
بحران اقتصادى ايران باال گرفت
از ماهها پيش كه كشورهاى اتحاديه اروپا و امريكا در پى ادعاى عدم صلح آميز اعالم نمودن 
و  گرانى  موج  نمودند،  پياده  ايران  ضد  بر  را  مختلفى  هاى  تحريم  ايران،  اى  هسته  هاى  فعاليت 
فشارهاى اقتصادى بر اين كشور آغاز شد. هيچكدام از تحريم هاى صورت گرفته در طى دوران 
هاى مختلف، اثر تحريم هفته گذشته اتحاديه اروپا بر اقتصاد ايران را نداشت. تحريم نفت ايران به 
عنوان يكى مهمترين منبع درآمدى كشور، چنان چرخ اقتصاد ايران را از كار انداخت كه نوسانات 
قيمت ها در هفته گذشته بيشتر شبيه يك شوخى جلوه مى كرد. چند برابر شدن قيمت اجناس در 
ايران، باال رفتن لحظه اى قيمت ارز در بازارهاى رسمى و غير رسمى ايران، عدم واردات مواد 
اوليه صنايع مادر و حياتى كشور ضرراتى را متوجه اقتصاد ايران كرد كه شايد تا چندين سال 
اثرات تخريبى آن بر جاى بماند. از طرفى ديگر شرايط نظامى و اوضاع نابسامان آن در پى تحريم 
ها و تهديد ايران مبنى بر بستن تنگه ى هرمز به روى نفتكش هاى كشورهاى عربى حوزه ى خليج 

فارس، احتمال هرگونه حمله ى نظامى را براى ايران گوشزد مى كند. 

ايران،  مردم  و  كشور  به  آرامش  برگرداندن  براى  تصميم  بهترين  شايد  موجود  شرايط  اين  در 
مذاكرات قانونى نمايندگان ايران با كشورهاى بين المللى است. اين امر مى تواند تا حدود بسيار 

زيادى از مشكالت جارى ايران را بدون مناقشه برطرف سازد، 
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ايران، كشورى با حدود هفتاد ميليون جمعيت و وجود اقوام، طوايف و زبان هاى مختلف در محدوده اى جغرافيايى 
از جهان واقع شده است كه همواره در طول تاريخ، حوادث و رويدادهايى را تجربه كرده است كه شايد و يا به طور 
يقين برخى از آنها از مهمترين اتفاقات دنياى امروز محسوب مى شوند. اين كشور قديمى و داراى تاريخ مدون چند 
هزار ساله در ساليان اخير، دورانى را تجربه مى كند كه از جهاتى باعث رشد و پيشرفت برايش شده و از طرفى 

به مراتب رو به عقب سرازيرش نموده است. 

منابع سرشار زيرزمينى، رشد و پيشرفت علم در ايران، دانشمندان متعدد و افتخار آفرين در سراسر دنيا، شرايط 
آب و هوايى و پتانسيل هاى مطلوب كشاورزى، موقعيت حساس جغرافيايى در منطقه ى خاور ميانه، همه و همه 
مواردى است كه جايگاه ايران در جهان، مهم محسوب مى گردد. اما به واقع در سالهاى اخير و با توجه به مسائل 
و اختالف نظرهاى داخلى و عدم اتحاد و يكپارچگى در سيستم اداره ى كشور و همچنين مشكالت موجود در سطح 
روابط ايران با كشورهاى بين الملل، اين سرزمين قديمى با بحران هايى مواجه شده است كه در مواردى اوضاع 
وخيم آن، چرخ گردنده ى كشور را از كار انداخته و فشار و تبعات ناشى از آن، بيش از همه گريبان مردم ايران 
را گرفته است. تاثير اين فشارها كه عموما" فشارهاى اقتصادى هستند بر تمام اقشار جامعه ايرانى، حتى ما كه 

ساكن كشورى غير از ايران هستيم نيز قابل انكار نيست. 

از ماهها پيش كه كشورهاى اتحاديه اروپا و امريكا در پى ادعاى عدم صلح آميز اعالم نمودن فعاليت هاى هسته 
اى ايران، تحريم هاى مختلفى را بر ضد ايران پياده نمودند، موج گرانى و فشارهاى اقتصادى بر اين كشور آغاز 
شد. هيچكدام از تحريم هاى صورت گرفته در طى دوران هاى مختلف، اثر تحريم هفته گذشته اتحاديه اروپا بر 
اقتصاد ايران را نداشت. تحريم نفت ايران به عنوان يكى از مهمترين منبع درآمدى كشور، چنان چرخ اقتصاد ايران 
را از كار انداخت كه نوسانات قيمت ها در هفته گذشته بيشتر شبيه يك شوخى جلوه مى كرد. چند برابر شدن 
قيمت اجناس در ايران، باال رفتن لحظه اى قيمت ارز در بازارهاى رسمى و غير رسمى ايران، عدم واردات مواد 
اوليه صنايع مادر و حياتى كشور مضراتى را متوجه اقتصاد ايران كرد كه شايد تا چندين سال اثرات تخريبى آن 
بر جاى بماند. از طرفى ديگر شرايط نظامى و اوضاع نابسامان آن در پى تحريم ها و تهديد ايران مبنى بر بستن 
تنگه ى هرمز به روى نفتكش هاى كشورهاى عربى حوزه ى خليج فارس، احتمال هرگونه حمله ى نظامى را براى 

ايران گوشزد مى كند. 
قانونى  مذاكرات  ايران،  مردم  و  كشور  به  آرامش  برگرداندن  براى  تصميم  بهترين  شايد  موجود  شرايط  اين  در 
نمايندگان ايران با كشورهاى بين المللى است. اين امر مى تواند تا حدود بسيار زيادى از مشكالت جارى ايران را 

بدون مناقشه برطرف سازد، 

در غير اينصورت بايد هر لحظه نگران روى دادن اتفاقى براى ايران و مردم آن باشيم. شايد كشورهاى غربى و 
امريكا ادعاى آن را داشته باشند كه اين تحريم ها براى زير فشار قرار دادن مقامات ايرانى است اما اين نكته را 
نبايد فراموش كرد كه اِعمال تحريم ها هرچند سيستم مالى و جارى حكومت ايران را تا آستانه ى ورشكستگى 
پيش برده است، اما در نهايت بهاى اينگونه تحريم ها، هزينه اى است كه مردم ايران پرداخت خواهند كرد و سختى 

و مشقت آن را تك تك ايرانيان متحمل خواهند شد. 
بنابراين با توجه موارد ذكر شده، پايين آوردن انتظارات مقامات ايرانى و كشورهاى اتحاديه اروپا و امريكا در 
مذاكرات خود شيوه اى خواهد بود كه تمامى اين جريانات، مسالمت آميز و بدون هزينه و يا با هزينه اى كمتر 

براى مردم ايران به اتمام برسد. انشاهللا!
سردبير

در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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بيش از 90 درصد نفت صادره از خليج فارس و يا به عبارتى نزديك 
در  كند.  مى  عبور  هرمز  تنگه  از  روز  در  نفت  بشكه  ميليون   17 به 
صورت افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا تنگه هرمز مكانى است 
كه نه تنها براى مخالفين بلكه براى تمام دنيا حائز اهميت خواهد بود.

در گوشه و كنار جهان تنگه ها و گذرگاه هاى آبى وجود دارند كه از 
لحاظ استراتژيك بسيار مهم تلقى مى شوند. در اين ميان تنگه جبل 
الطارق، تنگه ماالكا، كانال پاناما، كانال سوئز و مسلمًا تنگه هرمز از 
جمله گذرگاه هايى هستند كه نامشان به آسانى به اذهان خطور مى 

كند. 

تنگه هرمز مدتى است كه در سايه تنش هاى رو به افزايش و جنگ 
لفظى ميان آمريكا، اسرائيل و ايران مايه تشويش افكار عمومى دنيا 
شده است. عالوه بر آن با توجه به اظهارات اخير سر لشگر پاسدار 
محمدعلى جعفرى، فرمانده نيروهاى سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
در مصاحبه با روزنامه جام جم اين نگرانى وجود دارد كه تنگه هرمز 

بار ديگر دستمايه درگيرى نظامى ميان آمريكا و ايران شود. 
وقتى  كه  است  طبيعى  داشت:"  اظهار  مصاحبه  اين  در  جعفرى 
عليه  خود  هاى  قابليت  تمام  از  كشور  اين  شود،  حمله  كشورى  به 
دشمن استفاده كند. با توجه به مسير اصلى انتقال انرژى به خارج از 
منطقه، مطمئنًا يكى از قدم هاى ايران كنترل كردن خليج فارس و تنگه 
هرمز خواهد بود. در صورت وقوع درگيرى ميان ما و دشمن دامنه 
درگيرى ها قطعًا به مسئله نفت نيز كشيده خواهد شد. قيمت نفت به 
ميزان قابل توجهى افزايش خواهد يافت و اين يكى از عواملى است 

كه دشمن را از انجام عمليات نظامى عليه ايران بازخواهد داشت." 
سخنان وزير نفت ايران و ساير مقامات دولتى مبنى بر اينكه حمله به 
ايران باعث ناآرامى و عدم ثبات در عرضه نفت در بازار خواهد شد 
نيز تنها به وخامت اوضاع افزوده و اسباب نگرانى بيشتر حلقه هاى 
هرمز  تنگه  شدن  بسته  احتمالى  نتايج  مورد  در  را  تجارى  و  رسمى 

فراهم آورده است. 
فرمانده  كاسگريف،  جى  كوين  دريابان  تهديدها،  اين  به  پاسخ  در 
ناوگان پنجم آمريكا مستقر در بحرين كه فرماندهى نيروهاى تحت 
دارد،  عهده  بر  را  لينكلن  آبراهام  اس  يواس  هواپيمابر  ناو  رهبرى 
هشدار داد كه چنين اقدامى از جانب ايران به منزله جنگ تلقى خواهد 
شد و اعالم كرد كه آمريكا به ايران اجازه نخواهد داد كه يك سوم 

نفت توليدى دنيا را به گروگان بگيرد. 
آمريكا،  دريايى  نيروى  العملهاى  عكس  و  ايران  تهديدات  با  بنابراين 
به  است  ممكن  كه  گرفته  قرار  مسائلى  صدر  در  دوباره  هرمز  تنگه 
درگيرى نظامى ميان اين دو كشور بيانجامند. در دى ماه 1386 قايق 
هاى تندروى سپاه پاسداران انقالب اسالمى ايران و ناوهاى جنگى 

نيروى دريايى آمريكا تا مرز درگيرى پيش رفتند. 
جنوب  در  را  عمان  درياى  كه  است  باريكى  آبى  گذرگاه  هرمز  تنگه 
شرق به خليج فارس در جنوب غرب متصل مى كند. ايران در ساحل 
شمالى و امارات متحده عربى در ساحل جنوبى اين تنگه واقع شده 

اند. 
پهناى  دارد.  عرض  كيلومتر   34 قسمت  باريكترين  در  هرمز  تنگه 
كيلومتر   9 تنها  كنند  مى  آمد  و  رفت  آن  در  ها  كشتى  كه  گذرگاهى 
است كه با در نظر گرفتن 3 كيلومتر منطقه حائل ميان كشتى هايى 

كه در جهت مخالف از كنار يكديگر عبور مى كنند، عرض اين گذرگاه 
دريايى در هر جهت تنها 2/3 كيلومتر است. 

اين تنگه تنها گذرگاه دريايى است كه مناطق وسيعى از كشورهاى 
صادركننده نفت حاشيه خليج فارس را به آب هاى آزاد متصل مى 

كند. 
بيش از 90 درصد نفت صادره از خليج فارس و يا به عبارتى نزديك 
به 17 ميليون بشكه نفت در روز از اين تنگه عبور مى كند. با توجه 
به اينكه نزديك به دو پنجم نفت دنيا از طريق تنگه هرمز به بازارهاى 
دنيا  نفتى  اصلى  شراين  از  يكى  تنگه  اين  شود،  مى  فرستاده  جهانى 

محسوب مى گردد. 
با توجه به اين حقايق، اگر تنگه هرمز در كنترل ايران قرار بگيرد و 
يا توسط اين كشور بسته شود، تنها حدود 3 ميليون از 17 ميليون 
بشكه نفت صادره از اين منطقه مى تواند از طريق خط لوله نفتى بين 
عربى كه حدود 2 هزار كيلومتر طول دارد از طريق خاك عربستان 

سعودى به درياى سرخ انتقال يابد. 

با اين وجود هيچگونه راه جايگزينى براى انتقال 18 درصد از گاز 
طبيعى مايع مصرفى در دنيا كه از قطر و امارات متحده عربى صادر 
مى شود وجود ندارد. در نتيجه بستن تنگه هرمز و يا تحت كنترل 
جهانى  بازارهاى  بر  جدى  تأثيرى  تنگه  اين  در  آمد  و  رفت  گرفتن 

انرژى و همين طور بازارهاى آشفته بورس خواهد داشت. 
در صورت افزايش تنش ها ميان ايران و آمريكا تنگه هرمز مكانى 
است كه نه تنها براى مخالفين بلكه براى تمام دنيا حائز اهميت خواهد 

بود.

تنگه هرمز ؛ چهار راه حوادث

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشيــــــن،  به گسترش فرهنـــگ و هنـــر ايرانى جــداى از هرگونه 
گرايشهاى سياسى و مذهبـــــــى، كمكى وافر ميكنيد. 
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"توتــم" نمايشى 
مركــــب از 

تراژدى و حركات 
آكروباتيــــك

نويسنده: محسن غفارى كهيايى 

تئاتر سيرك دوسوليل يا "توتِم" نام نمايش موفقى 
است كه در سالن "رويال آلبرت هال" لندن به روى 
صحنه رفته است. اين نمايش كه با تعداد بسيارى 
صحنه  روى  را  خود  كار  دنيا  تئاتر  بازيگران  از 

كشورهاى  از  بسيارى  در  موفقى  اجراهاى  دارد، 
دنيا داشته است. مواردى كه اجراى اين نمايش را 
با بقيه تئاترها متفاوت مى كند، شيوه ى اجراى آن 
نمايش،  دكور  و  صحنه  طراحى  بازيگران،  توسط 
مى  بهره  آنها  از  بازيگران  كه  مختلفى  ابزارهاى 
افراد  توسط  كه  جذاب  و  آكروباتيك  حركات  برند، 

ماهر اجرا مى گردد است. 
نويسنده و كارگردان كانادايى اين نمايش "روبرت 
قوانين  شكستن  خاطر  به  كه  باشد  مى  پگ"  لى 
از  استفاده  و  دنيا  تئاتر  در  جارى  و  موجود 
قابل  شهرت  به  اى  صحنه  مختلف  هاى  تكنولوژى 

توجه اى در بين هم نسالن خودش رسيده است. 
شيوه ى كارى اين كارگردان در اجراى آخرش، به 
جاى حركات خشك صحنه اى متداول در تئاتر، با 
الهام از آب، كه جارى و روان است و امكان تبديل 
توليد  را  تئاترى  دارد،  را  مختلف  اشكال  به  شدن 
كرده است كه بازيگران آن و تِم و ضميمه ى آب 
توانسته اشكال و قاب هاى تئاترى بى نظيرى را بر 

روى صحنه به وجود آورند.
صحنه  پشت  نمايش  ى  پرده  در  فيلم  دادن  نمايش 
موج  حالت  آوردن  وجود  به  و  آبشارها  ايجاد  و 
است.  نمايش  اين  خصوصيات  ديگر  از  آبى  هاى 
نوازندگان موسيقى نيز در پشت اين اتفاقات، قطعه 
هاى مختلف موضوعى و هماهنگ با جريان صحنه 

را  اجرا مى نمايند. 
از حركات ديگر  بسيارى  چارچوب اين نمايش  در 
شامل طناب بازى، پرش از ارتفاع، استفاده از دلقك 
و ... نيز به جذاب تر شدن اين نمايش حدودا" سه 

ساعته افزوده است. 
گرفتار  نمايش،  در  موجود  آرام  و  تند  حركات 
شدن بازيگران در موقعيت هاى مختلف احساسى، 
تراژدى و نحوه ى واكنش آنها،  عمليات آكروباتيك 
بازيگران كه در مواقعى با مرگ دست و پنجه نرم 
مى كنند، مكث هاى متوالى و آرام كه به جنبه هاى 
و  همه  است،  كرده  بسيارى  كمك  نمايش  تعادلى 
در  جا  به  و  درستى  به  كه  است  موضوعاتى  همه 

كنار هم قرار گرفته اند. 
ايرانى  تماشاچيان  براى  تواند  مى  كه  موضوعى 
جالب توجه باشد، استفاده از همين تردستى ها و 
طناب بازى هايى است كه در ايران از زمان قديم 

اجرا مى شده و به مرور زمان شايد به فراموشى 
غربى  تماشاچى  براى  حركات  اين  است.  گراييده 
بسيار حيرت آور است، حركاتى كه شخصى بدون 
اگرچه  كند،  حركت  طنابى  روى  آويزى  دست  هيچ 
جنبه نمايشى آن به جهت خطركردن انجام دهنده 
كردن  نگاه  با  ولى،  است  جذاب  حركات  اينگونه  ى 
به آن به عنوان يك مهارت كالسيك و باستانى كه 
در روزگاران قديم بيشتر در فضاهاى باز اجرا مى 
شد، فلسفه ى جارى اين حركات بيشتر نمايان مى 

گردد. 
و  نمايش  اين  بازيگران  تعادل  حفظ  حال  هر  به 
مهارت آنها در استفاده از ابزارهاى صحنه بسيار 
شگفت انگيز است. به گفته ى كارگردان اين نمايش، 
تمرين هاى طوالنى مدت هر روزه عوامل اين كار، 
از آنها بازيگرانى حرفه اى ساخته است كه بدون 
هيچ هراس و واهمه اى حركات سخت صحنه اى را 

به روانى آب انجام مى دهند. 

اين نمايش قرار است تا شانزدهم فوريه در سالن 
رويال آلبرت هال لندن به اجراى خود ادامه دهد و 
عازم  گروه،  اين  زمانبندى  جدول  طبق  آن  از  پس 
كشورهاى ديگر شوند و در سالن هاى نمايش آنها 

به روى صحنه بروند. 

هفته نامه پرشين برگزار مى كند

دومين دوره ى رايگان
 آموزش  عكاسى ديجيتال 

آيا شما هم عالقمند به عكاسى هستيد؟ 
با ما در اين دوره ى شش هفته اى همراه شويد و  

كليه مبانى عكاسى ديجيتال را فرا بگيريد

شركت براى عموم آزاد و رايگان مى باشد. 

شروع دوره جمعه 3 فوريه 2012

جمعه ها تا 9 مارچ -  ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر 
Golders Green Unitarians, 31½ Hoop Lane
Golders Greenو  London, NW11 8BS

 با توجه به محدوديت فضاى كالس لطفا جهت ثبت نام 
و رزرو جاى خود  با شماره هاى -02074332516

07811000455 تماس حاصل نمائيد.
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چيـــن از ايران 
طالق مى گيرد؟

روزنامه وال استريت ژورنال در مقاله اى با طرح اين پرسش كه 
روابط  يادآورى  ضمن  است؟»  نزديك  ايران  از  چين  «جدايى  آيا 
تجارى نزديك دو كشور مى نويسد كه حمايت هاى چين از ايران 
در سال هاى اخير همواره باعث شده است كه فشارهاى جامعه 

بين المللى براى انزوا و تنبيه ايران به ثمر نرسد.
و  آمريكا  دولت  توسط  ايران  مركزى  بانك  تحريم  پى  در  چين 
احتمال تحريم نفت ايران از سوى اتحاديه اروپا ميزان خريد نفت 

خود از ايران را محدود كرده است.

در ماه جارى، چين واردات نفت از ايران را حدود 285 هزار بشكه 
در روز كاهش داده كه حدود نيمى از واردات روزانه آن كشور از 
ايران است. مقامات انرژى چين اعالم كردند كه اين كاهش در ماه 

هاى فوريه و پس از آن نيز ادامه خواهد يافت.
اين تصميم مسلما موجب نگرانى رهبران ايران و ضربه اى به بلند 
درآمد  و  ثروت  چون  بود  خواهد  كشور  آن  اى  هسته  پروازهاى 
اقتصادى ايران تا حد زيادى به رشد معامالت با چين بستگى دارد.

وال استريت ژورنال يادآورى مى كند كه رشد شتابان اقتصادى 
كننده  مصرف  بزرگترين  از  يكى  به  را  چين  اخير،  دهه  دو  طى 
انرژى در جهان بدل كرده و تا پايان دهه آينده چين با نياز روزانه 
هشت ميليون بشكه نفت به بزرگترين مصرف كننده اين محصول 

بدل خواهد شد.

به همين خاطر كامال طبيعى است كه روابط چين و ايران بر اساس 
معامله انرژى با كاالهاى مصرفى و تكنولوژى ساخت چين به يك 
تامين  ايران  پيش  سال  سه  باشد.  شده  بدل  استراتژيك  همكارى 
كننده  تامين  دومين  و  چين  نياز  مورد  نفت  از  درصد   15 كننده 
بزرگ انرژى آن كشور بود. سال گذشته نيز سهم ايران در تامين 

نفت مورد نياز چين حدود 12 درصد بود.

پيشبرد  راستاى  در  ايران  كليدى  حاميان  از  يكى  چين  مقابل،  در 
برنامه هاى هسته اى آن كشور بوده است. دولت چين در بسيارى 
موارد كمك هاى فنى شركت هاى چينى به برنامه هاى هسته اى 
ايران را ناديده گرفته و با استفاده از موقعيت ديپلماتيك خود سعى 

كرده است از فشارهاى جامعه بين المللى بر ايران بكاهد.
كارشناسان خلع سالح هسته اى معتقدند كه اگر دولت چين واقعا 
ارسال تجهيزات و فن آورى هاى ساخت چين را به ايران ممنوع 
كند برنامه هاى هسته اى ايران حداقل در كوتاه مدت فلج خواهند 

شد.
روزنامه وال استريت ژورنال خاطر نشان مى كند كه دولت چين 
فن  به  مربوط  صادرات  كردن  ممنوع  براى  اقدامى  هيچ  تاكنون 
آورى هاى هسته اى به ايران انجام نداده است. دولت آمريكا نيز 
نگران از وضعيت اقتصاد جهانى و احتمال لطمه خوردن مناسبات 
با پكن از مجازات شركت هاى چينى طرف معامله با ايران پرهيز 

كرده است.

با همه اين احوال، اقدامات اخير چين در حوزه تامين انرژى نشان 
دادن  ترجيح  در  كشور  اين  قديمى  محاسبات  احتماال  كه  دهد  مى 
مدت  از  چين  سياستگذاران  است.  تغيير  حال  در  ايران  با  معامله 
ها پيش دريافته اند كه ادامه مناسبات بسيار نزديك با جمهورى 
اسالمى ايران در بلند مدت ممكن است به يك نقطه ضعف ژئوپليتك 

براى چين بدل شود.
چينى ها مى دانند كه مجالس قانونگذارى آمريكا كه براى اعمال 
فشار بيشتر بر ايران مصمم هستند در آينده ممكن است شركت 
هاى چينى طرف معامله با ايران را هدف مجازات هاى اقتصادى 
قرار دهند. در عين حال آنها مى دانند كه بلند پروازى هاى هسته 
اى ايران و حمايت هاى ضمنى چين از جمهورى اسالمى به زودى 
عليه  خواهان  جمهورى  انتخاباتى  كارزار  محورهاى  از  يكى  به 

باراك اوباما بدل خواهد شد.
خطر  زنگ  مهمترين  احتماال  كه  افزايد  مى  ژورنال  استريت  وال 
براى دولت چين تهديدهاى اخير ايران به بستن تنگه هرمز بود. اين 
رويداد دولت چين را در مورد امنيت جريان صدور نفت كه اقتصاد 
آن كشور به شدت به آن محتاج است به شدت نگران كرده است.

استفاده  فرصت  اين  از  بايد  آن  اروپايى  متحدان  و  آمريكا  دولت 
كرده و دولت چين را تشويق كنند كه به جاى ايران به دنبال منابع 
ديگر صدور انرژى باشد. بايد به چين نشان داد كه آينده انرژى 
آن كشور نمى تواند به جمهورى اسالمى وابسته باشد و جامعه 
بين المللى نيز به سهم خود خواهد كوشيد تا اين تغيير جهت چين 
را به شكل مثبتى پاسخ گفته و راه را براى جدايى هميشگى چين 

از ايران هموار كند

اوباما: حل مسالمت آميز مناقشه 
اتمى ايران امكان پذير است

جهانى  جامعه  هماهنگ  موضع  اوباما   : سى  بى  بى 
آمريكا  ديپلماسى  هاى  موفقيت  از  را  ايران  برابر  در 
دانستباراك اوباما، رئيس جمهورى آمريكا در سومين 
كشور  اين  كنگره  برابر  در  خود  ساالنه  سخنرانى 
فراهم  و  اقتصادى  عدالت  برقرارى  ضرورت  درباره 

كردن شرايط مساوى صحبت كرد.

آقاى اوباما گفت همه آمريكايى هاى كه بر اساس ضوابط و قوانين 
اين كشور تالش مى كنند، بايد از شرايط و مزاياى برابر برخوردار 
جمهورى  اختالف  به  تحليلگران  گفته  به  كه  موضوعى  باشند، 
خواهان با كاخ سفيد بر سر موضوع اعطاى تخفيف هاى مالياتى 

اشاره دارد.
باراك اوباما از اين نطق كه آخرين سخنرانى ساالنه او در دوره 
نخست رياست جمهورى اش است، براى ترسيم راهبرد مبارزات 

انتخاباتى خود در برابر جمهورى خواهان استفاده كرد.
سياست خارجى هم از ديگر رئوس سخنرانى آقاى اوباما بود.

گفت  ايران  اتمى  برنامه  سر  بر  ها  تنش  به  اشاره  با  اوباما  آقاى 
اياالت متحده مصمم است از دستيابى اين كشور به تسليحات اتمى 
ممانعت كند و او هيچ گزينه اى را در اين راه كنار نخواهد گذاشت.

انزواست،  در  ديگر  زمان  هر  از  بيشتر  ايران  گفت:   اوباما  باراك 
كه  زمانى  تا  و  هستند  مواجه  شكننده  هاى  تحريم  با  آن  رهبران 
آنها به مسووليت هايشان خوددارى مى كنند، اين فشار برداشته 

نخواهد شد."

آقاى اوباما موضع گيرى جهانى در برابر ايران را از موفقيت هاى 
سياست خارجى خود دانست و گفت: "به ايران نگاه كنيد، با استفاده 
از قدرت ديپلماسى خود توانسته ايم جهان را كه زمانى در رابطه 
با نحوه مقابله با برنامه اتمى ايران دچار اختالف بود، متحد كنيم."

او در اين حال تاكيد كرد كه حل مسالمت آميز اين مناقشه همچنان 
امكان پذير است.

به  و  دهد  تغيير  را  مسيرش  ايران  "اگر  داد:  ادامه  اوباما  آقاى 
تعهداتش عمل كند، مى تواند به جامعه بين المللى باز گردد."

از ديگر دستاوردهايى كه آقاى اوباما در زمينه سياست خارجى 
شدن  كشته  و  عراق  از  آمريكا  نظاميان  خروج  كرد،  اشاره  آن  به 

اسامه بن الدن بود.

نيروهاى  كاهش  اسرائيل،  امنيت  قبال  در  آمريكا  تعهد  بر  تاكيد 
آمريكايى در افغانستان و بركنارى معمر قذافى از رهبرى ليبى و 
تغيير شرايط خاورميانه پس از بهار عربى از ديگر موضوع هاى 

مورد اشاره در سخنرانى آقاى اوباما بود.

او گفت:"شك ندارم كه در سوريه رژيم اسد به زودى كشف مى 
كند كه نمى توان روند تغيير را معكوس كرد و نمى توان شرافت 

انسان ها را انكار كرد."

ده ها ميليون آمريكايى سه شنبه پاى تلويزيون هاى خود نشستند 
جمهورى  كانديداهاى  به  ها  رسانه  خاص  توجه  ها  ماه  از  پس  تا 
صورت  در  اوباما،  باراك  آينده  سال  چهار  مشى  خط  از  خواه، 

پيروزى در انتخابات با خبر شوند.

عملكرد  گذشته  هاى  ماه  در  اوباما  آقاى  خواه  جمهورى  منتقدان 
اقتصادى او را مورد حمله قرار داده اند. رقم هشت و نيم درصدى 
انتقادهاى  جمله  از  آمريكا  دالرى  تريليون   15 بدهى  و  كارى  بى 

آنهاست.

اخير  هاى  ماه  در  آمريكا  اقتصادى  وضع  كه  است  حالى  در  اين 
منتقدان  و  يافته  افزايش  كمى  او  محبوبيت  ميزان  داشته،  بهبود 
جمهورى خواه آقاى اوباما همچنان بر سر تعيين رقيب انتخاباتى 

او به توافق نرسيده اند.

'فرصت هاى پيش رو'
باراك اوباما با اشاره به از بين رفتن 4 ميليون فرصت شغلى پيش 
از دوران رياست جمهورى او و از بين رفتن همين تعداد شغل در 
ابتداى ورود او به كاخ سفيد از ايجاد 3 ميليون شغل تازه در ماه 

هاى گزارش خبر داد.

آقاى اوباما در سخنان خود خواهان تالش براى رسيدن به آينده 
توليدات  و  تحصيالت  لحاظ  از  آمريكا  مردم  آن  در  كه  شد  اى 
استقالل  انرژى  به  خود  نياز  تامين  در  و  باشند  سرآمد  صنعتى 

داشته باشند.

كه  كشورى  باشيد:  رو  پيش  آمريكاى  فكر  "به  گفت:  اوباما  باراك 
كه  آمريكايى  است.  سرآمد  دنيا  در  مردمش  تحصيالت  لحاظ  از 
به  را  پردرآمد  و  نوين  هاى  فناورى  بر  مبتنى  مشاغل  جديد  نسل 
انرژى  منابع  دار  اختيار  آن  در  كه  اى  آينده  كند.  مى  جلب  خود 
خودمان هستيم و امنيت و بالندگى آمريكا به ديگر مناطق ناآرام 
جهان وابسته نيست. اقتصادى كه با هدف پايدار بودن، بنا نهاده 
شده و كار سخت در آن نتيجه مى دهد و مسووليت پذيرى در آن 

با پاداش همراه است."

باراك اوباما گفت طرح او براى پيشبردن اقتصاد آمريكا در آينده 
بر تمركز بر گسترش توليدات صنعتى استوار است.

آن  در  كه  دهيم  تن  كشورى  داشتن  به  بايد  يا  "ما  داد:  ادامه  او 
خيلى  وضع  است،  كاهش  به  رو  تعدادشان  كه  مردم  از  گروهى 
خوبى دارند، در حالى كه گروه بزرگى به سختى روزگار خود را 
سپرى مى كنند. يا اين كه اقتصاد را به طورى احيا كنيم كه همه در 
آن سهم عادالنه اى داشته باشند، همه به سهم خود تالش مى كنند 

و همه بر اساس مقررات يكسان بازى مى كنند."

ماليات  بايد  آمريكا  در  ثروتمندان  گفت  آمريكا  جمهورى  رئيس 
عادالنه ترى بپردازند.

آقاى اوباما وعده داد ماليات خانواده هايى كه كمتر از 250 هزار 
دالر در سال درآمد دارند، افزايش نيابد و افزود: "اگر بيشتر از يك 
ميليون دالر در سال درآمد داريد، نبايد كمتر از 30 درصد ماليات 

بپردازيد."

ماليات  افزايش  براى  اوباما  آقاى  طرح  مخالف  خواهان  جمهورى 
ثروتمندان هستند و او را به راه اندازى جنگ طبقاتى متهم مى كنند.

آقاى اوباما ادامه داد: "آن چه كه در خطر است، ارزش هاى حزب 
دموكرات يا جمهورى خواه نيست بلكه ارزش هاى آمريكايى است."

كنگره  با  همكارى  براى  خود  آمادگى  از  همچنين  اوباما  باراك 
خبر داد. اختالف ميان جمهورى خواهان كنگره كه كنترل مجلس 
نمايندگان را در دست دارند با كاخ سفيد در دو سال گذشته بارها 

مشكل ساز شده است.

در  كسى  هر  با  هستم،  جمهور  رئيس  من  كه  زمانى  "تا  گفت:  او 
كنگره براى حركت رو به جلو همكارى خواهم كرد."

اما او تاكيد كرد با هرگونه مانعى مقابله كند.

در  ساله  آمريكا كه همه  هاى ساالنه روساى جمهورى  سخنرانى 
برابر نشست مشترك كنگره برگزار مى شود، خط مشى پيش روى 

آمريكا را از لحاظ سياست داخلى و خارجى ترسيم مى كند.
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ايران با احضار سفير دانمارك به 
تحريم هاى اتحاديه اروپا اعتراض كرد

تحريم هاى جديد اتحاديه اروپا شامل ممنوعيت خريد و فروش 
نفت خام و فراورده هاى نفتى با ايران مى شود

روز سه شنبه، 4 بهمن (24 ژانويه) على اصغر خاجى، معاون 
اروپا و آمريكاى وزرات خارجه ايران با احضار سفير دانمارك، 
نسبت به اقدام اتحاديه اروپا در تحريم نفتى ايران اعتراض كرده 

است.

دانمارك رياست دوره اى اتحاديه اروپا را برعهده دارد و آقاى 
خاجى در مالقات با سفير اين كشور، "اعتراض شديد جمهورى 

اسالمى ايران را به اين تصميم غيرمنطقى " ابراز داشت.

وضع  به گزارش خبرگزارى دولتى ايران، ايرنا، آقاى خاجى " 
منطقى  توجيه  فاقد  و  نامعقول  اقدامى  را  هايى  تحريم  چنين 

دانست."

وزيران امور خارجه اتحاديه اروپا روز گذشته، در نشستى در 
توافق  به  ايران  عليه  جديد  تحريم هاى  اعمال  سر  بر  بروكسل 
رسيدند كه از جمله شامل ممنوعيت خريد و فروش نفت خام و 

فرآورده هاى نفتى با ايران مى شود.

اين  اعضاى  از  دسته  آن  اروپا،  اتحاديه  مصوبه  چارچوب  در 
ايران  از  خام  نفت  خريد  براى  قراردادهايى  هنوز  كه  اتحاديه 
اين  به  دادن  پايان  براى  تيرماه)   11 ) ژوئيه  ماه  اول  تا  دارند، 

قراردادها فرصت خواهند داشت.

معاون اروپا و آمريكاى وزارت خارجه ايران در مالقات با سفير 
از  تبعيت  به  اروپا  اتحاديه  داخل  در  نيروهايى  گفت:"  دانمارك 
سياست هاى آمريكا و با اتخاذ رويكردى خصمانه درصدد تنش 

آفرينى در روابط با جمهورى اسالمى ايران هستند."

آقاى خاجى با تاكيد بر اين كه ايران "حاضر به دست كشيدن از 
حقوق مشروع و قانونى خود نيست" هشدار داد كه "مسئوليت 
برعهده  ها  آفرينى  بحران  و  نسنجيده  تصميمات  اين  عواقب 

اتحاديه اروپا خواهد بود."

براساس اين گزارش، آندرس كريستين هوگارت، سفير دانمارك 
در تهران، وعده داد كه " مراتب اعتراض جمهورى اسالمى ايران 

نسبت به اين تصميم را به مقامات اروپايى منتقل كند."

جزئيات تحريم هاى تازه 
اتحاديه اروپا عليه ايران

اتحاديه اروپا تصميم گرفته است كه تحريم ها عليه جمهورى اسالمى 
ايران را گسترش دهد.اتحاديه اروپا در تازه ترين دور تحريم هاى 
خود عليه جمهورى اسالمى ايران اعالم كرده است كه نگرانى هاى 
موجود درباره ماهيت برنامه هسته اى ايران همچنان به قوت خود 
باقى است.اين اتحاديه در سند تحريم هاى تازه اش عليه ايران نوشته 
است كه اين نگرانى ها در حال عميق تر شدن است و مبناى آن هم 
كه  است  متحد  ملل  سازمان  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  گزارش 
ايران را به انجام فعاليت هايى در زمينه تكنولوژى هسته اى نظامى 
متهم كرده است.در اين سند آمده است كه اتحاديه اروپا با در نظر 

گرفتن همين نگرانى ها تصميم به گسترش تحريم ها عليه جمهورى 
اسالمى ايران گرفته است.بر اين اساس، تصميم تازه اين اتحاديه آن 
فهرست  به  بايد  بيشترى  حقوقى  و  حقيقى  هاى  شخصيت  كه  است 

تحريم شدگان اضافه شوند.

شخصيت هاى حقوقى تحريم شده و داليل تحريم آنها
در سند اتحاديه اروپا نام شمارى از شخصيت هاى حقيقى و حقوقى 
ذكر شده است كه مشمول تحريم ها قرار گرفته اند. نام اين موسسات 

و شركت ها با داليل ذكر شده در سند به اين شرح است:
•بانك مركزى ايران: اين بانك در فعاليت هايى براى دور زدن تحريم 

هاى بين المللى دست دارد. 
•بانك تجارت: اين بانك دولتى است و به طور مستقيم در خدمت تالش 
هاى معطوف به كمك به برنامه هسته اى ايران بوده است. به عنوان 
مثال در سال 2011 بانك تجارت به جابجايى ده ها ميليون دالر كمك 
كرد تا به سازمان انرژى اتمى ايران كه در اسناد سازمان ملل متحد 
مورد تحريم قرار گرفته است، در زمينه تهيه كيك زرد اورانيوم يارى 
برساند. سازمان انرژى اتمى ايران نهاد اصلى ايرانى دست اندركار 
در پژوهش و توسعه تكنولوژى هسته اى است و برنامه هاى توليد 
تجارت  بانك  شود.  مى  انجام  سازمان  اين  توسط  هم  فسيلى  مواد 
همچنين درگذشته به بانك هاى مورد تحريم ايرانى در نقض و دور 
زدن تحريم ها كمك كرده و به عنوان مثال به مجتمع صنعتى شهيد 
همت كه توسط سازمان ملل تحريم شده و شركت هاى پوششى آن 
مجتمع يارى رسانده است. اين بانك ظرف چند سال گذشته به بانك 
هاى تحريم شده ايرانى توسط اتحاديه اروپا، از جمله بانك ملت و 

بانك توسعه صادرات ايران خدمات بانكى ارائه كرده است. اين بانك 
همچنين به فعاليت هاى شركت هاى وابسته به سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى ايران و شركت هاى فرعى اين نهاد نظامى و سازمان صنايع 
دفاع ايران و سازمان لجستيك نيروهاى مسلح ايران كه مورد تحريم 

سازمان ملل قرار گرفته خدمات ارائه كرده است. 
ميدل  واتر  تايد  شركت  نام  با  كه   (Tidewater) تايدواتر  •شركت 
پاسداران  سپاه  به  متعلق  شركت  اين  شود:  مى  شناخته  هم  ايست 

انقالب اسالمى است و توسط سپاه اداره مى شود. 
 Turbine Engineering) توربين  توليد  و  مهندسى  •شركت 
سازمان  توسط  كه  است  پوششى  شركت  يك   :(Manufacturing
صنايع هواپيمايى ايران كه تحريم شده است براى فعاليت هاى مرتبط 

با خريد لوازم و تجهيزات، مورد استفاده قرار گرفته است. 
 :(Sad Export Import Company) شركت واردات و صادرات سد•
يك شركت پوششى است كه توسط سازمان تحريم شده صنايع دفاع 
در زمينه هاى جابجايى و انتقال سالح به سوريه مورد استفاده قرار 

گرفته است. دخالت اين شركت در جابجايى سالح در ديگر نقاط هم 
اثبات شده است. 

توسط  كه  پوششى  شركت   :(Rosmachin) روسماچين  •شركت 
شركت سد و در جابجايى تسليحات مورد استفاده قرار گرفته است. 
•شركت تجارى بهنام شهريارى: اين شركت دو كانتينر حاوى سالح 
هاى مختلف در ماه مه 2007 از ايران به سوريه ارسال كرد كه ناقض 

قطعنامه 1747 شوراى امنيت سازمان ملل متحد بوده است. 
 BIIS Maritime) شركت دريايى بى آى آى اس با مسئوليت محدود•
(شركت  به  موسوم  شده  تحريم  شركت  به  شركت  اين   :(Limited
كشتيرانى) ايران و هند تعلق دارد و توسط آن شركت اداره مى شود. 
 Darya Delan Sefid) خزر  سفيد  دريادالن  نقل  و  حمل  •شركت 
Khazar): اين شركت با نام خطوط كشتيرانى سفيد خزر يا شركت 
حمل و نقل درياى خزر يا شركت حمل و نقل خزر و يا شركت درياى 
خطوط  شركت  به  متعلق  شركت  اين  شود.  مى  شناخته  هم  خزر 
اداره  شركت  آن  توسط  و  است  ايران  اسالمى  جمهورى  كشتيرانى 

مى شود. 
شخصيت هاى حقيقى

انقالب  پاسداران  سپاه  كل  فرماندهى  معاون  نورى:  اشرف  •على 
اسالمى. رييس اداره سياسى سپاه. 

پاسداران  سپاه  در  فقيه  ولى  نماينده  سعيدى:  على  االسالم  •حجت 
انقالب اسالمى. 

•امير على حاجى زاده: فرمانده نيروى هوايى سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى. 

از  آلمان  و  فرانسه،انگليس  مشترك  درخواست 
ايران

 لطفا غنى سازى را 
متوقـــف كنيد!

سران انگليس،  آلمان و فرانسه از ايران خواستند 
«فورا» به غنى سازى اورانيوم پايان دهد. 

(ايسنا)،  ايران  دانشجويان  خبرگزارى  گزارش  به 
كامرون  ديويد  داد:  گزارش  آلمان  خبرگزارى 
صدراعظم  مركل،  آنگال  انگليس،  نخست وزير 

فرانسه  رييس جمهور  ساركوزى،  نيكال  و  آلمان 
تسليحات  دادن  نسبت  ضمن  مشترك  بيانيه اى  در 
هسته يى به ايران اعالم كردند:  ما دست يابى ايران 

به سالح هسته يى را نخواهيم پذيرفت. 

براى  را  در  كه  حالى  در  كشور  سه  سران 
«مذاكرات جدى و معنادار درباره برنامه  هسته يى» 
ايران  مقامات  از  كردند:   تاكيد  بازگذاشتند  ايران 
را  هسته يى  حساس  فعاليت هاى  فورا  مى خواهيم 
تعليق كند و به طور كامل به تعهدات بين المللى اش 

پايبند باشد. 
خارجه  امور  وزير  وستروله،  گيدو  حال  عين  در 
آلمان نيز روز دوشنبه پس از تصويب تحريم هاى 
اتحاديه اروپا بر بخش نفتى و بانك مركزى ايران 

از ديگر كشورها خواست در تحريم نفت به اتحاديه 
اروپا بپيوندند. 

وى گفت : اگر قرار باشد پيام (اين اقدام) براى ايران 
روشن باشد به صدايى بيش از صداى غرب نياز 
نياز  بين المللى  صداى  به  كار  اين  داشت،  خواهد 

دارد. 
با  مذاكرات  كه  گفت  آلمان  خارجه  امور  وزير 
در  مى كنند  استفاده  ايران  نفت  از  كه  كشورهايى 

حال انجام است. 
از  را  نيازش  مورد  نفت  از  عمده اى  بخش  چين 
واردكنندگان  ديگر  جمله  از  و  مى كند  تامين  ايران 
نفت ايران مى توان به هند،  ژاپن، آفريقاى جنوبى، 
كره جنوبى، سريالنكا، تايوان و تركيه اشاره كرد. 

به گزارش ايسنا، وزارت خارجه ايران در بيانيه كه 
دوشنبه شب منتشر شد تاكيد كرده است كه "ايران 
خود  هسته يى  برنامه  بودن  صلح آميز  بر  بارها 
تاكيد دارد و همواره همكارى درچارچوب تعهدات 
خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى را ادامه داده 
برنامه  كردن  شفاف تر  براى  تالشى  هرگونه  از  و 
مى رسد  نظر  به  است.  نكرده  دريغ  خود  هسته يى 
از  غيرمنطقى  دنباله روى  در  اروپايى  اتحاديه 
مشكالت  فرافكنى  منظور  به  آمريكا  سياست هاى 
افكار  انحراف  درصدد  خود  اجتماعى  و  اقتصادى 
عمومى از بيدارى عدالت خواهانه مردمى و جنبش 
ضدتبعيض و سرمايه دارى توسط فضاسازى هاى 

غيرواقعى است".
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بازار ها را آزاد كنيد 
پيتر بوتكه

فردريش هايك يك زمانى نوشت: «يكى از وظايف غيرمعمول علم اقتصاد اين 
است كه به انسان  ها ثابت كند درباره آنچه تصور مى كنند مى توانند طراحى 
كنند واقعا چقدر اندك علم و اطالع دارند.» ما خيلى خوب به نداى وى پاسخ 

مى دهيم و ايدئولوژى بازار آزاد را زنده ساختيم. 
 ايدئولوژى بازار آزاد آن گونه كه در انديشه هاى دقيق آدام اسميت يا فردريش 
هايك نمايان شده بود دوام و بقاى هدفمندانه اى پيدا نكرده است. به راستى كه 
رد كردن اين ايدئولوژى صرفا يك تراژدى روشنفكرى نبود. رد كردن آن در 
صحنه عمل به فاجعه مى انجامد؛ به طورى كه رفاه و بهزيستى ميليارد ها نفر 

در سراسر جهان را تهديد مى كند. 
آنچه ما اقتصاددانان نياز است رد كنيم آن «ايدئولوژى بازار آزاد» است كه 
منتقدان مثله اش كرده و سياستمداران فاسدش كردند. اينك بيش از هر زمان 
ديگرى در زندگى حرفه اى ما اقتصاد بازار آزاد واقعى نياز به تسخير اذهان 
بتوان  كه  طورى  به  دارد؛  مردم  عامه  و  سياسى  متفكران  جوان،  دانشمندان 
فاجعه اقتصادى را كه به علت بى مسووليتى مالى و بى تدبيرى پولى نظاره گر 
هستيم برعكس كرد. وضعيت مالى ناگوار در اروپا و آمريكا تنها يك موضوع 
شخصى نيست و ما به نقطه بحرانى مخارج عمومى پايدار رسيده ايم. براى 
اينكه مساله را اساسى حل كنيم، بايد به سراغ پرسش هاى بنيادى مربوط به 
اندازه و دامنه مناسب حضور دولت در يك جامعه آزاد برويم. براى اين هدف 

نياز به استدالل مناسب اقتصادى و نه پرواز تخيالت نظرى داريم. 
در سى سال گذشته اعتبار اين ادعاى آدام اسميت ثابت شد كه «تالش طبيعى 
هر فردى در جهت بهتر ساختن وضعيت زندگى خويش... آنقدر قدرتمند است 
كه به تنهايى و بدون هيچ كمكى نه فقط توانايى رساندن جامعه به ثروت و 
رونق را دارد، بلكه بر يك صد مانع بى مورد تفوق مى يابد كه بالهت قوانين 

انسانى در بيشتر اوقات ايجاد مي كند.»
كرد،  نام گذارى  چنين  شليفر  اندره  كه  طور  آن  فريدمن»  ميلتون  «عصر  در 
و  آمريكا  در  مقررات زدايى  مثل  اقتصادى  آزادى  در  اصلى  تحوالت  شاهد 
انگليس، فروپاشى كمونيسم در اروپاى شرقى و مركزى و باز شدن اقتصاد 
مداخالت  بر  تا  داد  اجازه  افراد  به  كه  بوديم  خارجى  تجارت  به  هند  و  چين 
دولت در اقتصاد غلبه كنند. در بيست و پنج سال از 1980 تا 2005 بهبودهاى 
مشهودى در اميد به زندگى، تحصيالت، دموكراسى و سطح زندگى در سطح 
جهان ديده شد؛ چون ادغام كشور ها در اقتصاد جهانى ميليارد ها نفر را از 

فقر، نادانى و بدبختى بيرون آورد. 
يازدهم سپتامبر 2001 اين وضعيت را تغيير داد. «جنگ با تروريسم» گسترش 
جديد  ركود  بنابراين  كرد.  توجيه  دولت  دامنه  و  اندازه  در  را  ديگرى  زياد 
از  و  نكرد»  كار  «هيچ  كه  نبود  دولتى  شاهد  آن،  از  قبل  بزرگ  بحران  مثل 
سياست هاى بازار آزاد پشتيبانى كرد، بلكه دولت مداخله گر فعالى داشتيم كه 
قدرت دخالت دولت را باال برد و نقش دولت را در سراسر اقتصاد و جامعه 

به شدت گسترش داد. 
كردند  درك  هايك  تا  اسميت  آدام  از  آزاد  بازار  بزرگ  اقتصادى  متفكران 
چرا اين تغيير رخ داد. آنها هرگز استدالل نكردند افراد به شكل عامالن فوق 
در  و  دارند  اختيار  در  درستى  و  كامل  اطالعات  كه  مى كنند  رفتار  عقاليى 
بازارهاى كامال رقابتى فعاليت مى كنند. آنها فقط استدالل كردند كه افراد با 
انجام فعاليت هايى كه به نفعشان باشد به دنبال تعقيب بيشترين منافع خويش 
هستند. اين متفكران مى دانستند كه احتمال خطا در افراد هست و اميد و ترس 
را  درد  و  لذت  كه  حساب هايى  ماشين  البته  نه  و  دارد  وجود  درونشان  در 

نشان مى دهد. 
اين  اما  مى شود؛  ناكارآ  بازارهاى  و  «ناكامى ها»  باعث  انسان  خطاپذيرى 

خطاپذيرى همچنين فرآيند كشف و تعديل بازار را به حركت وامى دارد. 
حسابدارى  و  آزاد  قيمت گذارى  خصوصى،  مالكيت  حقوق  با  محيط هاى  در 
درست سود و زيان است كه انگيزه ها هم راستا مى شود و اطالعات را انتقال 
را  يكديگر  با  تجارت  از  خويش  دوجانبه  منافع  افراد  كه  طورى  به  مى دهد؛ 
و  يادگيرى  كشف،  فرآيند  از  برونداد  يك  كارآ  بازارهاى  مى دهند.  تشخيص 
تعديل هستند نه يك فرض كه وارد تحليل مى شود. اما اين فرآيند در بستر 
نهادهاى گوناگون سياسى، حقوقى و اجتماعى عمل مى كند. اين نهاد ها ممكن 
مى گيرد،  را  كشف  فرآيند  جلوى  كه  باشند  سياست هايى  مبلغ  و  مروج  است 
مانع يادگيرى مى شود و تعديل ها را متوقف مى سازد و باعت فعاليت ضعيف 

بازار مى گردد. 
يك  به  كنيم،  تصور  شده  كهنه  را  آزاد  بازار  ايدئولوژى  اينكه  جاى  به  پس 
يك  داريم:  نياز  آزاد  بازار  اقتصاد  از  بازاحياشده  ايدئولوژيك  چشم انداز 
جامعه آزاد با افرادى مسوول كه فرصت ثروتمندشدن در اقتصاد بازار بر 
بله  مى كنند.  زندگى  دغدغه مند  جوامعى  در  و  داشته  را  زيان  و  سود  اساس 
جوامع دغدغه مند. اين آدام اسميت بود كه كتاب ثروت ملل و همچنين كتاب 
اقتصادى  نظم  و  فردگرايى  كه  هايك  و  نوشت  را  اخالقى  احساسات  نظريه 
را تاليف كرد و همچنين درباره فساد اخالقيات در «نخوت كشنده» نوشت. 
است؛  آزاد  بازار  ايدئولوژى  كامل  دامنه  پذيرش  و  استقبال  ما  امروز  چالش 
خصوصى،  مالكيت  حقوق  به  احترام  (مثل  آن  پيش شرط هاى  كه  طورى  به 
تحت  كه  را  زيان)  و  سود  درست  حسابدارى  و  آزاد  قيمت گذارى  و  تجارت 
آنها مى توانيم با همديگر در دنيايى با صلح،   رونق و پيشرفت زندگى كنيم، 

درك كنيم. 

اقتصاد

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.

در پى موافقت با مصوبه افزايش نرخ سود اتفاق افتاد

شكست رواني 
قيمت ها

 انتشار خبر پذيرش افزايش نرخ سود بانكى توسط دولت ايران 
قيمت سكه را بيش از 210 هزار تومان كاهش داد و نرخ دالر 
آورد.گرچه  پايين  تا 1900تومان  كاهش  تومان  با 200  نيز  را 
قيمت هاي  روز  از  ساعتي  در  قيمتي  مراجع  برخي  سوي  از 
پايين تري نيز اعالم شد اما نهايتا نرخ تثبيت شده روز قبل در 

همين حدود باقي ماند.
در عين حال از قول رييس كل بانك مركزى خبر رسيد كه نرخ 
ارز 48 ساعته تك نرخى مى شود. امرى كه به گفته كارشناسان 
اين  با  مى افتاد.  تعويق  به  زمان  اين  تا  آن  شدن  اجرايى  نبايد 
حال موافقت رييس جمهور با مصوبه افزايش نرخ سود بانكى 
كه زمانى خط قرمز دولت بود به واقعيت نزديك شده و انتظار 
مى رود بانك ها در محاسبه هزينه و فايده فعاليت هاى بانكى قانع 
بيشترى  سود  سپرده گذاران  به  بتوانند  رهگذر  اين  از  و  شده 
پرداخت كرده و نسبت به داد و ستد بازار ارز و سكه جذابيت 
بيشترى ايجاد كند.از اين رو بانك مركزى تالش مضاعفى را 
براى كنترل قيمت  ها در بازار ارز و سكه به كار گرفته است. 
روز چهارشنبه قيمت سكه طرح قديم نيز با كاهش قابل توجه تا 
820 هزار تومان افت كرد. نيم سكه به 400 هزارتومان رسيد و 
ربع سكه تا 200 هزارتومان پايين آمد. در بازار ارز هم، قيمت 

دالر آمريكا به طور لحظه اى كاهش داشت. 
در  فروش  و  خريد  قيمت  اختالف  چهارشنبه  روز  بازار  در 
برخى ساعات تا 200 تومان براى ارزها و تا 50 هزار تومان 
براى سكه ها افزايش مى يافت كه نشان از انتظار بيشتر براى 
در  مطرح  ارزهاى  از  برخى  قيمت  مقايسه  بود.  قيمت  كاهش 
كشور و اقالم سكه در 5 روز اول بهمن ماه نشان از بى ثباتى 

از  غفلت  گاهى  دارد.  سكه  و  ارز  بازار  بودن  هيجانى  و  قيمت 
بازار عطش خريد و تقاضا را زياد كرده و روزهاى بعد تمركز 
بر شرايط ناهنجار آن، قيمت ها را با افت شديد مواجه كرده و 
هر گونه ارزيابى واقعى را از بازار سلب كرده است. قيمت سكه 
در روز اول بهمن ماه تا 845 هزار تومان نيز باال رفته بود. در 
روز سوم قيمت آن از يك ميليون تومان هم گذشت و به گفته 
برخى تا مرز يك ميليون و 200 هزارتومان هم رسيد. اما در 
روز پنجم با انتشار خبر موافقت با مصوبه افزايش نرخ سود 
بانكى دوباره تا 800 هزارتومان پايين آمد. در همين حال قيمت 
دالر در اين مدت درغروب روز اول 1900 تومان، در روز سوم 
2100 تومان ، غروب روز چهارم 2280 تومان ، قبل از ظهر 
روز پنجم در مرز 2300 تومان و در بعد از ظهر روز پنجم به 
طور ميانگين 1900 تومان بوده است. قيمت طال در بازار هاى 
جهانى روز گذشته تا 1655 دالر پايين آمد كه نسبت به روز 

قبل 15 دالر كاهش داشت.

آغاز حباب شكني در بازار
يك خبر دو خطي در روز چهارشنبه حدود 210 هزار تومان 
از قيمت سكه و 200 تومان از قيمت دالر كاست.اين خبر دو 
و  پول  شوراي  مصوبه  با  احمدي نژاد  محمود  موافقت  خطي 
اين  از  پس  بود.  سپرده ها  سود  نرخ  آزادسازي  براي  اعتبار 
فروش  براي  سكه  و  ارز  دارندگان  هجوم  با  تهران  بازار  خبر 
دارايي هاي خود مواجه شد، قيمت دالر كه تا سطح 2300 تومان 
باال رفته بود ساعتي 100 تومان، كاهش قيمت را تجربه كرد 
و  خريد  فاصله  گرچه  شد.  بسته   1900 نرخ  در  سرانجام  و 
فروش ارز در بازار نشان از آن مي دهد كه بازار هنوز انتظار 
كاهش قيمت دارد. در بازار سكه البته تراژدي به گونه اي ديگر 
مردم  خريداري.  نه  داشت  فروشنده اي  نه  بازار  خورد؛  رقم 
بودند  خود  سكه  براي  خريدار  دنبال  به  دالالن  همانند  عادي 
منابع  برخي  كرد.  سقوط  تومان  هزار  به 210  نزديك  قيمت ها 
 700 به  سكه  قيمت  كاهش  براي  دولتمردان  تالش  از  رسمي  
هزار تومان و نرخ دالر به 1500 تومان خبر مي دهند. سخنان 
بهمني مبني بر تك نرخي شدن دالر تا اولين روز هفته نيز اين 
رييس  برنامه  طبق  مي شود  است.گفته  كرده  تقويت  را  احتمال 
كل نرخ ارز يكسان شده در محدوده 1500 تومان است. هدف 
از يكسان سازي در نرخ باال نيز مصونيت نظام تك نرخي در 
ابالغ  است.  شده  عنوان  سفته بازانه  احتمالي  هجوم هاي  برابر 
مصوبه افزايش نرخ سود آغاز حباب شكني در بازار پرتالطم 
ارز و طال ويكسان سازي قيمت هاي رسمي و غيررسمي است. 
آن  ابالغ  و  كرده  استقبال  مصوبه  اين  از  گرچه  كارشناسان 
چند  در  دولت  دارند  تاكيد  كماكان  اما  گرفته اند  نيك  فال  به  را 
كند  پرهيز  بازار  در  تعزيراتي  سياست هاي  از  بايد  آينده  روز 
و برنامه هاي مالي خود را با سياست هاي پولي هماهنگ كند. 
از  پرهيز  پولي  سياست هاي  با  مالي  سياست هاي  هم راستايي 
از  مصارف  و  منابع  بخش  در  تعادل  و  بودجه  كسري  تشديد 
مي كنند.  دولت  به  صاحب نظران  كه  است  توصيه هايي  جمله 
خورد  گره  پولي  جديد  سياست  با  اگر  كه  مكملي  سياست هاي 
مي تواند نظام يكسان ارزي را بار ديگر احيا كند و كانالي براي 
نقدينگي سرگردان از بخش غير مولد به سوي بخش مولد باشد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

درخواست بيل گيتس از اتحاديه اروپا براى 
تداوم كمك به فقرا

بنيانگذار مايكروسافت و ميلياردر بشردوست از قانونگذاران اروپايى در بروكسل درخواست كرد با وجود مشكالت 
اقتصادى و بودجه اى كه كشورهاى اتحاديه اروپا با آن روبرو هستند، كمك به كشورهاى فقير را قطع نكنند. 

 بيل گيتس در يك سخنرانى در پارلمان اروپا گفت: حتى 
هيچ بهانه اى  اقتصادى چالش برانگيز،  در اين شرايط 

براى قطع كمك به فقيرترين مردم جهان وجود ندارد. 
گذارى  سرمايه  كند،  انتخاب  بايد  اروپا  گفت  وى 
اچ  گرسنگى،  با  مبارزه  به  كمك  براى  يافته  اختصاص 
آى وى و كودكان نيازمند به واكسن را قطع كند يا به 
اين  در  ها  گذارى  سرمايه  تاثير  افزايش  براى  همكارى 
غول  بنيانگذار  دو  از  يكى  كه  گيتس  دهد.  ادامه  زمينه 
نرم افزارى مايكروسافت است، از اتحاديه اروپا ستايش 
و عنوان كرد پشتيبانى اين بلوك از سالمت و توسعه 

بيشتر از آمريكا بوده است. 
وى اكنون رييس بنياد بيل و مليندا گيتس است كه در 
در  بويژه  جهان  فقير  كشورهاى  به  كمك  هاى  پروژه 

آفريقا فعال است. 
كمك هاى اتحاديه اروپا در سال 2010 به ركورد 53.8 

جاى  به  را  خود  كمك  است  گرفته  تصميم  اخيرا  اروپا  كميسيون  اما  بود  رسيده  دالر)  ميليارد   70) يورو  ميليارد 
اقتصادهاى نوظهورى مانند چين، برزيل و هند، معطوف كشورهاى فقيرتر ديگر كند.

هشدار صندوق بين المللى پول 
درباره عواقب تحريم نفتى ايران

 شبكه تلويزيونى العربيه در خبرى فورى گزارش داد: صندوق بين 
المللى پول هشدار داد در صورت توقف صادرات نفت ايران، بهاى 
نفت در بازارهاى جهانى بين 20 تا 30 درصد افزايش خواهد يافت. 
تحريم  وحشتناك  عواقب  درباره  پول  المللى  بين  صندوق  هشدار 
نفتى ايران، اهميت جايگاه كشورمان در بازارهاى جهانى نفت را 

بيش از پيش اثبات مى كند. 
كه  است  حالى  در  صريح  هشدار  اين  شود  مى  نشان  خاطر 
عربستان سعودى يكى از متحدان آمريكا و ديگر كشورهاى غربى 
مدعى شده است در صورت توقف صادرات نفت ايران، نيازهاى 

نفتى غربى ها را تامين خواهد كرد . 
ادعاى سعوديها و قول آنها به غربى ها براى تامين نيازهاى نفتى 
آنها در صورت تحريم نفتى ايران در حالى است كه يك روزنامه 
اين  ظرفيت  درباره  سعودى  عربستان  ادعاى  گزارشى  در  غربى 
كشور براى افزايش ميزان توليد نفت خود در صورت تحريم نفتى 
ايران را ادعايى واهى خواند و به داليل غير عملى بودن اين ادعا 

پرداخت. 
اجماع  با  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  خارجه  امور  وزيران 
بروكسل  در  خود  بهمن  سوم  دوشنبه  روز  نشست  در  ضعيف 

درباره افزايش فشارهاى اقتصادى به ايران و سوريه توافق كردند. 

اين در حالى است كه وضعيت اقتصادى بحرانى برخى كشورهاى 
اروپايى و نبود جايگزينى براى نفت وارداتى از ايران سبب بروز 

ترديدهايى در مورد عملى شدن اين توافق شده است. 
نمايندگان اتحاديه اروپا پيشتر در همسويى با سياستهاى آمريكا 
عليه جمهورى اسالمى ايران موافقت خود را با تحريم بانك مركزى 

ايران اعالم كرده بودند. 
در اين زمينه العربيه مدعى شده بود شركت توتال فرانسه، خريد 

نفت از ايران را متوقف خواهد كرد. 
با وجود اقدامات غربى ها عليه ايران، كاترين اشتون مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپا با اين ادعا كه گام روز دوشنبه(سوم بهمن) 
اين اتحاديه براى واداشتن ايران براى حضور جدى در مذاكره با 
ايران  گفت شانس  شده  برداشته  اى  هسته  سر موضوع  بر  غرب 

براى مذاكره با 5+1 همچنان باقى است. 
ادعاى آمادگى اروپا براى مذاكره با ايران در حالى مطرح مى شود 
كه اين اتحاديه همپاى همقطار آمريكايى خود تا كنون تحريمهاى 
 433 تحريم  آن  جمله  از  كه  كرده  اعمال  ايران  عليه  را  مختلفى 

شركت و 113 شخصيت ايرانى است. 
اقدامات خصمانه غربى ها عليه ايران درحالى است كه دبير شوراى 
امنيت ملى روسيه ضمن هشدار درباره تبعات سنگين تحريم نفتى 
ايران براى اتحاديه اروپا، ادعاهاى آمريكا درباره برنامه هسته اى 

تهران را تنها توجيهى براى اعمال تحريمهاى بيشتر دانسته بود.

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

خود استفــــاده نمائيد

ي ى ر و ى

كاهش 14 دالرى بهاى 
طال در بازارهاى جهانى

شنبه  سه  روز  جهانى  بازار  در  طال  بهاى 
گذشته  روز  سه  در  بار  نخستين  براى 
هاى  نگرانى  و  دالر  شدن  تر  قوى  پى  در 

كاهش  يونان  به  نسبت  گذاران  سرمايه 
يافت. 

معامالت  ژورنال،  استريت  وال  از  نقل  به   
حجم باالى طال براى تحويل در ماه فوريه 
در بازار كامكس نيويورك، با 13.80 دالر 
و 664  هزار  به  بها،  كاهش  درصد   0.8 يا 

دالر و 50 سنت در هر اونس رسيد. 
با صعود شاخص دالر آى سى اى به سطح 
باالى 80.184 واحد، معامالت طال به دالر 
معامالت  شد.  تر  قوى  دالر  فشار  تسليم 
از  و  شوند  مى  گذارى  قيمت  دالر  به  طال 
اين رو به هنگام افزايش ارزش دالر، قيمت 
آنها براى خريدارانى كه از ارزهاى خارجى 

استفاده مى كنند، گران تر مى شود. 

با  طال  آسيايى  خريداران  ديگر  سوى  از 

در  چينى  نوى  سال  تعطيالت  ايام  رسيدن 
و  چين  بازارهاى  اند.  گرفته  قرار  حاشيه 
بود  خواهد  تعطيل  هفته  باقى  براى  تايوان 
در حالى كه سنگاپور و هنگ كنگ فعاليت 

خود را از روز چهارشنبه از سرگرفتند. 

اما در بازار فلزات ديگر، نقره براى تحويل 
در ماه مارس، 0.9 درصد كاهش بها يافت 

و به 31.975 دالر در هر اونس رسيد. 
معامالت پاالديم براى تحويل در ماه مارس 
در بازار نايمكس، 1.2 درصد كاهش يافته 
رسيد.  اونس  هر  در  دالر   680.55 به  و 
 0.6 آوريل،  ماه  در  تحويل  براى  پالتين 
درصد كاهش يافته و به هزار و 552 دالر 

و 40 سنت در هر اونس رسيد.
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  نويسنده زندگينامه 
ژاك الكان جريمه شد

الكان  ژاك  دختر  ميلر  يوديت  شكايت  دنبال  به  پاريس  دادگاه 
اين  رودينسكو،  اليزابت  از  فرانسوي  روانكاو  و  فيلسوف 
نويسنده و نشر سويل (ناشر كتاب) را به پرداخت 6 هزار يورو 

غرامت محكوم كرد.-
 به نقل از اكسپرس، «به رغم آنكه او قسم خورده بود روزهاي 
جنازه اي  تشييع  آرزوي  و  كند  سپري  ايتاليا  در  را  آخرش 
كاتوليكي در دل داشت،  بايد به طور كامال مخفيانه و بي سر و 
صدا و بدون مراسم در قبرستان گيترانگور دفن مي شد». اين 
جمله از كتاب «الكان؛ مخالف و در برابر همه» نوشته اليزابت 
رودينسكو (نشر سويل، 2011) كافي بود تا آتشي به انبار كاه 
افتد و مخالفت شديد يوديت ميلر دختر ژاك الكان با استهزاى 

كالمي و نحوه سخن گفتن رودينسكو را در پي داشته باشد.

و  سويل  نشر  (آبان)   2011 نوامبر  ماه  ميلر  رو  همين  از 
رودينسكو را به اتهام تالش براي بدنامي ژاك الكان به دادگاه 
تأديبي  دادگاه  هفدهم  شعبه  گذشته  هفته  سرانجام  و  كشاند 
پاريس با صدور رأي به نفع شاكي پرونده، اليزابت رودينسكو 
و نشر سويل را به پرداخت 6 هزار يورو جريمه محكوم كرد.

همه  لكان  خانواده  آن كه  به  اشاره  ضمن  دادگاه  قضات 
خواست هاي اليزابت رودينسكو را برآورده نكرده بودند اقدام 
او را «عدم احتياط كالمي و تندي به خرج دادن» ارزيابي كردند.

الكان  ژاك  فرزندخوانده  ميلر  ژاك-آلن  گذشته  سال هاي  در 
الكان  زندگينامه  انتشار  راه  در  همواره  ميلر  يوديت  همسر  و 
جلد   1993 سال  است.  كرده  اندازي  سنگ  رودينسكو  توسط 
سيستم  يك  سرگذشت  زندگي،  يك  طرح  الكان:  «ژاك  نخست 
صفحه   723 در  الكان  درباره  رودينسكو  نخست  اثر  فكري» 
از سوي نشر فايارد به بازار آمد و يك سال بعد جلد دوم آن 
تحت عنوان «تاريخ روانكاوي فرانسه» در 777 صفحه از سوي 

همان ناشر عرضه شد.

سرانجام ژاك-آلن ميلر كه خود نيز سال گذشته ميالدي كتاب 
24 صفحه اي «زندگي الكان» (نشر ناوارين) را منتشر كرد با 
از  الكان  درگذشت  سالگرد  سي امين  مراسم  برگزاري  حذف 
از  نارضايتي اش  مراتب  الكان)  آثار  (ناشر  سويل  نشر  سوي 

اين ناشر را به شدت پاسخ داد.

دادگاه  تازه  حكم  به  رودينسكو  اليزابت  و  سويل  نشر  البته 
اعتراض كرده اند و اين پرونده همچنان ادامه دارد.

رخداد  انقالبي ترين  فرويد  زيگموند  از  پس  الكان  ژاك  ظهور 
تاريخ روانكاوي ارزيابي مي شود.  او با تأسي از زبان شناسي 
مردم شناسي  و  سوسور  دو  فردينان  ساختارگراي 
صورت  به  را  ناخودآگاه  استراوس،  لوي  كلود  ساختارگراي 

يك زبان صورت بندي كرد. 
با آبونمان (اشتـــراك)  هفته نامه پرشين،

 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهــاى سياسى و مذهبى،
كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

نگاهى اجمالى به رمان هايى كه شايد «صدام 
حسين» نوشته باشد 

عاشقانه هاى يك 
ديكتاتـــور

مهديه مفيدى 

كه  است  راز  و  رمز  پر  قدر  آن  صدام  نثر 
داستان  يك  را  او  داستان هاى  نمى توان 
و  كمى كنجكاوى  با  گرفت.  نظر  در  ِصرف 
صدام  درمى يابيم  تاريخى  اطالعات  اندكى 
كه  بوده  پيچيده  و  هوشمند  سياستمدارى 

مهم  حرف هايى  كلمات،  لفاف  در  مى خواسته 
به مخاطب بزند. اگرچه تمام كتاب هاى وى با 
نام مستعار «نويسنده» چاپ شده و خيلى ها او 
را يك سياستمدارـ نويسنده مى دانند، سازمان 
جاسوسى آمريكا ـ CIAـ معتقد است صدام 
نويسنده هايى را استخدام كرده تا انديشه هاى 
بدهند.  مخاطب  تحويل  كلمات  قالب  در  را  او 
مدت ها  صدام،  كتاب هاى  بدانيد  است  جالب 
از  بعدها  و  مى شده  تدريس  عراق  مدارس  در 
خارج  كشور  اين  آموزشى  محتواى  فهرست 
تا  سال2004  از  حسين  صدام   . است  شده 
بازار  روانه  باال  بلند  رمان  يك  سالى   2000
كرده. كتاب هاى او عبارتند از «قلعه مستحكم»، 
و  شويد!»  دور  شيطان ها؛  شهر»، «  و  «مردان 
رمانش  ترين  معروف  و  ترين  مهم  اما  اولين 

«زبيبه و پادشاه». 

زبيبه و پادشاه 
است؛  عاشقانه  رمان  يك  پادشاه  و  زبيبه 
اميرزاده  يك  عالقه  از  لطيف  و  آرام  روايتى 
عرب به دخترى زيبارو اما فقير و روستايى. 
كه  مى خورد  رقم  طورى  روزگار  اتفاقات 
ظالم  مردى  با  اجبارى  ازدواجى  به  تن  زبيبه 
بدجنس  همسايه  «ِهزكل»،  مى دهد.  بدجنس  و 
زبيبه و «شميل» از دشمنان «عرب» دو نفر از 
پيشرفت  در  كه  هستند  فرعى  شخصيت هاى 
داستان  دارند.  سزايى  به  نقش  داستان  روند 
پادشاهى  با  و  افتاده  اتفاق  عراق  تكريت  در 
عرب بر سرزمين عراق تمام مى شود. پادشاه 
منتقدين  نمى رسند.  هم  به  هرگز  اما  زبيبه  و 
ادبى و مورخانى كه از زاويه ديگرى اين رمان 
را خوانده اند ادعا دارند اين داستان برخالف 
روايت دوخطى ساده اش، به صورت نمادين 
شخصيت  ترتيب  اين  به  است.  شده  طراحى 
زبيبه  و  است  حسين  صدام  نماد  پادشاه، 
نماد مردم عراق. همسر ظالم و بدجنس زبيبه 
استعاره اى از آمريكاست كه به عراق تجاوز 
مى كند. هزكل نماد اسرائيل و شميل نماد تجار 
پازل  قطعات  اگر  حاال  است.  داران  سرمايه  و 
تصوير  به  دهيد  قرار  هم  كنار  ديد  اين  با  را 
متفاوتى از داستان مى رسيد و به همين دليل 
داستان  اين  نگارش  معتقدند  آمريكايى ها 
حتما  و  باشد  صدام  شخص  كار  نمى توانسته 
تفكر و قلم نويسنده اى حرفه اى در كار بوده 
است. البته اين بحث هاى تحليلى درباره ماهيت 
حقيقى شخصيت هاى داستان، تنها حاشيه اين 
رمان نيست. طرح روى جلد كتاب دزدى است! 
يك نقاش كانادايى ادعا مى كند در سال 1998 
اين  كتاب-  انتشار  از  پيش  سال  دو  يعنى  ـ 
نام  به  را  آن  و  كشيده  را  روغن  رنگ  تابلوى 
ديدن  از  نقاش  آقاى  است.  كرده  ثبت  خودش 
تابلوى «بيدارى» اش روى جلد كتاب حسابى 
عراق  سفارت  با  را  قضيه  اين  و  خورده  جا 
در كانادا در ميان مى گذارد. عراقى ها به هيچ 
رايت  كپى  قانون  گذاشتن  پا  زير  تهمت  وجه 
را نمى پذيرند و قضيه تبديل به خوراك خبرى 
«جاناتان  مى شود.  رسانه ها  براى  مناسبى 
ارل بازر» ـ نقاش تابلوى بيدارى ـ در وبالگ 
خوبى  صدام  از  نه  نوشته: «من  اش  شخصى 

ديده ام، نه بدى. اما با توجه به فروش خوب 
اين كتاب در عراق و آمريكا انتظار دارم حقوق 
مادى ام پرداخته شود.» انتظارى كه البته هرگز 
هزينه هاى  آمريكايى  تاجر  يك  نشد.  برآورده 
ترجمه كتاب را تقبل كرد و كپى رايت آن در 
ساير  و  خود  كنجكاوى  تا  خريد  را  آمريكا 
هموطنانش را برطرف كند و پاى كتاب صدام 
به آمريكا هم باز شود. از اقتباس تئاترى اين 
كتاب در عراق كه بگذريم به اجراى اين رمان 
بخش  در 122  كه  مى رسيم  انگليسى  زبان  به 
گرفته  قرار  يوتيوب  سايت  در  و  شده  آماده 
بود اما به دليل تخطى از قوانين كپى رايت، 48 
ساعت پس از انتشار از روى سايت برداشته 

شد. 

قلعه مستحكم 
از  اى  صفحه   713 نمادين  رمان  يك  هم  باز 
روانه   2001 سال  در  كه  مستحكم  قلعه  وى. 
از  يكى  زندگى  داستان  شد  كتاب  بازار 
قهرمانان عراقى را روايت مى كند كه با دخترى 
از كردستان عراق ازدواج كرده و در سال هاى 
اصلى  محور  مى شود.  اسير  ايران،  با  جنگ 
و  خانواده  اعضاى  بين  وحدت  حفظ  داستان، 
به تبع آن، يكپارچگى بين افراد يك ملت است. 

مردان و شهر 
رمان اتوبيوگرافيك صدام حسين كه در سال 
2002 چاپ شد و ماجراى جنگ هاى پدربزرگ 
و  عثمانى ها  حكومت  دوره  در  ترك ها  با  او 

روى كار آمدن حزب بعث را روايت مى كند. 

شيطان ها؛ دور شويد! 
حسين،  صدام  رمان  آخرين  و  چهارمين 
است.  سياسى  رويكردى  با  خيالى  داستانى 
گفته مى شود اين داستان با دلهره وقوع جنگ 
آمريكا با عراق در سال 2003 نوشته شده و 
داستان قبيله اى را روايت مى كند كه در حاشيه 
رود فرات زندگى مى كنند. با حمله قبيله دشمن، 
جنگ سختى بين دو خاندان در مى گيرد و در 
است.  نشين  فرات  قبيله  آن  از  پيروزى  نهايت 
اصلى  از  جنگاورى  و  خيانت  چينى،  دسيسه 
ترين محورهاى آخرين رمان صدام است و به 
زبان هاى ژاپنى و تركى هم ترجمه شده است. 
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مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان
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برنده نهايى جايزه كاستا 
معرفى شد

بريتانيا،  جوايز  معتبرترين  از  يكى  كاستا  جايزه 
رمان «ناب» را به عنوان برنده سال 2011 معرفى 
داورى  گروه  جايزه،  اين  سايت  از  نقل  به  كرد. 
اين رقابت از ميان 5 برنده نهايى در بخش هاى 
به  را  ميلر  اندرو  نوشته  «ناب»  رمان  مختلف، 

عنوان كتاب سال كاستا انتخاب كرد. 
با  ميلر  كه  است  معتبرى  جايزه  نخسيتن  اين 

كند.  مى  دريافت  خود،  رمان  ششمين  نوشتن 
يعنى   1785 سال  در  را  پاريس  ماجراى  «ناب» 
سال هاى پيش از انقالب روايت مى كند. در اين 
پرشور  مهندس  بارات  ژان-باپتيست  داستان 
تخريب  از  جلوگيرى  وظيفه  كه  است  جوانى 
گورستان پاريس و كليساى آن را برعهده او مى 
با  شد،  برگزار  لندن  در  كا  مراسمى  در  گذارند. 
اين  به  نهايى،  برنده  عنوان  به  كتاب  اين  معرفى 
را  رقابت  اين  پوندى  هزار   30 چك  ميلر  ترتيب 
دريافت مى كند. جايزه كاستا كه از سال 1971 
شروع به كار كرده ابتدا به نام جوايز ادبى وايت 
كاستا  نام  به  سال 2006  از  و  شد  مى  اهدا  برد 
و  بريتانيا  ادبيات  به  كه  جايزه  اين  كرد.  تغيير 
است  معتبرى  جايزه  تنها  دارد،  تخصيص  ايرلند 
كه در كنار ادبيات بزرگسال، برنده ادبيات كودك 

را نيز در برنامه خود دارد و در بخش هاى شعر، 
نخست  رمان  و  كودك  ادبيات  زندگينامه،  رمان، 
اين  در  نهايى  برندگان  از  يك  هر  شود.  مى  اهدا 
مى  دريافت  پوندى  هزار   5 جايزه  يك  ها  بخش 
 ، برنده   5 اين  ميان  ار  نهايى  مرحله  در  و  كنند 
برنده نهايى سال يا كتاب سال كاستا انتخاب مى 
شود تا جايزه 30 هزار پوندى را از آن خود كند. 
امسال در چهلمين سال فعاليت اين جايزه، متيو 
هاليس شاعر با نوشتن نخستين بيوگرافى خود 
مى  ختم  فرانسه  به  ها  راه  همه  «حاال  عنوان  با 
شود : آخرين سال هاى زندگى ادوارد توماس» 
در بخش زندگينامه، كريستى واتسون با نوشتن 
در  كوچك  «پرندگان  عنوان  با  رمانش  نخستين 

آن  كارول  نخست،  رمان  بخش  در  دست»  دور 
دافى براى مجموعه اشعارش با عنوان «زنبورها» 
در بخش شعر و مورا يانگ خواننده پيشين اپرا 
با نوشتن نخستين كتابش براى كودكان با عنوان 
كودك،  ادبيات  بخش  در  سرخ»  خون  «جاده 
انتخاب  براى  كردند.  تصاحب  را  جايزه  اين 
داورى  گروه  سوى  از  كتاب   568 برندگان  اين 

بررسى شد. 
بار   5 نخست،  رمان  بار   4 رمان،  بار   9 تاكنون 
بيوگرافى، 7 بار مجموعه شعر و يك بار بهترين 
كتاب كودك به عنوان برنده نهايى انتخاب شده 
اند. برنده سال پيش جايزه نهايى كاستا را رمان 
جو شاپكات با عنوان «ناپايدارى» در بخش شعر 

دريافت كرد. 

 اهداى جايزه  يك عمر دستاورد ادبى به«جويس كرول اوتس»
عنوان  به  آمريكايى  سرشناس  نويسنده  اوتس»  كرول  «جويس 
نخستين برنده جايزه يك عمر دستاورد ادبى دانشگاه اورگان معرفى 
شد.-به گزارش خبرگزاري كتاب ايران (ايبنا) به نقل از اورگان اليو، 
اهدا  «اورگان»  دانشگاه  سوي  از  كه  دالرى  هزار   20 جايزه  اين 
به  آثارش  مجموعه  با  كه  گيرد  مى  تعلق  اى  نويسنده  به  مي شود 
ادبيات آمريكايى كمك كرده باشد. اوتس به دليل اين كه با آثارش به 
مانند يك راهنما و مرشد به نسل جوان نويسندگان آمريكايى كمك 
كرده، شايسته دريافت اين جايزه شناخته شد.اين بانوى سرشناس 
كتاب  متعددى  شمار  نويسنده  و  آمريكا  ملى  كتاب  جايزه  برنده  كه 
عنوان  با  اورگان  دانشگاه  جايزه  است،  ادبى  مختلف  ژانرهاي  در 
«استون» را در تاريخ 10 ماه مي (20 ارديبهشت1391) در موزه هنر 
و  نويسنده  دوآرتى  تريسى  مراسم  اين  در  مي كند.  دريافت  پورتلند 

استاد دانشگاه به بررسى آثار اوتس مى پردازد.جايزه استون سال  گذشته با بودجه 600هزار دالري از 
سوي «پاتريك استون» از فارغ التحصيالن داشنگاه اورگان راه اندازي شد. جويس كرول اوتس كه تاكنون 
بيش از 100 عنوان كتاب شعر، داستان، رمان و مقاله منتشر كرده هر سال به عنوان يكى از نامزدهاى 

دريافت جايزه ادبى نوبل مطرح است.

تجليل از يك عمر فعاليت منتقد كهنه كار آلمانى
«مارسل رايش رانيسكى» منتقد ادبى و روزنامه نگار 91 ساله آلمانى با دريافت جايزه فرهنگى «بولوارد 

سايتونگ» 2012 براى يك عمر فعاليت خود تجليل مى شود._

 به نقل از خبرگزارى آلمان ، وى اين جايزه را پنج شنبه 26 ژانويه (6 بهمن) در جريان مراسمى در 
مركز «اكسل اشپرينگر هاوس» شهر برلين دريافت خواهد كرد و طى آن هلموت كارازك روزنامه نگار 

نطق قدرداني از رانيسكى را ايراد خواهد كرد.
 

اين  در  ميهمان   600 از  بيش  رود  مى  انتظار 
قرار  همچنين  برسانند.  هم  به  حضور  مراسم 
است در روز بعد از اهداى اين جايزه رانيسكى به 
مناسبت يادبود قربانيان جنگ جهانى در مجلس 

آلمان حاضر شود و سخنرانى كند. 

جايزه فرهنگى «ب . تس» (يا خرس برلين) جايزه 
سوى  از   1992 سال  از  كه  است  فرهنگى  اى 
«ب.س»  به  موسوم  سايتونگ»  «بولوارد  نشريه 
تاتر،  فيلم،  همچون  گوناگونى  هاى  بخش  در 
ادبيات ، هنرهاى تجسمى و ادبيات و نيز دو بخش 
جايزه افتخارى و جايزه يك عمر فعاليت به نفرات 
مجسمه  يك  جايزه  اين  شود.  مى  اهدا  برگزيده 
لئونارت»  «ارنست  توسط  كه  است  برنزين 
سال  شود.  مى  ساخته  برلينى  ساز  مجسمه 
به «فرديناند  جايزه  اين  ادبيات  بخش  در  گذشته 

فون شيراخ» نويسنده پرفروش آلمانى رسيد. 

مارسل رايش رانيسكى متولد 2 ژوئن 1920 در 
شهر ووتس واوك در لهستان، از تاثيرگذارترين 
آلمانى  ادبيات  عرصه  در  معاصر  ادبى  منتقدان 

زبان است كه موفق به دريافت جوايز متعدد شده و چندين جلد كتاب نيز به رشته تحرير درآورده است.

 از جمله آثار وى مى توان به كتاب هاى «همه ما مسافر يك قطار هستيم» 2003 ، «گراس ما» 2003 ، 
«بازهم گوته» 2002 ، «هفت پيشرو – نويسندگان قرن 20» 2002، «زندگى من» 1999، «مورد هاينه» 

1997 و «گام هاى كوتاه ادبيات – نويسندگان آلمان امروز» 1967 اشاره كرد. 
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به بهانه درگذشت تئو آنجلوپلوس كارگردان 

خداحافظ 
تئــــو

صاحب نام  كارگردان  آنجلوپولوس»،  «تئو 
سينماي جهان بر اثر سانحه رانندگي در سن 
آنجلوپولوس»  «تئو  درگذشت.  سالگي   76
كارگردان سرشناس سينماي يونان غروب 
جديدترين  فيلمبرداري  هنگام  سه شنبه 
پروژه اش با نام «دريايي ديگر» بر اثر يك 
وارده  صدمات  شدت  و  رانندگي  سانحه 
گرفتن  درحال  «آنجلوپولوس»  درگذشت. 
شهر  در  فيلمش  خارجي  سكانس هاي 
بر  كه  بود  آتن  نزديك  «پيرائوس»  بندري 
به  موتورسيكلت  يك  شديد  برخورد  اثر 
بر  اما  شد،  منتقل  متروپوليتن  بيمارستان 

اثر شدت سانحه دار فاني را وداع گفت.

نويس،  نمايشنامه  كارگردان،  آنجلوپلوس،  تئو 
و  حقوقدان  نويسنده،  منتقد،  بازيگر،  كننده،  تهيه 
فوب  همسر  همچنين  يونانى،  ى  برجسته  شاعر 
در   ،1935 در  سينما،  ى  كننده  تهيه  اكونوموپلو، 
آتن يونان چشم به هستى گشود . وى در جوانى 
تحصيالت  ابتدا  حقوق،  ى  دوره  گذراندن  از  پس 
سپس  و  سينما،  فرانسوى  ى  مدرسه  در  را  خود 

در "ژان راك"
پس از بازگشت به يونان، در روزنامه ى " آالگى 
"، به عنوان يك منتقد سينمايى دست به كار شد ؛ 
كه اين روزنامه پس از چندى توسط حزب نظامى 
"داستان  نوشتن  وى  اثنا  اين  در   . گشت  تعطيل 
فورمينكس"، فيلمى بلند درباره ى يك گروه راك 
در سال 1965، را آغاز كرده بود، كه هيچگاه پايان 

نيافت. 
فيلمى  ساخت  با  سينما  عرصه  در  وى  فعاليت 
كوتاه بنام "انتشار"، در سال 1968 ادامه يافت و 
"رستاخيز  خويش،  ى  برجسته  اثر  بعد  سال  يك 
لوپ  "ژان  از  داستانى  اساس  بر  را  جنايت"،  يك 
همدوره  تريلرهاى  چارچوب  از  خارج  پاسك"، 
اش، درباره ى قتل مهاجرى كه از آلمان بازگشته، 
تصوير  به  را  وى  ى  معشوقه  و  همسرش  بدست 
بطن  در  پديدار  ايدئولوژى  سبك  و  مشى   . كشيد 
هاى  ساخته  ساير  با  همنوايى  از  را  فيلم  داستان، 
معاصرش در سينماى يونان به كلى دور مى نمود 
به  جنايت  خود  از  بيش  اثر  اين  در  آنجلوپلوس   .
عوامل و حوادث پيرامون آن مانند مفاهيم، معانى 
و  تحقيقات  در  فرد  به  منحصر  و  متصل  داليل  و 
ى  برنده  فيلم   . دهد  عالقه نشان مى  ها  بازجويى 
جايزه اى از فستيوال (دهيرز برلين به عنوان سر 
آغازى از دقت منتقدان به آثار آنجلوپلوس مورد 

توجه قرار گرفت .
سه  آنجلوپلوس  جنايت"،  يك  "رستاخيز  از  پس 
گانه اى را بر اساس تاريخ معاصر يونان را جلوى 
از  پيش  دورانى  به   "36 "روزهاى   . برد  دوربين 
ژنرال  آن  با  همزمان  كه  پردازد  مى  انتخابات 
تحميل  را  خويش  استبدادى  حكومت  "متاگزاس" 
اعضاى  از  يكى  انزواى  پيرامون  فيلم   . نمايد  مى 
مرتجع پارلمان است . حكومت به دفعات از خود 
گير  گروگان  سرانجام  ولى  دهد  مى  نشان  ترديد 
سركوبى  از  پيام  قتل  اين  و  شده  كشته  داستان 
سپار  پى  "بازيگران   . دارد  پيش  از  بيش  هايى 
كن  جشنواره  در   ،1975 توليد  گرد)"،  (دوره 
جايزه منتقدان بين الملل، ، را از آن خود كرد . اين 
ساخته خود را به عنوان اثرى مطرح در سينماى 
نوين معرفى نمود، كه پيرامون سفر دسته اى از 
هنرمندان در يونان، از 1939 تا 1952، مى باشد 
به  و  تعمداً  اجتماعى،  خاطرات  بر  تكيه  با  فيلم   .
پا  زير  را  زمانى  ترتيب  اصول  سنجيده  صورتى 
گذاشته و حتى مى توان گفت از وقايع اخير آغاز 
شده و به گذشته ى مهيج راه پوييده است و دوران 

مقاومت  ها،  آلمان  اشغال  "متاگزاس"،  ديكتاتورى 
آن،  گوناگون  هاى  گرايش  و  استعدادها  و  يونان 
نظامى،  غير  هاى  جنگ  سلطنت،  پيروزى  و  غلبه 
شكست كمونيست ها در 1949 و انتخابات 1952 

را در بر مى گيرد .
شخصيت  عنوان  به  هنرمندان  ى  دسته  اعضاى 
هاى قصه ى مردمى و عامى پسندى كه به نمايش 
و  روانشناسى  بر  تكيه  با  ورزند،  مى  مبادرت  آن 
طرز فكر هر شخصيت داستان و با توجه به دوره 
سير  و  يونان  با  ارتباطشان  باب  در  تاريخى،  ى 

تكاملى آن، از سطوح و موقعيت هاى متعدد، براى 
يكديگر شرح داده و نقل مى كنند . آن ها داراى نام 

هاى برجسته اى از " آتريدا " هستند .
كوتاه  تاريخ  در  بار  نخستين  براى  آنجلوپلوس 
سينماى يونان، تاسوس گودليس، اثرى كه تالشى 
آوردن  در  نمايش  به  براى  آرزومند  و  صادقانه 
دهد.  مى  شرح  را  دارد،  معاصر  يونان  هاى  رنج 
ارائه  بيننده  به  هايى  هدايت  آتريدا  به  هايى  كنايه 
اخير  تاريخ  به  نگاهى  به  دعوت  را  وى  و  كرده 
يونان، چه از لحاظ سياسى و چه از ديد اجتماعى، 
در  ريشه  كه  جهان،  سرنوشت  و  تقدير  نور  در 

دوران ديرين و كهن دارد، مى نمايد .

ابعاد تراژيك و حزن انگيز شخصيت ها در تضاد 
و كشاكشى كه آن ها را در برابر قدرت سياسى 
حكمران در گود مبارزه قرار مى دهد، مشاهده مى 

شود .

آن  از  پس  و  ساعته  چهار  آبرنگ  نقاشى  اين  با 
"شكارچيان"، ساخت 1977، كه با كشف بدن يك 
مى  آغاز  شكارچى  شش  توسط  پارتيزان  سرباز 
در  يونان  سياسى  تاريخ  داستان  معرف  و  شود 
سال هاى 1949 تا 1977 مى باشد، برخى از نشانه 
موضوعى  و  نگارشى  شناسى،  سبك  ثابت  هاى 
سينماى آنجلوپلوس از جمله وزن و ارزش تاريخ، 
متكى  شكلى  به  گونه،  تئاتر  فضاى  قدرت،  محك 
به نفس و بى تفاوت نسبت به گروه، عدم پذيرش 
اى  گونه  از  حمايت  در  قراردادى  سرايى  داستان 
كه به عمد كنار گذاشته شده، با دوربين هاى ثابت 

حس  آورنده  پديد  كه  بلند  متسلسل  هاى  شات  و 
تناوب زمان مى باشد، بنا نهاده گشت .

ژورى  هيئت  عضويت  به  آنجلوپلوس   1978 در 
آن  از  پس  سال  دو  و  درآمد  برلين  فيلم  فستيوال 
بار ديگر در اثرى تاريخى به نام "اسكندر كبير"، 
رخ  به  را  فيلمسازى  در  خود  قدرت  توليد 1980، 
همگان كشيد. داستان مستبدى كه با تغيير مسير 
ستمگرى  قالب  در  حكمرانى  روياى  قرن،  شاهراه 
توانمند را در سر مى پروراند . شخصى عام زاده 

كه به دست عامه نيز نابود گشت .

پس از ساخت مستندى كوتاه، در 1982، در آتن، 
همكارى  آكروپوليس  به  بازگشت  با  آنجلوپلوس 
خود را براى نخستين بار با تونينو گوئرا، شاعر و 
نمايشنامه نويس برجسته، آغاز نمود . اثر آن ها 
كه "سفر به سيترا"، 1984، نام داشت، در فستيوال 
بهترين  براى  الملل  بين  منتقدان  ى  جايزه  كن، 
هدف  و  زندگى  به  فيلم   . شد  برنده  را  داستان 
در  فيلمى  ساخت  قصد  كه  پردازد  مى  فيلمسازى 
رابطه با پدر خود و شخصى كه پس از سى سال 
اش  مادرى  سرزمين  به  اكنون  شوروى  به  تبعيد 
بازگشته را دارد . طياين روايت، از اجتماعى سخن 
در  معنويان  تمامى  ظاهر  به  كه  شود  مى  رانده 

آن ناچار به تبعيدند و آنجلوپلوس عموما در آن 
بيدارى و وارستگى خويش را با يونان دموكراتيك 
بيان مى دارد . در اين اثر تالش براى جستجوى 
هويت، كه عميقا توسط آنتونى نشاندار گشته بود، 
و  سفر،   . گردد  مى  جمعيت  ى  مطالعه  جايگزين 
اغلب به شكل بازگشت به خانه و تعيين مرز، پايه 

ى نوشته هاى خالق اثر به نظر مى رسد .

 ،1986 سال  در  و  سيترا"  به  "سفر  از  پس 
آنجلوپلوس فيلمى را تحت عنوان "پرورش دهنده 
ى زنبور عسل"و درباره پيرمردى كه خانواده اش 
را ترك گفته و اكنون در تنهايى خويش بسر مى 
سال  در  و  اثر  اين  از  پس  كرد.  كارگردانى  برد، 
اندازى  "چشم  عنوان  با  اثرى  آنجلوپلوس   ،1988
اين  موضوع  برد.  خويش  دوربين  جلوى  مه"  در 
فيلم كه درباره سفر دو كودك در پى پدرى خيالى 

ى  آزمايه  از  اى  نگاره  مثابه  به  همانا  كه  است 
دنيايى بى سو و فاقد روح مى ماند كه تنها چشم 
آن  تماشاى  به  قادر  آنجلوپلوس  چون  اى  نابغه 
است. بعدها كه تئو آنجلوپلوس برنده ى شير نقره 
اى ونيز شد، براى آشكار ساختن احساس خود، 
بيانى روشن از كاراكتر ارستس، شخصى كه در 
"بازيگران پى سپار" دو قهرمان فيلم را مالقات مى 

كند، داشت .
محصول  لك"،  لك  معلق  "گام  وى،  بعدى  فيلم 
1991، در مرز دو كشور خيالى و موهوم، در قلب 
روستايى پر از مهاجر به وقوع مى پيوندد. جايى 
كه يك روزنامه نگار گمان مى كند، سياستمدارى 
يافته  را  گشته  ناپديد  اسرارآميز  نحوى  به  كه 
است. با اين اثر آنجلوپلوس انعكاس انديشه ى تلخ 
خويش در رابطه با فقدان نقاط عطف در دنيا، از 

زمان تخريب ديوار برلين را آغاز مى كند.
در 1994، وى فيلمبردارى "نگاه خيره ى اوليس" 
را در كشورهاى منطقه بالكان آغاز نمود . اندرو 
هورتن در نوشته اش در رابطه با اين اثر، با بازى 
اوليس  ى  خيره  نگاه   "  » : گويد  مى  كيتل  هاروى 
يك سه گانه ى اديسه وار است . در يك سطح   "
به  و  بالكان  سينماى  هاى  ريشه  بر  جستجويى 
به  سفرى  همچنين   . نمايد  مى  سينما  خود  واقع 
دارنده  بر  در  برجسته  نحوى  به  و  بالكان  تاريخ 
ى تراژدى مداوم بوسنى است . و در پايان سفر 
منحصر به فرد مردى به اعماق زندگى، عشق ها 

و از دست رفته هايش را به تصوير مى كشد . »
" نگاه خيره ى اوليس " جايزه ى با ارزش هيات 
سال  فيلم  عنوان  و  الملل  بين  منتقدان  و  ژورى 
اروپا را يدك مى كشد . آنجلوپلوس در پروژه ى 
برادران لومى ير به مناسبت صد سالگى سينما نيز 

همكارى نمود .

تئو آنجلوپلوس باالخره با ساخته ى بعدى خود، 
را  كن  خواستنى  طالى  نخل  روز"،  يك  و  "ابديت 
بدست آورد و يونان را در مراسم جوايز آكادميك 
"ابديت  ويلمينگتون،  مايكل   . ساخت  مطرح  امريكا 
و يك روز" را مطالعه ى مسحوركننده ى بصرى 
گذشته  و  حال  در  سالخورده،  نگارشگرى  سفر 
تعريف كرد. در حاليكه ديويد استراتن در ورايتى، 
"، نوشت : نشان مى دهد كه تئو آنجلوپلوس سبك 
و زمينه ى كارى خود را مى پااليد . درست مانند 
هاى  زمينه  دوباره  كه  ديگر  بزرگ  سازان  فيلم 
با  آنجلوپلوس  پس  اند،  كرده  كاوش  را  مشابهى 
همچنين  و  ترين  درخشان  ترين،  شفاف  از  يكى 
عاطفى ترين سفرهاى بدين سان طوالنى خويش، 
درهاى جديدى گشوده و رشد نموده و پيش مى 

تازد . »

پس از موفقيت "ابديت و يك روز" آنجلوپلوس به 
مدت شش سال فيلمى نساخت تا اينكه سر انجام 
اى  مايه  درون  با  باشكوه  اثرى   2004 سال  در 
كارگردانى  را  گريان"  "دشت  نام  به  نوستالژيك 
قدرت  و  مايه  درون  حيث  از  فيلم  اين  كرد. 
كارگردانى در چنان مرتبه اى به سر مى برد كه 
آنجلوپلوس عنوان تريلوژى يا سه گانه را بر آن 
نهاد، چراكه معتقد بود كه اثرش ساخته اى است 
يك  عنصر  سه  هر  بردارنده  در  واحد  آن  در  كه 
سه گانه يعنى فاجعه، تهوع و تحول است. "دشت 
سرزمين  تاريخ  سال  سى  از  دورنمايى  گريان" 
يونان است كه آنجلوپلوس به شكلى سمبليك آنرا 
در قالب زندگى دختركى بينوا و درمانده به نام النى 
آورده است. النى به نوعى گوشه اى از حوادث و 
پيشامدهايى است كه در فاصله سالهاى 1919 تا 
1949 در يونان اتفاق افتاد. وقايعى چون هجرت، 
كه  اينها  مانند  و  غربت  كشى،  نسل  كشى،  برادر 
درود  آمد.  منطقه  آن  مردم  سر  بر  سالها  آن  در 

وسپاس بر اين گارگردان بزرگ تاريخ سينما.
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بشر پيش  از تاريخ
 (روايت  چارلز رابينسون ) بخش چهارم

انسان  نئاندرتال  كه  بود؟ 
-8-1 بين  000 , 120 و 000 , 70 سال  پيش  - يعني  قبل  و ضمن  
اوايل  آخرين  يخبندان  - در اروپا نژادي  از بشر مي زيست  كه  
درباره ي  آن  اطالعات  بسياري  در دست  داريم  در سال  1856 
بهترين  نمونه ي  آن  در دره ي  نئاندر (كلمه ي  تآل  در نئاندرتال  
اگر  شد،  يافت   آلمان   در  است )  دره   معني   به   آلماني   زبان   در 
كرمل   كوه   مانند  دوردستي ،  نقاط   در  مشابه   نمونه هاي   چه  
در فلسطين ، پيدا شده  است ، و از اينجاست  كه  آن  نوع  انسان  
را انسان  نئاندرتال  ناميده اند. انسان  نئاندرتال  داراي  قدي  به  
طول  يك  متر و پنجاه  و پنج  سانتيمتر، پيشاني  متمايل  به  عقب ، 
فك  اسفلي  تقريبًا بدون  چانه ، و مغزي  بزرگ تر از حد متوسط  
كنوني  بود؛ و در راه  رفتن  پاي  خود را روي  زمين  مي كشيد، 
در  يخبندان ،  شروع   از  پس   وي ،  نمي ايستاد.  راست   كامًال  و 
دهانه هاي  غارها مي زيست  و داراي  ابزارهاي  مانند تبر، چاقو، 
قلم  كنده كاري ، و مته  از سنگ  چخماق  و استخوان  بود. همچنين  
از آتش  استفاده  مي كرد و لباس  مي پوشيد و، گذشته  از اين ، 
مردگان  خود را با ابزارهاي  آنها در كف  غارها دفن  مي كرد؛ 
داشت   ساده   مذهبي   كه   بگيريم   نتيجه   مي توانيم   اين رو  از  و 
قرارداد،  طبق   بود.  معتقد  مرگ   از  پس   زندگي   و  ارواح   به   و 
فرهنگ  او را موستري  مي ناميم ، زيرا بسياري  از ابزارهاي  او 
در جايي  به نام  غار لوموستيه  در فرانسه  يافت  شده  است ، اما 
اين  وجه  تسميه  چندان  درست  نيست ، زيرا فرهنگها، مانند خود 
افراد، با يكديگر به  مقدار زياد آميخته  مي شدند. احتماًال انسان  
او  خود  سرانجام   اما  است ،  بوده   ما  نياكان   از  يكي   نئاندرتال  

جذب  نژادهاي  ديگر شد. 

انسان  اورينياكي  كيست ؟ 
 , حدود 000  در  كه   امروزي   بشر  يعني   دانا»،  «انسان    1-9-
70 سال  پيش  و طي  آخرين  دوره ي  يخبندان  پديد آمد، به  طور 
كلي  اورينياكي  ناميده  مي شود، و اين  نام  از غار اورينياك  در 
است .  شده   گرفته   فرانسه   در  گارون   روخانه ي   علياي   قسمت  
احتمال  مي رود كه  بشر امروزي  هم  از نسل  اورينياكي  و هم  
از نسل  نئاندرتالي  انسان  دانا باشد. با وجود اختالف  بسيار 
ميان  انسان  نئاندرتال  و انسان  امروزي ، دو قوم  كه  با يكديگر 
مياني ،  مرحله اي   و  مي آميزند،  هم   با  هميشه   مي شوند  مواجه  
يعني  آميزش  انسان  نئاندرتال  و انسان  امروزي ، با مشاهده ي  
استخوانهايي  كه  در ناحيه ي  جليل  در فلسطين  به  دست  آمده  
است ، به  ثبوت  مي رسد. انسان  دانا به  صورت  امروزي ، احتماًال 
از نسل  بعضي  از افراد نژاد نئاندرتال  است . نژاد ديگري  هرگز 
را  او  اعقاب   و  است ،  نگرفته   را  اورينياكي   نژاد  جاي   كامًال 
مي توان  در بعضي  از قسمتهاي  ويلز، ايرلند، فرانسه ، اسپانيا، 
انسان   نوع   اين   كرد.  مشاهده   ديگر  نقاط   و  الجزاير،  پرتقال ، 
حدود  (در  بلندتر  قدي   اما  بود،  سبك تر  نئاندرتال   انسان   از 
بزرگ تر  جمجمه اي   و  سانتيمتر)  هفت   و  شصت   و  صد  يك  
و  برجسته ،  فكش   پهن تر،  بيني   درازتر،  او  دستهاي   داشت . 
چانه اش  ضعيف  بود. احتماًال مشهورترين  شعبه ي  اورينياكي  
نوع  كرومانيون  بوده  است ، كه  به  نام  غاري  به  همين  اسم  در 
ناحيه ي  دوردوني  موسوم  شده  است ؛ اما نژادهاي  ديگري  نيز 
هم زمان  آنها در جهان  وجود داشت . يكي  از آنها قومي  زنگي  
ماننده  بوده  است  كه  استخوانهاي  او را در غار گريمالدي  در 

سواحل  شمالي  ايتاليا يافته اند. 

انسان  اوينياكي  چگونه  مي زيست ؟ 
-10-1 افراد نژاد اورينياكي  ميوه ها و گياهان  جنگلي ، گوشت  
گوزن  شمالي  و ساير حيوانات  را مي خوردند، و همچنين  انواع  
بودند  ساخته   استخوان   يا  شاخ   از  كه   هايي   نيزه   با  را  ماهي  
عاج   و  شمالي   گوزن   از  را  شاخ   و  استخوان   مي كردند.  صيد 
را از ماموت ، كه  اكنون  از بين  رفته  است ، به  دست  مي آوردند. 
در كشتن  حيوانات  و افراد ديگر، به  جاي  نيزه ، چوب  به  كار 
خز  و  پوست   از  استخواني   سوزنهاي   با  آن   زنان   مي بردند. 
و  گردنبندها  با  را  خود  گاهگاه   و  مي دوختند،  لباس   جانوران  
زينت آالتي  از صدف  و عاج  مي آراستند؛ چربي  حيواني  را در 
ظرفهاي  سنگي  براي  روشنايي  مي سوزاندند، و خود را با آتش  
گرم  مي كردند. اغلب  نيز مردگان  خود را با ابزارهاي  آنان  در 
اقامتگاه  خود به  خاك  مي سپردند تا مردگان  در آن  دنيا از آن  
استفاده  كنند، و گاهگاه  رنگ  قرمز گل  اخرا بر روي  جسد آنها 
بازگشت   آرزوي   و  خون   يادآور  ترديد  بدون   كه   مي ماليدند، 
حيات  به  بدن  مردگان  بود. در هواي  سرد در دهانه ي  غارها 
مي زيستند، اما در هواي  گرم  بيرون  مي آمدند و سوراخهايي  
در زمين  مي كندند و كلبه هايي  از شاخه  و پوست  مي ساختند. 

يخ
تار

نامزدهاى بخش هاى مختلف اسكار 2012 اعالم شد

جدايى...تاريخ 
ساز خواهد شد؟

بهترين  براى  نامزدى  دو  با  سيمين  از  نادر  جدايى 
تاريخ  در  زبان  خارجى  فيلم  بهترين  و  فيلمنامه 

سينماى ايران بى رقيب شد
از حدود يك ماه پيش و آغاز فصل جوايز سينمايى، 
و  هشتاد  برندگان  و  نامزدها  مورد  در  گمانه زنى ها 
چهارمين دوره جوايز اسكار كه 26 فوريه در كداك 
گرفته  شدت  شد،  خواهد  برگزار  آنجلس  لس  تيا تر 
نامزدهاى  كلى  چارچوب  كار  جاى  اين  تا  است. 
احتمالى تعدادى از 24 بخش جوايز اسكار 2012 شكل 
گرفته و تا حدودى مى توان حدس زد چه فيلم هايى در 
اين دوره جوايز آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى، 

پيشتاز خواهند بود.
امسال در بخش فيلم خارجى زبان 63 كشور نمايندگان خود را معرفى 
كرده اند. انتخاب نامزدهاى اين بخش در دو مرحله صورت گرفت كه 
فيلم  اين 9  ميان  از  دوم  مرحله  در  خارجى زبان  فيلم  كميته  نهايت  در 
پنج نامزد نهايى را انتخاب كرد كه اسامى آنها عصر سه شنبه گذشته 
به وقت ايران همراه نامزدهاى ديگر بخش ها اعالم شد. در اين بخش 
فيلم هاى كله خر (ميشل. آر روسكام، بلژيك)، پا نوشت (جوزف سدار، 
رژيم اشغالگر قدس)، در تاريكى (آنى يژكا هوالند، لهستان)، آقاى الزار 
خواهند  ايران  از  سيمين  از  نادر  جدايى  رقيب  كانادا)  فاالردو،  (فيليپ 

بود. 
تا اين جاى كار رقابت اصلى بين سه فيلم است، فيلم بلژيكى كله خر، 
فيلم اسرائيلى پانوشت و جدايى نادر از سيمين كه در اين ميان به جز 
فيلم اصغر فرهادى، ذات سينما و جادوى آن در فيلم كله خر بيشتر 
است. سواى اينكه در نظر بگيريم جدايى... تا حاال بيشترين جوايز را 
نظر  همچنين  و  است  برده  رقبايش  ميان  در  جهانى  جشنواره هاي  از 
جايزه  (همان  هاليوود  خارجى  روزنامه نگاران  دل  و  دنيا  كل  منتقدان 
گلدن گالب) را هم برده است و بيشترين احتمال را براى بردن بهترين 
فيلم خارجى اسكار دارد، روشن است كه وجه سياسى آن دست كم از 
طرف دولت آمريكا غير قابل انكار هست. بنابراين در اين صورت قطعا 

شانس نخست متعلق به فيلم جدايى... خواهد بود.
عاليق  باشد  قرار  حال  عين  در  اگر  كه  هست  هم  ديگرى  احتمال  اما 
وجود  آنها  ميان  در  يهودى  زيادى  تعداد  كه  اسكار  آكادمى  اعضاى 
دارد، عامل تعيين كننده باشد كه ترديدى در آن نيست آن وقت مى شود 
گفت كه پانوشت به عنوان يك فيلم اسرائيلي، از نظر هنرى و سينمايى 
به شدت قابليت اين را دارد كه اعضاى آكادمى اسكار، از ارزش هاى 

سينمايى آن دفاع كنند.

اتفاق منحصر به فرد براى سينماى ايران
جدايى... نامزد بهترين فيلمنامه اورجينال شد. اين خبر از جهات مختلف 
اصغر  رقباى  است.  خارجى  فيلم  بهترين  نامزدى  از  تر  مهم  بسيار 
فرهادى در اين بخش ميشل هازاناويسيوس (آرتيست)، كريستن ويگ، 

آنى مامولو (ساقدوش ها)،
در  (نيمه شب  آلن  وودى  و   (MARGIN CALL) چندر  سى  جى. 
پاريس) هستند. فيلم فرهادى اخيرا جايزه بهترين فيلمنامه را از انجمن 
منتقدان فيلم لس آنجلس دريافت كرد. دريافت اين جايزه از سوى يكى 
نشان  آمريكا  در  سينمايي  منتقدان  گروه   بانفوذترين  و  مهم ترين  از 
بخش  بجز  امسال  اسكار  جوايز  در  سيمين  از  جدايى نادر  مى دهد، 
فيلم خارجى زبان در ديگر بخش ها هم مى تواند فرصت رقابت داشته 
باشد. برابر با قوانين آكادمى هر فيلم خارجى زبان در صورت داشتن 
شرايط الزم مى تواند در ديگر بخش ها هم رقابت كند. منظور از فيلم 
شده  توليد  آمريكا  اياالت متحده  از  خارج  كه  است  فيلمى  خارجى زبان 

باشد و بخش زيادى از ديالوگ هاى آن به زبان غيرانگليسى باشد.
نامزدهاى ديگر بخش هاى اسكار 2012

عصر سه شنبه اسامى نامزدهاى ساير بخش ها هم اعالم شد. به اين 
جدى ترين  به   2012 سال  طاليى  مجسمه  بردن  براى  رقابت  ترتيب 

مرحله خود رسيد. نامزدهاى ساير بخش ها به ترتيب زير است:
بهترين فيلم: آرتيست، اوالد، بسيار بلند و فوق العاده نزديك، خدمتكار، 

هوگو، نيمه شب در پاريس، مانى بال، درخت زندگى و اسب جنگى.
بهترين بازيگر مرد: دميان بيشير (يك زندگى بهتر)، جرج كلونى (اوالد)، 
ژان دوژاردين (آرتيست)، گرى الدمن (بندزن خياط سرباز جاسوس)، 

براد پيت (مانى بال).
بهترين بازيگر زن: گلن كلوز (آلبرت نابس)، وايوال ديويس (خدمتكار)، 

رونى مارا (دخترى با خالكوبى اژدها)، مريل استريپ (بانوى آهنين)، 
ميشل ويليامز (هفته من با مريلين).

هيل  جونا  مريلين)،  با  من  (هفته  برانا  كنت  مكمل:  مرد  بازيگر  بهترين 
ماكس  (مبتدى ها)،  پالمر  كريستوفر  (جنگجو)،  نولتى  نيك  (مانى بال)، 

فن سيدو (بسيار بلند و فوق العاده نزديك).
جاستين  جسيكا  (آرتيست)،  بژو  برنيس  مكمل:  زن  بازيگر  بهترين 
(خدمتكار)، مليسا مك كارتى (ساقدوش ها)، جنت مك تير (آلبرت نابس)، 

اكتاويا اسپنسر (خدمتكار).
ميشل  پاريس)،  در  (نيمه شب  آلن  وودى  كارگردانى:  بهترين 
آلكساندر  زندگى)،  (درخت  ماليك  ترنس  (آرتيست)،  هازاناويسيوس 

مارتين  (اوالد)،  اسكورسيزى (هوگو).پاين 
اقتباسى:  فيلمنامه  راش بهترين  جيم  فمسن،  نت  پاين،  الكساندر 

(نيمه  ويلمن  هسلوبو  گرنت  كلونى،  جرج  (هوگو)،  لوگان  جان  (اوالد)، 
ماه مارس)، استيون زيليان، آرون سوركين، استن چروين (مانى بال)، 

بريجت اكانر، پيتر استراوان (بندزن خياط سرباز جاسوس).
بهترين فيلم انيميشن: گربه اى در پاريس، ريكو و چيتا، پانداى كونگ فو 

كار 2،گربه چكمه پوش، رنگو.

نامه  تبريك  داريوش مهرجويي براى اصغر فرهادى
حاال نوبت طلسم اسكار است كه شكسته شود!

با  را  ايران  سينماي  بين المللي  جايزه  نخستين  كه  مهرجويي  داريوش 
فيلم گاو از جشنواره شيكاگو كسب كرده در يادداشتي كه نسخه اي 
از آن در اختيار كافه سينما قرار گرفته نامزدي جدايي نادر از سيمين 

را در دو بخش اسكار تبريك گفت. در متن اين يادداشت آمده است:
كه  طور  همان  اميدوارم  و  گويم  مي  تبريك  عزيز  فرهادي  اصغر  به 
طلسم جايزه نوبل شكسته شد، اين بار طلسم جايزه اسكار توسط تو 
شكسته شود و همه دوستداران سينماي ايران با دسته گل به استقبالت 

بيايند.

فرهادي پس از نامزدي در اسكار گفت:
اين موفقيت تنها براي من نخواهد بود

اين  نامزدي  سيمين»،  از  نادر  «جدايي  فيلم  كارگردان  فرهادي،  اصغر 
نامزدي  البته  و  دانست  ارزشمند  اتفاقي  اسكار  بخش  دو  در  را  فيلم 
اعالم  از  پس  فرهادي  ارزشمندتر.اصغر  را  فيلمنامه  بهترين  بخش  در 
نامزدي فيلمش در جوايز اسكار در پاسخ به سواالت خبرنگار هاليوود 
معناي  من  براي  فيلمنامه  بهترين  نامزدي،  دو  بين  از  گفت:  ريپورتر 
ديگري دارد، چون پيش از هرچيز من كارم را با نوشتن شروع كردم. 
وي در پاسخ به اين سوال كه در لحظه شنيدن خبر كجا و در چه حالي 
بعدي ام  فيلمنامه  از  صحنه اي  نوشتن  حال  در  داد:  پاسخ  است،  بوده 
گرهي  كردن  باز  دنبال  و  هستم  درگير  آن  با  است  روز  دو  كه  بودم 
در  داد.فرهادي  من  به  را  خبر  اين  دستيارم  كه  بودم  صحنه  اين  در 
بوده  چه  فيلمنامه  شدن  كانديدا  درباره  پيش بيني اش  اينكه  به  پاسخ 
است، گفت: در مورد نامزدي بهترين فيلم خارجي حدس مي زدم، اما 
پاسخ  در  ادامه  در  مي زدم.وي  حدس  كمتر  فيلمنامه  بهترين  مورد  در 
گفت:  دارد،  معنايي  چه  برايش  اسكار  در  شدن  كانديدا  كه  سوال  اين 
فرهنگ هاي  در  مردم  امروز  چه  اگر  كه  است  آن  معنايش  مهم ترين 
تمام  مشترك  زبان  اما  مي گويند،  سخن  مختلف  زبان هاي  به  مختلف 
جايزه  اگر  اينكه  درباره  ايراني  كارگردان  است.اين  سينما  دنيا،  مردم 
اسكار فيلمنامه را ببرد چه حسي خواهد داشت، گفت: اين موفقيت تنها 
براي من نخواهد بود، بلكه متعلق به همه كارگرداناني خواهد بود كه 
به زبان هايي غير از انگليسي فيلم مي سازند. اين به معناي آن است كه 
زبان نمي تواند مانعي در ارتباط برقرار كردن تماشاگران با فيلم ها در 

دنياي سينما باشد. سينما يك زبان مشترك جهاني است.
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هنر موسيقى شنيدن
على صالحى

اگر بخواهيم يك ساختمان را برسى كنيم نسبت به نوع مشاهده ممكن 
است چند نوع قضاوت بشود . اگر خيلى سطحى بيك ساختمان نگاه 
صورت  اين  در  باشد  داشته  خوبى  نماى  بيرون  از  است  كافى  كنيم 
نغمه  داراى  كه  آهنگ  يك   . كرد  خواهد  جلب  را  ما  توجه  بالفاصله 
زيبائى است همين حال را دارد زيرا ملودى بيش از هر چيز شنونده 
را جلب ميكند . اما در بررسى دقيقتر بايد داخل ساختمان را از حيث 
در   . دهيم  قرار  توجه  مورد  نور  كيفيت  و  اطاقها  ترتيب  و  ارتباط 
اينصورت مانند آنست كه به ارتباط اجزا نغمه ها يعنى شكل و فرم 

موسيقى پى برده باشيم. 
در يك بررسى كامل عالوه بر اينها بايد به استحكام ساختمان از نظر 

آن  ساختن  در  آيا  بينيم  به  و  توجه كنيم  آن  مصالح  مقاومت  و  فنيى 
حساب درست بكار برده شده پى ها بحد كافى مستحكم است براى 

ديوارها نسبت الزم مصالح صرف شده است يا نه. 
و دراين زمينه بايد به اطالع از هارمونى ، كنتر پوان ، و اركستراسيون 

موسيقى را مورد مطالعه قرار داد. 
در موسيقى سبك ملوديهاى زيبا و ضرب قوى و منظم بيش از همه 
شنونده را جلب ميكند. تقريبا تمام باله ها بدون اثالع كافى از موسيقى 
ممكن است شنونده را محظوظ كند . با اينهمه نبايد به زيبائى آهنگ 
اكتفا كرد زيرا با وجود سادگى و روانى نغمه غالبا آهنگساز با استفاده 
از طنين سازهاى گوناگون آهنگ را از تركيب ملوديهاى مختلف بوجود 

مياورد و اين نكات معموال از نظر شنونده عادى دور ميماند. 
بعضى از آهنگسازان مانند چايكوفسكى ، سن سانس ، بيزه ،گونو ، در 

آثار خود نغمه هاى جذاب و حساس بكار برده اند. 
بعضى ديگر با اثر هارمونى اصوات ، ايده موسيقى را بوجود مى آورند 
. اغلب آثار بتهوون در اين زمينه است. و باز آهنگسارانى هستند كه 
با معمار ى اصوات و حركت نغمه هاى مختلف آهنگ ساخته اند. باخ 

يكى از استادان اين مكتب است. 
در هر حال شنونده بايد به طرز بسط آهنگ نيز توجه داشته باشد و 

دقت كند كه يك نغمه ساده چگونه گسترش ميابيد. 
گسترش آهنگ در هر مكتبى به نوع خاصى صورت ميگيرد . با خ با 
بكار بردن فوگ و كنتر پوان موسيقى را بسط ميدهد . در فوگ ملودى 
بصورت اشكال مختلف در ميايد . شنونده اى كه باين نوع موسيقى 
آشنا نباشد بجز چند آهنگ مكرر چيزى نمى شنود در حالى كه اين 
اهنگها در هر بار با تغييرات ديگر توام است و دنيائى از هنر در هر 
گسترش جديد نهفته است در وارياسيونها يك آهنگ ساده بصورتهاى 
مختلف تكرار ميشود در هر بار با آنكه ملودى اصلى حفظ شده آهنگ 

اصلى با آرايش و تزئينات جديد بگوش ميرسد. 
هنرى  نكات  از  باشد  داشته  توجه  اصلى  ملودى  به  فقط  شنونده  اگر 
آن غفلت خواهد كرد در حالى كه ملودى به تنهائى هيچ اهميت ندارد. 

در واقع سازنده آهنگ با آن ساختمانهاى مختلفى ميسازد كه از دور 
همه يك نما و شكل دارند اما از نزديك معلوم ميشود كه ريزه كارى بنا 
داراى شيوه هاى مختلف است . گاهى آهنگساز از تم و نغمه اهنگساز 

ديگر ى براى وارياسيونهاى خود استفادده ميكند. 
ارزش  و  است  اقتباس  نوعى  كار  اين  كرد  تصور  نبايد  مورد  اين  در 
اصيل ندارد حقيقت بر خالف آنست زيرا تمهائى كه براى وارياسيون 

بكار ميرود معموال كوتاه ساده و بى اهميت است و آهنگساز با انتخاب 
آن ميخواهد قدرت خود را در بسط آهنگ و پروراندن موضوع بيان 

كند. 
چنانكه برامس در وارياسيون روى يك تم هايدن با راخمانينوف در 
راپسودى روى يك تم پاگانينى اثر اركسترى پيانيستيك بزرگ بوجود 

آورده اند و تمهاى عاريتى ارزش كار آنها را كم نميكند. 
اما  ميگرفت  صورت  معينى  قاعده  با  آهنگ  بسط  كالسيك  مكتب  در 
از  اغلب  و  ميكردند  رعايت  را  قاعده  حدود  تنها  كالسيك  آهنگسازان 
ساير  و  واگنر   . بودند  برخوردار  موسيقى  گسترش  نوع  در  آزادى 
از  اغلب  و  ميكردند  رعايت  را  قاعده  حدود  تنها  كالسيك  آهنگسازان 
ساير  و  واگنر  بودند.  برخوردار  موسيقى  گسترش  نوع  در  آزادى 
آهنگسازان مكتب رومانتيك شيوه ديگرى در ساختن آهنگ داشتند و 
آنها براى گسترش نغمه به تغيير حالت و ايجاد افه موسيقى با طنين 

سازهاى مختلف مى پرداختند . 
آهنگسازان مدرن كه غالبا پيرو مكتب هاى آتاونال يا پوليتونال هستند 
اصوال به نغمه و ملودى توجهى ندارند و حتى ميكوشند كه از ساختن 
نغمه مشخص و هارمونى كالسيك احتراز كنند . البته شنيدن اينگونه 

موسيقى با در نظر گرفتن اصول كالسيك بى نتيجه است. اصوال براى 
هر نوع موسيقى بايد اصول همان مكتب را ميزان سنجش قرار داد. در 
آهنگهائى كه براى ساز تنها تصنيف ميشود اغلب پيانو با اركستر با 
ساز اصلى همراهى ميكند . در اين مورد بايد از فن نوازندگى هر ساز 

نيز اطالع كافى داشت. 
براى  و  مشكل  سازها  براى بعضى  صوتى  فواصل  از  اجراى بعضى 
دسته ديگرى از سازها آسان است.بنظر ميرسد كه هر چه قطعه تندتر 
نواخته شود اجراى آن مشگلتر است و يا هر آهنگ كه پر صداتر به 
گوش برسد جالب تر است در حاليكه اجراى قطعات آهسته و كم صدا 
از  بمراتب  گاهى  و  شود  نواخته  بايد  بسيار  فهم  و  دستى  زبر  با  نيز 

اجراى قطعات تند مشكلتر است. 
شنونده مبتدى غالبا اشتباه ميكند و مثال اجراى آرپژ هاى تند پيانو را 
نشانه هنرمندى نوازند مى پندارد و اجراى مشكل قسمتهاى ديگر از 

نظر او پنهان مى ماند. 
قرار  توجه  مورد  ايران  در  كافى  باندازه  هنوز  اپرا  و  آواز  موسيقى 
نيست  شعر  بيان  وسيله  تنها  آواز  اپرائى  موسيقى  در   . است  نگرفته 
و اغلب آوازى كه خوانده ميشود از حيث بيان شعرى نامفهوم است. 

كالم در واقع وسيله اى براى جلوه هنر آوازى است و نوعى موسيقى 
بسيار  فنى  نكات  صدا  نوع  هر  براى  آهنگ  سازنده  ميكند.  تفسير  را 
مانند كشش صدا ، فواصل مشكل و تريل و پاساژ هاى تكنيكى آوازى 

قرار ميدهد كه اجراى آن براى هر كس مقدور نيست. 
عوض  در  اما  ميشود  توجه  آواز  تكنيك  به  كمتر  مذهبى  موسيقى  در 
آهنگساز به احساس مذهبى بسيار توجه دارد و با انتخاب موسيقى 
رنج  و  و  درد  و  نيايش  هاى  صحنه  دردناك  يا  هيجان  پر  يا  سنگين 
سازها  و  انسان  صداى  با  آنرا  امثال  و  استغفار  و  روحانى  شادى  و 

مطابقت مى دهند. 
غالبا شنوندگان موسيقى ميخواهند به قطعاتى كه مى پسندند بيشتر 
گوش بدهند و در نتيجه از درك آهنگهائى كه فهم آنها مشكل تر است 

غفلت ميكنند. 
اين وظيفه دوستداران موسيقى است كه به شنوندگان مبتدى ياد آورى 
بيشتر  اند  داده  تشخيص  مانوس  نا  كه  را  آهنگها  آن  بخصوص  كنند 
گوش بدهند چه مسلم است كه به اين طريق بسيار از مشكالت شنيدن 

با توجه و دقت شنونده آسان ميشود.

منبع:
مجله موسيقى اسفند سال پنجاه و دو

جاستين بيبر مستقيما" با خدا 
صحبت مى كند!

   

يك  است  معتقد  و  است  مسيحى  يك  ساله   17 پاپ  ستاره  اين 
كند  مى  كنترل  و  هدايت  را  انسانها  ما  همه  زندگى  برتر  قدرت 
اما براى عبادت كردن و تقويت ايمانش به كليسا نمى رود و در 

خلوت خودش با خدا صحبت مى كند. 
هستند  مذهبى  كه  كسانى  از  بسيارى  كنم  مى  فكر  گفت:"من  او 

براى عبادت خداوند ، راه اشتباهى را در پيش گرفته اند." 

"آنها فقط براى رفع تكليف به كليسا مى روند . نمى خواهم به 
آنها بى احترامى كنم اما اين دسته از مردم بجاى اينكه واقعا" با 
خدا صحبت كنند و او را عبادت كنند فقط از روى عادت به كليسا 
مى روند.من ترجيح مى دهم خودم مستقيم با خدا صحبت كنم و 

براى اينكار به كليسا رفتن احتياجى ندارم." 
اگرچه اين خواننده مشهور كم سن و سال براى عبادت به كليسا 
نمى رود اما اخيرا" صورت مسيح را روى ساق پاى چپ خود 

تاتو كرده است. 
جاستين بيبر اخيرا" در يك مصاحبه از كسانى كه سعى مى كنند 

موقعيت او را تضعيف كنند، گله كرده است. 
او گفت:"در حال حاضر كه موفقيتهاى زيادى كسب كرده ام و 
مشهور شده ام ، همه سعى مى كنند مرا تضعيف كنند .همه به 
نوعى سعى مى كنند كه ايرادى در من پيدا كنند و مانع پيشرفت 

من شوند." 
"دقيقا" مثل فلويد مى ودر ، او بهترين بوكسور جهان است اما 
قهرمان  يك  به  و  است  كرده  كسب  زيادى  موفقيتهاى  كه  حاال 
تبديل شده است ، هربار كه قرار است در يك مسابقه شركت كند 

، مردم پيش خودشان مى گويند ، اين بار او مى بازد

  ريحانا تا نيمه هاى شب

 ورزش مى كند!  
ريحانا از ورزش كردن تا ساعت 2 صبح لذت مى برد. 

خواننده  اين  كه  كرد  فاش  ريحانا  بدنسازى  مربى  نونز،  آرى 
زيباى هاليوود كه چهار سال است با او تمرين مى كند ،به اندام 
مناسبى  ظاهر  هميشه  اينكه  وبراى  دهد  مى  اهميت  خيلى  خود 
داشت باشد، زمان زيادى را به تمرينات ورزشى اختصاص مى 
تا  است  دسترس  در  و  آماده  هميشه  اى  حرفه  مربى  اين  دهد. 

ريحانا هر زمان كه دوست دارد بتواند با او تمرين كند. 
كامال"  اى  تجربه  ريحانا  مانند  هنرمندى  با  كردن  گفت:"كار  او 

متفاوت است." 

." هر وقت كه او آماده باشد باهم تمرين مى كنيم. حتى اگر در 
جاده باشيم و يا ساعت 2 صبح باشد بازهم فرقى نمى كند. من 
هر هفت روز هفته ، 24 ساعته منتظر تماس او هستم و براى 

تمرين كردن با او آماده ام." 

آرى نونز كه تابحال با هنرمندان بسيار زيادى كار كرده است 
فاش كرد كه ريحانا فقط از روى اجبار و ضرورت تمرين نمى 

كند او واقعا" عاشق ورزش كردن است. 
عادت  ورزشى  تمرينات  انجام  به  او  گفت:"  "شيپ"  مجله  به  او 
دارد زيرا اينكار بخشى از حرفه اوست اما ريحانا فقط از روى 
اجبار تمرين نمى كند ،او عاشق ورزش كردن است و به همين 

دليل گاهى بيش از آنچه كه الزم است ،ورزش مى كند." 
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رشيد بهبودف
كاوه رهنما

حتى اگر زبان تركى بلد نباشيد اين قطعه زيبا اثر آرام بخشى روى 
شما خواهد گذاشت و شايد باالتر، كمى هم با احساسات شما بازى 

كند. 
رشيد بهبودف (Rashid Behbudov) متولد 1915 فرزند مجيد يكى 
زبان  آذرى  هاى  سرزمين  در  بيستم  قرن  خوانندگان  بزرگترين  از 
محسوب ميشود. شهرت اصلى او بخاطر اجراى ترانه هاى عاشقانه 
تهيه   (Tofig Guliev) قليوف  توفيق  توسط  كه  آنهايى  بخصوص 

شده است مى باشد. 
در  را  ثروتمند  بازرگان  يك  نقش  كه  شد  آغاز  زمانى  از  او  شهرت 
 (Arshin Mal Alan) آالن  مال  آرشين  معروف  موزيكال  نمايش 

بازى كرد. 
او به كشورهاى زيادى از جمله ايران، انگليس، فنالند، تركيه، چين، 
بلغارستان، بلژيك، اتيوپى، هند، عراق، شيلى، آرژانتين و ... سفر كرد 
در  كه  بطورى  خواند  زبان  آن  به  اى  ترانه  حداقل  كشور  هر  در  و 
مجموعه آثار او حدود 50 ترانه به زبانى هاى غير آذرى و از جمله 
فارسى موجود است. فعاليت او در زمينه موسيقى محلى بقدرى بود 
كه در سراسر ممالك آذرى زبان نام رشيد بهبودف همواره در كنار 

موسيقى فولك به ميان مى آيد. 
او در شهر تفليس (گرجستان) بدنيا آمد و پس از فراگيرى مقدمات 
موسيقى نزد پدر كه او نيز خوانند بزرگى بود، در ايروان (ارمنستان) 
آن  كنار  در  و  كرد  فعاليت  به  شروع   Jazz موسيقى  گروه  يك  در 
داشت.  بعهده  را  خوانندگى  نقش  ايروان  فيالرمونيك  اركستر  در 
وى همچنين در سالهاى 1938 تا 1944 خواننده بى همتاى تنور در 

Opera House ايروان بود. 
همانند بسيارى ديگر از هنرمندان مردم دوست بود و براى مصالح 
روسيه  نماينده  بعنوان  دوم  جهانى  جنگ  از  بعد  ميكرد.  كار  عموم 
بوداپست  در  جوانان  دمكراسى  كنفرانس  در  تا  رفت  مجارستان  به 
در  قطعاتى  اجراى  به  سفير  نقش  بر  عالوه  آنجا  در  كند،  شركت 
ارتباط با موضوع كنفرانس پرداخت و جايزه بزرگ بين المللى نيز 

دريافت كرد. 
رشيد بهبودف و كارميل وزيرف نوازنده گارمن بدليل توانايى هاى 
بيش از حد در خوانندگى، ديگر ايروان توانايى پروش چنين هنرمندى 
را نداشت اين بود كه در سال 1945 به آذربايجان رفت و در آنجا 
فعاليت هنرى خود را ادامه داد. در سالهاى 46 تا 56 او سوليست 
در   60 تا   53 سالهاى  طى  همچنين  و  بود  آذربايجان  فيالرمونيك 

Azerbaijan State Opera همواره حرف آخر را ميزد. 

 State Concert در  آموزشى  هاى  فعاليت  به  همچنين  وى 
Ensemble بين سالهاى 57 59 پرداخت و در سال 1966 مجموعه 
به  امروزه  كه  كرد  تاسيس   State Song Theater عنوان  تحت  اى 

Behbudov Theater تغيير نام پيدا كرده است. 
و  كار  روز  هر  شب،  تا 8  صبح  از 8  بود  كارى  پر  انسان  بهبودف 
تمرين ميكرد. جالب هست كه بدانيد او ادبيات بسيار قوى هم داشت 
با  كالم  كه  ميكرد  احساس  اگر  آهنگساز  و  شاعر  با  كار  هنگام  و 
موسيقى هم خوانى ندارد به سليقه خود پيشنهاد تغيير كالم را ميداد 

كه اغلب هم با آن موافقت ميشد. 
او پا فراتر از اين هم ميگذاشت و در بسيارى موارد ملودى قطعات را 
نيز به نظر خود تغيير ميداد! بارها و بارها اتفاق افتاده بود كه شبها 
بدون لحظه اى خوابيدن براى تمرين و ساخت قطعات اپراى بطور 

مدام كار كند. 
او عالقه بسيار زيادى به ترانه هاى عاشقانه و ترانه هايى داشت كه 
در آن از مهر و محبت صحبت ميشود و به همين خاطر اغلب ترانه 
محتوى  از  دسته  اين  در  كرد  اجرا  خارجى  هاى  زبان  به  كه  هايى 

بودند. 
زبان  به  مختلف  كشورهاى  محلى  هاى  ترانه  اجراى  بر  عالوه  او 
زبانهايى  به  نيز  را  خودش  زيباى  كارهاى  از  بسيارى  خودشان، 
مانند فارسى، انگليسى، روسى و ... ترجمه و اجرا كرد. وى همچنين 
و  آلمانى  انگليسى،  زبانهاى  به  راحتى  به  كه  داشت  را  اين  توانايى 
هاى  ترانه  او  كه  بودند  معتقد  نيز  بسيارى  و  كند  صحبت  فرانسه 
اگر  شايد  ميكند.  اجرا  روس  خوانندگان  از  بهتر  بمراتب  را  روسى 
هم  زودتر  ها  صحبت  اين  با  باشيد  شنيده  را  او  (مادر)   Ana ترانه 

عقيده شويد. 

او در سال 1973 درگذشت و در تمام مدت زندگى صداى خود را 
آنچنان پرورش داد و از آن محافظت كرد كه گويى همواره صدايى 

در حد سن پختگى دارد. 
بجاى  اپرا  و  پاپ  خوانندگى  جديد  هاى  شيوه  در  بدعتى  چنان  وى 
در  سعى  زبان  آذرى  هاى  خواننده  از  بسيارى  امروزه  كه  گذاشت 
تقليد از روشهاى خوانندگى او ميكنند. ترانه هاى زيبايى مانند الله 
ها، مادر، كوچه ها، ريحان و ... كه گوش آشناى بسيار از ايرانى ها 
هست و به نوعى همواره جز موسيقى محلى آذرى زبانان ايران هم 

محسوب ميشود، هرگز از خاطره ها نمى رود.

 
کالس های دف، سنتور، 

سه تار،
رقص و خطاطی

 
جهت بزرگساالن و نوجوانان

 

 
شنبه ها از ساعت

 

 18.00-13.00  
توسط استادان مجرب

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

 

 کالس های تئاتر
 جهت کودکان  و نوجوانان

 

 شنبه ها  از ساعت 
18.00—17.00 

توسط سوسن فرخ نيا
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 

 :آدرس پستی
Andisheh School 
PO BOX 63313,  

London NW4 9EP 

موسيقى

و j p
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ترجمه رسمى ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى،

دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، 

دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج 
و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار 

ورثه، ديپلم، 
ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، 

سند مالكيت، سند خانه و ...
تايپ متون فارسى و انگليسى

020 7433 2516 
07735514803

تعويق در عمليات نجات 
كشتي كونكورديا

از  ديگر  بار  جمعه  صبح  كونكورديا»  «كاستا  شده  واژگون  كشتي 
محل خود جابه جا شد. با وجود وضعيت جوي مناسب صبح جمعه 
به  كونكورديا  كاستا  شده  واژگون  كشتي  شدگان  گم  جست و جوي 

طور موقت متوقف شد. 
توقف  علت  ايتاليا،  گيگليوي  جزيره  در  نجات  گروه هاي  اعالم  بر  بنا 
كشتي  است.  بوده  خود  محل  از  گردشي  كشتي  حركت  جست و جو، 
«كاستا كونكورديا» در سواحل غربي ايتاليا به گل نشسته است. يك 
جابه جايي  وضعيت  كه  كرده  اعالم  ايتاليا  ساحلي  گارد  سخنگوي 
كشتي واژگون شده در آب بايد ارزيابي شود. او درباره ادامه عمليات 
بد تر  هوا  گفت: «وضعيت  كشتي  اين  محوطه  در  نجات  و  جست و جو 
خواهد شد و امواج بيشتر مي شوند اما كشتي واژگون شده در حال 
است.  مصون  باد  وزش  از  و  دارد  قرار  امن  وضعيتي  در  حاضر 
موضوع مهم در حال حاضر اين است كه بفهميم آيا كشتي براي ادامه 
جريان هاي  ظاهراً  خير.»  يا  مي ماند  ثابت  موقعيتي  در  نجات  عمليات 
باعث  محلي  وقت  به  جمعه  صبح  آغازين  ساعت هاي  در  آب  زيرين 

حركت كشتي از جايش شده است.

دارد،  طول  290 متر  كه  را  كشتي  اين  دارند  سعي  نجات  گروه هاي   
با طناب هاي سيمي به صخره هاي اطراف آن متصل و از جابه جايي 
آن جلوگيري كنند. از شنبه گذشته، پس از واژگوني اين كشتي هنوز 
گزارش ها  نيست.  دست  در  خبري  مسافر   20 از  بيش  سرنوشت  از 
هستند.  كشتي  سرنشينان  از  نفر   11 باختن  جان  از  حاكي  همچنين 
قرار است اين كشتي از آب بيرون كشيده شود اما در اين راه موانعي 
گفته  نجات»  بين المللي  «اتحاديه  كل  دبير  ليسي»  «مايك  دارد.  وجود 
است براي برگرداندن اين كشتي به حالت عادب بايد مشخص شود 
كه خسارت وارد آمده به بدنه كشتي در اثر برخورد با صخره، چه 
ميزان است. مايك ليسي مرحله بعدي را پمپاژ سوخت به خارج از اين 
تن  خروج 2000  از  نشانه اي  هنوز  است: «گرچه  كرده  عنوان  كشتي 
ليتر گازوئيل از مخزن سوخت ديده نمي شود، ولي نگراني هايي در اين 
زمينه وجود دارد. اين كار توسط مهندسان و غواصان انجام مي شود 
و دو تا چهار هفته طول مي كشد.» كشتي ايتاليايي «كاستا كونكورديا» 

بيش از 3200 مسافر و 1023 خدمه داشت.

افزايش سقط 
جنين در جهان

سقط جنين هاي خطرناك و غيربهداشتي يكي از عوامل اصلي مرگ 
و مير زنان باردار در سراسر جهان است

جهان  سراسر  در  جنين  سقط  افزايش  از  جهاني  بهداشت  سازمان 

معرض  در  را  زنان  سالمت  كار  اين  مي گويد  و  كرده  ابراز نگراني 
خطر قرار مي دهد. اين سازمان اعالم كرده كه نرخ سقط جنين در 
سقط  به  دست  زن   1000 هر  از  نفر   28 و  است  ثابتي  نرخ  جهان 
جنين مي زنند. نشريه پزشكي «النست» كه گزارش سازمان بهداشت 
جهاني را منتشر كرده مي نويسد اين روند بسيار نگران كننده است. 
سقط جنين هاي خطرناك و غيربهداشتي يكي از عوامل اصلي مرگ 

و مير زنان باردار در سراسر جهان است. 

سقط  از  دسته  آن  غيربهداشتي  و  خطرناك  سقط جنين  از  منظور 
جنين هايي است كه خارج از محيط بيمارستان، كلينيك و محيط هاي 
پزشكي صورت مي گيرند و فاقد نظارت هاي الزم و كافي است. زنان 
بسيار  خونريزي  و  عفونت  به  ابتال  مقابل  در  محيط هايي  چنين  در 

آسيب پذيرترند. در كشورهاي در حال توسعه، به ويژه كشورهايي 
سقط  اكثر  دارند،  جنين  سقط  درباره  گيرانه تري  سخت  قوانين  كه 
سقط  درصد   97 دارند.  غيربهداشتي  و  خطرناك  حالت  جنين ها 
جنين هايي كه در آفريقا صورت مي گيرند، نيز همين وضع را دارند. 
95 درصد سقط جنين ها در آمريكاي التين خطرناكند. اين آمار در 

آسيا 40 درصد، اقيانوسيه 15 درصد و در اروپا 9 درصد است. 

پژوهشگران براي تهيه اين آمارها از اسناد بيمارستان ها، نظرسنجي 
و آمارهاي رسمي استفاده كردند كه در مجموع كاري بس دشوار 
بود. آنها به اين نتيجه رسيدند كه با وجود كاهش نرخ سقط جنين 
از سال 1995 به اين سو، اين كاهش اكنون به سطح ثابتي رسيده و 
متوقف شده است و با توجه به افزايش جمعيت جهان، مي توان گفت 
كه در مقايسه با سال 2003 شمار سقط جنين هاي صورت گرفته 
در سال 2008 حدود دو ميليون و دويست هزار مورد بيشتر بوده 
است. در ميان كشورهاي توسعه يافته توسل به سقط جنين كاهش 
يافته و از رقم 36 درصد در سال 1995 به رقم 26 درصد در سال 

2008 رسيده است. 

اما در ميان كشورهايي كه در مورد سقط جنين قوانين سخت گيرانه 
دارند، اين سخت گيري ها به معناي كاهش موارد سقط جنين نبوده 
و حتي در مواردي روند معكوس و افزايشي داشته است. پروفسور 
سقط  به  دسترسي  طرفدار  سازمان  يك  عضو  وينيكوف»،  «بورلي 
«سقط هاي  مي نويسد:  «النست»  پزشكي  نشريه  در  ايمن  جنين هاي 
حين  در  مير  و  مرگ  اصلي  عامل  پنج  از  يكي  خطرناك  و  غيرايمن 
بارداري است و از هر هفت يا هشت زني كه در اين مدت جان خود 
پروفسور  مي ميرد.»  جنين  سقط  اثر  در  يكي  مي دهند،  دست  از  را 
زناني  مي دهد  نشان  اطالعات  و  آمارها  كه  مي افزايد  «وينيكوف» 
هر  به  دارند،  را  ناخواسته  بارداري هاي  در  جنين  سقط  اراده  كه 
كشورشان  در  كار  اين  اگر  حتي  مي زنند،  دست  كار  اين  به  قيمتي 

غير قانوني باشد و يا حتي احتمال مرگ خودشان در ميان باشد. 
مي گويد:  هم  «النست»  نشريه  سردبير  هورتون»،  ريچارد  «دكرت 
كه  مي دهند  نشان  و  هستند  كننده  نگران  شدت  به  آمارها  «اين 
معكوس  اكنون  ميالدي  دهه 1990  در  آمده  دست  به  پيشرفت هاي 
شده اند.» وي معتقد است كه نگاه منفي به سقط جنين و غيرقانوني 
كردن آن اقداماتي بي رحمانه و شكست خورده هستند. پژوهشگران 
در  بهداشتي  برنامه هاي  اصالح  با  آينده  سال هاي  در  اميدوارند 
زنان  در  جنين  سقط  بيشتر  هرچه  كاهش  شاهد  جهان  كشورهاي 

باردار باشند.

سرگذشت طوالني «قير»
گذشته  سال  طي 85  كه  است  آزمايشي  نام  قير»  آزمايش «چكيدن 
در حال اجرا بوده است و از سال 1927 و توسط «توماس پارنل» 
اين  وي  است.  شده  آغاز  استراليا  در  كوئينزلند  دانشگاه  فيزيكدان 
آزمايش را به منظور اثبات اينكه قيري مشتق شده از زغال سنگ، 
قطعه  چند  به  چكش  با  را  آن  مي توان  كه  شكننده  شدت  به  ماده اي 
تقسيم كرد، در واقع مايعي به شدت چسبنده است، آغاز كرد. اين 
ماده در دماي اتاق با سرعتي بسيار پايين جاري مي شود. پارنل اين 
قير را ذوب كرده و درون قيفي شيشه اي ريخته و آن را براي سه 
سال به حال خود گذاشت تا سرد شود. سپس قيف را باالي ظرفي 

پياله مانند آويزان كرده و به انتظار نشست. 
هشت سال بعد يك قطره از قير به درون ظرف چكيد. 9 سال پس 
از آن قطره اي ديگر به درون ظرف افتاد. پارنل قطره دوم را به ثبت 
رساند اما به اندازه اي عمر نكرد كه بتواند چكيدن قطره سوم را در 
سال 1954 ببيند. پس از آن آزمايش وي به گوشه اي از آزمايشگاه 

خاك گرفته اش در بخش فيزيك دانشگاه منتقل شده و به فراموشي 
بخش  به  مينستوم»  «جان  پيوستن  با   1961 سال  در  شد.  سپرده 
فيزيك اين دانشگاه اين آزمايش دوباره ديده شد و وي از دانشگاه 
درخواست كرد آن را به نمايش درآورد اما مورد توجه قرار نگرفت 
را  دانشگاه  فيزيك  بخش  توانست  وي   1975 سال  در  همه  اين  با 

راضي كند تا اين آزمايش را براي عموم به نمايش بگذارد. 
نمايش  به  عالقه مندان  براي  آنالين  صورت  به  آزمايش  اين  ديروز 
گذاشته شده است. در 28 نوامبر سال 2000 هشتمين و جديدترين 
قطره اين قير به درون ظرف چكيد و «مينستوم» معتقد است زمان 
چكيدن قطره بعدي به هيچ وجه قابل پيش بيني نيست، به ويژه به اين 
دليل كه با آزاد شدن گازهاي موجود در اين ماده، مدت زمان چكيدن 

قطره هاي قير طوالني تر مي شود. 
با اين همه انتظار نمي رود قطره نهم تا پيش از سال 2013 به درون 
آزمايش  اين  پايان  تا  كه  است  اينجا  توجه  جالب  نكته  بچكد.  ظرف 
كسي  كه  صورتي  در  مي رود  احتمال  و  است  پيش  در  طوالني  راه 
ديگر  سال  تا 100  آزمايش  نبرد،  بين  از  را  شيشه اي  مجموعه  اين 

پايان گيرد.
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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)

مكعب پرنده غول آسا
ساخته اند  حجيمي  ظاهر  با  و  متري   2.5 مكعبي  ولزي  هنرمندان 
كه از 23 هزار قطعه مجزا تشكيل شده اما مي تواند مانند جسمي 

بي وزن، به راحتي در هوا شناور شود. 
اساس  بر  كه  هستند  ولزي  هنرمند  دو  موريسون»  ايوان  و  «هيتر 
راستاي  در  بل  گراهام  الكساندر  توسط  كه  تترا  بادبادكهاي  طرح 
پيشبرد ابزارهاي پرواز براي انسان ها ابداع شده بودند، موفق به 
ابداع بادبادكي مكعبي و به ظاهر سنگين شده اند كه در اصل كامال 
بي وزن است. اين بادبادك مكعبي با استفاده از موادي فوق سبك 
از قبيل اتصالهاي سه بعدي چاپ شده و 23هزار قطعه ديگر ساخته 
شده است با اين همه به اندازه اي سبك است كه به راحتي در هوا 

شناور مي شود، درست مانند اينكه هيچ وزني ندارد. 

كربني  فيبرهاي  رشته هاي  از  درخشان»  كوچك  «مرد  بادبادك 
چاپگر  يك  كمك  با  كه  اتصالهايي  از  استفاده  با  و  شده  ساخته 
موريسونها  شده اند.  متصل  يكديگر  به  شده اند،  چاپ  بعدي  سه 
دارند  شهرت  اينچنيني  هنري  آثار  ايجاد  در  كه  هستند  هنرمنداني 
و در آثار خود از مواد عجيب و جديد استفاده مي كنند. اين مكعب 
در واقع از دو اتاقك پرواز تشكيل شده كه پس از قرار گرفتن در 
كنار يكديگر حجمي متراكم و سنگين را به وجود مي آورد. قطعات 
سه ضلعي كوچك با زاويه اي 30درجه در كنار يكديگر قرار گرفته 
به  آنها  هندسي  شكل  كه  كرده اند  ايجاد  را  تركيبي  مكعب هايي  و 

كريستالهاي معدني «پيريت» شباهت دارد. 
كل  در  تقارن  حفظ  و  وزن  سبك  مواد  از  استفاده  با  همه  اين  با 
هوا  در  و  كرده  پرواز  آزادانه  مي تواند  بزرگ  مكعب  اين  ساختار 

شناور باشد.

همكاري با كودكان براي 
يافتن پاسخ

در  زنبورها  و  پرنده ها  مي پرسند  بچه ها  وقتي 
زمستان كجا مي روند، چه جوابي داريد؟

مادرها  و  پدر  مي دهد  نشان  جديد  مطالعه اي  نتايج 
نمايان  دليل  درباره  آنها  از  فرزندانشان  اينكه  از 
آسمان  بودن  آبي  و  روز  طول  در  ماه  بودن 
دو  دريافته اند  محققان  دارند.  واهمه  كنند،  سوال 
به  دادن  پاسخ  در  معموال  مادرها  و  پدر  سوم 
مي شوند،  مشكل  دچار  فرزندانشان  پرسشهاي 
زمينه  در  پرسشهايي  به  دادن  پاسخ  در  ويژه  به 
درباره  پرسشهايي  بر  عالوه  رياضي.  و  علوم 
و  پدر  براي  پرسش ها  پيچيده ترين  آسمان،  و  ماه 
مادرها شامل چگونگي معلق ماندن هواپيما در هوا، 
وجود  دليل  و  كمان  رنگين  شدن  ساخته  چگونگي 
مناطق زماني مختلف بر روي زمين است. رياضي 
بيشتر  براي  موضوعات  وحشتناك ترين  از  يكي 
كودكان  كه  زماني  در  ويژه  به  مادرهاست،  پدرو 
طوالني  اعداد  تقسيم  عمليات  انجام  براي  آنها  از 
كمك مي خواهند. يك چهارم پدر و مادرهاي حاضر 
در  ناتواني  دليل  به  كرده اند  اعالم  مطالعه  اين  در 
پاسخ دادن به پرسشهايي كه از جانب فرزندانشان 
مطرح مي شود، احساس شرمساري و كمبود دانش 
مي كنند. يكي از هر سه فرد حاضر در اين مطالعه 
كه در حدود دو هزار نفر از سرتاسر بريتانيا در آن 
حضور داشتند، اعالم كرد كه فرزندانشان روزانه 
پرسشهايي درباره علم و رياضي از آنها مي پرسند. 
ابراز  پرسشها  اين  به  دادن  پاسخ  از  آنها  از  نيمي 
نگراني مي كردند و يك سوم آنها پيش از پاسخ دادن 

جست وجو  را  درست  پاسخ  اينترنت  در  مخفيانه 
پنجم  يك  نكنند.  شرمساري  احساس  تا  مي كردند 
اين  براي  را  پاسخ هايي  كردند  اعالم  نيز  افراد 
پرسشها ابداع كرده و يا ادعا مي كردند كه هيچ كس 
افراد  از  درصد  و 16  نمي داند  را  سوال  اين  پاسخ 
مي كردند.  محول  خود  زوج  به  را  دادن  پاسخ  نيز 
بهترين  فيزيك  پروفسور  كاكس،  برايان  اعتقاد  به 
با  همكاري  موقعيتي  چنين  از  نجات  براي  راهكار 
كه  كاري  است،  درست  پاسخ  يافتن  براي  كودكان 
ادامه  در  آموزنده.  هم  و  است  كننده  سرگرم  هم 
پرسشهايي كه پدر و مادرها از آنها وحشت دارند 
را به همراه پاسخ هاي درست آنها مشاهده مي كنيد: 

چرا آسمان آبي است؟ 
است،  مختلف  رنگ هاي  از  تركيبي  خورشيد  نور 
را  هوا  درون  معلق  ذرات  آسمان  ميان  از  عبور  با 
حركت داده و منجر به منعكس شدن زياد نور آبي 
در اطراف مي شود و از اين رو همه جا آبي ديده 

مي شود. 

آيا روزي بيگانگان فضايي را خواهيم يافت؟ 
نزديكترين  نمي داند.  را  سوال  اين  پاسخ  كسي 
از  و  است  دورتر  مايل  تريليون ها  ما  به  كهكشان 
فضا  دوردستهاي  به  سفر  در  هيچ انساني  رو  اين 
ميزان  هرچه  ندارد.  ماندن  زنده  براي  شانسي 
كند  پيدا  افزايش  فضايي  فن آوري هاي  توسعه 
خواهد  بيشتر  نيز  فضايي  بيگانه هاي  يافتن  شانس 

شد. 

هواپيماها چطور در هوا مي مانند؟ 
شكل منحني مانند باله هاي هواپيما و شكل جريان 
رفتن  باال  باعث  باله ها  اين  پايين  و  باال  در  هوا 
هواپيما مي شود. دليل باال ماندن هواپيماها در هوا 
قدرت  از  بيشتر  آن  برنده  باال  قدرت  كه  است  اين 

كششي است كه از زمين به آنها وارد مي شود. 

پرنده ها و زنبورها در زمستان كجا مي روند؟ 
زير 10  به  حرارت  كه  زماني  در  عسل  زنبورهاي 
درجه سلسيوس مي رسد ديگر پرواز نمي كنند و در 
كندوي خود به دور زنبور ملكه جمع شده و نوعي 
ملكه  و  كندو  كه  مي كنند  آغاز  را  ارتعاشي  حركت 
را به اندازه اي گرم نگه مي دارد تا بتوانند در طول 
زمستان زنده بمانند. پرنده ها نيز در طول زمستان 
براي باالبردن شانس بقاي خود به يكديگر چسبيده 
و حرارت بدن و منابع غذايي خود را حفظ مي كنند. 

هفته نامه پرشين برگزار مى نمايد.

قابل توجه دانشجويان ايرانى 
دانشگاه هاى انگلستان 

آيا براى نوشتن پايان نامه ى 
دانشگاهى خود نياز به كمك داريد؟
كالسهاى مشاوره در امور پايان نامه نويسى در مقاطع 

ليسانس، فوق ليسانس و دكترا 
شامل: 

مبانى پايان نامه نويسى   .1
انتخاب موضوع  .2

طبقه بندى اطالعات مورد نظر   .3
انتخاب مرجع هاى مناسب   .4

انتخاب زبان نوشتارى مناسب   .5
توجيح اساتيد جهت موضوع پايان نامه   .6

و...
طول مدت كالس ها هشت هفته و هر جلسه 2 ساعت مى باشد. 

نفرات شركت كننده در كالس، حداكثر 8 نفر خواهند بود.
شهريه كالس  250 پوند مى باشد. 

تاريخ شروع و ساعت كالسها در آگهى هاى بعدى 
اعالم خواهد شد. 

عالقمندان جهت ثبت نام و كسب اطالعات بيشتر مى توانند با شماره 
تلفن هاى 02074332516 و يا 07811000455 تماس حاصل نمايند.
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آغاز توفان 
خورشيدي شديد

اين فوران خورشيدي پيامدهاي متعددي درپي 
داشته است

شديدترين توفان خورشيدي از هشت سال پيش 
روز  آن  ذرات  كه  توفان  اين  شد.  آغاز  تاكنون 
بمباران  حال  در  رسيدند،  زمين  به  شنبه  سه 
ساطع  است.  پرانرژي  ذرات  با  زمين  سياره 
شدن ذرات پرانرژي خورشيدي مي تواند براي 
ماهواره ها و مسافرت هاي هوايي دشواري هايي 
مي توانند  همچنين  ذرات  اين  بياورد.  وجود  به 
باعث بروز مشكالتي براي فضانواردان شوند. 
مقدار  شدن  آزاد  باعث  خورشيدي  توفان 
فوران  مي شود.  تشعشعات  و  انرژي  زيادي 
به  رسيدن  صورت  در  خورشيدي  زبانه هاي 
مي كند.  ايجاد  ژئومغناطيسي  توفان هاي  زمين 
از  ناشي  خورشيدي  زبانه هاي  اين  وجود  با 
فرد  به  منحصر  پديده هاي  از  توفان ها  نوع  اين 
اين  هستند.  فضايي  رصدهاي  براي  طبيعي 
اتمسفر  با  برخورد  با  عظيم  خورشيدي  فوران 
سازمان  است.  داشته  متعددي  پيامدهاي  زمين 
ملي اقيانوس شناسي و اتمسفري آمريكا روز 
خورشيدي  شعله اي  كه  داد  اخطار  ژانويه   23
خورشيد  سطح  از   M 8.7 شعله هاي  دسته  از 
فوران كرده است. در پي آن رصدخانه ديناميك 
خورشيدي موفق شد شعله عظيم فرابنفشي را 
در حال فوران از خورشيد به ثبت برساند. اين 
توفان خورشيدي توسط رصدخانه «سوهو» و 

ماهواره هاي «استريو» نيز رصد شد. بر اساس 
رصدگرهاي  اين  از  آمده  دست  به  اطالعات 
خورشيدي، انفجاري از ذرات به شدت پرانرژي 
شهرت  خورشيدي  «كرونالي»  فوران  به  كه 
دارند، با سرعتي برابر دو هزار و 240 كيلومتر 
بود.  زمين  سوي  به  حركت  حال  در  ثانيه  بر 
پيامدهاي  از  ساينس،  پاپ  گزارش  اساس  بر 
برخورد چنين شعله اي با زمين وقوع شفق هاي 
بروز  احتمال  و  كم  ارتفاعات  در  زيبا  شمالي 
ارتفاعات  در  راديويي  و  ماهواره اي  اختالالت 

باال برروي زمين بود. 

خورشيدي  قدرتمند  شعله  از  ناشي  تشعشعات 
زمين  مغناطيسي  ميدان  با  ژانويه   24 روز  كه 
برخورد كرده است باعث شد تا خطوط هوايي 
را  خود  هواپيماهاي  از  تعدادي  مسير  «دلتا» 
اخطار  پي  در  دهد.  تغيير  شمال  قطب  فراز  بر 
سازمان ملي اقيانوس شناسي و اتمسفري - كه 
درباره  مي شود-  خوانده   NOAA اختصار  به 
خورشيدي  قدرتمند  الكترومغناطيسي  توفان 
اختالالت  بروز  از  جلوگيري  براي  شركت  اين 
همچنين  و  هواپيماهايش  ماهواره اي  ارتباطات 
مسافران  و  خلبانان  قرار گيري  از  ممانعت 
توفان  اين  احتمالي  خطرات  معرض  در 
پروازهاي  از  تعدادي  مسير  الكترومغناطيسي، 

خود را از فراز قطب شمال تغيير داد. 

اعالم   NOAA مسئوالن  از  بيسكر»  «داگ 
هيچ  زمين  ساكنين  براي  توفان  اين  كه  كرد 
خطري در پي ندارد. وي همچنين از عدم پرواز 
جمله  از  هوايي  خطوط  از  بعضي  هواپيماهاي 
خبر  شمال  قطب  فراز  بر  «دلتا»  هوايي  خطوط 
هنگ  ميان  پروازهاي  مسير  شركت  اين  داد. 
باالي  از  معموال  كه  را  خود  آمريكاي   - كنگ 
مسيرهايي  سمت  به  مي گذشت،  شمال  قطب 
منظور  به  تغييرات  اين  داد.  تغيير  جنوبي تر 
راديويي  ارتباطات  رفتن  دست  از  جلوگيري 
كم  دست  زيرا  است،  گرفته  انجام  هواپيماها  با 
شش هواپيما در روز 24 ژانويه تحت تاثير اين 
راديويي  اختالالت  دچار  و  گرفته  قرار  رويداد 
شدند.شعله خورشيدي جديد كه منجر به ايجاد 
روي  بر  خورشيدي  تشعشعات  بزرگ ترين 
است،  شده  امروز  به  تا   2005 سال  از  زمين، 
در دسته توفان هاي مغناطيسي G3 قرار دارند. 
از   NOAA ديدگاه  از  مغناطيسي  توفان هاي 
كه  مي شوند  تقسيم  دسته  پنج  به  شدت  نظر 
 G3 توفان عنوان  به  شدت  نظر  از  اخير  توفان 
اين  شناسانه  زيبايي  جنبه  است.  شده  معرفي 
است  زيبايي  و  رنگارنگ  شفق هاي  نيز  رويداد 

كه در قطب شمال زمين به وجود آمده اند.

دلفين ها خواب مي بينند
در   REM مرحله  خواب  اينكه  باوجود  دريافتند  خود  بررسيهاي  در  فرانسوي  دانشمندان  از  گروهي 
ياد  به  شنيده اند  روز  طول  در  كه  را  خاصي  وقايع  مي توانند  دلفين ها  اما  ندارد  وجود  دريايي  پستانداران 
آورند و يا آنها را در خواب ببينند. گروهي از دانشمندان دانشگاه هاي رنه 1 و پاريس 13 نتايج يك كشف 
غيرمنتظره از توانايي دلفين ها را در نشريه علمي Frontiers in Psychology منتشر كردند. اين كشف 
در اين  آمد.  به دست  در نانس فرانسه  در اسارت ساكن آكواريمي  دلفين  رفتار 5  مشاهده  با  غيرمنتظره 
آكواريم، دلفين ها هر روز نمايش هاي عمومي اجرا مي كنند. در فوريه 2009 پرسنل اين سازه نمايش هايي 
را آغاز كردند كه با يك ستون صوتي اجرا مي شد كه در آن موسيقي، صداي مرغ دريايي، سوت و در 
مواردي آواز نهنگهاي كوهان دار پخش مي شد. پس از حدود يكماه، اين محققان كه درحال ضبط صداي 
دلفين ها از طريق ميكروفون هاي زيرآبي بودند متوجه شدند كه اين حيوانات اصواتي را ساطع مي كنند كه 
در حقيقت تقليدي از صداي نهنگها است. براساس گزارش frontiersin، اينكه دلفين ها نيز همانند بسياري 
ديگر از حيوانات توانايي تقليد اصوات محيط را دارند پيش از اين كشف شده بود. اما مورد دلفين هاي اين 
آكواريم بسيار ويژه به نظر مي رسيد. چون تاكنون هرگز در يك نهنگ اين نوع آواز كه مفهوم خاصي را 
دنبال مي كرد شنيده نشده بود و بخصوص تا پيش از اين مورد، هرگز ديده نشده بود كه دلفين هاي در 
اسارت صداي ساير حيوانات را تقليد كنند. اما نكته شگفت انگيز اين بود كه اين دلفين ها در خواب صداي 
 REM نهنگها را تقليد مي كردند. اين درحالي است كه به نظر مي رسد كه در پستانداران آبزي خواب نوع
وجود ندارد. اين دانشمندان دريافتند كه دلفين ها بين نيمه شب تا ساعت 3 صبح و همچنين در طول روز و 
زماني كه به آهستگي شنا مي كنند مي خوابند. اين دوره هاي استراحت با كاهش بسامد توليد سوت دلفين ها 
و اسپاسمهاي عضالني همراه است و اين ويژگي ها يادآور مرحله خواب REM هستند. برپايه فرضيه اين 
محققان، دلفين ها مي توانند بعضي از حوادث خاص را كه در طول روز شنيده اند در طول خواب به ياد آورند.

رنگ هايي كه شما 
نمي توانيد ببينيدكدامند؟

آيا مي دانستيد سبز متمايل به قرمز و قرمز متمايل 
رنگ هاي  آن  به  دانشمندان  كه  هست  سبزي  به 

ممنوعه مي گويند؟
تالش كنيد سبزي متمايل به قرمز را تصور كنيد، 
تركيب  از  كه  آزاردهنده اي  قهوه اي  رنگ  منظور 
منظور  نيست،  مي آيد  دست  به  سبز  و  قرمز  رنگ 
سبزي است كه متمايل به قرمز و يا قرمزي است 
كه متمايل به سبز باشد، و يا تالش كنيد آبي متمايل 
به زرد را تصور كنيد، رنگي كه هم متمايل به آبي 

است و هم متمايل به زرد. 

رنگ هايي  چنين  كردن  تصور  براي  تالش  معموال 
منجر به ايجاد فضايي خالي در ذهن مي شود، اين به 
آن دليل است كه با وجود اينكه چنين رنگ هايي در 
طبيعت وجود دارند، انسان هرگز آنها را نمي بيند. 
سبز-قرمز و زرد-آبي به رنگ هاي ممنوعه شهرت 
كه  هستند  رنگ هايي  از  تركيبي  رنگ ها  اين  دارند. 
فركانسهاي نوري آنها به صورت خودكار يكديگر 
را در چشم انسان خنثي مي كنند، از اين رو ديدن 
آنها به صورت هم زمان غير ممكن مي شود. با اين 
همه دانشمندان كه همواره به دنبال دست نيافتني ها 
هستند بر اين باورند كه مي توان اين رنگ ها را ديد، 
را  آنها  به  نگريستن  چگونه  افراد  است  كافي  تنها 

فرا بگيرند. 

انقالب رنگي از سال 1983 و با انتشار مقاله اي از 
نشريه  در  مشهور  بصري  دانشمند  كرين»  «هويت 
ساينس آغاز شد. وي در اين مقاله با عنوان «ديدن 
اعالم  آبي»  به  مايل  زرد  و  قرمز  به  مايل  سبز 

است.  پذير  امكان  ممنوعه  رنگ هاي  درك  كه  كرد 
همكارانش  همراه  به  وي  موضوع  اين  اثبات  براي 
قرمز  و  سبز  رنگي  نوارهاي  از  متشكل  تصاويري 
و زرد و آبي در كنار يكديگر ايجاد كرده و آنها را 
كه  حالي  در  دادند  نشان  داوطلبان  از  گروهي  به 
كننده  كنترل  ابزار  كمك  با  را  آنها  چشم  حركات 
داشتند.  نظر  تحت  چشم  شبكيه  گر  تثبيت  و  چشم 
اين آزمايش نشان داد نور هر يك از رنگ ها وارد 
مي شوند،  چشم  شبكيه  از  مشخصي  سلول هاي 
نور  پذيراي  هميشه  سلولها  از  بعضي  مثال  براي 
تنها  همزمان  صورت  به  آنها  بقيه  و  هستند،  زرد 

نور آبي را دريافت مي كنند. 

به تدريج اين تحريك غيرعادي بينايي و ديدن مرز 
رنگ ها در نوارهاي رنگي ناپديد شده و رنگ ها به 
درون يكديگر نفوذ كردند. در اين آزمايش اينگونه 
به نظر مي آيد كه تصاوير مكانيسم متقابل چشم را 
زير پا گذاشته و داوطلبان توانسته بودند رنگ هايي 
را به چشم ببينند كه تا كنون تجربه ديدن آنها را 
به دست نياورده بودند. داوطلبان گزارش كردند كه 
از  تركيبي  رنگي  همزمان  صورت  به  مي توانستند 
قرمز و سبز را ببينند اما نمي توانستند براي رنگي 
كه در برابر چشم داشتند نامي به ياد بياورند. اين 
رويداد در هنگام تكرار آزمايش بر روي رنگ هاي 

آبي و زرد نتيجه اي مشابه در پي داشت. 

دورتموث  دانشگاه  محققان   2006 سال  در  سپس 
تكرار  ديگر  شكلي  به  را   1983 سال  آزمايش هاي 
كردند با اين تفاوت كه داوطلبان به جاي نگاه كردن 
نگاه  رايانه ها  نمايشگر  به  كاغذي  صفحه هاي  به 
مي كردند و از آنها درخواست شد به جاي توصيف 
رنگ ها  ميان  از  جايگزيني  مي بينند،  كه  رنگ هايي 
محققان  آزمايش  اين  در  كنند.  انتخاب  آنها  براي 
با  كه  رنگي  دادن  نمايش  براي  داوطلبان  دريافتند 
ديدن نوارهاي رنگي سبز و قرمز درك مي كنند، به 
سرعت بر روي نمودار رنگ ها رنگ قهوه اي گِلي را 
نتيجه  اين  به  محققان  شكل  اين  به  مي دهند.  نشان 
رسيدند كه داوطلبان تركيبي از دو رنگ را مي بينند 

و نه رنگ هاي ممنوعه را. 

از اين رو مطالعه براي كشف تاييد وجود رنگ هاي 
نتوان  اكنون  شايد  دارد.  ادامه  همچنان  ممنوعه 
شايد  اما  ديد،  طبيعت  در  را  رنگ هايي  چنين 
كننده  كنترل  از  كه  دستي  ابزار  اختراع  با  روزي 
داخلي حركات چشم برخوردار است، بتوان چنين 
رنگ هايي را ديد، در اين صورت با نگاه كردن به 
درون چنين ابزاري فرد اين احساس را خواهد كرد 
كه گويي براي اولين بار در زندگي خود رنگ بنفش 

را ديده است.
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براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل و  آگهى دهندگان 
معرفى نمائيد.

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

اخبار فناورى

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،
 به گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه گرايشهاى 

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

اپل بزرگ ترين شركت كامپيوترى جهان شد
 محبوب ترين شركت تكنولوژى جهان حاال به بزرگ ترين توليدكننده كامپيوتر دنيا هم تبديل شده است. 
اين خبرى است كه روز گذشته در اغلب وب سايت هاى خبرى منتشر شده و توجه همه را به خودش 

جلب كرده است. در واقع اين خبر بعد از انتشار گزارش ساالنه مالى اين شركت اعالم شد.

اپل در گزارش مالى جديدش اعالم كرد كه ركورد جديدى در فروش فصلى اش به ثبت رسانده و در 
فصل چهارم 4/15 ميليون دستگاه iPad و 2/5 ميليون دستگاه كامپيوتر مك فروخته است تا به اين 
فروش  به  را  شخصى  كامپيوترهاى  صنعت  با  مرتبط  محصوالت  دستگاه  ميليون  از 20  بيش  ترتيب 
 HP برساند. اين در حالى است كه موسسه تحقيقاتى گارتنر اعالم كرده است كه فروش جهانى شركت
در فصل چهارم سال 2011 برابر 7/14 ميليون دستگاه بوده و بعد از آن شركت Lenovo و Dell به 
ترتيب با فروش 9/12 ميليون دستگاهى و 6/11 ميليون دستگاهى به ترتيب قرار دارند. با اين اوصاف 
حاال تنها فروش iPadهاى اپل هم از فروش كامپيوترهاى شخصى HP بيشتر است. كارشناسان اعالم 
كرده اند كه ميزان درآمد و سود حاصل از فروش اپل در فصل چهارم سال 2011 به دو برابر نسبت 

به فصل چهارم سال 2010 رسيده است. 
جديدترين گزارش مالى اپل نشان مى دهد كه درآمد خالص اين شركت به 33/46 ميليارد دالر رسيده 
است. سود اين شركت براى هر محصولى كه مى فروشد 87/13 دالر است و سود ناخالص آن برابر 
7/44 درصد است. به طور كلى شركت بزرگ اپل در حال حاضر سرمايه نقدى برابر 97 ميليارد دالر 

در اختيار دارد. 
اين در حالى است كه ارزش مالى اين شركت در بازار سهام از مرز 400 ميليارد دالر عبور كرده و 
قيمت هر سهم آن با 430 دالر به گران ترين قيمت در تاريخ اين شركت رسيده است. شبكه خبرى سى 
ان ان اعالم كرده است كه ارزش مالى اين شركت بيشتر از توليد ناخالص ملى كشورهايى مانند يونان، 

اتريش، آرژانتين يا آفريقاى جنوبى است.  

يوتيوب؛ درآمد 
ميلياردى، بازديدهاى 

يك تريليونى
وب سايت يوتيوب اعالم كرده است ويدئوهايش 
در سال 2011 يك تريليون بار ديده شده است.

به اين ترتيب بنا بر اعالم اين وب سايت به طور 
متوسط هر فردى بر روى كره زمين 140 ويدئو 

از اين وب سايت را تماشا كرده است.

پربيينده ترين  فهرست  اكنون  هم  كه  يوتيوب 
ويدئوهاى خود را منتشر كرده، ادعا كرده است 
در هر دقيقه حدود 48 ساعت ويدئو بر روى اين 

وب سابت آپلود مى شود.
اين وب سايت در چند سال اول فقط به عنوان 
كاربران  ويدئوهاى  اشتراك  براى  پايگاهى 

مشهور بود.
شبكه هاى  اكثر  فيلم هاى  و  برنامه ها  حاال  اما 
كه  مى شود  پخش  يوتيوب  روى  بر  تلويزيونى 
انتظار مى رود از اين راه بينندگان بيشترى جذب 

آن شوند.
بينندگان بيشتر هم به معناى كسب درآمد بيشتر 

از راه تبليغات است.
كه  است  اين  يوتيوب  ابتكارات  از  ديگر  يكى 
فهرست 10 آگهى تبليغاتى پربيننده خود را نيز 

منتشر كرده است.
گوگل  ويدئويى  اشتراك  سايت  وب  كه  يوتيوب 
درآمد  از  درصد   3.5 جارى  سال  در  است، 
كرده  تامين  را  جست وجوگر  غول  اين  تبليغاتى 

است.

ويدئويى،  اشتراك  سايت  وب  اين  مى شود  گفته 
ماهيانه 800 ميليون بازديدكننده دارد كه از اين 

نظر پا به پاى فيس بوك حركت مى كند.
عبارت  ميليارد   25 ماهيانه  سايت  وب  اين  در 
دوباره  مقدار  اين  كه  شود  مى  جست وجو 
جست وجوهاى ياهو و 10 برابر جست وجوهايى 

است كه در فيس بوك صورت مى گيرد.
پيش بينى مى شود درآمد اين وب سايت در سال 
و  رود  فراتر  دالر  ميليارد   1.3 مرز  از   2011
رقم 2  به  افزايش  درصد  با 60  سال 2012  در 

ميليارد دالر برسد.

شناسايى سازنده يك 
برنامه مخرب توسط 

مايكروسافت

هرزنامه  نت  بات  يك  سازنده  مايكروسافت 
كرد  شناسايى  را  «كليهوس»  نام  به  نويسى 
امنيت  كارشناس  يك  وى  كه  داد  نشان  و 

انفورماتيك اهل روسيه است.

است  رايانه ها  از  اى  شبكه   (Botnet) نت  بات   
تحت  همگى  و  هستند  متصل  اينترنت  به  كه 
مستر»  «بوت  عنوان  با  واحد  رايانه  يك  كنترل 
حفره هاي  طريق  از  رايانه ها  اين  دارند.  قرار 
يا  كاربر  سوى  از  الزم  توجه  عدم  يا  امنيتى 
ويروس  يك  توسط  مي توانند  سيستم  مديريت 
(تروجان ها)  تراوا  اسب هاى  يا  انفورماتيكى 

آلوده شوند. پس از آلوده شدن، هكرى كه اين 
شبكه بات نت را سازمان دهى كرده است كنترل 

رايانه ها را از راه دور در دست مي گيرد.
اين  از  مي توانند  بات نت ها  كنترل كننده هاي 
سايبرى  مختلف  حمالت  انجام  براى  سيستم ها 
بات نت ها  تازه ترين  از  يكى  كنند.  استفاده 
«كليهوس» (Kelihos) نام دارد كه مايكروسافت 
در مبارزه خود با هرزنامه ها موفق به شناسايى 

سازنده آن شد.

نويسنده اين برنامه مخرب تاكنون موفق شده 
است بيش از 41 هزار رايانه را در سراسر دنيا 
آلوده و از طريق اين بات نت، روزانه در حدود 
4 ميليارد هرزنامه (اسپم) ارسال كند. سازنده 
Kelihos، «آندرى ا. سابلنيكوف» نام دارد. وى 
يك شهروند روس ساكن سن پترزبورگ است 
مقامات  سوى  از  شديدى  اتهامات  با  اكنون  كه 

آمريكايى مواجه است.

«سابلنيكوف» كه در حال حاضر به عنوان يك 
كار  روسى  شركت  چند  در  آزاد  برنامه نويس 
در  مهمى  بسيار  تجربيات  گذشته،  در  مي كند 
عرصه امنيت انفورماتيكى داشته و در مقام يك 
مهندس رايانه در شركتى مشغول به كار بوده 
است كه در توسعه فايروال ها (ديوارهاى آتش)، 
حفاظت  برنامه هاي  ساير  و  ويروس ها  آنتى 

رايانه اى فعال است.
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سفر به 
7 منطقه 
ممنوعه

ناشناخته و مرموز  نقاط  بازديد از 
از  يكى  دنيا،  كنار  و  گوشه  در 
گردشگران  عالقه  مورد  كارهاى 
تجربه  براى  كه  است  ماجراجويى 
ترس و وحشت قدم به اين مكان ها 
مى گذارند. افراد با دل و جرأتى كه 
حادثه  سفر،  طول  در  دارند  دوست 
اين  با  كنند.  تجربه  را  جديدى  هاى 
وجود، درهاى ورودى بعضى از اين 
مكان ها، به خاطر اتفاق هاى دلهره 
روى  به  داده  رخ  آنجا  در  كه  آورى 
هيچ  به  و  است  بسته  گردشگران 
كه  شود  نمى  توصيه  گردشگرى 
بازديد  ها  منطقه  اين  از  نزديك  از 
آنها  داخل  به  قدم  تنهايى  به  يا  كند 

بگذارد. 

� جنگل تاريك 
ترين  وحشتناك  از  يكى  «آئوكيگاهارا»  جنگل 
مناطق ژاپن به شمار مى رود؛ جايى كه به اعتقاد 
مردم اين كشور روح هاى سرگردان در ميان شاخ 
و برگ درختان اين جنگل پرسه مى زنند و از مرگ 
مى گويند. هرچند وزش باد و پيچيدن آن در ميان 
وجود  به  باعث  جنگل  اين  درختان  برگ  و  شاخ 
آمدن چنين صداى مخوفى مى شود اما سابقه اين 
مكان رعب آور باعث شده خيلى ها از تنها ماندن 

در جنگل آئوكيگاهارا هراس داشته باشند. 
آئوكيگاهارا كه بين محلى ها با نام «جنگل تاريك» 
هم شناخته مى شود و در كوهستان فوجى قرار 
گرفته و همه جاى آن از درخت هاى انبوه انباشته 
ها  خيلى  كه  اينجاست  عجيب  نكته  است.  شده 
معتقدند اين جنگل، بهترين مكان براى مردن است! 

اين  در  گرفته  انجام  هاى  خودكشى  زياد  تعداد 
جنگل هم به اين شايعات دامن زده و اين طور به 
نظر مى رسد كه شاخ و برگ درختان، افرادى را كه 
در اين جنگل تنها مى مانند به مرگ دعوت مى كند. 
به طورى كه فقط در سال 2002، 78 جسد از ميان 
شاخ و برگ هاى جنگل مرگ پايين كشيده شدند. 
نكته جالب اينجاست كه اگر كسى قدم به اين جنگل 
تاريك بگذارد، از همان ابتدا در گوشه و كنار آن 
با تابلوهايى روبه رو مى شود كه روى آنها جمله 
هايى مثل «لطفا در تصميم خود تجديدنظر كنيد.» 
يا «قبل از اينكه تصميم به “‹خود“‹كشى بگيريد با 

پليس مشورت كنيد.» نوشته شده است! 

� باغ هاى سمى 
پادوآ يكى از معروف ترين فضاهاى سبز كشور 
ايتالياست كه به خاطر گياهان دارويى و سمى اى 
كه از قرن پانزدهم در آن پرورش داده “‹مى“‹شود 
معروف “‹شده. در گذشته بسيارى از بازديدكننده 
نداشتند  آشنايى  سمى  گياهان  اين  با  كه  هايى 
مسمويت  دچار  عمدى،  يا  اشتباهى  تماس  اثر  بر 
موارد  بعضى  در  حتى  و  شدند  مى  شديد  هاى 
با  خاطر،  همين  به  افتاد.  مى  خطر  به  هم  جانشان 
روى  به  آن  در  باغ،  اين  زياد  هاى  زيبايى  وجود 
باغ  پادوآ،  جز  به  است.  شده  بسته  گردشگران 
ديگرى به اسم آلنويك هم در انگليس وجود دارد 
كه به تازگى مجوز كشت گياهان سمى و دارويى 
همين  به  آورده؛  دست  به  را  مشخص  اهداف  با 
دليل افراد عادى اجازه ورود به اين “‹باغ را ندارند. 

� گورستان سنت لوئيس 
گورستان سنت لوئيس يكى از مكان هاى ترسناكى 
ممنوعه  هاى  مكان  فهرست  در  اسمش  كه  است 
براى سفر ثبت شده. سنت لوئيس، اسم يكى از سه 
گورستان كاتوليك ها در نيواورلئان لوئيزياناست. 
از آنجا كه آب هاى زيرزمينى زيادى از اين منطقه 
عبور مى كنند، مسووالن گورستان تصميم گرفتند 
قبرهاى آن را در باالى زمين بسازند؛ براى همين 
هر سه گورستان روى سرداب هاى زيرزمينى بنا 
شده اند. بيشتر قسمت هاى اين گورستان در قرن 

هجدهم و نوزدهم ساخته شده و در نتيجه از رنگ 
و روى قبرها پيداست كه سال هاى زيادى از زمان 
اين  به  كه  افرادى  گذرد.  مى  آنها  در  اجساد  دفن 
منطقه سفر مى كنند اجازه ندارند اين گورستان را 
به تنهايى ببينند؛ چون فضاى آن طورى است كه 
بدون استثنا بيشتر افرادى كه به تنهايى به آن قدم 
رو  روبه  زيادى  دلهره  و  وحشت  با  اند،  گذاشته 
خودكشى  فكر  به  ها  بعضى  كه  قدر  آن  اند؛  شده 

هم افتاده اند. 

� محوطه مرى كينگ 
از سال ها پيش، محوطه زيرزمينى مرى كينگ در 
از  يكى  عنوان  به  اسكاتلند  ادينبورگ  قديمى  شهر 
اسرارآميزترين و ترسناك ترين مكان ها شناخته 
محوطه  اين  در  زندگى   1645 سال  از  شود.  مى 

كه  آنهايى  رفت.  بين  از  هميشه  براى  زيرزمينى، 
در اين منطقه زندگى مى كردند به بيمارى طاعون 
گرفتند  تصميم  هم  شهر  مسووالن  شدند.  دچار 
اين جايگاه زيرزمينى را بر سر ساكنان آن خراب 
كنند تا افرادى كه دچار طاعون شده اند همان جا 
مداواى  براى  زيادى  پزشكان  حال  اين  با  بميرند. 

طاعون زده ها داوطلب شدند. 
آنها لباس هاى مخصوصى مى پوشيدند تا گرفتار 
اين بيمارى مهلك نشوند. شايد به همين دليل است 

مرى  كه  جايى  به  را  بخشش»  «خيابان  اسم  كه 
كينگ در آنجا واقع شده داده اند. با اينكه تصميم 
با  محوطه  اين  كردن  خراب  براى  شهر  مسووالن 
موافقت روبه رو نشد، اما بيشتر ساكنان طاعون 
از  را  جانشان  بيمارى  خاطر  به  منطقه  اين  زده 

دست دادند. 
از همان زمان، خيلى ها درمورد ديده شدن روح 
بودند،  مرده  كينگ  مرى  در  كه  افرادى  سرگردان 
هم  هنوز  ها  سال  گذشت  با  مى“‹كردند.  صحبت 
روح  آور  رعب  مكان  اين  در  كه  شود  مى  گفته 
دختربچه اى به نام آنى بارها و بارها ديده شده 
مى  اند  ديده  را  آنى  اند  مدعى  كه  آنهايى  است. 
گويند كه او هميشه به خاطر گم كردن عروسكش 
همين  براى  است!  شده  ديده  گريان  اى  چهره  با 
گردشگران پردل و جرأتى كه به صورت گروهى 
آنى  براى  هديه،  عنوان  به  آيند  مى  كينگ  مرى  به 
عروسك مى آورند و يك اتاق پر از عروسك در 

اين محوطه به چشم مى خورد. 

� قصر ماشيكول 
قصر ماشيكول فرانسه در فاصله سال هاى 1404 
تا 1440 محل زندگى جيل دو رايس شواليه بريتون 
بود. او به خاطر جنايت هاى زيادى كه انجام داده 
بود به شهرت رسيده بود. در واقع رايس يكى از 
معروف ترين قاتالن سريالى كودكان خردسال در 
قرن پانزدهم بود. جيل دو رايس در تمام اين سال 
ها قربانيانش را در قصر ماشيكول يعنى جايى كه 
كشاند.  مى  مرگ  كام  به  كرد  مى  زندگى  آن  در 
دار  به  نانت  شهر  در   1440 اكتبر   26 در  رايس 
به  او  اقامتگاه  بعد،  به  موقع  آن  از  و  شد  آويخته 

يكى از مخوف ترين نقاط دنيا تبديل شد. 
گفته مى شود اين شواليه قاتل بعد از كشتن قربانى 
در  را  آنها  “‹بيشتر  جنازه  وسالش  سن  كم  هاى 
عجيب  نكته  كرد.  مى  مخفى  قصرش  ديوارهاى 
جست  مورد  ها  مكان  اين  كه  بعدها  كه  اينجاست 
دليل  به  جسدها  از  بعضى  گرفتند،  قرار  وجو 
فرسودگى ساختمان از در و ديوار بيرون زدند. به 
خاطر همين سفر به اين منطقه از فرانسه و بازديد 
از قصر ماشيكول به تنهايى امكان پذير نيست و 
افراد عالقه مند بايد با يك گروه گردشگرى همراه 

شوند. 

� معدن آسبستوس 
معدن آسبستوس يكى از معادن شش گانه طبيعى 
پنبه نسوز در كاناداست. اين ماده مقاومت بسيار 

بااليى در برابر گرما دارد و به سادگى آتش نمى 
از  اما  است  آن  خوب  خاصيت  تنها  اين  و  گيرد 
طرفى چنانچه فردى مدام در مجاورت پنبه نسوز 
نه  كند،  تنفس  آن  اطراف  هواى  از  و  بگيرد  قرار 
تنها احتمال ابتال به بيمارى سرطان در او زياد مى 
شود بلكه ممكن است به بيمارى هاى ديگرى هم 
خطرناك  حدى  به  ماده  اين  استخراج  شود.  دچار 
را  آن  از  بهره“‹بردارى  اروپا  اتحاديه  كه  است 
در سراسر اروپا ممنوع كرده. اين در حالى است 

كه كارگران معادن پشم شيشه منطقه تتفورد در 
همه  از  و  هستند  فعاليت  حال  در  همچنان  كانادا 
مهم تر اينكه در بخش هاى مسكونى اطراف معدن، 
پنبه  هاى  نخاله  كنار  در  بسيارى  هاى  خانواده 

نسوز زندگى مى كنند. 
معدن،  اطراف  بكر  و  زيبا  طبعيت  حال  اين  با 
كشاند؛  مى  منطقه  اين  به  را  زيادى  گردشگران 
افرادى كه از خطرناك بودن پنبه نسوز بى خبرند 
مى  سرك  هم  معدن  داخل  به  كنجكاوى  سر  از  و 
كشند. به همين خاطر سفر به اين منطقه هم ممنوع 
اعالم شده مگر در موارد خاص و با رعايت نكات 
ايمنى و همراه داشتن ماسك اكسيژن براى تنفس 

هواى عارى از پشم شيشه. 

� پل هاى خودكشى 
هايى  مكان  از  يكى  هم  سانفرانسيسكو  طاليى  پل 
است كه بازديد از آن به هيچ گردشگرى توصيه 
پل  نام  با  منطقه  مردم  بين  پل  اين  شود.  نمى 
خودكشى شناخته مى شود. چرا كه افراد زيادى 
در طول سال براى خودكشى به آنجا مى روند و 
با پريدن به درون رودخانه زير پل به زندگى شان 

خاتمه مى دهند! 
روى  نفر   1200 حال  به  تا  آمارها  آخرين  طبق 
اند.  زده  خودكشى  به  دست  سانفرانسيسكو  پل 
پل،  اين  درباره  شده  شنيده  عجيب  هاى  داستان 
معروف  مستندساز  استيل  اريك  كه  شد  باعث 
تمام  از  ماه  چند  مدت  به  سال 2005  در  انگليسى 
كند.  فيلمبردارى  افتاد  مى  پل  روى  كه  اتفاقاتى 
نتيجه اين كار باوركردنى نبود چرا كه در مستند، 
فيلم خودكشى 23 نفر ضبط شده بود. اين مستند 
جنجالى همان سال، با نام پل منتشر شد و توجه 
بسيارى از گردشگران را به اين منطقه جلب كرد. 

سياتل  در  واشنگتن  جورج  يادبود  پل  اين،  جز  به 
هم به عنوان دومين پل مرگبار آمريكا، بازديدكننده 
در  كشاند.  مى  منطقه  اين  به  را  زيادى  هاى 
جمهورى چك و شهر پراگ هم پلى به نام نوسل 
وجود دارد كه به خاطر خودكشى هاى زياد افراد 
هاى  خودكشى  آمار  است.  شده  معروف  نااميد، 
روى اين پل در دهه 90 آن قدر زياد شده بود كه 
باالخره در سال 1997 ميله هايى به ارتفاع سه متر 
روى اين پل نصب شد تا مانع از پريدن افراد شود. 
پل هارنسى لين در لندن هم يكى از ديگر پل هاى 
مرگبار جهان است كه هر سال افراد زيادى براى 
روى  بسپارند  مرگ  آغوش  به  را  خودشان  اينكه 

اين پل قدم مى گذارند.
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مى  تبديل  عادت  يك  به  آسانى  به  خوردن  قسم 
هايى  جمع  وسيله  به  تواند  مى  كه  عادتى  شود؛ 
كه در آنها قرار مى گيريم تشديد شود؛ مثل قرار 
گرفتن بين آدم هايى كه آنها را مى شناسيم، مانند 

از  مانع  توانند  مى  دقيق  توجه  با  والدين  خانواده. 
به وجود آمدن زمينه رشد اين عادت در فرزندان 

شان شوند... 

زيرا بچه ها رفتار پدر و مادرشان را زيرنظر دارند 
و از آنها پيروى مى كنند. اگر مى خواهيد اطرافيان 
تان درك درستى از شما داشته باشند و خودتان 
كلمات  از  استفاده  جاى  به  خوردن  قسم  از  هم 
متقاعد كننده خسته شده ايد، مى توانيد از راهنماى 

زير بهره ببريد. 

� گام اول: بايد تشخيص دهيد كه آيا اين عادت تان 
سرچشمه اى دارد؟ ممكن است شما در ابرازكردن 
خودتان به صورت واضح مشكل داشته باشيد و 

به همين دليل رو به قسم خوردن آورده باشيد. 

� گام دوم: به عادت هاى قسم خوردن ديگران و 
كردن  صحبت  حال  در  وقتى  كنيد.  توجه  خودتان 
هستيد به خودتان و اطرافيان تان توجه كنيد. هر 
وقت خود يا كس ديگرى قسم مى خورديد به آن 
توجه كنيد. مطلع بودن از اينكه چه وقت هايى و در 
چه حالت هايى شما قسم مى خوريد، گام اول براى 

متوقف كردن آن است. 

را  عادت  اين  خواهيد  مى  چرا  بدانيد  سوم:  گام   �
اين  خواهيد  مى  كه  هستيد  دودل  اگر  كنيد؟  ترك 
عادت تان را كنار بگذاريد يا فقط اين كار برايتان 
جنبه شوخى دارد، نمى توانيد از آن دست بكشيد. 
عادت  كردن  متوقف  براى  تان  انگيزه  ترين  قوى 
بدتان را براى خود روشن كنيد و آن را بنويسيد. 

اين  كه  باشيد  داشته  التزام  و  تعهد  چهارم:  گام   �
عادت تان را ترك كنيد. همه چيز در صحبت كردن 
راحت تر از عمل كردن به آن است. اين كار مستلزم 
باشيد  دار  هدف  است.  همزمان  استوارى  و  تالش 

و براى قسم خوردن مدت زمان در نظر بگيريد. 

كنيد  بررسى  افتيد؟  مى  خوردن  قسم  فكر  به  چرا 
دارد؟  وامى  كار  اين  به  را  شما  شرايطى  چه  كه 

(عصبانى بودن، مطمئن كردن ديگران و...) 

لغات  گستره  از  دادن  توضيح  براى  پنجم:  گام   �
مكالمه  يك  داشتن  براى  كنيد.  استفاده  بيشترى 
باارزش، مودبانه و قابل احترام حتما نبايد از قسم 
خوردن استفاده كرد، اگر چه اين كار هميشه چيز 
متعهد  خودتان  قول  به  ولى  شود  نمى  تلقى  بدى 
باشيد و به جاى قسم خوردن از دايره لغات وسيع 
قرار  موقعيتى  در  وقتى  كنيد.  استفاده  زبانتان 
توضيح  و  كردن  بيان  در  كرديد  حس  كه  گرفتيد 
ايد  آورده  كم  تان  احساس  يا  چيزى  واضح  دادن 
قسم  به  نياز  ديگران  كردن  مطمئن  براى  اينكه  يا 
شك  شما  هاى  صحبت  در  آنها  تا  داريد  خوردن 
فكر  اصطالحاتى  يا  كلمات  به  لحظه  همان  نكنند 
مى  اطرافيان  به  را  پيامتان  بيشتر  و  بهتر  كه  كنيد 
رسانند. كلماتى پيدا كنيد كه بتوانند جايگزين كلمات 

قسم خوردن بشوند. 

� گام ششم: از دوستان و خانواده تان بخواهيد به 
شما كمك كنند. از كسانى كه با آنها آشنا هستيد و 
خوردن  قسم  از  كردن  صحبت  موقع  كه  دانيد  مى 
بگوييد  به آنها  بخواهيد و  استفاده نمى كنند كمك 
در  خوردن  قسم  از  مكرر  استفاده  خواهيد  مى  كه 
از  شويد  مطمئن  كنيد.  متوقف  را  هايتان  صحبت 
نمى  قضاوت  را  شما  كه  ايد  خواسته  كمك  فردى 
كند. توجه داشته باشيد كه شما به يك يادآورنده 

مهربان نياز داريد نه يك سخنران منتقد. 

� گام هفتم: كلمات جايگزين پيدا كنيد. فهرستى از 
كلمات جايگزين تهيه كنيد و هر وقت مى خواستيد 
قسم بخوريد به ليست تان نگاه كنيد و كلمه اى را 
خاطرتان  در  كلمات  اين  كم  كم  كنيد.  آن  جايگزين 
مى ماند و حتى خودبه خود جايگزين قسم هايتان 

مى شود. 

دفعه  هر  كنيد.  مجازات  را  خودتان  هشتم:  گام   �
كه قسم مى خوريد مقدار معينى پول در صندوق 
مى  حتى  و  بيندازيد  خيريه  براى  قسم  مجازات 
توانيد براى كسانى كه به شما كمك مى كنند تا اين 

عادتتان را ترك كنيد تشويقى داشته باشيد. 

وقت  هر  بدهيد.  جايزه  خودتان  به  نهم:  گام   �
قسم  كرده?ايد  معين  كه  زمانى  مدت  در  توانستيد 
خودتان  به  هفته  يك  يا  روز  چند  مانند  نخوريد 
جايزه بدهيد مثال يك سى دى آهنگ يا يك فيلم يا 

يك لباس و... 

� گام دهم: استقامت به خرج دهيد. شما نمى توانيد 
قسم خوردن را يك شبه كنار بگذاريد. اگر به عادت 
تان تبديل شده باشد طبيعت دومتان به حساب مى 
آن  گذاشتن  كنار  در  نتوانستيد  راه  اول  اگر  آيد. 
موفق شويد دوباره به آن برنگرديد. اين كار مثل 
رژيم گرفتن مى ماند. شما انجام كارهاى بد را كنار 
مى گذاريد و بارها و بارها آن را شروع مى كنيد. 
اين يك وضعيت وخيم و كشنده نيست و معنى آن 
مى  كم  كم  شما  توانست.  نخواهيد  كه  نيست  اين 
با  راه  اين  در  و  بگذاريد  كنار  را  عادت  اين  توانيد 

پستى و بلندى هايى روبه رو خواهيد شد. 

� نكته هاى جانبى 
كنار  كامال  را  خوردن  قسم  بايد  كه  نكنيد  فكر   �
كه  دارد  وجود  هايى  موقعيت  زندگى  در  بگذاريد. 
مانند  شود  مى  خوردن  قسم  به  مجبور  انسان 
دست  از  يا  بيزارى  زا،  وحشت  دردآور،  لحظات 

دادن ها. 

� تحقيقات نشان داده كه اگر بتوانيد 21 روز دوام 
بياوريد مى توانيد از يك عادت بد رهايى يابيد. پس 

21 روز وقت تعيين كنيد كه در آن قسم نخوريد. 

� اگر احتياج داريد كلمات بيشترى ياد بگيريد مى 
زبان  حتى  يا  خودتان  زبان  لغات  دايره  در  توانيد 
هاى ديگر دنيا كلمات و اصطالحات شگفت انگيزى 

پيدا كنيد و آنها را جايگزين كنيد. 

� اگر در لحظه اى مجبور شديد قسم بخوريد تا 10 
بشماريد و بعد يك نفس عميق بكشيد. بعد از اين 

كار مى بينيد كه آن لحظه گذشته است. 

فشار  و  عصبانيت  تواند  مى  ورزشى  تمرينات   �
روحى تان را كاهش دهد و شما را در وضعيت و 
حالت بهترى قرار دهد. از خودتان مراقبت كنيد و 

به خودتان احترام بگذاريد. 

به  بياوريد  دليل  تان  اظهارات  كردن  ثابت  براى   �
جاى اينكه قسم بخوريد. 

� تسليم نشويد و اگر در اين راه قسمى از دهانتان 
بيرون پريد نااميد نشويد و مطمئن باشيد كه فقط 

يك اتفاق بوده است. 

� اين كار مطمئنا زمان مى برد. صبر داشته باشيد 
و حتما از خانواده و دوستان تان كمك بگيريد.
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سكـــوت سازنده 
و غيرسازنـــده در 
زندگى مشتـــرك  

 
   عظيمى مروى 

بر هيچ كس پوشيده نيست كه زندگى مشترك فراز و نشيب فراوانى 
دارد. پس از تشكيل زندگى مشترك با بروز مشكالت مختلف، براى 
همسران به خوبى آشكار مى شود كه زندگى هميشه به يك منوال 
نيست و پستى و بلندى دارد. براى رفع اين چالش ها بايد از مهارت 
هاى ارتباطى برخوردار بود. گاهى همسران ناتوان از حل مشكالت 
ارتباطى خود سكوت در پيش مى گيرند و تالش مى كنند با مسكوت 
سر  پشت  را  چالش  آن،  درباره  نزدن  حرف  و  موضوع  گذاشتن 
بدون  اما  باشد  خوبى  راهكار  گاهى  است  ممكن  سكوت  بگذارند. 
شك در بسيارى از موارد آسيب زننده است. درباره معناى سكوت 
در زندگى مشترك با دكتر شهرام ناصرى روان شناس و مشاور 

خانواده گفت وگويى انجام داده ايم كه در ادامه مطلب مى آيد. 

� سكوت و طالق عاطفى 
حاكم شدن سكوت در فضاى يك خانواده در بيشتر موارد ناشى 
مى  ادامه  مطلب  اين  بيان  با  ناصرى  دكتر  است.  عاطفى  طالق  از 
دهد: زوجى كه همواره در مقابل هم سكوت پيشه مى كنند، در واقع 
عواطف شان را سركوب كرده اند. سكوت در اين حالت نوعى از 
بدترين  ديگر  آزارهاى  مقابل  در  و  شود  مى  محسوب  توجهى  بى 
نوع محسوب مى شود. زيرا روح و روان انسان را مى خراشد و 
فرد را به نحوى بى سالح مى كند و وى نمى تواند از خودش دفاع 
كند. اين نوع آزار بسيار خطرناك و فرساينده است و اغلب در طول 
شروع  را  سكوت  كه  همسرى  سوى  از  مثبت  نتيجه  علت  به  زمان 

كرده است ادامه مى يابد. 

نكته اين جاست كه حرف زدن براى زن و مرد 2 معناى متفاوت 
دارد. زنان براى برقرارى ارتباط حرف مى زنند اما مردان بيشتر 
زمانى حرف مى زنند كه مى خواهند مشكلى را حل كنند. اگر زن و 
مرد منظور همسرشان را از حرف زدن ندانند، قادر نخواهند بود 
مهارت  كه  هايى  زوج  بنابراين  كنند.  برقرار  سالمى  ارتباط  وى  با 
برقرارى ارتباط را نياموخته باشند در طول زمان ممكن است بر 
سر سكوت كردن با هم به توافق پنهان برسند. در چنين مواردى 
ممكن است سكوت طوالنى به طالق عاطفى منجر شود يعنى مرحله 
اى كه زن و مرد از پيدا كردن راه حل براى مشكل خود ناتوان مى 
شوند و براى برقرارى ارتباط با يكديگر تالشى نمى كنند، زير يك 
سقف زندگى مى كنند بدون اين كه تعلق خاطرى به هم داشته باشند 
يا از زندگى كنار هم لذت ببرند.پرواضح است زوجى كه دچار طالق 
عاطفى ناشى از سكوت در زندگى مشترك شده است، بايد تالش 

كند راه حلى براى مشكلش پيدا كند. 

به  عالقه  نداشتن  دلخورى،  نارضايتى،  از  ناشى  سكوت  وقتى 
همسر و يا ديگر تعارضات باشد مراجعه به مشاور يا روان شناس 
داليل  مشاور  به  مراجعه  در  بايد  زوجى  چنين  است.  ضرورى 
سكوت خود را ريشه يابى و سعى كنند مشكالت خود را با ارتقاى 
مهارت هاى ارتباطى و حل مسئله رفع كنند. يك بار ديگر تاكيد مى 
خستگى  دلمردگى،  به  مطلق  سكوت  با  مشترك  زندگى  ادامه  كنيم 
مفرط، افسردگى، نارضايتى از زندگى، تربيت فرزندان اجتنابگر كه 
از برقرارى ارتباط با ديگران طفره مى روند، منجر مى شود و اين 
امر به طور كلى سالمت جسمى و روحى اعضا را تحت تاثير قرار 

مى دهد. 

� سكوت هميشه بد نيست 
وى با اشاره به اين كه نمى توان سكوت را همواره منفى تلقى كرد، 
بد  يا  خوب  تواند  نمى  خود  خودى  به  رفتار  يك  كند:  مى  تصريح 
باشد بلكه با توجه به موقعيت، شرايط و معانى متفاوتى كه دارد 
زندگى  در  كه  سكوت  همين  گاهى  گيرد.  قرار  ارزيابى  مورد  بايد 
مشترك بسيار آزاردهنده و مخرب است، مى تواند بسيار مفيد و 
سازنده باشد. يكى از مواردى كه سكوت كردن به منزله هنر است، 
است،  مهارت  يك  خشم  در  سكوت  است.  خشم  هنگام  به  سكوت 
زيرا به تعديل عواطف منجر مى شود. وقتى به هنگام خشم سكوت 
مى كنيم، در واقع اجازه مى دهيم عواطفى كه برانگيخته شده است، 

سر جاى خود برگردد و درست و بجا بروز پيدا كند. 

و  دارد  نياز  زيادى  تمرين  و  مهارت  به  خشم  هنگام  به  سكوت 
است. گيرى  وقت  و  بر  زمان  كار  ساز،  يك  نواختن  مثل  درست 
تعداد  از  كند،  مى  خشمگين  را  ما  آنچه  معموال  جاست  اين  نكته 
حقمان  در  ظلمى  كنيم  مى  تصور  يا  نيست.  بيشتر  دست  انگشتان 
مى  يا  كنيم  مى  شدن  تحقير  احساس  يا  است،  شده  داشته  روا 
اين  موارد  اين  تمام  در  و...  شده  گرفته  ناديده  عواطفمان  پنداريم 
كودك درون ماست كه تحت تاثير حادثه يا آن اتفاق قرار مى گيرد 
است  ممكن  بزرگسال  يك  خشم،  هنگام  در  شود.  مى  خشمگين  و 
واكنش يك كودك خشمگين را از خود نشان دهد زيرا كودك درون 

اوست كه خشم را بروز مى دهد. 

بنابراين براى اين كه بتوانيم خشم خود را مهار و رفتارهاى ناشى 
از آن را كنترل كنيم، بهتر است محرك هايى را كه باعث خشم و 
عصبانيت مى شود شناسايى و آن ها را طبقه بندى كنيم. هنگامى 
كه عصبانى هستيم، رفتار منطقى جاى خود را به بروز احساسات 
مى دهد زيرا عقل و احساس مثل االكلنگ عمل مى كنند. وقتى غلبه 
با احساس است، عقل به خوبى كار نمى كند و بالعكس. بنابراين 
هنگام  به  است  بهتر  است.  كننده  كمك  بسيار  نكته  اين  دانستن 
به  و  كنيم  تاييد  را  درون  كودك  احساس  كنيم  سعى  عصبانيت، 

او فرصت دهيم آرام بگيرد، سپس رفتار منطقى در پيش بگيريم. 

� سكوت در مقابل پرخاشگرى 
وى درباره سكوت همسران در مقابل پرخاشگرى يكديگر مى گويد: 
نمى توان اين نوع سكوت را هميشه توصيه كرد زيرا ممكن است 
طرف مقابل سكوت را ناشى از ترس فرض كند و اين رفتار را ادامه 
بدهد. سكوت در مقابل زورگويى، پرخاشگرى بى دليل و رفتارهاى 
غيرمنطقى همسر توصيه نمى شود زيرا به حل مشكل كمك نمى 
از  پس  پرخاشگر  همسر  شود  مى  توصيه  مواردى  چنين  كند.در 
تكرار چندباره رفتار خود دعوت به گفت وگو شود تا درباره رفتار، 
داشته  اطرافيان  رفتاربر  آن  كه  تاثيرى  و  انتظاراتش  و  احساس 
است، توضيح دهد.رها كردن موضوع، ناديده گرفتن پرخاشگرى 
و همواره سكوت كردن در چنين مواردى در درازمدت به روابط 

بين فردى لطمه مى زند. 

زوجى كه استقالل كافى دارد، حرفش شنيده مى شود و در بيشتر 
در  بيشترى  صبورى  تواند  مى  است،  موفق  كارهايش  و  رفتارها 
مقابل همسر پرخاشگر از خود نشان دهد و به او فرصت دهد تا 
سكوت  ادامه  مواردى  چنين  در  بيايد.  كنار  تعارضاتش  با  بتواند 
ظلم  مورد  همواره  همسران  از  يكى  كه  مواقعى  اما  ندارد.  اشكالى 
قرار مى گيرد، حقوقش پايمال مى شود، امكان لذت بردن از زندگى 
مقابل  در  نبايد  است،  داده  دست  از  همسرش  رفتار  دليل  به  را 
كند.  اختيار  سكوت  همسر  پرخاشگرانه  و  تكرارشونده  رفتارهاى 
حتما ماجراهاى زندگى هاى مشترك را شنيده ايد كه به يكباره با 
طغيان زن فروپاشيده است. در چنين مواردى معموال زن كه سال 
ها صبورى به خرج داده به يكباره طغيان مى كند و همه چيز را 
زير پا مى گذارد. در واقع سكوت او طى سال هاى زندگى مشترك 
باعث شده است كه سرانجام به چنين اقدامى دست بزند.نكته اين 
جاست كه زوج ها بايد به حدى از بلوغ رسيده باشند كه بدانند چه 
زمانى سكوت به زندگى مشتركشان كمك مى كند و چه زمان گفت 
وگو . البته مهارت هاى آن را نيز ياد گرفته باشند. شايد بد نباشد 
اشاره كوتاهى هم به برخى مهارت هاى گفت وگويى سازنده زوج 
دليل  به  كردن  اختيار  سكوت  موارد  برخى  در  زيرا  باشيم  داشته 

ناآگاهى از اين مهارت هاست. 

در يك گفت وگوى سازنده زن و شوهر قادرند حرف خود را به 
ايجاد  از  و  كنند  مطرح  تر  تمام  هرچه  سادگى  و  وضوح  روشنى، 
چهره  به  چهره  و  مستقيم  ارتباط  كنند.همچنين  مى  پرهيز  ابهام 
پاسخ  كنند.  مى  توجه  همديگر  غيركالمى  هاى  نشانه  به  و  برقرار 
آن ها به يكديگر مخرب نيست بلكه براى حل مشكل و رفع چالش 
سرنخ هاى عاطفى كالمى و غيركالمى يكديگر را درمى يابند، پاسخ 
مى دهند و با پاسخ دهى به نيازهاى عاطفى يكديگر گفت وگو و 

تعاملى سازنده و موثر برقرار مى كنند.
 
 

فلسفه يوگا با روح درونى انسان
مونا اهللا وردى

تمرين يوگا به معنى تمرين جسم و ذهن مى باشد. اين ورزش عزم 
را  روزانه  بصورت  حركت  هر  دادن  انجام  براى  پشتكار  و  راسخ 
نيازمند است. اما جايزه پشتكار شما ارزش همه اين سختيها را دارد. 
تمرين يوگا يا آساناها مى تواند سالمت شما را بهبود بخشد، مقاومت 
شما را افزايش و آگاهى ذهنتان را پرورش دهد. انجام حركات يوگا 
با  و  آهستگى  به  آن  اجراى  و  حركت  هر  روى  بر  مطالعه  نيازمند 

كنترل ذهن و بدن مى باشد.
يوگا را مى توان علم كنترل امواج فكر و علم مهار قواى تن و ذهن به 
منظور تسلطى همه جانبه بر توان بالقوه خود دانست. در اين صورت 
تأكيد  است  فكر  و  تن  قواى  كنترل  همانا  كه  دانش  اين  «روش»  به 
شانديليوپانيشاد  كتاب  در  يوگا،  دركى،  چنين  به  توجه  با  مى شود. 
عبارت  «يوگا  شده است:  تعريف  گونه  اين   (Shandilyopanishad)
از كنترل امواج ذهنى است.» از طرف ديگر مى توان يوگا را به معناى 
نظارت  علم  يوگا  نتيجه  در  كه  گرفت  نظر  در  ديدن،  و  كردن  نظاره 

خود و خودشناسى است. 
يوگا داراى ابعاد فلسفى و در عين حال كاربردى مى باشد. به گفته 
كارشناسان اين ورزش، فلسفه يوگا با روح درونى انسان، گيتى و 
يوگا  تمرينات  دارد.  سروكار  دو  اين  پيوستگى  و  ارتباط  چگونگى 
مى تواند روح انسان را تقويت كند و آن را به آفريننده جهان هستى 
نزديكتر كند، تا بدين صورت انسان از لحاظ روحى، درك بيشترى 

به خود و خداى خود داشته باشد.

و  خويش  هستى  ژرفاى  از  واسطه  بى  و  مستقيم  شناختى  يوگا 
هماهنگى با قوانين طبيعت است. اين معرفت شهودى در پى سلوكى 
فرد  در پى اين سلوك،  صادقانه حاصل مى شود.  پى گير و عشقى 
تسلطى همه جانبه بر قواى تن، احساسات و افكار خود پيدا مى كند. 
و در نهايت مى تواند خود را از حيطه تغييرات احساسى و نگرانيهاى 
تالطمات  كه  جايى  يابد،  قرار  خود  قلب  عمق  در  برده،  فراتر  فكرى 
در  باشد.  داشته  آن  بر  تاثيرى  نيست  قادر  خارجى  محيط  و  فكرى 
مورد واژه «يوگا اختالفاتى ديده مى شود، و آن را به معانى : "اتحاد 
و وصال" ، "رؤيت و نظاره" و "كنترل و به زير يوغ آوردن" به كار 
برده اند. نه تنها در مورد ريشه واژه يوگا اختالفاتى ديده مى شود، 
متون  در  يوگا  درباره  كه  مشروحى  توضيحات  و  تعاريف  در  بلكه 
گوناگون آمده نيز تفاوتهايى وجود دارد. اين در حالى است كه متون 
كهن و مختلف يوگا، تعاريف متنوع يكديگر را تأييد كرده اند. ولى در 
واقع هيچ تعريف مشتركى پيرامون اين تجربه عميق ارائه نشده است. 
ظاهراً در اكثر موارد، زاويه ديد اساتيدى كه يوگا را تعريف كرده اند 

با يكديگر متفاوت بوده است.

يوگا تعريفى از يك گروه محدودى از تمرينات يا حالت معينى نيست، 
بلكه بيشتر اشاره به مجموعه اى از فنون، از ساده تا بسيار پيشرفته، 

و احوال باطنى مختلف و در واقع يك سير و سلوك كامل دارد.

روشن بينان و دانايان بسيارى، بويژه در هند، در پس سالها تزكيه 
نفس و مراقبه هاى ژرف، حاالتى متفاوت از آگاهى را كشف و تجربه 
كردند. مجموعه اين حاالت و فنون و تعاليمى كه براى درك و وصول 
به اين احوال توسط آن مردان خردمند طراحى و دريافت شد يوگا 

خوانده مى شود.

هر كدام از اين خردمندان، جنبه هايى خاص از اين معرفت گسترده 
البته  كرده اند.  ارائه  تعريفى  آن  براساس  داده،  قرار  توجه  مورد  را 
اين تعاريف از هم بيگانه نيستند. آنها تمامًا در حول خودشناسى و 
باال بردن توان فردى و توسعه آگاهى متمركز مى باشند. ولى برخى 
نيز  گروهى  و  فنون  اين  اجراى  از  غرض  بعضى  و  علم  اين  روش 

غايت اين تعاليم را توصيف و تشريح كرده اند. بنابر اين 
براى درك بهتر از اين معرفت گسترده و نه چندان روشن، مطلوبتر 
آن است كه اين تعابير مختلف را در كنار هم گذاشته و از همه آنها 

بهره بريم.
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مواد غذايى مفيد در فصل سرما

معموال در فصول سرد سال ميزان تحرك افراد كاهش مى يابد، اين 
امر به نوبه خود موجب افزايش وزن و بروز چاقى مى شود. 

بى شك استفاده از مواد مغذى خوب در رژيم غذايى مى تواند فوايد 
مقابل  در  را  بدن  مقاومت  و  باشد  داشته  بدن  سالمتى  در  را  مثبتى 

بيمارى ها افزايش دهد. 

تحمل سرما نيز در اين فصول براى افراد مختلف، متفاوت است، افراد 
الغر و افرادى كه دچار كم خونى هستند، بيشتر از ديگران سرما را 

احساس كرده و بيشتر از ديگران نيز دچار بيمارى مى شوند. 
مصرف مواد غذايي شور، ترش و چاي پررنگ را در فصل زمستان 

محدود كنيد. 

ويژه  به  حبوبات  و  گوسفند  گوشت  گرم،  طبع  با  شيرين  هاي  ميوه 
لوبيا مناسب ترين خوراكي هاي اين فصل هستند. از بين ميوه هايي 

كه شيرين و كامال رسيده و طبعشان مايل به گرمي است، مانند انار 
شيرين، انگور شيرين، خرما، زيتون سبز و سيب مناسب اين فصل 
هستند. همچنين بادام شيرين درختي، مويز، كشمش، انجير (خشك يا 
تازه) توت خشك، نوشيدن شير با كمي عسل، شيربرنج و فرني مي 

توانند ميان وعده هاي مفيد در اين فصل باشند. 

در ماه هاى زمستان كمتر احساس تشنگى مى كنيد اما حتمًا از تامين 
آب مورد نياز بدنتان مطمئن شويد. 

مصرف كم سبزى جات و حضور در فضاهاى بسته به ترتيب موجب 
بروز كمبود ويتامين A و D مى شود كه بايد از طريق رژيم غذايى 

مناسب جبران شود. 

استفاده از سبزى جات تازه و يا خشك يكى از راه هاى تأمين ويتامين 
A است و مصرف ماهى به خصوص ماهى هاى چرب نياز بدن به 

ويتامين D را تأمين مى كند. 

در طول ماه هاى زمستان كه نور خوشيد كمتر مى شود با كمبود 
اين  از  خوبى  بسيار  منبع  ماهى  شويد.  مى  رو  به  رو   D ويتامين 

ويتامين و همچنين اسيدهاى چرب امگا 3 است. 
براى  كه  هستند  سلنيوم  از  خوبى  بسيار  منبع  ها  آجيل  همه  تقريبًا 

سالمت ذهن و جلوگيرى از افسردگى مفيد است. 

ماست حاوى باكترى هاى فعال است كه به شما براى تقويت سيستم 
ايمنى بدنتان در زمستان كمك مى كند. به جاى ماست هاى مصنوعى 
يا طعم دار، ماست ساده كم چرب را انتخاب كنيد؛ براى خوشمزه تر 
داخل  و  كرده  خرد  هم  را  تازه  هاى  ميوه  انواع  توانيد  مى  آن  شدن 

آن بريزيد. 

نارنگى، پرتقال، كيوى، گريپ فروت، انگور قرمز و ليمو سالم ترين 
ميوه هايى هستند كه مى توانند در تمام طول سال بدنتان را تقويت 
كنند. ويتامين C موجود در همه مركبات براى تقويت سيستم ايمنى 

بدن در فصل زمستان اهميت ويژه اى دارد. 
حتمًا در طول روز يك وعده سبزيجات در رژيم غذايى تان استفاده 
كنيد. سبزى ها به دليل داشتن ويتامين باال شما را در مقابل ميكروب 

ها واكسينه مى كنند.

سالمت

به ياد داشته 
باشيد فقط از 
صرافى هاى 

معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود 
استفاده نمائيد

زمان مناسب خواب 
بــراى  بــــدن 

براي سالم زيستن، بايد خواب راحت و آرامي داشته باشيم. 
به موارد زير دقت كنيد تا اهميت خوابيدن براي شما روشن 

گردد: ساعت 9 تا 11 شب: زماني است براي از بين بردن 
آنتي  توسط  عمليات  اين  كه  ضروري  غير  و  سمي  مواد 
بدن  است  بهتر  ساعت  اين  در  شود.  مي  انجام  ها  اكسيدان 
در حال آرامش باشد. در غير اين صورت اثر منفي بر روي 
از  عمليات  شب:   1 تا  ساعت 11  ايد.  گذاشته  خود  سالمتي 
در  بايد  شما  و  دارد  ادامه  كبد  در  سمي  مواد  بردن  بين 
سم  عمليات  شب:  نيمه   3 تا   1 ساعت  باشيد.  عميق  خواب 
طور  به  عميق  خواب  يك  طي  در   ، صفرا  كيسه  در  زدايي 
مناسب انجام مي شود. ساعت 3 تا 5 صبح: عمليات از بين 
بردن مواد سمي در ريه اتفاق مي افتد.. بعضي مواقع ديده 
شده كه افراد در اين زمان، سرفه شديد يا عطسه مي كنند. 
صورت  بزرگ  روده  در  عمليات  اين  صبح:   7 تا   5 ساعت 
مي گيرد، لذا مي توانيد آن را دفع كنيد. ساعت 7 تا 9 صبح: 
جذب مواد مغذي صورت مي گيرد، پس بهتر است صبحانه 
بخوريد. افرادي كه بيمار مي باشند، بهتر است صبحانه را 
خواهند  مي  كه  كساني  كنند.  ميل  دقيقه   30 و   6 ساعت  در 
صبحانه  صرف  ساعت  بهترين  باشند،  داشته  اندام  تناسب 
براي آنها، ساعت 7 و 30 دقيقه مي باشد و كساني كه اصال 
دهند  تغيير  را  خود  عادت  است  بهتر  خورند،  نمي  صبحانه 
و در ساعت 9 تا 10 صبح صبحانه بخورند. دير خوابيدن 
از  سمي  مواد  شود  مي  باعث  خواب،  از  شدن  بلند  دير  و 
بدن دفع نشوند. از نصفه هاي شب تا ساعت 4 صبح، مغز 
ايام  در  دهد.  مي  انجام  را  سازي  خون  عمليات  استخوان 
از  بعد  و  مانند  مي  بيدار  وقت  دير  تا  افراد  بسياري  تعطيل، 
اتمام تعطيالت، با خستگي به سر كار مي روند، چون اعمال 
بدنشان دچار سردرگمي شده است و نمي داند چه بايد انجام 
دهد.پس هميشه، زود بخوابيد و خواب آرامي داشته باشيد.

 منبع:پارسى طب
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باالتر از كاسياس و فن درسار 

بوفون بهترين دروازه بان 25 
سال گذشته شد

و  تاريخ  بين المللي  فدراسيون 
آمار فوتبال، جان لوئيجي بوفون 
دروازه بان  بهترين  عنوان  به  را 
جهان  فوتبال  گذشته  سال   25
بهترين  رده بندي  كرد.  معرفي 
گذشته  سال   25 دروازه بانان 
رده بندي  اساس  بر  جهان 
دست  به  سال  هر  بهترين هاي 
به  كه  ترتيب  اين  به  است،  آمده 
 20 ساالنه  رده بندي  اول  نفر 
امتياز و به نفرات دوم تا بيستم 
هم به ترتيب از 19 تا يك امتياز 

داده شده است.به اين ترتيب جي جي بوفون كه از سال 1999 
همواره در ميان 10 دروازه بان برتر سال جهان قرار گرفته 
و چهار بار نيز در رده نخست ايستاده است عنوان بهترين 
سنگربان فوتبال 25 سال گذشته فوتبال جهان را نيز از آن 
خود كرد.پس از او، ايكر كاسياس دروازه بان بزرگ تيم ملي 
گرفته  قرار  دوم  رده  در  مادريد  رئال  فوتبال  تيم  و  اسپانيا 
ميان 10  در  همواره  سال 2000  از  نيز  كاسياس  ايكر  است. 
دروازه بان برتر جهان حضور داشته و در چهار سال گذشته 
نيز رده نخست را به دست آورده است.در ميان 10 دروازه بان 
برتر 25 سال گذشته فوتبال جهان سه بازيكن حضور دارند 
كه هيچ گاه به عنوان بهترين سنگربان سال انتخاب نشده اند 
اما تداوم عملكرد درخشان آنها در طول چند سال باعث شده 
است تا در سال هاي مختلف در ميان دروازه بانان برتر جهان 
فن  ادوين  دروازه بان،  سه  باشند.اين  داشته  حضور  فوتبال 
درسار هلندي با رتبه سوم، آندوني زوبي زاره تا از اسپانيا 
با رتبه هشتم و كلوديو تافارل از برزيل با رتبه دهم هستند.

در ميان آسيايي ها هم «لي وون جائه» دروازه بان و كاپيتان 
باالتر  رده 77  در  گرفتن  قرار  با  جنوبي  كره  ملي  تيم  سابق 
از سايرين از جمله محمد الدعايه از عربستان ايستاده است.

قرن  در  كهن  قاره  دروازه بان  بهترين  عنوان  به  كه  الدعايه 
بيستم انتخاب شده بود، در اين رده بندي در مكان 88 جهان 
حضور دارد.رده بندي بيست دروازه بان برتر فوتبال جهان در 
25 سال گذشته به شرح زير است: 1 - جيان لوئيجي بوفون - 
ايتاليا - 226 امتياز، 2- ايكر كاسياس - اسپانيا - 213 امتياز، 
3 - ادوين فن درسار - هلند - 201 امتياز، 4 - پيتر اشمايكل 
، 5 - اليور كان،6 - پتر چك، 7 - خوزه لوئيس چيالورت ،8- 
والتر زنگا،9 - آندوني زوبي زاره تا ،10- كلوديو تافارل ،11- 
ميشل پرودوم ،12- فابين بارتز، 13- ديويد سيمن،14 ديدا 
تولدو  پاليوكا ،17 فرانچسكو  جيان لوكا  بايا ،16  ويتور   15،
،18 - ويكتور والدس ، 19 - ينس لمان و20 - خوليو سزار

«فرديناند» نمي خواهد با « ِتري» 
دست بدهد

روزنامه  انگليس ديلي ميرر در آستانه ديدار چلسي با كوئينز 
براي  باشگاه  اصرار  وجود  با  كه  كرد  اعالم  رنجرز  پارك 
دست دادن آنتوان فرديناند با جان تري، اين بازيكن تمايلي 
به اين كار ندارد. چلسي در چارچوب رقابت هاي جام اتحاديه 
رنجرز  پارك  كوئينز  مهمان  آينده  هفته   شنبه  انگليس  فوتبال 
جان تري  رويارويي  نخستين  به  ديدار  اين  جالب  نكته  است. 
پس  پارك  كوئينز  كاپيتان  فرديناند  آنتوان  با  چلسي  كاپيتان 
پارك  كوئينز  برمي گردد.كاپيتان  بازيكن  دو  اين  درگيري  از 
نژاد  اظهارات  به  متهم  را  جان تري  پيش  ماه  دو  رنجرز 
زيادي  جنجال  اتهام ها  اين  از  پس  كرد.  خود  عليه  پرستانه 
حرف ها،  اين  از  جنجالي تر  اما  افتاد  راه  به  اروپا  فوتبال  در 
سي  بي بي  با  گفت وگو  در  كه  بود  بالتر  سپ  اظهارنظر 
اعالم كرد كه اين اتفاقات در فوتبال «طبيعي» است و با يك 
«دست دادن» ساده بر طرف مي شود. پس از اين اظهارنظر 
بود كه رسانه هاي بريتانيا عليه رئيس فيفا موضع گرفتند و 
و  جار  آن  از  شد.پس  عذرخواهي  به  مجبور  بالتر  نهايت  در 
جنجال، تري گفته كه مي خواهد پيش از شروع بازي با دست 
دادن به استقبال فرديناند برود و باشگاه كوئينزپارك رنجرز 
هم اعالم كرده كه به بازيكنش توصيه مي كند براي «كاهش 
روزنامه  حال  اين  با  اما  كند  استقبال  حركت تري  از  تنش ها» 
ديلي ميرر مدعي شده كه فرديناند عالقه اي به روبه رو شدن 
با  تري ندارد و اگر كاپيتان تيم ملي انگليس دستش را دراز 

كند با بي اعتنايي فرديناند روبه رو خواهد شد.

ده ويتامين ضرورى 
براى بدنسازى  

   سيد وهاب الدين رضوانى 

متابوليسم  براى  عضالنى  هاى  سلول  ويژه  به  ما  بدن  هاى  سلول 
مناسب و رشد و نگهدارى خودشان به واكنش هاى بيوشيميايى معين 
تكيه مى كنند. براى انجام اين واكنش ها احتياج به ويتامين هاى ويژه 
اى است كه به تجزيه و تسهيل واكنش هاى بدن كمك مى كنند. بدون 
اين ويتامين ها هيچ اتفاقى روى نمى دهد، حتى اگر يكى از اين مواد 
مشكل  دچار  تواند  مى  پيشرفته  بدنساز  يك  باشد،  ناقص  ضرورى 
شود يا حتى پيشرفت وى متوقف شود. اگر اين ويتامين ها نباشند، 
توده  و  شود  مى  انجام  زحمت  به  ها  ماهيچه  رشد  يا  انرژى  توليد 
به  رو  ها  استخوان  تراكم  و  كند  مى  رفتن  تحليل  به  شروع  عضالنى 
مى  ضعف  به  شروع  بدن  هاى  سيستم  همه  و  گذاشت  خواهد  زوال 
كنند. بيشتر اوقات ما مواد ضرورى بدن را فراموش مى كنيم و تنها 
به مواد انرژى زا مثل كربوهيدرات ها و پروتيين ها و چربى ها توجه 
داريم. ويتامين ها به دو بخش تقسيم مى شوند، ويتامين هاى محلول 
 K,) در چربى و محلول در آب؛ ويتامين هاى محلول در چربى شامل
E, D, A) هستند و به اين نام مشخص شده اند و در بافت چربى بدن 
افزايش  زيرا  شوند،  ذخيره  دوباره  روزانه  نبايد  و  شوند  مى  ذخيره 
آن  ذخيره  در  و  شود  مى  منتهى  مسمويت  به  ها  ويتامين  اين  ميزان 

بايد دقت كرد. 

همه ويتامين هاى محلول در آب (به جز ويتامين C) به صورت كلى 
ويتامين  (شامل   Complex B و   B ويتامين  با  هستند  شده  تركيب 
هاى 1B و 2B و 3B و 6B و 12B و بيوتين و پانتونيك اسيد) چون 
اين ويتامين ها محلول در آب هستند، به سختى وارد بافت چربى مى 
شوند بنابراين در بدن ذخيره نمى شوند و مقدار زيادى از آنها دفع 
مى شود و دچار مسموميت نمى شوند. اين ويتامين ها به طور مداوم 

بايد در يك رژيم بدنسازى مورد استفاده قرار گيرند. 

 12Vitamin B ويتامين (
عملكرد هاى اين ويتامين زياد هستند، از جمله شركت در متابوليسم 
توسط  عضالت  تحريك  و  عصبى  بافت  از  نگهدارى  و  كربوهيدرات 
اعصاب و شركت در عملكرد انقباض و توازن و رشد عضالت نقش 
آيد  مى  دست  به  حيوانى  منشا  با  غذاهايى  از   12B ويتامين  دارد. 
بنابراين آن دسته از ورزشكارانى كه يك رژيم گياهى سخت را ادامه 
مى دهند، بايد در رابطه با اين مكمل هاى ويتامين 12B با يك پزشك 
 12B مشورت كنند. براى برطرف كردن كمبود اين ويتامين تزريقات
 12B در بين ورزشكاران متداول است، به طورى كه آنان معتقدند كه

عملكرد را بهتر مى كند. 

2) بيوتين 
مشكل  بدنسازان  كه  است  شده  مشخص  شده  انجام  تحقيقات  در 
زيادى در حفظ مقدار سطح طبيعى آن دارند و علت اين مشكل خنثى 
كننده بيوتين است كه ماده اى به نام اويدين است. اويدين در سفيده 
وجود  است،  ورزشكاران  براى  اساسى  ماده  يك  كه  خام  مرغ  تخم 
دارد بنابراين بدنسازان با كمبود بيوتين روبه رو مى شوند. بيوتين 
نقش حياتى در متابولسيم اسيد هاى آمينه و تهيه انرژى از بسيارى 

از منابع را دارد. 

3) ويتامين 2B (ريبوفالوين) 
شركت  شده,  تشكيل  مرحله  سه  از  كه  انرژى  توليد  در   2B ويتامين 

دارد و قدرى هم با متابولسيم پروتيين مربوط است و يك نسبت قوى 
بين جرم بدون چربى بدن و 2B وجود دارد. 

مطالعات نشان داده كه زن ها بيشترين احتياج 2B را در سطح فعاليت 
پذيرى  تحريك   2B مكمل  كه  شده  ثابت  آن  بر  عالوه  و  دارند  نرمال 

ماهيچه ها را باال برده و در تمرين ورزشكاران ماده اساسى است. 

 A 4) ويتامين
بدنسازان  اما  دانيم  مى  بينايى  كننده  كمك  را   A ويتامين  ما  بيشتر 
ديگر  هاى  فعاليت  از  يكى  دارند.  احتياج  نيز  آن  ديگر  هاى  منفعت  به 
ماهيچه  رشد  اصلى  فرآيند  پروتيين،  ساختن  در  شركت   A ويتامين 
فعاليت  براى  شده  ذخيره  سوخت  كه  گليكوژن  توليد  در  دوم  است. 
بدن  در  آن  اندك  مقدار  اساسى  شكل  و  است  شديد  و  بيشينه  هاى 

بدنسازان است. 

 E 5) ويتامين
ويتامين E يك آنتى اكسيدان قوى است و از غشاى سلول ها محافظت 
رشد  باعث  بدن  متابوليكى  فرآيندهاى  بيشتر  كه  آنجا  از  و  كند  مى 
سلول هاى ماهيچه اى مى شوند، به سالمت غشاى سلولى وابسته اند. 
اين ويتامين اهميت به سزايى دارد. عالوه بر آن، آنتى اكسيدان ها به 
كاهش تعداد راديكال هاى آزاد در بدن كمك مى كنند و مانع تغييرات 

سلولى و تخريب آن و حتى سرطان مى شود. 

6) ويتامين B 3 (نياسين) 
اين ويتامين در نزديك به 60 فرآيند متابوليك مربوط با توليد انرژى 
دخيل است و به دليل سوخت حركتى، براى بدنسازان اهميت ويژه اى 
ورزشكاران  غير  از  بيش  ورزشكاران  دهد  مى  نشان  تحقيقات  دارد. 
به 3B نياز دارند. عالوه بر اينها 3B به گشاد شدن عروق منجر مى 
شود و در ميدان مسابقه به ورزشكار كمك زيادى مى كند اما بايد 
توجه كرد در حين مسابقه و در طول تمرين چون در سوختن چربى 

ها اختالل وارد مى كند، نبايد استفاده شود. 

 D 7) ويتامين
نقش اصلى آن در جذب كلسيم و فسفر است. كلسيم در انقباض ها 
عنصر اصلى است. اگر ذخاير مناسبى از كلسيم در دسترس ماهيچه 
توان  نمى  را  ها  ماهيچه  سخت  و  قوى  هاى  انقباض  نگيرد،  قرار  ها 
در  شود.  مى  نيز  ها  استخوان  تراكم  باعث  كلسيم  البته  كرد.  تحمل 
مورد فسفر فراموش نكنيد كه به ايجاد انقباض ماهيچه اى سريع و 
است.  وزنه  با  تمرينات  و  ها  حركت  اثر  در  كه  شود  مى  منجر  قوى 

همچنين فسفر براى ساختن ATP (مولكول انرژى) به كار مى رود. 

اين ماده مغذى كه در غذاهاى خشك به ميزان باال وجود دارد، بايد 
در ليست غذاى بدنسازان قرار گيرد. پس به نوشيدن حداقل يك ليوان 
شير كم چربى يا بدون چربى در هر روز عادت كنيد، البته به دنبال 

غذاهاى غنى شده با ويتامين D هم باشيد. 

8) ويتامين 1B (تيامين) 
رشد  و  پروتيين  متابولسيم  براى  كه  است  هايى  ويتامين  از  تيامين 
دارد.  نقش  هموگلوبين  تشكيل  در  همچنين  تيامين  است.  نياز  مورد 
همانطور كه مى دانيد، در ورزش هاى هوازى انتقال اكسيژن ضرورى 
است پس ويتامين 1B در تحمل افزايش سطح تمرين اهميت دارد و از 
جمله ويتامين هاى اندكى است كه عملكرد را افزايش داده و به مقدار 
زياد، مورد نياز ورزشكاران است و مقدار نياز به آن متناسب با شدت 

فعاليت است. 

9) ويتامين 6B (پيريدوكسين) 
از جمله فعاليت هاى آن شركت در متابوليسيم پروتيين، رشد و بهينه 
سازى كربوهيدرات ها است و تنها ويتامينى است كه به طور مستقيم 
در جذب پروتيين دخيل است. هر چقدر پروتيين مصرفى بيشتر باشد، 
مصرف اين ويتامين هم بايد بيشتر باشد بنابراين كاربرد عميقى در 

رشد دارد. 

10) ويتامين C (اسيد اسكوربيك) 
بيشتر ورزشكاران اهميت ويتامين C را در موفقيت نمى دانند. ويتامين 
C يك آنتى اكسيدان است كه سلول هاى ماهيچه اى را محافظت مى 
كنند و از خطر راديكال هاى آزاد جلوگيرى مى كند و باعث بهبودى 
در رشد مى شود و ماده نگهدارنده استخوان ها و ماهيچه ها است 
و  موثر  آهن  جذب  در  اينها،  بر  عالوه  دهد.  مى  كاهش  را  استرس  و 
ضرورى است و كمك در اكسيژن رسانى به وسيله اتصال اكسيژن 
به هموگلوبين است. همچنين در آزاد كردن هورمون هاى آنابوليسم 

جنسى شركت مى كنند. 

ويتامين  به  نسبت  آب  در  را  حالليت  بيشترين   C ويتامين  باالخره 
بدن  نيازمندى  و  شود  مى  منتشر  آب  در  سريع  و  دارد  ديگر  هاى 

ورزشكاران به اين ويتامين بسيار زياد است
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ورزش

بوى تعفــن 
برترى جويى  

 
 

  على پازكيان 

 در حال حاضر شاهد عجيب ترين دوران توهين هاى 
نژادى در تاريخ فوتبال هستيم ...  

 وقتى در فينال جام جهانى 2006 و در حالى كه همگان 
ضربات  در  فرانسه  سفيدهاى  پيروزى  احتمال  از 
كاپيتان  از  عجيب  حركت  يك  دادند،  مى  خبر  پنالتى 
او،  اخراج  و  ريخت  هم  به  را  معادالت  تمام  زيدان، 
كه  ساخت  واژگون  آنچنان  را  بازى  برتر  تيم  روحيه 
الجوردى ها توانستند براى چهارمين بار، تاج آقايى 

فوتبال دنيا را بر سر بگذارند. 
اين كه ماركو ماتراتزى به بازيكن عرب تبار فرانسه 
چه گفت تا مدت ها نقل محافل ورزشى و غيرورزشى 
بود و آنچه بيش از همه مورد توجه قرار مى گرفت، 
مدافع  جانب  از  زيزو  نسب  و  اصل  و  نژاد  به  توهين 
طرفين  اعتراف  با  بعدها  بود.  ايتاليا  فوتبال  بداخالق 
مبنى بر توهين به خانواده شماره 10، قضيه توهين 
نژادى به فراموشى سپرده شد ولى اين اواخر شايد 
در  نژادى  هاى  توهين  حيث  از  دوران  ترين  عجيب 
حتى  ديگر(و  چيز  هر  از  بيش  و  باشد  فوتبال  تاريخ 
تحت  را  محبوب  ورزش  اين  حد)  بى  فساد  از  بيشتر 

الشعاع خود قرار داده است. 

� ليورپول 
همواره  منچستريونايتد  و  ليورپول  پرطرفدار  بسيار  تيم  دو  جدال 
در  و  بوده  جزيره  در  باشگاهى  هاى  بازى  ترين  جذاب  از  يكى 
فوتبال  از  جذابى  هاى  پرده  قرمزپوش  دو  اين  گوناگون،  شرايط 
تماشايى را به نمايش گذاشته اند ولى آخرين بازى اين دو در دور 
بازى،  پايان  در  بود.  همراه  عجيب  حاشيه  يك  با  برتر  ليگ  رفت 
پاتريس اورا كاپيتان فرانسوى شياطين سرخ در يك مصاحبه اعالم 
اى  اروگوئه  مهاجم  سوآرز  لوييس  بازى،  مدت  تمام  در  كه  كرد 
ليورپول، بارها و بارها به وى توهين نژادپرستانه كرده و از واژه 

«Negro» (كاكاسياه) استفاده كرده است. 
اين صحبت ها البته با تكذيب بازيكن و سرمربى ليورپول روبه رو 
شد و دالگليش به طور كامل از مهاجمش حمايت كرد. با بررسى 
وى  سرانجام  انگليس،  فوتبال  اتحاديه  توسط  گرفته  صورت  هاى 
با هشت جلسه محروميت و 40هزار پوند جريمه روبه رو شد. اما 
آنچه غريب تر و پرحاشيه تر از حركت سوآرز بود، حمايت«جهت 
نحوى  به  بود،  تيم  اين  بازيكن  زشت  حركت  از  ها  ليورپولى  دار» 
كه صداى بسيارى از گروه هاى ضدنژادپرستى در انگليس را هم 

درآورد. 
وقتى كنى دالگليش از مهاجم خود حمايت و رسما اعالم كرد كه بايد 
او را تنها نگذاشت، بازيكنان تيم هم با حمايت مديريت باشگاه، با 
پوشيدن تى شرت هايى كه عكس لوييس سوآرز را بر خود داشت، 
به حمايت از وى برخاستند. حركتى كه در گزارش 115صفحه اى 
اتحاديه به عنوان عملى تحريك آميز شناخته شد. اما جالب تر اين 
كه وقتى آلن هانسن، مجرى تلويزيونى هوادار باشگاه در يك شوى 
تلويزيونى عبارت رنگين پوست را به كار برد و از جانب گروه هاى 
ضد نژادپرستى مورد تقبيح قرار گرفت، باز هم اين دالگليش بود كه 
با حمايت از وى، خواهان ايجاد يك«لغتنامه راهنماى نژادپرستى» 

براى تشخيص بار منفى يا مثبت كلمات در اين مورد شد. 

چنين اظهارات و موضع گيرى هايى باعث تحريك بيشتر هواداران 
نمونه  شاهد  اولدهام،  با  تيم  اين  حذفى  ديدار  در  و  شد  ليورپول 
ديگرى و اين بار از جانب هواداران در اين باب بوديم. تام آديمى 
بازيكن 21ساله و انگليسى تيم دسته اولى وقتى برابر قرمزها پا به 
يك  در  و  رو  روبه  هواداران  آميز  توهين  صداى  با  شد،  مى  توپ 
مورد، هوادارى كه لباس ليورپول با عكس سوآرز را بر تن داشت 
وى را با لفظ «سياه آشغال» خطاب نمود. گريه آديمى و اطالع دادن 
بازيكن  كويت  درك  بين  اين  در  و  نداشت  تاثيرى  هيچ  داور  به  او 

شد  اعالم  بعدا  هرچند  دهد.  دلدارى  را  او  تا  كرد  تالش  ليورپول 
تماشاگر مزبور كه يك جوان 20ساله بود دستگير شده ولى خاطره 

بد اين توهين بى شرمانه در ذهن بازيكنان اولدهام باقى ماند. 

� چلسى 
نام جان ترى در فوتبال انگلستان با حاشيه عجين شده است. جدا 
دارد)  جدا  اى  مقاله  به  نياز  (كه  وى  پيرامون  اخالقى  مشكالت  از 
پارك  كويينز  برابر  برتر  ليگ  ديدار  در  او  نژادپرستانه  حركت 
داد.  قرار  بازيكن  اين  راه  سر  بر  را  جديدى  هاى  حاشيه  رنجرز، 
در پايان اين بازى، ويدئوهايى از توهين هاى نژادپرستانه كاپيتان 
به  وى  توهين  بار  چند  از  نشان  كه  شد  پخش  اينترنت  در  چلسى 
آنتون فرديناند، بازيكن حريف داشت. بر عكس پاتريس اورا كه كار 
زشت لوييس سوآرز را خود برمال ساخت، اين بار اين تماشاگران 

بودند كه كار را بر شخص خاطى دشوار ساختند. 

به  واكنش  در  ترى  جان  كار  ها،  ليورپولى  حركات  از  تر  جالب 
ويدئوهاى منتشره بود:«من هرگز به آنتون توهين نكردم. من در 

طرف ديگر زمين بودم و فكر كردم كه او دارد به توهين ها ى اين 
گونه از من اشاره مى كند. با عجله به سمت او رفتم و با خشونت 
به او گفتم كه من اين حرف ها را نزدم.» با باال گرفتن موضوع و 
اين كه ويالس بوآس سرمربى و آبراموويچ رئيس باشگاه حاضر 
نامعقول  حركت  عكس  (به  نشدند  شان  كاپيتان  از  هوادارى  به 
ليورپولى ها) كار به نوعى از دست اتحاديه فوتبال انگليس خارج 
از  بازجويى  و  تحقيق  جلسه  چند  شد.  قضيه  وارد  اسكاتلنديارد  و 
وى و ساير اعضاى تيم و همين طور آنتون فرديناند قرار شد تا 
با تجميع مدارك، جلسه دادگاهى در روز 12 بهمن امسال تشكيل 
و جان ترى در مأل عام به سواالت قاضى در اين رابطه پاسخگو 

باشد. 

اين موضوع جداى از بعد باشگاهى، مى تواند به تيم ملى هم لطمه 
فرديناند  و  ترى  حضور  و  است  فرديناند  ريو  برادر  آنتون  بزند. 
شايد بتواند مشكالتى را براى فابيو كاپلو در يورو ايجاد نمايد. البته 
از نظر اتحاديه فوتبال انگليس، تا زمان اثبات جرم(و يا بى گناهى) 
ملى  تيم  و  چلسى  كاپيتانى  بازوبند  همچنان  تواند  مى  ترى  جان 
را بر بازو داشته باشد. كارشناسان احتمال مى دهند در صورت 
اثبات جرم، وى جداى از محروميت با 2500دالر جريمه نيز روبه 

رو شود. 

� بارسلونا 
اسپانيا هم در اين موارد دست كمى از انگليس ندارد. در كشورى 
كه به عقيده كارشناسان در حال حاضر مهم ترين ليگ دنيا را اداره 

مى كند، وقوع مسائلى از اين دست چندان دور از ذهن نيست. 

يكى از جديدترين موارد مربوط به ديدار 2 تيم بارسلونا و سوياست 
كه در آن، سسك فابرگاس سبب ساز اخراج فردريك كانوته مهاجم 
حالى  در  و  بازى  پايانى  دقايق  در  شد.  حريف  فرانسوى  مسلمان 
كه بازى با آرامش پيش مى رفت، پس از صحبت بين فابرگاس و 
كانوته، بازيكن سياه پوست با خشونت به سمت سسك حمله كرد 

و داور نيز بالفاصله او را با كارت قرمز جريمه نمود. 

با اتمام بازى شايعه توهين نژادى به دين كانوته در اينترنت پيچيد 
او  به  هرگز  شد:«من  رو  روبه  فابرگاس  تكذيب  با  بالفاصله  كه 
توهين نژادى نكردم. من به نقاط مختلف دنيا سفر كرده و با مليت 
هاى گوناگون آشنايى دارم و هرگز به خود اجازه چنين اهانتى را 
نمى دهم. ما در تيم خود بازيكن مسلمان داريم(سيدوكيتا) و نامزد 
خود من يك لبنانى است. من حتى روى بدنم يك خالكوبى به زبان 

عربى دارم.» 

هرچند اين اتفاق توسط مطبوعات اسپانيا و باشگاه سويا مسكوت 
شد ولى شايعه آن هنوز هم در سايت هاى مرتبط داغ است. البته 
در  است.  شده  نژادپرستى  توهين  قربانى  بتازگى  نيز  خود  بارسا، 
پايان  به  تساوى  با  اسپانيول(كه  و  بارسلونا  بين  كاتالونيا  داربى 
ميمون،  صداى  تقليد  با  بارها  و  بارها  اسپانيول،  هواداران  رسيد) 
دنى آلوز، مدافع بارسا را مورد آزار قرار دادند. هرچند او پس از 
بارسا  سخنگوى  فركيسا  تونى  ولى  نشنيده!  چيزى  كه  گفت  بازى 

چنين حركتى را شرم آور خواند. 

موريسيو پوچنتينو سرمربى اسپانيول هم با تقبيح اين حركت در 
كنفرانس مطبوعاتى پس از بازى گفت:«ما اهانت هاى نژادپرستانه 
فوتبال  در  نژادپرستى  كنيم.  مى  محكوم  باشد  هركس  جانب  از  را 
ليورپول  باشگاه  مدير  كوندال  رامون  ولى  گردد.»  كن  ريشه  بايد 
سعى در توجيه حركت تماشاگران داشته و گفت كه چيز خاصى در 

طول بازى به گوشش نخورده است. 

موضع گيرى يوهان كرويف، اسطوره باشگاه بارسا هم در جهت 
توهين  قبل به علت  تقبيح اين كار بود، هرچند خود وى نيز مدتى 
نقل  هلند  ملى  تيم  و  آژاكس  سابق  مدافع  داويدز  ادگار  به  نژادى 
محافل هلندى بود. وى علت حضور داويدز در تيم ملى و عضويتش 
به  را  آن  و  دانسته  وى  پوست»  را«رنگ  آژاكس  مديره  هيات  در 

نوعى مورد تحقير قرار داده بود. 

� فيفا 
فيفا  رئيس  بالتر  سپ  دست،  اين  از  زيادى  بسيار  موارد  وجود  با 
مدتى قبل و در يك مصاحبه جنجالى گفته بود كه در فوتبال چيزى 
به نام نژادپرستى وجود ندارد. صحبت هاى نسنجيده اى كه پس 
وا  عذرخواهى  به  را  پيرمرد  بالفاصله  تا  شد  سبب  زياد  فشار  از 
دارد. او گفت متاسف است از اين كه باعث رنجش عده اى در اين 
باب شده است. او قول داد تا مبارزه با پديده زشت نژادپرستى را 

گسترش دهد. 

زمينه  اين  در  جهانى  فدراسيون  كه  كارى  تنها  حال  به  تا  هرچند 
انجام داده، بنرى است كه روى آن عنوان «به نژادپرستى بگوييم 
مهمى  مسابقات  از  قبل  و  شده  چاپ   [Say no to racism]«نه
همچون جام هاى جهانى به داخل زمين آورده مى شود. بالتر كه 
خود با مشكالتى بى حد روبه رو است تا به اينجاى كار نخواسته 
پيرمرد  و  نيست  معلوم  عاقبتش  كه  نمايد  ماجرايى  وارد  را  خود 
افتخار  به  را  اش  تولد 80سالگى  جشن  كه  خواهد  مى  ما  75ساله 

بازنشستگى از فيفا و در آرامش سپرى نمايد.
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 افقي:

١ - پدر علم جبر - ليوان
ــتاني - نگين  ــرح زمس ٢- ورزش مف

انگشتري - هال
ــرآب ايران - خواب كودكانه  ٣- رود پ

- شيرزن كربال
ــت -  اس ــس  ب ــان  هم ــس-  نح  -٤

پيروزي ها، گشايش ها - نوبت بازي
٥- سوره سي و ششم قرآن - نقش و 

نگار روي ديوار يا سقف - جمع جن
٦- نوعي پارچه ضخيم پرزدار - ميوه 

بهشتي - همسر زن
ــردم آزاري - ماچ  ــون م ٧- گام - جن

آبدار
ــود - جبران  ــته - مقابل پ ٨- شايس

كردن
٩- مخفف امير - يكي از مواد رسمي 
ــواري پيست - امام صادق  دوچرخه س
ــي  ــد به هر كس ــالم فرمودن عليه الس
ــوره ... را هفت  ــد اگر س تهمت زده ش
ــت رهايي پيدا  ــار بخواند از آن تهم ب

مي كند
١٠- مادر عرب - پرخور - حداد

ــتون  ــدم - جمع عنصر - س ١١- هم
بدن

١٢- كم هوش، منگ - فرومايه - تاب و 
توان - از ماكيان

ــام -  ــون آش ــده خ ــروع - مكن ١٣- ش
تحسين فرنگي

١٤- مرطوب - ميل خانم باردار به بعضي 
از خوراكي ها و غذاها - پيوند ازدواج

ــي - مركبات محصول  ١٥- گريه زورك
ميناب

 عمودي:
ــب بويان -  ــي طبي از تيره ش ١ - گياه

تيراژ
ــاب حضرت  ــه - از الق ــع وسوس ٢- جم
ــتاده و استوار  مهدي (عج) به معني ايس

- تاراج
٣- نام دخترانه - اداره كننده 

- جمع اجنبي
ــي - حرف  ٤- كاميون ارتش
ــنگريزه -  ــوم يوناني - س س

آبي سير
 - ــح  ملي  - ــاگرد!  ش  -٥

كجاست؟
ــت  ــده بدن - پوس ٦- فرمان

گندم - موافق و همسخن
٧- موي گردن شير - ماشين 
ــر  ــك - آهنگ ــاپ اتوماتي چ

شاهنامه
٨- نوعي شيريني كه بيشتر 
مصرف  ــالت  تنق ــوان  عن به 
ــود - ابزار درو - رنگي  مي ش

براي چشم 

ــز  ــاده - مرك ــبتًا س ــاي نس ٩- از غذاه
ارمنستان - نهنگ

١٠- پيش پرداخت - پوشيده، مخفي - 
شهر حضرت عبدالعظيم

١١- علف خشك - خون گيري سنتي - 
حد معين از چيزي

١٢- كشت و زرع - مذكر - ترمز كشتي 
- چهارمين شركت بزرگ اتومبيل سازي 

جهان
١٣- ميوه قابل خوردن - اعتقاد، عقيده 

- نمونه ساختمان
١٤- حنا - راننده - گوسفند فربه

ــره اي ايراني در خليج فارس -  ١٥- جزي
جايي كه در آن حيوانات اهلي و وحشي 

را نگهداري مي كنند

 افقي:
ــره اي در اندونزي - رودي در  ١ - جزي

استان كرمان
٢- آرام خودماني - از عناصر شيميايي 

- دست به كاري زدن
٣- بخت آزمايي - گرفتار - شهري در 
ــه داراي موقعيت  آذربايجان غربي ك

جغرافيايي و نظامي مهمي است
ــا -  ــع آب - حن ــد - مان ــول نق ٤- پ

هذيان
ــانه فعل استمراري - چپاول -  ٥- نش

همگي
ــان - بيماري  ــكمو - عضو ده ٦- ش

ريوي

ــه توپ - محل ذخيره  ٧- ضربه پا ب
ــلحه و مهمات در دوره ساسانيان  اس

- خطا
٨- كشوري در امريكاي جنوبي - از 

حبوبات - مكر
ــعدي اعضاي  ٩- رنگ - به گفته س

يكديگرند - گنجه لباس
ــزي -  ــاق خوراك پ ــي اج ١٠- نوع
ــره روزي  ــاماني و تي ــش نابس حاصل

فرزندان است - پديد آوردن
١١- مركز مراكش - گوش كردن - 

حرف فقدان
ــدي - هر  ــواي هن ــه - پيش ١٢- گل

فصل يسنا - واحد شمارش اسب
 - ــافر  مس  - ــده  دهن ــاري  ي  -١٣

دوستي
١٤- برابري - پنبه زن - خم شده

١٥- يكي از غذاهاي محلي گيالن - 
انعام شاگرد مغازه

 عمودي:
ــكار وايلد»  ــم «اس ــه قل ــري ب ١ - اث

ايرلندي - ورم پلك چشم
ــتقات  ٢- پرحرفي! - بدكار - از مش

شير
ــا - جانوري كه در قطب  ٣- از غزوه ه

هم يافت مي شود - اسب اصيل
ــن - راه رفتن  ــه كار خراب ك ٤- كلم

كودك - پزشكي - طريق
٥- نقاش - پيچك - هنوز بيگانه

ــه - حاجت - نگهبان  ٦- صريح اللهج
باغ

ــتان  ــدي در اس ــه ها - س ٧- انديش
آذربايجان شرقي - بذر

ــگ - نگهبان -  ــرگ جن ــاز و ب ٨- س
گواه

٩- فرآورده شيري - از مراكز استاني 
- آموزش

١٠- كارگر - بار درخت - 
صداي الستيك پنچر

ــذ -  ــي كاغ ١١- خميدگ
مكان ها - ديوار

ــور  ــدد - پول كش ١٢- ع
ــاد -  ــان - آح ــاب تاب آفت

سربها
١٣- جمع وديعه - جاويد 
ــهري در  ــه - ش و هميش

استان كرمان
ــگالدش -  ــز بن ١٤- مرك
ــل - از حبوب  ــوه اردبي ك

خوراكي
ــر  ــي در تئات ١٥- تك گوي

- نيزار
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

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

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

را انجام نداده ايد.
� ارديبهشت ماه: 

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

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

سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در 
حال حاضر بر قلب شما حاكى است كمى فرو كش 

كنند و بعد تصميم هايى را اتخاذ كنيد.
� خرداد ماه: 

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

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

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

خواهد داشت.
� تير ماه: 

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

قابل حلى را براى شما فراهم خواهد كرد.
� مرداد ماه: 

همه به حال شما غبطه ميخورند و به شما حسادت 
را  عالى  زندگى  شما  كنند  مى  فكر  زيرا  ورزند  مى 
داريد و شما از اين مساله رنج زيادى مى بريد زيرا 
انتقال  ديگرى  شخص  به  توانيد  نمى  را  مسئله  اين 
دهيد و فقط اذيت ميشويد و شنيدن اين صحبت ها 
و عدم واكنش هايتان سبب شده است كه اختالفاتى 
و  شما  انرژى  و  شود  تان  شخصى  زندگى  وارد 
اين  به  است  بهتر  ؛  بگيرد  را  تان  خانواده  اشخاص 

صحبت ها اهميتى ندهيد.
� شهريور ماه: 

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

نسبت به آينده داريد.
در ابتدا فقط به موضوعاتى كه خواهان انجام شان 
هستيد فكر كنيد و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح 
سازيد، سپس اجرا نماييد زيرا ممكن است شرايطى 

پيش بيايد كه بقيه افراد خانواده تان شما را به خاطر 
تصميم گيرى غلط در كارى مقصر بدانند و به همين 
پيش  براى  پس  شويد  وجدان  عذاب  دچار  شما  علت 

گيرى از اين كار با بقيه مشورت كنيد.
� مهر ماه: 

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

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

زيادى را با دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه: 

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

پشيمان مى شويد.
از  را  سريعى  هاى  العمل  عكس  كه  كنم  مى  توصيه 
خود نشان ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى 
غلبه  موضوع  اين  بر  راحتى  به  توانيد  مى  داريد  كه 

كنيد.
� آذر ماه: 

شما درگيرى لفظى بزرگى با شخصى داشته ايد كه 
به   , است  مشغول  تان  ذهن  هنوز  گفتگو  اين  اثر  بر 
زندگى  از  ميخواهد  دلتان  كه  ايد  رسيده  اى  مرحله 
فرار كنيد اما خوشبختانه دوره اى را كه سپرى مى 

كنيد به مانند يك امتحان مى باشد كه براى رفتن به 
دوره بعدى صبر و استقامت بيشترى داشته باشيد.

پس شجاع باشيد زيرا خداوند تقدير خوبى را براى 
اين  تمام  از  نزديك  آينده  در   ، است  زده  رقم  تان 
موهبات لذت خواهيد برد، شكر گذار خداوند خواهيد 

بود.
� دى ماه: 

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

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

كارهايتان را پيش ببريد.
بهمن ماه: 

اين هفته دوباره شانس به شما روى آورده است ؛ 
در چند هفته اخير شما كم شانس بوديد و در رابطه 
به  تان  شانس  آمد  مى  پيش  برايتان  كه  مسائلى  با 
شما يارى نميرساند اما در اين هفته شانس در تمام 
كارهايتان شما را همراهى مى كند و شما نيز متوجه 

اين موضوع خواهيد شد.
� اسفند ماه: 

داشته  مطلق  حكومت  شما  بر  ديگران  ندهيد  اجازه 
كه  هايى  راه  برند  مى  بيراهه  به  را  شما  زيرا  باشند 
خودتان دنبال مى كنيد به زودى نتايج باور نكردنى 
هاى  انرژى  از  كه  اين  براى  ؛  داشت  خواهد  برايتان 
منفى تان كم كنيد با شخصى يا اشخاصى گفتگوهايى 

را انجام دهيد.

جدول و سرگرمى





شاعر زخم هاى زنان سورى 
روزگار  بعدا  و  اند  آمده  به دنيا  نويسنده  اصال  كه  آنها  چه  مى شود.  پيدا  زياد  نويسنده  سياستمدار  دنيا  توى 

سياستمدارشان كرده و چه آنها كه به خاطر سياست زيادى شان نويسنده شده اند. اما توى همين دنياى بزرگ 
سياستمدارهاى نويسنده شاعر خيلى كم پيدا مى شود. انگار كه شعر و سياست، آن هم وقتى هر دوشان در 
حد ناب باشند، نمى توانند در يك انساس حلول كنند. اما نزار قبانى سورى اين وسط يك استثناست. نزار را 
خيلى ها مى شناسند و از ميان اين خيلى ها، هستند كسانى كه اصال ندانند نزار قبانى مرد سياست بوده و بيشتر 
سال هاى عمرش را مبارزه كرده و مدت زيادى هم سفير دولت سوريه در كشورهاى اروپايى بوده. خودش 
و  اند  انقالبى  آدم هاى  مهد  كه  محله هايى  آن  از  آمده.  دنيا  به  سوريه  مقاومت  محله هاى  از  يكى  در  مى گويد 
همين باعث شده از همان بچگى بداند در كشورش چه مى گذرد و فرانسوى ها آنجا چه نقشى بازى مى كنند. 
بعدها نزار توانسته به واسطه حضورش در كشورهاى اروپايى به چند زبان مسلط باشد و البته آن چيزى 
كه چشمش را در همه ادبيات ها مى گيرد شعر است. شعرهاى نزار همه در خدمت مردم سوريه اند. انگار كه 

هزاران شمع را براى هزاران زن محروم سورى روشن كرده باشد. شاعرى كه با چاپ اولين كتابش سيل تهمت ها 
به سوى او روانه شد و برايش لقب«شاعر زن و شراب» را به ارمغان آورد. كتاب هاى بعدى اش هم جبهه هاى بر 
عليه او را مستحكم تر كردند. اما اين نزار بود كه مى دانست براى چه و مهم تر از آن براى كه شعر مى گويد و 
كارش را ادامه داد. حاال او شاعرى است كه خيلى ها نمى دانند سياستمدار بوده، اما همه دوستدارانش مى دانند كه 
عاشق زن هاى محروم از حقوق سرزمينش بود و همسر محبوبش را هم به خاطر همين عشق در يك بمب گذارى 

موفق در سوريه از دست داد. 

صداي شما
از  فراتر  تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
است  رساني  اطالع  كه  وظيفه اش،  حداقل 
و  شهروندان  شما  اين رو،  از  كند.  عمل 
با  مي توانيد  نيز  ايران  از  دور  هموطنان 
ارسال پيامك به شماره07811000455 و 
يا تماس صوتي با شماره 02074332516

حرف خود را به گوش مسئولين برسانيد. 
آدرس  به  را  پيامتان  مي توانيد  همچنين 

الكترونيكي:
ارسال   info@persianweekly.co.uk  
نماييد. (لطفا نام و نام استان خود را در 

ابتداي پيام درج كنيد). 
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سوروس: نظام 
اقتصاد جهاني در 
آستانه سقوط است

نظام  كه  داد  هشدار  سوروس  جورج 
سقوط  زودي  به  جهاني  اقتصاد 
خواهد كرد و آشوب ها در خيابان هاي 
آمريكا در راه هستند. به گزارش ايسنا 
به نقل از ديلي ميل، جورج سوروس، 
كه  آمريكايي  مشهور  سرمايه دار 
آمريكاست،  در  نيز  بنيادي  صاحب 
دوره اي  با  جهان  گفته  اظهاراتي  در 
«شيطاني» مواجه خواهد شد و اروپا 
خواهد  غرب  درگيري   و  آشوب  در 
دوره  اين  در  او  كه  گونه اي  به  شد؛ 
ترجيح خواهد داد كه به جاي ثروتمند 
بكوشد.  ماندن  زنده  براي  تنها  ماندن 
كه  كرده  تاكيد  سوروس  جورج 
مشابه  بسيار  فعلي  اقتصادي  اوضاع 
در  بزرگ  اقتصادي  ركود  دوره  به 
داشت:  تصريح  وي  است.  دهه 1930 
گزينه  چون  بماند  زنده  بايد  يورو 
موجب  فروپاشي،  يعني  آن  جانشين 
سقوطي خواهد شد كه اروپا و جهان 
سوروس  آورد.  نخواهد  را  آن  تاب 
و  جدي  حدي  به  فعلي  اوضاع  افزود: 
را  آن  شغلم  در  من  كه  است  سخت 

تجربه كرده ام.

بدهي هاي خالص 
انگليس به يك تريليون 

پوند رسيد
ميزان  كرد  اعالم  انگليس  آمار  موسسه 
پوند  تريليون  يك  به  كشور  اين  بدهي هاي 
آمارهاي  فارس  گزارش  است.به  رسيده 
بدهي هاي  ميزان  مي دهد  نشان  رسمي 
دولت انگليس طي ماه گذشته اندكي كاهش 
تريليون  يك  از  بيش  همچنان  ولي  داشته 
بوده  دالر  ميليارد  هزار   1.55 معادل  پوند 
دارد  قصد  كامرون  ديويد  دولت  است. 
اقتصادي  رياضت  سياستهاي  اجراي  با 
كشور  اين  بدهي هاي  و  بودجه  كسري 
كارشناسان  اعتقاد  به  دهد.  كاهش  را 
رياضت  سياستهاي  اجراي  اقتصادي 
موجب  ميالدي   2017 سال  تا  اقتصادي 
دولتي  بخش  در  نفر  هزار   700 بيكاري 
گزارش  اين  اساس  بر  شد.  خواهد  انگليس 
ميزان كل استقراض دولت انگليس در ماه 
پوند  تريليون   13.7 از  بيش  به  دسامبر 
بدهي  ميزان  اساس  اين  بر  است.  رسيده 
دولت انگليس تا پايان سال 2011 به بيش 
اين  داخلي  ناخالص  توليد  درصد   64.2 از 
از  رقم  باالترين  كه  است  رسيده  كشور 

سال 1993 ميالدي به شمار مي رود. 

درخواست بان كى مون از ايران:

شاه راه نفت را نبنديد 
دبير كل سازمان ملل متحد از ايران خواست تهديد خود را درباره بستن تنگه هرمز، عملى نكند. 

به نقل از خبرگزارى فرانسه، "بان كى مون" همچنين از طرف هاى درگير بر سر پرونده هسته اى ايران خواست 
تا به كاهش بحران در اين موضوع، بپردازند. 

ايران بارها تهديد كرده است در صورت عملى شدن تحريم نفتش، تنگه 
هرمز را خواهد بست. تنگه هرمز محل عبور شناورهاى حامل نفت صادراتى 
كشورهاى ساحلى خليج فارس به مشتريان است. روزانه 15 تا 18 ميليون 

بشكه نفت خام از اين تنگه عبور مى كند. 
داد:"  ادامه  كرد؛  مى  مصاحبه  نيويورك  در  خبرنگاران  با  كه  مون  كى  بان 
راه حل مسالمت آميز براى مسئله هسته اى ايران، جايگزينى ندارد. از طرف 
هاى اين نزاع مى خواهم تا از شدت اين بحران، بكاهند. اظهارات آتشين در 

اين باره، سودى در بر ندارد." 
وى افزود: تنگه هرمز، براى تجارت بين المللى، منطقه بسيار بااهميتى است. 
بايد به عبور و مرور آزادانه براى همه كشتى ها در درياها، احترام گذاشت 

و از آن حمايت كرد. 
ابراز  ايران  اى  هسته  برنامه  درباره  همچنين  متحد  ملل  سازمان  كل  دبير 
نگرانى كرد و گفت: بارها با سران ايران صحبت كردم. مسئوليت برعهده 
طرف ايرانى است كه ثابت كند هدف برنامه هسته اى اش ، صلح آميز است. 
المللى  بين  آژانس  بازرسان  با  تا  خواست  تهران  از  همچنين  مون  كى  بان 
انرژى اتمى ، همكارى كامل داشته باشد و براى حل مسئله هسته اى خود 

به مذاكرات با كشورهاى 1+5 بازگردد. 
ايران بارها بر صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى اش تاكيد كرده است. 

گروه 1+5 متشكل از پنج عضو دائم شوراى امنيت (آمريكا،چين، روسيه، فرانسه و انگليس) به عالوه آلمان، از چند 
سال پيش تاكنون مذاكرات با تهران بر سر برنامه هسته اى ايران را برعهده دارد.
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هفته نامه پرشين برگزار ميكند

دومين دوره
آموزش عكاسى ديجيتال

و

كالسهاى مشاوره در امور 
پايان نامه نويسى در مقاطع 
ليسانس، فوق ليسانس و دكترا
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