحليلگران  برخى 
واردات نفت از ايران بخواهد ذخاير استراتژيك نفتى خود را پر كند اما 
در صورتى اين اقدام را انجام خواهد داد كه قيمت نفت فروخته شده 
تخفيف  قيمت  اين  باشد.  برخوردار  توجهى  قابل  تخفيف  از  ايران  از 
نفتى  درآمد  ديگر  طرف  از  و  است  مهم  بسيار  چين  براى  شده  داده 

ايران را كاهش خواهد داد.
نتوانند  ايران  نفت  كنونى  مشتريان  كه  صورتى  در  كلى  طور  به  اما 
پيامد هاى ناشى از تحريم نفت ايران از سوى اروپا را با خريد نفت 
بيشتر از جمهورى اسالمى جبران كنند، تهران بايد به دنبال مشتريان 
تازه باشد يا بار ديگر به روى مشتريان قديمى مانند پاكستان لبخند 

بزند.
آمريكا،  كنونى  تحريم هاى  جدى  پيامد هاى  كه  است  حالى  در  اين 
مشتريان جديد را از خريد نفت ايران باز مى دارد و ضعف پااليشگاهى 
در كشور هاى در حال توسعه نيز مشكالتى را براى آنها در راه خريد 

نفت ايران و تبديل آن به محصوالتى مانند بنزين فراهم مى كند. 

تسليت
جناب آقاى مواليى مديريت محترم 

رستوران بهشت

مادر  درگذشت  مصيبت  بدينوسيله 
كليه  و  جنابعالى  به  را  گراميتان 
مرحومه  آن  وابستگان  و  بازماندگان 
تسليت عرض نموده ، از خداوند منان 
و  كرده  سفر  آن  براى  درجات  علو 
را  بازماندگان  كليه  براى  جميل  صبر 

خواستاريم.
عباس نجفى زرافشان
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انگلستان
مخالفت رهبران احزاب اصلى بريتانيا 

با درخواست استقالل اسكاتلند
دو  رهبران  ميليبند،  اد  و  كامرون  ديويد  فارسى:  بخش  سى  بى  بى 
حزب اصلى رقيب در بريتانيا، از مقامهاى اسكاتلند خواسته اند تا در 

صورت برگزارى همه پرسى، درخواست ها براى اعالم استقالل اين 
كشور را رد كنند.

ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا، به نمايندگان مجلس اين كشور 
دارد. اد ميليبند، رهبر حزب  گفت كه به اتحاد بريتانيا اعتقاد "قلبى" 

اقتصاد  به  مى تواند  اسكاتلند  شدن  جدا  كه  گفت  هم  بريتانيا  كارگر 
بريتانيا ضربه بزند.

در  كه  است  گفته  بريتانيا،  كابينه  در  اسكاتلند  وزير  سالموند،  الكس 
پاييز سال 2014 ميالدى يك همه پرسى براى اعالم استقالل اسكاتلند 

از بريتانيا برگزار خواهد كرد.
ولى مقامهاى بريتانيا مى گويند كه هر گونه راى گيرى در اين مورد 

بدون تاييد آنها، غيرقانونى خواهد بود.
احزاب محافظه كار، ليبرال دموكرات و حزب كارگر، مخالف استقالل 
حزب  آنچه  با  داده اند  وعده  احزاب  اين  رهبران  و  هستند  اسكاتلند 
ملى اسكاتلند، تحت رهبرى آقاى سالموند دنبال مى كند، مخالفت كنند.

دولت اسكاتلند اصرار دارد كه مى تواند بدون نياز به تصويب قانون 
در مجلس بريتانيا، رفراندوم برگزار كند، ولى مقامهاى بريتانيا با اين 

موضوع مخالفت مى كنند.
آقاى كامرون روز چهارشنبه، 11 ژانويه، به نمايندگان مجلس بريتانيا 
گفت: "من به آينده بريتانيا اعتقاد قلبى دارم. اعتقاد قلبى دارم كه ما 

در كنار هم قوى تر هستيم."
مردم  كه  بگذاريم  احترام  واقعيت  اين  به  بايد  "اما  كرد:  اضافه  او 
اسكاتلند به يك حزب جدايى طلب راى داده اند و اولين چيزى كه الزم 
است انجام شود، اين است كه وضعيت حقوقى را درباره برگزارى 

اين همه پرسى مشخص كنيم."
او گفت: "خيلى ها در حزب ملى اسكاتلند حضور دارند كه عالقه مند به 

گفت وگو درباره اين روند هستند."
آقاى  اظهارات  تاييد  با  هم  بريتانيا  كارگر  حزب  رهبر  ميليبند،  اد 

شويم،  جدا  اگر  و  هستيم  قوى تر  هم  كنار  در  "ما  كه  گفت  كامرون 
ضعيف مى شويم."

او خواهان برگزارى "مذاكرات فورى فراحزبى" در اسكالتلند درباره 
زمان راى گيرى و ماهيت پرسشى شد كه در اين همه پرسى مطرح 

خواهد شد.
گفت  بى بى سى  به  بريتانيا  كابينه  در  اسكاتلند  وزير  سالموند،  آقاى 
كه او خواهان برگزارى همه پرسى اى است كه "در اسكاتلند طراحى 
و اجرا مى شود، پارلمان اسكاتلند روند آن را تاييد مى كند تا مردم 

اسكاتلند در آن شركت كنند."
مى گويد  است،  سالموند  آقاى  رهبرى  تحت  كه  اسكاتلند  ملى  حزب 
كه از اجراى طرح هايش براى ارائه طرح برگزارى همه پرسى "كامال 
مطمئن" است. در چارچوب اين طرح، راى گيرى در پاييز سال 2014 

ميالدى برگزار خواهد شد.
اما دولت بريتانيا مى گويد كه هر گونه همه پرسى بايد "هرچه زودتر 
و نه بعد" برگزار شود، ضمن آن كه طبق قوانينى كه در سال 1998 
تحت  پرسى  همه  گونه  هر  برگزارى  است،  شده  تصويب  ميالدى 

اختيار دولت بريتانيا است.
در صورتى كه اين اختالف نظر حقوقى با مذاكره دو طرف حل وفصل 

نشود، ممكن است دادگاه عالى بريتانيا در اين باره حكم دهد.
از  است-  متحده  پادشاهى  آن  رسمى  عنوان  -كه  بريتانيا  كشور 
به  كه  است  شده  تشكيل  شمالى  ايرلند  و  اسكاتلند  ولز،  انگلستان، 
با  محلى  دولت هاى  و  مجالس  مناطق،  اين  ساير  انگلستان،  استثناى 

اختياراتى متفاوت براى سياستگذارى در امور داخلى خود دارند
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ترور مقام هسته اى 
در ايـــران

قربانى  كه  است  هسته اى  كارشناس  چهارمين  احمدى  روشن  مصطفى 
ترورهاى اسرارآميز مى شود. اين ترورها، در كنار حمله سايبرى و انفجار 
تعبير  اسالمى  جمهورى  اتمى  برنامه  آسيب پذيرى  نشانه هاى  مالرد،  پادگان 

شده است.
نطنز،  هسته اى  مركز  بازرگانى  امور  مسئول  و  معاون   ترور  مناسبت  به   
در  ايران  هسته اى  «كارشناسان  عنوان  با  گزارشى  در  رويترز  خبرگزارى 
تيررس» ترورهائى را كه ظرف 3 سال گذشته عليه اين كارشناسان صورت 

گرفته، مرور كرده است.
رويترز مى نويسد: «مصطفى احمدى روشن تازه ترين قربانى سلسله حمله هاى 
مرموزى است كه از سال 2009 به اين سو عليه كارشناسان هسته اى ايران 
صورت گرفته است. ايران اسرائيل، آمريكا و بريتانيا را مسئول اين ترورها 

مى  داند.»

ماجراى گم شدن اميرى

هسته اى  فيزيك  كارشناس  اميرى  شهرام  ميالدى  سال 2009  ژوئن  ماه  در 
دانشگاه مالك اشتر در جريان يك سفر زيارتى به مكه ناگهان مفقوداالثر شد. 
اين نخستين ماجرائى بود كه دانشمندان هسته اى جمهورى اسالمى ايران را 

در مركز توجه افكار عمومى جهانى قرار داد.

شهرام اميرى، بعدها مدعى  شد كه آمريكائى ها او را در مكه ربوده، به آمريكا 
برده و به او پيشنهاد كرده اند كه در مقابل دريافت 50 ميليون دالر اسرار اتمى 

جمهورى اسالمى را براى افكار عمومى فاش كند.

آمريكائى ،  مقامات  و  بازگشت  ايران  به   2010 سال  ژوئيه  ماه  در  اميرى 
ادعاهاى او را رد كردند. آن ها اعالم كردند كه اميرى به ميل خود به آمريكا 

سفر كرده و يك سال در آن جا مانده است.
ترور مسعود على محمدى

سروصداى  پر  ترور  از  پس  ماه  شش  تهران،  به  اميرى  شهرام  بازگشت 
على محمدى،  گرفت.  صورت  ايرانى  هسته اى  كارشناس  على محمدى  مسعود 
22 دى ماه سال 1388 با انفجار بمبى كه در يك موتورسيكلت جاسازى شده 

و از راه دور هدايت مى شد، به قتل رسيد.

منابع رسمى جمهورى اسالمى اعالم كردند كه اين استاد دانشگاه با سازمان 
انرژى اتمى ايران همكارى نداشته است. اما منابع غربى ادعا كردند كه او با 
مهابادى  فخرى  زاده  محسن  اسامى  به  ايرانى  ديگر  هسته اى  كارشناس  دو 
كارشناس  دو  اين  است.  داشته  تنگاتنگ  همكارى  دوانى  عباسى  فريدون  و 
به خاطر همكارى با برنامه هاى اتمى جمهورى اسالمى در فهرست تحريم هاى 

بين المللى قرار دارند.

هسته اى  كارشناسان  به  حمله  اولين  عنوان  به  على محمدى،  مسعود  ترور 
ايران، به اين گمانه زنى در ايران دامن زد كه ممكن است سرويس هاى مخفى 
جمهورى  رهبران  باشند.  داشته  نقش  ترور  اين  در  اسرائيل  به ويژه  خارجى 
سال  دى ماه  بيستم  روز  اما  كنند،  رد  را  احتمال  اين  كوشيدند  ابتدا  اسالمى 
1390 وزارت اطالعات جمهورى اسالمى با انتشار اطالعيه اى اعالم كرد: «با 
انهدام يك شبكه از جاسوسان و تروريست هاى وابسته به اسرائيل، عوامل 
اصلى ترور مسعود على محمدى استاد فيزيك دانشگاه تهران به دام افتاده اند.»

هويت  و  دستگيرشدگان  تعداد  درباره  چيزى  اطالعات،  وزارت  اطالعيه  در 
آن ها فاش نشد. اما شهريورماه 1390 شخصى به نام ”جمالى فشى“ در شعبه 
15 دادگاه انقالب اسالمى تهران به اتهام ترور على محمدى محاكمه و به اعدام 
محكوم شد. مقامات قضائى ادعا كردند كه فشى در برابر دريافت 120 هزار 

دالر از ماموران امنيتى اسرائيل حاضر به همكارى با آنان شده است.
دو ترور همزمان

حدود يازده ماه پس از ترور استاد فيزيك دانشگاه تهران، روز دوشنبه 8 آذر 
1389 دو كارشناس هسته اى ديگر ايران به اسامى مجيد شهريارى و فريدون 
عباسى هدف عمليات تروريستى قرار گرفتند. مجيد شهريارى در اين عمليات 

كشته و فريدون عباسى  مجروح شد.

صبح  كه  داشت  عملياتى  به  بسيارى  شباهت  كارشناس،  دو  اين  به  حمله 
صورت  نطنز  مركز  معاون  عليه  دى 1390)  ژانويه، 21  چهارشنبه (11  روز 
گرفت. در هر دو مورد، دو مرد موتور سوار بمب هائى را به بدنه خودروهاى 
حامل كارشناسان چسباندند و اين بمب ها دقايقى بعد منفجر شدند. در هردو 
عمليات، مهاجمان كاله كاسكت بر سر داشتند و تشخيص چهره آن ها براى 

شاهدان عينى غيرممكن بود.

مقامات دولتى جمهورى اسالمى، در پى حمله به مجيد شهريارى و فريدون 
عباسى، همكارى آن ها را با سازمان انرژى اتمى ايران انكار نكردند. على اكبر 
صالحى سرپرست وقت سازمان انرژى اتمى تاكيد كرد كه دكتر شهريارى 
سازمان  پروژه هاى  بزرگترين  از  يكى  مسئوليت  و  بوده  او  شاگرد  سال ها 
انرژى اتمى را به عهده داشته است. فريدون عباسى نيز به دنبال جان به در 
منصوب  ايران  انرژى اتمى  سازمان  سرپرستى  به  تروريستى  حمله  از  بردن 

شد.

رسانه هاى رسمى جمهورى اسالمى، اين بار نيز ترور كارشناسان هسته اى 
را «جزئى از تالش آمريكا و اسرائيل براى اخالل در برنامه هسته اى ايران» 
دانستند و نوشتند كه اين ترورها، دنباله همان برنامه اى است كه با ارسال 

كرم "استاكس نت" به تاسيسات هسته اى ايران آغاز شده است.

از مدتى پيش از ترور شهريارى و عباسى، حمله سايبرى با كرم استاكس نت، 
فعاليت هاى هسته اى جمهورى اسالمى را فلج كرده و بهره بردارى از نيروگاه 

هسته اى بوشهر را به تاخير انداخته بود.

داريوش رضائى، كارشناس هسته اى يا دانشجوى برق؟

كارشناسان  عليه  تروريستى  عمليات  قربانى  سومين  رضائى،   داريوش 
هسته اى جمهورى اسالمى بود. او، بعد از ظهر روز شنبه اول مرداد امسال 
هنگام خروج از خانه خود به ضرب گلوله مهاجمان ناشناس به قتل رسيد. 
شاهدان عينى گفتند كه مهاجمان سوار بر موتور سيكلت بودند و كاله ايمنى 

به سر داشتند. به همين دليل شناسائى آن ها ممكن نبود.»

داريوش رضائى فارغ التحصيل رشته مهندسى هسته اى با گرايش رآكتور از 
خبرگزارى  بود.  اردبيلى  محقق  دانشگاه  استاد  و  اميركبير  صنعتى  دانشگاه 
دانشجويان ايران نوشت كه او مقطع كارشناسى ارشد خود را نيز در رشته 
خبرگزارى  اما  بود،  گذرانده  ايران  اتمى  انرژى  سازمان  در  نوترون  فيزيك 
كارشناس  او  كه  را  موضوع  اين  است،  نزديك  پاسداران  سپاه  به  كه  فارس 
هسته اى بوده رد كرد و نوشت كه رضائى دانشجوى فوق ليسانس برق در 

دانشگاه خواجه نصير بوده است.

دخالت اسرائيل، آرى يا نه؟

ترور پى درپى كارشناسان هسته اى، حمله سايبرى به مراكز تحقيقات اتمى، 
انفجار در پادگان مالرد و كارخانه اى در يزد كه گفته مى شود مشغول توليد 
تسليحات بوده است، واكنش هاى متضادى را در نهادهاى امنيتى و سياسى 
را  ترورها  از  بسيارى  يك سو  از  آن ها  است.  برانگيخته  اسالمى  جمهورى 
توطئه اسرائيل، آمريكا و بريتانيا دانسته اند و از سوى ديگر كوشيده اند براى 
پوشاندن ضعف خود، اين موضوع را انكار كنند. اما هيچيك از اين ماجراها، 

تاكنون كامال از پرده برون نيافتاده است.

پادگان  انفجار  در  اسرائيل  دخالت  به  اعتراف  صورت  در  اسالمى  جمهورى 
مالرد و كارخانه يزد، به ضعف امنيتى شديد در حساس ترين مراكز نظامى 
و موشكى خود اعتراف كرده است. به اين دليل، پس از انفجار بزرگ پادگان 

سپاه، على الريجانى دخالت موساد در آن را «داستان سرائى» خواند.

انفجار در پادگان مالرد در آبان ماه 1390 رخ داد. عكس هاى ماهواره اى نشان 
است.  گرفته  صورت  موشك ها  كردن  جا به جا  هنگام  انفجار  اين  كه  مى داد 
اسرائيل  و  آمريكا  دخالت  اسالمى،  جمهورى  مسلح  نيروهاى  رئيس ستادكل 

در اين انفجار را رد كرد.

گذاشته اند.  پاسخ  بى  را  اسالمى  جمهورى  اتهامات  تاكنون  اسرائيلى،  منابع 
تنها يكى از مقامات امنيتى اين كشور پس از انفجار پادگان سپاه در مالرد به 
خبرنگاران گفت كه  چنين اقداماتى مى تواند دسترسى جمهورى اسالمى به 

بمب اتمى را، با هزينه اى بسيار كمتر از حمله نظامى به تاخير بياندازد.

آمريكا و بريتانيا دخالت 
در ترور مقام هسته اى 
ايران را رد كردند

آمريكا و بريتانيا ترور مصطفى احمدى روشن 
در  آمريكا  دولت  سخنگوى  كردند.  محكوم  را 
وزارت  خاورميانه اى  معاون  نيز  و  واشنگتن 

كشورشان  كه  كردند  اعالم  بريتانيا  خارجه 
بازرگانى  معاون  ترور  در  دخالتى  هيچ گونه 

تأسيسات نطنز نداشته است.
ويكتوريا نوالند، سخنگوى وزارت امور خارجه 
آمريكا، در واكنش به قتل مقام هسته اى ايران 
و اتهامات جمهورى اسالمى گفت كه كشورش 
هر گونه حمله به افراد بيگناه را محكوم مى كند. 
خانواده ى  با  را  خود  همدردى  «ما  افزود:  وى 

كارشناس مقتول ابراز مى داريم.»

امور  وزارت  خاورميانه اى  معاون  برت،  الستر 
رد  ضمن  گفت وگويى  در  نيز  بريتانيا،  خارجه 
منطقه  انفجار  در  كشورش  دخالت  نوع  هر 
سيدخندان گفت: «ما هميشه كشتن غيرنظاميان 

را به هر شكل محكوم كرده ايم.»

درباره  بريتانيا  موضع  كه  گفت  همچنين  وى 
برنامه هسته اى ايران روشن است. اين ديپلمات 
بريتانيايى تأكيد كرد كه براى كشور او گفتگو 

با ايران هنوز پايان نيافته است.

بامداد چهارشنبه (11 ژانويه/ 21 دى) مصطفى 
احمدى روشن، كارشناس ايرانى، بر اثر انفجار 
يك بمب در منطقه سيدخندان تهران كشته شد. 
موتورسوار  يك  توسط  بمب  گزارش ها  به  بنا 

روى ماشين اين كارشناس نصب شده بود.

جمهورى اسالمى آمريكا، بريتانيا و اسرائيل را 
مسئول اين ترور برمى شمرد.

هيالرى كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا، در 
واكنش به ترور مصطفى احمدى روشن، معاون 
تأسيسات  غنى سازى  تاسيسات  بازرگانى 
نطنز، دست داشتن كشورش در هر گونه اقدام 

خشونت آميز را با قاطعيت رد كرد.

بايد  كه  داريم  اعتقاد  «ما  گفت:  كلينتون  خانم 
بين المللى  جامعه  و  همسايگانش  ايران،  ميان 
دركى  باشد،  داشته  وجود  متقابل  درك  نوعى 
كه بر اساس آن، بتوان راه حلى پيدا كرد، براى 
تالش  به  دادن  پايان  ايران،  تحريك آميز  رفتار 
جنگ افزارهاى  به  دستيابى  براى  كشور  اين 
تا  بين المللى  جامعه  به  آن  پيوستن  هسته اى، 

بتواند عضوى موثر از اين جامعه باشد.»

از  «بسيارى  افزود:  آمريكا  خارجه  وزير 
ايران  تحريك آميز  رفتارهاى  نگران  كشورها 

هستند.»

تامى ويتور، سخنگوى شوراى امنيت ملى كاخ 
ماجرا  اين  در  متحده  «اياالت  گفت:  نيز  سفيد، 
هيچ دخالتى نداشته است. ما اين گونه اقدامات 

خشونت آميز را به شدت محكوم مى كنيم.»
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سياست تفرقه بينداز، حكومت 
كن همچنان در انگليس جنجال 

برانگيز است  

ادعا  طرح  از  بعد  انگلستان  كارگر  حزب  پوست  سياه  نماينده 
عاشق  انگليس  پوست  سفيد  سياستمداران  اينكه  با  رابطه  در 
استراتژى ' تفرقه بيانداز و حكومت كن' هستند ،به نژادپرستى 

متهم شد.
و  بريتانيا  كارگر  حزب  سياستمدار  سال 1987  از  آبوت  دايانا 
عضو پارلمان است، او اولين زن سياه پوستى است كه توسط 

مجلس عوام انتخاب شد.
به گزارش ديلى ميل هفته پيش زمانى كه خانم آبوت در صفحه 
توئيتر خود نوشت: سفيد پوستان عاشق بازى" تفرقه بيانداز و 
حكومت كن" هستند و م نبايد به اين بازى تن دهيم اعتراضات 

زيادى را به جان خريد.
نظام  از  دورى  براى  دارد  سال  اكنون 16  كه  آبوت  خانم  پسر 
آموزشى بريتانيا به مدرسه اى خصوصى در غنا فرستاده شد 
،كشورى كه در سال هاى 1874 تا 1957 به عنوان ساحل طال 

در استعمار انگليس بوده است.
آبوت  خانم  توسط  شده  انتخاب  شيوه  كه  نيست  بار  اولين  اين 
در رابطه با تحصيل پسرش باعث شگفتى و اعتراض مى شود. 
زمانى كه او در سال 2010 براى رهبرى حزب كارگر تالش مى 
كرد موضوع اعزام فرزندش به مدرسه خصوصى با هزينه اى 
معادل 13 هزار پوند در سال برايش دردسر ساز شد و انتقادات 

شديدى را براى او به ارمغان آورد.
خانم آبوت معتقد است كه اگر پسران سياه پوست در مدرسه اى 
درست به تحصيل خود ادامه ندهند وارد گروههاى خالفكارى 

مى شوند كه نجات دادن آنها بسيار سخت است.
سياه  تحصيلى  افت  از  جامعه  رهبران  كه  است  حالى  در  اين 
پوستان در سيستم آموزش بريتانيا نيز شكايت دارند و در عين 
حال مردم را به استفاده از سيستم آموزشى دولتى ترغيب مى 

كنند.

موزيك زنده روزهاى يكشنبه
با آبونمان (اشتــــراك)  
هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنــگ و 
هنر ايرانـــى جداى از 

هرگونه گرايشهـــاى 
سيــــاسى و مذهبــى، 
كمكـــى وافر مى كنيد. 

جمعه و شنبه موزيك زنده 
با هنرمندى مهران آتش، برنده ى اول آكادمى گوگوش 

بمب هسته اى سوم در راه است
كيم جونگ اون سومين بمب هسته اى خود را در مانورى نظامى با 

اهداف سياسى منفجر خواهد كرد
گذاشت.  پدر  پاى  جاى  پا  شمالى  كره  جوان  رهبر  اون  جونگ  كيم 
ساعتى پيش خبرگزارى رويترز به نقل از منابع آگاه در سئول اعالم 
كرد كه كره شمالى خود را براى آزمايش سومين بمب هسته اى يا 
موشك دوربرد ديگرى مهيا مى كند. هدف از اين حركت هم مشخص 
است : به رخ كشيدن قدرت نظامى ارتشى كه با وجود مخالفت هاى 

اياالت متحده به بلوك هسته اى راه يافته است.
 به گزارش رويترز ، منابع آگاهى كه در سئول سالهاست نظارت بر 
فعاليت هاى ريز هسته اى و نظامى كره شمالى را بر عهده دارند پيش 
ميالدى  سال 2013  دوم  نيمه  در  اون  جونگ  كيم  كه  كنند  مى  بينى 
بازه زمانى  بدهد. اين  به ارتش  بزرگ را  دستور يك نمايش نظامى 
برابر با انتخابات رياست جمهورى در كره جنوبى است. همان رئيس 
جمهورى كه كره شمالى بزرگ ترين مانع بر سر راه آشتى دو كره 
مى داند. در بخش هايى از اين گزارش آمده است: كره شمالى براى 
نشان دادن قدرت نظامى خود درست به سبك و سياق سالهاى سلطه 
كيم جونگ ايل دست به سالح خواهد شد. يك نمايش قدرت تمام عيار 

در راه است.

اون  جونگ  كيم  رفتارهاى  به  توجه  با  گران  تحليل  نيز  اين  از  پيش 
تاكيد كرده بودند كه وى مى رود تا ارتش يك ميليونى كشور خود را 

با مانورهاى نظامى به چماقى بر سر تهديد هاى خارجى تبديل كند.
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ناظران بازار ارز و سكـــه 
كجا هستنـــد؟ 

نرخ غير رسمى دالر حدود 1700 تومان  
بين  مركزى  بانك  اينكه  وجود  با  اخير  روزهاى  در 

صرافى ها ارز توزيع مى كند و اعالم كرده كه صرافى 
ها نبايد دالر را بيش از 1400 تومان بفروشند، صرافان 
به سود رسمى و قانونى راضى نشده و همچنان گران 
فروشى مى كنند؛ در اين بين اتحاديه طال همچنان كار 
نظارت بر صرافى ها را بيشتر بر دوش بانك مركزى 

كه توزيع كننده ارز است مى اندازد. 
گرچه صرافان دالر را با قيمت پايين دريافت مى كنند 
گران  دالر  فروش  حق  شده،  گرفته  درنظر  سود  با  و 
آشفته  همچنان  ارز  بازار  اما  ندارند  اعالمى  نرخ  از  تر 
است و صرافى ها دالر را با قيمت حداقل 1700 تومان 

عرضه مى كنند. 
دانشجويان  خبرگزارى  اصناف  خبرنگار  گزارش  به 
ايران (ايسنا)، روز چهارشنبه قيمت سكه نيز به شدت 
هزار  با 26  جديد  طرح  سكه  نرخ  و  كرده  پيدا  افزايش 
هزار  با 46  و  شنبه  سه  روز  به  نسبت  افزايش  تومان 
تومان افزايش نسبت به دو روز قبل تر به 676 هزار 

تومان رسيده است. 
هزار   25 با  قديم  طرح  سكه  چهارشنبه  اساس  اين  بر 
هزار   35 و  چهارشنبه  روز  به  نسبت  افزايش  تومان 
تومان افزايش نسبت به دو روز قبل تر به 685 هزار 
افزايش  تومان  هزار   26 با  جديد  طرح  سكه  تومان، 
نسبت به روز چهارشنبه و با 46 هزار تومان افزايش 
نسبت به دو روزقبل تر به 676 هزار تومان و نيم سكه 
با 13 هزار تومان افزايش نسبت به روز چهارشنبه و 
با 20 هزار تومان افزايش نسبت به دو روز قبل تر به 

336 هزار تومان رسيده است. 
به  نسبت  افزايش  تومان  هزار   9 با  سكه  ربع  همچنين 
تومان  هزار   14 با  و  شنبه  سه  و  دوشنبه  هاى  روز 
و  تومان  هزار  با 174  قبل  روزهاى  به  نسبت  افزايش 
سكه گرمى با با دو هزار تومان افزايش نسبت به روز 
به   نسبت  افزايش  تومان  هزار  چهار  با  و  چهارشنبه 

روز هاى ديگر با 84 هزار تومان معامله شد. 
تومان   90 و  هزار  دو  با  نيز  عيار   18 طالى  گرم  هر 
افزايش نسبت به دو روز قبل تر به قيمت 66 هزار و 90 
تومان و هر اونس طال در جهان با 17 دالر افزايش با 

1642 دالر معامله شد. 
روز پنج شنبه هر دالر در بازار با نرخ حداقل هزار و 
695 تومان عرضه مى شود در حالى كه بانك مركزى 

نرخ مرجع را 1125 اعالم كرده است!

اقتصاد

پشت پرده دالرهاى 
تقلبى در بازار ارز

 نقدينگى هاى سرگردان اين روزها بازار ارز را به تب و تاب انداخته و به 
بازار آشفته ارز دامن زده است. در اين ميان، گفته مى شود دالرهاى 100 
دالرى تانخورده تقلبى توسط عده اى افراد سودجو وارد بازار ارز شده 

است. 
در روزهاى اخير بازار ارز به بازارى پرسود براى عده اى تبديل شده و 
هر كسى كه نقدينگى قابل توجهى دارد با ورود به اين بازار سعى مى كند 
كه از اين آب گل آلود هرچند شده ماهى مختصرى صيد كند، غافل از اينكه 
سودى  خواهند  مى  دالرى  هاى 100  اسكناس  جعل  با  كالهبردار  اى  عده 

هنگفتى نصيب خود كنند. 

شناسايى دالر تقلبى 
اين در حالى است كه شناسايى اين اسكناسهاى تقلبى حتى براى برخى از 
كهنه كاران بازار ارز هم قابل شناسايى نيست و به راحتى دست به دست 
شود.  مى  فروخته  مردم  به  واقعى  دالر  اسكناسهاى  بين  در  و  چرخد  مى 
دالرهاى تقلبى هم داراى نخ هستند و فقط برخى از قديمى هاى بازار ارز 

قادر به شناسايى آنها مى باشند. 
توجهى  قابل  ميزان  به  شده،  بازار  وارد  كه  جعلى  دالر  ارز  مقدار  هرچند 
نيست، اما فعاالن بازار ارز را به دليل نوع اسكناس تقلبى كه با ظرافت جعل 
شده است، نگران مى كند، دالر كه به كااليى پر سود تبديل شده است، شايد 
با ورود اسكناسهاى تقلبى به ابزارى براى از بين بردن سرمايه برخى ها 

تبديل شود. 
اسكناس هاى تقلبى همواره نگرانى هايى را براى فعاالن بازار ارز تهران كه 
مركز فعاليت آنها از ميدان ناصر خسرو تا فردوسى است، ايجاد مى كند، 
دالرهاى تقلبى كه به نظر مى رسد به دليل اينكه امكان جعل آن در كشور 

وجود ندارد، از يكى از كشورهاى همسايه وارد كشور شده باشد. 
در اينگونه شرايط صرافان مجوزدار توصيه مى كنند كه بهتر است خريد 
دالر از طريق همين صرافى ها و مراكز و كانالهاى مجاز صورت گيرد و 
مردم براى خريد دالر آزاد به اميد كسب سود و افزايش قيمت در آينده به 
واسطه گران و دالالن مراجعه نكنند. اگر فردى مثال با 7.5 ميليون تومان 
پول براى خريد 5 هزار دالر به بازار ارز مراجعه كند، ريسك از دست دادن 

بخشى از سرمايه خود را خواهد داشت. 

سود 90 ميليونى در 3 ماه 
فردى بازارى كه از خريد دالر طى 3 ماه اخير سودى بالغ بر 90 ميليون 
تومان نصيب خود كرده بود گفت: در اواخر مهرماه با 186 ميليون تومان 
سرمايه حدود 150 هزار دالر به قيمت 1250 تومان از بازار ارز خريدارى 
است،  رسيده  آزاد  بازار  در  تومان  به 1700  دالر  قيمت  اكنون  هم  كردم، 
بنابراين يك حساب سرانگشتى نشان مى دهد كه 90 ميليون تومان سود 

در اين مدت به دست آورده ام. 
وى افزود: اگر سرمايه خود را در اين مدت در هر بازار قرار مى دادم به 
اين ميزان سود كسب نمى كردم، سرمايه گذارى در بازار مسكن و سكه هم 

حتى اين ميزان سود را نصيب من نمى كرد. 
وقتى شرايطى اينچنينى براى بازار ارز رقم خورده است، چگونه مى توان 
دراين  نشود،  ارز  بازار  وارد  سرگردان  هاى  نقدينگى  كه  داشت  انتظار 
شرايط آيا كسى سرمايه خود را در بانك سپرده گذارى خواهد كرد يا اينكه 

وارد چنين بازارى مى كند. 

بازار ارز تهران چند سال پيش نيز تجربه دالرهاى تقلبى را به مقدار باال 
داشت كه البته واكنش بانك مركزى را برانگيخت و نسبت به اين موضوع به 
مردم هشدار داد و از مردم درخواست كرد كه نسبت به داد و ستد اين ارز 

خاص احتياط بيشترى به خرج دهند. 
دالرهاى تقلبى برخى از افرادى كه قصد سفر خارج از كشور را دارند را نيز 
نگران مى كند، زيرا ممكن است كه خريد اين اسكناسهاى جعلى مشكالتى 

را براى آنها در خارج از كشور بوجود آورد، همان اتفاقى كه سالهاى پيش 
نيز رخ داده بود و باعث دستگيرى برخى از ايرانيانى شد كه به خارج از 

كشور سفر كرده بودند. 
ناگفته نماند كه بسيارى از صرافان داراى مجوز به دستگاههاى شناسايى 
دالرهاى تقلبى مجهز هستند، البته اين دستگاهها تا حدودى داراى خطا هم 

هستند و نمى توان 100 درصد به آنها اطمينان داشت. 

پشت پرده دالرهاى تقلبى 
توسط  واقعى  دالر  اسكناسهاى  بين  در  تقلبى  اسكناسهاى  كه  است  ممكن 
اين  و  نشده  آنها  متوجه  خيابان  كنار  دالالن  و  شود  جاسازى  جاعالن 
اسكناسهاى جعلى را به مردم بفروشند كه البته عمدى از سوى فروشنده 

نيست و وى نيز متوجه دالر تقلبى نشده باشد. 
البته  نشوند،  تقلبى  دالر  متوجه  هم  بانكها  و  صرافان  كه  است  ممكن  حتى 
بانك مركزى كارشناسانى دارد كه بتوانند به راحتى و با لمس اسكناسها 
تقلبى و اصلى بودن آنها را تشخيص دهند. احتمال وجود اسكناسهاى تقلبى 
در بين اسكناسهاى دالالن كنار خيابان نسبت به صرافى ها بسيار بيشتر 

است. 
هنوز مشخص نيست كه اين اسكناسها به چه ميزان در بازار توزيع شده، 
پس بهتر است كه مردم براى خريد دالر به صرافى هاى مجاز مراجعه كنند. 
براى  مردم  است:  گفته  نيز  مركزى  بانك  نظارتى  معاون  درويشى  ابراهيم 

خريد ارز به سراغ صرافى هاى داراى مجوز و بانكها بروند. 
وى با اعالم اينكه به شدت بازار را بازرسى مى كنيم و تمام بازرسان بانك 
مركزى در سطح بازار هستند، افزوده است: بازرسان بانك مركزى تمام 
اطالعات و اخبار را براى ما لحظه اى از طريق تلفنى، پيامك يا نمابر به ما 

اطالع مى دهند. 
را  تومان   1700 نرخهاى  گذشته  هفته  اواخر  طى  مركزى  بانك  مسئوالن 
براى ارز دالر حبابى دانسته اند و اعالم كرده بودند كه طى يكى دو روز 

آينده نرخ دالر كاهش خواهد يافت و بازار ارز به تعادل مى رسد.

آيا شما نيز در برنامه هاى 
فرهنگى و اجتماعى ايرانيان  
در لندن شركت مى كنيد؟

 لطفا نظرات  و انتقادات 
خود را  در ارتباط با اين 
برنامه ها براى ما ارسال 
نمائيد  تا در اين نشريه 

به چاپ برسد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

 تمايل كشورهاى منطقه براى جبران نفت ايران 
وزير خارجه دانمارك كه كشورش به تازگى رياست دوره اى اتحاديه اروپا را بر عهده گرفته، گفت كه كشورهاى نفت 

خيز منطقه حاضر به جبران نفت صادراتى ايران به اروپا هستند. 
به نقل از مجله آنالين اروپا، «ويلى سوئندال» اعالم كرد كه اتحاديه 
و  نفت  بخش  بهمن ماه 1390)   3) ژانويه   23 تا  است  آن  بر  اروپا 

بانكدارى ايران را به خاطر برنامه هسته اى اين كشور تحريم كند.
سوئندال كه در كپنهاگ و در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، 

مدعي شد: ديگر كشورها در خليج [فارس] مانند كويت، عربستان 
و غيره عالقه مند هستند تا در وضعيت كنونى توليدات نفت خود 
را افزايش دهند. وى افزود: ما مي دانيم كه ليبى در حال احياى 
صنعت نفت خود و رساندن ظرفيت توليد به سقف قبل از جنگ 

در اين كشور است و اين تاثير تحريم هاى نفتى ايران را بر 
كشورهاى اروپايى مانند ايتاليا، اسپانيا و يونان كه وابستگى 
بيشترى به نفت ايران دارند، نرم تر خواهد كرد. وزير خارجه 
دانمارك با اشاره به تالش جامعه جهانى براى فشار بر ايران 

گفت: ما مي دانيم كه كشورهاى جنوب اروپا در وضعيتى هستند 
كه اگر جايگزينى براى نفت ايران پيدا نكنند وضعيتشان بسيار 
وخيم خواهد شد. براى همين منظور ممكن است قطع وابستگى 

به نفت ايران در چند مرحله صورت گيرد و به سه كشور اروپايى براى استقالل از نفت ايران زمان داده شود و 
وزراى خارجه اروپا در حال بحث در اين باره هستند. اين مقام اروپايى در عين حالى كه مدعى شد هدف تحريم ها 
بازگرداندن ايران به پاى ميز مذاكرات است، گفت: ما مي دانيم كه اگر ايران به دنبال تسليحات هسته اى برود ديگر 

كشورهاى منطقه هم به سوى اين گونه تسليحات حركت خواهند كرد. 

چين در برابر ركود 
اقتصادى جهانى تسليم شد

 بحران جهانى اقتصادى گريبان چين را نيز گرفته است. آهنگ رشد 
تجارت خارجى دومين غول اقتصادى دنيا در سال گذشته روندى 
كند را نشان مى دهد. مازاد تجارى چين در سال 2011 كاهش يافته 

و بالغ بر 155 ميليارد دالر مى شود.
قابل  اثر  جهان،  در  موجود  اقتصادى  ركود  وله،  دويچه  گزارش  به 

توجهى بر آهنگ رشد تجارى چين گذاشته است. آن گونه كه اداره 
گمرك چين اعالم كرده است، صادرات چين در ماه دسامبر 2011 به 
نسبت سال پيش تنها 4/ 13 درصد رشد نشان مى دهد. اين كمترين 
حد از سال 2008 ميالدى به بعد است. همچنين واردات اين كشور 
در سال گذشته به نازل ترين سطح در 26 ماه گذشته رسيده و نرخ 

8/ 11 درصد را نشان مى دهد.
رشد  و  خارجى  تجارت  ماندن  شكوفا  براى  چينى  دولتمردان   
صادرات خود، ارزش يوآن را به طور عمدى و تصنعى پايين نگاه  
بهاى  به  چينى  كاالهاى  كه  مى شود  موجب  سياست  اين  مى دارند. 
ارزا ن  در بازارهاى جهانى به فروش برسند و محصوالت اروپايى يا 

آمريكايى گران جلوه كنند.
رقيب  اصلى ترين  و  دنيا  اقتصاد  يك  شماره  غول  به عنوان  آمريكا 
تجارى چين، به اين سياست انتقادهاى جدى دارد و دولت اين كشور 

را به دستكارى در ارزش پول ملى خود و رقابت تجارى ناعادالنه 
متهم مى كند.

سال  در  چين  تجارى  تراز  كاهش  اقتصادى،  كارشناسان  نظر  به 
2011 مى تواند فشارهاى آمريكا براى افزايش ارزش يوان در برابر 

دالر را كاهش دهد.
تجارى  شريك  بزرگ ترين  هم چنان  گذشته  سال  در  اروپا  اتحاديه 
چين باقى ماند و حجم مبادالت تجارى چين با اروپا به 567 ميليارد 
دالر رسيد كه رشدى 3/ 18 درصدى را نشان مى دهد. اين ميزان 
در فروش كاال به آمريكا بالغ بر 446 ميليارد دالر يعنى رشدى 9/ 

15 درصدى شد.
با  چين  به  آمريكا  خزانه دارى  وزير  گيتنر،  تيموتى  روزه  دو  سفر 
هدف جلب رضايت مقامات چينى به مشاركت در تحريم نفت ايران 
انجام  آمريكا  و  چين  دوجانبه  معامالت  درباره  مذاكره  همچنين  و 
گرفت.قرار است گيتنر با نخست وزير و وزير دارايى چين مالقات 
مطلع  مقامات  از  نقل  به  و  ديلى»  «چاينا  نشريه  نوشته  به  اما  كند 
دولت چين، بعيد است كه گفت وگوها در اين دو عرصه به نتيجه اى 

منجر شوند. 

كاهش نرخ رشد اقتصادى چين
و  بازار  در  موجود  بى اطمينانى  آلمان،  دويچه  بانك  ارزيابى  بر  بنا 
در  چين  اقتصادى  رشد  نرخ  مى تواند  چين  خارجى  تجارت  كاهش 
كه  مى گويد  ارزيابى  اين  دهد.  تنزل  درصد   8 به 3/  را  سال 2012 
اين رشد حتى در چهارماهه نخست سال بين 6 تا 7 درصد خواهد 
بود. به اين معنا، چين نيز در برابر ركود اقتصادى موجود در سطح 

جهان، سر تعظيم فرود آورده است.
انتظار مى رود آهنگ صادرات چين در سال جارى بازهم كندتر از 
پيش شود. يك پژوهشگر چينى به آژانس خبرى شينهوا گفته كه اين 
رشد در بهترين حالت تك رقمى خواهد بود. اين در حالى است كه 
در سال 2010، صادرات چين به رشد 20 درصدى دست يافت و 
حجم آن به نسبت سال 2009 ميالدى 9/1 ميليارد دالر شد. واردات 
نيز در سال هاى مورد مقايسه 9/ 24 درصد رشد نشان داده و به 

74/ 1 ميليارد دالر رسيدند.

كارشناسان اقتصادى مى گويند كه كاهش تقاضاى ناشى از بحران 
اقتصادى در آمريكا و همچنين بحران قروض دولتى در اروپا تراز 
تجارى چين را دست كم در ماه هاى آغازين سال جديد ميالدى از اين 
هم كمتر خواهد كرد.ون جيابائو، نخست وزير چين پيش تر تصريح 
كرده بود كه دولتش قصد دارد در سال 2011 با كاهش وابستگى و 
اتكا به صادرات، روى مصرف داخلى و هزينه هاى بخش خصوصى 

تمركز كند.

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

خود استفــــاده نمائيد
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تجليل از نويسنده سوييسى با 
جايزه فرهنگى ايتاليا

چراعلم   . جانانه  «اقتصاد  كتاب  سوييس،  خبرگزارى  از  نقل  به 
اقتصاد وجدان مى طلبد» كه در ايتاليا با عنوان «صداقت» به چاپ 

رسيد، به يك كتاب پرفروش بدل شده است.
انگليسى  نويسنده  «وى.اس.نايل»  كه  جايزه  اين  داوران  هيات 
ترينيدادى تبار و برنده جايزه نوبل نيز از اعضاى آن است ، با 

اهداى اين جايزه از اين نويسنده تجليل به عمل مى آورند. 
در بيانيه هيات داوران اين جايزه آمده است : «كونگ» از ارزش 
زمينه  اين  در  و  كند  مى  پشتيبانى  اقتصاد  عالم  در  جهانى  هاى 
بيانيه اى براى يك اخالق جهانى در زمينه اقتصاد را به گردش 
مى اندازد و يادآور مى شود كه بازار كسب و كار نيز نيازمند 

قوانين رفتارى روشن و پذيرفته شده از سوى هر فرد است. 
جايزه فرهنگى «نونينو» كه 8 هزار يورو ارزش دارد در تاريخ 
مى  اعطا  «كونگ»  به  داودينه»  «پاويا  در  بهمن)   8) ژانويه   28
اهدا   1975 سال  از  كه  جايزه  اين  پيشين  برندگان  از  شود. 
لشك   ، يوناس  هانس  الياس،  نوربرت  به  توان  مى  شود  مى 
كوالكوفسكى ، زيگفريد لنتس، كلود لوى-استروس ، ريگوبرتا 

منچو و يورگه سمپرون اشاره كرد. 
لوتسرن  كانتون  در   1928 مارس   19 در  كونگ»  «هانس 
دانشگاه  بازنشسته  استاد  او  گشود.  جهان  به  ديده  سوييس 
«ابرهارت كارل» در توبينگن و رييس و بنيانگذار بنياد اخالق 
جهانى است. او از مشهورترين عالمان الهيات كليساى كاتوليك 
جوايز  كسب  به  موفق  كنون  تا  كه  است  كليسا  منتقدان  و 
بسيارى شده و چندين جلد كتاب نيز به رشته تحرير درآورده 
كه تازه ترين آن ها كتاب «آيا كليسا هنوز نجات بخش است؟» 

منتشرشده به سال 2011 در انتشارات «پيپر» مونيخ است.

 رمان انگليسي هاليوود را به 
تكاپو واداشت

به نقل از آكتواليته، اي ال جيمز نويسنده جوان بريتانيايي رمان 
نخستش «پنجاه سايه گري» را بدون استفاده از يك ناشر يا 

يك آژانس پخش كتاب كه به سختي در آمريكا باورپذير است، 
در ماه مه 2011 منتشر كرد و بنا به گزارش پابليشرز ويكلي 

تاكنون موفق به فروش 30 هزار نسخه از آن شده است.
چنين موفقيتي براي رمان اول يك نويسنده كه در حال حاضر 
صورت  به  چه  و  چاپي  صورت  به  چه  آن  از  نسخه  هزاران 
سازندگان  است،  شدن  دست  به  دست  حال  در  ديجيتال 
اساس  بر  اقتباسي  اثري  ساخت  حقوق  واداشته  را  هاليوودي 

آن را از نويسنده تهيه كنند.
والري  با  مذاكره  حال  در  هاليوودي  سازندگان  هم اكنون 
هاسكين كارشناس سينما و تلويزيون آمريكا و وكيل نويسنده 

در آمريكا هستند تا حقوق اثر به يكي از آن ها عرضه شود.
قصه ملودرام رمان داستان عشق دانشجوي ادبيات جواني به 
نام آناستازيا استيل به مترجمي به نام كريستين گري است كه 
تحسين بسياري از خوانندگان را در محافل كتابخواني مجازي 

در اينترنت به برانگيخته است.
انتظار  در  سرانجامي  چه  نمي داند  كسي  حاضر  حال  در 
نخستين رمان اي.ال.جيمز خواهد بود اما همگي بدون ذره اي 
ترديد آينده اي روشن براي آن پيش بيني مي كنند. «رايترز كافي 
براي  نيز  كتاب  كم آوازه  ناشر  نويسندگان)  (كافي شاپ  شاپ» 
چنين استقبالي از يك نويسنده ناشناس بسيار ابراز خرسندي 

كرده است.

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

نگاه «ايان كرشاو» در كتابي تازه به 
آلمان هيتلري از زاويه اي ديگر

يك تاريخ نگار بريتانيايى در كتاب جديد خود با عنوان «پايان؛ ادامه   
از  را  آلمان  در  هيتلرى  حكومت  فروپاشى  مسئله   سقوط»،  تا  جنگ 
آخرين  تا  آلمانى ها  چرا  مى دهد،  نشان  و  مى كند  مطرح  تازه  ديدى 

لحظه   جنگ عليه نازى ها نشوريدند؟ 

كه  هنگامى  صاحب نظر  تاريخ  پژوهى  عنوان  به  كرشاو»  «ايان  نام 
سال هاى  در  هيتلر  زندگى  باره   در  را  خود  صفحه اى   2000 كتاب 
اين  افتاد.  زبان ها  سر  بر  ساخت،  منتشر  ميالدى   90 دهه   آخرين 
پژوهشگر 68 ساله  بريتانيايى، در كتاب جديد خود با عنوان «پايان؛ 

ادامه  جنگ تا سقوط» كه چندى است به آلمانى نيز ترجمه شده، باز 
هم در جستجوى ردپاى هيتلر است، ولى اين بار بر روحيه و فرهنگ 
و جامعه  آلمانى. پرسش اصلى اى كه «ايان كرشاو» در اين راستا در 
كتاب خود مطرح مى كند، پيرامون وضعيت اجتماعى آن دوران آلمان 
به طور  همه چيز  جنگ  لحظه   آخرين  تا  آلمان،  در  مى زند: «چرا  دور 
حقوق هاى  سال 1945،  آوريل  ماه  تا  حتى  بود؟»  جريان  در  عادى 
در  برلين  سمفونى  اركستر  مى شد؛  پرداخت  مرتب  دولت  كارمندان 
سالن باشكوه موسيقى اين شهر برنامه  اجرا مى كرد؛ تيم ورزشى   
بايرن  مونيخ  با تيم هاى كشورهاى ديگر مسابقه مى داد و اغلب برنده 
توليد  مشغول  كامل  ظرفيت  با  اسلحه سازى  كارخانه هاى  و  مى شد 

سالح هاى مختلف و گلوله هاى مرگبار بودند. 

حتى در روند تأمين مواد غذايى و سوخت و سوز و وسايل رفت 
و آمد مردم، با وجود كمبود هاى گذرا و محدود، تغيير چشمگيرى 
آلمانى ها  چرا  مى پرسد،  چارچوب  اين  در  كرشاو  نيامد.  وجود  به 
تا پايان جنگ، مثل نوامبر سال 1918 در دوران جنگ جهانى اول، 
و  رعب  «ترور،  مى دهد:  پاسخ  و  نشوريدند؟  ناز ى ها  و  هيتلر  عليه 
حكومت  دوران  در  سوسياليسم  ناسيونال  دستگاه  كه  وحشتى 
خود به راه انداخته  بود، چنان مرعوب كننده بود كه تصور مقاومت 
به  سپس  تاريخ نگار،  اين  مى ساخت.»  ناممكن  هم  را  اعتراض  و 
مى پردازد  بين المللى  جنگ  دو  در  آلمان  اجتماعى  وضعيت  مقايسه  
به  كلى  آلمان  در  با 1945  سال 1918  مى كند: «وضعيت  استدالل  و 
در  آلمان  كه  است  اين  در  دوره  دو  اين  تفاوت اصلى  مى كرد.  فرق 
سال 1918 حكومتى پارلمانى داشت، احزاب سياسى آزاد بودند و 
دوران،  اين  در  گذشته  آن  از  بود.  گرفته  شكل  صلح،  جنبش  حتى 
گشتاپويى وجود نداشت و سربازان بيگانه به خاك آلمان راه نيافته  
بودند.» به نظر كرشاو، فشار اين عوامل و خوف و ترس حاكم بر 
جامعه  ناسيونال سوسياليستى آلمان، كافى بود كه «تصور هرگونه 
مقاومت انقالبى» را حتى تا آخرين هفته هاى جنگ از بين ببرد. اين 
به  همچنين  خود،  صفحه اى   700 كتاب  در  بريتانيايى  تاريخ پژوه 
و  مى  پردازد  سوم   رايش  ارتش  در  فرمانبردارى  روحيه ى  بررسى 
و  بى رحمانه  فرمان هاى  از  را  نازى  ژنرال هاى  حرف شنوى  داليل 

بى ربط هيتلر مورد بررسى قرار مى دهد. 
تعبير   سوء  در  نازى ها  كه  است  باور  اين  بر  همچنين  كرشاو  ايان 
مفاهيم قديمى چون شرافت و وظيفه  نظامى با كارايى بى مانندى عمل 
كردند و در تلقين آن به سربازان هم موفق بودند. اين تاريخ  پژوه، 
سخن  آلمان  در  فرمانبردارى  بودن  ساختارى  از  رابطه  اين  در 
مى گويد و در مقايسه  آن با اطاعت فاشيستى در ايتاليا مى نويسد: 
«موسولينى در تمام دوران حكومتش، مى بايست ديدگاه هاى ويكتور 
تقسيم  معناى  به  اين  كند.  رعايت  را  ايتاليا  پادشاه  سوم،  امانوئل 
قدرت بود. در حالى كه هيتلر موظف به حساب پس دادن به هيچ فرد 

و مرجعى نبود.»
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چنانچه بخواهيم درباره اندازه محبوبيت آثار آگاتا 
كريستى تحقيق كنيم مطمئنًا به نكته غافلگيركننده 
با  دويل  كانن  سرآرتور  آنچه  خوريم.  برمى  اى 
ادگار  يا  هولمز  شرلوك  اش  العاده  فوق  كارآگاه 
واالس با تعداد بى شمار كارآگاهانش، كميسرها، 
قتاله  آالت  و  زيركانه  هاى  قتل  مجنون،  هاى  قاتل 
بى نظيرش موفق به انجامش نشد، آگاتا كريستى 
بدان توفيق يافت: او از لحاظ باال بودن شمارگان 
آثارش، از زمانى كه ادگار آلن پو در سال 1841 
هاى  «قتل  داستان  انتشار  با  را  ادبى  ژانر  اين 
خيابان مورگ» بنيان گذارد، تاكنون بر قله اى بى 
سازمان  كه  بررسى  طبق  بر  است.  ايستاده  رقيب 
در  بررسى  اين  و  داده  انجام  گذشته  در  يونسكو 
ارتباط با گستردگى آثار ادبيات جهان است ـ البته 
نه  ملل،  نوشتارى  آثار  مجموع  مفهوم  به  ادبيات 
آنچه برخى از منتقدان ادبى به معناى برگزيده اى 
گويند  مى  سخن  آن  از  جاودانه  و  فراملى  آثار  از 
ـ آثار كريستى با ترجمه به 109 زبان خارجى در 
مكان سوم جاى دارد. در سال ،1950 هنگامى كه 
او پنجاهمين رمانش را با نام «قتلى اعالم نشده» 
انتشار داد، مجموع كتاب هاى منتشر شده اش به 
نسخه  ميليون  از 100  بيش  را  مختلف  هاى  زبان 
ماتيو  آنچه  طبق  اخيراً  اما  بودند.  زده  تخمين 
رسمى  سايت  وب  در  او  وارث  و  نوه  پريچارد، 
آگاتا كريستى آورده براساس گمانه زنى ها تعداد 
آثار فروخته شده اين بانوى نويسنده انگليسى به 
رقم حيرت انگيز حدود 2 ميليارد نسخه مى رسد. 
كه  چرا  نيست،  درك  قابل  راحتى  به  موفقيت  اين 
را  جديدى  واقعًا  چيز  هيچ  تقريبًا  كريستى  آگاتا 
استثناى  به  ـ  او  است.  نيفزوده  ادبى  ژانر  اين  به 
چند مورد ـ همان شكل هاى سنتى، قديمى و كامًال 
انگليسى را در آثارش حفظ و رعايت كرده است. 

هايى  خانه  در  غالبًا  وى  هاى  داستان  هاى  قتل 
متروك با سبك و معمارى ويكتوريايى اتفاق مى 
و قاتل كه هويتش در طول داستان نبايد لو  افتند 
عنوان  به  پليس،  كارآگاه  توسط  انتها  در  برود، 
از  پيش  البته  شود.  مى  فاش  نظم،  و  قانون  حافظ 
آن كارآگاه در يك استنتاج درخشان خواننده را از 
آنچه وى براساس شواهد پراكنده شده در سطور 

پيشين بايد متوجه شده باشد آگاه مى سازد. 
گاه حتى هوش فوق العاده شرلوك هولمز نيز به 
خواننده در حل معما كمكى نمى كند، اگر نويسنده 
انداختن  خطا  به  براى  را  عزمشان  كارآگاه  و 
آگاتا  محبوبيت  راز  باشند.  كرده  جزم  خواننده 
وى  كه  است  نهفته  نكته  اين  در  احتماًال  كريستى 
مقوله قتل در ادبيات جنايى را به ميان شهروندان 
عادى جامعه آورده، آن را از حالت جنايى زننده 
به  سرشار  تخيل  با  و  آورده  بيرون  هولناك  و 
هيجان  از  كه  آن  بدون  بخشيده،  زيبا  شكلى  آن 

ضرورى آن بكاهد. 

اما عنصر «برانگيختن هيجان» ـ به آن مفهومى كه 
مثًال در آثار ادگار واالس ديده مى شود ـ در رمان 
يكى  خورد.  مى  چشم  به  ندرت  به  كريستى  هاى 
قاعده  بار  يك  كريستى  نويس  جنايى  همكاران  از 
موفقيت او را با اين جمله وصف كرده است: «آگاتا 
و  ذاتى  كنجكاوى  مستقيمًا  آثارش  در  كريستى 

صادقانه ما انسان ها را مخاطب قرار مى دهد.» 
آگاتا مارى كالرسيا ميلر در سال 1891 در شهر 
توركى (Torquay)، كه يك تفرجگاه ساحلى و نيز 
انگلستان  جنوبى  ساحل  در  درمانى  استراحتگاه 
 (Devon) «دون»  سرسبز  منطقه  در  و  است 
قرار دارد، چشم به جهان گشود. آنگونه كه خود 
سعادت  با  را  كودكى  دوران  نوشت  بعدها  او 
به  نداشت  نياز  او  گذراند.  بسيار  خوشبختى  و 
درس  او  به  مادرش  خانه  در  چون  برود  مدرسه 

مى داد، كه اين براى آگاتاى كوچك بسيار مسر

هاى  داستان  كودكى  اوان  همان  از  بود.  بخش  ت 
عجيب و شگفت انگيزى ابداع و براى ديگران بازگو 
قريحه  متوجه  زود  خيلى  كه  مادرش  كرد.  مى 
دخترش شد در انتخاب خواندنى هاى مناسب به او 
كمك مى كرد و وى را به نوشتن برمى انگيخت و 
تشويق مى كرد. يك بار كه آگاتا دچار آنفلوآنزاى 
شديدى شده بود و مجبور بود در رختخواب بماند 
او  به  مادرش  بود،  آور  مالل  برايش  وضع  اين  و 
بنويسى.  داستان  كه  است  اين  كار  «بهترين  گفت: 
مى  مطمئنًا  آيى!  برنمى  كار  اين  پس  از  نكن  فكر 

توانى!» 

اين كار به مذاق آگاتاى كوچك خوش آمد. او پس 
و  احساساتى  اشعار  سرودن  از  ها  سال  آن  از 
نوشتن داستان هاى هراس آور تيره و تاريك ـ به 
هاى  داستان  طوالنى  و  درخشان  سنت  از  پيروى 
ارواح انگليسى ـ لذت مى برد. وقتى 16 سالش شد 
مادرش او را به مدرسه اى در پاريس سپرد و او 
آنجا به جز فراگيرى درس هاى اصلى به يادگيرى 
آواز و پيانو نيز پرداخت. از بخت خوش طرفداران 
پر و پا قرص رمان هاى جنايى نسل هاى بعد، او 
خيلى زود دريافت كه قريحه نويسندگى اش بسيار 
به  بنابراين  چربد،  مى  اش  موسيقى  استعداد  بر 
نوشتن داستان ها ادامه داد و هر از چندى يكى از 

آنها را منتشر مى كرد. 

قاهره  شهر  در  مادرش  با  كه  زمستان  يك  در 
شمارى  بى  تعداد  با  رمانى  نوشتن  داشت  اقامت 
شخصيت هاى مختلف را شروع كرد، اما از آنجا 
را  آن  نداشت  رضايت  كارش  پيشرفت  از  كه 
سال 1914  در  گذاشت.  ميزش  كشوى  در  ناتمام 
سلطنتى  ارتش  عضو  كه  كريستى»  «آركيبالد  با 
بود  خودساخته  و  قيافه  خوش  مردى  و  بريتانيا 
ازدواج كرد. حوالى پايان جنگ جهانى اول ـ كه به 
صليب  نظامى  هاى  بيمارستان  در  پرستار  عنوان 
سرخ در انگلستان و فرانسه سپرى كرد ـ نوشتن 
در  كرد.  شروع  را  اش  كارآگاهى  رمان  نخستين 
رمان  هيچ  بود  مدعى  كه  ـ  خواهرش  حرف  واقع 
را  پايانش  ابتدا  همان  از  او  كه  نيست  كارآگاهى 
ترغيب  رمان  اين  نوشتن  به  را  او  ـ  نزند  حدس 
استايلز»  راز  و  پررمز  رمان «رسوايى  بود.  كرده 
قرارداد  آن  حاصل  و  شد  منتشر   1921 سال  در 
كريستى با يكى از ناشران بزرگ لندن بود. درست 
در همان ابتداى پيشرفت نويسندگى اش كريستى 
كرد،  خلق  را  پوآرو  هركول  موسيو  شخصيت 
با  بلژيكى  خودپسند  و  چابك  قدكوتاه،  كارآگاه 
ظاهر و قيافه اى خاص كه راز تمام جنايت ها را 
به كمك «سلول هاى كوچك و خاكسترى» مغزش 

مورد  را  انگليسى  زبان  همزمان  و  كند  مى  برمال 
سخت ترين حمالت و انتقادها قرار مى دهد. پوآرو 
شخصيت محورى بيش از 50 رمان ديگر او قرار 
كارآگاه  ترين  موفق  شمارگان  لحاظ  به  و  گرفت 
به  كه  نشد  نصيبش  توفيق  اين  اگرچه  شد،  دنيا 
شهرت افسانه اى شرلوك هولمز يا كارآگاه مگره 

دست يابد. 
در سال هاى بعد 5 رمان ديگر از وى منتشر شد و 
آگاتا كريستى كم كم احساس كرد به يك نويسنده 
موفقيت  زمان  هنوز  اما  است.  شده  تبديل  واقعى 
انتشار  با   1926 سال  در  بود.  فرانرسيده  بزرگ 
«قتل راجر آكرويد» اين امر اتفاق افتاد. اين رمان 
آور  حيرت  با يك رمزگشايى  بود  درخشان  اثرى 
كافى  قرائن  و  شواهد  فقدان  علت  به  خواننده  كه 
اين  ماند.  مى  ناتوان  داستان  معماى  گشودن  در 
كوچك  هاى  سلول  كمك  به  كه  است  پوآرو  تنها 
خاكسترى اش ـ و نيز با روشى كه بيشتر متكى بر 
شم كارآگاهى اوست تا عقل و منطق ـ در كشف 
قاتل توفيق مى يابد: قاتل همان دكتر شپارو، پزشك 
ساده لوح و قابل اعتماد دهكده است كه خود راوى 
كل رمان مى باشد. اين كتاب نه تنها مورد استقبال 
گسترده مردم قرار گرفت، بلكه همكاران نويسنده 
كافه  در  داشتند.  مبذول  آن  به  خاصى  توجه  نيز 
اعضاى  «پيكادلى»  منطقه  در  واقع  «كريتريون» 
كلوپ تازه تأسيس «كارآگاه» گرد هم جمع شدند 
و به طور مفصل و پرشور موجه بودن ايده بانو 
كمترين  كه  شخصيتى  كه  ايده  (اين  را  كريستى 
قاتل  واقع  در  انگيزد  برمى  رمان  در  را  ظن  سوء 
است!) مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند، هرچند 
همه آنها به مهارت فوق العاده نويسنده در به كار 
بردن اين ترفند اذعان داشتند. اعضاى اين كلوپ به 
مديريت دوروتى سايرز، آوستين مزيمن، گيلبرت 
كيت چسترتن و پيتر رونالد كنوكس سرانجام در 
رسيدند؛  توافق  به  كارآگاهى  رمان  قواعد  مورد 
اين  به  ورود  خواهان  نويسنده  هر  كه  قواعدى 
كلوپ بايد در مراسمى تشريفاتى تعهد مى كرد كه 
راه  خود  به  ترديدى  آنها  كارگيرى  به  و  حفظ  در 

ندهد. خالصه اى از اين قواعد به قرار زير است: 

معما  حل  و  كشف  در  بايد  كارآگاه  و  خواننده   �
به  بايد  وقايع  تمام  باشند.  برابر  امكاناتى  داراى 

صورت آشكار تشريح شود! 

خيلى  يا  و  ناشناخته  سموم  بردن  كار  به  از   �
مشخص و نيز آوردن چينى هاى عجيب و غريب 

در داستان بايد خوددارى شود. 

نيست  مجاز  نويسنده  كارآگاهى  رمان  هر  در   �
بيش از يك پستو يا اتاق مخفى را مورد استفاده 

قرار دهد. 

داستان  بخش  نخستين  در  بايد  جنايتكار  فرد   �
از  بيش  را  خواننده  افكار  نبايد  او  اما  شود.  ظاهر 

حد معمول به خودش مشغول كند. 

طبيعى  مافوق  استعداد  نوع  هيچ  نبايد  جنايتكار   �
نيز  كارآگاه  مورد  در  مسأله  اين  باشد،  داشته 

صادق است. 

همزاد  و  دوقلو  برادران  از  نويسنده  استفاده   �
خواننده  چشم  از  آنها  كه  اين  مگر  است،  ممنوع 
پنهان شوند يا اين كه نويسنده به طور آشكار آنها 

را معرفى كند. 

جنايت  مرتكب  ديوانگى  روى  از  نبايد  جنايتكار   �
اى  گونه  به  را  جنايت  بتواند  بايد  نويسنده  شود. 

قابل باور براى خواننده توضيح بدهد. 

� كارآگاه مجاز نيست خود دست به جنايت بزند. 
متأسفانه تنها شمار كمى از اين نويسندگان قواعد 
خواننده  براى  قواعد  اين  كردند.  رعايت  را  فوق 
جنايتكار  يافتن  لذتبخش  بازى  در  كردن  شركت 
را در چارديوارى امن خانه اش ممكن مى گرداند. 
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«درخت زندگي» بهترين فيلم 
سال 2011 شد 

«درخت  به  را   2011 سال  فيلم  بهترين  جايزه  تورنتو  فيلم  منتقدين  انجمن 
زندگي» اعطا كرد. 

 پانزدهمين مراسم ساالنه اعطاي جوايز انجمن منتقدان فيلم تورنتوچهارشنبه 
گذشته برگزار شد و فيلم «درخت زندگي» ساخته ترنس ماليك، برنده نخل 
طالي كن جايزه بهترين فيلم سال را دريافت كرد. جوايز بخش هاي بهترين 
به  نيز  تورنتو  فيلم  منتقدان  انجمن   2011 سال  فيلم  بهترين  و  كارگرداني 
«درخت زندگي» رسيد. «درخت زندگي» كه آن را بايد در حقيقت وصيت نامه  
پيش  هم  موازات  به  مستند  و  داستاني  روايت  دو  دانست،  ماليك  سينمايي 

مي روند و در آخر به نقطه ي واحدي مي رسند.

 فيلم تقريبا بدون ديالوگ است و در قسمت هاي مربوط به خانواده  آمريكايي، 
روايت  آن ها  سوگوار  مادر  يا  و  پن)  (شان  خانواده  بزرگ  فرزند  صداي  با 
مي شود كه با لحن اندوهناك و شكوه انگيزي، درباره مرگ يكي از كودكان 
اينك  كوبريك،  استنلي  از  پس  سال  چهل  مي زند.  حرف  او  فقدان  و  خانواده 
به  را  جهان  پيدايش  داستان  جديد،  تكنولوژي  از  استفاده  با  ماليك،  ترنس 
شگفت انگيزترين شكل بيان مي كند. تصاوير مربوط به آسمان و كهكشان ها 
كه آميزه اي از رنگ ها و نورهاي كريستالي است، خارق العاده وحيرت انگيز 
است. ساختن اين فيلم سه سال طول كشيده و پنج نفر تدوين آن را انجام 

داده اند. 

مونرو  مرلين  نقش  بازي  براي  ويليامز  ميشله  ديلي،  اسكرين  گزارش  به 
و  كرد  كسب  را  زن  اول  نقش  بازيگر  بهترين  جايزه   مرلين»  با  من  در«هفته 
مايكل شانون هنرپيشه  «پناه بگير» ساخته  جف نيكوالس بهترين بازيگر نقش 

اول مرد انجمن منتقدان فيلم تورنتو را به دست آورد. 

جيسكا چاستين براي بازي در «درخت زندگي» جايزه  بهترين بازيگر نقش 
مرد  مكمل  نقش  بازيگر  بهترين  بخش  جايزه   كرد.  خود  آن  از  را  زن  مكمل 
انجمن منتقدان فيلم تورنتو 2011 نصيب كريستوفر پالمر بازيگر «تازه كارها» 
به  فيلمنامه «ماني بال»  نوشتن  براي  سوركين  آرون  و  زيليان  استيو  شد. 
صورت مشترك شايسته  دريافت جايزه  بهترين فيلمنامه  اين انجمن شناخته 
ساخته  ليسبون»  «اسرار  به  نيز  امسال  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه   شدند. 
رائول روئيز، كارگردان فقيد شيليايي رسيد. اين فيلم كه جايزه فيلم معروف 
لويي دلوك فرانسه در سال گذشته را كسب كرده است، براساس رماني از 
يك نويسنده پرتغالي قرن نوزدهم ساخته شده است. استيون اسپيلبرگ نيز 
جايزه بخش بهترين انيميشن را براي ساخت «ماجرا هاي تن تن» از آن خود 

كرد. 

به بهانه انحالل خانه سينما

هياهو براي هيچ 
رضا اورنگ 

فاصله  مى خورد.  بايد  كه  خورد  ضربه  جايى  از  سينما  خانه 
گرفتن از فعاليت هاى صنفى و گرايش به امور سياسى، نقطه 
ضربه  هم  نقطه  همين  از  كه  بود  سينما  خانه  بزرگ  ضعف 
يك  به  بايد  چرا  دارد،  بودن  صنفى  ادعاى  كه  تشكلى  خورد. 
از  كدام  هر  كه  ارگانى  هم  آن  شود؟  تبديل  سياسى  ارگان 

اعضايش ساز مخالف خود را مى زنند.
فاصله  مى خورد.  بايد  كه  خورد  ضربه  جايى  از  سينما  خانه 
گرفتن از فعاليت هاى صنفى و گرايش به امور سياسى، نقطه 
ضربه  هم  نقطه  همين  از  كه  بود  سينما  خانه  بزرگ  ضعف 
يك  به  بايد  چرا  دارد،  بودن  صنفى  ادعاى  كه  تشكلى  خورد. 
از  كدام  هر  كه  ارگانى  هم  آن  شود؟  تبديل  سياسى  ارگان 

اعضايش ساز مخالف خود را مى زنند.
آنچه مسلم است، اين است كه از رفتار و برخورد بين معاونت 
سينمايى و خانه سينما به هيچ وجه نمى توان دفاع كرد، زيرا 
چيزى وجود ندارد تا از آن دفاع كرد. رفتارهاى غير اصولى 
و برخوردهاى كودكانه سياسى ، نشان از عناد و لجبازى هر 

دو گروه دارد كه جايى براى دفاع باقى نمى گذارد.
طرفين  از  ارگان  ها  و  افراد  از  برخى  بى دليل  حمايت هاى 
درگير، آتش اين درگيرى را بيش از پيش شعله ور كرد، زيرا 
طرفدارى آنها از دو طرف، تنها براى رسيدن به اهداف خود 
بود. اوضاع آن قدر نامناسب شد كه هيچ ريش سفيدى جرات 
نكرد قدم پيش گذاشته، حداقل آتش اين درگيرى را كم كند. 
و  كشيده  آتش  به  سفيدشان  ريش   بودند  مطمئن  اينكه  براى 
به آن جسارت خواهد شد. همه مى دانند كه آغاز و ادامه اين 
درگيرى ها براى اعتالى سينما نيست، بلكه براى نابودى آن 
را  ايران  سينماى  دارند  مضاعف  تالش  گروه  دو  هر  است. 
يكديگر  از  را  سبقت  گوى  كار  اين  در  كه  بكشند  نابودى  به 

ربوده اند.

مشكل اصلى از روزى آغاز شد كه پايه سينما بر آب نهاده 
مهم،  اين  تا  شد  باعث  خانه  اين  كردن  بنا  در  تعجيل  شد. 
كارشناسى نشده از قوه به فعل در آيد. آن زمان كه اساسنامه 
كه  داشت  زيادى  ضعف هاى  نقطه  شد،  تصويب  تشكل  اين 
ضعيف ترين آن، وابستگى به بودجه دولتى بود. سينمايى كه 
تاروپودش از بودجه دولت بود، حاال تشكلى داشت كه دستش 
مرحمت  به  چشم  و  بود  دولت  سمت  به  هميشه  از  درازتر 
سينما،  خانه  مسند  بر  نابلد  كار  مديران  نشستن  داشت.  آن 
آنان  شخصى  منافع  به  نگاه  و  نادرست  تصميم گيرى هاى 

باعث شد، بدنه سينماى ايران دچار آسيب هاى شديد شود.

آسيبى كه در حال حاضر آن را به نابودى كامل كشانده است. 
را  خود  جاى  آن  اعضاى  و  مديران  از  برخى  كه  اين  از  پس 
ثابت ديدند و منافعى را حاضر، بر آن شدند تا اين خانه را 
به تملك خود درآورند. از طرفى اختالفات داخلى خانه سينما 

چون خوره به جانش افتاد و از درون آن را سست كرد.
معاونت  و  سينما  خانه  اعضاى  بين  سياسى  تفكر  تفاوت 
درگيرى هاى  فداى  ايران  سينماى  منافع  شد،  باعث  سينمايى 
سياسى شود. اگر اختالفات تنها صنفى و سينمايى بود، هر 
اما  كرد،  حل  را  آن  طريقى  به  مى شد  بود،  حاد  كه  هم  چقدر 
كه  مى گذارد  جاى  به  خاكستر  تنها  سياسى،  اختالفات  آتش 
گذارده است. تغيير اساسنامه خانه سينما، آن هم از طريقى 
آن  دامن  سرانجام  كه  بود  مهلكى  اشتباه  نشده،  كارشناسى 

را گرفت.
از  را  خود  بايد  كار،  اين  در  تعجيل  جاى  به  سينما  خانه 
به  تصميم  بعد  مى كرد،  خالص  دولتى  بودجه  به  وابستگى 
مستقل  تشكلى  سينما،  خانه  اينكه  مى گرفت.  اساسنامه  تغيير 
باشد، رودرروى دولت هم قرار بگيرد و با بودجه خود دولت 
با آن بجنگد، امرى عجيب است كه هيچ فرد و گروهى حاضر 
نيست به آن تن دهد. خانه سينما با چه انگيزه اى دست به اين 

كار زده خدا مى داند، اما آنچه مسلم است مبادرت به اين كار، 
از ذهنى فعال، پويا و سالم ترشح پيدا نكرده است.

طرف  از  آن  انحالل  و  سينما  خانه  رويه  و  اساسنامه  تغيير 
وزارت ارشاد، هيچ كدام جاى دفاع ندارد. تمام اينها هياهويى 
براى هيچ است، زيرا ديگر چيزى از سينماى ملى باقى نمانده 
كه براى به دست آوردن آن با هم بجنگند! حال كه كار به اينجا 
تفكرهاى  آن  جايگزين  نو  انديشه اى  است  اين  بهتر  رسيده، 
تصويب  به  مجلس  در  و  نوشته  قانونى  بايد  شود.  پوسيده 
برسد تا سينما نيز در چارچوب قانونى به فعاليت خود ادامه 
دهد. در اين صورت وظيفه بخش دولتى كامًال شفاف خواهد 
براى  قانون  اين  پناه  در  مى تواند  هم  خصوصى  بخش  شد. 
خود تشكلى كامًال مستقل و غير وابسته تشكيل دهد و با پول 

خود به فعاليت بپردازد.

غيردولتى  و  دولتى  بخش هاى  از  كدام  هيچ  قانون،  وجود  با 
با  خصوصى  بخش  كنند.  دخالت  يكديگر  كار  در  نمى توانند 
سرمايه گذارى مى تواند به فعاليت سينمايى و صنفى خود ادامه 
خاص  بودجه  از  استفاده  با  مى تواند  نيز  دولتى  بخش  دهد. 
سينماى  از  داده،  انجام  سينما  براى  زيربنايى  كارهاى  خود، 
ايرانى- اسالمى حمايت كرده و براى ساخت فيلم هاى فرهنگى 
سرمايه گذارى كند. اعالم انحالل خانه سينما از طرف دولت را 
بايد به فال نيك گرفت كه به نفع همه است،به خصوص خانه 
سينما. زيرا تكليف سينما با اين عمل معلوم شد. بهتر است از 
اين به بعد دلسوختگان واقعى سينما در بخش خصوصى، در 
فكر تشكلى مستقل و غير وابسته و دلسوختگان دولتى هم به 

فكر بازسازى زير ساخت هاى اصلى سينما باشند.

منبع: بانى فيلم
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بشر پيش  از تاريخ
 (روايت  چارلز رابينسون ) بخش   دوم

در روزگار باستان ، 
مردم   است ،  معمول   نزديك   خاور  در  امروزه   كه   چنان    
سنگ   از  شالوده اي   بر  و  خشت   از  را  خود  خانه هاي  
و  خانه سازي   تكامل   باقي مانده   سنگهاي   مي ساختند. 
عمارات  عمومي  را نشان  مي دهند؛ اما با گذشت  روزگار، 
آنكه   جاي   به   مردم ،  و  مي شدند،  خاك   دوباره   خشتها 
خانه هاي   ببرند،  ديگر  جاي   به   را  ساختمان   بقاياي  
سابق  را تسطيح  مي كردند و منازل  تازه اي  بر روي  آنها 
مي ساختند. بدين  ترتيب ، ممكن  بود تپه اي  به  وجود آيد و 
خانه ها، قصرها، جواهرات ، و اشياي  ديگري  در اليه هاي  
گوناگون  مدفون  شود. از آنجا كه  كوزه هاي  سفالين  از 
ابزارهاي  معمولي  خانوادگي  بودند، هميشه  مقدار فراواني  
دست   به   شكسته   صورت   به   قديم   محلهاي   در  آنها  از 
مي آيد، و اين  خود باعث  مي شود كه  بتوانيم  تاريخهايي  
براي  اشياي  ديگر بيابيم . دانشمندان ، در نتيجه ي  بررسي  
كه   چينه هايي   و  آنها،  آرايش   و  جنس   و  كوزه ها  دقيق  
مقايسه   نتيجه ي   در  همچنين   و  شده اند،  يافت   آنها  در 
تقريبًا  و  نسبي   تاريخهايي   توانسته اند  ديگر،  محلهاي   با 
دقيق  از آنها و ساير اشيايي  كه  با آنها يافت  شده اند به  
دست  دهند. مثال وجود اشياي  مصري  در كرت  دوره ي  
مينويي ، و بر عكس ، ما را قادر مي كند به  اينكه  با كمك  
در  را  ميالد  از  پيش   واقعه ي   يك   تاريخ   مصري ،  تقويم  

دوره ي  باستان  تعيين  كنيم . 

انسان  نا متمدن  - انسان  متمدن  
كشف   از  پس   بشر،  سرنوشت   كه   فهميد  مي توان    1-4-
شيوه ي  بومي كردن  گياهان  و جانوران  (در حدود 8000 
سال  ق .م .)، و امكان  زيستن  در دهكده ها (در حدود 6000 
سال  ق .م .)، به  مراتب  سعادت آميزتر بوده  است ، اما او را 
ساده   زندگي   نوع   اين   بشماريم .  متمدن   هنوز نمي توانيم  
آمريكاي  شمالي   سرخپوستان   با زندگي   آن   توصيف    -
منطبق  است  - تنها در اثر عادت  ميسر است ، و نيازي  به  
يا  تمّدن ،  بروز  تعريف   براي   نيست .  فردي   قاطع   رهبري  
در هر صورت  تمّدن  اروپايي ، بايد به  خاور ميانه  برويم ، 

زيرا تمّدن  از همين  جا سرچشمه  گرفته  است . 

نيم   تقريبًا  بيايد؟  وجود  به   تمّدن   تا  كشيد  طول   چقدر 
ميليون  سال  گذشت  تا بشر موفق  به  تهيه ي  غذاي  خود 
به   تا  كشيد  طول   ديگر  سال   هزار  دو  حدود  در  و  شد، 
مرحله ي  زندگي  روستايي  رسيد، و الاقل  دو هزار سال  

ديگر سپري  شد تا متمدن  گرديد. 

بشر پيش  از دوره ي  يخبندان  
دويست   حدود  در  مطالعات ،  جديدترين   طبق    1-5-
چهار  روي   كه   دوزيستي   جانوري   قبل ،  سال   ميليون  
زمين   بر  و  آمد  بيرون   آب   از  مي رفت   راه   پا  و  دست  
يك   بين   (شايد  بعد  مدتها  گزيد.  اقامت   درختان   فراز  بر 
در  اين  جانور،  قبل )  سال   ميليون   و چهار  و نيم   ميليون  
پايين   درخت   از  بود،  داده   ماهيت   تغيير  كامًال  كه   حالي  
دستهايي   و  مي رفت   راه   پا  با  هنگام   اين   در  زيرا  آمد، 
ديگر  انگشتان   روي   به   رو  كه   شستي   انگشت   با  داشت  
بگيرد  را  اشيا  بود  قادر  ترتيب ،  بدين   و  مي گرفت ،  قرار 
خود  دستهاي   با  كه   آنجا  از  اما  برد.  كار  به   را  آنها  و 
كه   را  پوزه اي   بخورد،  و  بيابد  غذا  مي توانست   آسان تر 
در  كه   تغييري   داد؛  دست   از  داشت   احتياج   بدان   سابقًا 
داد  او  به   بيشتري   بينايي   قوه ي   آمده   پديد  سرش   شكل  
پيشاني   زمان   اين   در  كرد.  بيشتر  را  او  مغز  قدرت   و 
طريقي   به   اما  بود،  چانه   بدون   و  داشت   عقب   به   متمايل  
سخن  مي گفت  و بدين  ترتيب  مي توانست  تجارب  گذشته  
و نيازمنديهاي  موجود خود را به  ياد بياورد و آنها را با 
ديگران  در ميان  بگذارد. به  تدريج ، اين  جانور به  صورت  
دوره ي    - پستانداران   عصر  در  اما  آمد،  در  دانا  انسان  
صورت   به   خود  هم نوعان   با  سنوزوئيك   زمين شناسي  
دسته  جمعي  مي زيست . احتماًال هر چه  عده ي  آنها كمتر 
بود بهتر مي توانستند زندگي  كنند، زيرا غذاهاي  جنگلي  و 
صحرايي  محدود بود. بشر ريشه ي  گياه ، گوشت  شكار، 
تخم  پرندگان ، ميوه ، گردو، فندق  و مانند آن  را مي خورد، 
مي برد  كار  به   نتراشيده   سنگهاي   و  عصا  احتماًال  و 

(ائوليتها، ابزارهاي  سنگي  بدوي ). 

يخ
تار با هنر مينيمال آشنا شويم  

 
  كاوه رهنما 

 هنر مينيمال شاخه اى از هنرهاى مختلف بخصوص 
نقاشى و موسيقى است كه حدودآ از دهه 1960 بطور 
رسمى پاى به عرصه هستى نهاد. در اين سبك هنرى، 
المانهاى سازنده اثر تا حد ممكن به سمت المانهاى پايه 
اى تنزل پيدا ميكنند. در نظر داريم راجع به اين سبك 
هنرى در موسيقى صحبتى داشته باشيم اما براى درك 
نگاهى  موسيقى،  بحث  به  ورود  بحث  از  پيش  بهتر، 
هنرى.  هاى  رشته  ساير  در  موضوع  اين  به  داريم 
هنر مينيمال از مهمترين حركتهاى هنرى پس از جنگ 
جهانى دوم بشمار مى آيد كه در آمريكا شكل گرفت و 
تاثير بسيار زيادى در فعاليت هاى طراحان، معماران، 

موسيقيدانان، نقاشان، نويسندگان و ... گذارد. 
� نقاشى مينيمال 

يك اثر نقاشى مينمال عمومآ از اشكال ساده هندسى تشكيل شده است 
كه در آن تعداد بسيار محدودى رنگ مشاهده مى شود. به نمونه اى از 
كارهاى مارك روتكو (Mark Rothko) از صاحب سبكهاى اين هنر كه 

در شكل اول آورده شده است توجه كنيد. او مى گويد : 

"من يك نقاش آبستره (Abstract) نيستم و عالقه اى به ارتباط ميان رنگها 
و شكلها ندارم. تنها چيزى كه براى من مهم است بيان احساسات ساده و 
اوليه انسان در رابطه با سرنوشت، بدبختى، شادى و ... است؛ نقاشى بايد 

معجزه آسا باشد." 

بخوبى  را  هنر  اين  تاثير  نيز  منزل  لوزام  انواع  طراحى  در  شما  امروزه 
سبكهاى  خالف  بر  منزل  لوازم  طراحى  از  سبك  اين  كنيد.  مى  مشاهده 
كه  اينجاست  جالب  و  هستند  دارا  را  ممكن  شكل  سادترين  تر  قديمى 

بسيارى از مردم از داشتن آنها لذت مى برند. 

� ادبيات مينيمال 
تاثير جريان مينيمال بر هنر ادبيات نيز بسيار جذاب است. نويسنده اين 
ضرورى،  غير  اطالعات  ديگر  و  قيود  برد  بكار  از  پرهيز  با  هنرى  سبك 
عالوه بر اينكه داستان خود را ساده و كوتاه تر تهيه مى كند به خواننده 
اين اجازه را مى دهد كه در بسيارى از موارد خود قسمتهايى از داستان 
در  كه  كند  مى  مجبور  را  او  كند،  درك  يا  تصور  شخصى  ديدگاه  با  را 
قسمتهايى از داستان تصميم بگيرد و مسيرى را براى ادامه انتخاب كند. 

عمومآ  دارند  وجود  رمانها  يا  داستانها  گونه  اين  در  كه  هايى  شخصيت 
افراد عادى هستند و در ميان آنها هرگز يك شاهزاده، يك كارگاه بسيار 

باهوش، يك فرشته زيبا و ... پيدا نمى شوند. 
 

� معمارى مينيمال 
دامنه استفاده از هنر مينيمال به لوازم منزل محدود نمى شود، يك معمار 
يا طراح ممكن است بسادگى با استفاده از ايده هاى مينيمال به طراحى اتاق 
هاى يك منزل يا كل يك ساختمان بپردازد، ديورها را بدون كوچكترين 
انحناء، بدون استفاده از رنگ بصورت Transparent مى سازد و ... به 
تالشى  كوچكترين  مهندس  يا  هنرمند  طراحى  سبك  اين  در  ديگر  عبارت 
براى استفاد از جزئيات به منظور زينت دادن كار نمى كند و سعى مى كند 

با حداقل امكانات بيشترين بهره را ببرد. 

�فلسفه مينيمال 
مينيماليسم پا را فراتر از هنر گذاشته و حتى فلسفه را نيز تحت الشعاع 
خود قرار داده است. مينيماليسم در فلسفه معتقد است كه معدود نيازهاى 
انسانى براى زندگى كافى است و افرادى كه پيرو اينگونه تفكرى هستند در 
سادگى زندگى مى كنند و ساده تر از ديگران مى توانند خود را خوشبخت 

احساس كنند. 
رهبران اين سبك از فلسفه همواره پيروان خود را تشويق مى كنند تا از 
چيزهايى كه به آنها بسيار عالقه دارند صرفنظر كنند و ياد بگيرند كه در 

سادگى و نبود ماديات زندگى كنند. 

� موسيقى مينيمال 
بسيارى  كه  بود  نحوه قرنها  از  جسور  و  سركش  موسيقيدانان  از 

حركت و جهت پيشرفت موسيقى احساس نارضايتى مى كردند. آنها معقتد 
غير  هاى  تكنيك  آن  در  كه  برود  سمتى  به  نبايد  موسيقى  هنر  كه  بودند 

ضرورى يا بقول آنها آرتيستيك بر نفس موسيقى غلبه كند. 
سرآغاز انقالب و پيدايش اين تفكر در موسيقى با مدرنيسم آغاز شد. پير 

 Karlheinz) اشتوكهاوزن  كارلهينز  و   (Pierre Boulez , 1925) بولز 
Stockhausen , 1928) از جمله هنرمندان فرانسوى و آلمانى بودند كه 
را  شد  مى  ناميده   (Serialism) سرياليسم  كه  موسيقى  از  خاصى  سبك 

پايه گذارى كردند، موسيقى اى كه پايه و اساس آن تكرار بود. 
 (John Cage) از ديگر موسيقيدانان مدرن جسور مى توان به جان كيج
اشاره كرد كه معتقد بود موسيقى مى تواند بر اساس اتفاق يا شانس نيز 
ساخته شود. در اين سبك از موسيقى كه Aleatory Music ناميده مى 

شود بسيارى از پارامترها هنگام اجرا به بخت و اقبال واگذار مى شود. 
 60 دهه  در  مينيمال  هنرى  حركتهاى  آمدن  بوجود  دنبال  به  آن  از  پس 
هايشان،  ساخته  در  تا  گرفتند  تصميم  جوان  موسيقيدانان  از  گروهى 
استفاده از پيچيدگى در فرم ها و فرمول هاى هارمونى و ملودى را كنار 
بگذارند و موسيقى هايى ساده توليد كنند. آنها از الگوها و قوانين ساده 
سود  اينكار  براى  شد،  مى  استفاده  ميالدى  سالهاى 1600  از  قبل  كه  اى 

جستند. 
تكرار و ماندن بيش از حد در يك ريتم، يك ملودى يا موتيف، يك آكورد، 
يك تمپوى ثابت و ... بدون كوچكترين تغييرى براى مدت طوالنى از جمله 

ويژگى كارهاى اين موسيقيدانان بود. 
يا  ريتم  (نه  موسيقى  از  حاصله  صداى  بر  تاكيد  جز  نبود  چيزى  نتيجه 

ملودى و ...) 
استيو   ،(Terry Riley) رايلى  ترى   ،(La Monte Young) يانگ  مونت 
ريچ (Steve Reich) و فيليپ گلس (Philip Glass) از جمله موسيقيدانان 
 1937 و   1935 سالهاى  بين  كه  هستند  هنرى  سبك  اين  پيرو  آمريكايى 

بدنيا آمده اند. 
   

سرقت «سر زن» درهفت دقيقه!
آتن  ملي  گالري  به  هنرمند  اين  خود  كه  پيكاسو  نقاشي  تابلوهاي  از  يكي 
رفت.  سرقت  به  ديگر  هنري  ارزشمند  اثر  دو  همراه  به  بود،  داده  هديه 
پيكاسو، تابلوي «سر زن» را در سال 1949 و به نشانه قدرداني از مقاومت 
يونان در برابر نازي ها به گالري آتن هديه داد. پليس يونان در بيانيه اي 
اعالم كرد عالوه بر اين اثر پيكاسو، يك نقاشي از موندريان، نقاش هلندي 
شده  ربوده  نيز  ايتاليايي  هنرمند  كاچا،  گوليلمو  از  طرحي  طور  همين  و 

است. 
به گفته پليس اين سرقت دقايقي قبل از ساعت پنج بامداد به وقت محلي 
صورت گرفته و تنها هفت دقيقه طول كشيده است. دزد يا دزدها بعد از 
شكستن دري روي بالكن، از پشت ساختمان وارد گالري شده و هر سه 
زنگ  صداي  كه  نگهباني  كرده اند.  خارج  قابشان  داخل  از  را  مسروقه  اثر 
خطر توجهش را جلب كرده، در تاريكي شخصي را ديده كه در حال فرار 
با  او  ولي  كرده،  دنبال  را  شخص  اين  نگهبان  است.  بوده  ساختمان  از 

انداختن يكي ديگر از نقاشي هاي موندريان موفق به فرار شده است. پليس 
مي گويد شب قبل از حادثه صداي زنگ خطر از چهارگوشه ساختمان بلند 
است.  بوده  بي نتيجه  آن  دليل  يافتن  براي  نگهبان  جست وجوي  اما  شده، 
عنوان  با  نمايشگاهي  برگزاري  از  روز  آخرين  در  دزدي  پليس،  گفته  به 
«گنج هاي ناشناخته» با آثاري از آلبرشت دورر، هنرمند آلماني و رامبراند، 
نقاش هلندي رخ داده است. تابلوي «سر زن»، يكي از آثار پيكاسو در سبك 

كوبيسم است كه در سال 1939 خلق شده است. 

كنار  در  بادي  آسيابي  از  روغن  رنگ  تابلوي  يك  موندريان  مسروقه  اثر 
رودخانه است كه به سال 1905 ميالدي برمي گردد. طرح كاچا نيز يك اثر 
سياه قلم است كه صحنه اي مذهبي را ترسيم مي كند. مسئوالن موزه هنوز 
درباره ارزش آثار دزديده  شده اظهارنظر نكرده اند. سرقت اين آثار باعث 
شد گالري ملي آتن روز دوشنبه تعطيل شود. اين گالري مجموعه دائمي 
طور  همين  و  يونان  پسابيزانسي  از  بعد  دوران  به  مربوط  هنري  آثار  از 

كلكسيوني كوچك از آثار دوره رنسانس را در اختيار دارد.
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هنرمندان  بيشتر،اكثر  رسميت  و  خلوص  بر  تأكيد  منظور  به 
شرقى(بويژه كشورهاى واقع در شرق)هنگام  گردش در اروپا 
با لباس و نمايش فولكوريك ظاهر مى شوند.در تهران تكنوازان 
همين  در  كه  حالى  در  مى شوند  ديده   كراوات  و  تيره  لباس  با 
دوران برخى از آنها براى اجرا در اروپا لباسهاى جلف شرقى 
سازش  و  مصالحه  مى پوشند.امروزه  كمدى   اپراى  مخصوص 
قابل قبولى بدست آمده  است.اخيرا نقدى در رابطه با صفحه اى 
كه به شعراى  مغولستانى اختصاص يافته بود مى نوشت:عده اى 
كراوات  مى زنند اّما خيلى خوب مى خوانند (Sic) يك موسيقيدان  
صوفيانه،  قطعات  طبق  بر  اروپا  در  برنامه  اجراى  موقع  ترك 
قطعات قديمى و يا امروزى،3 بار مجبور به تعويض لباس  شد.

عرفانى  انديشه هاى   به  نسبت  كه  اطمينان  كمابيش  با  غربيها 
دارند مايل به قبول اين موضوع هستند كه همهء موسيقيدانان 
ابتدا  كه  عقايد  اين  آگاهند.  و  مطلع  هنديها،افرادى  بويژه  شرقى 
در سالنهاى پاريس شايع شد،انعكاسى  مساعد نزد طيف جوان 
آنها  كه  را  اظهارات  اين  هنديها  يافت.   1975 تا   1965 سالهاى 
گفتگو  هم  با  خود  موسيقى  فرم   همينطور  و  تفسير  و  تعبير  با 
مى كنند،از جانب خود با كمال  ميل پذيرفتند.يكى از آنها مسلك 
از  غربى  فيلسوف  «عرفانى»يك  تعاريف   تغيير  به  بنا  را  خود 
موسيقى عوض كرد،همين  باعث از بين رفتن نفوذ و قدرت او 

در نواختن شد.
نادرند  بسيار  مواردى  چنين  كه  واقعيت  اين  به  توجه  با 
گرفته  پا  بقدرى  دروغى  و  ساختگى  ايدئولوژى(عقيده)عرفانى 
است كه در مسلكهاى واسطه اى غربى عمال گفتگو با اشخاص 
جنبه هايى  در  نخوردن   گول  همچنين  صاحب نظر  و  حقيقت جو 
كه بطور اغراق آميز آنها را مّهم جلوه مى دهند، غير ممكن است.

امروزه مسلك درويشى تا اندازه اى از جانب عده قابل  مالحظه اى 
از هنرمندان ايرانى و ترك پذيرفته شده است. موسيقيدانها به 
لحاظ طبيعت و سرشت و نوع كارشان  روحهاى متغّيرى هستند 
و در هر سطحى كه باشند،براحتى با هر وضعيتى خود را تطبيق 
قرار  مردم  توجه  و  خوشايند  مورد  كه  دارند  نياز  و  مى دهند 
نبوده  متكامل  موسيقى شان  كه   شد  گفته  آنها  به  بگيرند.وقتى 
درآورند،يادداشت  اركسترى  و  هارمونيزه  بصورت  است،آنرا 
كردند و فواصل آنرا تغيير دادند.زمانى كه به آنها گفته شد كه 
و  كردند  كنترپوان  كار  به  ندارد،اقدام  موردى   هارمونى  ديگر 
گفته  آنها  بازگشتند.به  خود  اصلى  وضعيت  و  قواعد  به  سپس 
شد كه موسيقى  قديم بهتر از موسيقى جديد است،آنها سازهاى 
كه  شد  گفته  آنها  گرفتند.به  بدست  دوباره  را  قديمى شان  
سنت هايشان از دست رفته است،اقدام به ضبط،نسخه بردارى و 
جمع آورى  آرشيو كردند.به آنها فهماندند كه موسيقى ناب و بى 
چون و چرا هوادار بيشترى دارد،كفشها را درآوردند،كراواتها 
آنجا،هيچكس   در  نشستند،ولى  قاليچه  روى  بر  و  كردند  باز  را 

برايشان چاى نمى آورد...!
*اين مقاله ابتدا در مجله مقام موسيقايى  تابستان و پاييز 1378 

- شماره 5 به چاپ رسيده است.
**براى آشنايى بيشتر با پروفسور ژان دورينگ به اين صفحه 

در انسان شناسى صدا و موسيقى مراجعه كنيد:
http://anthropology.ir/node/984

افســـرى 
كه ويــولن 
مى زد و تار 
مى شكسـت

كه  بود  نظاميانى  از  باشيان  مين 
به  و  آموختند  را  موزيك  اروپا  در 
براى  كارهايش  خالقى  اهللا  روح  قول 

موسيقى هم ضرر داشت هم منفعت.

روى  نداشت  جرات  كسى  آمد.  مى  مدرسه  به  افسرى  لباس  همان  با 
حرفش حرف بزند و بگويد، آقا جان اين چه كارى است كه مى خواهى 
نظامى  با  كه  داد  نمى  اجازه  خودش  به  كسى  هنوز  زمان  آن  بكنى! 
جماعت مخالفت كند. موسيقى در ايران با كمك نظاميانى كه در اروپا 
موزيك را آموخته بودند و بعد به خدمت ارتش ايران در آمده بودند 
چهره اى علمى گرفت. ورود موسيقى كالسيك و تشكيل اركستر هاى 

موسيقى به دست همين افراد شكل گرفت.

ساماندهى  و  پيشرفت  به  كه  اندازه  همان  به  آنها  از  بسيارى  اما   
موسيقى در ايران به خصوص موسيقى اروپايى كمك كردند، موسيقى 
مين  غالمحسين  اش  نمونه  دادند.  قرار  مهرى  بى  مورد  را  ايران  ملى 
باشيان كه به قول روح اهللا خالقى كارهايش براى موسيقى هم ضرر 
كلنل  جاى  به   ،1313 سال  اواخر  در  باشيان  مين  منفعت.  هم  داشت 

وزيرى رئيس هنرستان شد. 

در  تحصيل  از  پس  آمد.  دنيا  به  تهران  در   1286 ماه  آبان  پنجم  او 
شعبه موزيك دارالفنون رهسپار ژنو شد و سه سال در كنسرواتوار 
ژنو به تحصيل موسيقى پرداخت. ساز تخصصى او ويولن بود و در 
پايان هر سال تحصيلى جايزه اول نوازندگى را دريافت مى كرد. سپس 
در  و  داد  ادامه  برلين  كنسرواتوار  در  را  خود  موسيقايى  تحصيالت 

سال 1309 خورشيدى ديپلم اين مركز را گرفت.

 او نخستين هنرجوى آسيايى بود كه از اين كنسرواتوار، مدال گوستاو 

هلندر (بزرگترين نشان هنرى) را دريافت كرد. دو سال بعد از بازگشت 
به ايران، در مهرماه 1313 به رياست هنرستان موسيقى برگزيده شد. 
موسيقى  از  چيزى  و  نداشت  بيشتر  سال  هجده  رفت  ايران  از  وقتى 
ايرانى نمى دانست. تنها موسيقى اى كه مى شناخت موسيقى كالسيك 
اروپايى بود. او و تعدادى از تحصيل كردگان از فرنگ برگشته معتقد 
بودند موسيقى ايرانى نوعى موسيقى محلى است و اهميتى ندارد.وقتى 
وارد هنرستان شد ديد كه بعضى از شاگردان تار مى زنند. گفت: «بايد 
سازتان را عوض كنيد.» دستور داد تا تمام تارهاى هنرستان را جمع 
كنند و در انبار بگذارند. استاد على اكبر شهنازى از استادان هنرستان 
بود، به موسى معروفى كه عمرى به موسيقى ايرانى خدمت كرده بود 
باشيان  مين  بنويسيد.»  انديكاتور  دفتر  است،  خوب  شما  «خط  گفت: 
برنامه هاى قبلى را كه در آن آموزش موسيقى ايرانى نيز منظور شده 
بود، لغو و برنامه جديدى كه اخذ شده از كنسرواتوارهاى ژنو و برلين 

بود، به تصويب شوراى عالى فرهنگ آن زمان رساند. 

هيچ  شد.  ممنوع  هنرستان  در  ايرانى  موسيقى  نواختن  ترتيب  اين  به 
كس اعتراضى نكرد چون قوانين از دهان يك افسر نظام در مى آمد. 
هنرستان  از  موسيقى  استادان  و  شاگردان  از  بسيارى  دوره  اين  در 
نام  استادان  از  وزيرى  عبدالعلى  كردند.  عوض  را  سازشان  يا  رفتند 
معروفى  جواد  و  شود  سرود  هنرآموز  شد  ناچار  موسيقى،  آشناى 
به  باشيان  مين  از  كه  نيست  كسى  امروز  اما  رفت.  هنرستان  از  هم 
بدى ياد كند. او اقدامات مثبت هم در كارنامه دارد. با نفوذ زيادى در 
به  سال 1317  در  داد.  انجام  مهمى  كارهاى  داشت  حكومتى  دستگاه 
پيشنهاد مين باشيان اداره موسيقى در وزارت فرهنگ تشكيل شد كه 
چند  اداره  اين  چه  اگر  داشت.  برعهده  خودش  نيز  را  اش  سرپرستى 
كارمند بيشتر نداشت كه آنها هم در هنرستان موسيقى مستقر بودند. 
اما با راه اندازى آن قدم هاى بزرگى براى موسيقى برداشته شد. با 
تشكيل اين اداره او توانست ده نفر از استادن برجسته چك را به مدت 

سه سال استخدام كند. 

اركستر  بودند.  مفيد  و  موثر  بسيار  ايرانى  نوازندگان  تربيت  در  آنها 
اركستر  اين  كه  گذاشت  اين  بر  را  رسم  و  كرد  تقويت  را  هنرستان 
باشيان  مين   1314 سال  كند.  اجرا  موسيقى  فرهنگى  هاى  برنامه  در 
اركستر ديگرى به نام شهردارى تشكيل داد و چند كنسرت خصوصى 
عالى  دوره  باشيان  مين  سرگرد  هنرستان  كار  گسترش  با  كرد.  اجرا 
موسيقى براى رشته هاى مختلف تشكيل و نام مدرسه موسيقى را به 
مدرسه عالى موسيقى تغيير داد. مين باشيان كالس هاى مخصوص 
تعليم موسيقى را در شهر هاى مختلف ايران تشكيل داد. از سال 1317 
تا 1320 كه اين كالس ها داير بود، نزديك به هزار نفر از اين كالس ها 

گواهى نامه دريافت كردند.

از  باشيان  مين  ايران  به  متفقين  ورود  و   1320 سال  آمدن  پيش  با   
مديريت موسيقى بركنار شد و دوباره على نقى وزيرى مدير هنرستان 
شد و موسيقى ايرانى كه چند سالى مورد بى مهرى قرار گرفته بود 
دوباره جايگاهش را در هنرستان عالى موسيقى پيدا كرد. شش سال 
بعد با تشكيل اداره هنرهاى زيبا هنرستان موسيقى ملى تاسيس شد. 

به اين ترتيب هنرجويان اين هنرستان تنها به آموختن علمى موسيقى 
موسيقى  آموختن  به  موسيقى  عالى  هنرستان  هنرجويان  و  ايرانى 
كالسيك غربى پرداختند. غالمحسين مين باشيان قدم هاى مثبتى براى 
پيشرفت موسيقى كالسيك در ايران برداشت اما دوستداران موسيقى 

ايرانى هرگز روز هاى تلخ هنرستان را از ياد نمى برند
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ريحانا دوست دارد با كريس مارتين 
همخوانى كند 

اين خواننده جذاب مى گويد خيلى دوست دارد در مراسم اهداى جوايز موسيقى 
بريتانيا با كريس مارتين همخوانى كند. 

ريحانا قبال" در آهنگ" پرنس چين" گروه كلد پلى ، با اين گروه همكارى كرده 
است.  العاده  فوق  و  خاص  فرد  يك  مارتين  كريس  من  نظر  گفت:"به  او  است. 
از  يكى  من  و  هستند  العاده  فوق  و  زيبا  واقعا"  نويسد  مى  او  كه  هايى  ترانه 
طرفداران بزرگ ترانه هاى زيباى او هستم.اگر آنها از من بخواهند كه دوباره 
با گروه كلد پلى همكارى كنم بالفاصله قبول خواهم كرد و بى صبرانه منتظر 
تماس آنها خواهم بود. من واقعا" خيلى دوست دارم كه با اين گروه برنامه اجرا 
ريحانا  به  پزشكان  كه  كردند  فاش  اخيرا"  خبرى  منابع  كنم."  همخوانى  و  كنم 
اكيدا" توصيه كرده اند كه سبك زندگى اش را تغيير بدهد و كمتر در جشنها و 
مهمانيها شركت كند . يك منبع خبرى گفت:"ريحانا خيلى ضعيف شده است و 
شديدا" به استراحت نياز دارد اما او هنوز هم به رفتن به مهمانى هاى شبانه 
استراحت  بخوبى  او  "وقتى   ". دهد  مى  ادامه  شب  هاى  نيمه  تا  ماندن  بيدار  و 
مشغول كار كردن در  حالش بد نمى شود اما ريحانا معموال"  مى كند اصال" 
استوديو ، اجراى كنسرت و رفتن به مهمانى هاى شبانه است و به اندازه كافى 

استراحت نمى كند. دكترها به شدت نگران فعاليتهاى بيش از حد او هستند." " او بايد بخودش مرخصى بدهد و كمى استراحت كند وگرنه آسيب 
پذيرتر و ضعيفتر مى شود." 
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موسيقى
50 سنت ، بزودى مى ميرد !

اين خواننده رپ مشهور معتقد است كه در آينده بسيار نزديك از 
دنيا خواهد رفت. 

50 سنت 36 ساله كه نام واقعى او كورتيس جكسون است ، معتقد 
است كه مدت زيادى زنده نمى ماند واز تيمى كه در انتشار آهنگها 
است.  شده  اميد  نا  كامال"  كنند،  مى  همكارى  او  با  آلبومهايش  و 
اين خواننده جوان معتقد است كه اعضاى تيم او از جمله كمپانى 
او  موسيقى  پيشرفت  به  بايد  كه  آنطور  آلبومهايش  كننده  منتشر 

كمك نكرده اند . 
او در وب سايت تويتر نوشت :"من همه اعتماد و اطمينانى كه به 
اعضاى اين تيم داشتم را از دست داده ام .من ديگر حرفى براى 
گفتن ندارم و هيچ انگيزه اى براى ترقى كردن در من باقى نمانده 
است و به همين دليل از اين پس هيچ تالشى براى بهبود موسيقى 

ام انجام نخواهم داد." 

"من قصد دارم خيلى زود اين آلبوم را تحويل بدهم و بالفاصله 
من  كنم.  تمركز  ام  نوشته  خودم  را  آن  فيلمنامه  كه  فيلمى  روى 
اين  به  ندارم  دوست  كه  هستم  مطمئن  كامال"  اما  نيستم  ناراحت 
مدت  كنم  نمى  فكر  بگويم  را  راستش  بمانم  مردم  ياد  در  شكل 
زيادى زنده بمانم .من دوست دارم در زندگى و ياد مردم حضور 

پر رنگترى داشته باشم ." 

بازيگر فيلم "يا ثروتمند شو و يا بمير " در ادامه حرفهايش گفت 
خيلى دوست دارم كه يك پرنده باشم و به همه نقاط دنيا پرواز 

كنم. 
50 سنت در ادامه نوشته هاى خود در اين وب سايت نوشت:"امروز 
كه  ديدم  پرنده  يك   ، كردم  مى  نگاه  پنجره  به  داشتم  وقتى  صبح 
روى لبه پنجره نشسته بود . احساس كردم كه اين پرنده مستقيما" 
به من نگاه مى كند.من چند ضربه به شيشه پنجره زدم اما او از 
جايش تكان نخورد انگار مى دانست كه من از پشت شيشه نمى 
بعد  و  نشست  آنجا  دقيقه  يك  حدود  او  بدهم.  انجام  كارى  توانم 
پرواز كرد . دوست داشتم يك پرنده بودم و مى توانستم پرواز 

كنم ."

گروه پينك فلويد در المپيك لندن 
هنرنمايى مى كنند

بنا بر گزارشات رسيده ، گروه مشهور پينك فلويد قرار است دوباره 
به هم بپيوندند و در المپيك لندن هنرنمايى كنند. اعضاى باقيمانده اين 
گروه راك مشهور درطول 26 سال گذشته فقط يكبار در سال 2005 
اختالفاتشان را كنار گذاشتند و يك كنسرت به نفع خيريه اجرا كردند 
اما ظاهرا" اعضاى اين گروه تصميم گرفته اند يكبار ديگر هم دور هم 
جمع شوند و در المپيك لندن برنامه اجرا كنند. يكى از نزديكان اين 
گروه  كه  بود  واضح  :"كامال"  گفت  اكسپرس  ديلى  روزنامه  به  گروه 
خاص  مناسبت  يا  و  مراسم  يك  بخاطر  است  ممكن  فقط  فلويد  پينك 
مراسمى  هيچ  مسلما"  و  شوند  جمع  هم  كنار  در  دوباره  استثنايى  و 

بزرگتر و بهتر از المپيك وجود ندارد." " اين گروه معروف ومحبوب 
هم مانند "سر پل "بخش مهمى از فرهنگ ملى انگلستان در طول 40 
سال گذشته هستند بنا براين مراسم المپيك كه در آن انگلستان فرهنگ 
پيوند  براى  مناسبت  بهترين   ، كند  مى  معرفى  دنيا  همه  به  را  خود 
آينده  هاى  هفته  طول  در  اميدوارم  است.  فلويد  پينك  گروه  دوباره 
همه چيز طبق برنامه پيش برود و اين گروه حضور خود در المپيك 
اوايل سال جارى اعضاى باقيمانده اين گروه  اعالم كنند."  را رسما" 
تك  كنسرت  در  همگى  گليمور  ديويد  و  ميسون  ،نيك  واترز  راجر   ،
نفره راجر شركت كردند وبراى اجراى دو آهنگ "نيمه تاريك ماه " 
روى صحنه رفتند و با راجر همخوانى كردند. راجر كه  ديوار "  و " 
در سال 1985 بخاطر اختالف خود با ديويد بر سر نام گروه "پينك 
اين گروه را منحل كرد بعد از اجراى دسته جمعى اين گروه  فلويد" 

در سال 2005 تمايل خود براى تشكيل دوباره گروه را اعالم كرد . 
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زوجي ركورد طوالني ترين 
ازدواج را شكستند

زوج ها  و  شده  عادي  امري  طالق  كه  روزگاري  در 
پس از چند سال در كنار هم بودن مسير جداگانه اي 
يك  مي كنند،  انتخاب  زندگي شان  ادامه  براي  را 
ركورد  مشترك  زندگي  سال   86 با  هندي  زوج 
اختصاص  خود  به  را  ازدواج»  «طوالني ترين 
 1925 سال  در  چاند»  «كارتاري  و  «كرم»  دادند. 
شهر  در  اينك  هم  و  كردند  ازدواج  هندوستان  در 
«بردفورد» انگلستان سكونت دارند. اين زن و شوهر 
99 و 106 ساله به عنوان قديمي ترين زوج  در جهان 
ركورد تازه اي را بر جاي گذاشته اند. اين زوج هندي 
در  را  ماندن  هم  كنار  در  و  طوالني  زندگي  اين  راز 
زندگي سالم و بي حاشيه خود دانسته اند. خانم چاند 
به  هندوستان  از  سال 1965  در  همسرش  همراه  به 
گفت وگويي  در  او  است.  كرده  مهاجرت  انگلستان 
از  هديه  يك  را  طوالني  مشترك  زندگي  رسانه ها  با 
 86 كه  مي دانيم  «ما  مي گويد:  و  دانسته  خدا  طرف 
است.  بركت  يك  هم  كنار  در  مشترك  زندگي  سال 
آماده  هم  اندازه  همان  به  برسد  فرا  زمانش  اگر  اما 
رفتن هستيم. همه چيز به خواست خدا بستگي دارد 
و ما هم واقعا زندگي خوبي را پشت سر گذاشتيم.» 
خانم و آقاي چاند هشت فرزند، 27 نوه و 23 نتيجه 
دارند و بزرگ ترين فرزند پسر آن ها در گذشته است. 
قرار  سالگي   100 آستانه   در  كه  چاند»  «كارتاري 
دارد، از دريافت تلگراف از سوي ملكه اليزابت دوم 

اظهار خوشحالي كرده است. 

مشترك  زندگي  يك  تجربه   خود  كه  بريتانيا  ملكه 
براي  دارد،  را  فيليپ  شاهزاده  همسرش  با  ساله   64
هر شهروند بريتانيايي كه 100 ساله شود، تلگرافي 
ثبت نام  بر  مبني  تاييديه اي  هنوز  مي كند.  ارسال  را 
«كرم» و «كارتاي چاند» در كتاب ركوردهاي گينس 
فيشر» ،  «زلميرا  و  «هربرت»  كنون  تا  است.  نرسيده 
مشترك  زندگي  سال   86 از  بيش  با  آمريكايي  زوج 
طوالني ترين ازدواج را به نام خود ثبت كرده اند. آقاي 
فيشر در ماه فوريه سال گذشته در سن 105 سالگي 
درگذشت. يك زوج ويتنامي ديگر با 106 و 110 سال 
عمر از ديگر نامزدهاي ثبت ركورد در كتاب گينس 
هستند. اين زوج از 82 سال پيش در كنار هم زندگي 

مي كنند.

ازدحام هميشه هم دردسرساز نيست!

آيا مي دانستيد مانند كلسترول، شلوغي هم نوع خوب و بد دارد؟
ويژگي هاي  از  يكي  اما  منديم  گله  بزرگ  شهرهاي  مراكز  شلوغي  و  ازدحام  مورد  در  هميشه 
و  خريد  براي  زيادي  افراد  اينكه  خاطر  به  است  شلوغيشان  معروف  مكان هاي  و  خيابان ها 
شهري  مناطق  در  شلوغي  و  ازدحام  معموال  مي زنند.  سر  محل ها  اين  به  شان  وقت  گذراندن 
نشانه موفقيت است. شايد عجيب به نظر برسد ولي مردم از جاهاي شلوغ لذت مي برند با اين 
حال دولت ها به طور مداوم درصدد هستند تا از بار ازدحام ترافيكي بكاهند. به رغم هزينه هاي 
هنگفت براي مبازره با ترافيك و شلوغي مكان هاي مشهور، موفقيت چنداني به دست نياورده اند. 
البته در بعضي از شهرها مانند ديترويت اياالت متحده با طرح هايي ازدحام را كم كرده اند اما 
كسي اين شهر را به عنوان الگو در نظر نمي گيرد. شايد بتوان گفت ازدحام مثل كلسترول است 
اگر اصال وجود نداشته باشد مي ميريم. البته مانند كلسترول شلوغي هم نوع خوب و بد دارد. 
ازدحامي كه به تجارت در شهرها رونق مي بخشد باعث معروف شدن خيابان يا محلي مي شود. 
اولين راهي كه براي حل مشكل ترافيك به ذهن مي رسد افزايش ظرفيت خيابان هاست؛ «لوئيس 
مومفرد» برنامه ريز شهري معروف اين پديده را «رويكرد تك رنگ» مي نامد. «نورمن گاريك» 
ياد  از  را  حقيقت  اين  «آنها  مي گويد:  تگزاس  شهر  وضعيت  مورد  در  كنتيكت  دانشگاه  استاد 
برده اند كه سيستم حمل و نقل بر همه جنبه هاي زندگي فرد اثر گذار است و فقط به فكر سرعت 
بيشتر وسايل نقليه هستند.» براساس تحقيقات صورت گرفته، 21 درصد متوسط درآمد داخلي 
در نيويورك صرف حمل و نقل مي شود و اين رقم در مي سي سي پي به 41 درصد مي رسد. 
شهر ميلواكي در آمريكا قصد دارد با هزينه گزاف خيابان ها را براي كاهش ترافيك عريض تر 
كند البته بسياري از مكان ها بايد تخريب شوند. مخالفت هايي با اين مسئله شده است و آنها بايد 
خواسته يشان را براي حمل ونقل سريع تر تعديل بخشند؛ بنابراين طرح هاي اجرايي شان به 
مراكز خريد و رفت و آمد شهروندان آسيبي برساند. در بيشتر شهرهاي آمريكا براي داشتن 
خيابان هايي با گنجايش بيشتر محله هاي مجاور را خراب كرده اند و تجارت اين مناطق در حال 
ازدحام  و  رستوران ها  مغازه ها،  داشتن  با  كانادا  تورنتوي  در  دونداس  خيابان  است.  نابودي 
زياد مردم الگوي مناسبي براي ديگر شهرهاست؛ اين خيابان فقط يك خط عبور اتومبيل دارد 
راحتي  به  مردم  و  نقليه  وسايل  حركت  و  نمي افتد  اتفاقي  هيچ  شلوغي  اوج  در  حال  اين  با 
ارزشمند  محلي  كه  است  ديگري  مناسب  الگوي  نيز  فلوريدا  مركزي  ميدان  مي پذيرد.  صورت 
براي معاشرت و داد و ستد شده است. البته اين مسئله بدين معنا نيست كه شهرها براي داشتن 
ازدحام و شلوغي بيشتر تالش كنند بلكه بايد ترافيك و ازدحام جمعيت را به نشانه اي ازجنب 
و جوش و تكاپوي مردم بدانند. آشكار است ازدحام و شلوغي كاربردي ضروري دارد و با 
حذف كردن آن قدرت اقتصادي و اجتماعي اين ازدحام براي شهرها از بين خواهد رفت و شايد 

هم معناي زندگي در شهر دستخوش تغيير شود. 
بايد اهداف اضافه كردن خيابان ها از ايده خشك حركت خودرو ها فاصله بگيرد. در شهرهاي 
بزرگ دنيا حتي بزرگراه ها مي توانند به بافت شهري رنگ و بوي ديگر بدهند؛ شايد بتوان اين 
راه هاي ارتباطي را به مراكز اجتماعي و تجاري نيز تبديل كنيم. اگر به ارزش ازدحام جمعيت 
با ديد مثبتي نگاه بيندازيم براي ساخت زيربناهاي اصلي شهري از اين منبع كسب و كار و 

معاشرت نيز استفاده خواهد شد.

المپيك 2012 با 
Wi-Fi رايگان!  
اينترنت - O2 بزرگترين شبكه Wi Fi را به صورت رايگان 
راه   2012 المپيك  بازديدكنندگان  و  لندن  شهروندان  براى 

اندازى مى كند.
digitaltrends نوشت: ژانويه 2012 نويد دهنده يك شبكه 
است.  لندنى  شهروندان  براى   Wi Fi رايگان  و  گسترده 

وست  بخش هاى  از  يا  و  هستند  لندن  ساكن  كه  كسانى 
مينستر، كنزينگتون و چلسى بازديد مى كنند به زودى قادر 
بزرگترين  از  خود  تبلت  يا  و  لپ تاپ  طريق  از  بود  خواهند 

شبكه Wi Fi اروپا استفاده كنند.
O2 ، اپراتور تلفن همراهى كه مسئول راه اندازى اين شبكه 
است در يك مصاحبه مطبوعاتى گفته است كه قرار گرفتن 
شهر  شوراى  با  همراه  چلسى  و  كنزينگتون  سلطنتى  بخش 
وست مينستر در اين شبكه يعنى ميليون ها نفر از شهروندان 
و بازديدكنندگان اين مناطق مى توانند از اينترنت رايگان – 
بدون پرداخت هيچ هزينه يا مالياتى به شوراى شهر- لذت 

ببرند.

از  استقبال  براى  لندن  برنامه  از  بخشى   Wi Fi شبكه  اين 
المپيك 2012 است كه در اواخر سال جارى برگزار مى شود 
و البته كسب سود براى كسب و كارهاى اطراف آن را هم 

مد نظر داشته است.

وست مينستر روزانه پذيراى يك ميليون توريست است و در 
حدود 250 هزار شهروند ساكن و نيم ميليون كارمند دارد 

كه ساالنه 4000 شغل و محل كسب در آن داير مى شود.
شهر  شوارى  دفاعى  استراتژى  كميته  عضو  روئه  فيليپا 
وست مينيستر در اين باره گفت: شهر لندن در تابستان آينده 
با  بود...  خواهد  جهان  ورزشى  رويداد  بزرگترين  ميزبان 
اجراى اين برنامه بازديدكنندگان مى توانند به راحتى عكس 

ها و اتفاقات المپيك را در شبكه هاى اجتماعى قرار دهند.
O2 در نظر دارد در همين ماه، ابتدا اين شبكه سراسرى را 
برقرار  چلسى  و  كنزينگتون  مينستر،  وست  ها  بخش  براى 
كند و در مرحله بعدى آن را به مناطق ديگر گسترش دهد. 
اين شبكه به احتمال زياد در همه جاى خيابان قابل استفاده 
خواهد بود. بر اساس گزارش درك مك منوس، O2 در نظر 
انگلستان  كل  براى  را  همگانى  و  رايگان   Wi Fi اين  دارد 

گسترش دهد.
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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)

تعويض اپل «آي- فون» مسروقه با 
يك دستگاه نو

به  را   «4S فون  «آي-  دستگاه  يك  كه  سارقي 
سرقت برده بود به خاطر مسدود شدن عملكرد 
دستگاه آن را به يكي از فروشگاه هاي اپل برد 
ماجراي  اين  كرد.  عوض  نو  دستگاه  يك  با  و 
تورنتو  اهل  كانادايي  شهروند  يك  خواندني 
قبل  مدتي  كه  است  باركلي»  «اسكات  نام  به 
و  بود  رفته  رستوران  يك  به  خود  دوستان  با 
گذاشت.  جا  پالتو  جيب  در  را   «4S فون  «آي- 
مالك  راحتي  به  توانست  سارق  يك  نتيجه  در 

كه  وقتي  كانادايي  شهروند  اين  شود.  اپل  همراه  تلفن  دستگاه  يك 
متوجه سرقت شد به پليس و سرويس فوريت هاي اپل گزارش داد. 
كند  مسدود  را  آن  عملكرد  و  رديابي  را  گوشي  اين  توانست  اپل 
اما اين تالش چندان مفيد به نظر نمي رسيد. به طوري كه چند روز 
شعبات  از  يكي  با  مالقات  قرار  رزرو  تاييد  رسيد  يك  باركلي  بعد، 
فروشگاه هاي اپل در تورنتو را در صندوق پست الكترونيكي خود 
و  داد  خبر  پليس  به  را  موضوع  اين  بالفاصله  وي  كرد.  دريافت 
تعيين  ساعت  در  سارق  كردن  دستگير  براي  نيز  پليس  نيروهاي 
را  اپل  ساك  كه  درحالي  را  سارق  و  شدند  حاضر  محل  در  شده 
اپل  مقامات  كردند.  دستگير  فروشگاه  بيرون  در  داشت  دست  در 
«آي- فون» اسكات باركلي را به پليس تحويل دادند و درخصوص 
ايجاب  شركت  سياستگذاري  كه  دادند  توضيح  آمده  پيش  موقعيت 
كنند  اجتناب  مجرمان  با  برخورد  نوع  هر  از  كارمندان  كه  مي كند 
چراكه فرد جنايتكار مي تواند امنيت پرسنل و ساير مشتريان را به 

خطر بيندازد.

عصر يخبندان بعدي
عصر يخبندان بعدي بايد در 1500 سال آينده اتفاق بيفتد اما تراكم 

دي اكسيدكربن آن را به تاخير مي اندازد
رضا جعفري طادي: به نظر دانشمندان دي اكسيدكربن توليدي باعث 
مي شود تا عصر يخبندان بعدي به تاخير بيفتد. آخرين عصر يخي 
در حدود 11500 سال پيش تمام شد ولي كامال مشخص نيست دفعه 
مورد  در  اطالعاتي  از  استفاده  با  محققان  مي شود.  شروع  كي  بعد 
چرخش زمين، دوره هاي گرم يا اعصار يخي را پيش بيني كرده اند. 
در مجله Nature Geoscience احتماالت در مورد عصر يخبندان 
بعدي بحث شده است. حتي اگر از همين امروز توليد دي اكسيدكربن 
شكل گيري  روي  بسزايي  تاثير  موجود  ميزان  همين  شود  متوقف 
عصر يخبندان دارد. يك گروه تحقيقاتي از چند دانشگاه بزرگ دنيا با 
انجام محاسبات دقيق مي گويند قبل از شروع عصر يخي ميزان تراكم 
دي اكسيدكربن جو به زير 240 قسمت در ميليون خواهد رسيد. در 
حال حاضر تراكم دي اكسيدكربن در حدود 390 قسمت در ميليون 
تراكم  شود  متوقف  دهه  همين  در  دي اكسيدكربن  توليد  اگر  است. 
براي  كافي  گرماي  و  ماند  خواهد  باقي  سال  هزار  حداقل  موجود 
آب شدن يخ هاي قطبي و باال آمدن سطح دريا وجود دارد. تغييرات 
ادوار  در  يخي  اعصار  ايجاد  باعث  زمين  چرخش  در  نامحسوس 
گوناگون خواهد شد. صدسال پيش ميالنكويچ اين تحوالت را كشف 
كرد؛ امروزه اين تغييرات دوره هاي ميالنكويچ ناميده مي شوند. اين 

تغييرات شامل چرخش نامنظم زمين به دور خورشيد، تغيير درجه 
محور زمين و چرخش محور زمين مي شود. البته شايان ذكر است 

همه اين رخدادها ده ها هزار سال طول مي كشد. تحول در دوره هاي 
زمين از عصر يخي به دوره هاي گرم و بالعكس در حدود 100هزار 
سال اتفاق مي افتد. با شروع عصر گرما دي اكسيدكربن در اتمسفر 
رها مي شود و با آغاز دوره يخبندان اقيانوس ها آن را جذب مي كنند 
شدن  عوض  شد  گفته  كه  همانطور  مي شوند.  يخ  تشكيل  باعث  و 
از يك دوره به دوره بعدي به شرايط متفاوت زمين بستگي دارد. 
نشانه هاي عصر يخبندان بعدي در تغييرات قطب هاي جنوب و شمال 
را  يخبندان  عصر  امروزي  انسان هاي  مطمئنا  است.  شده  مشاهده 
نخواهند ديد و حتي با توليد دي اكسيدكربن بيش از حد باعث تاخير 
در به وجود آمدن عصر يخبندان بعدي مي شوند. شايد اين تنها دليل 
بيشتر  چه  هر  كه  است  گلخانه اي  گازهاي  كردن  محدود  مخالفان 
البته  نمي آيد؛  وجود  به  يخبنداني  عصر  شود  توليد  دي اكسيدكربن 
شايد آنها گرماي بيش از حد زمين را به يخ بستنش ترجيح مي دهند. 
با اين حال با آغاز يخبندان بسياري از منابع غذايي از بين خواهند 
رفت و در پي آن نسل انسان در روي زمين به خطر خواهد افتاد. 
نكند  تغيير  زياد  دي اكسيدكربن  ميزان  كه  است  اين  راه حل  بهترين 
زيرا هم عصر يخبندان و هم دوره گرماي بيش از حد زمين، زندگي 
همه موجودات زنده را تهديد مي كند؛ البته سران كشورهاي صنعتي 
هميشه ادعا مي كنند در تالشند تا كاري براي نجات زمين انجام دهند 
اما فقط به خاطر سوددهي بيشتر كارخانه هايشان، حركت مثبتي در 
جهت رفع اين مشكل صورت نمي پذيرد. امروزه بيش از گذشته بشر 
در تغييراتي كه در شرايط زمين به وجود مي آيد نقش آفريني مي كند 
و حتي مي توان ادعا كرد كه انسان امروزي زندگي روي زمين را 

براي نسل هاي آينده بسيار سخت و دشوار مي سازد.

سردرگمي دانشمندان در 
معماي كهنسالي

تا  ردكرده اند  را  110سالگي  كه  هستند  آدم هايي  دنبال  دانشمندان 
بتوانند به راز سالمتي و طول عمر دست يابند

 در حال حاضر دانشمندان علوم ژنتيك تالش بسيار زيادي مي كنند 
تا راز طول عمر را كشف كنند؛ تا به حال تحقيقات ژنتيكي فراواني 
انجام شده است با اين حال نتايج قطعي نيستند. شايد انسان ها به سن 
80 يا 90 برسند ولي تعداد كساني كه قله صد سالگي را مي گذرانند 
انگشت شمارند. در حال حاضر از جمعيت هفت ميلياردي دنيا فقط 
ژنتيك  پژوهش  گروه  اخيرا  رسيده اند.  سالگي   114 به  نفر  چهار 
بررسي  را  آنها  از  نفر  دو  ژنوم هاي  بوستون  دانشگاه  در  كهنسالي 
كرده اند. دانشمندان هميشه به دنبال آدم هايي هستند كه 110 سالگي 
را رد كرده اند تا بتوانند با مطالعه ژنوم هاي آنها به راز سالمتي و 
طول عمر بيشتر دست يابند. از بين افراد كهنسال دونفرشان انتخاب 
شدند. واقعيتي كه دانشمندان ژنتيك را متعجب ساخت اين است كه 

ژنوم هاي افراد بسيار مسن با انسان هاي عادي يكسان بود. محققان 
انتظار داشتند تفاوت هاي ساختاري و عملكردي چشمگيري در ترتيب 
مهمي  چندان  تفاوت  به  اما  كنند  كشف  مسن  بسيار  افراد  ژنوم هاي 
بار  چندين  اينكه  با  مي گويند  بوستون  دانشگاه  محققان  پي نبردند. 
مشاهدات خود را تكرار كردند حتي تفاوت زيادي بين عوامل بيماري 

زا نيز پيدا نشد. 
روده  سرطان  به  سالگي  هفتاد  حدود  در  كهنسال  افراد  اين  از  يكي 
بزرگ دچار شده بود ولي با جراحي دوباره سالمتيش را به دست 
آورده بود و چهل سال ديگر نيز عمر كرد. «پائوال سباستينا» مي گويد: 
اثرات  دچار  افراد  اين  مي شود  باعث  كه  دارد  وجود  نكته اي  «حتما 
اين  مشخص  مسئله  تنها  نمي شوند.»  گوناگون  بيماري هاي  مرگبار 
است كه عوامل طول عمر به تفاوت هاي ژنتيكي جداگانه بستگي ندارد 
بلكه ژن هاي بسياري با هم در اين پديده نقش دارند. عوامل زيادي 
باعث طول عمر زياد مي شوند: افراد مسن تا پايان عمرشان از لحاظ 
بيماري هاي  آنها  دارند؛  مناسبي  و  خوب  عملكرد  ذهني  فعاليت هاي 
پاركينسون  مانند  بيماري هايي  دچار  اصال  ندارند؛  عروقي  و  قلبي 
نمي شوند. همه اين ويژ گي ها همزمان با هم در جريان هستند. درست 
مثل مسابقه هاي بخت آزمايي است؛ شما بايد صد ها و شايد هم هزاران 
سخت  درست  رقم  چند  داشتن  باشيد.  داشته  دست  در  درست  عدد 

نيست اما احتمال در اختيار داشتن همه آنها بسيار پايين است و البته 
نبايد در تصادف و يا جنگ جانتان را از دست بدهيد. تحقيق در مورد 
افراد مسن نكات تازه اي براي رمز سالمتي بيشتر آشكار مي سازد.

 در دهه هاي گذشته به نظر دانشمندان، عوامل محيطي مهم ترين نقش 
را در طول عمر زياد داشتند اما امروزه ژنتيك اساسي ترين موضوع 
زندگي  سبك هاي  البته  مي رود.  شمار  به  عمر  طول  راز  كشف  در 
براساس  مي گذارد.  تاثير  تحت  را  انسان ها  عمر  طول  نيز  گوناگون 
نتايج تحقيقات، رفتارهاي فردي و عوامل محيطي فقط تا 80 سالگي 
مهم به نظر مي رسند و بعد از گذراندن دهه هشتم فقط عوامل ژنتيكي 
هستند كه باعث مي شوند انسان عمر طوالني تري داشته باشد. شايد 
در گذشته عوامل محيطي مانند بيماري هاي العالج، تغذيه و اتفاقات 
طبيعي تاثير زيادي روي طول عمر داشتند؛ با اين حال پژوهشگران 
است  شده  كم  عمر  طول  بر  محيط  تاثير  علم  پيشرفت  با  مي گويند 
هميشه  پزشكان  است.  داده  ژنتيكي  عوامل  به  را  خود  جاي  و 
توصيه هايي براي سالمتي و طول عمر بيشتر دارند: تغذيه از مواد 
طبيعي، سيگار نكشيدن، ورزش كردن و خواب كافي از جمله عواملي 

هستند كه روي طول عمر انسان ها تاثير بسزايي دارند.
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بزرگ ترين نمايشگاه تكنولوژى 

 انقالب در جهان 
تلويزيــــــون

بعد از يك سال پر از اتفاقات مختلف براى صنعت تكنولوژى، حاال 
تا  شده اند  جمع  هم  دور  صنعت  اين  فعاالن  و  بزرگان  ديگر  بار  يك 

از جديدترين محصوالت و خدمات خودشان پرده بردارى كنند. بهانه 
اما رويدادى ساالنه است كه از سال 1967 به صورت رسمى برگزار 
لوازم  نمايشگاه  همان  يا   CES كه  سال هاست  واقع  در  مى شود. 
رويداد تكنولوژى جهان و محلى  مصرفى الكترونيك به بزرگ ترين 
براى رقابت شركت هاى بزرگ فعال در اين عرصه تبديل شده است. 
است  كرده  پيدا  اهميت  ديجيتال  صنعت  در  آنقدر  رويداد  اين  حاال 
به آن  ديجيتالى را  سال نو  بسيارى از كارشناسان عنوان  كه حتى 

داده اند. 
امسال هم مانند هر سال با رسيدن سال نو ميالدى و در دومين هفته 
به  نمايشگاه  اين  چند  هر  است.  شده  برگزار   CES نمايشگاه  آن  از 
صورت رسمى از روز دهم ژانويه آغاز شده و تا روز سيزدهم اين 
ماه طول مى كشد، اما طرفداران تكنولوژى و محصوالت ديجيتال از 
شب قبل جلوى مركز همايش هاى الس وگاس صف كشيده بودند تا 
بتوانند از اخبار كنفرانس هاى خبرى بعضى از شركت ها كه در شب 
نهم ژانويه برگزار شده بود، مطلع شوند. هرچه باشد اين چهار روز 
براى اهالى دنياى تكنولوژى خبرسازترين روزهاى سال به حساب 
مى آيد و به همين دليل هم خواب و خوراك را از اغلب آنها مى گيرد. 
مترمربع  ميليون   85/1 مساحت  به  زمينى  در  هم  امسال  نمايشگاه 
در  است.  شده  برگزار  است،  فوتبال  زمين  يك  وسعت  برابر  كه 37 
مربع  متر  ميليون   65/1 شركت كننده   2865 گذشته  سال  نمايشگاه 
از مجموع آن را براى نمايش محصوالت و خدماتشان اشغال كرده 
بودند، اين در حالى است كه نمايشگاه امسال ركورد جديدى را از 
نظر تعداد شركت كنندگان به ثبت رسانده است. در CES 2012 بيش 

از  بيش  تا  كرده اند  شركت  مختلف  كشورهاى  از  شركت   3100 از 
نمايشگاه  اين  در  بار  اولين  براى  را  جديدشان  محصول  هزار   20
رونمايى كنند. «گرى شاپيرو» رييس و مديرعامل بنياد لوازم مصرفى 
الكترونيك كه برگزاركننده اين نمايشگاه به صورت ساالنه است، در 
جديد  محصوالت  و  شركت كننده  تعداد  اين  «با  مى گويد:  مورد  اين 
CES به بزرگ ترين مركز نوآورى هاى تكنولوژى هاى مصرفى تبديل 
كنفرانس هاى  در  عالقه مندان  از  قابل توجهى  تعداد  حضور  مى شود. 
در  جهان  كه  دارد  اين  از  نشان  هم  نمايشگاه  افتتاح  از  قبل  خبرى 
انتظار نسل آينده تكنولوژى است.» در واقع به همين دليل هم هست 
از  بيش  امسال  الكترونيك  مصرفى  لوازم  بزرگ  نمايشگاه  در  كه 
140 هزار نفر بازديد كننده از سرتاسر جهان آمده اند تا جديدترين 

تحوالت دنياى تكنولوژى را از نزديك ببينند. 
آخرين سخنرانى پادشاه

اهميت  آن  سخنرانى هاى  و   CES نمايشگاه  افتتاحيه  مراسم  امسال 
هم  آن  دليل  مهم ترين  داشتند.  قبل  سال هاى  به  نسبت  بيشترى 
باشد  آينده  سال  از  تكنولوژى  دنياى  نرم افزارى  غول  غيبت  شايد 
را  خداحافظى اش  سخنرانى  مايكروسافت  مديرعامل  امسال  اينكه  و 
با اين نمايشگاه مى كند. به هر حال مايكروسافت از سال بعد ديگر 
در بزرگ ترين رويداد نمايشگاهى صنعت تكنولوژى شركت نمى كند 
است.  نشده  اعالم  روشنى  و  شفاف  طور  به  هم  آن  دليل  هنوز  و 
با  چندانى  تفاوت  بالمر  استيو  امسال  افتتاحيه  سخنرانى  همه  اين  با 
كلى  طور  به  نداشت.  نمايشگاه  اين  در  گذشته اش  سال  سخنرانى 
سخنرانى افتتاحيه بالمر روى Xbox 360، ويندوز 8 و به طور كلى 
سيستم عامل ويندوز، گوشى هاى تحت ويندوز شركت نوكيا و نسخه 
جديد Kinect براى كامپيوترهاى شخصى بود. مهم ترين چيزى هم 
كه مديرعامل مايكروسافت در آخرين سخنرانى اش در CES اعالم 
كرد معرفى گوشى Nokia 900 با اشتراك AT&T بود. بالمر اعالم 
كرد كه اين نسخه جديد Kinect از اولين روز ماه فوريه آينده در 
دسترس كاربران قرار خواهد داشت. او در جواب اين سوال كه آينده 
مايكروسافت را در چه چيزى مي بيند، فقط گفت: «ويندوز! ويندوز! 
ويندوز!» آخرين سخنرانى بالمر يك ساعت و نيم طول كشيد و در 
آخر گفت: «ما هميشه در CES به دنبال برقرارى تعادل ميان سال 
پيش رو و سال گذشته بوديم. 2011 سال خوبى براى ما بود، اما 
از  جديدى  خدمات  و  محصوالت  منتظر  بايد  كاربران  بگويم  بايد 

مايكروسافت باشند.»
پل اوتلينى، مديرعامل شركت اينتل هم يكى ديگر از سخنرانان بزرگ 
مراسم افتتاحيه بود. او سخنرانى اش را با اين جمالت آغاز كرد كه: 
«دنياى كامپيوتر بايد دنياى پر از آگاهى، سازگارى و امنيت باشد. 
ما مى خواهيم به تماشاى ويدئوهاى باكيفيت بنشينيم، با دستگاه هاى 
ديجيتال مختلف مان كار كنيم و كارى كنيم كه دستگاه هاى ديجيتال 
ما از نيازهاى ما و حتى جايى كه در لحظه هستيم، آگاه باشند.» با 
اين همه اما مهم ترين چيزى كه اوتلينى در اين سخنرانى مطرح كرد 
 Lenovo K800 ورود اينتل به بازار موبايل هاى هوشمند با گوشى
بود كه قرار است از دومين فصل سال 2012 و ابتدا به بازار چين 
با  چندساله  و  استراتژيك  شراكت  درباره  همچنين  او  شود.  صادر 
شركت موتوروال موبيليتى صحبت كرد كه بر اساس آن موتوروال 
با  هوشمندش  موبايل هاى  صادرات  به  شروع  امسال  دوم  نيمه  از 
پردازنده اتم شركت اينتل و سيستم عامل آندرويد مى كند. مديرعامل 
اينتل همچنين درباره سازگارى پردازنده هاى اين شركت با ميليون ها 
برنامه كابردى متفاوت بازار و تبلت هاى مختلف حرف زد و به برنامه 

اين شركت براى حضور پررنگ در بازار لپ تاپ هاى فوق باريك يا 
اولترابوك ها اشاره كرد. 

محصوالت جنجالى
توليد  و  تكنولوژى  زمينه  در  فعال  و  بزرگ  مختلف  شركت هاى 
محصوالت ديجيتال از مدت ها قبل به معرفى محصوالت جديدشان 
كه قرار است اولين بار در نمايشگاه CES رونمايى شوند، پرداخته اند. 
از  بيش  امسال  نمايشگاه  در  كه  مى دهد  نشان  گزارش ها  جديدترين 
20 هزار محصول جديد معرفى و رونمايى مى شود، اما در اين ميان 
معموال بعضى از محصوالت قابليت ها و خدمات متفاوتى را دارند كه 
آنها را از بقيه متمايز مى كنند. به طور كلى اما در نمايشگاه امسال 

اولترابوك ها جنجالى ترين و خبرسازترين محصوالت هستند. 
Lenovo در نمايشگاه امسال نوت بوك فوق باريك خودش را با نام 
IdeaPad Yoga معرفى كرد. اين اولترابوك ساختار تاشونده دارد و 
به اين ترتيب با تا شدن از محل مشخصى مى تواند به يك تبلت تبديل 
شود. اين محصول مبتنى بر ويندوز بوده و داراى يك نمايشگر 1/13 

اينچى تمام لمسى است.
محصوالت  اين  جالب ترين  از  يكى  اچپى  شركت  شيشه اى  نوت بوك 
i5- بود. اين محصول داراى نمايشگر 14 اينچى بوده و از پردازشگر

2467M شركت اينتل و رم 4 گيگابايتى بهره مى برد. اين نوت بوك 
شيشه اى قرار است از هشتم ماه فوريه و با قيمت 400 دالر به بازار 

عرضه شود.
از  يكى  كه  عينك  به  نياز  بدون  بعدى  سه  تلويزيون هاى  بر  عالوه 
كرد،  معرفى  نمايشگاه  اين  در   Sharp شركت  را  آنها  بزرگ ترين 
نمايشگاه  محصوالت  پرطرفدارترين  از  يكى  بزرگ  تلويزيون هاى 
نمايشگر  بزرگ ترين  نمايشگاه  اين  در   LG شركت  بودند.  امسال 
OLED جهان را با اندازه 55 اينچى با ضخامت بدنه تنها 4 ميليمترى 

معرفى و رونمايى كرد.

امسال  نمايشگاه  در  كه  باريك  فوق  هوشمند  موبايل  گوشى هاى 
شركت  آورده اند.  وجود  به  را  جالب  تركيب  اولترابوك ها  كنار  در 
سيستم عامل  با  را  باريك  فوق  گوشى هاى  اين  از  مدل  يك  هواووى 
آندرويد، نمايشگر 4 اينچى و بدنه اى با ضخامت تنها 6 ميليمتر در 
اين نمايشگاه رونمايى كرد كه با استقبال بازديدكنندگان مواجه شد.

از  يكى  هم  سامسونگ  شركت  نوت  گلكسى  گوشى  اما  حال  اين  با 
واقع  در  كه  گوشى  اين  بود.  امسال  نمايشگاه  خبرساز  محصوالت 
محصولى ميان تبلت ها و موبايل هاى هوشمند است، سومين گوشى 

ويندوزى معرفى شده در CES امسال است.
و  بوده  اينچى   3/5 نمايشگر  داراى  چهارمى  نسل  تبلت  گوشى  اين 
و نقاشى كشيدن بهره مى برد. پردازشگر دو  از قلمى براى نوشتن 
از  مگاپيكسلى   8 عكاسى  دوربين  و  گيگابايتى   16 حافظه  هسته اى، 

ديگر امكانات اين محصول جديد و جالب است.
و  نكرده  شركت  نمايشگاه  اين  در  هرگز  اينكه  با  اپل  محبوب  برند 
 Henge نام  به  شركتى  مى شد.  ديده  امسال  نمايشگاه  در  نمى كند، 
Docks در اين نمايشگاه يك داك جالب را براى انواع مك بوك اير 
معرفى كرده است. اين داك براى هر دو نوع مك بوك اير 11 و 13 
اينچ توليد خواهد شد و با استفاده از آن كاربران بدون هيچ دردسر 
در  را   Mini Displayport و   USB پورت هاى  اضافه اى،  تنظيم  و 
اختيار دارند. اين داك قرار است به زودى با قيمت 60 دالر به بازار 

عرضه شود.

دوربين هاي شگفت انگيز
مهم ترين  و  مى رود  كار  به  آهسته  حركات  ثبت  براى  كه  است  دستگاهى  باال  سرعت  با  عكاسى  دوربين 
سينماى  يك  است.  صنعتى  نظامى و  ارزيابى هاى  زودگذر،  هاى  پديده  علمى روى  مطالعات  در  آن  كاربرد 
عادى، فيلم را با سرعت 24 فريم بر ثانيه مى گيرد، يك 
دوربين تلويزيونى در سيستم «پال» با سرعت 25 فريم 
فريم   29.97 سرعت  با   NTSC سيستم  در  و  ثانيه  در 
با  دوربين  يك  كه  درحالى  مى كند،  فيلمبردارى  ثانيه  بر 
سرعت باال حداكثر 250 هزار فريم در ثانيه فيلمبردارى 
هاى  دستگاه  قالب  در  كه  اخيرى  پيشرفت هاى  كند. 
تبديل كننده عكس به بازار راه يافته اند مى توانند وضوح 
 20 با  (برابر  پيكوثانيه   50 حدود  در  زودگذر  تصوير 
نور  دستگاه ها  اين  كنند.  ارائه  را  ثانيه)  بر  فريم  ميليارد 
يك  روى  الكترون ها  از  جريانى  به  را  (فوتون ها)  حادثه 
محققان   2011 سال  اواخر  مى كنند.  تبديل  آند»  «فوتو- 
MIT دوربينى ساختند كه مى تواند با سرعتى برابر يك 
تريليون فريم بر ثانيه از حركات نورى عكسبردارى كند. اين سرعت به اندازه اى باالست كه مى توان با كمك 
آن سفر فوتون هاى نورى را از ميان بطرى آب يك ليترى مشاهده كرد. محققان MIT معتقدند اين تكنيك 
مى تواند در درك فرآيندهاى فوق سريع به محققان كمك كند. براى ابداع اين تكنيك تصويربردارى، محققان 
از تجهيزاتى به نام Streak Tube كه براى خواندن اطالعات از پالس هاى نورى به كار گفته مى شود استفاده 
كردند. عملكرد اين دوربين شباهت زيادى به عملكرد تلويزيون هاى آرايه كاتدى قديمى دارد و مى تواند يك 

خط باريك افقى از موضوع را در هر لحظه اسكن كند.
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اخبار فناورى

مرسدس بنز خودروى فيس بوكى عرضه مى كند
 

عادت  به  عمومى  اماكن  ديگر  و  رستوران  سينما،  كار،  محل  در  فيس بوك  اجتماعى  شبكه  از  بازديد 
و  شخصى  خودروهاى  بايد  حاال  است.  شده  تبديل  جهان  سراسر  در  كاربران  از  بسيارى  روزمره 
آمريكا  بنز  مرسدس  خودروسازى  شركت  كرد.  اضافه  موارد  اين  به  هم  را  تلويزيون  دستگاه هاى 
ابتكارى انديشيده كه كاربران به كمك آن مي توانند در داخل خودروهاى اين شركت از بزرگترين شبكه 
روى  را  فيس بوك  از  كاربران  استفاده  امكان  هم  تى وى  دايركت  شركت  كنند.  بازديد  جهان  اجتماعى 
دستگاه هاي تلويزيون خود امكان پذير كرده است.شركت مرسدس بنز قصد دارد يك صفحه نمايش با 
وضوح باال و مجهز به اينترنت پرسرعت بيسيم را در كنار داشبورد بعضى از محصوالتش نصب كند 
تا كاربران از طريق آن بتوانند به فيس بوك دسترسى داشته باشند. مرسدس بنز اين فناورى را كه 
mbrace2 ناميده، براى اولين بار در نمايشگاه محصوالت الكترونيكى الس وگاس آمريكا عرضه كرده 
است.فيس بوك مرسدس بنز نتيجه همكارى شش ماهه اين دو شركت با هم است. مرسدس بنز تصميم 
گرفته اين فناورى را در مدل هاى SL-Class 2013 خود عرضه كند. اين شركت در طراحى اين فناورى 
مالحظات و مخاطرات ايمنى استفاده از فيس بوك در هنگام رانندگى را از نظر دور نداشته و فعاليت هاى 

فيس بوكى را كه احتمال مي رود باعث حواس پرتى راننده شود، در اين فناورى غيرفعال كرده است. 

كنترل دستگاه هاى الكتريكى با 
پارچه هاى جادويى محققان 

 محققان دانشكده پلى تكنيك مونترال كانادا دست به ساخت نوعى پارچه زده اند كه مانند صفحه لمسى 
گوشى تلفن همراه عمل مى كند. اين محققان به توليد يك پارچه نرم پليمرى با قابليت دوختن به پارچه 

عادى پرداخته اند كه از ويژگى هاى الكتريكى برخوردار بوده و بسته به محل لمس، تغيير مى كند. 
مسى  سيم  يك  دور  به  عايق  و  رسانا  پليمر  فيلمهاى  پيچاندن  با  را  فناورى  اين  ساخت  كار  محققان 
براى ساخت دو خازن استوانه اى دو سانتى مترى آغاز كردند. آنها سپس استوانه را تا 200 درجه 

سانتيگراد حرارت داده و آنها را تا تبديل به يك رشته نرم و االستيكى با قطر 09 ميلى متر كشيدند. 
اثبات  براى  كه  است  عادى  دوخت  فرايندهاى  در  كاربرد  قابل  راحتى  به  الياف  اين  محققان،  گفته  به 
اين امر، محققان الياف را به يك ماده 20 در 15 سانتيمترى دوختند. لمس با انگشت يا ضربه پارچه، 
خاصيت الكتريكى آن را در زمان عبور يك جريان متناوب از درون الياف تغيير مى دهد. اين خاصيت 
به محققان اجازه داد تا برنامه اى را با قابليت شناسايى محل دقيق تماس با پارچه بنويسند كه در آينده 
مى توان از آن براى كنترل دستگاه هايى مانند سيستم تهويه هوا يا كنترل صداى راديو و تلويزيون 
استفاده كرد. از ديگر ويژگى هاى جالب اين الياف، پاكسازى ساده آن بوده كه آن را از بسيارى از 
الياف هوشمند امروزى پيش انداخته است. البته ورود فناورى هاى مشابه، به دنياى امروزى آنچنان 
دور نبوده، چرا كه شركت BMW قصد دارد در نمونه جديد خودروى خود از الياف لمسى استفاده 
كند. البته پيش از اين نيز اين شركت از فناورى هاى جديد در نمونه هاى پيش ساخت خودروى خود 
استفاده كرده كه براى مثال مى توان از كنترل خودرو با يك سطح حساس به لمس و كنترل گرما و 

موسيقى با حركات راننده اشاره كرد.
 

پيش بينى زمان مرگ طبيعى از لحظه تولد با دى ان اى 
دانشمندان به تازگى توانسته اند با سنجش ژنهاى انسان در كودكى، طول عمر وى را پيش بينى كنند. 
به گفته محققان، طول عمر در دى ان اى انسان نوشته شده و از لحظه تولد قابل بررسى و مشاهده 
است. دانشمندان دانشگاه گالسكو دريافتند كه اندازه تلومرها كه به حفاظت از كروموزمها در برابر 
پارگى مى پردازند، مى تواند به دانش انسان از زمان مرگ خود كمك كند. تلومرها بطور گسترده اى 
مورد بررسى بوده و پيش از اين نيز تصور مى شد كه با پيرى مرتبط هستند.. اكنون محققان دريافته 
اند كه هرچه قد اين تلومرها بلندتر باشد، طول عمر انسان نيز بيشتر است. البته اين در حالتى است كه 
مرگ در اثر تصادف، بيمارى يا عوامل موثر در شيوه زندگى اتفاق نيفتد. پيش از اين دانشمندان دريافته 
بودند كه شيوه زندگى مانند استتعمال سيگار و تنشهاى موجود مى تواند باعث كوتاهتر شدن تلومرها 
شود. اما اين پژوهش، اولين نشانه در مورد احتمال پيش بينى زمان مرگ انسان از لحظه تولد است. 
در آينده ممكن است آزمايشهايى ايجاد شود كه انسان بتواند با آنها از لحظه تولد، طول عمر خود را 
بداند، البته اگر تمايل به اين كار داشته باشد. اين پژوهش كه از فنچهاى گورخرى استراليايى استفاده 
كرده، اولين پروژه اى است كه به محاسبه اندازه تلومر در دوره هاى منظمى از زندگى پرداخته است. 
در ميان انسانها اين آزمايش تنها در ميان كهنساالن اجرا شده است. نتايج اين پژوهش در مجموعه 
مقاالت آكادمى ملى علوم آمريكا منتشر شده است. دانشمندان گالسكو در مرحله بعدى پژوهش خود 
به بررسى عوامل كوتاهتر شدن تلومرها مانند عواملى ارثى يا محيطى براى افزايش دقت پيش بينى 

ميزان عمر خواهند پرداخت.

قدمي تازه در 
كشف ماده تاريك

در  تاكنون  كه  كهكشاني  خوشه  بزرگ ترين 

كه  پيكري  غول  توده  است،  شده  ديده  جهان 
مي نامند،   «El Gordo» را  آن  اخترشناسان 
ماده  درباره  را  زيادي  اسرار  مي تواند  روزي 
تاريك نامرئي كه جهان را از خود پر كرده است 
آشكار سازد. نام اين خوشه به زبان اسپانيايي 
رسمي  نام  و  چاق»  كهكشان  «خوشه  معني  به 
آن ACT-CL J0102-4915 است كه در فاصله 
هفت ميليارد سال نوري از زمين، در دوره اي كه 
قرار  داشته  را  خود  كنوني  سن  از  نيمي  جهان 

گرفته است. 

دارد.اين  سن  سال  ميليارد   13.7 اكنون  جهان 
كهكشان غول پيكر جرمي دو كوادريليون برابر 

خورشيد دارد و از اين رو عظيم ترين خوشه اي 
از  بخش  دورافتاده ترين  در  تاكنون  كه  است 
خوشه هاي  است.  شده  شناسايي  هستي  جهان 
كوچك تر  گروه هاي  تركيب  پي  در  كهكشاني 
كهكشاني شكل مي گيرند. اين رويدادها به ميزان 
بستگي  جهان  در  تاريك  انرژي  و  تاريك  ماده 
دارند و از اين رو اين خوشه مي تواند اطالعات 
اختيار  در  تاريك  ماده  با  رابطه  در  را  زيادي 

دانشمندان قرار دهد. 

خوشه كهكشاني چاق توسط رصدخانه فضايي 
شيلي  در  «آتاكاما»  تلسكوپ  و  ناسا  چاندار 
را  خود  يافته هاي  دانشمندان  است.  شده  كشف 
در  و  تازگي  به  كهكشاني  خوشه  اين  درباره 
بر  كرده اند.  ارائه  آمريكا  نجوم  انجمن  نشست 
در   VLT تلسكوپ  و  چاندرا  يافته هاي  اساس 
شيلي گاز در ميان اين خوشه كهكشاني مي تواند 
به حرارت 200 ميليون درجه سلسيوس برسد. 
خوشه  اين  «روتگرز»  دانشگاه  محققان  گفته  به 
عظيم ترين و داغ ترين خوشه كهكشاني است كه 
شده  ديده  هستي  جهان  از  فاصله اي  چنين  در 

است. 

اين حرارت به همراه اين حقيقت كه كهكشان هاي 
تشخيص  قابل  دسته  دو  در  خوشه  اين  درون 
خوشه  اين  مي دهد  نشان  شده اند  دسته بندي 
ديگر  كهكشاني  خوشه  دو  پرانرژي  تالقي  محل 
است. به گفته محققان كهكشان ها در اين خوشه 
حركت  ساعت  در  مايل  ميليون  سه  سرعت  با 
مطالعات  اسپيس،  گزارش  اساس  بر  مي كنند. 
بيشتر مي تواند مدل چگونگي تفكيك شدگي ماده 
تاريك را از گازهاي اين خوشه كهكشاني ارائه 
تاريك  ماده  طبيعت  درباره  را  جزئياتي  و  كرده 

آشكار سازد.
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معروفترين عقايد 
خرافــى در بين 
مردم انگليــس

كه  است  انگليس  مرسوم  هاى  خرافه  از  يكى  تخته»  به  «زدن 
مسيح  كشيدن  صليب  به  واقعه  با  را  آن  خاستگاه  ها  انگليسى 

آنطور كه در انجيل آمده است مرتبط مى دانند. 

مختلف  هاى  جنبه  در  زيادى  خرافات  به  بريتانيا  مردم  انگليس،  در 
زندگى معتقدند؛ از قدم زدن در خيابان گرفته تا ازدواج كردن. 

� گربه؛ از خوش يمنى تا بد يمنى 
ويژه  به  نامعقول،  «باورهاى  خرافات،  كالينز»  انگليسى  «فرهنگ  در 
در مورد ناشناخته ها» تعريف شده است و در بريتانيا اين باورها 
مى  بديمنى»  كه  «امورى  و  يمنى»  خوش  كه  «امورى  دسته  دو  به 
آورند، تقسيم مى شوند. باورهاى خرافى زيادى در مورد حيوانات 
وجود دارد، كه مشهورترين آنها به گربه ها مربوط مى شود؛ و اين 

تا حدودى بدان علت است كه گربه ها از هزاران سال پيش، در كنار 
انسان ها زندگى مى كردند. در مصر باستان، گربه ها مورد پرستش 
كه  بود  بزرگى  جنايت  حكم  در  گربه،  يك  كشتن  و  شدند  مى  واقع 
مى توانست مجازات مرگ را به همراه داشته باشد. وقتى گربه يك 
به  و  كردند  مى  موميايى  را  گربه  الشه  مرد،  مى  مصرى  خانواده 

سوگوارى مى نشستند. 
و  شد،  منتقل  اروپا  به  ها  رومى  توسط  ها،  گربه  پندارى  مقدس 
و  ها  گربه  ميان  ارتباط  ايجاد  سمت  به  باورها  اين  هفدهم،  قرن  در 
جادوگرى حركت كرد، و به مرور و در فرهنگ هاى مختلف، گربه 
موجوداتى  به  تبديل  و  داده  دست  از  را  خود  خوشايند  جايگاه  ها 

بدشگون شدند. 

� گربه سياه شكل ثابت بسيارى از كارت تبريك هاى انگليسى ها 
نشانه  مسير،  در  سياه  گربه  يك  با  برخورد  ژاپن،  و  بريتانيا  در 
بديمنى است. در آمريكا و تعدادى از كشورهاى اروپايى، اين باور 
مى  پيدا  تغيير  شخص،  كنار  در  سياه  گربه  حركت  بديمنى  شكل  به 
كند. در بريتانيا، روى بسيارى از كارت تبريك هاى تولد يا آرزوى 

موفقيت، تصوير يك گربه سياه نقش شده است. 

� «زدن به تخته» يكى ديگر از خرافه هاى مرسوم انگليس 
يكى ديگر از اعمال خرافى، كه به عقيده مردم بريتانيا موجب خوش 
بر  است؛  چوب  به  زدن  ضربه  يا  كردن،  لمس  شود،  مى  شانسى 
اساس اين باورها، با اين كار آرزوها به حقيقت مى پيوندند و افراد 
اتفاق  به  كالم  ميان  در  اگر  مثال  مانند.  مى  امان  در  بد  شگون  از 
را  آن  يا  كوبيد  چوب  روى  بر  فورا  بايد  شود،  اشاره  ناخوشايندى 
لمس كرد تا جلوى نحسى گرفته شود و آن اتفاق ناخواسته به وقوع 
نپيوندد. يا بعد از اينكه كسى را مورد تعريف و تحسين قرار داديد، 
بايد براى حفظ يمن نيك براى آن شخص به چوب ضربه بزنيد. يا 
حتى بعضى عادت دارند بعد از دادن پاسخ منفى به سوالى در مورد 
موضوعات ناخوشايند، به سرعت يك شى چوبى را لمس كنند؛ مثال 

وقتى پاسخ مى دهند كه «نه، اخيرا مريض نشده ام». 

� خاستگاه «زدن به تخته»؛ صليب مسيح 
فراگيرى  و  گسترده  حال  عين  در  و  عجيب  اعتقاد  چنين  خاستگاه 
كامال مشخص نيست، اما در فرهنگ هاى غربى مى توان آن را با 
مرتبط  است  آمده  انجيل  در  كه  آنطور  مسيح  كردن  مصلوب  واقعه 
براى  كوچك  هاى  صليب  شكل  به  آويزهايى  معموال  زيرا  دانست. 
خوش شانسى ساخته و به گردن انداخته مى شدند، كه جنس آنها 
از چوب بود؛ و اين را مى توان به عنوان دليل قرين شدن چوب با 

مفهوم امنيت و خوش يمنى به حساب آورد. 

� رد نشدن از زير يك نردبان يا نشكستن آينه براى دور نگه داشتن 
از نحسى 

كارهاى زيادى است كه بريتانيايى ها معموال براى دور نگه داشتن 
نحسى، انجام مى دهند، يا برعكس، از انجام آن پرهيز مى كنند، تا 
يا  نردبان،  يك  زير  از  نشدن  رد  مثال  كنند.  حفظ  بديمنى  از  را  خود 
نشكستن آينه. نظريه هاى مختلفى در مورد منشا اين خرافه ها وجود 
دارد. يكى از اين نظريه ها خاستگاه اين خرافات را در قرون وسطى 
مى داند، كه يك نردبان تكيه داده شده، يادآور چوبه دارى بود كه به 
وسيله آن مجرمان را در مالعام اعدام مى كردند، و به تبع بازسازى 

چنين تصويرى مى توانست ناخوشايند باشد. 

� قدم گذاشتن در داخل نردبان حركتى وهن آلود و مستوجب عقاب 
توضيح ديگر، بر اين مبنا است كه از آنجا كه نردبان تكيه داده شده 
سوى  از  و  بود،  خواهد  مثلثى  شكل  يك  تصويركننده  ديوار  يك  به 
ديگر، مثلث در فرهنگ مسيحى، نمادى از تثليث مقدس محسوب مى 
شود، قدم گذاشتن در داخل اين فضا مى تواند حركتى وهن آلود و 

مستوجب عقاب تصور شود. 

� ديدن سگ از پس دو انگشت يا انداختن آب دهان روى كفش براى 

مصون ماند از شر نردبان! 
مناسك عجيبى براى شخصى كه سهوا از زير يك نردبان مى گذرد، 
پيش بينى شده است تا بتواند خود را از شر بديمنى حاصل دور نگه 
دارد؛ مثل نگه داشتن دو انگشت سبابه و ميانى به حالت ضربدرى 
بر روى هم تا زمانى كه شخص يك سگ را مشاهده كند، يا انداختن 
رد  دوباره  يا  راه،  به  دادن  ادامه  سپس  و  كفش  روى  بر  دهان  آب 
شدن از زير نردبان در مسير عكس و سپس گذراندن يك آرزوى 

خوب از ذهن. 

� شكستن آيينه مساوى با هفت سال بدشانسى 
طبق خرافات، كسى كه آينه اى را بشكند تا هفت سال بدشانسى مى 
آورد. اين باور خرافى قدمت بسيار زيادى دارد و در تمام طول اين 
مدت، قدرت و نفوذ خود را به خوبى حفظ كرده است. در واقع، خرافه 
باورهاى  امروزه،  اما  دارند،  وجود  آينه  موضوع  با  بسيارى  هاى 
مرتبط با شكستن آينه، از گستردگى و فراگيرى بيشترى برخوردار 

است. 

� منشا خرافه درباره آيينه 
پيش از توليد آينه به شكل امروزى آن، هر سطح بازتاب دهنده اى، 
به عنوان يك شى جادويى و داراى نيروى پيش گويى و آينده بينى 
در نظر گرفته مى شد. در اساطير باستان، الهه ها و ارباب انواع، و 
آب،  ساكن  سطح  به  نگاه  با  توانستند  مى  فناپذير،  موجودات  حتى 
نشانه هايى را از آينده خود مشاهده كنند. در اساطير به كرات بر 
است؛  شده  تاكيد  بازتابنده  سطوح  اغواگر  نيروى  و  كنندگى  مسخ 
سفيدبرفى  افسانه  يا  نارسيس،  اسطوره  به  توان  مى  نمونه  براى 
اشاره كرد. پس مى توان اينگونه برداشت كرد كه از آنجايى كه آينه 
منزله  به  شكستنشان  اند،  شده  تصور  افراد  آينده  به  كليدى  به  ها 

نابود كردن آينده شخص خواهد بود. 

� يكى از روش هاى دور كردن بديمنى شكستن آينه، دفن كردن تمام 
قطعات شكسته آن در عمق زمين 

يكى از روش هاى دور كردن بديمنى شكستن آينه، دفن كردن تمام 
قطعات شكسته آن در عمق زمين، نقل شده است. 

انگليس/ در  سربسته  محيط  يك  در  چتر  كردن  باز  بدشگونى   �
بازكردن چتر در محيط مسقف؛بى احترامى به خورشيد! 

خرافه ديگرى وجود دارد كه باز كردن چتر در يك محيط سربسته را 
بدشگون مى داند. در انگلستان، كشورى كه به بدى آب و هوا [هواى 
هرگز  را  چتر  كه  دارند  باور  عوام  است،  شهره  بارانى]  و  مرطوب 
نبايد در داخل خانه باز كرد، زيرا چتر پيش از هر چيز به عنوان يك 
سايه بان در برابر نور خورشيد كاربرد دارد و باز كردن آن در يك 
محيط مسقف در حقيقت بى احترامى به خورشيد محسوب مى شود 
كه در بسيارى از جوامع مختلف مورد احترام و حتى پرستش قرار 
نحس  طالعى  شود،  باز  خانه  يك  داخل  در  چترى  اگر  و  گرفت؛  مى 

گريبانگير تمام افراد ساكن آن خانه خواهد شد. 

� نحسى سيزده؛خاستگاه مسيحى 
در  خصوص  به  و  غربى  كشورهاى  از  بسيارى  در  سيزده  عدد 
بسيارى  حتى  كه  جايى  تا  آيد.  مى  شمار  به  بديمن  عددى  بريتانيا 
از آسمان خراش ها طبقه سيزدهم ندارند، يا در بعضى از هتل هاى 
زنجيره اى نمى توان اتاقى با شماره سيزده پيدا كرد. بسيارى بر اين 
باورند كه خاستگاه اين خرافه را هم مى توان در فرهنگ مسيحيت 
پيدا كرد؛ در «شام آخر»، «يهوداى اسخريوطى» سيزدهمين شخصى 
بود كه بر سر ميز حاضر شد؛ كه اندكى بعد نيز به مسيح خيانت كرد 

و موجب به صليب كشيدن وى شد. 
در  را  باور  اين  منشا  كه  دارد،  وجود  مورد  اين  در  ديگرى  نظريه 
زمانى دورتر و حتى پيش از تولد مسيح مى داند؛ آنجا كه مصريان 
باستان، اين عدد را نه به عنوان نشانه اى نحس و نويددهنده مرگ، 
كه به شكل عددى عجين با مفهوم جاودانگى تصور مى كردند. آنها 
معتقد بودند كه نردبانى كه به سمت زندگى ابدى مى رود، دوازده 
پله دارد، و دريافت و برداشتن گام سيزدهم به معناى گذر از مسير 

مرگ به يك زندگى بى انتها است. 
مراسم  رسمى  جايگاه  در  حضور  از  پيش  تا  داماد  و  عروس   �

ازدواج، نبايد همديگر را ببينند 
مردم  ذهن  در  هنوز  كه  هايى  خرافه  از  بخش  ترين  بزرگ  احتماال 
باور  بسيارى  است.  ازدواج  مساله  با  مرتبط  مانده،  باقى  بريتانيا 
حضور  از  پيش  تا  و  عروسى،  روز  در  داماد  و  عروس  كه  دارند 
در جايگاه رسمى مراسم ازدواج، نبايد همديگر را ببينند. به عالوه، 
عروس نبايد لباس كامل عروسى خود را تا قبل از روز ازدواج بر تن 
كند. براى خوش يمنى، عروس بايد يك شى به امانت گرفته شده، يك 
شى آبى رنگ، يك شى قديمى، و يك شى كامال نو را به همراه لباس 
عروسى بر تن كرده، يا خود را با آن بيارايد؛ اين باور خرافى در 
قالب يك قطعه شعر عاميانه در فرهنگ امروز مردم بريتانيا وجود 
دارد و هنوز خوانده مى شود. پس از عروسى نيز، شوهر بايد همسر 

خود را تا رسيدن به درگاه خانه او را حمل كند.
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روانشناسى

شنيده ايد.  را  خسرو  ناصر  حكايت  هم  شما  حتما 
اينكه تا 40 سالگي در دربار خدمت مي كرده است 
اما در 40 سالگي ناگهان خوابي مي بيند و دگرگون 
خاطر  به  ناصرخسرو  شهرت  تمام  مي شود. 
نوشته  سالگي   40 از  پس  كه  است  سفرنامه اي  
اين  سالگي   40 در  چرا  پرسيده ايد  حاال  تا  است. 
چرا  است؟  افتاده  اتفاق  خسرو  ناصر  براي  قضيه 

او در سال هاي ديگري از عمرش به اين تجديد نظر 
اساسي دست نزده است؟ اگر كمي به اطراف مان 
هستند  هم  ديگري  سال هاي  مي بينيم  شويم،  دقيق 
كه آدم ها را زير و رو مي كنند. 30، 40 و 50 سالگي 
مي توانند  كه  هستند  زندگي مان  مهمي در  گذارهاي 

ما را به «بحران هاي ميانه عمر» دچار كنند.
اينكه  مي شود.  شروع  سوال  يك  از  چيز  همه 
مي خواستم؟»  من  كه  بود  هماني  زندگي  اين  «آيا 
سوالي كه شخصيت اول «چراغ ها را من خاموش 
مي كنم» زويا پيرزاد و حاج يونس «ميوه ممنوعه» 
در  است  ممكن  سوال  اين  مي پرسند.  خودشان  از 
هر  ذهن  در  سالگي   50 و  سالگي   40 سالگي،   30
كسي مطرح شود. اما در هر سني اين سوال ماهيت 
وجود  به  را  متفاوتي  رفتارهاي  و  دارد  متفاوتي 

مي آورد.

كسي كه خيلي دقيق بحران هاي ميانه عمر زندگي 
به  مشهوري  روان شناس  است،  كرده  بررسي  را 
نام «لوينسون» است. او تمام هم و غمش اين بود 
وقتي  نبايد  و  مي كند  تغيير  عمرش  تمام  آدم  كه 
شخصيت كسي را مطالعه مي كنيم فقط به كودكي 
او توجه كنيم. او بزرگسالي را به اوايل بزرگسالي 
 65 تا  بزرگسالي(40  اواسط  سالگي)،   45 تا   17)

آخر  تا  سالگي   60  ) بزرگسالي  اواخر  و  سالگي) 
دوره  وسط  كه  بود  معتقد  او  كرد.  تقسيم  عمر) 
در  مي دهد،  رخ  سالگي  گذار30  مرحله  يك  اول 
ميان مرحله اول و دوم يك مرحله گذار ميانسالي 
گذار  مرحله  يك  دوم  مرحله  وسط  و  سالگي   40
سن ها  كه اين  مي گفت  او  دارد.  وجود  سالگي   50
قراردادي هستند و مي توانند چند سال قبل يا چند 

سال بعد را هم در بر گيرند. براي مثال، بحران 30 
سالگي بين 28 تا 32 سالگي رخ مي دهد. اما توي 

اين مراحل گذار چه اتفاقي مي افتد؟

بحران 30 سالگي
وقتي كسي به 30 سالگي مي رسد اغلب ازدواج كرده 
است  ممكن  و  آورده  دست  به  ثابتي  شغل  است، 
بچه اي هم داشته باشد. اين آدم 30 ساله كه حاال به 
ثباتي نسبي رسيده است، وقت دارد كه به خودش و 
زندگي اش فكر كند. او كه اصلي ترين انتخاب هايش 
من  مي پرسد: «آيا  خودش  از  است،  داده  انجام  را 
طالب همين زندگي بودم؟» جواب: «بله! من كمابيش 
همين زندگي را مي خواستم.» موجب مي شود كه نه 
تعهداتي  درباره  فرد  بلكه  نيايد  پيش  بحراني  تنها 
كه به زندگي زناشويي اش دارد، جدي تر عمل كند 
جواب «نه!  اما  رود.  زندگي اش  بعدي  مراحل  به  و 
من بايد زندگي تازه اي را تجربه كنم» مي تواند يك 
زده  بحران  فرد  آن  اگر  بياورد.  وجود  به  بحران 
آدم منفعلي باشد، بحران 30 سالگي خودش را به 
اگر  اما  مي دهد  نشان  افسردگي  يا  اضطراب  شكل 
شغل»، «مشكالت  كند، «تغيير  مبارزه  بخواهد  فرد 
زناشويي» و حتي «طالق» گزينه هايي است كه در 

ذهن فردي 30 ساله به وجود خواهند آمد.

بحران 40 سالگي
يعني  است.  زندگي  ظهر  سالگي  مي گفت 40  يونگ 
اينكه شما حس مي كنيد نيمي از عمرتان رفته است 
اينكه  يعني  مرگ.  سراشيبي  توي  افتاده ايد  حاال  و 
يك  فقط  كرده ايد  خراب  را  اول  نصف  اين  اگر 
نصف ديگر وقت داريد كه زندگي تان را آن طور كه 
مي تواند  سالگي   40 بحران  كنيد.  تمام  مي خواهيد 
خانواده اي را از هم بپاشد چون كه آدم 40 ساله 
احتمال دارد چند بچه قد و نيم قد در خانه داشته 
شغلي  و  زناشويي  زندگي  به  او  تعهدات  و  باشد 
مي تواند  هم  نبودش  كه  است  يافته  ثبات  آن قدر 
محل  يا  خانواده  ضرر  به  هم  و  خودش  ضرر  به 
كارش تمام شود. البته بحران مي تواند خوبي هايي 
هم داشته باشد. براي مثال، سفر حجي كه ناصر 
خسرو انجام داد و او را از درگيري هاي ذهني اش 
خالص كرد، نمونه خوبي از حل بحران است. در 
اين  از  پس  كه  دارند  وجود  كساني  هم  ما  دوره 
بحران دوست دارند جايي را كه نديده اند، ببينند و 
يا زباني را كه هميشه دوست داشته اند، بياموزند. 
شغل  و  خانواده  به  تغييرات  دامنه  كه  وقتي  اما 

مي كشد اغلب بحران ها آسيبب بيشتري دارند.

بحران 50 سالگي
بحران 50 سالگي تفاوت اساسي با بقيه بحران ها 
كه  مي كند  حس  ديگر  بحران هاي  در  آدم  دارد. 
و  يكدفعه  چه  (حاال  تغيير  براي  فرصتي  باالخره 
آدم  سالگي   50 بحران  در  اما  دارد  تدريجي)  چه 
بايد  زودتر  و  است  اندك  مجالش  كه  مي كند  حس 
كه  مي كند  حس  ساله   50 آدم  بكند.  كاري  يك 
و  كند  نگاه  آينده  به  جوان ها  مانند  نمي تواند  ديگر 
همسري مهربان، شغلي خوب و شهرت و رفاه را 
تصور كند. همه آن چيزي كه در زندگي مي خواسته 
پشت  سالگي   50 در  حاال  شود،  آدم  يك  نصيب 
سرش هستند. در بهترين حالت، 50 ساله ها بيشتر 

خيلي  ديگر  و  مي دانند  دارند،  كه  را  چيزهايي  قدر 
و  نمي زنند  بيشتر  آوردن  دست  به  براي  حرصي 
به خودشان استراحت مي دهند. اما بعضي ها حس 
مانند  كرد.  كاري  بايد  نشده  دير  تا  كه  مي كنند 
بحران 40 سالگي بازهم عده اي دست به تغييرات 
مثبت مي زنند و براي مثال، مي روند سراغ سفر يا 
ياد گرفتن چيزهاي تازه. اما بعضي ها دوست دارند 
اگر  خصوص  به  بدهند.  تغيير  را  زندگي شان  كل 
اتفاقي ناگوار مانند مرگ يكي از عزيزان يا بيماري 
به اين  دست  است  ممكن  فرد  كند،  بروز  جدي 
بزند  است  ممكن  مثال،  براي  بزند.  منفي  تغييرات 
شغل  كند،  ازدواج  جواني  زن  با  و  چيز  همه  زير 
خود را عوض كند و يا از همسرش جدا شود. در 
است  ممكن  ساله ها  هم 50  تر  منفعالنه  حالت هاي 
به الكل و يا اعتياد پناه آورند و يا نوعي افسردگي 

جدي را تجربه كنند. 

چه كساني بيشتر مستعد بحران هستند؟
شده اند،  انجام  اخير  سال   30 در  كه  تحقيقاتي 
بحران هاي  بزرگساالن  بيشتر  كه  مي دهند  نشان 
ميانسالي را تجربه مي كنند. اما چند عامل مي تواند 
اين بحران ها را وخيم تر كند و آثار جبران ناپذيري 
داشته باشد. اولين عامل، نوعي فشار رواني شديد 
است. براي مثال، يائسگي، رفتن بچه ها از خانه و  
يا مرگ همسر مي تواند استرس زاي بزرگي باشد. 
اما خانواده اي هم كه بزرگساالن كودكي شان را در 
پيش بيني  را  بحران  شدت  مي تواند  گذرانده اند  آن 
و  مردها  براي  پدر  (يعني  هم جنس  والد  اگر  كند. 
منزوي  و  كناره گير  آدمي   اغلب  زن ها)  براي  مادر 
بوده است، اگر كال والدين براي بزرگ كردن فرد 
هميشه  والدين  از  يكي  اگر  نداشته اند،  هماهنگي 
مضطرب بوده است و اگر فرد با خشونت بزرگ 
بزرگسالي  در  كه  دارد  احتمال  بيشتر  باشد،  شده 

بحران هاي شديد را تجربه كند.

نگاهي روان شناسانه به بحران هاي ميانه عمر

 به حادثه اي پير مي شوم گاهي



جمعه 23 دى ماه 1390 -  شماره 231هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk سالمت خانواده

بخوريد و فورا 
الغـر شويد !!

با مصرف غذاها و نوشيدنى هاى رژيمى، متابوليسمتان را بـاال 
مواد  خريد  براى  كه  بعد  دفعه  پس  بسوزانيد.  كالرى  و  بـرده 
غـذايى بيرون مى رويد، يادتان نرود كه اين مواد را هم جزء ليست 

خريد خود قرار دهيد. 

� يادتان بـاشد: 
نمى  را  چـيز  هيچ  و  دارد  زيادى  اهميت  غذايى  مواد  كالرى  ميزان 
توانيد جايگزين يك رژيم غذايى متعادل و برنامه ورزشى منظم كنيد. 

اين 10 ماده غذايى عبارتند از: 
1) آب: 

را  وزن  كاهش  آب،  نوشيدن  كه  دارند  اين  بر  اشاره  جديد  تحقيقات 
تسريع مى بخشد. محققان در كشور آلمان دريافته اند كه متابوليسم 
درصد   30 تا  آب،  اونس   17 حداقل  نوشيدن  با  تحقيق،  مورد  افراد 
افزايش يافته است. اين نوشيدنى طبيعى همچنين اشتها را نيز كاهش 
مى دهد و با كمك به دفع سديم و سموم بدن، نفخ و باد شكم را نيز 
از بين مى برد. نوشيدن كافى آب در طول روز باعث مى شود كه 

ديگر تشنگى را با گرسنگى اشتباه نگيريد! 
2) چاى سبز: 

را  بدن  متابوليسم  سبز،  چاى  عصاره  كه  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
افزايش داده و به كاهش وزن كمك مى كند. اين چاى كه در روحيه 
نيز تاثير مثبت دارد، خواص ضد سرطانى نيز در داشته كه از بروز 

بيمارى هاى قلبى نيز جلوگيرى مى كند. 
3) سوپ: 

با خوردن يك كاسه سوپ به عنوان پيش غذا، هم كمتر غذا خواهيد 
خورد و هم سريع تر چربى مى سوزانيد. بر اساس تحقيقات انجام 
گرفته، سوپ در كاهش اشتها تاثير بسيار شگرفى دارد، به اين دليل 
كه از مايعاتى تشكيل شده كه گرسنگى را برطرف مى كند. در اين 
تحقيق، زنان مى بايست از بين سه پيش غذايى كه داراى 270 كالرى 
را  برنج  و  مرغ  سوپ  كه  زنانى  كردند.  مى  انتخاب  را  يكى  بودند، 

انتخاب كردند، 100 كالرى كمتر از سايرين مصرف مى كردند. 
4) گريپ فروت: 

شركت  كه  اند  دريافته  محققان  نيست!  افسانه  فروت  گريپ  رژيم 
كنندگانى كه با هر وعده غذايى يك نصفه گريپ فروت مصرف مى 
نمودند، به طور متوسط 6/3پوند وزن كم كردند. اين تحقيق اشاره بر 
اين دارد كه ويژگى هاى خاص غذايى موجود در اين ميوه سرشار 
كه  شود  مى  خون  انسولين  سطح  آوردن  پايين  باعث   ،Cويتامين از 
به كاهش وزن مى انجامد. نكته: اگر از داروهاى خاصى استفاده مى 
كنيد، حتما از پزشك خود سوال كنيد كه احيانا گريپ فروت اثر منفى 

روى آنها نداشته باشد. 
5) سيب و گالبى: 

براساس تحقيقات انجام گرفته، زنان چاقى كه به رژيم غذايى خود 
سه عدد سيب يا گالبى كوچك افزودند، نسبت به زنانى كه ميوه را 
در رژيم خود وارد نكردند، بيشتر وزن كم كردند. افراد ميوه خوار 
ميزان كالرى كمترى در روز مصرف مى كنند. مصرف اين ميوه هاى 

گرسنگى  احساس  كه  شود  مى  باعث  كالرى،  كم  و  فيبر  از  سرشار 
شما برطرف شده و كمتر غذا بخوريد. 

6) كلم بروكلى: 
اثبات  به  كلسيم و كاهش وزن را  بين  رابطه  زيادى  بسيار  تحقيقات 
رسنده اند. كلم بروكلى نه تنها سرشار از كلسيم است، بلكه سرشار 
از ويتامين C مى باشد كه جذب كلسيم را نيز باال مى برد. اين ماده 
هر  كه  كلم  اين  است.  فيبر  و   A ويتامين  از  سرشار  همچنين  غذايى 
مقابله  ها  چربى  با  تنها  نه  دارد،  خود  در  كالرى  فقط 20  آن  فنجان 
مى كند، بلكه حاوى مواد گياهى است كه سيستم ايمنى بدن را تقويت 

كرده و از شما در مقابل بيمارى ها محافظت مى كند. 
7) ماست كم چرب: 

كمك  وزن  كاهش  به  لبنى  محصوالت  گرفته،  انجام  تحقيقات  طبق 
و  هستند،  كالرى  كم  هاى  رژيم  تحت  كه  افرادى  كنند.  مى  فراوانى 
3تا4 وعده مواد لبنى را جزء برنامه غذايى خود درآورده اند، نسبت 
به كسانى كه با همان ميزان كالرى، مواد لبنى كمترى در رژيم غذايى 
منبع  چرب،  كم  ماست  كردند.  كم  وزن  بيشتر  بسيار  داشتند؛  خود 
بسيار غنى از كلسيم است كه توصيه مى شود 450 ميلى گرم از آن 

را روزانه مصرف كنيد. 
8) گوشت بوقلمون بدون چربى: 

چربى  است،  بدنسازان  محبوب  غذاهاى  جزء  كه  غذايى  ماده  اين 
هم  پروتئين  كه  اند  كرده  ثابت  بسيارى  تحقيقات  كند.  مى  سوزى 
و  بسوزاند  چربى  شود،  بدن  متابوليسم  رفتن  باال  باعث  تواند  مى 
بيشترى  كالرى  شما  تا  بسازد  بدن  در  جديد  اى  ماهيچه  هاى  بافت 
بسوزانيد. مصرف 3 اونس از سينه بوقلمون در يك وعده غذايى كه 
بدون چربى و بدون استخوان و پوست باشد، حدودا 120 كالرى در 
خود دارد كه حاوى 26 گرم پروتئين كاهنده اشتها، يك گرم چربى و 

فاقد هرگونه چربى اشباع است. 
9) آرد جو دوسر: 

اين ماده غذايى كه براى سالمت قلب بسيار مفيد است، جزء بهترين 
انواع كربوهيدرات به شمار مى رود؛ چون منبع بسيار عالى از فيبر 
است كه حالل چربى و مقابله كننده با كلسترول مى باشد. اين ماده 
براى  الزم  انرژى  و  دارد  مى  نگاه  پر  خوبى  به  را  شما  معده  غذايى 
انجام فعاليت هايتان را به شما مى دهد. از خوردن انواع آماده اين 
تواند  مى  كه  است  آن  تازه  نوع  چون  كنيد؛  خوددارى  غذايى  ماده 

ويتامين ها، مواد معدنى و فيبر الزم براى بدنتان را تامين كند. 
10) فلفل تند: 

محققان دريافته اند كه خوردن فلفل تند، متابوليسم بدن شما را باال 
برده و اشتهايتان را تقليل مى دهد. علت آن اين است كه كپساى سين 
(ماده موجود در فلفل) موقتا بدن را براى ترشح بيشتر هورمون هاى 
و  برده  باال  را  متابوليسم  عمل  اين  كه  كند،  مى  تحريك  زا  استرس 

باعث مى شود كه كالرى بيشترى بسوزانيد. 
اين 10 ماده غذايى مفيد به طريق زير به كاهش وزن كمك مى كنند: 

هريك از اين مواد غذايى مفيد براى كاهش وزن، معده تان را خوب پر 
كرده و با ميزان كالرى كمتر، گرسنگى شمار ا كامال برطرف مى كند. 
ميوه هاى تازه و آبدار، سبزيجات و سوپ، كالرى هاى موجود در 
مواد غذايى را كاهش داده و باعث مى شود بدون تجاوز از حد تعادل 

كالرى ها، بيشتر بخوريد. 
را  شما  گوارش  دستگاه  حبوبات  و  سبزيجات  فيبر،  پر  هاى  ميوه 
سالمت و سطح انسولين خونتان را در حد تعادل نگاه مى دارد كه 

باعث مى شود چربى كمتر در بدن ذخيره شود. 
مى  كالرى  و  برده  باال  را  متابوليسم  چربى  بدون  و  لخت  گوشت 
انرژى  به  ديگر  موادغذايى  به  نسبت  هضم،  براى  زيرا  سوزاند؛ 

بيشترى نياز دارد.

چگونه با فشار 
روحى مقابله كنيم ؟ 
مونا اهللا وردى 

ناراحتى  دچار  روانى  و  عاطفى  جسمى،  خستگى  دراثر  وقتى 
مردم  همه  كنيد.  مى  مصرف  زيادى  نيروى  شويد،  مى  روحى 
مى  تجربه  روزمره  زندگى  از  بخشى  بعنوان  را  روحى  فشار 
كنند. تطبيق با يك كشورجديد و شروع يك زندگى تازه مى تواند 
فشار آور باشد. اين فشار روحى ممكن است از انجام كارهائى 
چون آموختن زبان انگليسى، دنبال كار گشتن و يا چالش براى 

آشنائى با مردم ويا پيدا كردن دوست سرچشمه بگيرد.
راه  ميتوانيد  اما  كنيد،  اجتناب  روحى  فشار  از  نميتوانيد  شما 
مهاركردن آنرا فرا گيريد تا بتوانيد از زندگى لذت ببريد. شايد 
شما بتوانيد فعاليتهائى كه در وطنتان به آرامش خاطر شما كمك 
ميكردند را دراينجا نيزادامه بدهيد. يا اينكه براى كاهش فشار 

روحى نياز به آزمايش روشهاى جديد داشته با شيد.
چند پيشنهاد براى مقابله با فشارهاى روحى

اين روشها مى توانند در مقابله با فشارهاى روحى مفيد باشند:
مى  را  چيزهائى  چه  كه  دانيد  مى  شما  باشيد.  پذير  1.انعطاف 
را  خود  توانيد.ذهن  نمى  را  چيزهائى  چه  و  دهيد  تغيير  توانيد 

برروى مواردى را كه ميتوانيد كنترل كنيد متمركزكنيد. 
كاهش  را  روحى  فشار  خنده  بخنديد.  ميتوانيد  كه  آنجا  تا   -2
يامجالت   و  كنيد  تماشا  كمدى  فيلمهاى  بگوئيد،  لطيفه  دهد.  مى 
فكاهى بخوانيد. 3- آرام تنفس كنيد. چند دقيقه اى از روزتان را 
به آرامش و تنقس عميق اختصاص دهيد. اينكار به فكر و جسم 
اشتباه  كه  دهيد  اجازه  خودتان  به  بخشد. 4-  مى  آرامش  شما 
نگيريد.  سخت  خود  به  شويد  مى  اشتباه  مرتكب  وقتى  كنيد. 

هيچكس كامل نيست. از اشتباهاتتان درس بياموزيد. 
ساده  كردنشان  حل  كنيد،  مجزا  ازهم  را  اگرمشكالتتان   -  5
ترميشود. بجاى اينكه سعى كنيد تمام مسائلتان را يكباره حل 

كنيد، مشكالتتان  را يكى يكى حل كنيد.
درميان گذاشتن مشكالت با ديگران  با كسى صحبت كنيد.   -6
شايد  تربنظربرسند.  كنترل  قابل  مشكالت  كه  شود  مى  سبب 
باشد  مشكل  گرفتارهمان  هم  شما  مشاور  يا  و  همكار  دوست، 

يا اينكه بتواند راهنمائيتان كند.
7- بخودتان اجازه دهيد غمگين بشويد. تغيير مى تواند منتج به 
حتى  بشود.  ايد  داده  دست  از  كه  چيزى  براى  دلتنگى  احساس 
هنوز  شده،  شما  زندگى  شدن  بهتر  باعث  تغيير  كه  مواقعى  در 
اين  به  دارد.  وجود  افتاده  اتفاق  گذشته  در  آنچه  براى  دلتنگى 
دلتنگى و سازگارى تدريجى، زمان بدهيد تا فشار روحى كمترى 

داشته باشيد.
شايد  بگوئيد.  ”نه“  حد  از  بيش  كار  به  كه  بگيريد  ياد  بايد   -8
پس  از  نميتوانيد  شما  باشيد.  منطقى  ولى  باشد،  مشكل  درابتدا 

همه كارها برآييد.
بودن،  تازه  درهواى  و  ورزش  كنيد.  استنشاق  تازه  هواى   -9

حال جسمانى و روحى شما را بهتر مى كند.
10- بيشتربازى و تفريح كنيد. ورزش يك روش طبيعى براى 
نرم كردن عضالت  منقبض است. سعى كنيد با دوستان، بچه ها 

يا حيوانات خانگى بازى كنيد.
با  كنيد.  مطالعه  بريد  مى  لذت  ازآن  كه  اى  مجله  يا  كتاب   -11
اين كار چند ساعتى از فكركردن به گرفتاريهايتان خالص مى 

شويد.
تا  كنند  كمك  شما  به  ميتوانند  يوگا  و  مديتيشن)تعمق(   -12

آرامش خاطر پيدا كنيد. يوگا ضمنا بدن را نرم هم مى كند.
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ليست سياه 
مايكروفر

ترجمه:ندا احمدلو
مردم آمريكا در سال 1934 براي اولين بار از يك 
موادغذايي  برخي  كردن  گرم  براي  برقي  وسيله 

استفاده كردند...
 البته گرم كردن غذا با اين وسيله برقي كه تقريبا 
طول  خيلي  بود،  امروزي  مايكروفرهاي  مانند 
مي كشيد اما امروزه مي توانيم به راحتي ظرف مدت 
يخچالي   خنك  كامال  غذاي  دقيقه،   3 تا   2 از  كمتر 
بار  چند  هفته  يا  روز  طول  در  شما  كنيم.  داغ  را 
مختلف  موادغذايي  كردن  گرم  براي  مايكروفر  از 
برخي  دادن  قرار  مي دانيد  آيا  مي كنيد؟  استفاده 
برايتان  مي تواند  مايكروفر  داخل  موادغذايي  از 
فهرست  به  نگاهي  نيست  بد  شود؟  دردسرساز 

موادغذايي ممنوعه براي مايكروفر بيندازيد.

تخم مرغ
پوست  بدون  يا  پوست  با  را  خام  تخم مرغ  هرگز 
در  خام  تخم مرغ  پوست  نگذاريد.  مايكروفر  داخل 
اثر حرارت باالي مايكروفر، مي تركد و ممكن است 
داخل  المنت هاي  ديدن  آسيب  باعث  آن  محتويات 
دستگاه  شود. تركيدن زرده تخم مرغ بدون پوست 
انتظار  از  دور  هم  مايكروفر  باالي  حرارت  اثر  در 

نيست.
چاره چيست؟ تخم مرغ را داخل يك پياله يا بشقاب 
شيشه اي كه از قبل كمي چرب شده است، بشكنيد 
و با چنگال، سوراخ هايي در زرده آن ايجاد كنيد. 
پيش  تخم مرغ  سفيده  و  زرده  زدن  هم  ديگر،  راه 
قراردادن  است.  مايكروفر  در  آن  دادن  قرار  از 
تخم مرغ پخته اي كه با چاقو به چند قسمت تقسيم 

شده در مايكروفر نيز مشكلي ايجاد نمي كند.

هويج
هويج از سبزي هاي نسبتا كم آب است و با توجه 
به بافت تقريبا سفتي كه در وسط آن وجود دارد، 
يا  شدن  خشك  باعث  مايكروفر  داخل  آن  گذاشتن 

حتي سوختنش مي شود.
مايكروفر  داخل  را  خام  هويج  چيست؟  چاره 
را  آن  و  بپزيد  را  هويج  مي توانيد  شما  نگذاريد. 
پوره  صورت  به  و  كنيد  مخلوط  كره  و  شير  با 
دربياوريد و اين پوره را براي گرم شدن يا پختن 
به  هم  بخارپز  هويج  دهيد.  قرار  مايكروفر  درون 
گرم  مايكروفر  حرارت  با  مشكل  بدون  و  راحتي 

مي شود.

ماهي و ميگو
ديگر  گوشت هاي  از  ميگو  و  ماهي  گوشت  بافت 
بسيار نرم تر است، به همين دليل اگر ماهي و ميگو 
گوشت  بگذاريد،  مايكروفر  داخل  پخته  يا  خام  را 
داخلي  ديواره هاي  تمام  و  مي پاشد  هم  از  آنها 
و  اندازه  از  بيش  چربي  مي كند.  كثيف  را  دستگاه 
آن  تكه هاي  پاشيدن  باعث  هم  تن  ماهي  نرم  بافت 

در اثر حرارت باالي مايكروفر مي شود.
كردن،  طعم دار  از  پس  را  ماهي  چيست؟  چاره 
بشقاب  مانند  گود  ظرف  يك  داخل  پوست  با 
و  بگذاريد  پيتزاخوري  ظرف  يا  خورش خوري 
مي توان  حاال  بپوشانيد.  سلفون   با  را  ظرف  روي 
داخل  راحت،  خيال  با  را  سرپوشيده  ظرف  اين 
تكه هاي  پاشيدن  نگران  ديگر  و  گذاشت  مايكروفر 
را  ماهي  تن  نبود.  دستگاه   ديوار  و  در  به  ماهي 
حرارت  اگر  كرد.  گرم  شكل  همين  به  مي توان  هم 
ميگو  و  ماهي  كردن  گرم  يا  پخت  براي  مناسبي 
بافت  رفتن  دست  از  امكان  باشيد،  كرده   انتخاب 

ظاهري آنها به زير 10 درصد مي رسد.

گوجه فرنگي
گوجه فرنگي يكي از پرآب ترين صيفي هاست كه اگر 

به صورت خام و سالم داخل مايكروفر قرار داده 
شود، در اثر باالرفتن بيش از اندازه درجه حرارت 

آب داخل آن مي تركد و مشكل ساز مي شود.
دورتادور  عميق  برش  چند  چيست؟  چاره 
گوجه فرنگي خام ايجاد كنيد و سپس آن را داخل 
را  گوجه فرنگي  مي توان  حتي  بگذاريد.  مايكروفر 
حلقه حلقه و با چنگال، سوراخ هايي روي هر حلقه 
ايجاد كرد و سپس آن را درون دستگاه قرار داد.

غذاهاي آبكي و سس هاي گوشتي
حجم باالي آب اين مواد غذايي، داغ شدن بيش از 
اندازه آبشان و تركيدن اجزاي ريز موجود در آنها 
(مانند لوبيا، ليمو يا نخود و نخودفرنگي) مي تواند 
باعث آلوده شدن فضاي داخلي مايكروفر يا حتي 

آسيب ديدن لوازم داخلي دستگاه شما شود.
سس هاي  و  آبكي  غذاهاي  بايد  چيست؟  چاره 
كاسه  يا  گود  پالستيكي  ظروف  داخل  را  گوشتي 
بريزيد و روي ظرف را با سلفون بپوشانيد. به اين 
مايكروفر  داخل  آب  پاشيدن  از  مي توانيد  ترتيب 

پيشگيري كنيد.

گوشت استيك
گوشت  اگر  خصوص  به  خام  تكه اي  گوشت 
دادن  قرار  از  پس  باشد،  چربي  بدون  گوساله 
داخل مايكروفر مانند الستيك ماشين سفت و غير 
قابل مصرف مي شود. دليل اين موضوع هم تبخير 
بيش از اندازه آب درون بافت گوشت طي فرآيند 

پختن است.
با  را  استيكي  گوشت هاي  بايد  چيست؟  چاره 
درون  را  آنها  بعد  و  كنيد  مزه دار  و  چرب  كره 
اندكي  مقدار  كه  گود  خورش خوري  بشقاب  يك 
بشقاب  روي  و  بگذاريد  دارد،  آبليمو  و  آب جوش 
را با سلفون بپوشانيد يا با بشقاب ديگري، يك در 

براي آن درست كنيد.
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ضرر آسپرين براي افراد سالم

آسپرين  طوالني  مصرف  جانبي  عوارض  از  يكي 
خونريزي هاي داخلي است

بيشتر  و  مي شود  پيدا  جا  همه  كه  است  قرصي  آسپرين 
التيام  را  بيماري ها  و  دردها  بيشتر  مي كنند  فكر  انسان ها 
را  آن  پزشكان  با  مشورت  بدون  آنكه  بدتر  و  مي بخشد 
مصرف مي كنند. يكي از داليلي كه افراد سالم آسپرين را به 
طور روزانه استفاده مي كنند اين است كه مصرف مداوم اين 
دارو از حمله يا سكته قلبي جلوگيري مي كند؛ با اينكه تحقيقات 
فراواني تاحدودي اين مسئله را تاييد مي كنند اما پژوهشگران 
دارو  اين  مدت  طوالني  و  روزانه  مصرف  مي دهند  هشدار 
كه  آناليزي  داشت.  خواهد  پي  در  ضرر  منفعتش،  از  بيشتر 
نتيجه  اين  به  گرفت  صورت  بيمار  هزار  صد  از  بيش  روي 
افزايش  را  داخلي  خونريزي  خطر  قرص  اين  كه  شد  منجر 
اكيدا  محققان  و  شد  انجام  انگليس  در  پژوهش  اين  مي دهد. 
توصيه مي كنند فقط بيماراني كه سابقه سكته يا بيماري هاي 
استفاده  روزانه  صورت  به  قرص ها  اين  از  بايد  دارند  قلبي 
مورد  در  پزشك  يك  است  بهتر  داروها  همه  مانند  و  كنند 
ضرورت مصرف مداوم آن تصميم گيري كند. همانطور كه 
قبال به كرات گفته شده است آسپرين به كساني كه سكته يا 
حمله قلبي داشته اند كمك شاياني مي كند؛ بدين صورت كه با 
جلوگيري از چسبيدن پالكت ها به يكديگر از لخته هاي خوني 
پيشگيري مي كند. با كاهش تعداد لخته هاي خوني، آسپيرين 
كاهش  بسيار  را  بعدي  قلبي  حمله  يا  سكته  وقوع  خطر 
مي دهد. همچنين گفته مي شود اين دارو مانعي براي بعضي 
از سرطان ها به شمار مي رود؛ با اين وجود اين قرص خطر 
خونريزي داخلي از جمله خونريزي مغزي را افزايش مي دهد. 
با توجه به دستورالعمل هاي انجمن هاي پزشكي معتبر مانند 
انجمن پزشكان قلب و فشار خون، روزانه 75 گرم آسپرين 
براي بيماران باالي 50 سال در معرض خطر سكته توصيه 
اين  مي كنند  تاكيد  متعدد  تحقيقي  گزارش هاي  است.  شده 
قرص در صورت مشاهده نشانه هاي بيماري قلبي و عروقي 
هميشگي  مصرف  اينكه  با  مي گويند  محققان  شود.  تجويز 
كاهش  را  خفيف  قلبي  حمله هاي  خطر  درصد   20 آسپرين 
يا  حمله  از  ناشي  مير  و  مرگ  در  كاهشي  هيچ  است،  داده 
سكته قلبي و سرطان مشاهده نشد؛ با اين حال 30 درصد 
يافت.  افزايش  مرگ  به  منجر  داخلي  خونريزي هاي  خطر 
محقق ارشد دانشگاه لندن پروفسور «كاسيك راي» مي گويد: 
«آسپرين خونريزي هاي داخلي مرگبار را افزايش مي دهد با 
اينكه شايد خطر يك سكته خفيف را كم كند. مطمئنا اين قرص 
باعث نمي شود بيشتر عمر كنيد و احتماال ضرري كه دارد از 
تحقيقات بيشتري براي  به  البته  بود.  خواهد  بيشتر  سودش 
اخيرا  نيازمنديم.»  سالم  افراد  روي  آسپرين  تاثير  چگونگي 
در محافل تحقيقي در مورد فوايد و عوارض جانبي مصرف 
آسپرين بحث هاي زيادي مي شود با اينكه همين محققان قبال 
از  بسياري  خطر  كاهش  براي  دارو  اين  كه  مي كردند  تاييد 
بيماري ها مفيد است. براي مثال، مصرف روزانه دو عدد از 
وقوع  در  چشمگيري  كاهش  سال  دو  مدت  براي  قرص  اين 
سرطان روده به وجود مي آورد. البته مصرف طوالني مدت 
هر دارويي خطراتي به همراه خواهد داشت و آسپرين از اين 
قاعده مستثنا نيست. اين نكته كامال آشكار است كه با توجه 
به هشدارهاي اخير بايد توصيه هاي محققان را جدي گرفت. 
«ناتاشا استوارت» پرستار ارشد بنياد قلب بريتانيا مي گويد: 
«كساني كه از بيماري هاي قلبي رنج مي برند مي توانند فقط 
با تجويز پزشك متخصص آسپرين مصرف كنند. توصيه به 
مردم اين است كه بدون داشتن عالئم بيماري هاي قلبي نبايد 
از اين قرص استفاده كنند به خاطر اينكه خطرات احتمالي آن 

بيش از فوايدش خواهد بود.»
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« مسي» به بهترين بازيكن 
تاريخ نزديك شد 

همانطور كه انتظار مي رفت ليونل مسي به عنوان بهترين بازيكن و پپ 
گوارديوال به عنوان بهترين مربي جهان در سال 2011 معرفي شدند 
تا نابغه آرژانتيني بارسلونا با فتح توپ طال براي سومين سال پياپي 
با ركورد ميشل پالتيني برابري كند.مراسم بهترين هاي فوتبال جهان 

دوشنبه شب در زوريخ سوئيس برگزار شد.در مهم ترين بخش اين 
داشت،ليونل  اختصاص  جهان  بازيكن  بهترين  انتخاب  به  كه  مراسم 
مسي مطابق پيش بيني ها با پشت سر گذاشتن كريستيانو رونالدو و 
هم تيمي اش ژاوي، عنوان بهترين بازيكن جهان را به خود اختصاص 
داد و بر سومين توپ طاليش بوسه زد. مسي فصل گذشته عملكرد 
در  تيمش  قهرماني  در  توانست  و  داشت  بارسلونا  در  درخشاني 
الليگا، ليگ قهرمانان اروپا و جام جهاني باشگاه ها نقش بسزايي ايفا 
سال هاي  در  بار  دو  اين  از  پيش  جهان  فوتبال  ساله  پديده 24  كند. 
ترتيب  اين  به  و  بود  آورده  دست  به  را  عنوان  اين  و 2010   2009
با كسب سومين توپ طالي پياپي با ركورد ميشل پالتيني برابري 
كرد. مسي در حالي كه خانواده اش هم در سالن حضور داشتند پس 
تقديم  ژاوي  تيمي اش  هم  به  را  عنوان  اين  افتخار  اين  به  رسيدن  از 
كرد: «افتخار بزرگي است كه براي سومين بار توپ طال را به دست 
آوردم و مي خواهم از هم تيمي ها، بازيكنان و مربياني كه به من راي 
ملي  تيم  و  بارسلونا  در  هم بازي هايم  از  همچنين  كنم.  تشكر  دادند 
آرژانتيني تشكر كنم كه بدون كمك آنها اين افتخار به دست نمي آمد، 
اما دوست دارم به طور خاص اين جايزه را به ژاوي تقديم كنم. تو 
به اندازه من اليق دريافت اين جايزه بودي.» ژاوي هم كه در سالن 
حاضر بود اين عنوان را حق مسي دانست و گفت: «براي به دست 
كسب  به  فقط  بلكه  نمي كنم.  بازي  جهان  فوتبال  طاليي  توپ  آوردن 
موفقيت با بارسلونا و تيم ملي فوتبال اسپانيا فكر مي كنم. اميدوارم 
كه بتوانيم در جام ملت هاي اروپا كه خرداد ماه در دو كشور لهستان 
و اوكراين برگزار مي شود، موفق عمل كنيم و عنوان قهرماني را به 
و  بارسلونا  قدرت  فيفا،  مراسم  از  تا  آمده ام  اينجا  به  آوريم.  دست 
اسپانيا و آقاي مسي كه براي سومين سال پياپي توپ طالي فوتبال 
جهان را به دست آورد، لذت ببرم. مطمئنا مسي شايستگي الزم براي 
كسب اين عنوان را داشت. او در حال حاضر بهترين در جهان است.» 
اين در حالي است كه خبري از كريستيانو رونالدو، ژوزه مورينيو 
و ساير رئالي ها در سالن نبود.رئالي ها به بهانه ديدارشان در جام 
حذفي ترجيح دادند در اسپانيا بمانند.تا به حال هيچ بازيكني نتوانسته 
نظر  به  و  شود  انتخاب  جهان  سال  مرد  عنوان  به  بار  سه  از  بيش 
مي رسد مسي بتواند اين ركورد را بشكند.زيدان و رونالدوي برزيلي 
خيلي ها  كه  نيست  بي دليل  و  شده اند  جهان  سال  مرد  بار  سه  هم 
مسي را بهترين بازيكن جهان مي دانند، اما ميشل پالتيني كه مسي 
پريشب با ركورد او كه سه سال پياپي توپ طالي فيفا را برده بود 
مساوي كرد معتقد است مسي براي تبديل شدن به بهترين بازيكن 
جهان بايد جام جهاني را ببرد: «مسي هميشه با يا بدون جام جهاني 
بزرگ خواهد بود؛ اما جام جهاني عنوان ويژه اي است. جام جهاني 
سطح  در  مسي  نسبي  ناكامي هاي  مي ماند.»سابقه  مردم  اذهان  در 

بازيكن  اين  خود  حال  اين  با  است،  نشده اي  حل  معماي  بين المللي 
كند،  تكرار  هم  ملي  تيم  در  را  بارسا  در  موفقيتهايش  است  اميدوار 
او دوشنبه شب در اين باره گفت: «حال ديگر آرژانتين مرا دوست 
دارد، امروز احساس مي كنم كه آرژانتيني ها به من عشق مي ورزند. 

احساسي كه پيش از اين آن را نداشتم.» 

پپ باالتر از سرالكس و مورينيو 
در مراسم «فيفاگاال» بيشترين عناوين به آبي و اناري ها رسيد. پپ 
جام ها  تمام  اسپانيا  حذفي  جام  از  غير  گذشته  فصل  كه  گوارديوال 
مربي  برترين  عنوان  توانست  آورد،  ارمغان  به  بارسلونا  براي  را 
به  رسيدن  راه  در  گوارديوال  دهد.  اختصاص  خود  به  را  جهان 

خود  مقابل  در  رقيب  عنوان  به  را  فرگوسن  و  مورينيو  عنوان  اين 
مي ديد. گوارديوال فصل گذشته به همراه بارسلونا در حالي به مقام 
توجه  با  مي كردند  پيش بيني  كارشناسان  كه  رسيد  الليگا  قهرماني 
به حضور مورينيو در تركيب تيم رقيب كار دشواري داشته باشد، 
اما آبي- اناري هاي ايالت كاتاالن با هدايت گوارديوال براي سومين 
سال پياپي قهرمان الليگا شدند. در ليگ قهرمانان اروپا هم همه چيز 
تكرار  با  بارسلونا  و  خورد  رقم  شاگردانش  و  گوارديوال  سود  به 
فوتبال  بام  بر  ديگر  بار  منچستريونايتد  مقابل  سال 2009  پيروزي 
اروپا ايستاد. جام حذفي تنها جامي بود كه از دستان گوارديوال دور 
جام جهاني باشگاه ها  و  اروپا  جام  سوپر  اسپانيا،  جام  سوپر  ماند. 
ديگر جام هايي است كه پپ در سال 2011 از آن خود كرد، او پس 
از انتخاب به عنوان بهترين مربي سال ، جايزه اش را به دستيارش 
كه در سال گذشته با بيماري سخت مبارزه كرد تقديم كرد: «مايلم 
جايزه خود را با فرگوسن و مورينيو و همه مربيان در سراسر دنيا 
و همچنين هزاران نفري كه در طول صدسال اخير در بارسلونا كار 
جايزه  اين  كنم.  قسمت  كرده اند،  كمك  فوتبال  توسعه  به  و  كرده اند 
براي من افتخار بسيار بزرگي است. حضور در چنين باشگاه بزرگي 
براي من افتخار بزرگي است. در پايان دوست دارم اين جايزه را به 
اينجا  نتوانست  امشب  كه  دوستم  و  همكار  دستيار،  ويالنووا،  تيتو 

حضور داشته باشد تقديم كنم.» 

تيم منتخب فيفا؛بارسا- رئال – منچستر 
سال  در  فيفا  منتخب  تيم  كه  جهان  برتر  بازيكن  مراسم 11  اين  در 
ايكر  فيفا  منتخب  تيم  در  شدند.  معرفي  مي دهند،  تشكيل  را   2011
آلوز،  دانيل  ويديچ،  نمانيا  پيكه،  جرارد  راموس،  سرخيو  كاسياس، 
وين  رونالدو،  كريستيانو  آلونسو،  ژابي  ژاوي،  ايني يستا،  آندرس 
روني و ليونل مسي حضور دارند. به اين ترتيب شش بازيكن از تيم 

ملي اسپانيا و 5 بازيكن از بارسلونا در اين تيم حضور دارند. 

نيمار، زننده زيباترين گل سال 
فصل  رقابت هاي  در  نيمار  رسيد.  نيمار  به  سال  گل  بهترين  جايزه 
جايزه  توانست  گل  اين  كه  زد  فالمينگو  تيم  به  زيبايي  گل  گذشته 
پوشكاش را به دست آورد. او در راه رسيدن به اين جايزه رقيباني 
آرسنال  به  مسي  گل  گذاشت.  سر  پشت  را  روني  و  مسي  مانند 
به  روني  گل  و  اروپا  قهرمانان  ليگ  نهايي  چهارم  يك  مرحله  در 
منچسترسيتي هم نامزد دريافت زيباترين گل سال بودند. نيمار پس 
پيدا  حضور  مراسم  اين  در  كه  اين  «از  گفت:  جايز ه اش  دريافت  از 
كردم و از اين كه با روني و مسي رقابت كرده ام، خوشحالم و از 

اينكه توانستم جايزه را بگيرم، خدا را شكر مي كنم.» 

ورزش

كانتونا نامزد رياست جمهوري 
فرانسه مي شود 

قصد  گفت  منچستريونايتد  سابق  مهاجم  «اريك كانتونا» 
انتخابات  نامزد  دارد 
رياست جمهوري  آتي 
فرانسه شود. كانتوناي 
حضور  به  ساله   45
امسال  انتخابات  در 
ي  ر ست جمهو يا ر
است  اميدوار  فرانسه 
كه  آن  براي  ولي 
به  شود  نامزد  بتواند 
دارد.  نياز  امضا   500
پايان  تا  قانون،  طبق 
 500 بايد  فوريه  ماه 

كارهاي  او  كنند.  اعالم  او  از  را  خود  حمايت  نام  صاحب 
به  نامه اي  و  آغاز  را  امضا ها  اين  جمع آوري  براي  مقدماتي 
شهرداران فرانسه ارسال كرده است. كانتونا به رغم شهرتي 
پشتوانه  فقدان  خاطر  به  دارد،  فرانسه  جوانان  درميان  كه 
حزبي بايد با مشكالت زيادي براي ورود به عرصه انتخابات 
كه  نامه اي  در  كانتونا  كند.  نرم  پنجه  و  دست  كشور  آن 
موجود  وضعيت  از  كرد  منتشر  را  آن  ليبراسيون  روزنامه 
فرانسه به شدت انتقاد كرده و خواستار نقش بيشتر جوانان 
اظهارنظر  با  كانتونا  كه  نيست  بار  نخستين  اين  است.  شده 
از  او  نيز  سال 2010  در  مي شود.  روزنامه ها  تيتر  سياسي 
به  اعتراض  در  را  خود  بانكي  حساب هاي  خواست  مردم 
كناره گيري  از  پس  كانتونا  كنند.  خالي  جهاني  مالي  بحران 
كرده  آفريني  نقش  نيز  سينمايي  فيلم  چندين  در  فوتبال  از 
است ولي در ژانويه سال گذشته به دنياي فوتبال بازگشت و 

هدايت تيم نيويورك كاسموس را به عهده گرفت. 

پاسخ طعنه آميز لئوناردو به 
مارادونا 

مدير بخش ورزش باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه، مارادونا 
را سومين بازيكن برتر تاريخ فوتبال جهان مي داند. ديه گو 
مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين دو روز پيش به انتقاد از 
لئوناردو مدير بخش ورزشي باشگاه پاري سن ژرمن فرانسه 
پرداخت: «نمي دانم لئوناردو در پاري سن ژرمن مربي است 
يا مدير برنامه هاي بازيكنان يا تاجر نفت! نمي دانم او پس از 
جدايي از اينتر و ميالن براي چه به فرانسه آمده و با پاري سن 
ژرمن قرارداد امضا كرده است.»لئوناردو در واكنش به اين 
سخنان مارادونا گفت: «از اين كه سومين بازيكن برتر تاريخ 
او  اگر  خوشحالم.  مي كند،  صحبت  من  درباره  جهان  فوتبال 
مارادونا  به خوبي خودم را مي شناسم.  مرا نمي شناسد من 
فوتبال  تاريخ  بازيكن  دومين  عنوان  كسب  شايستگي  حتي 
جهان را ندارد به نظرم او بعد از پله و مسي قرار دارد.»اين 
پاسخ طعنه آميز و در عين حال هوشيارانه لئوناردو در واقع 
نوعي توهين به مارادونا به شمار مي آيد، چرا كه لئوناردو او 
را بهترين بازيكن تاريخ فوتبال جهان نمي داند و پله و مسي 

را برتر از او مي داند.

فرگوسن: گوارديوال بايد در 
بارسا بماند

جايزه ويژه رئيس فيفا نيز به «سر الكس فرگوسن» سرمربي 
طي  كه  گرفت  تعلق  منچستريونايتد  اسكاتلندي  ساله   70
و  انگليس  برتر  ليگ  قهرمان  بار   12 را  تيم  اين  سال   25
از  پيش  فرگوسن  كرد.  اروپا  قهرمانان  ليگ  قهرمان  بار  دو 
برگزاري مراسم در كنفرانس مطبوعاتي اعالم كرد بهتر است 
گوارديوال در بارسا بماند: «چرا گوارديوال بايد جانشين من 
شود؟ من اگر جاي گوارديوال بودم، در بارسلونا مي ماندم.

دوم،  تيم  به  نسبت  زيادي  فاصله  با  بارسا  شرايط،  اين  در 
برترين تيم دنياست.ما بيش از يك بار، مقابل بارسا سختي 
دنياست  تيم  بهترين  بارسا  كه  كنيم  اعتراف  اگر  و  كشيديم 
ساله   70 فرگوسن  سادگي.»  همين  به  نمي افتد.  اتفاقي  هيچ 
دارد،همچنان  دست  در  را  يونايتد  هدايت  است  سال   25 كه 
به آينده اش با اين تيم فكر مي كند: «ما در حال برنامه ريزي 
براي آينده باشگاه هستيم ولي اگر بتوانم چندسال ديگري در 
يونايتد باشم، به كارم ادامه خواهم داد.همه چيز به شرايط 
آرماني  شرايط  در  حاضر  دارد.درحال  بستگي  سالمتي ام 

هستم.»
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واكنش هاى متفاوت پس از داربى منچستر 

مانچو راضى ، فرگى ناراضى

سرمربي منچسترسيتي پس از شكست تيمش مقابل منچستريونايتد 
به شدت از داور بازي انتقاد كرد و اعالم كرد كه نسبت به اخراج 
تيم  دو  ديدار  در  كرد.  خواهند  خواهي  فرجام  تيمش  بازيكن 
برتري  با  كه  انگليس  فوتبال  حذفي  جام  در  منچستري  همشهري 
3 بر 2 شاگردان فرگوسن به پايان رسيد، وينسنت كمپاني كاپيتان 
منچسترسيتي به دليل انجام تكل دو پا روي ناني در دقيقه 12 بازي 
با كارت قرمز مستقيم داور مواجه شد. روبرتو مانچيني سرمربي 
منچسترسيتي پس از پايان بازي وين روني مهاجم حريف را متهم 
كرد كه روي تصميم داور تاثير گذاشته است:« آن خطا كارت قرمز 
نزديك  او  بدهد.  قرمز  كارت  كه  كرد  القا  داور  به  روني  نداشت. 
همه  مي كنم  فكر  كرد.  خواهيم  خواهي  فرجام  مطمئنا  بود.  داور 
درك مي كنند كه تصميم داور درست نبود، ولي نمي خواهم درباره 
داور حرف بزنم چون دوست دارم در بازي بعدي هم روي نيمكت 
را  كمپاني  خطاي  فرگوسن  اينكه  به  واكنش  در  مانچيني  بنشينم.» 
باشم،  كرده  اشتباه  من  «شايد  گفت:  مي داند،  قرمز  كارت  مستحق 
ولي به نظرم كارت قرمز اصال درست نبود. به هر حال هر كس نظر 
خودش را دارد و من به نظر فرگوسن احترام مي گذارم. مشابه اين 
اتفاق براي فرديناند، اورا يا هر مدافع ديگري افتاده است. مطمئنم 
كه ما برنده فرجام خواهي خواهيم شد. » او به بازي رفت اين دو 
تيم در ليگ برتر انگليس اشاره كرد كه در آن منچستريونايتد 40 
دقيقه 10 نفره بازي كرد و مسابقه را با نتيجه  6 بر يك واگذار كرد:« 
احساس خوبي دارم چون بازي خوبي به نمايش گذاشتيم. از باخت 
افتخار  بازيكنانم  به  و  راضي ام  تيم  عملكرد  از  ولي  ناراحتم  تيمم 
منچستريونايتد  برداشتيم.  جلو  به  گام  دو  ما  مي كنم  فكر  مي كنم. 
بر  شش  و  كرد  بازي  نفره   10 دقيقه   40 مدت  به  اولدترافورد  در 
هيچ  دوم  نيمه  در  و  بوديم  نفره   10 دقيقه   80 ما  ولي  باخت،  يك 
و  زديم  گل  دو  عوض  در  نشد.  ايجاد  دروازه مان  روي  خطري 
فرصت هاي زيادي هم براي گلزني داشتيم. براي ما اين يك عملكرد 
خيره كننده بود. »مانچيني كه تيمش در صدر جدول ليگ برتر دارد 
ابراز اميدوارى كرد تيمش به عنوان قهرمانى ليگ دسن پيدا كند :« 
وضعيت  اين  با  داشت.  اهميت  هم  ليگ  براي  بازي  اين  مي كنم  فكر 
بهترين  از  يكي  منچستريونايتد  چون  شويم  ليگ  قهرمان  مي توانيم 
تيم هاي انگليس است و اگر ما در همه بازي ها به همين ترتيب و با 
همين قدرت به ميدان برويم، مي توانيم به قهرماني ليگ برتر دست 
پيدا كنيم. »او اعالم كرد كه در بين دو نيمه به بازيكنان خود گفته 
است كه خوب دفاع كنند. مانچيني گفت: «به بازيكنان گفتم كه بايد به 
خوبي دفاع كنند و دنبال خلق موقعيت گل نباشند.» مانچيني همچنين 
دروازه بان  پانتيليمون  كاستل  به  دادن  بازي  براي  خود  تصميم  از 
دوم تيمش به جاي جوهارت درون دروازه  منچسترسيتي در اين 
ديدار حساس دفاع كرد .منچسترسيتي با اين شكست از جام حذفي 
انگليس حذف شد و از اين پس شاگردان مانچيني بايد تمركز خود 
سوى  در  دهند.  قرار  اتحاديه  جام  و  برتر  ليگ  رقابت هاي  روي  را 
ديگر فرگوسن اخراج مدافه سيتى را درست دانست:« تكل كمپانى 
دو پا بود. فكر مى كنم كارت قرمز داشت. من قبال هم ديده بودم به 
خاطر چنين خطاهايى كارت قرمز بدهند. ما خوش شانس هم بوديم 
تكل  شود.واقعا  نانى  مصدوميت  باعث  توانست  مى  تكل  اين  زيرا 
بدى بود. فكر مى كنم داور در آن لحظه تصميم درستى گرفت.»به 
رغم پيروزى 3بر2 و صعود به مرحله بعد جام حذفى، فرگوسن از 
نمايش كم دقت شاگردانش در نيمه دوم انتقاد كرد:« فكر مى كنم 
ما با نمايش بى دقت مان در نيمه دوم آنها را به تيم بهترى تبديل 
اول  نيمه  در  ما  صفر  بر  افتادن3  پيش  مشكل  كنم  مى  فكر  كرديم. 
بود. فكر مى كنم همه چيز تمام شده است و صعود كرده ايم. ما پاى 
مان را از روى پدال برداشتيم، مالكيت توپ را ازدست داديم.تدبير 
دفاعى آنها قابل ستايش بود. آنها تنها صبر كردند تا ما اشتباه كنيم 

و ما هم اشتباه كرديم.»

ورزش

يك اتفاق تاريخي در پينگ پنگ 

شهسواري اولين بانوي 
المپيكي ايران

هاي  رقابت  در  درخشش  با  شدند  موفق  ايراني  باز  پنگ  پينگ  دو 
نوشاد  بياورند.  به دست  را  لندن  المپيك  در  حضور  سهميه  آسيايي 
عالميان و ندا شهسواري در اين رقابت ها براي ايران سهميه گرفتند. 
جواز  كه  است  ايران  پنگ  پينگ  تاريخ  بانوي  اولين  شهسواري  ندا 
حضور در المپيك گرفته است. او پس از كسب اين افتخار مي گويد:« 
سهميه  مي توانم  كه  بودم  مطمئن  تقريبا  خود  تمرينات  آخرين  در 
خيلي  المپيك  سهميه  كسب  رقابت هاي  سطح  كنم.  كسب  را  المپيك 
به  بسيار  تمريني  يار  عنوان  به  مجارستاني  دو  آوردن  و  بود  خوب 
تمرينات ما كمك كرد. من دو ماه پيش به حريف قزاقستاني خود در 
مسابقات گلستان چهار بر سه باخته بودم و به همين دليل براي بازي 
كردن با او در فينال كمي اضطراب داشتم. اما در نهايت توانستم اين 
حريف را از پيش رو بردارم. بازيكن قزاقستاني داراي رتبه 429 در 
رنكينگ جهاني بود و من رتبه  600 را دارم.» پينگ پنگ باز المپيكي 
ايران پس از كسب سهميه المپيك گفت: براي رسيدن به اين موفقيت 
ورزش  براي  شايسته اي  نماينده  اميدوارم  و  كردم  زيادي  تالش 
توانست  انتظار  مطابق  هم  عالميان  نوشاد  باشم.  المپيك  در  ايران 
موفقيت  اين  درباره  او  بياورد.  به دست  را  المپيك  در  حضور  جواز 
بار  اولين  براي  اين  گفت:«  مسابقات  محل  در  حاضر  خبرنگاران  به 

است كه موفق مي شوم، سهميه المپيك را كسب كنم. براي رسيدن 
اخالق  مقابل  نهايي  بازي  در  بودم.  كرده  زيادي  تالش  هدف  اين  به 
پسند بازي سختي را پشت سر گذاشتم. او يكي از بهترين هاي ايران 
است ، ولي من از مدت ها قبل براي اين بازي ها تمركز كرده بودم و 
شايسته اي  نماينده  اميدوارم  بگيرم.  را  المپيك  سهميه  خواستم  مي 
براي ايران در رقابت هاي المپيك باشم. رقابت هاي المپيك هر چهار 
سال يك بار برگزار مي شود و بهترين ورزشكاران جهان با يكديگر 
به رقابت  مي پردازند، همين موضوع موجب مي شود تا حساسيت اين 
پور،  زارع  محمد  باشد.»  بيشتر  جهاني  بازي هاي  به  نسب  رقابت ها 
رئيس فدراسيون پينگ پنگ اميدوار است ساير ملي پوشان ايران هم 
بتوانند به المپيك راه پيدا كنند:« باز هم براي كسب سهميه بيشتر در 
المپيك تالش مي كنيم و اميدوارم اخالق پسند هم بتواند با حضور در 
رقابت هاي پيش رو يك سهميه ديگر براي ايران كسب كند. در حوزه 
بانوان واقعا كسب سهميه دشوار بود، تيم قزاقستان همواره حريف 
سرسختي براي ما به شمار مي رفت، اما خوشبختانه پس از برگزاري 
رقابت هاي دهه فجر با شناخت خوبي كه كادر فني تيم ملي نسبت به 
حريفان قزاق پيدا كردند و همچنين استخدام و حضور روانشناس در 
كنار تيم ها سرانجام در رقابت هاي انتخابي المپيك تهران موفق شديم 
تا سهميه المپيك را براي اولين بار در بخش بانوان كسب كنيم. يكي 
از دغدغه هاي فدراسيون، زمينه سازي براي آمادگي بيشتر عالميان و 
شهسواري براي حضور در المپيك است و تالش مي كنيم با برگزاري 
مسابقات تداركاتي مناسب مقدمات موفقيت ورزشكاران ايران را در 

المپيك فراهم كنيم.

درباره بحران جديد ورزش ايران 

اپيدمي ترك 
زمين مسابقه

در  حتي  ورزشي،  مسابقات  گذاشتن  تمام  نيمه  و  تيم  يك  قهر 
بازي هاي محلي و غير رسمي هم اتفاق رايجي نيست اما اين اتفاق در 
ورزش ايران رفته رفته به يك اپيدمي تبديل شده و تيم هاي ورزشي 
هرازگاهي در اعتراض به كيفيت داوري ها مسابقه را نيمه كاره رها 
مي كنند. اولين بار چند سال قبل بود كه بهمن فروتن، سرمربي وقت 
شيراز  برق  مقابل  برتر  ليگ  بازي هاي  از  يكي  در  نوشهر  شوشك 
اعتراضش  شكل  اين  به  تا  كشيد  بيرون  مسابقه  زمين  از  را  تيمش 
حذف  به  چه  اگر  ماجرا  اين  بدهد.  نشان  را  داور  قضاوت  نحوه  به 
تيم ورزشي  اما چندين  شد  فوتبال منجر  از صحنه  فروتن  تدريجي 
با كپي برداري از اين نوع اعتراض تيم هاي خود را از زمين مسابقه 
بيرون كشيدند و به اين ترتيب معضل جديدي ورزش ايران را تهديد 
توجه  كانون  در  كمتر  كه  رسيده  رشته هايي  به  روند  اين  حاال  كرد. 

قرار دارند و اتفاقات اطراف آن معموال از نگاه مخاطب پنهان مي ماند. 
جمعه گذشته بود كه جنجال هاي مسابقه تيم هاي خونه به خونه بابل 
و شهرداري مالير ليگ برتر كشتي را تحت الشعاع قرار داد. ماجرا از 
اين قرار است كه غالمرضا محمدي، سرمربي تيم خونه به خونه در 
اعتراض به قضاوت داوران مسابقه اجازه نداد تا شاگردانش در سه 
وزن آخر روي تشك بروند و به اين ترتيب مسابقه دو تيم نيمه كاره 
ماند. پيش از اين هم مسابقه دو تيم نفت تهران و شهرداري ماليرهم 
بنا به داليل مشابهي نيمه كاره مانده بود. اپيدمي اعتراض به داوري 
و ترك محل مسابقه درحالي به بحران جديد ورزش ايران تبديل شده 
كه معموال در رشته هاي بي سر و صدا كه پخش تلويزيوني هم ندارند 
اشتباهات داوري زير ذره بين برده نمي شود و از نگاه عموم پنهان 
مي ماند. در ديدار هيات بوكس انزلي و پرشيا خودرو مازندران از 
چارچوب رقابت هاي ليگ برتر، در حالي كه تيم انزلي 3 بر يك پيش 
و  انداختند  حوله  داوري،  به  اعتراض  در  مازندران  تيم  مربيان  بود، 
كيلو  در 60  را  مسابقه  بود،  رينگ  توي  كه  بوكسوري  فراخواني  با 
مسابقه  انجام  به  حاضر  هم  وزن ها  ساير  در  و  گذاشتند  تمام  نيمه 
نشدند. در فصل قبل ليگ برتر بوكس نيز ديدار تيم هاي ساپكو رباط 
كريم و بنياد بهادر مازندران نيمه تمام ماند. اگر هميشه تماشاگران 
درگير مي شوند و بازيكنان از ميدان مي گريزند، در آن مسابقه زد و 
خورد فيزيكي خارج از رينگ برخي اعضاي دو تيم، منجر به گريز 

تماشاگران از سالن مسابقه شد! 
روند اعتراض به داوري و ترك محل مسابقه براي احقاق حق تنها به 
مسابقات فوتبال محدود نمي شود و اين ماجراها اكنون به تكواندوهم 
كشيده شده. جمعه گذشته و درهفته  ششم مسابقات ليگ برتر تكواندو 
مسابقه تيم هاي راه و ترابري زنجان و گاز فجر جم نيمه كاره رها 
شد و تكواندوكاهاي تيم گاز فجر جم به دستورهادي ساعي، مدير 
مرتضي  اتفاقات  اين  از  بعد  كردند.  ترك  را  شياپچانگ  تيم  اين  فني 
كريمي، سرمربي تيم گاز فجر جم در توصيف كيفيت مسابقه، داوري 
ليگ برتر تكواندو را زير سوال مي برد و مي گويد: «متاسفانه هر هفته  
با قوانين جديد و اشتباهات فاحش داوري مواجه مي شويم كه تاكنون 
باليي  با  اما  مي كرديم  گذشت  تكواندو  در  همدلي  خاطر  به  هميشه 
كه جمعه به سرمان آوردند، ديگر به آخر خط رسيديم. در جريان 
اعتراض به داوري آنقدر با من و ساعي بد برخورد كردند كه گويي 
ما از تكواندو نيستيم و با اين برخورد واقعا شرمنده  شدم و حالم از 

اين رشته به هم مي خورد.» 
و  كشتي  مثل  انفرادي  ورزش هاي  در  داوري  وضعيت  به  اعتراض 
تكواندو در حالي اوج گرفته كه ورود پول و اسپانسر به اين رشته ها 
شايد در وقوع اين ماجراها بي تاثير نباشد. به هر حال تزريق تدريجي 
پول به اين ورزش هاي انفرادي شايد كيفيت داوري مسابقات را تحت 
تاثير قرار بدهد. ترك محل مسابقه به نشانه زير سوال بردن كيفيت 
داوريها، صرفا در ورزش ايران كه مجازات سفت و سختي براي اين 
اقدامات در نظر نمي گيرد رخ مي دهد. در كشورهاي صاحب ورزش 
جرايم  و  داري  تيم  از  محروميت  تر،  پايين  دسته  به  سقوط  جهان، 
هنگفت مالي، از جمله جرايم در نظر گرفته شده براي تيم هايي است 
كه اقدام به ترك زمين مي كنند اما در ورزش ايران هر هفته يك بار 
ترك  را  مسابقه  محل  اعتراض  نشانه  به  ورزشي  تيم  يك  بار  هر  و 
مي كنند اما در تمام موارد، جرايم در نظر گرفته شده بسيار سبك و 

مبهم بوده است.
برگرفته ار سايت تهروز
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 افقي:

ــه درباره  ــرت كار- علمي ك ١- اج
ــث  ــكار بح ــردم تبه ــات و م جناي

مي كند
ــهر صنعتي- تباه و گنديده-  ٢- ش

نازك، كم قطر
ــرادر مادر-  ــت- ب ــته محب ٣- فرش

باركش شهري
٤- حلقوم- منقار كوتاه- دگرگوني و 

تغيير- قيمت
٥- دانه خوشبو- خون گيري سنتي- 

هر يك از پنج خشكي عالم
٦- پيام آوري- عقيم- مربوط

٧- به صورت جدي و برابر با مقررات 
ــادري- از  ــه چ ــريفات- پارچ و تش

گذشته مي گيرند
٨- يكتا، واحد- حاصل گندم- كتاب 

ديني يهوديان
ــت-  ــب- پيوس ٩- موي گردن اس
و  ــدر  پ و  ــتقيم  مس ــاوندي  خويش

مادري
١٠- نت بيمار!- دبير- ناشايست

١١- برادر عرب- از توابع مثلثاتي- 
بوييدن

ــره جهنده- سمت راست-  ١٢- حش
دهان كجي- جست و خيز

ــادي- پنبه زن- ييالق  ١٣- هلهله ش
كرج

ــت  ١٤- بانگ و فرياد كردن- بهتر اس
ــد- ماركي بر  ــاي آن نباش ــه دل ج ك

خودروهاي سنگين
ــل- عنواني احترام آميز براي  ١٥- تقاب

افسران از سرهنگ به باال
 عمودي:

ــي  ــن كوه- طبق قانون اساس ١- پائي
رياست هيأت وزيران با... است

٢- نمايش دنباله دار- انديشه 
و فكر- بچه ترسان معروف

ــن كودك- فال  ٣- راه رفت
ــه  ب ــوب  منس ــرد-  مي گي

آخرت
ــراي  ــي ب ــب- نام ٤- فري

مردان- فرمانده بدن- مگر
ــز  مرك ــكان-  م آن  در   -٥
ويتنام- شامل همه مي شود

٦- نوعي ساز- متاع- محل 
سكونت

ــود!-  ــده آدم ش ٧- كم مان
خواهان- ابزار اضافه الزم

٨- جرأت، بي باكي- عنصر 
ــيميايي نافلز- پدر شعر  ش

عرفاني

٩- پشت سر هم- جهل- شگرد
ــالل در كبد- نقاش  ــرض اخت ١٠- م

مدعي رسالت- كاله فرنگي
ــياه- خواب  ــل روز- نفت س ١١- مقاب

خوش
ــتي جنگي- حرف مفعولي-  ١٢- كش

زهره- از اعداد ترتيبي
ــا-  خانم ه ــاي  نام ه از  گاري-   -١٣

نشسته
١٤- شاعر آن را شرحه شرحه خواسته 

است- خاك- پول كم ارزش قديمي
ــداي يگانه، ايزدي كه  ١٥- باور به خ
ــه پديده ها را آفريده يا  همه چيز و هم

دربر مي گيرد- رايزن

 افقي:
ــوپ كوچك ضدنفر-  ــي گلوله ت ١- نوع
دانشمند ژاپني برنده جايزه نوبل شيمي 
 GFP در سال٢٠٠٨ به خاطر جداسازي
از چترهاي دريايي و كشف درخشندگي 

اين پروتئين در برابر نور ماوراي بنفش
ــتان كرمان-  ــمالي ترين شهر اس ٢- ش

ويرگول- واجب كردن
ــرياني- چنگ- حكومت عصر  ٣- ماه س

هيتلر
ــي- تير پيكاندار- دوري از  ٤- ماه فوتبال

مسابقه- هجو كردن
٥- چاشني ادويه دار- گردهمايي علمي- 

جسارت و پردلي
ــيقي-  ــز موس ــت- از جواي ٦- ضدخيان

مخلوط كردن
ــي از رده بندپايان-  ٧- يخچه- جانوران

امر به رفتن
٨- فرمانروايي- زايل كردن- دعاي بد

ــوي هيكل و  ــز- ق ــازك فل ــه ن ٩- ورق
زورگو- فرق سر

ــم-  ات ــز  مرك ــي-  فلك ــرس  خ  -١٠
خداشناس

ــباب بازي- نام دخترانه-  ١١- نوعي اس
تمشك مازندراني

ــپيلبرگ-  ــتيون اس ١٢- فيلمي از اس
نوراني- دختر- بوستان

ــش- چهره،  ــي- كالم دروي ١٣- مرغاب
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

قوى  فشار  سيم  يك  روى  اگر  كنيد  مى  احساس  شما  هفته  اين 
و  روشن  اخير  الكتريكى  جريانات  است  ممكن  كنيد،  گردش 

خاموش شوند.
لحظه اى كه صاعقه ضربه مى زند و همه جا روشن است، شما 
كه  بعد  لحظه  در  اما  دانيد،  مى  را  جهان  رازهاى  كنيد  مى  فكر 
لحظاتى  كه  بياوريد  ياد  به  توانيد  نمى  شود  مى  تاريك  جا  همه 

قبل چه ديده ايد.
اگر چه شما ممكن است وسوسه شويد كه اين جريانات پى در 
پى را كنترل كنيد، اما بايد براى اين كار وقت خود را هدر دهيد. 
زمانيكه شما واكنش خود را نسبت به تغييرات پايدار مى بينيد، 
به راحتى مى توانيد بر آنها سوار شويد و كنترل آن را دست 

داشته باشيد.
هدف شما اين هفته اين است كه در پايان هر كارى كه انجام مى 

دهيد آسايش و آرامش وجدان داشته باشيد.
� ارديبهشت ماه: 

مى  متعجب  خود  ناگهانى  العمل  عكس  بوسيله  هفته  اين  شما 
شويد.

كار  محل  در  يا  هستيد  عضو  اجتماعى  هاى  گروه  در  اگر 
باشد  مشكل  بسيار  است  ممكن  كنيد،  مى  كار  گروهى  خود 
آن  ابراز  از  و  داريد  نگه  خودتان  براى  را  تان  احساسات  كه 

جلوگيرى كنيد تا درگيرى بوجود نيايد.
آنچه كه براى شما مهم و پرمعنى است را ناديده نگيريد، حتى 
گروه  از  جزئى  توانيد  نمى  ديگر  كه  باشد  اين  معنى  به  آن  اگر 
شما  كه  است  اين  از  تر  مهم  بسيار  درستى  و  راستى  ؛  باشيد 

بخواهيد موافقت ديگران را بدست بياوريد.
� خرداد ماه: 

مهمتر  چيزى  چه  ببينيد  و  كنيد  فكر  كه  شماست  حق  هفته  اين 
فشار  زير  اينكه  يا  تان  آزادى  و  استقالل  كردن  بيان   ، است 
اختيارات و تعهدات خود خم شويد و بخواهيد وظايف بيشترى 

را بر عهده بگيريد.
اين كار ممكن است موجب شود كه از وظايفى كه در خانه داريد 
غافل شويد اما هر چرا انتخاب كنيد، نتيجه دقيقا آن چيزى نمى 

شود كه شما انتظارش را داريد.
شما  دانش  و  درك  شود  باعث  كه  آنچه  دادن  انجام  نهايت،  در 
رها  را  خود  وظايف  كه  است  اين  از  مهمتر  بسيار  يابد  افزايش 
كنيد ؛ در تعطيالت وقت آن را پيدا مى كنيد كه تعهدات خود را 

انجام دهيد.
� تير ماه: 

اين هفته شما ممكن است خودتان را از داشتن يك هفته عجيب 
پيش  شما  انتظار  و  برنامه  طبق  كه  دانيد  مى  چون  بكشيد  كنار 

نخواهد رفت.
احتمال دارد اين هفته كسى در زندگى شما وارد شود كه بدون 
هيچ دليلى دنياى شما را بهم بريزد و شما را از وضعيت كنونى 
خارج كند ؛ اگر چه اين هيجان ممكن است شما را از حالت تعادلى 
كه در زندگى تان وجود داشت بيرون بياورد اما بهتر است كه 

نيروى زيادى را بكار ببريد تا اين قضيه را ناديده بگيريد.
نگيريد،  ناديده  را  تان  روى  پيش  تغييرات  كنيد  سعى  هفته  اين 

اين فقط باعث وخيم شدن اوضاع و تشديد مشكالت مى شود.
� مرداد ماه: 

اين هفته شما ممكن است وظايف و تعهدات مالى اى داشته باشيد 
كه بايد آنها را همين حاال انجام دهيد اما هنوز قطعه هايى از پازل 

مشكل شما گمشده هستند.
تا زمانى كه بتوانيد همه اطالعات مورد نياز را براى سازماندهى 
وضعيت خود را گردآورى كنيد، خيلى سخت است كه بخواهيد 
موقعيت اخير را اداره كنيد با اين وجود شما نمى توانيد همين 

طور دست روى دست بگذاريد و هيچ كارى انجام ندهيد.
اين هفته بر اساس اطالعاتى كه تا كنون داشته ايد تصميم بگيريد 
و مى توانيد وقتى كه همه حقايق را كشف كرديد، آن را اصالح 

كنيد.
� شهريور ماه: 

العاده  فوق  كارى  تان  اطرافيان  از  كسى  هفته  اين  است  ممكن 
شگفت انگيز انجام دهد كه شما را شوكه كند.

ابراز وجود ديگران مى تواند بسيار خارج از موضوع باشد كه 
شما حتى ندانيد چگونه بايد به آن فكر كنيد ؛ به جاى اينكه حرف 
هايى را بزنيد كه بعدها از گفتن شان پشيمان شويد، بهتر است 
فعال از واكنش نشان دادن درباره احساسات تان خوددارى كنيد.

و  كرديد،  مى  احتياط  بحال  تا  شما  بفهمند  ديگران  بدهيد  اجازه 
مسئله  گوى  پاسخ  بتوانيد  اينكه  از  قبل  كه  داريد  زمان  به  نياز 

اى باشيد بايد آن را به 

خوبى بررسى كنيد.
� مهر ماه: 

ممكن است اين هفته ميان كارهاى تكرارى تان يك وقفه غير قابل 
مى  اما  كند  دلسرد  حدودى  تا  را  شما  كه  بيايد  پيش  بينى  پيش 
تواند معنى نشاط آورى به زندگى و كار خسته كننده و مالل آور 

شما دهد؛ پس از اين فرصت استفاده كنيد.
حتماال براى تصميم گيرى زمان سختى خواهد بود، چون كه نمى 
دانيد راه جديدى در زندگى تان انتخاب كنيد يا اينكه يك برنامه 

ساده از فعاليت هاى معمولى براى خود انتخاب كنيد.
زياد نگران اين نباشيد كه بايد چه كارى بكنيد و اجازه دهيد قلب 
تان شما را در طول هفته در تصميم گيرى هايتان راهنمايى كند.

� آبان : 
و  شده  بيدار  خواب  از  خالقانه  بسيار  نيرويى  با  احتماال  شنبه 
آماده ميشويد كه اين هفته را به هفته اى بسيار خاص تبديل كنيد 
اما تصميمات تان احتماال به خاطر شرايط غير قابل انتظارى لغو 
و  سخت  ماموريت  شما  به  تان  رئيس  است  ممكن  يا  شود  مى 
دشوارى محول كند يا دوستى از شما انتظار مساعدت و يارى 
را  زيادى  زمان  مجبورهستيد  شما  حال  بهر  ولى  باشد،  داشته 

براى كار بگذاريد، به جاى اينكه به تفريح و گردش بگذرانيد.
به ياد داشته باشيد اكنون بادهاى مهمى در آسمان زندگى شما 
در حال وزيدن است، پس وقت خود را براى اين تلف نكنيد كه 

در مقابل شرايط غيرقابل اجتناب ايستادگى كنيد.
� آذر ماه: 

از  استفاده  خيال  است  ممكن  داريد  كه  كارى  تعهدات  هفته  اين 
تعطيالت شما را به خيالى موهوم تبديل كند.

اين فقط درباره اين نيست كه بايد براى سروكله زدن با كارهاى 
زمان  درباره  اينكه  يا  برگرديد  كارتان  محل  به  دشوارتان 
دشوارى كه در پيش رو داريد نگران باشيد؛ شما نمى خواهيد 
امور به روال گذشته پيش بروند بلكه مى خواهيد حتى اگر كمى 
اين  به  فقط  برداريد  گام  پيشرفت  و  ترقى  راه  در  شده  كه  هم 

منظور كه تغيير كنند.
اين هفته سعى نكنيد كه كارها را به زور و با عجله انجام دهيد ؛ 
زمان زيادى براى تان وجود خواهند داشت و مى توانيد در طى 

آن كارهايتان را با صبر و حوصله و بهتر انجام دهيد.
� دى ماه: 

اين هفته مسئوليت هايتان پيچيده ميشود به خاطر اينكه شما در 

قبال چندين نفر مسئول هستيد و حتى ممكن است وعده و تعهد 
شما با همديگر در تضاد باشند.

داريد  كه  شايستگى  و  توانايى  با  كه  است  اين  زمان  هفته  اين 
و  دهيد  سامان  و  سر  كمى  را  ريخته  درهم  و  پيچيده  اوضاع 
بديهى است با اين اوضاع شما نمى توانيد هيچ كارى انجام دهيد،.
استعدادها و امكانات تان را آشكار كنيد و بگذاريد ديگران بفهمند 
شما چه كارى مى توانيد انجام دهيد و چه كارى را نمى توانيد و 

مطمئن باشيد ديگران از اين صداقت شما قدردانى خواهند كرد.
� بهمن ماه: 

دوست  كه  آنچه  ميان  داريد  رو  پيش  كه  رقابتى  در  هفته  اين 
داريد انجام دهيد و آن كارى كه بايد انجام دهيد استقالل و بى 
نيازى به ديگران بر مسئوليت هايتان پيروز خواهد شد اما اين 
يك راه حل طوالنى مدت نيست ؛ اين فقط واكنشى موقتى است 

در برابر اتفاقات اخير.
را  آنقدر ديگرى  و ناگهانى شما ممكن است  تصميم ناخودآگاه 
ناراحت كند كه او مانع برنامه ها و پيشرفت هاى آينده شما شود 
؛ از اين رقابت عقب نشينى نكنيد كه فقط كارها را دشوارتر و 

پيچيده تر خواهد كرد.
او  با  مستقيم  مواجهه  از  بتوانيد  ترى  طوالنى  زمان  براى  اگر 
خوددارى كنيد موفق تر خواهيد بود ؛ كمى فاصله گرفتن از اين 
بتوانيد  كه  دهد  مى  جديدى  نيروى  و  توانايى  شما  به  موقعيت 

چشم اندازى جديد به زندگى داشته باشيد.
� اسفند ماه: 

چند  هر   ، كنيد  عبور  مسائل  كنار  از  راحت  كه  شماست  نفع  به 
انجام اين كار براى شخصى مثل شما بسيار دشوار است ولى 
الزم است اجازه دهيد كه 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 .

در انتظار بروز مشكالت مالى باشيد و در مورد هر كارى ابتدا 
مشورت نماييد در غير اين صورت با هزينه هاى سرسام آورى 
مواجه خواهيد شد ، قطعا" مايل نيستيد چنين باليى سرتان بيايد 

، پس هوشيار و آگاه باشيد .

جدول و سرگرمى






