
تحريم هاى ايران 
گزنـده بــود

عالى ترين مقام جاسوسى آمريكا بعد از ظهر روز سه شنبه در مقابل قانونگذاران 
كنگره اظهار داشت كه ايران پيامد تحريم هاى اقتصادى را كه به دليل ادامه فعاليت 
هاى هسته اى جمهورى اسالمى اعمال مى شود، احساس كرده، هرچند كه هنوز 

مقامات تهران براى توليد سالح هسته اى تصميم گيرى نكرده اند.
گزنده  ها  تحريم  افزود:  سيا،  آمريكا،  جاسوسى  سازمان  رئيس  پترائوس،  ديويد 
اسالمى  جمهورى  براى  آنها  پيام  اخير  هاى  هفته  در  خصوص  به  و  اند  بوده 
گيرد،  قرار  توجه  مورد  بايد  اكنون  هم  كه  آنچه  وى  گفته  به  است.  بوده  بيشتر 
اتخاذ  روند  بر  ها  تحريم  تاثير  و  مردم  نارضايتى  بر  ها  تحريم  اثرگذارى  ميزان 
تصميم هاى استراتژيك از سوى رهبران ايران است. خبرگزارى رويترز به نقل 
از پترائوس گزارش داد: اين در حالى است كه ارزش ريال كاهش يافته و با وجود 

تورم، سرمايه ها از بانك ها خارج مى شود. 
از سوى ديگر مدير بخش جاسوسى ملى، جيمز كلپر نيز خاطرنشان كرد كه تحريم 
ها تا كنون در تغيير رفتار مقامات تهران موثر نبوده اند اما به نظر مى رسد برخى 
ها  تهديد  افزايش  صورت  در  متحده  اياالت  با  رويارويى  دنبال  به  تهران  مقامات 
سال  در  كه  قصدى  سوء  شد:  مدعى  آمريكايى  قانونگذران  مقابل  در  وى  هستند. 
2011 به جان سفير عربستان سعودى در آمريكا طراحى شده بود، نشان مى دهد 

كه برخى مقامات تهران به دنبال ... 
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ديويد پترائوس، رئيس سازمان جاسوسى آمريكا: 

لطفا جهت بهبود كيفيت هفته نامه پرشين  لطفا در اين نظر سنجى شركت نمائيد.

عملكرد يك سال گذشته هفته نامه پرشين را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
 كافى است كه عدد مورد نظر خود را به شماره 07811000455 اس ام اس نمائيد.1 - عالى  2 - خوب   3 - متوسط  4 - ضعيف   

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

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

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk

شوراى نويسندگان و مشاوران:
 دكترعال اميرشاهى،  فرشته كديور،

اميرارسالن يكتامنش، مونا اهللا وردى 

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

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

تيراژ: 3000 نسخه چاپى

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

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

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

بنگر كه نور آن شمع كوچك تا چه مسافتى مى رسد! 
تنها كردار نيك در اين دنياى پليد، چنين درخشندگى دارد. 

تاجر ونيزى، پرده ى پنجم، صحنه اول
How far that little candle throws his beams! 

So shines a good deed in a naughty world.

The Merchant of Venice, Act V, sc. 1.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 
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انگليس، جيمزباند 
جديد مي خواهــد

جاسوسي  فيلم هاي  ديدن  از  بعد  اگر  ميل:  ديلي 
شخصيت  جاي  كه  داشتيد  آرزو  هميشه  انگليسي 
برسيد،  رويايتان  به  مي توانيد  باشيد،  فيلم  اصلي 
دنبال  به  انگليس  ملي  امنيت  سازمان  كه  چرا 
براي  آنها  است.روش  جديد  نيروهاي  استخدام 
بوده  توجه  قابل  خود  در نوع  هم  تازه  افراد  جذب 
و هر كسي كه مي خواهد حضور در اين مجموعه 
را تجربه كند اول بايد در تست 15 دقيقه اي ام آي 
اگر  و  كند  شركت  مي كشد،  طول  دقيقه   15 كه   5
مصاحبه  براي  او  از  احتماال  بود  موفق  آن  در 
حضوري دعوت خواهد شد.مقامات سازمان امنيت 
درستي  چهره  مي خواهند  امتحان  اين  برگزاري  با 
از  بسياري  كه  زيرا  دهند  ارايه  خود  سازمان  از 
اين  مورد  در  ساخته شده  سريال هاي  و  فيلم ها 
سازمان آنقدر غيرواقعي و تصنعي بوده كه كمتر 
مردم  همه  و  مي ديد  ام آي5  در  را  آينده اش  كسي 
فكر مي كردند با سازماني طرف هستند كه در آن 
حالي كه  در  دارد،  وجود  كشتار  و  كتك كاري  فقط 
گفته:  انگليس  ملي  امنيت  سازمان  مقامات  از  يكي 
«ما نيروهايي مي خواهيم كه از مغزشان بيشتر از 
ماهيچه هايشان استفاده كنند، چرا كه براي حمايت 
از انگليس شما بايد آدم باهوشي باشيد.» كساني كه 
در تست ها شركت مي كنند با سناريوهاي مختلفي 
روبه رو مي شوند و بايد از گرفتن اطالعاتي كه به 

آنها داده شده به چهار سوال پاسخ دهند.
در صورتي كه آنها بتوانند امتياز مناسب را كسب 
امنيت  سازمان  سايت  از  ديگري  بخش  به  كنند 
راهنمايي مي شوند تا در جريان مصاحبه حضوري 

قرار گيرند.
تعريف  در  خود  سايت  در  انگليس  امنيت  سازمان 
نيروهاي اطالعاتي اش گفته كه آنها بايد نيروهايي 
و  احساس  بين  بتوانند  كه  باشند  باهوش  بسيار 
دنبال  كه  شخصي  كنند.  برقرار  تعادل  خود  منطق 
با  ارتباط  در  بااليي  مهارت  بايد  است  شغل  اين 
و  باشد  داشته  كتبي  و  شفاهي  صورت  به  ديگران 

بتواند در كارهاي گروهي نيروي موثري باشد.

تظاهرات در لندن 
درباره ايران و سوريه

لندن  در  تظاهراتي  در  جنگ  ضد  فعال  صدها 
به مداخالت غرب در ايران و سوريه اعتراض 

كردند.

تظاهراتي  در  جنگ  ضد  فعال  صدها  ايسنا: 
در لندن به مداخالت غرب در ايران و سوريه 

اعتراض كردند.
جنگ  «ائتالف  گروه  توسط  كه  تظاهرات  اين   
در  بود،  شده  سازماندهي  كنيد»  متوقف  را 
مقابل سفارت آمريكا در لندن واقع در ميدان 
به  نيز  تن  چند  و  شد  برگزار  «گراسونور» 

سخنراني پرداختند.
معترضين پرچم هايي را كه روي آنها نوشته 
شده بود «به ايران حمله نكنيد»، «دست از سر 
و  داشتند  دست  در  برداريد»  سوريه  و  ايران 

جنگ  چهار،  سه،  دو،  «يك،  مي دادند:  شعار 
هشت،  هفت،  شش،  پنج،  نمي خواهيم.  ديگري 

كشتن را متوقف كنيد، تنفر را متوقف كنيد.»

در  غرب  نظامي  مداخالت  كليه  با  ائتالف  اين 
هسته اي  برنامه  از  نگراني  ابراز  با  كه  ايران 
ايران انجام مي گيرد، مخالف است و اعالم كرد 

كه «هيچ توجيهي» براي مداخالت غرب وجود 
ندارد.

تاريخ  كرد:  اظهار  ائتالف  اين  فعال  ريز،  جان 
نشان داده است كه مداخله هاي خارجي باعث 
مي شود كنترل آينده يك كشور از دست مردم 

آن خارج شود.
غرب  گفت:  ائتالف  اين  فعاالن  از  ديگر  يكي 
افغانستان  و  عراق  در  پيشين  مناقشات  در 
سياست هاي ضد و نقيضي اعمال كرده است 
عدالت  دشمن  بدترين  سياست ها  اين گونه  و 

است و بي عدالتي بدترين دشمن صلح است.

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. 
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وزارت علوم:

مدرك دانشگــاه هاي 
انگليس معتبر است !

براي  را  انگلستان  كشور  دارد  تمايل  شخصي  «اگر   
تحصيل انتخاب كند بايد خود هزينه شخصي تحصيل 
تاييد  مورد  افراد  اين  تحصيلي  مدرك  اما  بپردازد  را 
وزارت علوم خواهد بود و افراد مشكلي در اين رابطه 

نخواهند داشت.»
خارج  دانشجويان  مديركل  مسلمي ناييني،  حسن   
مدرك  بودن  بي اعتبار  خبر  به  واكنش  در  كشور  از 
دانشجوياني  «تمامي  گفت:  انگلستان  دانشگاه هاي 
به  مشغول  انگلستان  كشور  در  حاضر  حال  در  كه 
تحصيل هستند، مي توانند تا پايان دوره تحصيلي خود 

از تمامي خدمات دانشجويي بهره مند شوند.» 

و  ايران  ديپلماسي  روابط  درباره  ناييني  مسلمي 
به گونه اي  شرايط  حاضر  حال  «در  افزود:  انگلستان 
كه  دانشجوياني  براي  نمي توان  متاسفانه  كه  است 
دارند،  انگلستان  كشور  در  تحصيل  ادامه  به  تمايل 
اين  تحصيلي  مدرك  اما  داد  ارايه  دانشجويي  خدمات 
مشكلي  و  بود  خواهد  علوم  وزارت  تاييد  مورد  افراد 
بخشنامه اي  كه  چرا  داشت؛  نخواهند  رابطه  اين  در 
دانشگاه هاي  فارغ التحصيالن  مدارك  اينكه  بر  مبني 
معتبر انگلستان قابل تاييد نيست، صادر نشده است.» 
دانشجويان  بورسيه  عدم  مورد  در  مسلمي ناييني 
كشور  «در  گفت:  كشور  اين  در  تحصيل  متقاضي 
بار  داراي  كه  دارد  وجود  دانشگاه هايي  انگلستان 
علمي فراواني است و اين مطلب بر كسي هم پوشيده 
نيست، اما وزارت علوم براساس قوانين موجود عمل 

و نمي تواند برخالف جهت آب شنا كند.»

كشور  از  خارج  دانشجويان  امور  و  بورس  مديركل   
در ادامه افزود: «در حال حاضر تمامي دانشجوياني 
كه پيش از اتفاقات اخيري كه ميان ايران و انگلستان 
به وجود آمد، در كشور انگلستان مشغول به تحصيل 
مزاياي  تمامي  از  خود  تحصيالت  پايان  تا  هستند 
تحصيلي  شرايط  و  كرد  خواهند  استفاده  دانشجويي 

آنان هيچ گونه تغييري نخواهد كرد.»  KASLERS SOLICITORS LLP

موسسه حقوقى كزلرز
با شركت حقوقدانان و وكالى با تجربه واقع در لندن 

با استفاده از وكيل فارسى زبان
انجام خدمات حقوقى در زمينه هاى:

در  مالى  مطالبات  تامين  و  تجارى  و  مالى  اختالفات  فصل  و  حل   •
حكميت المللى  بين  مراكز  و    (Litigation)انگليس هاى  دادگاه 

(International Arbitration) 
• حل و فصل دعاوى مالك و مستاجر (Landlord/Tenant)  و تخلفات حرفه 
اى (Professional Negligence) و مسائل استخدامى (Employment) و 
اختالف ناشى از امور مشاركتى (Partnership Dispute) و نقض قرارداد 

.(Breach of Contract)
• خريد و فروش امالك شخصى و تجارى، خريد و واگذارى و تميديد اجاره 

نامه (Lease Extension)  و تنظيم قراردادهاى ملكى تجارى و كارى. 
.(Sale/ Purchase of Business) خريد و فروش مراكز تجارى •

• امور بانكى، وامهاى تجارى، مسائل حقوقى مربوط به كمپانى هاى انگليسى 
و بين المللى 

نشانى در لندن:
KASLERS SOLICITORS LLP , 29th Floor
One Canada Square , London, E14 5DY, 

Tel: 08452702511
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ديويد پترائوس، رئيس سازمان جاسوسى آمريكا: 

تحريم هاى ايران گزنده بود

عالى ترين مقام جاسوسى آمريكا بعد از ظهر روز سه شنبه در 
مقابل قانونگذاران كنگره اظهار داشت كه ايران پيامد تحريم هاى 
جمهورى  اى  هسته  هاى  فعاليت  ادامه  دليل  به  كه  را  اقتصادى 
اسالمى اعمال مى شود، احساس كرده، هرچند كه هنوز مقامات 

تهران براى توليد سالح هسته اى تصميم گيرى نكرده اند.
افزود:  سيا،  آمريكا،  جاسوسى  سازمان  رئيس  پترائوس،  ديويد 
تحريم ها گزنده بوده اند و به خصوص در هفته هاى اخير پيام 
آنها براى جمهورى اسالمى بيشتر بوده است. به گفته وى آنچه 
كه هم اكنون بايد مورد توجه قرار گيرد، ميزان اثرگذارى تحريم ها 
بر نارضايتى مردم و تاثير تحريم ها بر روند اتخاذ تصميم هاى 
استراتژيك از سوى رهبران ايران است. خبرگزارى رويترز به نقل 
از پترائوس گزارش داد: اين در حالى است كه ارزش ريال كاهش 

يافته و با وجود تورم، سرمايه ها از بانك ها خارج مى شود. 
نيز  كلپر  جيمز  ملى،  جاسوسى  بخش  مدير  ديگر  سوى  از 
مقامات  رفتار  تغيير  در  كنون  تا  ها  تحريم  كه  كرد  خاطرنشان 
تهران  مقامات  برخى  رسد  مى  نظر  به  اما  اند  نبوده  موثر  تهران 
تهديد  افزايش  صورت  در  متحده  اياالت  با  رويارويى  دنبال  به 
سوء  شد:  مدعى  آمريكايى  قانونگذران  مقابل  در  وى  هستند.  ها 
در  سعودى  عربستان  سفير  جان  به   2011 سال  در  كه  قصدى 
آمريكا طراحى شده بود، نشان مى دهد كه برخى مقامات تهران 
به دنبال حمالتى عليه منافع آمريكا هستند. اين در حالى است كه 
در مورد سوء قصد هاى بيشتر عليه منافع آمريكا و متحدانش در 

سراسر جهان نيز نگرانى هايى وجود دارد. 
پترائوس در پاسخ به سئوالى كه از سوى يكى از سناتور ها در 
مورد احتمال حمله اسرائيل به ايران مطرح شده بود،گفت: ما اخيرا 
با رئيس موساد مالقات داشته ايم. ما با آنها همكارى داريم و البته 

ايران براى اسرائيل يك تهديد است. 

تحريم نفت
رئيس سيا در بخش ديگرى از اظهاراتش روابط چين و ايران در 
بخش نفت را مورد توجه قرار داده و يادآور شد كه چين ميزان 
واردات نفت از ايران را كاهش داده است و اكنون در صدد بررسى 

ادامه اين روند است. 
وى افزود: به نظر مى رسد كه توليد نفت عربستان افزايش يافته 
و مى تواند بخشى از نياز بازار را در صورت تحريم نفت ايران 

برآورده كند.
بانك  تحريم  دسامبر 2011  در 31  آمريكا  كه  است  حالى  در  اين 
كه  شود  مى  موجب  قانون  اين  و  كرده  تصويب  را  ايران  مركزى 
به  نفت  پول  پرداخت  در  خارجى  مالى  هاى  موسسه  و  ها  بانك 
ايران دچار مشكل شوند. عالوه بر اين اتحاديه اروپا نيز قصد دارد 

از اول جوالى، واردات نفت از ايران را متوقف كند. 

2012، سالى حساس
مدعى  نيز  سنا  هاى  دمكرات  از  يكى  تا  پانه  اظهارات  مقابل  در 
از  ايران  بازداشتن  در  حساس  بسيار  سالى   2012 سال  كه  شد 
برخى  كه  است  حالى  در  اين  است.  اى  هسته  سالح  به  دستيابى 
مقامات جاسوسى آمريكا مى گويند كه مقامات تهران هنوز براى 
توليد بمب هسته اى تصميم نگرفته اند و از سوى ديگر جمهورى 
اسالمى نيز اهداف هسته اى خود را صلح آميز توصيف مى كند. 

به گفته كلپر، تحريم ها عليه ايران بسيار آسيب رسان خواهد اما 
باز  اى  هسته  سالح  توليد  براى  را  ها  گزينه  ايران  حال  عين  در 
گذاشته است و اين امكان وجود دارد كه ناگهان براى توليد سالح 
تصميم گيرى كند. چرا كه ايران تكنولوژى غنى سازى اورانيوم را 
در دست دارد و بنا بر برخى برآورد ها در صورتى كه بخواهد 
مى تواند در مدت يك سال مقادير كافى اورانيوم مورد نياز براى 

ساخت سالح هسته اى را توليد كند. 
وى در بخش ديگرى از اظهاراتش به روابط ايران و سوريه اشاره 
اتفاق  سوريه  در  رژيم  تغيير  كه  صورتى  در  كرد  خاطرنشان  و 

بيافتد، به منزله يك ضرر استراتژيك براى ايران خواهد بود.

به چه كسي راي 
مي دهــــم

توماس فريدمن
منبع: نيويورك تايمز

اخبار  و  واشنگتن پست  به وسيله  كه  نظرسنجي اى  براساس 
سومي  حزب  فكر  در  آمريكايي ها  دوسوم  شده،  انجام   اي بي سي 
مشخص  طور  به  48درصد  و  رياست جمهوري  انتخابات  براي 
چه  آمار  اين  هستند.  رقابت  اين  در  سوم  حزب  مشاركت  خواهان 
پرجنب وجوش  اجتماعات  شدن  برگزار  با  كه  مي گويد  مي گويد؟ 
سخنراني  با  مي شود  همزمان  كه  نزديك  آينده اي  در  انتخاباتي 

در  همچنان  راي دهندگان  واحد،  كشور  درباره  اوباما  آينده  هفته 
جست وجوي رهبري هستند كه پيامي نويدبخش داشته باشد. من 
يكي از آن راي دهندگان هستم، مي توانم دقيقا بگويم به چه كسي 
كانديدايي  به  نيستم.  تنها  راه  اين  در  كه  مي دانم  و  مي دهم  راي 
زيربنايي  امور  در  بي درنگ  سرمايه گذاري  مدافع  كه  مي دهم  راي 
باشد كه براي آمريكايي ها كار به وجود بياورد و وضعيت آمريكا 
كه  سرمايه گذاري اي  ببرد؛  بهبود  به  رو  بيست و يكم  قرن  در  را 
نتيجه اش ايجاد پهناي باند مافوق سرعت اينترنتي باشد و هماهنگ 
مدارس  فرودگاه،  بزرگراه،  تاسيس  كار  به  درازمدت  برنامه اي  با 
مالي  تعادل  عدم  كه  برنامه اي  بپردازد؛  كالن  حمل و نقل  و  دولتي 
اقتصاد  مرحله به مرحله  درمان  براي  و  كند  تعديل  كامال  را  ما 
بيمارمان چاره اي بينديشد. درباره تعادل مالي بايد گفت راه درمان 
كه  قوي  همان قدر  نهادي  يا  است  سيمپسون»  «بولز-  كميسيون 
و  دموكرات  حزب  دو  هر  حمايت  از  بودجه  كسري  كاهش  براي 
خردمندانه اي  پيشنهادهاي  اوباما  باشد.  بهره مند  جمهوري خواه 
براي امور زيربنايي دارد. ولي اين پيشنهادها هرگز با يك برنامه 
درازمدت براي كاهش كسري بودجه همراه نشده اند. راه تصويب 
برنامه  با  آنها  شدن  همراه  در كنگره  زيربنايي  سرمايه گذاري هاي 
كاهش بودجه است. ميت رامني [كانديداي جمهوري خواهان] حتي 
سابق  رييس  رومر،  كريستينا  است.  نشده  هم  نزديك  موضوع  به 
«آمريكا  مي گويد  به درستي  اوباما  اقتصادي  مشاوران  شوراي 
بودجه اي  كسري  انداخته:  توان  از  اقتصادي  بزرگ  مشكل  دو  را 
ناپايدار كه مدت هاست به آن دچاريم و بيكاري وسيع مزمن. در 
باال  هم  باز  درمان  و  بهداشت  هزينه هاي  كه  آينده  30 سال   ،20
برود و نسل فعلي به سن بازنشستگي برسد، آمريكا دچار آنچنان 
ناچيز  مقابلش  در  فعلي  كسري  كه  شد  خواهد  بودجه اي  كسري 
به نظر مي رسد. اگر به همين ترتيب پيش برويم روزي فراخواهد 
ما  اكنون  بپردازد.  را  بدهي هايش  ديگر نمي تواند  آمريكا  كه  رسيد 
كميسيون  مي كند.  حمايت  را  آن  حزب  دو  هر  كه  داريم  برنامه اي 
هزينه ها  كاهش  براي  منطقي  طرحي  توانست  سيمپسون»  «بولز- 
در  نيز  را  درآمدها  افزايش  و  اصالحي  برنامه هاي  كه  دهد  ارايه 

خود داشته باشد و مي توانست در طول دهه آينده ميلياردها دالر 
مساله  به  پرداختن  حين  برنامه  اين  كند.  رفع  را  بودجه  كسري  از 
كسري بودجه اقشار آسيب پذير را حمايت مي كرد و سرمايه گذاري 
داد ما  ادامه  بود. رومر  بيشتر را نيز از نظر نينداخته  توليد  براي 
مزمن،  بيكاري  باشيم.  بودجه  كسري  رفع  فكر  به  فقط  نمي توانيم 
را  استعدادهايشان  و  مي كند  نابود  را  آمريكايي  زندگي 13ميليون 
رفع  برنامه  به  كارآمد  مشوق هايي  كردن  اضافه  با  مي دهد.  هدر 
كسري بودجه به احتمال قوي مي توانيم مجموعه اي ارايه دهيم كه 
اعتماد عمومي را جلب كند». دوم، مي خواهم به كانديدايي راي بدهم 
كه متعهد باشد اصالحات مالياتي را به انجام مي رساند و هزينه ها 
بپردازند  بيشتر  بايد  ثروتمندان  مي كند.  كم  منصفانه  شكلي  به  را 
ولي هركس بايد در پرداخت ماليات به هر حال سهمي داشته باشد. 
همه ما سوار يك قايقيم. سوم، مي خواهم به كانديدايي راي بدهم 
كه ديدگاهي بلندپروازانه داشته باشد نه فقط برنامه اي براي ايجاد 
قرن  در  سربلند  آمريكاي  براي  آماده اند  مردم  بودجه.  در  تعادل 
بيست و يكم فداكاري كنند. موضوع روشن است. ديگر نمي خواهيم 
به ماه سفر كنيم. بايد كشوري بسازيم كه هركس مي خواهد به ماه 

آمريكا  به  كند  شروع  را  كاري  يا  بيندازد  راه  به  شركتي  يا  برود 
قوانين،  بهترين  مهاجر،  جذب  سياست  بهترين  ما  چراكه  بيايد 
بهترين مدرسه ها و بهترين انگيزه ها را داريم. نمي توانيم راهمان را 
به طرف كاميابي و اشتغال رها كنيم. بايد به راه هاي نو فكر كرد. 
ما هم به محصوالت آمريكايي و هم به تصور آمريكايي نيازمنديم. 
در آخر، مي خواهم به كانديدايي راي بدهم كه تاثير قدرت هاي مالي 
در انتخابات رياست جمهوري، سنا و مجلس نمايندگان را به حداقل 
برساند. تاثير پول بر سياست ما را ديگر نمي توان مهار كرد. كنگره 
است.  قانوني  رشوه خواري  براي  مجمعي  امروز  متحده،  اياالت 
آمريكايي ها ايمان خود را به سازوكارهاي دولت از دست مي دهند 
و  مي گرداند  كالن  پول هاي  را  سياست  بازي  مي كنند  فكر  چون 
ويژگي،  چهار  اين  با  كانديدايي  هر  پيروزي  مي كنند.  فكر  درست 
گرينبرك،  استن  دموكرات ها،  انتخاباتي  ناظر  آمريكاست.  پيروزي 
مي گويد: «مردم از سياستمداران جلوترند. بسياري از آمريكايي ها 
براي  استراتژي اي  برزيل  و  آلمان  چين،  كه  مي كنند  فكر  امروز 
به  رهبري  جست وجوي  در  آنها  آنيم.  فاقد  ما  كه  دارند  موفقيت 
كه  جمهوري خواهان  ديوانه وار  جدل هاي  هستند.»  جسور  راستي 
كشوري  آمريكا  شده  باعث  برده،  بيراهه  به  را  مردم  ماه هاست 
بيايد  نظر  به  كوتاه نظري  و  چنددستگي  دستخوش  حد  از  بيش 
به  ندارد.  وجود  آن  در  مشكالت  حل  براي  جدي اي  اراده  هيچ  كه 
كه  است  آينده  رييس جمهوري  كسي  مي بندم  شرط  دليل  همين 
سياستمدار  يك  رامني  كه  مسخره  سياسي  تخريب  اين  از  بتواند 
الشخور و اوباما يك سوسياليست كنيايي است، پا فراتر بگذارد و 
با احساس مسووليت، صداقت، سخت كوشي و آرمانگرايي واقعي 
مردم را به حركت وادارد. اميدوارم آن فرد اوباما باشد. چراكه در 
برود  راهي  چنين  رامني  اگر  اما  هم عقيده ام.  او  با  مسايل  بسياري 
دو  هر  معجزه اي  اثر  بر  اگر  و  اوست  شايسته  رياست جمهوري، 
حزب نيروي خود را بر سر اين ديدگاه رقابتي صرف كنند، آنگاه 
بازار  در  راحت  خيال  با  را  دالرهايتان  تمام  كه  رسيده  آن  وقت 

سهام آمريكا بگذاريد. 
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با مخالفت روسيه و چين شكل گرفت

بن بست در پيش نويس 
غربي   عربي عليه سوريه

عرب  اتحاديه  با  متحد  ملل  سازمان  امنيت  شوراى  نشست   
براى بررسى پيش نويس غربى ـ عربى درباره بحران سوريه با 
مخالفت روسيه و چين بدون نتيجه پايان يافت. نبيل العربى، دبير 
كل اتحاديه عرب در اين نشست فوق العاده كه شامگاه سه شنبه 
در نيويورك برگزار شد، با تاكيد دوباره بر مخالفت اين اتحاديه 
با هرگونه مداخله نظامى در سوريه، از شوراى امنيت سازمان 

ملل خواست بر تحريم هاى اقتصادى عليه سوريه بيفزايد.
 

چين  نماينده  باودنگ»  «لى  از  نقل  به  شين هوا  خبرگزارى 
زور  از  استفاده  با  كشور  اين  كه  كرد  اعالم  ملل  سازمان  در 
براى حل بحران سوريه مخالف است؛ زيرا اين مساله با عرف 

بين المللى تناقض دارد. 
نماينده چين گفت: «پكن با قاطعيت تمام با استفاده از زور براى 
بر  حاكم  نظام  تغيير  همچنين  است،  مخالف  سوريه  مشكل  حل 
نقض  امر  اين  زيرا  مى كند؛  رد  زور  از  استفاده  با  را  سوريه 

آشكار ميثاق سازمان ملل است.»

نماينده روسيه در پايان اين نشست با بيان اينكه شوراى امنيت 
نمى تواند در مورد مساله داخلى يك كشور تصميم بگيرد، گفت: 
«شوراى امنيت چنين اختيارى ندارد و نمى تواند براى سياست 
به  دهد،  ادامه  رويه  اين  به  اگر  بپيچد.  نسخه  كشورى  داخلى 
كند  كناره گيرى  سلطنت  از  پادشاه  كدام  اينكه  مورد  در  زودى 
يا اينكه كدام نخست وزير از سمت خود استعفا دهد شروع به 
نيست.»  امنيت  شوراى  وظيفه  اين  و  كرد  خواهد  تصميم گيرى 
ويتالى چوركين نماينده روسيه در سازمان ملل گفت: «اعضاى 
شوراى امنيت در مورد سوريه مى توانند، به توافق برسند و اين 
مساله نه فقط ممكن بلكه ضرورى است.» به گزارش ايسنا به 
نقل از سايت اينترنتي النشره، نبيل العربي، دبيركل اتحاديه عرب 
در سخناني عنوان داشت: مواضع روسيه در قبال سوريه مثبت 
است و مهم ترين مساله در مواضع مسكو اين است كه مسووالن 
بايد  زودتر  هرچه  سوريه  در  خشونت ها  دارند  عقيده  كرملين 
خصوص  در  تالش ها  تمام  اساس  مساله  اين  و  شود  متوقف 

سوريه محسوب مي شود. 

سوريه  دولت  و  مخالفان  از  روسيه  كرد:  عنوان  ادامه  در  وي 
خواسته تا براي گفت وگو به مسكو بروند و اين مساله اي است 
كه ما در اتحاديه عرب آن را با روسيه بررسي كرديم و هدف از 
آن حل و فصل سياسي مسائل سوريه است. چوركين گنجاندن 
برخى خواسته هاى روسيه در پيش نويس غربى ـ عربى را نشانه 
مثبت دانست. از سوى ديگر، آمريكا دعوت اتحاديه عرب و قطر 
براى انجام اقدامات سريع و قاطع درباره سوريه را مورد تاييد 

قرار داد.
با  گفت وگو  در  نيز  لبنان  خارجه  امور  وزير  منصور،  عدنان 
بي طرف  موضع  بر  لبنان  داشت:  عنوان  كشور  اين  تلويزيون 
در  خاصي  موضع  بيروت  و  دارد  تاكيد  سوريه  قبال  در  خود 
در  ما  ندارد.  سوريه  خصوص  در  عرب  اتحاديه  قطعنامه  قبال 

حال بررسي اين مساله هستيم.
بر  اما  مي پذيريم؛  را  انتقادات  ما  داشت:  عنوان  ادامه  در  وي 
تحوالت  برابر  در  لبنان  بودن  بي طرف  بر  مبني  خود  مواضع 

سوريه پايبند هستيم. 
مواضع  ببينيم  اول  بايد  ما  داد:  ادامه  لبنان  خارجه  امور  وزير 
اتحاديه عرب به سود چه كسي است و آيا اين مواضع به نفع 

سوريه و لبنان است يا خير؟ 
سوريه  مخالفان  شوراي  بيانيه  به  اشاره  با  پايان  در  منصور 
موسوم به «شوراي ملي سوريه» گفت: برخي  قصد دارند روابط 
سوريه و لبنان را خراب كنند اما نمي توان به هيچ وجه روابط 
لبنان  نفع  به  نه  مساله  اين  چون  برد؛  بين  از  را  كشور  دو  بين 

است، نه سوريه.

با  نيز  نشست  اين  در  متحد  ملل  سازمان  در  سوريه  نماينده 
متهم كردن اعضاى شوراى امنيت و كشورهاى عضو اتحاديه 
در  موجود  سياسى  بحران  كردن  بزرگ  براى  تالش  به  عرب 
سوريه گفت دولت دمشق در برابر دشمنان اين كشور با تمام 

قوا مقاومت خواهد كرد.
اتحاديه عرب چندى پيش ماموريت ناظران خود را در اين كشور 
خاتمه داد. اين اتحاديه پيش تر نيز طرحى را براى انتقال قدرت از 
بشار اسد، رييس جمهورى سوريه به معاون رياست جمهورى 
به  تعرض  را  طرح  اين  سوريه  دولت  اما  داد؛  ارائه  كشور  اين 

حاكميت اين كشور دانست. 

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

ميت رامنى پيروز 
انتخابات جمهورى خواهان 

در ايالت فلوريدا شد
حزب  اصلى  نامزد  دو  از  يكى  رامنى،  ميت   
بعدى  انتخابات  در  شركت  براى  جمهورى خواه 
سه شنبه  روز  متحده  اياالت  رياست جمهورى 
توانست در ايالت فلوريدا اكثريت آراي انتخابات 

درون حزبى را از آن خود كند.
رقيب  نزديك ترين  دادن  شكست  با  وى 
اين  در  گينگريچ،  نيوت  خود،  جمهورى خواه 
معرفى  جهت  در  بزرگى  گام  هم اينك  ايالت 
در  اوباما  باراك  اصلى  رقيب  عنوان  به  شدن 
انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر سال جارى 

برداشته است.
كه  است  حاكى  فلوريدا  در  آرا  كامل  شمارش   
پيشين  رييس  گينگريچ،  درصد،   46 رامنى  ميت 
سنتورم،  ريك  درصد،   32 نمايندگان  مجلس 
سناتور پيشين پنسيلوانيا 13 درصد و ران پال، 
نماينده تگزاس در مجلس نمايندگان هفت درصد 

رامنى،  ميت  دادند.  اختصاص  خود  به  را  آرا  از 
مولتى ميليونر  و  ماساچوست  پيشين  فرماندار 
كه  است  كرده  منتشر  اسنادى  رامنى  است.ميت 
ميليون  گذشته 42  سال  دو  در  او  مى دهد  نشان 
پرداخت  مشمول  و  است  داشته  درآمد  دالر 
است. شده  ماليات  دالر  ميليون  شش  از  بيش 

مركز  در  را  خود  پيروزى  شب  سه شنبه  وى 
اين  در  و  گرفت  جشن  تمپا  شهر  همايش هاى 
جشن، افراد سرشناس زيادى از شركت هاى مهم 
و همچنين سياستمداران مختلف حضور داشتند. 
ميت رامنى در سخنرانى خود پس از پيروزى در 
اين  تا  «آماده ام  كه  گفت  فلوريدا  ايالت  انتخابات 
حزب و كشور خود را رهبرى كنم.» وى در ادامه 
فعلى  رييس جمهورى  اوباما،  باراك  به  خطاب 
براى  را  تو  رييس جمهورى،  «آقاى  گفت:  آمريكا 
دنباله رو  به  تو  اما  كرده بودند؛  انتخاب  رهبرى 
است  رسيده  آن  زمان  االن  آوردى،  روى  بودن 

كه كنار بروى.»
شديدتر  رقابتى  فضاى  خاطر  به  فلوريدا  ايالت 
رسانه اى و بزرگ بودن مساحت آن، از ايالت هاى 
انتخاباتى  نامزدهاى  پيروزى  براى  دشوار 
براى  ايالت  اين  در  پيروزى  و  مى رود  به شمار 

كانديداها حائز اهميت بسيار است.

ميت رامنى در ماه گذشته با 29 درصد آرا برنده 
انتخابات  در  بود.  شده  نيوهمپشاير  انتخابات 
نامزدهاى  زورآزمايى  نخستين  كه  آيووا، 
پيروزى  به  سنتورم  ريك  بود،  جمهورى خواهان 

رسيده بود.
سنتورم در انتخابات كاروليناى جنوبى 17 درصد 
آرا را به دست آورد و در جاى سوم ايستاد. ران 
پال ديگر نامزد درون حزبى جمهورى خواهان 13 
درون حزبى  كرد.انتخابات  كسب  را  آرا  درصد 
جمهورى خواهان طى ماه هاى آينده در ايالت هاى 
ديگر آمريكا ادامه خواهد يافت و يكى از نقاط اوج 
آن روز ششم مارس خواهد بود كه به «سه شنبه 

بزرگ» معروف شده  است.

ماساچوست،  جمله  از  ايالت  ده  روز،  اين  در 
مقدماتى  انتخابات  در  ويرجينيا  و  تگزاس 
راى  خود  موردنظر  نامزد  به  جمهوريخواهان 

خواهند داد.
قرار است كه كنوانسيون حزبى جمهورى خواهان 
برگزار  فلوريدا  در  اوت   30 تا   27 روزهاى  در 
براى  حزب  اين  نهايى  نامزد  آنجا  در  كه  شود 

رقابت ماه نوامبر مشخص خواهد شد. 
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 داليل ورشكست شدن ايرانيان!  
 

   بانكى 

ذات هنرمند و باهوش ما ايرانى ها، در همه امور زندگى 
اين  تاثير  تحت  ما  همه  كند.  مى  تعيين  را  ها  مشى  خط 
ارثيه بزرگانمان هر وقت كه مى خواهيم كسب و كار جديد 
راه بياندازيم، طرح هاى توليدى ، ابتكارى و اشتغال زا 
را آغاز مى كنيم. متاسفانه اكثر فعاليت هاى اينگونه كه 
ما ايرانيان آغاز مى كنيم به ورشكستگى منجر مى شود 
بينى  پيش  قابل  و  مشخص  قبل  از  هم  پديده  اين  داليل 

است: 
1 عالقه مفرط ما به ايده هايمان باعث مى شود كه به بازار بعد از آن و پاسخ 

به اين سوال كه آيا مشترى خواهيم داشت يا خير نيانديشيم. 

2 معموًال به دليل اينكه قبل از شروع اين كار، تجربه فعاليت توليدى و تجارى 
به صورت حرفه اى انجام نداريم، نمى توانيم هزينه هاى واقعى اجراى پروژه 
را تخمين بزنيم و بنابراين سرمايه اى كه براى شروع كار در نظر مى گيريم 
بسيار اندك تر از ميزان سرمايه واقعى مورد نياز است. در نتيجه در ميانه 

هاى كار با كمبود شديد سرمايه مواجه مى شويم. 

3 اكثر ما، افراد فنى هستيم كه مى خواهيم ايده خود را توليد كنيم و اصوال 
بحث فروش و بازاريابى را به پس از توليد منتقل مى كنيم. اين موضوع و 
اينكه اصوال ما تجارت بلد نيستيم باعث مى شود كه هزاران ايده توليدى پس 
از رسيدن به مرحله محصول حتى يك فروش هم نداشته باشد. متاسفانه اين 

موضوع حتى گريبانگير كارخانه هاى بزرگ كشور نيز هست. 

4 به دليل اينكه ما ايرانى ها افراد كمال گرايى هستيم پس از اينكه يك ايده به 
ذهن مان رسيد و توليدش را شروع كرديم، به جاى اينكه توليد آن محصول 
را به اتمام برسانيم، در نيمه راه هر ايده جديدى كه به ذهنمان مى رسد را 
با ايده قبلى مخلوط مى كنيم كه محصولمان ايده آل تر شود. اين باعث مى 
در  هميشه  و  نرسد  توليد  به  ما  محصول  ها  مدت  گذشت  از  پس  كه  شود 
فرايند تحقيق و توسعه باقى بماند. فرض كنيد كارخانه پژو در سال 1970 
االن  نه  و  شد  مى  توليد  نه  خودرو  اين  كند.  توليد  را  مدل 206  خواست  مى 
سوار  ما  نه  شدند  مى   504 سوار  پدرانمان  نه  داشت.  وجود  پژو  كارخانه 
را  زير  اقدامات  توليدى  فعاليت  هر  آغاز  براى  شود  مى  توصيه  لذا   !!!!206

حتمًا انجام دهيم: 

1 براى خودمان و سرمايه و پول مان بيش تر از ايده هايى كه مى آيند ارزش 
قائل باشيم. ايده هاى خوب را دوست داشته باشيم نه همه ايده هايى كه به 
ذهنمان مى رسد. به اولين ايده اى كه به ذهنمان مى رسد به ديد تنها راه نجات 
ندارد.  ارزشى  نشده  پول  به  تبديل  تا  و  نيست  بيش  اى  ايده  اين  نكنيم.  نگاه 
يك راه حل خوب اين است كه خودتان را سرمايه گذارى فرض كنيد كه مى 
خواهد ايده يك شخص مبتكر را ارزيابى و سپس روى آن سرمايه گذارى 

كند. پس خوب آن را بسنجيد. 

2 در صورتيكه نمى دانيد طرح شما به چقدر سرمايه نياز دارد، حتمًا با يك 
و  توليدى  هاى  فعاليت  مورد  در  موفقى  تجربه  كه  كسى  يا  صنايع  مهندس 
تجارى دارد مشورت كنيد. اگر مبلغى كه به شما گفت بيش از تصورتان بود، 
اعتماد كنيد يا با يك شخص باتجربه ديگر مشورت كنيد. يك تجربه از يك فرد 

داغديده: نظر نفس خود را به نظر كارشناسى ترجيح ندهيد. 

3 قبل از شروع توليد، به راهكارهاى فروش فكر كنيد. بازار هدف را مشخص 
كه  موفق  تاجر  يك  با  سپس  بياوريد.  كاغذ  روى  را  فروش  نحوه  و  كنيد 

فعاليتش شبيه شماست مشورت كنيد و به نظراتش اعتماد كنيد. 

4 يك تعريف معقول از محصول خود بنويسيد و جزئيات آن را مشخص كنيد. 
در هنگام توليد اگر ايده جديدى به ذهنتان رسيد، آن را براى نسخه بعدى نگه 

داريد. رسيدن محصول شما به بازار مهم تر از به كمال رسيدن آن است. 

5 به اين نكته دقت كنيد كه پولى را كه براى محصولتان سرمايه مى كنيد، از 
جنس همان پوليست كه بعداً بايد با دردسر در بياوريد. سرمايه گذارى نكردن 

بهتر از ورشكست شدن است. 

6 به محصوالت رقيب توجه كنيد و قبل از توليد از مشخصات فنى آن ها و 
قدرت بازارشان توجه كنيد و همچنين قيمت تمام شده خود را با قيمت آن ها 
در بازار مقايسه كنيد. به سهم واسطه ها اهميت بدهيد. مغازه دار است كه 
محصول را مى فروشد نه شما!!!! از اجناس چينى بترسيد! محصوالت چينى 
با قيمت پايين شان، مزيت هاى رقابتى شما را كم رنگ مى كنند. آيا مشترى 
پول  دهد  ترجيح مى  يا  دارد؟  خريدن محصول شما  توجيه كافى براى  شما 
خود را پس انداز كند؟ براى تعيين قيمت تمام شده محصول با يك مهندس 

صنايع، كارشناس مديريت يا يك فرد با تجربه مشورت كنيد

اقتصاد

لرزه هاى جهانى 
فروپاشى يـورو

 

مترجم: فرهاد نجف زاده / منبع: واشنگتن پست

باشد  فراگير  جهان  سطح  در  تواند  مى  يورو  سقوط  هاى  لرزه 
و حتى اياالت متحده آمريكا را نيز دچار ركود اقتصادى سازد.

بر  حد  چه  تا  يورو  فروپاشى  اينكه  از  ديدگاهى  داشتن  براى 
به  چيز  هر  از  قبل  بايد  است،  تاثيرگذار  متحده  اياالت  اقتصاد 
ميزان صادرات آمريكا به كشورهاى حوزه يورو اشاره كرد كه 
رقم آن بالغ بر 153 ميليارد دالر در شش ماه اول سال 2011 
است. اضافه مى شود چند صد ميليارد دالر سرمايه گذارى بانك 
هاى آمريكايى در اين حوزه و چندين هزار ميليارد دالر ارزش 
ديگر قراردادهاى مالى كه بين فعاالن اقتصادى اياالت متحده و 

كشورهاى حوزه يورو منعقد شده اند.

به منظور  رهبران اروپايى در اجالس بروكسل  حال كه  در آن 
تالش جهت حل بحران فزاينده كشورهاى عضو گرد هم آمدند، 
و  اقتصادى  هاى  بنگاه  مديران  متحده،  اياالت  سياستمداران 
تحليلگران مالى اين كشور چگونگى برون رفت از اين معضل را 

با نگرانى پى مى گيرند.

راه حل هر چه باشد بر اقتصاد اياالت متحده تاثيرگذار خواهد 
بود. بانك ها و ديگر بنگاه هاى اقتصادى آمريكا با هر كشورى 
كه يورو را ترك گفته و مجددا پول ملى را جايگزين سازد، دچار 

مناقشه خواهند شد.

اجالس اخير سران كشورهاى اتحاديه اروپا در پى چندين سرى 
مسائلى  بررسى  به  آن  در  تا  شد  برگزار  متعدد  هاى  مالقات 
هاى  بدهى  باالى  ميزان  خصوص  در  نگرانى  از  كه  بپردازند 

يونان تا خطر جدى فروپاشى يورو گسترده بود.

گرچه در جلساتى كه طى دو سال گذشته برگزار شده راه حلى 
از  دارند  اصرار  اروپايى  مقامات  ليكن  است،  نيامده  دست  به 
يورو  حوزه  از  كشور  چند  يا  يك  خروج  يعنى  رخداد؛  بدترين 

اجتناب شود.

شكست  و  اروپا  رهبرى  به  اعتماد  فزاينده  كاهش  حال  اين  با 
برنامه هاى قبلى مقابله با بحران، سبب شده است تا اين مبحث 
نگران كننده همواره بخشى از مذاكرات باشد. اينك رهبران اروپا 
آشكارا صحبت از آن مى كنند كه هر كشور بايد سهم خويش 
براى خروج از بحران را بپردازد. آنجال مركل، صدراعظم آلمان 
و نيكالى ساركوزى گفته اند كه براى كمك به اطمينان بخشى 
نسبت به مصون ماندن پول واحد اروپا، از تغييرات گسترده در 

معاهدات بنيادين اتحاديه اروپا حمايت مى كنند.

در عين حال تحليلگران سناريوهاى متفاوتى را در نظر گرفته و 
ايده هايى را براى به اجرا درآمدن آنها مطرح مى سازند.

موسسه  در  مالى  بازارهاى  پژوهش  بخش  مدير  كليف،  مارك 
ING در تحليل خود معتقد است كه خروج يونان به تنهايى از 

بقيه  و  پول  المللى  بين  صندوق  كمك  با  تواند  مى  يورو  حوزه 
كشورهاى اين حوزه طراحى شود بدون آنكه عواقب جهانى قابل 

مالحظه اى داشته باشد.

ها  ماه  از  خصوصى  گذاران  سرمايه  و  ها  شركت  ها،  بانك 
پيش با بيرون كشيدن پول خود از سيستم بانكى يونان، خروج 
سرمايه و فروش اوراق قرضه اين كشور به ثمن بخس، آماده 
مواجهه با احتمال فوق شده اند. اين اقدامات مشكالت يونان را 
براى كوتاه مدت تشديد كرده است، اما از سوى ديگر منافع ديگر 
كشورهاى جهان در اين كشور هم اكنون كمتر از آغاز بحران در 
خطر است و در صورت خروج يونان از حوزه يورو معضالت 

كمترى گريبانگير آنها خواهد شد.

برخى از تحليلگران حتى معتقدند كه آتن براى رهايى از بحران 
در ترك يورو پيشقدم خواهد شد. به كارگيرى دراخما پول قبلى 
سرمايه  و  صادرات  تا  كرد  خواهد  قادر  را  كشور  اين  يونان 
گذارى ها را ارزان تر كرده و كنترل سياست هاى پولى خود را 

از دستان بانك مركزى اروپا مستقر در آلمان خارج كند.

بر اساس داده هاى بانك معاهدات بين المللى در سوئيس، بانك 
يونان  در  دالر  ميليارد  صد  از  كمتر  اكنون  هم  آمريكايى  هاى 
دارند كه مى تواند با خطر مواجه شود، و ميزان اوراق قرضه 
ميليارد   7/4 فقط  نيز  آنها  بانكى  هاى  گذارى  سرمايه  و  دولتى 
متحده  اياالت  بحران،  بروز  صورت  در  حال  اين  با  است.  دالر 

بيش از همه در خطر ضرر و زيان قرار مى گيرد.

از  خروج  زنجيره  كه  آنند  نگران  تحليلگران  از  ديگر  برخى  اما 
و  ايتاليا  پرتغال،  و  شد  خواهد  شروع  يونان  با  كه  يورو  حوزه 
اسپانيا مى توانند كشورهاى بعدى باشند احتماال با اثرات فجيعى 
همراه خواهد بود و صرفا بخش هاى محدودى از اقتصاد جهانى 
از گزند آن مصون مى مانند. پيش بينى مى شود كه حوزه يورو 
10 درصد از سهم خود در اقتصاد جهانى را كه حدود 12 هزار 
ميليارد دالر در سال برآورد مى شود، به سرعت از دست بدهد. 
سقوط بخش هاى بازرگانى و مالى اياالت متحده و تاثيرات ديگر، 
به طور قطع مى تواند مجددا آمريكا را در ركود فرو برد. اين 
خطرى است كه دولت اوباما با خاطرنشان ساختن آن مقامات 
اروپا را تحت فشار قرار داد تا در ارتباط با يافتن راهى براى 
خروج از بحرانى كه گريبانگيرشان شده است مصمم تر باشند.

با تقالى مداوم اروپا براى ساماندهى اوضاع، ممكن است شوك 
عدم  ليكن  نشود،  وارد  متحده  ايالت  اقتصادى  رشد  به  بزرگى 
ثبات واقعى و در هم شكستن يورو تاثيرات منفى قابل مالحظه 

اى خواهند داشت.

اين تاثيرات تاكنون خاموش بوده اند. حتى با وجود آنكه بحران 
يورو در هفته هاى اخير شدت يافته است، رشد اقتصادى آمريكا 
بهبود نشان مى دهد. مديران شركت هاى چند مليتى آمريكايى 
ابراز مى دارند كه بخش عمده محصوالت براى فروش در اروپا 
همان جا و نه در اياالت متحده، توليد مى شود. بنابراين ركود 
در اروپا در عين حال كه مى تواند به منافع اين شركت ها صدمه 
بزند، تاثيرات زيانبار مستقيمى متوجه تاسيسات و خطوط توليد 

در اروپا خواهد ساخت.

به هر حال مبادالت تجارى اياالت متحده با حوزه يورو بنيادين 
بوده و يك بحران عميق مى تواند ضربه سختى به منافع شركت 
ديگرى  گذرگاه  مالى  مبادالت  بخش  كند.  وارد  آمريكايى  هاى 
آمريكايى  هاى  بانك  است.  اقتصادى  معضالت  انتقال  براى 
تنها در آلمان و فرانسه بيش از 220 ميليارد دالر را به واسطه 
سرمايه گذارى در بانك هاى اين دو كشور به خطر انداخته اند. 
چنان چه اين موسسات به لرزه افتند بنگاه هاى مالى آمريكايى 

نيز متزلزل خواهند شد.

مى  خاطرنشان  خود  اخير  گزارش  در  پول  المللى  بين  صندوق 
بيشترين  يورو  حوزه  كشورهاى  در  بحران  تشديد  كه  سازد 
تاثيرات مستقيم را در خود منطقه خواهد داشت. به اين ترتيب 
انگلستان و كشورهاى اروپاى شرقى بيش از همه در خطر قرار 

مى گيرند.

و  فرانسه  مثل  اروپا  محور  كشورهاى  در  مسائل  چه  هر  اما 
شود  مى  پديدار  ترى  گسترده  اثرات  يابد  بيشترى  عمق  آلمان 
و خطراتى متوجه بانك هاى آمريكايى خواهد شد كه مى تواند 

بحرانى خطرناك تر از سه سال پيش به وجود آورد.
گزارش بانك جهانى به اين نتيجه ختم مى شود كه پريشان حالى 
سيستماتيك  رخدادى  تواند  مى  يورو  حوزه  بانكى  مركزيت  در 

باشد كه بانك ها را در سطح دنيا متاثر مى سازد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

نرخ بيكارى در منطقه يورو باالترين ركورد را ثبت كرد
 نرخ بيكارى منطقه يورو در ماه دسامبر سال 2011 ميالدى به باالترين حد از زمان به كارگيرى پول واحد يورو 
رسيد.به گزارش يورونيوز، بيست هزار نفر بر تعداد بيكاران در اين ماه افزوده شده و تعداد بيكاران در 17 كشور 
عضو يورو به 5/16 ميليون نفر رسيده است.اين درشرايطى است كه لزوم رشد اقتصادى و اشتغالزايى از مهم ترين 
موضوعات مورد بحث در نشست روز دوشنبه سران اتحاديه اروپا بود. ميانگين نرخ بيكارى در منطقه يورو در ماه 

دسامبر به 4/10 درصد رسيده است.
اين در شرايطي است كه نرخ بيكارى در آلمان، قدرتمندترين اقتصاد منطقه يورو، روند كاهشى را طى مى كند و در 
اين ماه به 8/6 درصد رسيده است.اما با اجراى برنامه هاى رياضتى بيم آن مى رود كه كاهش بيشتر بودجه باعث 
افزايش تعداد بيكاران شود. اورسوال فون درلين، وزير كار آلمان مى گويد: «رشد قوى اقتصادى ما در آلمان باعث 
كاهش نرخ بيكارى شد، اما ما شاهديم كه در برخى بخش ها شركت ها با مشكل يافتن افراد متخصص و مناسب براى 
برخى مشاغل مواجهند.» كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه ادامه بحران مالى و بدهى منطقه يورو طى ماه هاى 
آينده موجب افزايش بيش از پيش نرخ بيكارى خواهد شد. اين گزارش حاكى است اسپانيا با نرخ بيكارى نزديك به 23 
درصد باالترين نرخ بيكارى را در بين كشورهاى اروپايى در اختيار دارد. نيمى از جوانان اين كشور هم اكنون بيكار 
هستند.اتريش با 1/4 درصد كمترين نرخ بيكارى را در اروپا در اختيار دارد و پس از اين كشور هلند با 9/4 درصد 
قرار گرفته است.نرخ بيكارى در يونان نيز طى ماه اكتبر به 2/19 درصد رسيده است . نرخ بيكارى پرتغال نيز تا پايان 
سال گذشته به 6/13 درصد رسيده بود. بسيارى از كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه نرخ بيكارى منطقه يورو 

طى سال 2012 ميالدى به بيش از ده درصد خواهد رسيد. 

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافــى هاى معتبر جهت 

نقــــل و انتقـــال  پول خود 
استفــــاده نمائيد

ي ى ر و ى

 يك هفته با قيمت هايي 
كه كم نياوردند

اين هفته در بازار ارز و سكه، قيمت ها حرفي براي گفتن نداشتند 
مي كردند  مقاومت  تكليفي  سياست هاي  مقابل  در  شدت  به  اگرچه 
هستند،  زمان  گذشت  انتظار  در  همه  كه  بازاري  همين  در  اما 
اواخر  كند.  پا  به  توفاني  بخشنامه هايش  و  مركزي  بانك  بود  قرار 
اعتبار  و  پول  شوراي  مصوبه  با  رييس جمهور  كه  بود  پيش  هفته 
هم  بعد  رفت،  باال  درصد  سقف 20  تا  بانكي  سود  و  كرد  موافقت 
شدن  نرخي  تك  تاريخ  عنوان  به  را  بهمن  هشتم  مركزي  بانك 
سه  و  تومان   226 و  هزار  قيمت  با  هم  آن  كرد،  اعالم  ارز  بازار 
اولين  در  اما  صرافي ها.  براي  قيمت  افزايش  امكان  پنج درصد  تا 
خيابان  و  استانبول  چهارراه  جديد،  سياستي  بسته  اجراي  روز 
منوچهري تهران به هر بازاري شباهت داشت جز بازار تك نرخي. 
دالل ها،  دالر و  بودند و حاشيه نشين ها و  صراف ها كماكان بيكار 
تشخيص  صالح  به  كه  مي فروختند  قيمتي  هر  به  را  يورو  و  پوند 
احيانا  و  بودند  زده  بازار  به  سري  كه  كساني  بنابراين  مي دادند. 
قصد خريد و فروش و به خصوص خريد را داشتند سردرگم تر از 
هميشه در كوچه پس كوچه ها سرگردان مي شدند. فروشندگان مجاز 
مي گفتند ارزي به قيمت جديد تحويل نگرفته اند كه به اين قيمت هم 

بفروشند، بنابراين فقط تنها امكان خريد دارند. مردم هم كه كمترين 
مورد  در  نمي دادند.  نشان  مصوب  قميت  به  فروش دالر  به  تمايلي 
دستفروش ها وضع كمي متفاوت بود البته آنها هم چندان ميلي به 
فروش نداشتند اما اگر تصميمي براي فروش مي گرفتند هم، قيمت ها 
تفاوت معناداري با نرخ مصوب بانك مركزي داشت. در برابر اين 
مقاومت بانك مركزي سكوت كرده بود، به اين ترتيب سياست تك 
نرخي شدن بازار در اولين روز هفته كليد خورد اما عمال اجرا نشد. 
رشد قيمت در اولين روز تك نرخي شدن بازار و مقاومت در مقابل 
دستورات باعث شد در روزهاي بعد بانك مركزي دوباره به سراغ 
قوه قهريه برود، يعني جمع آوري دالل ها از بازار. اين سختگيري در 
شرايطي انجام مي شد كه با استناد به گفته هاي صراف ها در روز 
اول، ارز به بازار تزريق نشد و در پايان همين روز هم رييس كل 
بانك مركزي اعالم كرد تزريق هدفمند را از روز بعد آغاز خواهد 
كرد. نتيجه تزريق هدفمند هم آن بود كه ارز به قيمت دولتي تنها به 
دست چند صراف معتمد رسيد و بقيه از بازي كنار گذاشته شدند. 
صراف  يك  تنها  منوچهري  خيابان  در  صراف ها  از  يكي  گفته  به 
پشت شيشه نوشته اي چسبانده بود كه دالر به قيمت دولتي براي 
فروش دارد. اما اين كمبود باعث نمي شد بانك مركزي از مواضع 
خود عقب نشيني كند يا با دالل ها و بازار سر سازش داشته باشد. 
ساماندهي  طرح  سه شنبه  روز  هم  دالل ها  با  برخورد  آخرين  در 
پيدا  ادامه  دستفروش ها  از  زيادي  تعداد  دستگيري  با  ارز  بازار 
كرد اما با اين روش هم قيمت ها در بازار چندان نزول محسوسي 
روز  مي گفتند  صراف ها  كه  آن طور  اينكه  ضمن  نكرد،  تجربه  را 
چهارشنبه نه تنها خريد و فروشي انجام نمي شد بلكه بازار اساسا 
ديگر  و  و دالر  داشت  ادامه  هم  ديروز  قيمت ها  سكوت  بود.  تعطيل 
ارزهاي پرطرفدار بازار، باز هم از موضع خود عقب نشيني نكردند. 

سكه به دنبال دالر
اما همزمان با توقف قيمت ها در بازار ارز، در بازار سكه هم سكوت 
برقرار بود و قيمت ها در دامنه نه چندان گسترده اي حركت مي كرد. 
پيش فروش هاى تحويل در سال آتي هم ادامه داشت و البته ظاهرا 
دوباره  شليك  كماكان  مردم  چون  بود  گرفته  هم  بيشتري  رونق 
قيمت ها را محتمل مي دانند. مديرعامل بانك ملي گفته چهار ميليون 
قطعه سكه معادل 34 ميليون تن طال پيش فروش شده، با توجه به 
اين پس انداز طاليي و صد تني كه به گفته رييس اتحاديه كشوري 
مردم  گفت  مي توان  شده  ذخيره  مردم  خانه هاي  در  جواهر  و  طال 
روي  خانه ها  در  سكه  و  طال  ذخيره  سنتي  روش  به  دوباره  ايران 
سارق هاي  بازگشت  خطر  هم  دوران  اين  بازگشت  البته  آورده اند. 
خانگي را افزايش داده، خطري كه فرمانده ناجا در مورد آن هشدار 

هم داده است. 
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در جايزه روزنامه نگار برگزيده سال 2011 آلمان

  موفقيت از آن نويسندگان 
زندگينامه گوتنبرگ شد

معتبر  روزنامه  در  كه  دو  اين   ، آلمان  خبرگزارى  از  نقل  به   
كنند  مى  فعاليت  سايتونگ»  آلگماينه  زبان «فرانكفورتر  آلمانى 
به دليل مشاهدات سياسى دقيق خود موفق به كسب اين جايزه 

شدند.
 هيات داوران مجله تخصصى روزنامه نگارى «مديم مگزين» 
بر  مبنى  خود  تصميم  توضيح  در  دارد  عضو   70 حدود  كه 
انتخاب اين دو نويسنده اعالم كرد: در زمانى كه مسير اصلى 
به  آلمان  كشور  وقت  دفاع  وزير  تجليل  جهت  در  ها  رسانه 
دو  حدود  دو   اين  بود،  آلمان  سياسى  جديد  شخصيت  عنوان 
سال با سرسختى و بى توجه به پيش داورى هاى مطرح شده 
به  «گوتنبرگ»  زندگينامه  كتاب  نگارش  براى  زمينه  اين  در 
تحقيق پرداختند. نتيجه اين تحقيقات يك تجزيه و تحليل دقيق و 
انتقادى از شخص و سياست بود كه متكى بر بهترين شواهد 
مستقل روزنامه نگارى و گزارشگرى در روزنامه «فرانكفورتر 
زونتگز  آلگماينه  «فرانكفورتر  نشريه  و  سايتونگ»  آلگماينه 

سايتونگ» در مورد موضوع «گوتنبرگ» بود. 
«اكارت لوزه» متولد 1963 است كه از سال 1994 فعاليت خود 
را در بخش سياسى روزنامه «فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ» 
نشريه  برلين  اداره  مديريت   2003 سال  از  و  كرد  آغاز 
دارد.  عهده  بر  را  سايتونگ»  زونتاگز  آلگماينه  «فرانكفورتر 
دموكرات  اتحاديه  تحوالت  و  تغيير  زمينه  در  همه  از  بيش  او 
سياست  و  بايرن  مسيحى  سوسيال  اتحاديه  و  آلمان  مسيحى 

دفاعى به تحقيق و نگارش مطلب مى پردازد. 
همكار   1996 سال  از  كه  است   1963 متولد  ونر»  «ماركوس 
روزنامه «فرانكفورتر آلگماينه سايتونگ» شد. او پنج سال تمام 
سال  از  پرداخت.  مسكو  از  خبر  تهيه  به  گزارشگر  عنوان  به 
2002 بود كه همكار اداره برلين نشريه «فرانكفورتر آلگماينه 
زونتاگز سايتونگ» شد و تمركز و دقت او بر سازمان اطالعات 

و امنيت و چپ گرايان است. 
«كارل تئودور سو گوتنبرگ» متولد 5 دسامبر 1971 در شهر 
مونيخ است. وى از سياستمداران آلمانى عضو حزب سوسيال 
مسيحى و از 9 فوريه 2009 وزير اقتصاد آلمان و از 28 اكتبر 
فوريه 2011  در  است.  بوده  «مركل»  كابينه  دفاع  وزير   2009
و  «گوتنبرگ»  دكتري  نامه  پايان  نبودن  دقيق  مساله  كه  بود 
وى  و  شد  مطرح  ماخذ  ذكر  بدون  ديگر  منابع  از  او  استفاده 
سرانجام تحت فشارهاى سياسى در تاريخ اول مارس 2011 

از سمت خود به عنوان وزير دفاع كناره گيرى كرد. 
جايزه روزنامه نگار سال يك عنوان افتخارى است كه «اكارت 

لوزه» و «ماركوس ونر» هشتمين برندگان آن هستند. 

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

برگزيدن برترين كتاب 
همه دوران به انتخاب 

125 نويسنده
نويسنده  اگان  جنيفر  آتالنتيك،  از  نقل  به 
برنده جايزه پوليتزر زمانى گفته بود «مطالعه 
كارى  انجام  امكان  شما  به  كه  است  غذايى 
با  كه  نظرسنجى  اين  دهد».  مى  را  بخش  لذت 

پاسخ نويسندگان برجسته اى چون آن پرچت، 
كرول  جويس  مسعود،  كلر  فرانزن،  جاناتان 
تا  است  خواسته  آن ها  از  شده،  انجام  اوتس 
از  دوران  همه  داستانى  كار  ترين  برجسته 
رمان گرفته تا مجموعه داستان، نمايشنامه يا 

شعر را انتخاب كنند. 

براى اين نظرسنجى يك فهرست كه 544 عنوان 
نويسندگان  اختيار  در  گرفته،  بر  در  را  كتاب 
قرار گرفت و هر اثرى كه در مكان نخست 10 
كتاب برتر آن ها قرار گرفت، 10 امتياز به خود 
را  دهم  جايگاه  كه  اثرى  هر  و  داد  اختصاص 

از آن خود كرد، تنها يك امتياز دريافت كرد. 

در مقدمه اين فهرست ديويد اور مفهومى براى 

اين كار معرفى كرده و مى نويسد برترين كتاب 
ممكن است برترين كتاب براى من باشد، مى 
تواند كتابى باشد كه توجه مردم زيادى را به 
خود جلب كرده، مى تواند هيچ ربطى به من يا 
شما نداشته باشد يا حتى براى همه مردم، اما 
مفهومى خاص را به ذهن متبادر كند. در اين 
استفن  تا  واالس  فاستر  ديويد  نام  از  فهرست 
كينگ در كنار كالسيك هايى مثل شكسپير و 

تولستوى ديده مى شود. 
نتيجه اى كه از اين نظرسنجى به دست آمده 

چنين است: 

10 اثر برتر قرن بيستم 
1.«لوليتا» نوشته والديمير ناباكف 

2.«گتسبى بزرگ» نوشته اف.اسكات فيتزجرالد 
3.«در جستجوى زمان از دست رفته» نوشته 

مارسل پروست 
4.«اوليس» نوشته جيمز جويس 

5.«دوبلينى ها» نوشته جيمز جويس 
گارسيا  گابريل  نوشته  تنهايى»  سال  6.«صد 

ماركز 
7.«خشم و هياهو» نوشته ويليام فاكنر 

8.«به سوى فانوس دريايى» نوشته ويرجينيا 
وولف 

9.«مجموعه داستان ها» نوشته فالنرى او كانر 

10.«آتش پريده رنگ» نوشته والديمير ناباكف 

10 اثر برتر قرن نوزدهم
1.«آنا كارنينا» نوشته لئو تولستوى

2. «مادام بوارى» نوشته گوستاو فلوبر
3. «جنگ و صلح» نوشته لئو تولستوى

مارك  نوشته  فين»  هكلبرى  «ماجراهاى   .4
تواين

5. «داستان هاى آنتون چخوف»
6.«ميدل مارچ» نوشته جورج اليوت
7. «موبى ديك» نوشته هرمان ملويل

8.«آرزوهاى بزرگ» نوشته چارلز ديكنز
فئودور  نوشته  مكافات»  و  9.«جنايت 

داستايوسكى
10. «اما» نوشته جين آستن 

10 نويسنده برتر با توجه به تعداد كتاب هايى 
كه از آنها انتخاب شده

1. ويليام شكسپير
2. ويليام فاكنر
3. هنرى جيمز
4. جين آستن

5. چارلز ديكنز
6. فئودور داستايوسكى

7. ارنست همينگوى
8. فرانتس كافكا

والديمير  مان،  توماس  جويس،  جيمز   .9
به  وولف  ويزجينيا  و  تواين  مارك  ناباكف، 

طور مشترك 

10 نويسنده برتر با توجه به امتيازى كه كسب 
كرده اند 

1. لئو تولستوى با 327 امتياز
2. ويليام شكسپير با 293 امتياز
3. جيمز جويس با 194 امتياز

4. والديمير ناباكف با 190 امتياز
5. فئودور داستايوسكى با 177 امتياز

6. ويليام فاكنر با 173 امتياز
7. چارلز ديكنز با 168 امتياز

8. آنتون چخوف با 165 امتياز
9. گوستاو فلوبر با 163 امتياز 
10. جين آستن با 161 امتياز

عرضه نسخه ديجيتالى رمان هاى 
«جنگ ستارگان» در بازار آلمان

سخنگوى  ويلمن  فون  آشتريد   ، آلمان  خبرگزارى  از  نقل  به 
مطبوعاتى اين انتشارات از اين سرى كتاب الكترونيكى به عنوان 
يكى از گسترده ترين مجموعه كتاب هاى الكترونيكى كه تا كنون 
بر مبناى يك سرى داستانى پرفروش در كشور آلمان منتشر شده 

است ياد كرد. 
وى همچنين وعده داد كه اين مجموعه درست در تاريخ 9 فوريه (20 
بهمن) همزمان با آغاز اكران فيلم سينمايى جديد «جنگ ستارگان 
اپيزود اول – تهديد شبح» كه به صورت سه بعدى ساخته شده ، به 
بازار كتاب عرضه مى شود. همچنين قرار است در آينده همزمان 
با انتشار رمان هاى جديدى كه از سرى جنگ ستارگان منتشر مى 

شود ، كتاب الكترونيك آن نيز منتشر و در دسترس قرار گيرد.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
سند  دانشگاه،  و  مدرسه  نمرات  ريز  ديپلم،  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

مالكيت، سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس و پست خدمات 

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

با انتشار بيش از 5هزار عنوان

  بازار داستان مصور فرانسوي امسال داغ است
سال 2011  به  نسبت  فرانسه  در  مصور  كتاب هاي  انتشار  جديد  سال  فرانسه،  كتاب  مجله  از  نقل  به 
رشدي 3/4 درصدي را به خود مي بيند. به طور كلي 2 هزار و 43 اثر خارجي به فرانسوي ترجمه و 
منتشر شده اند كه رقم قابل توجه 1494 عنوان از آسيا و تنها 364 عنوان از آمريكا به بازار كتاب كودك 

و نوجوان فرانسه گام نهاده اند.

به نقل از انجمن نويسندگان و منتقدان داستان مصور 
فرانسه (ACBD) آثاري كه با شمارگان باال از سوي 
كتاب ها  اين  شامل  شده اند  عرضه  بازار  به  ناشران 
 Kid) «با نيم ميليون نسخه، «راكت بچه «XIII» :هستند
 253 با  بيل»  و  «بول  نسخه،  هزار   360 با   (Paddle
هزار نسخه، «تورگال» با 220 هزار نسخه، «بچه خوش 
شانس» با 220 هزار نسخه و جلد دوم «كو دورساي» 

با 100 هزار نسخه.

فرانسه  كتاب  هفتگي  مجله  ايپسوي  پايگاه  از  نقل  به 
كتاب هاي مصور پرفروش بازار 2012 در حال حاضر 

شامل اين آثارند:
«يك تكه» با نوشته و تصويرسازي آيشيرو اودا

جوان  ماجراهاي  مصور  داستان  ژاپني  هنرمند  اودا 
مي كند  تعريف  را  لوفي  دي  مانكي  نام  به  ساله اي   17
كه هميشه پس از خوردن يك ميوه فراطبيعي جسمش 
انعطاف و كشساني زيادي مي يابد كه به او براي مقابله 

با دسته دزداني به نام كاله پوشالي ها كمك مي كند. 

«قصه پري» با نوشته و تصويرسازي هيرو ماشيما
ماشيما ديگر هنرمند سرشناس كارتون هاي ژاپني، ماجراهاي جادوگر جواني به نام لوسي هارتفيليا 
را دنبال مي كند كه پس از پيوستن به صنف جادوگران همراه با جادوگر ديگري به نام ناتسو دراگنيل 

هدف مشتركي براي يافتن اژدهايي به نام ايگنيل پيدا مي كنند.

«سفيدكننده» نوشته و طراحي تايتو كوبو هنرمند ژاپني
روكيا  نام  به  مرگ  خداي  يك  قدرت  كه  است  كوروساكي  ايشيگو  نام  به  نوجواني  ماجراهاي  درباره 
كوشيكي را به دست مي آورد و چنين قدرتي او را برمي انگيزد تا به به دفاع از انسان ها در برابر ارواح 

شر و هدايت ارواح مردگان در دنياي پس از مرگ بپردازد.

«كو دورساي» اثر مشترك كريستوف بلن و آبل النزاك
آبل  خانم  واقعي  رويدادهاي  از  داستاني  روايتي  ديپلماتيك»  «روزنگاري هاي  سوتيتر  با  داستان  اين 
النزاك در وزارت امور خارجه فرانسه و در رده هاي نزديك به دومينيك دو ويلپن، وزير سابق امور 
خارجه دولت ژاك شيراك است. ساحل يا كناره اورساي به منطقه كو دورساي واقع در جنوب غربي 
پاريس در حاشيه رودخانه سن اشاره مي كند كه وزارت امور خارجه فرانسه به علت قرار گرفتن در آن 
به كو دورساي شناخته مي شود. جلد اول و دوم «كو دورساي» كه سال هاي 2010 و 2011 از سوي 
نشر دارگوي فرانسه منتشر شدند، سياست و ديپلماسي فرانسوي ها را دور از كليشه هاي معمول در 
فضايي عملي ترسيم مي كنند. مديريتي مدام در حال انتقال از يكي به ديگري، كميسيون هاي تخصصي 
در حال انجام مذاكرات پيچيده يا لحظاتي كه او مي بايست جايگاه ها و مسئوليت هاي سخت را به عهده 

مي گرفت، در ماجراهاي النزاك ديده مي شوند.

«النفويست اديسه» اثر آرلستون و تاركين
درباره  تاركين  ديديه  طراحي  و  آرلستون  كريستوف  توسط  شده  نوشته  كارتون هاي  از  مجموعه اي 
سومين فصل ماجراهاي نوجواني به نام النفويست است كه پس از «النفويست ستارگان» و «النفويست 
تروي» منتشر مي شود. انتشار قصه هاي النفويست كه از سال 1994 آغاز شد ماجراهاي كاراكتري به 
همين نام را دنبال مي كند كه يك شاگرد آهنگري در سياره جادويي تروي است اما پس از كشف قدرتي 
ماجراهاي  مي گذارد.  قدم  جادويي  دنيايي  در  و  گذاشته  كنار  را  آهنگري  معمول  انسان هاي  از  باالتر 
النفويست با مردم تروي از داستاني به داستان ديگر در اين سه مجموعه بازگو شده اند. «النفويست» 

از آثار موفق حوزه ادبيات فانتزي فرانسوي زبان به شمار مي آيد.

با تاليف كتاب

  گوردون براون آينده را پيش بينى مى كند
به نقل از گاردين، اين كتاب كه با عنوان فرعي «شكل دادن يك آينده جديد» منتشر مى شود، چشم انداز 

و پيش بينى او را از مسيرى كه جهان به سمت آن مى رود ارايه مى كند. 
«جورج اورول» در كتابش 1984 از جهان به عنوان جايى كه برادر بزرگ بر همه كارها نظارت دارد ياد 
كرده و آرتور سى كالرك در كتابش «2001: يك اوديسه فضايى» كاميپوترى خلق كرده كه خودآگاهى 
دارد. اكنون نوبت به گوردون براون رسيده تا با دست گرفتن گوى شيشه اى و امضاى يك قرار داد 
كتاب، پيش بينى كند جهان در سال 2025 چگونه جايى خواهد بود. اين كتاب كه با عنوان «2025: شكل 
او  كتاب  اين  در  آمد.  خواهد  بازار  به  آينده  (آبان)  نوامبر  در  شود،  مى  منتشر  جديد»  آينده  يك  دادن 

براى  تا 2025  كه  كند  مى  بررسى 
بشر«بيشتر  تاريخ  در  بار  نخستين 
مردم در جوامع شهرى زندگى مى 
كنند و يك ميليارد نفر داراى درجه 
مى  او  بود.»  خواهند  دانشگاهى 
گويد در همين حال خانواده ها در 
حداقل  چون  گيرند  مى  قرار  فشار 
روى  ازدواج  به  غربى  جوانان 

خواهند آورد.

كه  شوستر  اند  سيمون  انتشارت   
دارد،  برعهده  را  كتاب  اين  انتشار 
كتاب  درباره  اطالعات  اين  ارايه  با 
براون اعالم كرد او همچنين در اين 
قرن  اگر  تا  كند  مى  پيشنهاد  كتاب 

بيستم در حرف قرن قدرت بخشيدن به زنان و بهره كشى از آنان بود، قرن بيست و يك جهان رهبرى 
باالتر آن ها را به چشم مى بيند و زنان به نيرويى براى تغيير جهان بدل مى شوند. او همچنين پيش بينى 
مى كند كه تكنولوژى عظيم، تغيير جمعيت هاى اجتماعى و نيروهاى سياسى از جمله رشد انفجارى طبقه 

متوسط جهانى، جهان را دچار دگرگونى مى كند. 

اين كتاب سومين كتاب براون در دو سال اخير است و او پيش از اين در سال 2010 كتابى در باره 
بحران اقتصادى جهان با عنوان «غلبه بر نخستين بحران جهانى شدن» را منتشر كرد كه حدود 14 هزار 
نسخه فروش داشت. دومين كتاب او نيز با عنوان «تغييرى كه انتخاب مى كنيم» دربرگيرنده سخنرانى 
هاى او بود. «براون» در سال 2007 نيز كتابى با عنوان «شجاعت؛ هشت پرتره» منتشر كرده بود كه 
ماندال»  «نلسون  و  كينگ»  لوتر  «مارتين  چون  بيستم  قرن  برجسته  شخصيت  هشت  زندگي  به  آن  در 

پرداخته بود.

جايزه ادبى «كوبلنتس» برنده اش را شناخت
 به نقل از خبرگزارى آلمان ، اين جايزه كه 13 هزار يورو ارزش دارد در تاريخ 4 مارس (14 اسفند) در 

مركز تاتر اين شهر به اين نويسنده برگزيده اعطا مى شود.
 رمان «چراغ هاى گئورگ زالماناتسار» به دليل زبان سطح باالى هنرى و نام آوايى به عنوان اثرى متمايز 

نظر داوران اين جايزه را به خود جلب كرد و اين جايزه ادبى را براى نويسنده اش به ارمغان آورد. 

جايزه ادبى شهر «كوبلنتس» واقع در ايالت راينلند - فالتس از سال 2000 هر سه سال يك بار از سوى 
گروه دوستداران دانشگاه كوبلنتس، گروه دوستداران تاتر كوبلنتس و بخش توريسم اين شهر اهدا مى 
شود و هدف از آن حمايت از فعاليت هاى ادبى مربوط به منطقه راين و موزل به مفهومى وسيعتر است. 

«دروشر» كه متولد شهر مونيخ است در ايالت راينلند – فالتس رشد كرده و اكنون ساكن برلين است. او در 
رشته هاى شناخت زبان و ادبيات آلمانى، فلسفه و شناخت زبان و ادبيات انگليسى در شهرهاى ترى ير و 

لندن تحصيل كرد و در سال 2009 در دانشگاه پوتسدام به درجه دكترى نائل شد.
مورد  در  گانه  دو  زندگينامه  يك  و  نويسنده  اين  رمان  نخستين  زالماناتسار»  گئورگ  هاى  «چراغ  رمان   
گئورگ  است.  زالماناتسار  گئورگ  و   18 قرن  انگليسى  برجسته  نويسنده  و  شاعر  جانسون  ساموئل 
زالماناتسار كه در قرن 17 و 18 مى زيست، ادعا كرده بود نخستين بومى است كه از فورموساس (تايوان 

امروزى) به اروپا مهاجرت كرده است.
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نگاهى به منابع اقتباسى 
هاى اسكار 2012

مازيار معتمدى

در اسكار امسال 6 فيلم از 10 فيلمى كه براى دريافت عنوان بهترين 
آثارى  چه  از  ها  فيلم  اين  هستند.  اقتباسى  اند،  شده  نامزد  فيلم 

اقتباس شده اند؟ 

«فرزندان» نوشته كائويى هارت همينگز 
نوشته  نام  همين  به  رمانى  از  پين  الكساندر  كارگردانى  به  «فرزندان» 
كائويى هارت همينگز اقتباس شده است. اين رمان موفق شد تا عنوان 
بهترين فيلم كمدى را از گلدن گلوب 2012 دريافت كند و جايزه بهترين 
در  كه  رمان  اين  آورد.  همراه  به  كلونى  جورج  براى  را  مرد  بازيگر 
سال 2007 منتشر شد، با روايتى زمخت، بى باك و خنده دار به نقد 
نابودى سرسبزى هاى هاواى مى پردازد و گردهم آمدن خانواده اى 
نامتعارف را بيان مى كند كه براى بازآفرينى ميراث گذشته شان تالش 
مى كنند. قهرمان اصلى اين رمان 304 صفحه اى، «متيو كينگ» است. 
اجدادى  بود،  هاوايى  مردان  ترين  شانس  خوش  از  يكى  زمانى  كه  او 
يكى  و  بودند  بااليى  بسيار  سطح  در  فرهنگى  و  مالى  نظر  از  كه  دارد 
االن  اما  بود.  كرده  ازدواج  هاوايى  از  خانمى  شاهزاده  با  حتى  آنها  از 
شانس اين خانواده تغيير كرده و دو دختر غيرقابل كنترل و اوضاعى 

به هم ريخته دارند. 

«فوق العاده بلند و بيش از حد نزديك»
 نوشته جاناتان سافران فوئر 

«فوق العاده بلند و بيش از حد نزديك» از رمانى به همين نام نوشته 
ساله   34 نويسنده  سافران  است.  شده  اقتباس  فوئر  سافران  جاناتان 
نام  همين  به  رمانى  دارد  زيادى  طرفداران  روزها  اين  كه  آمريكايى 
جايزه  چندين  تاكنون  كه  نويسنده  اين  كرد.  منتشر  سال 2005  در  را 
اى  صفحه  رمان 368  اين  در  كرده،  خود  آن  از  را  جوان  نويسندگان 
داستانش را از زبان يك راوى 9 ساله كه پسرى به اسم اسكار شل 
به  كه  كند  مى  كشف  گلدان  يك  در  كليدى  اسكار  كند.  مى  بيان  است، 
پدرش تعلق دارد و همين او را مشتاق مى كند تا دورتادور نيويورك 
بگردد و اطالعاتى درباره اين كليد پيدا كند. اين رمان او نسبت به رمان 
نخستش با عنوان «همه چيز روشن شده است» كمتر با استقبال روبه 
اين  نيويوركر  در  درگذشتش  از  پيش  سال  يك  آپدايك  جان  شد.  رو 
كتاب را ضعيف تر و احساساتى تر از رمان نخست او ناميده بود. او 
جديدترين رمانش رابا نام «درخت نمادها» در سال 2010 منتشر كرد. 

اين فيلم اقتباسى را استفن دالدرى كارگردانى كرده است. 

«كمك» نوشته كاترين استاكت 
«كمك» اقتباسى از رمان نخست كاترين استاكت است. رمان «كمك» كه 
در سال 2009 منتشر شد تقريبا در تمام اين مدت در فهرست پرفروش 
آمريكايى  خدمتكاران  درباره  فيلم  اين  داستان  است.  داشته  جاى  ها 
بيستم  قرن  دهه 60  اوايل  پى  سى  سى  مى  در  و  است  تبار  آفريقايى 
مى گذرد. استاكت براى نوشتن اين رمان كه نخستين رمان اوست، 5 
سال از زندگى خود را صرف كرد. اين رمان پس از موفقيت در آمريكا 
ميليون  از 5  بيش  امسال  تابستان  تا  و  شد  منتشر  ديگر  كشور  در35 
نسخه از آن به فروش رسيد. اين رمان از زبان سه راوى كه هر سه زن 
هستند نقل مى شود؛ آيبيلين يك خدمتكار آفريقايى آمريكايى است كه 
كار تميز كردن خانه را بر عهده دارد و از كودكان خانواده مراقبت مى 
كند. او پسر 24 ساله اش را به تازگى از دست داده است. مينى دوست 
اوست كه نظراتش را درباره صاحب كارانشان بازگو مى كند. اسكيتر 
نفر سوم دختر يك خانوده سفيدپوست است كه به تازگى كالج را تمام 
كرده و به خانه بازگشته و در آرزوى نويسنده شدن است. اين رمان 

451 صفحه اى را تيت تيلوركارگردانى كرده است. 

«نوآورى هوگو كابرت» نوشته برايان سلزنيك 
كابرت»  هوگو  «نوآورى  عنوان  با  نوجوانان  براى  كتابى  از  «هوگو» 
اين  اسكورسيزى  مارتين  است.  شده  اقتباس  سلزنيك  برايان  نوشته 
فيلم را كه نامزد دريافت 11 جايزه اسكار شده، با اقتباس از اين كتاب 
كودك كه در سال 2005 منتشر شده و  درباره يك بچه يتيم در دهه 
30 قرن بيستم است كه به صورت پنهاني در پشت ديوارهاي ايستگاه 
قطار پاريس زندگي مي كند، ساخته است. اين پسر جوان مى كوشد تا 
ربات آدم نمايى را كه از پدرش به ارث برده تعمير و راه اندازى كند. 

«برايان  را  كتاب  اين  سياه  و  سفيد  تصويرسازي هاي  و  نوشتن  كار 
سلزنيك» انجام داده است. او كه متولد 1966 در نيوجرسي آمريكاست، 
نخستين اثرش را با عنوان «جعبه هوديني» در سال 1991 شروع كرد. 
اين كتاب 526 صفحه اي نه يك رمان و نه يك كتاب مصور است، بلكه 
مي خورد.  چشم  به  درآن  بسياري  تصويرسازي هاي  كه  است  رماني 
در اين كتاب كه تقريبا 300 صفحه به تصويرها اختصاص يافته، هر 
سلزنيك»  مي كند. «برايان  راهنمايي  بعد  صفحه  به  را  مخاطب  تصوير 
براى اين كتاب در سال 2007 جايزه «كلدكات» را كه انجمن كتابخانه 
هاى آمريكا به بهترين كتاب تصويرى سال اهدا مى كند؛ به دست آورد. 

«مانى بال» نوشته مايكل لويس 
«مانى بال» از كتاب غيرداستانى نوشته مايكل لويس اقتباس شده است. 
اين كتاب با نام كامل «مانى بال: هنر برنده شدن يك بازى غيرعادالنه» 
در سال 2003 منتشر شد. اين كتاب درباره تيم بيسبال اوكلند و مدير 
آن بيلى بين است و بر تحليل اين تيم و شيوه هاى ويژه براى آماده 
سازى تيم در اين ورزش مى پردازد. تمركز اصلى اين كتاب بر اطالع 
و هوش نهفته در بازى بيسبال شامل بازى كنان، مديران، مربيان، و 
حتى دست اندركاران ادارى آن تمركز دارد و با توجه به آمارهايى مثل 
تجزيه  را  بازى  اين   ، نوزدهم  قرن  هاى  حمله  ميانگين  و  توپ  ربودن 
هاى  بر زندگى شخصيت  كتاب 288 صفحه اى  تحليل مى كند. اين  و 
متعددى نيز تمركز كرده كه بيلى بين از جمله آنهاست. او به عنوان يك 
مربى در حرفه اش با شكست هاى متعددى روبه رو مى شود و اين با 
روحيه خوش بينانه پيش آهنگى در تضاد قرار دارد. اين فيلم را بنت 

ميلر كارگردانى كرده است. 

«اسب جنگ» نوشته مايكل مورپورگو 
«اسب جنگ» با اقتباس از رمان نوجوانانه مايكل مورپورگو به همين 
نام ساخته شده است. اين فيلم كه استيون اسپيلبرگ آن را كارگردانى 
كرده، داستان دوستي بين يك پسر و اسبش است كه از ديگران جدا 
مانده اند اما تالش مي كنند تا در همه هراس ناشي از جنگ جهاني اول 

به بقاي خود ادامه دهند. «اسب جنگ» اثر مايكل مورپورگو به وسيله 
جايزه  سال  همان  در  و  شد  منتشر  سال 1982  در  اگمونت  انتشارات 
آثار  نويسنده  مورپورگو  مايكل  كرد.  خود  آن  از  را  برد  وايت  كتاب 
پرفروش بيش از 120 كتاب براي كودكان نوشته كه پادشاهي كنساكي، 
آرامش شخصي و اسب جنگ از آن جمله اند. جديدترين اثر او با عنوان 
«راندن وحشي» دو سال پيش به وسيله انتشارات هارپر كالينز منتشر 

شد. 

«دخترى با خالكوبى اژدها» نوشته استيگ الرسن 
به جز اين 6 فيلم و در همين حال فيلم ديگرى هم نامزد دريافت چند 
از  يكى  كه  است  صدا  و  تدوين  زن،  بازيگر  بهترين  بخش  در  جايزه 
اقتباسى هاى مشهور 2011 است. اين فيلم به نام «دخترى با خالكوبى 
اژدها» از اثرى به همين نوشته استيگ الرسن اقتباس شده است. اين 

كتاب كه نخستين بار به زبان سوئدى و با عنوان «مردى كه از زن ها 
عنوان «هزاره»  با  اى  گانه  سه  نخستين  جلد  شد،  منتشر  است»  متنفر 
است كه به يكى از رمان هاى جنايى پرفروش جهان در سال هاى اخير 
تبديل شده است. الرسن در اين كتاب به مافياى سوئد مى پردازد كه 
يك روزنامه نگار و يك هكر در برابر آنها قرار مى گيرند. او اين كتاب 
را در سال 2005 نوشت، اما كتاب پس از مرگ او در سال 2008 منتشر 

شد. اين فيلم را ديويد فينچر كارگردانى كرده است. 
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ايران  پيش  از تاريخ
  (روايت  استاد عبدالعظيم  رضايي )

بخش اول

اروپاي  يخين ، ايران  بارانين  
تحقيقات   ديدگاه   از  را  ايران   سرزمين   اينجا  در   2-1-
زمين شناسي  و موّرخان  نامداري  چون  گيرشمن  ايرانشناس  
بررسي   مورد  تاريخ نگاران   و  دانش پژوهان   ديگر  و  معروف  

قرار مي دهيم . 

بنابر تحقيقات  اخير زمين شناسي ، در هنگامي  كه  بخش  اعظم  
اروپا را توده هاي  يخ  پوشيده  بود، فالت  ايران  دوره ي  باران  
را از سر مي گذراند كه  طي  آن  حّتي  نقاط  مرتفع  نيز در زير 
 - فالت   اين   مركزي   بخش   در  زمان   آن   در  داشت ،  قرار  آب  
 - است   درآمده   وسيعي   نمكزار  بيابان   شكل   به   امروزه   كه  
درياچه اي  پهناور قرار داشت  كه  رودهاي  بسياري  از كوههاي  
و  ماهيان   سنگواره هاي   مي شد.  سرازير  آن   سوي   به   بلند 
صدفهاي  اين  درياچه  (كه  نه  تنها در بيابان  مزبور بلكه  حّتي  
در دره هاي  مرتفع  نيز به  دست  آمده  است )، وضع  طبيعي  اين  
آب  و خاك  را در چند هزار سال  پيش  از ميالد مسيح  مجسم  
مي سازد. در دوراني  كه  مي توان  آن  را بين  ده  تا پانزده  هزار 
سال  پيش  از ميالد فرض  كرد، به  تدريج  وضع  آب  و هوا رو 
به  تغيير نهاد: دوران  باراني  از ميان  رفت  و به  جاي  آن  دوراني  
و  مي شود،  ناميده    « خشك   عصر   » اصطالحًا  كه   رسيد  فرا 
هنوز هم  ادامه  دارد. كم شدن  باران  از يك  طرف  و بلند بودن  
سطح  درياها و درياچه هاي  داخلي  از سوي  ديگر موجب  كندي  
منابع   به   را  كوهها  آب   كه   شد  جويبارهايي   و  رودها  جريان  
مصب   در  رودخانه ها،  جريان   نظم   اثر  بر  مي رسانيد.  مزبور 
آنها ذخاير رسوبي ، گرد آمده  قطعه  زمينهايي  را تشكيل  داد 
كه  به  زودي  سر از آب  بيرون  آورده  حد فاصلي  ميان  دره ي  
موجود يا دشت  آينده  و كوه  به  موجود آورد. در اين  دوران ، 
انسان  پيش  از تاريخ  كه  بيشتر در فالت  ايران  به  سر مي برد، 
در سوراخهايي  سكني  مي گزيد كه  در اطراف  پر درخت  كوهها 
حفر مي كرد و سقف  آنها را با شاخه هاي  درختان  مي پوشاند 
گاهي  نيز غارها يا پناهگاههاي  سنگي  متعددي  را كه  اغلب  آنها 
سرپناه   عنوان   به   بودند،  كهن   رودهاي   زيرزميني   بسترهاي  

مورد استفاده  قرار مي داد. 

در  بار  نخستين   براي   مكتشفين    1949 سال   بهار  در   2-2-
ايران  آثار و بقاياي  انسان  دوره ي  مورد اشاره  را طي  حفاري  
شمال   در  واقع   بختياري   كوههاي   (در  پيده   تنگ   در  غاري  
شرقي  شوشتر) تشخيص  دادند. انسان  در اينجا براي  تهيه ي  
غذا به  شكار مي پرداخت  و درين  رهگذر از حيله  و تدبير، بيش  
از نيرو و قدرت  استفاده  مي كرد. وي  به  طرز كاربرد چكش  
سنگي ، تبردستي  و تبري  كه  به  چوبدستي  شكافداري  متصل  
اين   ناهنجاري   از  دادن ،  صيقل   اندكي   با  داشت .  آشنايي   بود، 
ابزارهاي  بدوي ، اندكي  كاسته  مي شد. آالت  استخواني  از قبيل  
درفش  كه  از استخوان  حيوانات  مي ساختند، به  مراتب  كمتر از 
مصنوعات  سنگي  تداول  داشت . انسان  در آن  موقع  از نوعي  
ظرف  سفالين  استفاده  مي كرد كه  به  طور ناقص  پخته  مي شد و 
در پايان  سكونت  وي  در غار، بر اثر دودخوردگي  كامًال سياه  
بقاياي   قديمي ترين   با  همراه   ظرفها  نوع   اين   بود.  شده   رنگ  
انسان  در فالت  ايران  پيدا شده  و بنابراين  نشانه ي  مهمي  از 

وجود ارتباط  بين  دو مرحله ي  سكونت  اوست . 

زنان  ايراني  در عصر نوسنگي  
در اين  جامعه ي  ابتدايي  وظيفه ي  خاصي  برعهده ي  زن  گذاشته  
مخترع   شايد  و  آتش   نگهبان   آنكه   از  گذشته   وي   بود:  شده  
چوبدستي   مي بايستي   بود،  سفالين   ظرفهاي   سازنده ي   و 
خوردني   ريشه هاي   جستجوي   به   كوهها  در  و  بردارد 
شناسايي   بپردازد.  وحشي   ميوه هاي   جمع آوري   يا  گياهان  
گياهان  و فصل  رويش  آنها و دانه  هايي  كه  مي آورد، مولود 
مشاهدات  طوالني  و مداوم  وي  بود و او را به  آزمايش  كشت  
و زرع  رهنمون  مي شد. نخستين  كوششهاي  وي  در زمينه ي  
كشاورزي ، بر روي  زمينهاي  رسوبي  انجام  گرفت  و در همان  
حال  كه  مرد اندكي  پيشرفت  كرده  بود، زن  با كشاورزي  در 
عصر نوسنگي  - كه  سكونت  در غاربدان  دوره  تعلق  دارد - 
ابتكارات  فراواني  به  منصه ي  ظهور رسانيد. اين  امر ناگزير به  
ايجاد تفاوتي  بين  زن  و مرد مي انجاميد، و شايد همين  موضوع  
برتري   مرد  بر  زن   نخستين ،  جوامع   در  كه   باشد  شده   سبب  
يابد. در چنين  جوامعي  زن ، كارهاي  قبيله  را اداره  مي كرد، به  
مقام  روحانيت  مي رسيد، و در عين  حال  سلسله ي  وي  زنجير 
از  زن   برتري   و  اولويت   از  نحوه   اين   بود.  خانواده   اتصال  
آداب   در  بعدها  و  بوده   ايران   فالت   اصلي   ساكنان   مختصات  

آرياييان  فاتح  وارد شده  است . 

منبع: كانون ايرانى پژوهشگران فلسفه و حكمت

يخ
تار سوررئاليــسم، 

مكتبى حادثه جو
شهرام اميرپور سرچشمه

اثر  و  بزرگ  مكتب  دو  از  يكى  سوررئاليسم 
ژرف  تأثيرى  كه  است  بيستم  قرن  بخش 
وعميق بر ادبيات و سينما و عكاسى و نقاشى 

و هنرهاى ديگر اين قرن داشت. 
  

سوررئاليسم يكى از دو مكتب بزرگ و اثر بخش قرن بيستم است كه 
تأثيرى ژرف وعميق بر ادبيات و سينما و عكاسى و نقاشى و هنرهاى 
ديگر اين قرن داشت. سوررئاليسم به معناى «مافوق واقعيت»، فعاليت 
به  و  شده  توأم  رؤيا  با  كه  است  انسان  مغزى  و  ذهنى  درونى،  هاى 
صورت ياد و خاطره در مى آيد. اين رؤياها اضطراب آميز، وحشت 
انگيز و گاهى بى معنا است و از ضمير ناخودآگاه سرچشمه مى گيرد. 
سركشى انسان در برابر پوچى و بى ثباتى جهان موجب پيدايش اين 
و  عصيان  مكتب  چيز  هر  از  بيشتر  سوررئاليسم  است.  شده  مكتب 
و  اسارت  گونه  هر  از  انسان  رهايى  و  شورش  و  سركشى  و  طغيان 
اهميت ندادن به هر چيزى است كه به آن ارج داده مى شود. نخستين 
انديشه اين مكتب از سه مقاله از كتاب «مالل پاريس» اثر شاعر نامدار 

فرانسه، شارل بودلر نشأت گرفته است.

ور  غوطه  و  زندگى  هاى  محدوديت  از  فرار  مقاله  سه  اين  در  بودلر 
شدن در درياى وهم و خيال، و گريز از واقعيات تلخ زندگى و جهان 
انسان،  سركشى  در  كه  بود  رمبو  آرتور  او  از  پس  دهد.  مى  شرح  را 
عليه سرنوشت بشرى و سياه خود، اولين عصيانگر سوررئاليست ها 
محسوب مى شد. او بر تيره بختى و سرنوشت انسانى خود مى شورد 
و طغيان مى كند و تمام پستى و بى ارزشى جهان را آشكار مى سازد 
مغزى  هاى  فعاليت  كه  بود  نروال  دو  ژرار  او  از  پس  پذيرد.  نمى  و 
رؤياگونه را قبل از اينكه كسى نامى براى آنها بيابد، «مافوق واقعيت» 
ناميد. به عقيده او، رؤيا، انسان را به درون خود مى برد و واقعيت اين 
خيال، كمتر از واقعيت جهان واقع نيست. آندره برتون بعد ها درباره 
نروال گفت: «روح سوررئاليسم در «نروال» حلول كرده بود.» پس از 
به وجود آمدن نظريه هاى «فرويد» در اوايل قرن بيستم، گفته هاى اين 

روانپزشك بزرگ بيشترين تأثير را در سوررئاليسم بجا گذاشت.

آندره برتون در سال 1924 توانست با تأسيس مكتب جديدى به نام 
«سوررئاليسم»، سيل خروشان ذهن جوانان عصيانگر را هدايت كند. 
در اوايل كار، معنى سوررئاليسم براى خود برتون هم روشن نبود ولى 
توانست با همكارى فيليپ سوپو، پل الوار، لوئى آراگون و چند تن از 

دوستان خود، معناى دقيقى به اين مكتب بدهد.

برتون كلمه سوررئاليسم را «يك عمل غير ارادى ذهن» تعبير مى كند؛ 
نوشته  يا  گفتار  بوسيله  را  فكر  واقعى  هاى  فعاليت  كه  منظور  اين  به 
يا به طريق ديگر بيان كند. به عقيده او «حاالت هشيارى انسان بيدار 

تاثير يك جلوه محدود از فعاليت  و  خارجى  قيود  كه  است  ذهنى 
زير  را  آن  توجه  و  و اراده  زنند  مى  پس  و  دهند  مى  قرار  فشار 

تابع روش مصنوعى عقل مى سازند.» وقتى دو نفر با يكديگر صحبت 
مى كنند، انديشه شان در قالبى است كه براى همديگر قابل فهم باشد 
ولى وقتى كسى تنهاست يا در خواب است يا به مواد تحريك كننده، 
پناه برده است قالب انديشه اش به كلى متفاوت با انواع انديشه هاى 
ديگر است و اصالت درون و فكر عريان او را نشان مى دهد، پس چه 
عيب دارد كه ما از اين حالت براى بيان عقايد و مفاهيم خود نيز استفاده 
كنيم. با توجه به اين نكات، برتون در آخر به اين نتيجه رسيد كه: «من 
... خيال و واقعيت، در يكديگر حل مى شوند  ايمان دارم كه در آينده 
و از مجموع آنها يك نوع واقعيت مطلق يا اگر بتوان گفت يك مافوق 

واقعيت حاصل خواهد شد.»

كه «خود  داشتند  نظر  اتفاق  يكديگر  با  مورد  اين  در  ها  سوررئاليست 
آگاهى يا هوشيارى، حصارى است گرداگرد ذهن انسان، اين حصار 
آن،  مقابل  در  كه  وسيعى  ذهنى  قلمرو  به  بتوان  تا  شود  ويران  بايد 
«ناهوشيارى» قرار دارد، دست يافت.» هدف سوررئاليسم اين بود كه 
خود را از عالم واقع و حصار هوشيارى رها كند. آنها براى رسيدن به 

اين اهداف، هفت فن را پايه گذارى كردند.

پذيرد  نمى  را  خرافات  آدمى  سركش  روح  يعنى  هزل(هزل  اول:  فن   �
و خنده وسيله اى است براى بى اعتنائى به واقعيات اين جهان پست)،

� فن دوم: استفاده از عجايب،
� فن سوم: غوطه ور شدن در درياى وهم و خيال،

� فن چهارم: راه بردن به عالم جنون،
� فن پنجم: استفاده از اشياى وراى واقع (اين فن را «برتون» در خواب 
كشف كرد. شبى در خواب، در هفته بازارى كتابى عجيب مى يابد كه 
طبيعى  اندازه  كتاب  جلد  آنكه  با  و  بوده  جنى  چوبى  پيكر  آن،  عطف 
پشمى  پارچه  از  ورقها  و  است  شده  نمى  آن  زدن  ورق  مانع  داشته، 
كلفت سياه بوده اند. در خواب كتاب را مى خرد و وقتى بيدار مى شود 

افسوس مى خورد كه از كتاب خبرى نيست.)
� فن ششم: بازى الشه لذيذ

� فن هفتم: نويسندگى بى اراده است.

اين هفت فن در تمامى آثار سوررئاليست ها تأثيرى بسزا داشت.
دليل پايدار نبودن اين مكتب در قرن بيستم اين بود كه بيشتر پيروان 
آن داراى هيجانات آنى و لحظه اى بودند و با بيحوصلگى تمام، بيشتر 
وقت و نيروى خود را صرف ستيزه با ديگران مى كردند و فقط در 
نبود  معلوم  درستى  به  ولى  بودند  همداستان  يكديگر  با  كردن  ويران 
و  نظر  بين  ها  سوررئاليست  ميان  در  شود.  ويران  بايد  چيز  چه  كه 
عمل، دره اى عميق وجود داشت و آنها واقعًا مرد عمل نبودند. برتون 
رسوا  به  ميل  مانند  هم  كردن  عمل  «ديگر  گويد:  مى  اينباره  در  خود 
و  سوررئاليسم  درباره  آراگون  لوئى  و  است.»  شده  غيرممكن  شدن 
پايان غم انگيز دوستى و مرگ اين گروه مى گويد: «چه سعادتى است 
را  دستمان  و  بيايند  نزدمان  به  گاهى  كه  باشيم  داشته  دوستانى  كه 
بفشارند، در حالى كه خود مى دانيم از عمرمان چيز زيادى باقى نمانده 
است.» و آنتونن آرتو، بنيانگذار تئاتر شقاوت، در اين مورد مى گويد: 
كه  را  بزرگى  اميد  اگر  ماند؟  باقى  چه  سوررئاليسم  جوئى  حادثه  «از 
داشت...  بر  در  ناچيزى  حاصل  ديگر  بگذاريم  كنار  كشيد،  نوميدى  به 
اين خشم، اين نفرت سوزان كه بر نوشته ها ريخته شد، كارى بارآور 

است، شايد بعدها روزى حاصلى داشته باشد.»

بشر پيش  از تاريخ
 (روايت  چارلز رابينسون ) بخش آخر

پايان  دوره  پارينه  سنگي  
اگر  كرد.  پيشرفت   سنگي   ابزارهاي   ساختن   زمان ،  همان   در   1-11-
دوره ي   كه   بگوييم   بايد  بريم ،  كار  به   را  قراردادي   عبارات   بخواهيم  
پارينه  سنگي ، جاي  خود را به  دوره ي  نوسنگي  داد. اما عامل  تازه  در 
زندگي  بشر به  مراتب  مهم تر از ابزارسازي  بود. تا اينجا بشر غذاي  
مدت   از  پس   مي آورد.  دست   به   مي توانست   كه   كجا  هر  از  را  خود 
كوتاهي ، طريقه ي  فراهم  ساختن  آن  را ياد گرفت . در مورد چگونگي  
وقوع  اين  تحول  به  طور قطع  نمي توان  اظهارنظر كرد، اما شايد تغيير 
آب  و هوا، كه  باعث  ايجاد صحراي  آفريقا پس  از عقب نشستن  يخبندان  

پيش   نيل   دره   سوي   به   را  جانوران   و  افراد  از  بسياري   شد،  چهارم  
عربستان   صحراي   از  حيوانات   و  اقوام   ترتيب   همان   به   باشد.  رانده  
گريختند و در سوريه ، فلسطين ، و دره ي  بين النهرين  (دجله  و فرات ) 
از  سابق ،  مانند  دوره ،  اين   در  بشر  قوي   احتمال   به   گزيدند.  اقامت  
حبوبات  بيابان  تغذيه  مي كرد، اما چون  محيط  محدودتري  در اختيار 
داشت  - زيرا نمي توانست  مانند گذشته  به  بيابانگردي  بپردازد - موفق  
كند.  مشاهده   بود  شده   پاشيده   كه   جايي   در  را  دانه   رشد  كه   شد 
بدين  ترتيب  بود كه  كشاورزي  آغاز شد. شايد نيز در اثر محدوديت  
ذخيره ي  گوشت  بود كه  بشر به  فكر افتاد بعضي  از جانوران  را در 
به   مرحله   اين   با  كند.  اهلي   را  آنها  سپس   و  دارد  نگاه   خود  مجاورت  

عصر جديدي  در پيشرفت  بشر مي رسيم . [ 1 ] 
پانوشت  

[ 1 ] - چارلز. اي . رابينسون ، تاريخ  باستان ، ترجمه : دكتر اسماعيل  
دولتشاي ، تهران ، انتشارات  علمي  و فرهنگي ، 1370.
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گفتگو با خانم فهيم خرازى پيرامون 
برگزارى كنسرت پرديس در لندن

خانم خرازى از برگزارى كنسرت رستاك بگوييد كه چه مسائلى   •
باعث شد كه اين كنسرت در تاريخ مقرر برگزار نشود؟

همانطور كه خودتان مى دانيد، برگزار نشدن كنسرت گروه رستاك، 
ناشى از علل و عواملى بود خارج از اختيار فستيوال هنر! به اين معنا 
منظور  به  و  شد  بحران  دچار  داليلى  به  بريتانيا  و  ايران  روابط  كه 
جلوگيرى از هر گونه تنشى يا مساله اى براى هنرمندان اين گروه، 
شرايط  با  ديگرى  زمانى  موقعيت  در  كنسرت  كه  شد  ديده  صالح 

مساعدتر برگزار گردد. 

• افرادى كه براى كنسرت رستاك، بليط خريدارى كرده بودند، بهاى 
بليط ها چگونه به آنان بازگردانده شد؟

ما در رسانه هاى عمومى و مطبوعات فارسى زبان و انگليسى در 
لندن و توسط ارسال ايميل اعالم كرديم كه خريداران بليت كنسرت 
رستاك مى توانند پول پرداختى خود را پس بگيرند يا با تمايل خود، 
آن را براى برنامه بعدى رستاك ذخيره نمايند. گروهى پول خود را 
مسترد داشتند و گروهى پول بليط پرداختى را براى برنامه رستاك 
اين  در  نشد.  مشهود  كسى  از  هم  شكايتى  و  كردند  رزرو  آينده  در 

مورد واقعا از حسن تفاهم هموطنان هنردوستمان تشكر داريم.

• آيا بايد اميدوار بود كه كنسرت رستاك در لندن برگزار شود؟ و آيا 
برنامه ريزى خاصى براى آن صورت گرفته شده است؟

گروه  برنامه  كه  شد  داده  ترتيبى  شد  اشاره  باال  در  كه  همانطور 
رستاك در آينده نزديك از سوى فستيوال هنر برگزار شود و برنامه 
ريزى الزم در اين مورد صورت گرفته كه توسط رسانه هاى عمومى 

از تاريخ آن با خبر خواهيد شد. 

با توجه به مسائل پيش آمده، برداشت شما از برگزارى كنسرت   •
پرديس چيست؟ آيا تاثيرى بر فروش بليط آن نداشته است؟

ديگرى  و  هنر  فستيوال  به  هنردوست  مردم  اعتماد  يكى  دليل  دو  به 
احترامى كه اين نهاد هنرى به حفظ و صيانت قول و قرار خود دارد 
ناهنجارى  و  منفى  تاثير  هيچگونه  رستاك،  كنسرت  برگزارى  عدم 
در برنامه پرديس نگذاشته است. عالوه بر اينكه شخصيت برجسته 
هموطنان  براى  آنان  شهرت  حسن  و  پرديس  برنامه  مجريان  هنرى 

هنردوست ما جاذبه دارد.

اين  در  بخواهند  كه  نماييد  جلب  را  مردم  اعتماد  ايد  توانسته  آيا   •
برنامه شركت نمايند؟

به داليل مذكور در باال، به مراتب اعتماد و حسن نيست هموطنان هنر 
دوستمان نسبت به فستيوال هنر هيچ ترديدى نداريم و به اين داليل 

بخش عمده بليت هاى پرديس به فروش رفته است.

• كمى درباره پرديس بگوييد كه چگونه برنامه اى است؟

پرديس عنوان پروژه ايست موسيقايى كه قطعات آن براى اركسترى 
حميد  است.  شده  آهنگسازى  غربى  و  ايرانى  سازهاى  از  متشكل 
متبسم، آهنگساز اين پروژه پيش از اين با ارائه آلبوم هايى و همكارى 
با موسيقى دانان و خوانندگان بنام و عاشقان موسيقى سنتى ايران 
ارايه   با  تازگى  به  و  دستان  گروه  همراه  به  جهانى  هاى  كنسرت  و 
اثر "سيمرغ" براى عاشقان موسيقى سنتى، آهنگسازى نام آشناست.

او اين بار با ساختن آثارى براى گروهى بزرگ از سازهاى ايرانى 
و غربى تجربه تازه اى را در كارنامه هنرى خويش ارائه مى دهد. 
نوازندگان گروه از مليت هاى گوناگون و ساكن كشورهاى اروپايى 
ايران؛  موسيقى  آور  نام  و  جوان  خواننده  عقيلى؛  ساالر  و  هستند 

خوانندگى پرديس را بر عهده خواهد داشت.

• چه انگيزه اى سبب شد كه فستيوال هنر، اسپانسر مالى اين برنامه 
شود؟

انگيزه فستيوال هنر و شخص من در اجراى اين برنامه ها عشق به 
ايران و فرهنگ درخشان و موسيقى پر ارج و روحانى اين سرزمين 
دريع  گذارى  سرمايه  و  مال  صرف  از  راه  اين  در  و  است  آريايى 

ندارم.

چه داليلى شما را ترغيب به برنامه ريزى و اجراى چنين برنامه   •
هايى كه بيشتر جنبه فرهنگى دارند، مى سازد؟

همانگونه كه در پاسخ پرسش قبلى گفته ام عشق به ايران و فرهنگ 
غنى و ديرپاى وطنم انگيزه من در اجراى برنامه هاى فرهنگى است. 
در اين مسير به ارائه اين فرهنگ اصيل به خارجيان و نيز نسل جوان 
ايرانى كه به طور ناخواسته از وطن نياكانى خود به دور افتاده اند و 

از افتخارات موطن خود چيزى نمى دانند، توجه خاص دارم. 

تامين  منابعى  چه  از  هايى  برنامه  چنين  برگزاى  مالى  هاى  هزينه   •
مى شود؟

اصيل  و  سنگين  هاى  برنامه  برگزارى  هزينه  دانيد  مى  كه  همانطور 
است  برگزيده  و  نام  صاحب  هنرمندان  از  دعوت  مستلزم  كه  هنرى 
رقم قابل توجهى است. اين هزينه ها هر چند بر دوش من سنگينى مى 
كند ولى چون به بهاى رضايت هموطنان عزيزم و نيز خارجيان هنر 

دوست تمام مى شود به سنگينى اش مى ارزد.
 (Charity) الزم به يادآورى است كه فستيوال هنر يك سازمان خيريه
نيست و از هيچ مرجع محلى و غير ايرانى كمك مالى و يا وام  نمى 
گيرد و تنها به حمايت و مساعدت هموطنان خود و ايران ياران متكى 
است. به اين ترتيب منابع مالى فستيوال هنر براى روى صحنه آوردن 
برنامه هاى اصيل، برنامه هايى كه در شان ايران و ايرانى باشد مردم 
هنردوست و ايران يار هستند كه با خريد بليط ورودى ما را يارى 
تقديرشان  و  تشويق  و  هستيم  شان  محبت  سپاسگزار  كه  دهند  مى 

بهترين پاداش ماست. 

• چه قشرى مخاطبان اجراى پرديس مى باشند؟

هر برنامه هنرى طيف خاصى از افراد جامعه را به خود جلب مى كند 

كه با توجه به محتواى برنامه ها به سوى آنها جلب مى شوند. برنامه 
هايى كه در سطح باالى هنرى روى صحنه بيايد طبعا طيف روشنفكر 
و آگاه و هنردوست جامعه را جذب مى كند. ما بدون اينكه خواسته 
باشيم خودستايى كنيم مى توانيم به جرات مدعى شويم كه برنامه 
هاى فستيوال هنر كه طى سه دهه اخير روى صحنه رفته است مورد 
اقبال و توجه خاص طبقه آگاه و روشنفكر و هنرشناس و به اصطالح 
(Elite) جامعه ايرانيان مقيم انگليس بوده است ولى طبقات ديگر هم 

در شمار مخاطبان ما هستند كه مقدم شان هميشه گرامى است.

• هنرمندانى از ايران، براى شركت در پرديس مى آيند، آيا با مشكل 
دريافت ويزا روبرو نشدند؟

ويزا  جهت  مشكلى  آيند  مى  ايران  از  هنرمندان  جمع  در  كه  افرادى 
ندارند زيرا قبل از بروز بحران اخير، ويزا گرفته اند و در چند جاى 
اروپا اجراى برنامه كرده اند و اكنون هم در هلند مشغول تمرين براى 

برنامه پرديس هستند.

• برنامه هاى آتى فستيوال هنر چيست؟

گروه  برنامه  داد  قرار  تقدم  در  حتما  كه  ما  آتى  هاى  برنامه  از  يكى 
رستاك است و از  ديگر برنامه هاى بعدى ما از طريق رسانه ها آگاه 
خواهيد شد. آنچه مى توانم بگويم اين است كه فستيوال هنر در راه 
اعتالى فرهنگ و هنر ايران در برون مرز از تالش باز نخواهد ايستاد.

• با تشكر از شما خانم خرازى كه پرسش هاى ما را در اين مصاحبه 
پاسخ داديد؛ براى شما آرزوى موفقيت بيشترى داريم.

گفتگو

داورى برنامه "امريكن آيدل " 
براى جنيفر لوپز دشوار است 

جنيفر لوپز كه به كار خود به عنوان داور اين برنامه ادامه خواهد 
داد و در فصل بعدى "امريكن آيدل " نيز حضور خواهد داشت ، 

براى يك كار طوالنى و سخت آماده مى شود . 
اين خواننده مشهور هاليوود اصال" فكر نمى كرد كه داورى اين 
برنامه كار سختى باشد و وقتى براى اولين بار در اين برنامه 
شركت كرد و متوجه شد كه اين كار چقدر سخت است ، واقعا" 
تعجب كرد اما اين موضوع باعث نشد كه او به كارش ادامه ندهد 

و در فصلهاى بعدى شركت نكند. 
جنيفر لوپز 42 ساله گفت:"قبل از اينكه داورى برنامه " امريكن 
آيدل" به من پيشنهاد شود ، يكى از طرفداران اين برنامه بودم و 
گمان مى كردم كه اطالعات كاملى راجع به آن دارم و كاركردن 

در اين برنامه كار چندان سختى نيست." 
اجراى  كه  شدم  متوجه  كردم  شركت  برنامه  اين  در  وقتى  "اما 
برنامه زنده تلويزيونى كار بسيار دشوارى است و خيلى تعجب 
مى  كار  برنامه  اين  در  برنامه)  (مجرى  رايان  چطور  كه  كردم 
كند. وقتى به اين فكر مى كنم كه چطور رايان ساعت 3 صبح از 
خواب بيدار مى شود ، بخودم گفتم اگر او مى تواند من هم مى 
توانم اينكار را انجام دهم.اما در هر صورت ما هنگام كار در اين 

برنامه اوقات بسيار خوبى داريم." 
"ما در اين برنامه با استعدادهاى بسيار جالب و فوق العاده اى 

روبرو مى شويم كه باعث مى شود اينكار هيجان انگيز شود." 
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از استرادي واري تا 
استراوينسكى

عليرضا اميرحاجبي

استرادي  ويلنسل هاي  مهم ترين  از  يكي  كه  بود  آمده  خبرها  در   1
واري سازنده بزرگ ايتاليايي به حراج گذاشته شد و به قيمت شش 
ميليون دالر به فروش رفته است. اين ويلنسل براي مدتي در اختيار 
نيكوال پاگاني ني آهنگساز و نوازنده بزرگ ايتاليايي بوده و پس از 
موسيقيدان  برگ  گرين  برنارد  آن  از  عاقبت  چرخيدن  دست  چند 
ممتاز  و  سه نفري  گروه  كه  نوازنده اي  مي شود؛  آمريكايي  مشهور 
موفق ترين  از  سال   50 مدت  به  گروه  اين  كرد.  تاسيس  را  بوزآر 
آنسامبل هاي كالسيك در جهان بود. سال پيش و بعد از مرگ گرين 
برگ خانواده وي تصميم گرفتند تا اين ساز آنتيك و ارزشمند را به 
فروش برسانند. البته آنها از ابتدا اين اميد را در دل زنده نگه داشتند 
كه شايد ساز به دست موسيقيدان و نوازنده اي بااستعداد برسد و 
ويلنسل  توانست  عتيقه  موسيقي  ادوات  و  اشيا  دالل  يك  نهايت  در 
استرادي واري را به يك مدير اجرايي كنسرت در كانادا معرفي كند 
و در نهايت اين ساز به قيمتي باال يعني شش ميليون دالر به فروش 
رفت كه در نوع خود يك ركورد كامال بي نظير محسوب مي شود. اما 
به واقع ارزش سازهاي استرادي واري بر چه پايه و مبنايي محاسبه 
مي شود؟ قدمت و عتيقه بودن آنها؟ نام و شهرت سازنده يا كيفيت 
سازها؟ ويلن ها و ساير سازهاي استرادي واري بيش از آنكه مورد 
نوازندگان  براي  آرزو  يك  باشد  ثروتمندان  و  مجموعه داران  توجه 
يهودي   مانند  جهان  ويلن نوازان  بزرگ ترين  از  است.  زهي  سازهاي 
اركسترسمفونيك  مايسترهاي  ويلن  تا  گرفته  فتز  هاي  و  منوهين 
و  بوده  واري  استرادي  ويلن هاي  با  نوازندگي  آرزوي  در  همگي 
ظريف  و  كوچك  بدنه هاي  شگفت انگيز  قدرت  صدا،  شفافيت  هستند. 
ويلن هاي او، زيبايي تزيينات، طراحي مناسب و خارق العاده سازها 
از  فراتر  اما  مي دارد.  نگه  پايدار  و  تشديد  را  آرزو  اين  همه  و  همه 
خواست ها و آرزوهاي شخصي، هنر استرادي واري جايگاه ويژه اي 
در سير و روند تكاملي موسيقي اروپا دارد. البته مي توان دايره اين 
تاثيرگذاري را وسيع تر اذعان كرد كه حرفه قديمي طراحي و ساخت 
كرده  ايفا  را  مهمي  نقش  تاريخي  تكامل  اين  در  موسيقي  سازهاي 
قرار  خواص  حتي  و  عموم  توجه  مورد  آنچنان  كه  مقوله اي  است؛ 
مي توان  كه  است  موسيقي  آلبوم هاي  از  برخي  در  تنها  و  نمي گيرد 
در كنار نام آهنگساز و عوامل دست اندركار توليد، نام ساز و خالق 
ويلن هاي  شهرت  و  نام  اينكه  با  كرد.  مالحظه  آلبوم  جلد  بر  را  آن 
استرادي واري تبديل به نمادي از هنر ساخت ادوات موسيقي زهي 
شده است اما نبايد يك نام ديگر را از قلم انداخت: «آندره آ- آماتي». 

آماتي بحق پدر معنوي تمام سازندگان ويلن در سراسر اروپاست 
ويلنسل  (آلتو)،  ويال  ويلن،  قبيل  از  زهي  سازهاي  تمامي  شايد  و 
باشند.  برده  بهره  آماتي  ابداعي  فرم  و  قالب  مبناي  بر  كنترباس  و 
طرح هاي  از  كالسيك  گيتارهاي  بيشتر  استاندارد  قالب  كه  همچنان 
پيشنهادي دو سازنده بزرگ اسپانيا يعني سانتوز هرناندز و آنتونيو 

دي تورس الهام گرفته اند. 

متروپليتين  اپراي  از  پيش  شايد  كه  كارنگي  تاالر  گذشته  هفته   2
دست  در  را  كالسيك  كنسرت هاي  تعداد  باالترين  ركورد  نيويورك 
ايگور  از  آثاري  اجراي  با  آمريكا  اركسترسمفونيك  ميزبان  دارد 
تحت  كنسرت  اين  بود.  روسيه  اهل  مدرن  آهنگساز  استراوينسكي 
عنوان «استراوينسكي خارج از روسيه» به رهبري لئون بوت اشتاين 
اجرا  كمتر  كه  استراونسكي  آوازي  آثار  بر  مفصل  بود  مروري 
شده اند. دوري و تبعيد خودخواسته استراوينسكي از روسيه باعث 
آن نشد تا وي نواها و ميراث موسيقايي بومي و محلي وطن خود را 
فراموش كند. اين پاسداشت فرهنگي در بسياري از آثار وي به شدت 
كامل  معناي  به  جهان وطن  مهاجر  يك  استراوينسكي  است.  نمايان 
بود؛ هنرمندي كه هم به شرق مي  نگريست و هم به غرب. آوازهاي 
قايقرانان رود ولگا يكي از زيباترين آثار آوازي است كه در 1917 و 
پس از سال ها تالش جهت جمع آوري آوازهاي بومي و محلي روسيه 
تضعيف شد؛ مجموعه اي تنظيم شده براي آواز و گروهي از سازهاي 
بادي چوبي و بادي برنجي (Brass) كه در نهايت تبديل به يادماني 
شد براي فئودور چالياپين خواننده افسانه اي روسيه. سابقه تنظيم اين 
گونه آثار به دست استراوينسكي به سال 1910 بازمي گردد؛ همان 
تاثيرپذيري  ستارگان»  «شهريار  مجموعه  ساخت  با  وي  كه  زماني 
خود از موسيقي و هارموني كلود آشيل دوبوسي را به همگان نشان 
داد. «آيين بهار»، «پرنده آتشين» و «پتروشكا» از جمله مهم ترين آثار 
موسيقي قرن بيستم هستند كه روح و فرهنگ روسيه بدون هيچ گونه 
نگاه سياسي و عقيدتي در آنها متبلور است. استراوينسكي در كنار 
آهنگسازان ديگر اروپايي انقالبي بزرگ در موسيقي قرن بيستم به 
به  معاصر  آهنگسازي  در  آن  تاثير  نيز  هم اكنون  كه  آوردند  وجود 
استراوينسكي  اندازه  به  آهنگساز  هيچ  شايد  مي شود.  ديده  خوبي 
نتوانست تحول و تغيير ريتم را در موسيقي نهادينه كند؛ تحولي كه 

به درستي آينه تحول و تغييرات پي درپي قرن بيستم بود.

برگرفته از شرق

 
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

ي م ي ي ب
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اف بي آي شبكه هاي 
اجتماعي را رصد مي كند

به  كه  شود  توليد  نرم افزاري  است  قرار 
جست و جو بين اطالعات كاربران بپردازد

از اين به بعد آنچه كاربران اينترنت در آمريكا 
و  بوك  فيس  در  خود  كاربري  حساب هاي  در 
پليس  توسط  مي تواند  مي كنند،  منتشر  توئيتر 
جمع آوري  بي آي)  (اف  متحده  اياالت  فدرال 
كامپوتري  شركت هاي  از  سازمان  اين  شود. 
دعوت كرده است، نرم افزاري را توليد كنند كه 
بتواند آنچه را كاربران منتشر كرده اند بررسي 

كند. 
مجازي  اجتماعي  شبكه هاي  نرم افزار  اين 
قرار  هدف  را  توئيتر  و  فيس بوك  همچون 
مي دهد. اف بي آي گفته است اين وب سايت ها 
و  اولين  جزو  آنها  چون  گرفته  نشانه  را 
اطالعات  كه  هستند  مكان هايي  مهم ترين 
مي شود.  منتشر  آنها  در  مهم  اتفاقات  درباره 
عمومي  روابط  دفتر  مسئول  ميلر»،  «جان 
اين  سايت  وب  در  كه  خبري  در  بي آي  اف 
سازمان  اين  است  گفته  منتشرشده،  سازمان 
براي آنكه بتواند از مردم عادي در كارهايش 
گردهم  كجا  آنها  بداند  دارد  نياز  بگيرد،  كمك 
مي آيند. به گفته او اف بي آي مي داند كه ده ها 
هزار نفر در شبكه هاي اجتماعي حضور دارند 
اين  از  است  گرفته  تصميم  دليل  همين  به  و 
كرده  ادعا  بي آي  اف  آنچه  كند.  ابزاراستفاده 
در پي آن است، كلمات كليدي مرتبط با جرايم 

و تروريسم است. به همين دليل نرم افزاري كه 
از  دريايي  بين  از  بايد  شود،  توليد  است  قرار 
اطالعات، آنچه را كه براي اين سازمان اهميت 
از  پس  هفته  سه  اف بي آي  خبر  كند.  جدا  دارد 
داخلي  امنيت  وزارت  كه  مي شود  منتشر  آن 
آمريكا گزارشي را درباره گردآوري اطالعات 

از شبكه هاي اجتماعي ارائه داد. 
اين  در  كه  آنچه  است  آمده  گزارش  دراين 
وب سايت ها براي ديد عموم منتشر مي شود، 
جزو حريم عمومي حساب مي شوند. خود اين 
وزارتخانه نيز قصد دارد وب سايت هايي چون 
باشد.  داشته  نظر  تحت  را  فليكر  و  يوتيوب 
دولتي  نهادهاي  كه  نيست  بار  اولين  اين  البته 
آمريكا از شبكه هاي اجتماعي براي جمع آوري 

اطالعات استفاده مي كنند. 
وزارت دفاع و سيا (سازمان اطالعات مركزي 
كار  اين  براي  سيستم هايي  هم  قبال  آمريكا) 
پايه گذاري كرده بودند. اما آنچه كه در مورد 
اقدام اف بي آي با موارد قبلي تفاوت دارد، اين 
جمع آوري  بر  تمركز  قبلي،  درموارد  كه  است 
حاال  اما  بود.  جهان  مختلف  نقاط  از  اطالعات 
اين كار به داخل خاك آمريكا رسيده و برخي 

را نگران كرده است. 

يافته هاي  تازه ترين  بنياد  از  لينچ»  «جنيفر 
«نيو  مجله  به  را  خود  نگراني  الكترونيكي 
ساينس» ابراز داشته است. به گفته او بسياري 
بايد  چگونه  كه  نمي دانند  عادي  مردم  از 
به  اجتماعي  شبكه هاي  در  را  خود  نوشته هاي 

طور خصوصي منتشر كنند. 
مطالبشان  مي كنند  فكر  آنها  اغلب  همچنين 
ميان  در  شان  خانواده  و  دوستان  با  فقط  را 
چنين  اين  حقيقت  وقت ها  خيلي  اما  گذاشته اند، 

نيست. 
يكي از كارشناسان امور رسانه اي ادعا كرده 
است كه اين حركت اف بي آي عالوه بر نقض 
براي  منفي  تبعات  مي تواند  خصوصي  حريم 
اين كشور در پي داشته باشد: «به نظر مي رسد 
با اجراي اين رويكرد، از همه آن چيزي كه در 
خصوصي  حريم  به  احترام  عنوان  به  آمريكا 
باقي  زيادي  چيز  مي شود  ياد  آزادي  و  افراد 

نخواهد ماند.»

گوناگون

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

قدمـي در راه 
نامـرئي كردن 
اجسام سه بعدي

نه به شيوه هري پاتر اما دانشمندان توانستند در 
مقابل نور ماكروويو جسمي را نامرئي كنند

جرمى  توانستند  تگزاس  دانشگاه  دانشمندان 
اما  كنند.  نامرئى  بعدى  سه  صورت  به  را  بزرگ 
در  مهمي  بسيار  تاثير  ابداعي  روش  اين  چند  هر 
اتفاق  اين  اما  گذارد  مي  اشيا  كردن  نامرئي  راه 
نامرئي كردن فعال در مقابل نور ماكروويو انجام 
شده است و نه در مقابل نور مرئي كه به چشم 
همه ما مي آيد. پس اگر تصور كرديد چيزي شبيه 
شنل نامرئي كننده هري پاتر را دانشمندان كشف 
كرده اند بايد بگوييم راز و رمز اين روش هنوز 
پاتر  هري  هاگوارتز  مدرسه  محدوده  همان  در 

مانده است. 
اند  توانسته  فعال  تگزاس  دانشگاه  دانشمندان 
و  بزرگ  جرمى  كننده  نامرئى  پوششى  ايجاد  با 
سه بعدى را نامرئى سازند و به اين ترتيب قدمى 
كننده  منحرف  مواد  از  استفاده  زمينه  در  بزرگ 
توانسته  محققان  اين  اند.  برداشته  جلو  به  نور 
اند استوانه اى 18 سانتيمترى را در طيف نورى 

ماكروويو نامرئى كنند. 
مهم  اثباتى  آزمايش  اين  دانشمندان  گفته  به 

پالسمونى  متامواد  سازى  نامرئى  توانايى  بر 
و  فلز  از  تركيبى  پالسمونى  متامواد  بود.  خواهد 
ساختارهاى  از  كه  هستند  تركيبى  نارساناهاى 
نانويى ساخته شده اند كه بسيار ريزتر از طول 

موج نورى هستند كه با آنها برخورد مى كند. 
در نتيجه زمانى كه فوتونهاى نورى با اين مواد 
برخورد مى كنند جريانى به وجود مى آورند كه 

منجر به پراكنده شدن نور مى شود. 
آزمايش جديد شامل ساخت پوسته اى از متامواد 
پالسمونى و قرار دادن استوانه در ميان آنها بود، 
امواج  از  تركيبى  معرض  در  ساختار  اين  سپس 
واسطه  به  امواج  اين  گرفت.  قرار  ماكروويو 
از  و  شده  پراكنده  متامواد  از  شده  ساخته  اليه 

بازتابش آنها به چشم بيننده جلوگيرى شد. 
به گفته محققان زمانى كه ميدانهاى نورى پراكنده 
شده از سوى پوشش نامرئى كننده و خود جرم 
خنثى  را  يكديگر  دهند،  مى  واكنش  يكديگر  با 
تمامى  شدن  نامرئى  آن  كلى  نتيجه  و  ساخته 
اين  به  بود.  خواهد  بيننده  ديد  در  جسم  زواياى 
صورت هر جسمى را با هر شكلى كه داشته باشد 

مى توان نامرئى كرد. 
اين فرآيند نامرئى سازى در فركانس ماكروويو 
دارد.  پى  در  را  نتيجه  بهترين  گيگاهرتز   3.1
پيشرفت بزرگ در اين سيستم جديد توانايى در 
بوده  بعدى  سه  و  بزرگ  جسمى  كردن  نامرئى 
توانسته  تنها  محققان  اين  از  پيش  تا  زيرا  است، 
بودند اجسام دو بعدى و يا جسمى سه بعدى و 

كوچك را نامرئى سازند. 
مى توان اين ابداع جديد را براى استفاده در نور 
اجسام  صورت  اين  در  كه  داد  ارتقا  نيز  مرئى 
خواهند  ريز  بسيار  نور  اين  در  شده  نامرئى 
نور  در  اجسام  كردن  نامرئى  همه  اين  با  شد. 
حياتى  و  ويژه  هاى  كارايى  از  خود  ماكروويو 
به  مى توان  آن  مهمترين  از  كه  است  برخوردار 
استتار تجهيزات نظامى از قبيل هواپيماها از ديد 

رادارها اشاره كرد. 
تواند  مى  ابزارى  چنين  هاى  كارايى  ديگر  از 
مسدود كردن نورهاى مزاحم در ميكروسكوپهاى 
دقت  شكل  اين  به  باشد  آزمايشگاهى  پيشرفته 
توجه  قابل  اندازه اى  به  ميكروسكوپى  مطالعات 

افزايش خواهد يافت.

اثر سوء توفان خورشيدي بر 
ارگانيسم انسان

وقوع  به  سه شنبه  اخير،  سال  هفت  خورشيدي  توفان  قوي ترين 
اين  به طوري كه  نماند  بي نصيب  آن  اثرات  از  هم  زمين  كه  پيوست 
پروازهاي  از  نيمي  از  بيش  مسير  تغيير  به  منجر  تابشي  توفان 
هواپيماها در اطراف قطب شمال شد. توفان هاي خورشيدي كه هر 
از چند گاهي بر روي خورشيد اتفاق مي افتند، ذرات باردار بسيار 
را  خورشيد  ثانيه  در  كيلومتر  هزار  سرعت  با  كه  هستند  پرانرژي 
پخش  زمين  جمله  از  و  سيارات  بين  فضاي  در  و  درمي نوردند 

مي شوند. دليل اصلي وقوع توفان هاي خورشيدي، فعاليت ها و فعل 
و انفعاالت خورشيد است كه درحال حاضر بيشترين ميزان خود 

در چرخه بيست و چهارم فعاليتش را سپري مي كند. 
دكتر علي عجب شيري زاده، استاد نجوم دانشگاه تبريز با بيان اينكه 
اين چرخه حدودا هر 11 سال يك بار رخ مي دهد، خاطرنشان كرد: 
دوره فعاليت خورشيدي از حالت مينيمم به ماكزيمم 5/5 سال زمان 
توفان هاي  اينكه  بر  تاكيد  با  فرانسه  نجوم  آكادمي  عضو  مي برد. 
حائز  باال،  سرعت  نظر  نقطه  از  باردار  ذرات  همراه  به  خورشيدي 
كمربند  در  ذرات  اين  از  مقداري  معموال  افزود:  هستند،  اهميت 
تشعشعي كره زمين كه مانند سپر عمل مي كند جذب مي شود اما 
مقداري از ذرات باردار در توفان هاي خورشيدي كه داراي سرعت 
ارگانيسم  روي  سوئي  آثار  كه  مي شوند  زمين  وارد  هستند  بااليي 

انسان و در مقابل آثار مفيدي به روي درختان دارند. وي، شدت 
توفان خورشيدي اخير را بسيار باال عنوان كرد و گفت:  با توجه به 
فاصله 150ميليون كيلومتري خورشيد با كره زمين  به 42 ساعت 
اين  حاضر  حال  در  كه  برسند  زمين  به  ذرات  كه  است  نياز  زمان 
اتفاق رخ داده و به شكل  نورهاي رنگارنگ (شفق قطبي) در زمين 
قابل مشاهده است. استاد دانشگاه تبريز با بيان اينكه زمان وقوع 
تمامي اين رخدادها مشخص نيست، تاكيد كرد: تنها راه موجود كه 
كه  زماني  كه  است  اين  شده اند  آن  پيش بيني  به  موفق  دانشمندان 
كه  مي شود  معلوم  مي شوند  جمع  جا  يك  در  خورشيدي  لكه هاي 
خطوط ميدان مغناطيسي كه انرژي مغناطيسي روي آ نها قرار دارد 
يكديگر را قطع خواهند كرد كه در نهايت شراره خورشيدي اتفاق 

مي افتد.
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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)

زندانيان قرقيز دهان خود را دوختند 
خود  شرايط  به  اعتراض  در  قرقيزستان  در  زندانيان  از  گروهي 
اين  زندانيان  اين  دوختند.  را  خود  دهان   كشور  اين  زندان هاي  در 
دولتي  مقامات  كه  دادند  انجام  آن  از  پس  روز  چند  تنها  را  عمل 

اين كشور، حدود 1300 نفر از 
شكستن  به  وادار  را  زندانيان 
كرده  خود  غذاي  اعتصاب 
گزارش ها،  اساس  بر  بودند. 
در حال حاضر حدود 6 هزار 
زندان   13 از  بيش  در  زنداني 
اين كشور در اعتصاب غذا به 

سر مي برند. 

مدير  ژوزوبكوف»،  «مارس 
قرقيزستان  زندان هاي  مركز 
نيست  هتل  «اينجا  مي گويد: 
سر  به  تعطيالت  در  اينها  و 
خود  وقت  بايد  آنها  نمي برند. 
را خدمت كنند. چرا مي خواهند 
باز  آنها  براي  چيز  همه  كه 
تنها  مي تواند  هركس  باشد؟ 
چه  برود؟  راه  خود  سلول  در 

كسي مي تواند اين گروه بزرگ را بخصوص در شب متوقف كند؟» 
اقدام به اعتصاب غذا از سوي زندانيان روز 17 ژانويه و يك روز 
قرقيزستان  زندان هاي  از  يكي  به  شورش  ضد  پليس  حمله  از  پس 
صورت گرفت. اين حمله مرگ يك زنداني و زخمي شدن صد ها نفر 

را در پي داشت.

رمزگشـــايي 
ديگري از مغــز

دستاورد جديد دانشمندان بركلي براي بيماراني كه 
مكانيسم سخنگويي خود را از دست داده اند

بركلي  دانشگاه  عصب شناسي  دانشمندان  از  تيمي 
به  موفق  ايراني  دكتراي  پست  محقق  يك  شامل 
مغز  تمپورال  لوب  الكتريكي  فعاليت  رمزگشايي 
كه  شده اند  انسان  توسط  صدا  شنيدن  زمان  در 
مغزي  صداي  شنيدن  به  است  ممكن  آينده  در 

انسان هاي ناتوان از صحبت منجر شود. 

دانشمندان بر اساس ارتباط ميان صوت و فعاليت 
مغزي توانسته اند كلماتي شنيده شده را از فعاليت 

لوب تمپورال پيش بيني كنند. 

صداهايي  بر  مبتني  پژوهش  اين  محققان  گفته  به 
است كه فرد مي شنود، اما براي استفاده از آن براي 
بايد  قوانين  اين  تصويري،  گفت وگوهاي  بازسازي 

بر بيان شفاهي داخلي فرد اعمال شود. 

نيما مسگراني، دانش آموخته مهندسي برق دانشگاه 
و  بركلي  دانشگاه  دكتراي  پست  محقق  و  مريلند 
همكارانش در دانشگاه بركلي و جان هاپكينز نتايج 
ارائه   PLoS Biology مجله  در  را  خود  پژوهش 

كرده اند. 

اين دستاورد براي بيماراني كه مكانيسم سخنگويي 
جانبي  اسكلروز  بيماري  يا  سكته  اثر  در  را  خود 
است.  عظيم  بسيار  داده اند  دست  از  آميوتروفيك 
در صورتي كه بتوان گفت وگوهاي تصويري را از 
فعاليت هاي مغزي بازسازي كرد، بيماران بسياري 

از آن بهره خواهند برد. 

بر  را  خود  آزمايش هاي  عصب شناسي  دانشمندان 
روي بيماراني انجام دادند كه قرار بود تحت عمل 
جراحي مغز قرار بگيرند. آنها يك حفره در مغز اين 
افراد ايجاد كرده و تا 256 الكترود را بر روي لوب 
در  را  ناحيه  اين  فعاليت  تا  داده  قرار  آنها  تمپورال 

يك دوره يك هفته اي ثبت كند. 
شده  ثبت  دقيقه اي   15 تا   10 گفت وگوهاي  از  آنها 

براي بازسازي و پخش مجدد اصوات شنيده شده 
توسط بيماران استفاده كردند. مغز معموال اصوات 
آن  جزء  آكوستيك  فركانسهاي  به  را  شنيداري 

تجزيه مي كند. 

محققان از دو نمونه محاسباتي مختلف براي تطبيق 
صداهاي گفتاري با طرح فعاليت الكترودها استفاده 

شده  پخش  بيماران  براي  واژه  يك  سپس  كردند. 
اساس  بر  واژه  پيش بيني  براي  نمونه ها  اين  از  و 
اطالعات ضبط شده توسط الكترودها استفاده شد. 

اين پژوهش در حقيقت بر اساس كار نيما مسگراني 
و همكارانش در دانشگاه مريلند بر روي چگونگي 
قشر  در  حيوانات  توسط  اصوات  رمزگشايي 
تحقيقات  در  آنها  است.  شده  انجام  مغز  شنيداري 
خود توانستند بر اساس اطالعات ثبت شده مغزي 
آنها  كه  كلماتي  تخمين  به  موفق  خرماها  موش 

شنيده و حتي درك نكرده اند، بشوند. 

هدف نهايي پژوهش محققان دانشگاه كاليفرنيا در 
توسط  سخن  رمزگشايي  چگونگي  بررسي  بركلي، 
براي  سخنان  بخشهاي  مهم ترين  تشخيص  و  مغز 

درك بوده است. 

مهندسي  و  برق  دكتراي  مدرك  كه  مسگراني 
كرده  دريافت  مريلند  دانشگاه  از  را  خود  كامپيوتر 
گروه  دكتراي  پست  دانشجوي  حاضر  حال  در 
بركلي  دانشگاه  پزشكي  دانشكده  اعصاب  جراحي 

است.

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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تعمير و آموزش
 انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 

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

07811000455
طراحى وب سايت

در كمترين زمان با بهترين كيفيت

02071935592

بيگانه هاي فضايي انسان 
را ناديده مي گيرند!

كه  مي دهند  نشان  جديد  مطالعه اي  نتايج 
بيگانگان فضايي، در صورتي كه وجود داشته 
مي كردند،  پيدا  را  انسان ها  تاكنون  بايد  باشند، 
و  عمد  به  بيگانگان  زياد  احتمال  به  رو  اين  از 
آگاهانه از برخورد با انسان ها اجتناب مي كنند. 
«توماس هير» رياضيدان دانشگاه «گلف كاست» 
جهان  اين  در  انسان  «يا  مي گويد:  فلوريدا 
تنهاست، يا آنها ما را تنها گذاشته اند!» «هير» 
كه نتايج مطالعات خود را در انجمن رياضيات 
آمريكا در بوستون ارائه كرده است، بر اساس 
نياز  مورد  زمان  مدت  از  وي  كه  تخمين هايي 
يك جامعه براي جمع آوري منابع و دانسته هاي 
تكنولوژيكي براي ترك كردن جهاني كه در آن 
زندگي مي كند و سفر به جهاني ديگر به آن نياز 
است، به چنين نتيجه اي رسيده. بر اساس اين 
محاسبات حتي با سرعتي به آرامي يك درصد 
از سرعت نور، بيگانه ها بايد طي 500 سال به 
نزديكترين ستاره همسايه خود رسيده باشند. 

اگر 500 سال ديگر براي ساخت يك فضاپيما 
در نظر گرفته شود و سال هاي ديگري به انجام 
نهايي  محاسبات  اي،  حاشيه  كارهاي  ديگر 
قديمي ترين  از  كه  تمدن هايي  مي دهند  نشان 
خود  سفر  شيري  راه  كهكشان  ستاره هاي 
رسيده  زمين  به  بايد  اكنون  كرده اند،  آغاز  را 
تاكنون  كه  مي دهند  نشان  شواهد  اما  باشند، 
داليل  است.  نشده  ديده  آن ها  از  نشانه اي  هيچ 
عدم  تا  باشند  داشته  وجود  مي توانند  متعددي 
توجيه  را  انسان ها  به  بيگانه  تمدن هاي  تمايل 
باشد  اين  مي تواند  آنها  مهم ترين  از  يكي  كنند، 
كه انسان ها چيزي كه مورد نياز بيگانگان باشد 
وجود  به  اشاره  با  هير  ندارند.  اختيار  در  را 
مي تواند  كه  كپلر  مانند  پيشرفته اي  تجهيزات 
سياره ها را در مدار ديگر ستاره ها رصد كند، 
دليلي  هر  به  انسان ها  نشدن  ديده  است  معتقد 
از  بيگانگان  كه  نيست  اين  بر  دليل  باشد،  كه 
هالي»  «وودز  باشند.  نداشته  آگاهي  ما  وجود 
تازگي  به  كه  سوتا  مينه  دانشگاه  فيزيكدان 
فرازميني  زندگي  چشم انداز  درباره  را  كتابي 
دقيقي  اطالعات  ما  مي گويد  است  كرده  منتشر 
درباره نحوه آغاز حيات روي زمين نداريم تا 
بتوانيم بر اساس آن حيات بيگانه را شناسايي 
كنيم، حتي اگر اين نوع از حيات در برابر چشم 

ما قرار داشته باشد.

پيله كرم ابريشم به كمك 
قلب آسيب ديده مي آيد

محققان هندي توانسته اند با استفاده از پيله كرم 
زخم هاي  ترميم  ويژه  را  بافت  نوعي  ابريشم 
وجود  با  كنند.  ابداع  قلبي  حمله هاي  از  حاصل 
اينكه انسان ها معموال پس از حمله قلبي سالمت 
خود را به دست مي آورند، خود قلب هرگز مثل 
گذشته سالمت خود را به دست نخواهد آورد. 
ماهيچه هاي  نسوج  كه  است  دليل  آن  به  اين 
كه  بافتي  يا  سلول  هر  نمي شوند،  احيا  قلبي 
بافت  مقداري  توسط  بميرد  قلبي  حمله  اثر  در 
عملكرد  و  مي شود  جايگزين  خنثي  و  غيرفعال 
قلب در اثر اين فرآيند تحت تاثير قرار مي گيرد. 
از اين رو دانشمندان تالش كرده اند براي بهبود 
كه  كنند  توليد  قلبي  پانسمانهاي  وضعيت  اين 
عملكرد آنها مانند چارچوبها يا داربستهايي در 
ابعاد نانو است تا سلولهاي جديد قلبي بتوانند 
بر روي آنها رشد پيدا كنند. مواد به كار گرفته 
از  متشكل  داربستها  اين  ساخت  در  شده 
پليمر  و  طاليي  نانوكابلهاي  نانوفيبر،  فيبرين، 
است  داده  نشان  جديد  مطالعه اي  اكنون  است. 
ابريشم  كرمهاي  از  آمده  دست  به  ابريشم  كه 
مي تواند جايگزين بهتري براي تمامي اين مواد 

باشد. 
كه  پالنك  ماكس  موسسه  در  دانشمندان 
روي  بر  قلبي  بافت هاي  كشت  پروژه  در 
مشاركت  نانويي  بعدي  سه  چارچوبهاي 
شيوه  از  استفاده  كه  مي كنند  تاييد  داشته اند، 
از  است،  برخوردار  محدوديتهايي  از  قديمي 
آن جمله مي توان به آسيب پذير بودن مواد به 
حمله  به  منجر  كه  كرد  اشاره  شده  گرفته  كار 
چارچوب هاي  به  بيمار  بدن  دفاعي  سيستم 
اين  اوقات  گاهي  همچنين  مي شد،  مصنوعي 
مواد از چسبيدن درست سلولهاي ماهيچه هاي 
بافت  تشكيل  و  نانويي  چارچوبهاي  به  قلبي 
مقابل،  در  مي كردند.  جلوگيري  كاربردي 
«خاراگپور»  تكنولوژي  موسسه  دانشمندان 
كاربردي تر  جايگزين  يك  روي  هندوستان  در 
دريافتند  و  كرده  مطالعه  مواد  اين  براي 
نوعي  پيله  از  كه  سكه  يك  اندازه  به  قطعه اي 
كرم ابريشم به دست آمده مي تواند در ترميم 
زخمهاي قلب تاثيرگذاري بهتري داشته باشد. 
براي  مناسب  جايگزيني  مي تواند  قطعه  اين 
حال  عين  در  و  بوده  سابق  نانوچارچوب هاي 
بر روي سطح آن پروتئين هايي وجود دارد كه 
را  قلب  ماهيچه  سلولهاي  چسبندگي  مي تواند 

افزايش داده و تسهيل كند.

پكن از فاجعه نجات يافت
بررسي هاي اخير سازمان هاي فضايي نشان داده كه پكن چند ماه پيش با اختالف هفت دقيقه از ويراني 
توسط ماهواره در حال سقوط نجات يافته است. پايتخت چين درست در مسير پرواز سقوط آزاد ماهواره 
2.5 تني روسات آلمان در ماه اكتبر قرار داشته كه در نهايت پس از دو دهه كار در خليج بنگال فرود آمد. 
عواقب سقوط قطعات اين ماهواره بر روي شهر پكن مي توانست بسيار فاجعه بار باشد: گودال هاي عظيم، 
از  كه  منطقه  اين  در  سنگين  انساني  تلفات  و  ساختمان ها  ويراني  انفجار،  سوخت،  انتقال  خطوط  شكستن 
جمعيت 20 ميليوني برخوردار است، تنها بخشي از اين فجايع به شمار مي رود. به گفته سازمان فضايي 
اروپا (اسا)، احتمال اين اتفاق و برخورد ماهواره با شهر پكن با سرعت 482 كيلومتر در ساعت بسيار زياد 
بود. سرعت اين ماهواره در زمان ورود به جو زمين بسيار زياد بود، اما خوشبختانه اصطكاك حاصله از 
برخورد با آن، بخش زيادي از اين سرعت را گرفته و بخش هاي زيادي از آن را سوزانده يا تكه تكه كرده 
بود. به گفته «مانفرد وارهاوت» از مركز عمليات فضايي اروپا در آلمان، پكن دقيقا در مسير آخرين مدار 
روسات قرار داشت. طبق محاسبات دانشمندان، در صورتي كه ماهواره روسات بين هفت تا 10 دقيقه ديرتر 
به زمين فرود مي آمد، با پكن برخورد مي كرد. روسات يكي از نزديكترين ضايعات فضايي به زمين محسوب 
مي شد.اين ماهواره در سال 1990 براي بررسي منابع تابش اشعه ايكس به مدار پرتاب شد.اين ماموريت 
قرار بود تنها 18 ماه به طول انجامد اما اين ماهواره براي 9 سال به ارسال اطالعات در مورد سياه چاله ها 
و كهكشان هاي دور به زمين ادامه داد. ماهواره روسات سال گذشته در ماه اكتبر به سمت زمين سقوط 
كرد.سرعت اين ماهواره به قدري زياد بود كه به گفته كارشناسان در صورت فرود زودتر در سيبري و 
يك دقيقه ديرتر در اقيانوس آرام فرود مي آمد. نوبت سقوط بعدي در اختيار ماهواره كاوشگر روسي ناسا 
قرار دارد كه طبق محاسبات بين سالهاي 2014 تا 2023 در زمين فرود آمده و خطر آن 10 برابر محاسبات 
كنوني ناسا براي ورود مجدد فضاپيماها به زمين است. نوسانات در فعاليت هاي خورشيدي باعث گسترش 
و انقباض جو شده و پيش بيني دقيق ورود مجدد ماهواره هاي غيرقابل كنترل را به جو زمين مشكل مي كند. 

اين ماهواره در دسامبر 1995 به فضا پرتاب شد.

كشــــف يكي از 
دورترين كهكشان ها

بيشتر  شناخت  براي  را  راه  جديد  تلسكوپ هاي 
كهكشان ها فراهم كرده است

بهرام مبشر محقق دانشگاه كاليفرنيا ريورسايد و 
از اعضاي اصلي تيمي بين المللي است كه با استفاده 
از تلسكوپهاي اسپيتزر و هابل موفق به كشف يكي 
از دورترين كهكشانها شده وي در گفت وگو با مهر 

درباره اين كشف جديد توضيحاتي داده است. 

كهكشاني  درخشان ترين   GN-108036 كهكشان 
جهان  از  نقطه  دورترين  در  امروز  به  تا  كه  است 
حباب  كهكشان  اين  است  شده  شناسايي  هستي 
مانند پيش از اين با استفاده از تلسكوپهاي زميني 
فاصله 12.9 ميليارد سال نوري رصد شده و تاييد 

شده بود. 

دانشجوي  همراه  به  مبشر  بهرام  آن  از  پس  اما 
ستاره  از  بين المللي  تيمي  و  نيري»  «هوشنگ  خود 
كهكشاني  دورترين  اين  كه  كردند  كشف  شناسان 
سرعتي  با  شده  شناسايي  امروز  به  تا  كه 
باورنكردني در حال توليد ستاره است. اين كشف 
با استفاده از تلسكوپهاي فضايي اسپيتزر و هابل 
براي اندازه گيري ميزان باالي توليد ستارگان در 
اين كهكشان انجام گرفته و اخترشناسان دريافتند 
كهكشان  اين  در  ستاره   100 حدود  در  ساالنه 
توليد  ميزان  كه  است  حالي  در  اين  مي شود.  توليد 
 5 حدود  در  كه  شيري  راه  كهكشان  در  ستاره 

كهكشان  از  حجيم تر  برابر   100 و  بزرگ تر  برابر 
پيش  است.  كمتر  برابر   30 است،   GN-108036
داده  توضيح  ستاره شناس  مبشر»،  «بهرام  اين  از 
GN- بود كه نرخ باالي تشكيل ستاره در كهكشان

108036 نشان مي دهد جرم اين كهكشان در حدود 
سرعت  به  بزرگ  انفجار  از  پس  سال  ميليون   750
در حال توسعه است؛ زماني كه جهان تنها حدود 5 

درصد از سن فعلي خود را داشته است. 

مبشر در پاسخ به اين پرسش مهر كه چگونه كشف 
كشف  در  مي تواند  افتاده اي  دور  كهكشان  چنين 
منشأ شكل گيري جهان هستي كمك كند گفت: اين 
كشف به ما درباره شكل گيري كهكشانها و چگونگي 
شكل گيري آنها در حدود يك ميليارد سال پس از 
پيش  سال  ميليارد  حدود 12  در  يعني  جهان،  تولد 
روي  بر  مطالعه  با  مي گويد  مبشر  بهرام  مي گويد. 
ويژگي هاي اين كهكشان، ما مي توانيم اطالعاتي را 
درباره لحظه دقيق شكل گيري كهكشانها به دست 
از  شديدي  فرآيند  كهكشانها  لحظه  آن  در  آوريم. 
شكل گيري و تولد ستاره ها را تجربه مي كنند و از 
مي توانيم  كهكشان  اين  روي  بر  مطالعه  با  رو  اين 
اوليه  جهان  در  ستاره سازي  فرآيندهاي  روي  بر 

مطالعه داشته باشيم. 

كشف  پروژه  در  نيز  اين  از  پيش  كه  مبشر 
دورافتاده ترين خوشه كهكشاني در جهان حضور 
داشت، در پاسخ به پرسش ديگر مبني بر اينكه «با 
توجه به دور بودن اين كهكشان و ناواضح بودن 
تصاوير دريافتي در زمين براي ديدن جزئيات دقيق 
كهكشان، ساخت تلسكوپهايي قدرتمند و دقيق براي 
ديدن چنين رويدادهاي كيهاني دور افتاده اي به چه 
مدت زمان نياز خواهد داشت؟» گفت: ما هم اكنون 
در حال ساخت تلسكوپي جديد هستيم كه مي تواند 
جزئيات بيشتري را درباره اين نوع كهكشانها ببيند 
و به مطالعه بر روي محتوي و تكامل اين كهكشانها 

كمك كند. 

ساخت  و  طراحي  حال  در  ما  مي دهد:  ادامه  مبشر 
انتظار  كه  هستيم   TMT يا  متري»  سي  «تلسكوپ 
مي رود تا پايان اين دهه در هاوايي آغاز به كار كند. 

يعني  هابل،  تلسكوپ  جانشين  افزود:  همچنين  وي 
تلسكوپ فضايي جيمز وب نيز 9 برابر قدرتمند تر 
مستقر  ماه  به  نزديك  مداري  در  و  است  هابل  از 

خواهد شد. 

وب  جيمز  كمك  با  داشت:  اظهار  ناسا  محقق  اين 
هابل  آنچه  به  نسبت  دورتري  فواصل  به  مي توان 
 TMT قدرت ديدن آنها را دارد، نگريست و با كمك
تكامل  جزئيات  و  پديده ها  ميان  فواصل  مي توانيم 

آنها را محاسبه كنيم.
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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. 

اديسون جلوتر از استيو جابز ايستاده است

اديسون، جابز و گراهام بل سه نفر اول ليست بزرگ ترين نوآوران دنيا از ديد جوانان شدند
اگر از شما بپرسند براي شما برق مهم تر است يا تلفن يا  اي پاد كدام را انتخاب مي كنيد؟ فكر كنم جاي 
سوال ندارد كه بگوييد برق. اصال تصور دنياي بدون برق ممكن نيست. حتي دنياي بدون تلفن اما براي 
خيلي ها تصور دنياي بدون اي پاد هم محال است تا جايي كه مخترع آن در يك نظرسنجي حتي جلوتر 
از مخترع تلفن قرار گرفت اما در هر حال كساني كه در اين نظر سنجي شركت كردند همچنان معتقدند 

اديسون از استيو جابز مخترع نوآور تري بوده است. 
خالصه آنكه «شاخص اختراع لملسون- ام. آي. تي» در تازه ترين طبقه بندي خود استيو جابز را پس از 
توماس اديسون به عنوان دومين نوآور بزرگ در تمام دورانها برگزيد اما با يك اختالف 28 درصدي 

و در رده سوم با اختالف 14 درصدي نسبت به نفر دوم جدول گراهام بل قرار گرفت. 
اطالعات «شاخص اختراع لملسون- ام. آي. تي 2012» نتيجه يك نظرسنجي است كه از جوانان آمريكايي 

در سنين 16 تا 25 سال براي شناسايي بزرگ ترين نوآور تمام دورانها گرفته شد. 
در اين نظرسنجي، 52 درصد از مصاحبه شوندگان «توماس اديسون» را به عنوان بزرگ ترين نوآور 
تمام دورانها برگزيدند. «استيو جابز» با 24 درصد در رتبه دوم اين طبقه بندي قرار گرفت و پس از وي، 

الكساندر گراهام بل با كسب 10 درصد از آرا در سكوي سوم ايستاد. 
«ماري كوري» با 5 درصد و «مارك زاكربرگ» با 3درصد به ترتيب به رتبه هاي چهارم و پنجم رضايت 
دادند. تا اينجاي جدول را همه مي شناسند و شايد نياز چنداني به معرفي نداشته باشند اما هستند كساني 
كه در اين ليست قرار گرفتند اما به نظر مي رسد شركت كنندگان كمي قضيه را شخصي نگاه كرده اند. 
مثال رتبه ششم را «آمليا ايرهارت» با كسب 3 درصد از آرا به خود اختصاص داد. وي خلبان پيشگام 

آمريكايي و اولين زني است كه در يك پرواز تك نفره از اقيانوس اطلس عبور كرد. 
علوم  در  كلورادو  ايالتي  دانشگاه  استاد  وي  گرفت.  قرار  هفتم  رده  در  درصد   2 با  گراندين»  «تمپل 

جانوري، نويسنده كتابهاي پرفروش و مشاور صنايع دام درباره رفتار حيوانات است. 
اين  از  دفاع  در  كه  كارهايي  خاطر  به  همچنين  گراندين  باال،  عملكرد  اوتيسم  از  متاثر  فردي  عنوان  به 
سندروم انجام داد شناخته مي شود. عالوه بر اين، وي دستگاهي را براي آرام كردن افراد فوق حساس 
اختراع كرد. اينكه بسياري از جوانان آمريكايي نام اديسون، جابز و بل را به عنوان نوآورترين افراد 
تمام دورانها برگزيدند سطح عالقه مندي جوانان به كساني را نشان مي دهد كه فن آوري هايي را توسعه 

داده اند كه در اجتماع و زندگي روزمره انسان ها تحول ايجاد كردند. 
باوجود اين، مصاحبه شوندگان اين نظرسنجي چندان به آينده اختراعات خوش بين نيستند. به طوري كه 

45درصد از آنها خاطرنشان كردند كه در مدارس به اندازه كافي به اختراع توجه نمي شود.

اگر الگوى مغز شما شبيه 
به اين است، شايد يك 

قاتل زنجيره اى باشيد!  
قاتلين  جرايم  كه  شده اند  مدعى  رياضيدان  دو 
نيرو  قانون  از  كه  دارد  مشخصى  الگوى  زنجيره اى 

مى رسد  نظر  به  مى كند.  پيروى 
مغز،  در  عصبى  زياد  برانگيختگى 
قاتل را به سمت جنايت مى كشاند و 

قتل،  او را آرام مى كند.
سر  بر  بحث  خرم روز:  بهنوش 
از  متفاوت  قاتالن  مغز  كه  اين 
نه،  يا  مى كند  كار  عادى  افراد  مغز 
اخالق،  حوزه  در  طوالنى  بحثى 
و  عصب شناسى   روانشناسى، 
دو  بار  اين  اما  است.  حقوق  البته 

رياضيدان مدعى كشف الگوى خاصى در مغز قاتالن 
ميكاييل  ديسكاورى،  گزارش  به  شده اند.  زنجيره اى 
از  رياضيدان  دو  رويكودهرى،   وانى  و  سيمكين 
دانشگاه كاليفرنيا، الگوى رفتارى يك قاتل زنجيره اى 
متولد اوكراين به نام اندرى چيكاتيلو را تحليل كرده 
و به اين نتيجه رسيده اند كه با الگوى شليك عصبى 
كرده  پيش بينى  قبل  از  كه  مغز  عصبى  سلول هاى 

بودند،  همبستگى دارد. 
رياضيات  نيروى  قوانين  اگر  كه  باورند  اين  بر  آن ها 
را به حوزه جرم شناسى و بررسى رفتار قاتلين وارد 
شايد  يا  درك  را  آن ها  رفتار  مى توانيم  بهتر  كنيم، 

پيش بينى كنيم.
در دهه 1990 / 1370 چيكاتيلو به قتل 56 نفر در طول 
12 سال اعتراف كرد و در سال 1994 / 1373 اعدام 

شد. به تصوير كشيدن عملكرد او روى يك خط زمانى 
خاص  الگوى  يك  از  قتل ها  ظاهرا،  كه  مى دهد  نشان 
پيروى مى كنند،  الگويى كه در رياضيات با نام پله كان 

شيطانى شناخته مى شود. 
فرضيه اين محققين اين است كه فاصله بين قتل ها از 
كه  مى رسد  نظر  به  و  مى كند  پيروى  نيرو  قانون  يك 
برانگيختگى  كه  مى شود  قتل  يك  مرتكب  قاتل  زمانى 

عصبى در مغز از آستانه مشخصى فراتر رود. 
داشته  انتظار  نمى توانيم  «ما  مى دهند:  توضيح  آن ها 
كه  اين  محض  به  كه  باشيم 
قاتل  مغز  در  عصبى  برانگيختگى 
مرتكب  وى  گذشت،   آستانه  حد  از 
قتل شود. بلكه او نياز به زمان دارد 
براى  را  خودش  و  بكشد  نقشه  تا 
بنابراين  كند.  آماده  جرم  ارتكاب 
فرض ما اين است كه بعد از اين كه 
آستانه  حد  از  عصبى  برانگيختگى 
مشخص،  دوره  يك  طى  گذشت، 
فرضيه  بزند.  جنايت  به  دست  وى 
ديگر ما اين است كه قتل روى مغز قاتل تاثيرى مانند 
عصبى  برانگيختگى  كه  مى شود  باعث  و  دارد  مسكن 

به پايين تر از حد آستانه برسد.» 
به زبان ديگر،  اين محققين چنين فرض مى كنند كه بعد 
ديگرى  قتل  به  قاتل  كه  اين  احتمال  قتل،   يك  وقوع  از 
دست بزند،  بيشتر از متوسط است و از سوى ديگر، 
وقتى زمان زيادى از يك قتل مى گذرد،  احتمال اين كه 
متوسط  حد  از  كم تر  بزند،   جديدى  قتل  به  دست  فرد 
به  مبتال  افراد  تشنج هاى  در  مشابهى  الگوى  است.» 
صرع ديده شده است. اين رياضيدان ها بر اين باورند 
كه تاثيرات روانى كه در چنين افرادى ديده مى شود، 
از  زيادى  بسيار  تعداد  همزمان  عصبى  شليك  نتيجه 

سلول هاى عصبى مغز است.

پژوهشگران مي گويند: 
تبلت ها خطرناكند

خود  بررسي هاي  در  آمريكايي  پژوهشگران 
نشان دادند كه تبلت ها خطرناك ترين دستگاه ها 
براي سالمت عضالت گردن هستند. دانشمندان 
هاروارد  دانشگاه  عمومي  بهداشت  مدرسه 
دريافتند زماني كه از تبلت براي مثال درحالت 
بغل  در  را  آن  كاربر  مي شود  استفاده  نشسته 
سمت  به  سر  وضعيت،  اين  در  مي دارد.  نگه 

خارج  آل  ايده  موقعيت  از  و  شده  خم  پايين 
تبلت،  از  استفاده  حال  در  مي شود.همچنين 
دستها به عنوان «جاكتابي» عمل مي كنند. تركيب 
وضعيت سر و دستها يك موقعيت خطرناك را 
براي گردن ايجاد كرده و مي تواند در دراز مدت 
مشكل  اين  كند.  ملتهب  را  گردن  پشت  عضالت 
نيز  دارد  قرار  سرپا  حالت  در  كاربر  كه  زماني 
بيشتر  بسيار  آن  خطرات  و  مي آيد  وجود  به 
هوشمند  همراه  تلفن  يك  از  كه  است  زماني  از 

لمسي استفاده مي شود. 
براساس گزارش لس آنجلس تايمز، اين محققان 
از  استفاده  روش  خود  بررسي هاي  ادامه  در 
تبلت را با يك رايانه قابل حمل مقايسه كردند.
نتايج اين تحقيقات نشان داد كه به دليل ساختار 
چنين  رايانه ها  اين  كليد،  صفحه  و  بوك  نوك 
كه  طوري  به  نمي انگيزند.  بر  را  آسيب هايي 
طريق  از  وزن  نوت بوك،  از  استفاده  زمان  در 
پاها به روش بهتري در بدن توزيع مي شود و 

بنابراين گردن آسيب كمتري مي بيند. 
اين درحالي است كه با تبلت، كاربر در يك حالت 
خميده قرار مي گيرد. به اين ترتيب، با گردن و 
كمر يك شكل نيم دايره ساخته مي شود و گردن 

را براي التهاب آماده مي كند.
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10 شهر با سريعترين 
رشد پيشرفت در دنيا

در  بروكينگ  موسسه  كه  جديدى  تحقيقات  اساس  بر 
مورد توسعه و عدم توسعه شهرها و نرخ شهرنشينى 
در نقاط مختلف دنيا منتشر كرده است، مشخص شده 
رشد  آهنگ  ديگر،  شهرهاى  بقيه  از  دنيا  شهر  ده  كه 
سريعترى دارند و به زبان ديگر، سريعتر از شهرهاى 
ديگر دنيا به سوى توسعه هر چه بيشتر و مدرن شدن 
به  لزوما  اين  كه  داشت  نظر  در  بايد  روند.  مى  پيش 
معناى مدرن بودن و توسعه يافتگى اين شهرها نيست 
اين  شدن  مدرن  و  توسعه  زياد  سرعت  معناى  به  بلكه 
توسعه  الزامات  از  توان  نمى  كه  چند  هر  شهرهاست 

برخوردار هم نبود.

اين فهرست با در نظر گرفتن ميزان رشد شهرنشينى، نرخ اشتغال 
كه  شهرى  ده  و  است  شده  تنظيم  شهرها  شدن  مكانيزه  سرعت  و 

سريعترين رشد توسعه را داشته اند عبارتند از:

1 شانگهاى چين
گردش مالى اقتصاد شهر شانگهاى چين به تنهايى به اندازه گردش 
مالى ساالنه كشور فنالند است و به عنوان سريعترين شهر دنيا كه 
است.  شده  شناخته  رود  مى  پيش  شدن  مدرن  و  توسعه  سمت  به 
اين شهر يكى از مهم ترين بنادر چين به حساب مى آيد. شانگهاى 
شهر غول آسا و لبريز از جمعيت. رابط ميان چين و دنياى خارج. 
شهرى كه حزب كنونى چين در آن پايه گذارى شد. به شهر جنگل 
 25 با  كارگرى  و  روشنفكرى  شهر  است.  معروف  آسمانخراشها 

دانشگاه و موسسه دانشگاهى.

2 رياض عربستان سعودى
آهنگ  سريعترين  از  يكى  رياض  شهر  سرشار  نفتى  منابع  بركت  به 
كشور  پايتخت  رياض  است.  كرده  تجربه  را  دنيا  در  رشد  هاى 
عربستان سعودى است و يكى از آبادترين و پررونق ترين شهرهاى 
عربستان سعودى است. از بارزترين نمادهاى كشور عربستان برج 

المملكة و برج الفيصلية در اين شهر واقع مى باشند.

3 جده عربستان سعودى
شهر  از  بعد  و  است  سرخ  دريارى  در  بندر  بزرگترين  جده  شهر 
رياض، بزرگترين شهر عربستان سعودى است و به عروس دريارى 
سرخ مشهور است. اين شهر پايتخت اقتصادى وگردشگرى عربستان 

سعودى است.

4 ازمير تركيه

ازمير بعد از استانبول و آنكارا از لحاظ بزرگى سومين شهر بزرگ 
تركيه است و داراى موقعيت ممتاز بعنوان شهرى تجارى، صنعتى 
تعداد  ميزبان  ازمير  ساله  همه  است.  برخوردار  تركيه  در  بندرى  و 
زيادى نمايشگاه و كنگره هاى مختلف صنعتى، تجارى و علمى است. 
آمريكا  در  هيوستون  و  كانادا  در  كلگرى  شهرهاى  با  را  آن  رشد 

مقايسه مى كنند.

5 هانگژو چين
كه  است  شهرى  ده  جزو  نيز  چين  كشور  شرق  در  شهرى  هانگژه 
داده  اختصاص  خود  به  را  دنيا  در  شهرى  توسعه  رشد  سريعترين 
است. هانگژو در استان ژجيانگ قرار گرفته است و مركز اين استان 
مى باشد. اين شهر توريستى است و جاذبه هاى طبيعى فراونى براى 
گردشگران دارد. معروفترين گردشگاه طبيعى آن درياچه غربى است 

كه توريست هاى فراوانى را به خود جذب كرده است.

6 آنكارا تركيه
برخى از كارشناسان اقتصادى پيش بينى كرده اند كه آنكارا به عنوان 
رشدهاى  بيشترين  از  يكى  ميالدى   2012 سال  در  تركيه  پايتخت 

اقتصادى دنيا را تجربه خواهد كرد.

7 استانبول تركيه
شهر استانبول به همراه ازمير و آنكارا جزو سه شهرى هستند كه 
در بين ده شهر در حال مدرن شدن دنيا قرار گرفته اند. استانبول 
بزرگ ترين شهر كشور تركيه و مركز فرهنگى و اقتصادى آن است. 
استانبول به عنوان سومين مركز بزرگ توريسم جهان محسوب مى 
گردد. اين شهر در كنار تنگه بسفر و درياى مرمره قرار دارد. تنگه 
شهر  تنها  استانبول  و  كند  مى  جدا  را  اروپا  و  آسيا  قاره  دو  بسفر 
بزرگ جهان است كه در دو قاره قرار دارد. بندر طبيعى شاخ طاليى 

يا خليج در اين شهر واقع است.

8 شن ژن چين
شن ژن يكى از شهرهاى بزرگ چين با 12 ميليون جمعيت است كه 
از اهميت زيادى در اقتصاد اين كشور برخوردار است و رشد فوق 
العاده اى را نيز تجربه كرده است. شن ژن در استان گوانگ دونگ 
در جنوب شرقى چين و در نزديكى هنگ كنگ قرار گرفته است. از اين 
رو از اهميت بازرگانى زيادى برخوردار است. شن ژن يكى از مناطق 

آزاد تجارى موفق در چين است.

9 سانتياگو شيلى
سانتياگو پايتخت كشور شيلى در آمريكاى جنوبى است و جمعيتى 
در حدود پنج و نيم ميليون نفر دارد. دو دهه رشد اقتصادى سانتياگو 
همراه  به  التين  آمريكاى  پايتختى  نواحى  ترين  پيچيده  از  يكى  به  را 
توسعه گسترده حومه، بازارهاى متعدد فروش، و معمارى برجسته 
خاطر  به  همچنين  شهر  اين  است.  كرده  تبديل  سازى  بلندمرتبه 
داشتن تماشايى ترين زيرساخت در آمريكاى جنوبى، همچون مترو 
خود  به  درخشان  و  جديد  شمالى"  ساحلى  "نوار  يك  و  و  سانتياگو 
مى بالد، يك سيستم بزرگراهى كه از زير مركز شهر عبور كرده و 
محدوده هاى شرقى و غربى شهر را ظرف 15 دقيقه به هم متصل 
مى كند. سانتياگو مقر بسيارى از شركتهاى مهم و نيز از لحاظ منطقه 

اى يك مركز مهم اقتصادى است.

10 شن يانگ چين
اين  است.  چين  خلق  جمهورى  كشور  شهرهاى  از  يكى  يانگ  شن 
شهر بزرگ، يكى از شهرهاى صنعتى چين است. كارخانجات ماشين 
سازى و نظامى بزرگى در اين شهر وجود دارد. شن يانگ در شمال 
شرقى كشور چين و در منطقه اى سردسير نزديك به كشورهاى كره 

شمالى و روسيه قرار گرفته است.

روشى منحصربه فرد براى آن كه 
عطر و اودكلن را همراه خود به 

هواپيما ببريد  
يك شركت انگليسى ابزارى ساخته كه مى تواند بطرى هاى حاوى 
مايعات را اسكن كند. فرودگاه هاى اروپا با استفاده از اين ابزار به 
مسافران اجازه مى دهند بطرى هاى فاقد مواد منفجره را به داخل 

هواپيما ببرند.

 بسيارى از مسافران هواپيما، قبل از سوار شدن، ناچار مى شوند 
بطرى هاى حاوى مايعات خود را از كيف هاى خود خارج كنند كه 
بين  در  هم  گران قيمتى  عطرهاى  يا  دارو  موارد،  از  بسيارى  در 

آن ها هستند. 
كه  باشيد  خوشحال  داشته ايد،  تجربه اى  چنين  هم  شما  اگر 
دانشمندان قرار است ابزارى تازه را عرضه كنند كه كمك مى كند 
بطرى هاى حاوى مايعات خود را دور نياندازيد و با خود به داخل 

هواپيما ببريد. 
به گزارش ديسكاورى، شركت انگليسى كبالت  اليت سيستمز، ابزار 
اسكنرى ساخته  كه مى تواند به قوانين دست وپاگير ممنوعيت حمل 

مايعات در كيف دستى كه وارد هواپيما مى شود، پايان دهد. 
ناميده   100 اينسايت  را  اسكنر  ماشين  اين  كبالت اليت  شركت 
را  ليتر   3 گنجايش  به  بزرگى  بطرى  مى تواند  كه  است  مدعى  و 
ماده  وجود  صورت  در  و  كند  اسكن  ثانيه  از 5  كم تر  عرض  در 

منفجره، آن را تشخيص دهد. 

به  شبيه  محفظه اى  درون  بطرى ها  ماشين،  اين  از  استفاده  براى 
مايكروويو قرار مى گيرند، البته درون اين محفظه گرم نمى شود. 
بلكه به درون بطرى ليزر تابانده مى  شود تا با استفاده از تكنيكى 
اس.او. اختصار  به  يا  رامان  فضايى  جابجايى  طيف نمايى  نام  به 

آر.اس، محتويات آن از نظر شيميايى تحليل شوند. سطوح انرژى 
مولكول هاى مايع مى تواند طول موج نور ليزر را تغيير دهد و از 
تشخيص  را  بطرى  محتوى  مى توان  جزيى،  تغييرات  همين  روى 

داد.
به گفته شركت كبالت اليت، ماشين اينسايت 100 توانسته با نتايج 
تشخيصى نسبتا عالى و چند مورد تشخيص مثبت خطا، استاندارد 
كنفرانس هواپيمايى داخلى اروپا يا به اختصار ايى.سى.اى.سى را 

به دست بياورد. 

شركت  جديد  محصول  درباره  لوفن  پل  كبالت اليت،  عامل  مدير 
طراحى  روى  سختى  به  گذشته  سال  چند  طى  «ما  مى گويد: 
ارائه  فروش  براى  را  آن  بتوانيم  تا  كرده ايم  كار  اينسايت100 
كنيم. اين كه ما موفق شده ايم استانداردهاى اروپايى را به دست 
بياوريم،  در اين مرحله دستاوردى عالى است و حاال ما گام اول 
را براى ارائه محصول منحصر به فرد خود به فرودگاه هاى اروپا 

را برداشته ايم.»
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البد االن كه داريد تيتر اين صفحه را مى 
مرگم  خدا  گوييد  مى  خودتان  با  خوانيد 
بچه  به  جيم  اين  كه  چيست  چيزها  اين 
هاى  تكان  اين  دهد!  مى  ياد  مردم  هاى 
و...  دهيد  مى  آموزش  چرا  را  الل  زبان 
براى  ذهنيت  جور  هزار  و  نكنيد  بد  فكر 
تان ايجاد نشود همين اول مطلب بگوييم 
كه منظورمان از اين كه خودتان را تكان 
منظورمان  نيست  فيزيكى  تكان  بدهيد 
است،  تان  زندگى  در  بزرگ  تكان  يك 
براى آدم هايى كه در مدل هاى مختلف 
يك  گرفتار  اند،  شده  گى  روزمر  گرفتار 
برنامه ثابت كه سال هاست به آن عادت 
كنند.  مى  تكرارش  روز  هر  و  اند  كرده 
تكرارى،  هاى  آدم  تكرارى،  هاى  برنامه 
تحول  هيچ  خالصه  و  تكرارى  غذاهاى 
زندگى  در  انگيزى  هيجان  چيز  هيچ  يا 
سرماى  اين  با  روزها  اين  نيست.  اشان 
زمستان روزمرگى دارد خيلى ها را خفه 

مى كند.

� همان آش و همان كاسه

دچار  كه  كسانى  همه  بگويم  بايد  حاال  همين 
را  دردى  هيچ  خودشان  اند  شده  روزمرگى 
اصال  بيشترشان  نصف  يعنى  كنند،  نمى  احساس 
اشان  زندگى  روزمرگى  كه  نيست  شان  حواس 
مثل  همين  براى  است  گرفته  خودش  دست  در  را 
بيدار  خواب  از  ساعت 6  صبح  روز  هر  آدم  بچه 
مى شوند صبحانه مى خورند ساعت 7 مى روند 
 2 ساعت  بعد  سركار.  هم  شايد  البته  و  دانشگاه 
وقت  آن  كنند.  مى  جان  نوش  ناهار  گردند  برمى 
نوبت چرت عصرانه شان مى رسد، از خواب كه 
بيدار شدند بعد از زير و رو كردن روزنامه ها و 
مرور كردن شبكه هاى تلويزيون وارد اينترنت مى 
شوند و تا شب شايد هم پاسى از شب در اينترنت 
وول مى خورند اين وسط ها شامى هم مى خورند 
و  آش  همان  صبح  بعد  و  خوابند  مى  هم  بعد  و 
با  تكرارى  روزهاى  اين  وسط  البته  كاسه!  همان 
آدم ها و كارهاى كامال تكرارى اش مهمانى پيش 
اتفاق  شان  خانه  بيايد  مهمانى  يا  و  بروند  بيايد 
روال  اين  كه  اين  از  كمى  فقط  افتد،  نمى  خاصى 
و ترتيب برنامه زندگى اشان به هم خورده است 
ابراز ناراحتى مى كنند. حاال شما بخواهيد به اين 
اين  بدهيد  خودتان  به  تكانى  يك  بگوييد  ها  آدم 

كرده  درست  خودتان  براى  كه  است  زندگى  چه 
به  و...  خورد  هم  به  ثبات  اين  از  مان  حال  ايد، 
احتمال خيلى زياد اصال منظور شما را نمى فهمند! 
شده  افسردگى  دچار  كنند  احساس  كه  زمانى  تا 
توى  اش  كله  و  سر  اندوه  و  غم  حس  يعنى  اند، 
زندگى شان پيدا شود زمانى كه ديرتر خوشحال 
مى شوند، سخت لبخند مى زنند و كم تر از چيزى 
دچار هيجان مى شوند و يك مقدارى زندگى شان 
به حالت معلق در مى آيد يعنى خواب. در اين زمان 
اين  از  خواهد  مى  دلشان  هم  خودشان  كه  است 
و  احساس  و  هيجان  كمى  و  بيايند  در  روزمرگى 

تجربه هاى جديد را به زندگى اشان اضافه كنند.

� چگونه مثل ديروز زندگى نكنيد؟!

و  ايد  برده  پى  تان  گى  روزمر  عمق  به  تازه  اگر 
است  عمرى  يك  غافل  دل  اى  كه  ايد  شده  متوجه 
سرتان را مى اندازيد پايين و كارهايى را هى تكرار 
مى كنيد، بدون اين كه كمى امروزتان با ديروزتان 
فرق بكند و دل تان به حال خودتان كه بيست و 
اندى از زندگى تان اين طورى گذشته است كباب 
بد  مان  گمان  به  توصيه  تا  چند  اين  است  شده 
نباشد كه به كار بگيرد، باشد كه به خودتان تكانى 

داده باشيد!

� يك كار جديد

بهترين  بياييد  در  روزمرگى  از  داريد  قصد  اگر 
روش اين است كه همه كارهايى كه احساس مى 
كرديد بايد حتما انجام دهيد را انجام ندهيد! آقا به 
جان خودم و خودتان اصال كى گفته شما بايد هر 
روز ساعت 4 تا 6 عصر بخوابيد يا چه كسى گفته 
بايد هر روز 8 تا 10 شب خيابان ها را متر كنيد! 
نوشته  قانون  يك  شما  زندگى  كه  گفته  كى  اصال 
زمان  و  زمين  بدهيد  تغييرش  اگر  كه  است  شده 
اتفاقى  چنين  بگرديد  دنيا  كل  در  ريزد!  مى  هم  به 
نيفتاده و نمى افتد كه اگر شما به جاى خواب بعد 
از ظهر برويد توى پارك قدم بزنيد زندگى شما به 
هم مى ريزد! نمى ريزد ديگر! مى توانيد از امروز 
هنرى،  كالس  يك  تلويزيون،برويد  ديدن  جاى  به 
كالس  برويد  مجازى  دنياى  در  ولگردى  جاى  به 
تان  دوستان  با  خواندن  كتاب  جاى  به  يا  زبان 
تان  دوستان  ديدن  جاى  به  بگذاريد.  بيرون  قرار 
به ديدن اقوام تان برويد. به جاى اين كه شب ها 
فيلم ببينيد خواب تان ببرد، كتاب بخوانيد. خالصه 
همه كارهايى كه فكر مى كنيد مثل كنه چسبيده به 
زندگى تان و ول كن نيست را جدا كنيد و يك كار 
جديد جايگزينش كنيد. برنامه هايى كه عادت شده 
است را مى توانيد كنار بگذاريد، اصال كار سختى 

نيست.

� يك راه تازه
فكر نكنيد قرار است همه كارها را دو در كنيد و 
انجام ندهيد، مثال از فردا سر كار نرويد و درس 
نخوانيد فقط به اين بهانه كه اين ها روزمرگى مى 
وسيله  كه  ثابتى  كارهاى  براى  جانم،  نه  آورد! 
رسيدن به هدف هاى شما هستند مثل همين درس 
زندگى  از  بزرگى  بخش  كه  كردن  كار  و  خواندن 
تان را اشغال كرده اند هم بايد فكرى كرد و بهترين 
فكر ايجاد تغيير در مدل و روش هاى انجام دادن 
كار  محيط  توى  روز  هر  اگر  مثال  كارهاست.  اين 
يك جور مشخص طراحى مى كنيد، فكر مى كنيد، 
نقشه مى ريزيد، درس مى دهيد، مديريت مى كنيد، 
چيزى مى سازيد، لباسى مى دوزيد و... هركارى 
كه انجام مى دهيد روشش را تغيير دهيد مثال اگر 
هر روز هزارتا كوزه درست مى كرديد امروز به 
هميشه  اگر  باشيد،  جديد  وسيله  يك  ساختن  فكر 
امروز  چيديد  مى  راست  را  كتابخانه  هاى  كتاب 
كج بچينيد يا اگر هميشه به يك سبك مى نوشتيد 
امروز سبك تان را عوض كنيد، قرار نيست روش 
كارى شما هميشه يك جور باشد اين تكرار روش 
ها بيشتر از همه شما را دچار روزمرگى مى كند 
اما اگر به فكر خالقيت در روش كارتان باشيد در 
همان شغل هر روز چيزهاى جديد ياد مى گيريد و 

بيشتر احساس لذت مى كنيد.

� يك تجربه نو

روزمرگى  گرفتار  كه  هايى  آدم  همين  از  خيلى 
كردن  تجربه  از  كه  است  خاطر  اين  به  اند  شده 
هميشه  همين  براى  ترسند!  مى  جديد  چيزهاى 
رستوران  وقتى  است.  محدود  شان  هاى  انتخاب 
مى روند هميشه جوجه سفارش مى دهند، هميشه 

يك  از  روند،  مى  فروشگاه  يك  به  خريد  براى 
مجله  هميشه  كنند،  مى  بازديد  مشخص  سايت 
دكتر  يك  پيش  خوانند،  مى  را  مشخصى  هاى 
مشخص مى روند، هميشه با آدم هاى مشخصى 
انتخاب  را  مشخصى  رنگ  دارند،  دوستى  رابطه 
هاى  زنند،بازى  مى  را  مشخصى  كنند،عطر  مى 
مشخصى را انجام مى دهند و... از اين كه بروند و 
يك غذاى جديد، كتاب هاى جديد، دوستان جديد، 
پزشك جديد، بازى هاى جديد و ... را امتحان كنند 
اين  از  بهتر  كنند  مى  احساس  يا  و  ترسند  مى  يا 
انتخاب  شان،  تجربه  اين  از  بهتر  و  شان  انتخاب 
و تجربه اى نيست. براى همين توى همين تجربه 
هاى زندگى شان مى مانند اگر صد سال ديگر هم 
غذاى  نيستند  حاضر  رستوران  بروند  و  بگذرد 
جديد بخورند و همان غذاى هميشگى را سفارش 
رستوران  يك  به  هميشه  احتماال  تازه  دهند  مى 
ها  تجربه  بودن  محدود  روند!  مى  هم  مشخص 
توى  كه  تكرارى  شوند،  مى  تكرارشان  باعث 
زندگى نه احساس و نه فكر جديدى را ايجاد مى 

كند، فقط روزمرگى مى آورد.

  
بازارياب 
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كه شوهــرشان
 عاشق شان است

براى  شان  دل  كه  هايى  خانم  براى  هايى  توصيه 
شده  تنگ  همسرشان  از  شنيدن  دارم»  «دوستت 

 ...
كنيد  فكر  ديگر  هاى  خيلى  مثل  هم  شما  است  ممكن 
مرد ها دوست ندارند احساسات شان را به اشتراك 
بگذارند. اغلب ما گمان مى كنيم كه آن ها ذاتا همين 
اند  آمده  دنيا  به  شخصيتى  چنين  با  و  هستند  طور 
از  جنبه  اين  تغيير  براى  كارى  هيچ  دليل  همين  به  و 
بيشتر  كمى  اما  بكنيم  توانيم  نمى  شان  شخصيت 
و  شما  كه  اين  دليل  شايد  كنيد.  فكر  موضوع  اين  به 
همسرتان نمى توانيد در مورد احساسات با هم حرف 
نادرست  هاى  باور  بلكه  نباشد  او  شخصيت  بزنيد 
است.  كرده  ايجاد  تان  ميان  را  اى  فاصله  چنين  شما 
از  كردن  صحبت  كنيد  مى  فكر  شما  كه  زمانى  تا 
است،  بزرگ  مشكل  يك  مرد،  يك  براى  احساسات 
قطعا نمى توانيد آن طور كه بايد به او نزديك شويد 
هم  را  دلش  حرف  احساساتش  در  كردن  نفوذ  با  و 
بشنويد. مرد ها هم در مورد احساسات شان حرف 
مى زنند و هم با زبان بى زبانى آن را به ما نشان مى 
دهند. فقط كافى است، زبان شان را بشناسيد تا حرف 
دل شان را بفهميد. به اين 12 توصيه عمل كنيد. نتيجه 

اش را خيلى زود خواهيد ديد.
با  را  مشكالت  بعضى  اگر  كنند  مى  فكر  ها  مرد 
همسرشان درميان نگذارند و يك تنه آن را حل كنند، 
دارند  دوست  ها  آن  شود.  مى  بيشتر  شان  مردانگى 
يك  حل  براى  باشند.  شما  زندگى  والژان  ژان  گاهى 
مشكل بزرگ دير به خانه بيايند و به شما بگويند كه 

سر كار بوده اند

� زن زندگى باشيد تا حسش را به شما بگويد
فاش  تان  براى  را  بزرگ  راز  يك  خواهيم  مى  حاال 
رمانتيك  خيلى  خيلى  دارند  دوست  نه  ها  مرد  كنيم. 
و احساساتى باشند و نه اين كه احساسات شان را 
كه  اين  براى  مرد  يك  كنند.  سركوب  و  پنهان  كامال 
همسرش  مقابل  در  بايد  بزند،  حرف  احساساتش  از 
احساساتش  كند،  فكر  بايد  او  كند.  امنيت  احساس 
اين  بدون  و  است  پذيرش  قابل  و  ملموس  شما  براى 
كه در موردشان قضاوت كنيد آن ها را مى شنويد. 
در بسيارى مواقع مرد ها فكر مى كنند، با همسرشان 
زبان مشتركى ندارند و حرف زدن از احساسات شان 
به قيمت يك سوء تفاهم بزرگ تمام مى شود. به همين 
دليل آن ها تا نشانه هاى درست نبودن اين موضوع 
را در شما و زندگى شان نبينند، از آنچه درون شان 

مى گذرد حرف نمى زنند.
و  متنفرند  شدن  قضاوت  از  ها  مرد  كه  نرود  يادتان 
ها  بعد  آورند  مى  زبان  به  كه  احساساتى  كه  اين  از 
به عنوان يك مدرك جرم عليه شان استفاده شود مى 
ترسند. آن ها فكر مى كنند، يك حرف ساده مى تواند 
روز ها در ذهن شما پرورش پيدا كند و زندگى را از 

اين كه هست سخت تر كند

� صادقانه بشنويد
به همين دليلى كه گفتيم، ممكن است شما احساسات 
از  او  كه  اى  لحظه  در  و  كنيد  پنهان  را  تان  خصمانه 
احساساتش حرف مى زند وانمود كنيد كه دركش مى 
كنيد و همه چيز براى تان قابل پذيرش است اما بايد 

بدانيد كه اين بدترين راه است.
و  نيست  صادقانه  شما  همدردى  كه  بفهمد  او  اگر 
نشان  اما  داريد  او  هاى  حرف  روى  ديگرى  قضاوت 
احساساتش  روى  بعد  به  آن  از  قطعا  دهيد،  نمى 
را  دروغين  نقاب  اين  او  گذاشت.  خواهد  سرپوش 
روى صورت شما تشخيص خواهد داد و به محض 
ديدنش از شما فاصله خواهد گرفت. به جاى اين كار، 
اجازه بدهيد كه او حتى آسيب پذيرى تان را ببيند و 
به جايش نوعى حس اعتماد را در شما تشخيص دهد. 
خب، حاال حتما اين سوال براى تان پيش مى آيد كه 
ناامنى  يا  عصبانيت  سردرگمى،  مثل  احساساتى  اگر 
دهيد  نشان  را  ها  آن  بايد  هم  باز  شد  ظاهر  شما  در 
يا نه. در مرحله بعد جواب اين سوال تان را خواهيد 

گرفت.

� پرونده سازى نكنيد
اگر همسرتان فكر كند كه نشان دادن احساساتش مى 
تواند شروع يك جنگ خانگى باشد، قطعا روى آن ها 
از  ها  مرد  كه  نرود  يادتان  گذاشت.  خواهد  سرپوش 
قضاوت شدن متنفرند و از اين كه احساساتى كه به 
زبان مى آورند بعد ها به عنوان يك مدرك جرم عليه 
شان استفاده شود مى ترسند. آن ها فكر مى كنند، يك 

حرف ساده مى تواند روز ها در ذهن شما پرورش 
كند.  تر  سخت  هست  كه  اين  از  را  زندگى  و  كند  پيدا 
از  شان  هاى  ترس  دهند،  مى  ترجيح  دليل  همين  به 
روزهاى سخت زندگى، مشكالت مالى، مسائل كارى 
و حتى اختالفات شان با شما را براى يك فرد كامال 
شما  براى  شان  گفتن  با  كه  اين  تا  دهند  شرح  غريبه 

فاصله ميان تان را بيشتر كنند.

� رفتارهايش را تحليل كنيد
مرد ها ترجيح مى دهند، احساسات شان را از طريق 
نه  بدهند،  نشان  شما  به  شان  هاى  رفتار  و  حركات 
«دوستت  مرد  يك  زبان  از  وقت  هيچ  بگوييم  كه  اين 
كنيد  مى  فكر  اگر  اما  بشنوى  توانى  نمى  را   « دارم 
او قرار است هر روز با يك دسته گل به خانه بياييد 
اگر  اشتباهيد.  در  بگويد  را  جمله  اين  سالم  از  بعد  و 
همسرتان عاشق تان باشد، در بيشتر شدن تالش و 
انگيزه اش براى پيشرفت، حمايت كردن و مراقبت از 
شما و ميلش براى تفريح از شيوه هاى شما و بودن 
شد.  خواهد  داده  نشان  تان  عالقه  مورد  هاى  آدم  با 
عشق از نظر يك مرد يعنى تالش بيشتر براى ساختن 
همسرش  آن  در  كه  اى  زندگى  تر؛  آرام  زندگى  يك 
بتواند بدون دغدغه و با آرامش در كنارش بماند. پس 
اگر او در كارش پيشرفت مى كند، اگر سعى مى كند 
كه عادت هايى كه شما دوست نداريد را كنار بگذارد، 
يا  است  بهتر  اى  خانه  خريد  يا  انداز  پس  فكر  به  اگر 
اين كه براى مسافرت 2 نفره تان بدون اصرار شما 
و خود خواسته برنامه ريزى مى كند... پس يعنى به 

زبان بى زبانى مى گويد كه دوست تان دارد.

� به او حس امنيت دهيد
كرده  سكوت  كه  اى  لحظه  در  كه  داريد  دوست  شما 
ايد و در الك خودتان فرو رفته ايد، همسرتان كنارتان 
با  داريد  لحظه  اين  در  كه  حسى  مورد  در  و  بنشيند 
چرا  كه  بپرسد  داريد  دوست  حتى  بزند.  حرف  شما 
در روزهاى گذشته آرام بوده ايد و چه چيزى شما را 
آزار مى دهد. اين جرقه كافى است تا شما از تمامى 
آورده  هجوم  شما  به  ها  ماه  اين  در  كه  احساساتى 
اند صحبت كنيد و ذهن تان را آرام كنيد اما در مورد 
توانند  نمى  شما  مثل  ها  آن  نيست.  طور  اين  ها  مرد 
خريد  مراكز  حتى  و  شهربازى  و  مترو  اتوبوس،  در 
مى  امن  مكان  يك  ها  آن  بزنند.  حرف  شان  حس  از 
خواهند و يك زمان مناسب. مرد ها دوست ندارند كه 
مدام در مورد حس شان پرس وجو كنيد. فقط دوست 
دارند كه شرايطى امن را فراهم كنيد تا خودشان اين 

واقعيت هاى درونى را بيرون بريزند.

نشان  او  دانستن  مقصر  بدون  را  تان  احساسات   �
دهيد

دهيد  نشان  را  تان  احساسات  كه  داريد  اجازه  شما 
حتى  نه!  را  سرزنش  يا  خشمگينانه  هاى  واكنش  اما 
به  تان  درونى  حس  گذاشتن  اشتراك  به  براى  نبايد 
او بگوييد كه بايد يك تنه اوضاع را تغيير دهد و در 
غير اين صورت عواقب اين كار رامى بينيد. پس اگر 
حتى يك بار ديگر خواستيد به او بگوييد كه چه بكند 

و چه نكند، حتما خودتان را متوقف كنيد و جلوى بيان 
كردن چنين جمالتى را بگيريد.

بايد  بياييد  بر  مرحله  اين  پس  از  كه  اين  براى 
احساسات خودتان را بشناسيد. ترس، خشم، ناامنى 
هاى  واكنش  بروز  باعث  تواند  مى  خستگى  حتى  و 
كنترل نشده اى شود اما اگر شما روى بدن و ذهن 
تان كنترل داشته باشيد، مى توانيد بدون نشان دادن 
واكنش هاى هيجانى حس تان را بيان كنيد يا اگر به 
خانه  به  زودتر  بايد  امشب  از  بگوييد  كه  اين  جاى 
دوست  و  غمگينم  كمى  ها  روز  اين  بگوييد  برگردى، 
دارم وقت بيشترى را با تو بگذرانم. در اين شرايط، 
درميان  او  با  امن  راهى  از  را  تان  حس  شما  كه  اين 
مى گذاريد به او احساس آرامش خواهد داد و باعث 
خواهد شد كه او هم بدون ترس از قضاوت شدن يا 
سرزنش شدن با شما حرف بزند. مى بينيد؟ شما كار 
اين  بدون  را  تان  احساسات  فقط  ايد.  نكرده  عجيبى 
از  ترس  خاطر  به  بخواهيد  يا  بدانيد  مقصر  را  او  كه 
واكنش هاى شما اوضاع را تغيير دهد، بيان كرده ايد.

� حرف هايش را باور كنيد
برخالف زن ها كه براى نشان دادن حس شان برنامه 
مى ريزند يا نارضايتى شان را به زبان بى زبانى مى 
گويند، مرد ها خيلى ساده آنچه در دل شان هست را 
نشان مى دهند. در اغلب موارد دل و ذهن آن ها يكى 
است و اغلب مرد ها دليلى نمى بينند كه با نشان دادن 
شايد  دهند.  فريب  را  همسرشان  دروغين  احساسات 
شما فكر كنيد كه او تظاهر به دوست داشتن تان مى 
كند اما در دلش چيز ديگرى مى گذرد. بايد بگوييم كه 
در اغلب موارد اين تصور اشتباه است. اگر مرد شما 
مى گويد كه دوست تان دارد يا اين كه همانطور كه 
گفتيم، در رفتار هايش اين را نشان مى دهد، پس حتما 

دوست تان دارد.

� رفتار هايش را در جمع ببينيد
شيوه اى كه او در ميان جمع با شما برخورد مى كند 
يكى از مهم ترين نشانه هاست. آيا در مقابل ادعاها 
يا برخورد هاى نادرست ديگران از شما حمايت مى 
از  اش  خورده  شكست  دوست  وقتى  كه  اين  يا  كند؟ 
زندگى تلخ و همسر ناسازگارش مى گويد، او دلدارى 
اش مى دهد و مى گويد كه همه زنان اينطور نيستند و 
همسر خودش را مثال مى زند؟ آيا بعد از هر مهمانى 
از شما قدردانى مى كند و به خاطر اين كه در مقابل 
ديگران او را سربلند كرده ايد از شما تشكر مى كند؟ 
اگر اين طور باشد بايد بگوييم كه او يك مرد عاشق 

است.

� زيادى از احساسات تان حرف نزنيد
شما فكر مى كنيد كه اگر احساسات تان را با او قسمت 
كنيد، او هم از احساساتش با شما صحبت خواهد كرد 
روز  هر  او  هاى  مقاومت  وجود  با  دليل  همين  به  و 
ميان  در  او  با  را  تان  حس  خواهيد  مى  لحظه  هر  و 
احساسى  روند  مردها  كه  است  درحالى  بگذاريد.اين 
متفاوتى دارند و اين راهى كه در پيش گرفته به هيچ 

وجه در مورد او كارگر نخواهد شد.
گفتن بى وقفه از احساسى كه داريد مى تواند نتيجه 
برعكسى داشته باشد چون كه مرد شما وقتى اين قدر 
زياد و اغراق شده در معرض حس تان قرار مى گيرد 
نه تنها تمايلى براى شنيدن آن نخواهد داشت و آن را 
بيشترى  گارد  هم  خودش  بلكه  گرفت  نخواهد  جدى 
مى گيرد و سعى مى كند آنچه در او مى گذرد را با 

شما در ميان نگذارد.

� به راز هايش نزديك نشويد
اگر فكر مى كنيد كه راه نزديك شدن به يك مرد كند و 

كاو در گذشته اش است اشتباه مى كنيد.
درست است! شما دوست داريد او را بيشتر بشناسيد 
مالكيت  احساس  نوعى  او  به  نسبت  كه  آنجايى  از  و 
داريد، دلتان مى خواهد كه از همه راز و رمز هايش 
پذيرش  اگر  حتى  داريد.  نگه  دست  اما  شويد  باخبر 
ها  آدم  كه  كنيد  باور  بايد  باشد  سخت  موضوع  اين 
دارند.  احتياج  راز  كمى  تعداد  به  بودن  زنده  براى 
اش  گذشته  هاى  گوشه  از  برخى  كه  بدهيد  اجازه 
براى او مثل يك راز باقى بماند. مطمئن باشيد تا آنجا 
كه برايش ممكن باشد از زندگى گذشته اش برايتان 
حرف خواهد زد اما اگر در مواردى سكوت مى كند، 
نبايد او را به دروغ گويى متهم كنيد يا با قهر و تحت 
راز  كردن  فاش  به  مجبور  را  او  دادنش  قرار  فشار 
هايش كنيد. زندگى او از زمانى كه با شما آشنا شده 
متعلق به شماست، پس بگذاريد كه گذشته در گذشته 
باقى بماند. اگر اين راه را برويد، مى توانيد اعتماد او 
را بيشتر به سمت خودتان جلب كنيد و باعث شويد 
كه در تمام مراحل زندگى مشترك تان با شما صادق 
باشد و براى گفتن حرف هايش هميشه به شما پناه 

بياورد.

� رازدار باشيد
از فاش  ترس  خاطر  به  ها  مرد  هم  مواقع  در بعضى 
شدن راز ها و حتى همين احساسات ساده شان براى 
ديگران، دوست ندارند در موردشان براى شما حرف 
دعواهاى  عشق،  ابراز  كه  كنند  مى  فكر  ها  آن  بزنند. 
زندگى  هاى  خوشى  و  مشكالت  و  كوچك  و  بزرگ 
شان در يك چشم به هم زدن به ديگران مخابره مى 

شود و روى قضاوت شان تاثير مى گذارد.
به همين دليل ترجيح مى دهند به جاى حرف زدن از 
احساسات مثبت و منفى شان، آن ها را در دل شان 

نگه دارند و با شما قسمت شان نكنند.

� بگذاريد مرموز بماند
در تمام اين بخش ها سعى كرديم از راه هايى صحبت 
كنيم كه با كمك شان مى توانيد مردتان را به حرف 
احساساتش  كردن  آشكار  براى  را  راهى  و  بياوريد 
كه  گوييم  مى  شما  به  قسمت  اين  در  اما  كنيد  كشف 
شايد  نشويد.  وارد  محدوده  اين  به  گاهى  است  بهتر 
داريد  حق  همسرش  عنوان  به  بگوييد  و  كنيد  تعجب 
همه چيز را در مورد زندگى اش بدانيد و از اين طريق 
مى خواهيد بارش را سبك تر كنيد. ولى گاهى مرد ها 
به  اعتماد  مشكالتشان،  يا  احساسات  نكردن  بيان  با 
نفس بيشترى پيدا مى كنند. اگر بخواهيم اين موضوع 
را ساده تر توضيح دهيم، بايد بگوييم كه مرد ها فكر 
مى كنند اگر بعضى مشكالت را با همسرشان درميان 
نگذارند و يك تنه آن را حل كنند، مردانگى شان بيشتر 
مى شود. آن ها دوست دارند گاهى ژان والژان زندگى 
شما باشند. براى حل يك مشكل بزرگ دير به خانه 
بيايند و به شما بگويند كه سر كار بوده اند. به يكى 
از دوستان شان پول قرض بدهند و به شما بگويند 
و  شده  كسر  پول  حسابشان  از  چرا  دانند  نمى  كه 
حتى براى خريد يك هديه مرخصى بگيرند و به شما 
بگويند سركارند. اگر به مرد تان اعتماد داريد، هميشه 
به حيطه خصوصى اش وارد نشويد و بگذاريد با اين 
تصور كه بخشى از زندگى و اتفاقاتش را به تنهايى 
مديريت مى كند، احساس بهترى پيدا كند. بعيد نيست 
كه شما با توجه به شناختى كه از او داريد همه اين 
پنهان كارى را كشف كنيد اما نبايد به او بگوييد كه 

سر از پنهان كارى هايش درآورده ايد.

برگرفته از مجله سيب سبز
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در زمستان از مشكالت 
پوستى در امان باشيد  

 
زمستان آمده است. صبح ها همه جا يخ مى بندد 
مى  پژمرده  و  كدر  خشك،  دوباره  تان  پوست  و 
اين  ديگر!  است  زمستان  چيست؟  چاره  شود. 
مشكل براى اكثر ما وقتى اتفاق مى افتد كه دماى 
كند،  مى  پيدا  كاهش  رطوبت  آن  دنبال  به  و  هوا 
پوست  وقتى  است.  خشك  پوستى  آن  نتيجه  كه 
خشك باشد، ضعيف مى شود و در معرض ابتال 
ما  حاال  گيرد.  مى  قرار  پوستى  مشكالت  ديگر  به 
روشن  را  گرمايشى  وسايل  سرما  با  مقابله  براى 

مى كنيم و مشكالت بيشتر هم مى شوند.

 «جف مور» مدرس داروسازى در دانشگاه علوم 
اى  دوره  در  دهد:  مى  توضيح  گونه  اين  فيالدلفيا 
كه سرما همه جا را افسون كرده، پوست شما به 
به  سرماست  و  سوز  اين  رگبار  زير  مداوم  طور 
ابتال  مستعد  شديدا  و  شود  مى  خشك  دليل  همين 
پوسته  پوسته  زخم،  ترك،  بود.  خواهد  عفونت  به 
شدن و خارش پوست از عاليم پوست خشك در 
زمستان است. براى بازگشت شفافيت و خوش آب 
ويژه  مراقبت  چند  است  كافى  تان  پوست  رنگى  و 

پوست را كه در زير آمده است انجام دهيد: 

� مرطوب سازى از درون 
به مقدار زياد مايعات بنوشيد. وقتى بدن شما بى 
با  شود.  مى  مرطوب  هم  تان  پوست  نباشد،  آب 
مصرف شش هشت ليوان آب در روز تغييرات را 

متوجه مى شويد. 

� مرطوب سازى از بيرون 
مى  سدى  پوست  براى  كننده  مرطوب  هاى  كرم 
سازند كه در برابر خشكى از آن محافظت مى كنند 
اگر  و  دارند  مى  نگهش  مرطوب  حال  عين  در  و 
پوست خشك باشد، مداوايش مى كنند. هميشه بعد 
از حمام، تا زمانى كه پوست تان مرطوب است از 
محصوالت مرطوب كننده استفاده كنيد. بهتر است 

درخت  روغن  محصوالت  اين  دهنده  تشكيل  مواد 
پارافين  يا  آفريقايى)  قلم  درخت  (روغن  «شى» 

باشد. 

� حمام داغ و طوالنى ممنوع 
هر چقدر هم در وان آب داغ دراز كشيدن و دوش 
پوست  اينكه  به  باشد،  بخش  لذت  گرفتن  طوالنى 
تان رطوبتش را به طور كلى از دست بدهد، نمى 
ارزد. بهترين حالت اين است كه آب را معتدل نگه 
داريد و سريع دوش بگيريد. و اگر به حمام در وان 
كردن  نرم  براى  و  كنيد  ولرم  را  آب  داريد،  عالقه 
حريره  مقدارى  نخى  اى  كيسه  در  خشك،  پوست 

جو دوسر بريزيد و داخل وان بگذاريد. 

� پوست تان را با ماليمت خشك كنيد 
دكتر «اال تومبز» متخصص پوست مى گويد: بعد 
بدن  كردن  خشك  براى  حمام،  يا  گرفتن  دوش  از 
تان، با حوله ضربه هاى آرام و كوچك به پوست 
اين  نكشيد.  تان  پوست  روى  را  حوله  بزنيد.  تان 
كار باعث كنده شدن سلول هاى پوستى و از بين 
رفتن روغن هاى حمام كه جذب پوست شده اند، 

مى شود. 

� اليه بردارى، اليه بردارى و باز هم اليه بردارى 
بين  از  باعث  مرتب،  طور  به  پوست  بردارى  اليه 
رفتن سلول هاى مرده پوست و رشد سلول هاى 
جديد مى شود و همچنين جذب مرطوب كننده ها 

را افزايش مى دهد. 

آن  دهنده  تشكيل  مواد  كه  هايى  صابون  از   �
كلى  طور  به  نكنيد  استفاده  است  شيميايى 
و  عطر  و  نگهدارنده  از  آنها  در  كه  محصوالتى 
اسانس استفاده مى شود، رطوبت پوست را از بين 
مواد  كه  مشابهى  محصوالت  عوض  در  برند.  مى 
طبيعى  هاى  روغن  يا  گليسرين  آن  دهنده  تشكيل 
هستند،  كاكائو  روغن  يا  آووكادو  روغن  مثل 

رطوبت را حفظ مى كنند. 

� مرطوب سازى هوا 
دستگاه  يك  و  بپردازيد  زيادى  هزينه  نيست  الزم 

توسط  كه  را  هوايى  تا  بخريد  قيمت  گران  بخور 
مرطوب  است،  شده  خشك  گرمايشى  وسايل 
كنيد. كافى است حوله اى خيس را روى رادياتور 
آويزان كنيد يا يك كاسه آب را نزديك رادياتور 
به  خواب  اتاق  براى  را  كار  اين  دهيد.  قرار  ها 

خصوص شب ها قبل از خواب انجام دهيد. 

خرج  به  خساست  ضدآفتاب  از  استفاده  در   �
ندهيد 

آفتابى  و  گرم  هاى  روز  براى  فقط  ضدآفتاب 
به  تواند  هم مى  آفتاب زمستانى  تابستان نيست، 
پوست شما صدمه بزند. نيم ساعت قبل از اينكه از 
خانه خارج شويد كرم ضدآفتاب را به پوست تان 
بماليد و اگر قرار است ساعات طوالنى خارج از 
منزل باشيد، هر چند ساعت يك بار تمديدش كنيد. 

� دستكش بپوشيد 
ديگر  جاى  هر  پوست  از  تر  نازك  دست  پوست 
بدن است و به سختى مرطوب مى ماند كه منجر 
از  قبل  بنابراين  شود.  مى  آن  ترك  و  خارش  به 
تان  دست  پوست  به  شويد  خارج  خانه  از  اينكه 
دستكش  آن  روى  و  بماليد  كننده  مرطوب  كرم 

بپوشيد. 

� از پاك كننده هاى شيميايى استفاده نكنيد 
بردارهاى  اليه  از  است  خشك  تان  پوست  اگر 
كه  الكل  حاوى  هاى  تونر  و  ماسك  شيميايى، 
رطوبت و چربى حياتى پوست را از بين مى برند، 
استفاده نكنيد. در عوض از شير پاك كن و روغن 
مى  «مور»  كنيد.  استفاده  ماليم  كننده  پاك  هاى 
گويد: نكته مهم اين است كه آنقدر اين كار را به 
تعويق نيندازيد كه ديگر دير شده باشد. هر چقدر 
زودتر همه اين نكات را با هم در زندگى روزمره 
خود به كار ببنديد، بهبود بهترى را خواهيد ديد. 
اگر پوست تان را ناديده مى گيريد و تنها كارى كه 
براى پوست تان انجام مى دهيد آرايش است، بد 
نيست بدانيد كه پوست هم يكى از عضو هاى بدن 
است و درست مثل بقيه آنها به مراقبت و توجه 

مداوم احتياج دارد.

سالمت

 زنده كردن مجدد موها
مواد  با  مو  كردن  صاف  و  رنگ  براى  حتى  زمستان  در  شما 
شيميايى، بيشتر هزينه مى كنيد اما بايد حواس تان باشد كه در 

اين روزها بايد بيشتر مواظب موهاى تان باشيد. 
اجازه  تان  موهاى  به  كه  است  اين  تابستان  هاى  خوبى  از  يكى 
مى دهيد بعد از شست وشو خودش حالت بگيرد بدون آن كه 
خشكش كنيد از خانه خارج شويد. موهاى شما به اين استراحت 
و دور ماندن از حالت دهنده هاى حرارتى واقعا نياز دارد. اما 
وقتى روزهاى سرد پاييز و زمستان فرا مى رسند اكثر خانم ها 
در  شما  كنند.  مى  استفاده  مو  كننده  صاف  اتوى  و  سشوار  از 
شيميايى،  مواد  با  مو  كردن  صاف  و  رنگ  براى  حتى  زمستان 
بيشتر هزينه مى كنيد اما بايد حواس تان باشد كه در اين روزها 
گونه   2 روزها  اين  در  باشيد.  تان  موهاى  مواظب  بيشتر  بايد 
آسيب مو خيلى شايع است كه در اينجا مى توانيد در مورد اين 
2 نوع آسيب ديدگى شايع مو و چند راه ساده براى ترميم آن ها 

نكته هاى مفيدى بخوانيد.

� اگر رنگ زيادى به موهاى تان زده ايد
ترميم آسيب هاى شيميايى

كردن  اليت  «هاى  مانند  شيميايى  مواد  با  موها  زياد  آرايش 
موها» و «صاف كردن مو با استفاده از لوازم آرايشى» باعث از 
بين رفتن رطوبت طبيعى تار مو ، شكننده و كدر شدن آن مى 
شود. اين مواد شيميايى به داخل مو نفوذ مى كنند و اليه چربى 
(ليپيدى) محافظ ساقه مو (همان اليه اى كه موها را سالم و براق 
نگه مى دارد) را از بين مى برند و در نتيجه موها حالت بيمار 

گونه و كدر پيدا مى كنند.

� چگونه درمان كنيد:
هفته اى يك بار از بخار آب براى باز كردن كوتيكول مو و نفوذ 

نرم كننده به داخل ساقه مو استفاده كنيد.

� چگونه اين كار را انجام دهيد:
بعد از شامپو كردن و آبكشى موها، نرم كننده اى قوى حاوى 
پروتئين و اسيدهاى چرب را به ساقه موى مرطوب بماليد. در 
كنيد  گرم  ماكروويو  در  دقيقه   3 را  آب  اى  كاسه  حين  همين 
هايتان  دست  تا  بپوشيد  دستكش  حتما  كه  باشد  تان  (حواس 
هنگام تماس با آب نسوزد). قبل از اينكه آب سرد شود حوله اى 
متوسط را در آب فرو كنيد، آب اضافه آن را بچالنيد و بگذاريد 
چند ثانيه سرد شود و بعد حوله را دور تا دور سر خود بپيچيد 
به طورى كه همه موها را بپوشاند، بعد از 5 دقيقه موهاى تان 

را آب بكشيد.

� اگر زيادى از سشوار استفاده مى كنيد
� ترميم آسيب هاى حرارتى

دستگاه هايى مثل سشوار و اتو هاى حالت دهنده مو كه حرارت 
زياد توليد مى كنند، بخش مركزى مو يعنى كوتيكول موهاى تان 
را داغ و در واقع سرخ مى كنند. اولين راه مقابله با خشكى ناشى 
از اين حالت، آزاد گذاشتن قشر مو است. قشر تشنه و خشك مو 
براى جبران بى آبى راهى به جز دريافت رطوبت از هوا ندارد 
كه اين باعث وز شدن موها مى شود و اگر همچنان براى حالت 
موهاى  كنيد،  استفاده  باال  حرارت  از  ديده  آسيب  موهاى  دادن 
تان شكننده تر مى شود و حتى ممكن است از بعضى نقاط كامال 

بشكند و دچار ريزش موى منطقه اى شويد.

� چگونه درمان كنيد:
ابتدا موهاى تان را با حوله (يادتان باشد كه با حوله به موهاى 
تان ضربه بزنيد نه اين كه آن ها را بساييد) و بعد با سشوار 
آن ها را خشك كنيد. براى خشك كردن و حالت دادن موهاى 
تان با سشوار و اتوى مو از اسپرى مو محافظت كننده در برابر 
حرارت حاوى ماده «پنتنول» استفاده كنيد. اين مواد حرارت را 
توزيع مى كند و قسمت هايى كه آسيب ديده و ضعيف هستند 
را مى پوشاند و مرطوب مى كند. از سشوارى استفاده كنيد كه 
قدرت باد آن زياد باشد تا زمان حالت دادن و در معرض حرارت 
باعث  سشوار  باد  كننده  متمركز  كند.  پيدا  كاهش  موها  گرفتن 
ايجاد فاصله ايمن بين موهاى تان و لوله هاى داغ فلزى داخل 
سشوار مى شود.اگر از اتوى صاف كننده مو استفاده مى كنيد، 
هر دسته از موهاى تان را فقط يك بار اتو بكشيد و از حرارت 
 360 موها  كردن  صاف  براى  كنيد.  استفاده  هم  دستگاه  پايين 
درجه فارنهايت (180 درجه سانتى گراد) براى تار موى نازك 
و 410 درجه فارنهايت (210 درجه سانتى گراد) براى تار موى 

كلفت مناسب است.

� يك آزمايش 10 ثانيه اى براى سنجش سالمت مو
يك دسته از موهاى تان را جدا كنيد و داخل يك كاسه آب كوچك 
بيندازيد. هر چقدر موهاى تان سريع تر در آب فرو رفت، ميزان 
پروتئين و رطوبت موهاى تان كمتر است. اگر موهاى تان روى 

آب شناور ماند، موهاى سالمى داريد.
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احسان حدادي بهترين پرتابگر 
آسيــــــا در سال 2011

بين المللي  اتحاديه  آمار  موسسه  رده بندي  آخرين  اساس  بر 
بهترين  عنوان  به  حدادي  احسان  دووميداني،  فدراسيونهاي 
پرتابگر آسيا در سال 2011 ميالدي انتخاب شد. حدادي كه 
جهاني،  مسابقات  سومي  سكوي  روي  ايستادن  با  قبل  مدتي 
اولين مدال جهاني تاريخ دووميداني ايران را به گردن آويخت 
شامل  آسيا  مختلف  سبك هاي  برتر  پرتابگران  تمام  بين  از 
اين  نيزه  پرتاب  و  ديسك  پرتاب  چكش،  پرتاب  وزنه،  پرتاب 
عنوان را تصاحب كرده است. بر اساس اين گزارش رابرت 
هارتينگ آلماني كه يكي از حريفان حدادي در بازي هاي المپيك 
محسوب مي شود به عنوان بهترين پرتابگر اروپا معرفي شده 
بهترين  هم  كانادايي  وزنه  پرتابگر  آرمسترانگ،  ديالن  است. 
پرتابگر مرد سال 2011 جهان شد. در پي درخشش احسان 
برادران  قبول  قابل  عملكرد  و  جهاني  مسابقات  در  حدادي 
صميمي در سال 2011، ايران در رده بندي پرتاب ديسك دنيا 
با 3559 امتياز در مكان چهارم قرار دارد. در ساير رشته ها 
فهرست  اين  نازل  مكان هاي  در  ايران  كاران  دووميداني  اما 

قرار گرفته اند.

ابهام درباره مرگ اسپيــــد 
بر  مبني  ندارد  وجود  دليلي  مي گويد  ولز  قانوني  پزشك 
به خودكشي كرده باشد. «نيكالس  اينكه «گري اسپيد» اقدام 

پزشكي  دكتر  رينبرگ»، 
قانوني ولز، گفت علت مرگ 
اما  بوده  دار  طناب  اسپيد 
او  كه  ندارد  وجود  دليلي 
خودكشي  به  اقدام  خودش 
دادگاه  باشد.تحقيق  كرده 
مي دهد  نشان  «وارينگتون» 
از  قبل  روز  چند  اسپيد  كه 
همسرش  به  نامه اي  مرگش 
قصد  اينكه  بر  مبني  نوشته 
پايان  خود  زندگي  به  دارد 
در  همچنين  زوج  اين  دهد. 
يكديگر  با  حادثه  وقوع  شب 
در خانه يكي از دوستانشان 

ليدز،  تيم هاي  در  كه  اسپيد  بودند.  دعوت  شام  مهماني  به 
در  كرده  بازي  شفيلديونايتد  و  بولتون  نيوكاسل،  اورتون، 
اقدام  «چشاير»  در  خود  منزل  در   2011 نوامبر   27 تاريخ 
ملي  تيم  هدايت  خودكشي  زمان  در  وي  كرد.  خودكشي  به 
طي  همسرش  كه  مي گويد  اسپيد  داشت.خانم  برعهده  را  ولز 
روزهاي قبل به او اطالع داده بود كه چنين قصدي دارد اما 
پس از آن، چنين موضوعي را رد كرده و گفته بود كه زندگي 
هيجان انگيزي با همسر و دو فرزندش دارد.گري اسپيد خود 
را با آنتن تلويزيون از راه پله حلق آويز كرده بود. لوييز گفت 
پس از آن بچه ها را از خواب بيدار كرده تا در را به رويش 
باز كنند. سپس با اورژانس تماس گرفتند اما هيچ يادداشتي 
از شوهرش به جا نمانده است.خانواده اسپيد در دادگاه گفتند 
را  او  ياد  و  بوده  زندگي شان  روز  بدترين  گري،  مرگ  روز 

براي هميشه در قلب خود خواهند داشت.

بنيتس، بخت نخست
 جانشيني مورينيو 

بنابه نوشته يك منبع خبري سرمربي اسبق اينترميالن ايتاليا 
«آقاي  جانشيني  براي  بخت  بيشترين  از  انگليس  ليورپول  و 
از  پس  روز  يك  است.  برخوردار  مادريد  رئال  در  خاص» 
خوزه  كرد  اعالم  مبسوط  گزارشي  در  تايمز  روزنامه  آن كه 
مورينيو در پايان فصل جاري از تيم كهكشاني شهر مادريد 
جدا مي شود و به همكاري دو ساله با اين تيم خاتمه خواهد 
داد تا بارديگر زمام تيمي از ليگ برتر انگليس را در اختيار 
براساس  رسيد.  گوش  به  زمينه  اين  در  تازه اي  اخبار  گيرد، 
در  كه  اسپانيايي  مربي  بنيتس،  رافائل  جديد  شنيده هاي 
فهرست  در  كرد،  همكاري  اينتر  و  ليورپول  با  گذشته  دهه 
معروف  رئال  پرتغالي  و  پرهياهو  مربي  جانشيني  نامزدهاي 
در اولويت قرار دارد. گفته مي شود مقامات تيم مادريدي با 
درنظر گرفتن نكات گوناگون در انتخاب مربي، بنيتس را به 
عنوان گزينه شماره يك خود قرارداده اند. براين اساس آرسن 
ونگر، سرمربي فرانسوي آرسنال و يواخيم لو، سرمربي تيم 

ملي آلمان گزينه هاي ديگر اين فهرست به شمار مي روند.

ژوكوويچ از قهرماني اش در ملبورن مي گويد 

اين مهم ترين پيروزي 
زندگــــي ام بود

نوواك ژوكوويچ، مرد شماره يك تنيس جهان پس 
از  استراليا  آزاد  تنيس  رقابت هاي  در  قهرماني  از 
شرايط سخت اين بازي ها گفت. نواك كه در ديداري 
شش  از  پس  بود  شده  موفق  گير  نفس  و  حساس 
قهرماني  پنجمين  نادال  رافائل  بر  غلبه  با  ساعت 
در  بگيرد  جشن  اسلم  گرند  رقابت   يك  در  را  خود 
به  بازي ها  اين  رسمي  سايت  وب  با  گفت وگويي 

بيان نظرات خود درباره مسائل مختلف پرداخت. 
آيا اين پيروزي مهم ترين پيروزي عمر ورزشي نوواك ژوكوويچ بود؟ 

چون  باشد،  اهميت تر  با  ويمبلدون  شايد  بله.  حاضر،  حال  در  بله. 
هميشه در آرزوي قهرماني در ويمبلدون بودم، ولي اين پيروزي هم 
اهميت زيادي دارد، چون همين موضوع كه شش ساعت بازي كرديم، 
خارق العاده است. فكر مي كنم اين طوالني ترين فينال تاريخ همه گرند 
اسلم ها بود و حتي فكر كردن به اين موضوع هم باعث مي شود اشك 
اين  از  بخشي  كه  مي كنم  افتخار  كنيد.  باور  بزند،  حلقه  چشمانم  در 
اين  در  كه  هستم  نفري  چند  از  يكي  كه  مي كنم  افتخار  هستم.  تاريخ 
جام به قهرماني رسيده اند و بسيار مفتخرم كه در حضور راد الور 
تنيسورهاي  بزرگ ترين  حضور  در  جهان)،  تنيس  سابق  (قهرمان 
تاريخ و در حضور 15 هزار تماشاگري كه تا ساعت 1:30بامداد در 

ورزشگاه ماندند بازي كردم. اين موضوع واقعا خارق العاده است. 

چطور در چنين شرايطي توانستي به كار خودت ادامه دهي؟ 

در  بود،  كشيده  پنجم  ست  به  كار  و  بود  فينال  مسابقه  كه  مي دانيد 
ست چهارم فرصت هاي زيادي داشتم كه كار را تمام كنم، ولي نادال 
اين  و  گرفت  ارزشمندي  امتيازهاي  و  زد  فوق العاده اي  سرويس هاي 
شايستگي را داشت كه بازي را به ست پنجم بكشاند. در ست پنجم، 
هر دو نفر امكان پيروزي داشتيم و هر يك مي توانستيم قهرمان شويم. 
مي دانستم  ديگر  طرف  از  ولي  است،  شده  كند  بدنم  كردم  احساس 
كه نادال هم در وضعيت خوبي نيست و فشار بدني بااليي را تحمل 
مي كند. بنابراين تصميم گرفتم كه از لحاظ رواني دست باال را داشته 
باشم و هيجان و احساسات خود را به كنترل در آورم. حتي وقتي 
عقب بودم تمام تالش خود را به كار بستم. من يك تنيسور حرفه اي 
هستم و اطمينان دارم كه هر تنيسور حرفه اي ديگري نيز با من هم 
عقيده است كه ما براي اين نوع مسابقه ها زندگي مي كنيم. ما هر روز 
كار مي كنيم و همه زندگي خود را وقف اين ورزش كرده ايم تا بتوانيم 

در يك فينال شش ساعته گرند اسلم حضور داشته باشيم. 

به جز مشكالت تنفسي كه احتماال داشتيد، دچار چه مشكالت فيزيكي 
ديگري در اين مسابقه و اين رقابت ها شديد؟ 

هر مشكلي كه فكرش را بكنيد (با خنده). فكر مي كنم فايده اي ندارد كه 
درباره اين مسائل حرف بزنيم. من به همه اين مشكالت غلبه كردم و 
اين مهم ترين چيز براي من است. فكر مي كنم كه هر كسي كه مسابقه 
فينال را ديد متوجه شده باشد كه هر دوي ما تا آخرين لحظه تالش 
كرديم و تمام انرژي مان را مصرف كرديم. فكر مي كنم گاهي اوقات 

شانس با من يار بود. 

نادال در مصاحبه اش گفته كه از چنين مشكالتي لذت مي برد و خود را 
آماده چنين شرايطي مي كند تا از مشكالت بازي لذت ببرد. 

كامال با او موافقم و خودم هم در چند مسابقه چنين شرايطي را تجربه 
كردم. در شرايط بدي حضور داريد، كامال خسته شده ايد، ولي با اين 
حال باز هم به خودتان فشار مي آوريد. دست به هر كاري مي زنيد تا 
يك امتياز ديگر بگيريد يا يك گيم ديگر را ببريد. حتي ممكن است از 
انگشتانتان خون بيايد. همه چيز عليه شماست، ولي با اين حال هنوز 

در حال لذت بردن هستيد. بنابراين با نظر رافائل موافقم. 

گفته بودي كه مي تواني موفقيت هايت در سال 2011 را تكرار كني. اگر 
كسب قهرماني در گرند اسلم به همين سختي باشد، فكر مي كني كه 

واقعا دوست داري چهار بار تكرارش كني؟ 

خوب اگر به همين سختي باشد باز هم دوست دارم اين كار را انجام 
و  فصل  ادامه  نگران  بپذيرم.  هست  كه  طور  همين  را  آن  بايد  دهم. 
فشار  آن  مي توانم  چطور  و  بود  خواهم  بدني  شرايط  چه  در  كه  اين 
را تحمل كنم نيستم. فعال مي خواهم چند هفته  استراحت كنم و تا حد 
امكان از اين پيروزي لذت ببرم. وقتي از تعطيالت برگشتم، آماده كار 
مي شوم. هنوز چيزهاي زيادي باقي مانده كه انتظارم را مي كشد، ولي 

اكنون فقط بايد از قهرماني ام لذت ببرم. 

در صحنه هايي از بازي دچار مشكل بودي و امتيازهايي را از دست 
مي دادي. آيا به اين فكر افتادي كه اصال نبايد در اين رقابت ها شركت 
مي كردي و پس از موفقيت هاي سال گذشته، به استراحت مي پرداختي؟ 

نفسي  كه  بود  اين  مي كردم  فكر  كه  چيزي  تنها  به  لحظه  آن  در  نه. 
هزاران  است  ممكن  لحظه  آن  در  بگيرم.  را  بعدي  امتياز  و  كنم  تازه 
فكر مختلف به ذهنتان برسد، ولي بايد افكار درست را از افكار غلط 
تفكيك كنيد و سعي كنيد با گرفتن امتياز بعدي به وضعيت خود سر 
جهان  تنيسورهاي  بزرگ ترين  از  يكي  مقابل  داشتم  بدهيد.  سامان  و 
هميشه  و  است  قوي  بسيار  ذهني  لحاظ  از  كه  كسي  مي كردم.  بازي 
در لحظات حساس بهترين بازي اش را ارائه مي كند و بهترين ضربه ها 
را مي زند. هر دو نفر مي دانستيم كه كار راحتي پيش رو نداريم و به 
همين دليل فكر مي كنم خودتان هم احساس كرديد كه هر دو نفر تمام 
تالشمان را كرديم تا برنده شويم. نادال از آن دست بازيكناني نيست 
كه خشن و محكم بازي كند، بلكه سعي مي كند با ظرافت امتيازها را 

جمع كند و در بازي اش تنوع داشته باشد. 

صليب  خود  روي  كه  مي شد  ديده  استراحت  زمان  در  بازي،  اين  در 
مي كشيد. آيا در حال دعا كردن بوديد؟ 

بله. سعي داشتم به اين وسيله كمك دريافت كنم و انرژي ام افزايش 
يابد. 

از اين كه نادال باخت برايش ناراحت شدي؟ چون چند بار است كه تا 
فينال مي رسد و به تو مي بازد؟ 

من خودم هم زماني در اين وضعيت بودم و چنين تجربه اي دارم. چند 
سال پيش بود كه شرايط مشابه اي داشتم و در بيشتر مسابقه هاي نيمه 
نهايي و فينال گرند اسلم مقابل او و راجر فدرر شكست مي خوردم. 
يك  فقط  متاسفانه  ولي  مي كنم،  درك  را  او  وضعيت  دليل  همين  به 
نفر مي تواند قهرمان شود، هر دوي ما از صد درصد توانايي هايمان 
متاسفانه  داديم.  ادامه  مبارزه  به  لحظه  آخرين  تا  و  كرديم  استفاده 
را  الزم  شايستگي  هم  او  ولي  شوند،  برنده  نفر  دو  كه  ندارد  امكان 
براي پيروز شدن داشت. اگر در اين بازي شكست مي خوردم باز هم 

همين حرف را مي زدم. 

براي چه مدت قصد داري به تعطيالت بروي و استراحت كني؟ 

نمي دانم. بايد با تيم مشورت كنم، ولي حداقل دو هفته  بايد استراحت 
كنم. 

اگر در رقابت هاي تنيس آزاد فرانسه هم قهرمان شوي يك گرند اسلم 
ديگر به دست مي آوري. كسب آمادگي براي آن رقابت ها چقدر اهميت 

دارد؟ 

اسلم  گرند  رقابت هاي  روي  را  خود  تمركز  امسال  است.  مهم  خيلي 
بزرگ ترين  از  يكي  موضوع  اين  مي كنم  فكر  داده ام.  قرار  المپيك  و 
اهداف من است. البته اين موضوع بدان معنا نيست كه بقيه رقابت ها 
برايم مهم نيست و خود را براي آن ها آماده نمي كنم، ولي گرند اسلم 
در  و  كنم  كار  خوب  دارم  دوست  بنابراين  است.  مهم تر  همه شان  از 
ديدار  به  فرانسه  آزاد  رقابت هاي  در  تاكنون  برسم.  فينال  به  پاريس 
نهايي راه پيدا نكرده ام، ولي احساس مي كنم امسال توانايي دستيابي 

به اين هدف را دارم. 
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ورزش
دومين غول منچستر هم قرباني شد

يكه تازي ليورپول در جام حذفي

كابوس جام حذفي براي «شياطين سرخ» همچنان ادامه دارد؛ 
اين تيم كه از زمان به خدمت گرفتن ريو فرديناند تا به حال 
قهرمان اين رقابت ها نشده بود قصد داشت امسال اين جام 
را به دست بياورد و آن را به كاپيتان سال پيش اش هديه كند 
كه اين اتفاق نيفتاد؛ هم تيمي هاي رايان گيگز پس از آنكه موفق 
در  بزنند  كنار  رقابت ها  گردونه  از  را  منچسترسيتي  شدند 
ديدار بعدي شان در دقايق پاياني بازي برابر ليورپول شكست 
منچستريونايتد  رفتند.  كنار  جام حذفي  از  دوباره  و  خوردند 
در حالي اين ديدار را 2 بر يك واگذار كرد كه دقايق زيادي 
از بازي صاحب توپ و ميدان بود، اما موفق نشد راهي براي 
عبور از دفاع ليورپول پيدا كند و تاوان آن را در دقيقه 88، 
ثمر  به  را  تيمش  پيروزي  گل  هلندي  كويت  درك  كه  هنگامي 
كاپيتان  جرارد  استيون  حال  اين  با  كرد.  پرداخت  رساند، 
در  پيروزي  سزاوار  «قرمزها»  كه  دارد  اعتقاد  هم  ليورپول 
زمان هاي  نبوديم.  پيروزي  شايسته  «ما  نبودند:  مسابقه  اين 
مهم ترين  اما  بود،  منچستريونايتد  كنترل  در  بازي  از  زيادي 
رسيديم.»  آن  به  پايان  در  ما  كه  بود  نتيجه  كسب  مساله 
در  حضورش  زمان  از  كه   - كارول  اندي  همچنين  جرارد 
گل  سازنده  است-  شده  متحمل  را  زيادي  انتقادات  آنفيلد 
«او  كرد:  تحسين  را  كويت  درك  براي  تيمش  پيروزي بخش 
بازيكن خوبي است كه براي ليورپول اهميت زيادي دارد. اگر 
به خاطر او نبود ما برنده اين بازي نمي شديم. اندي مي تواند 
براي هر تيمي مشكل ساز شود. درك گل پيروزي بخش تيم را 
به ثمر رساند، اما كارول سهم بزرگي در اين پيروزي داشت.» 
جرارد همچنين از نقش هواداران ليورپول در پيروزي اين تيم 
بازي  اين  در  ليورپول  هواداران  مي كنم  «فكر  كرد:  قدرداني 
فوق العاده بودند، همان گونه كه در بازي مقابل منچسترسيتي 
در روز چهارشنبه ما را حمايت كردند. اين يك بازي بزرگ 
بود كه هواداران بخشي از آن بودند، آنها ما را به جلو هدايت 
كردند.» سرالكس فرگوسن، مربي شياطين سرخ هم كه تيمش 
به عنوان  بازي  اين  از  نمي دانست،  شكست  اين  سزاوار  را 
بدشانس  تيمش  كه  داشت  اظهار  وي  كرد.  ياد  بد»  «ضربه 
بود كه نتوانست پيروز اين بازي شود: «نمي دانم چگونه اين 
بازي را باختيم. ما واقعا عملكرد خوبي داشتيم. در طول اين 
اما  داشتيم،  را  زيادي  بازي هاي  در  شكست  تجربه  سال ها 
اين ضربه بدي بود، زيرا ما شايسته آن نبوديم. از عملكرد 
بازيكنانم راضي ام، آنها خيلي خوب بازي كردند. بازي را در 
سزاوار  هرگز  و  كردند  بازي  خوبي  فوتبال  داشتند،  اختيار 
زيرا  مي شديم،  بازي  برنده  بايد  ما  حقيقت  در  نبودند.  باخت 
تيم برتر ميدان بوديم.» ليورپول با اين نتيجه به مرحله پنجم 

رقابت هاي جام حذفي صعود كرد. 

پارك جي سونگ:

 بايد شكست برابر ليورپول را 
فراموش كنيم

منچستريونايتد  باشگاه  كره اي  ستاره  سونگ،  جي  پارك 
حذف  و  شكست  بايد  تيمش  كه  كرده  اعالم  صحبت هايي  در 
روي  و  كند  فراموش  را  اف اي كاپ  رقابت هاي  گردونه  از 
بازي هايش در ليگ برتر مقابل ليورپول و چلسي تمركز كند. 
خيلي  بايد  «ما  گفت:  به  ام.و.تي.وي  صحبت هايي  در  پارك 
ما  كنيم.  نگاه  آينده  به  و  فراموش  را  شنبه شب  بازي  سريع 
هنوز رقابت هاي ليگ برتر و ليگ اروپا را پيش رو داريم و 
بايد روي اين بازي ها تمركز كنيم.» او در ادامه صحبت هايش 
در تحليل بازي شنبه شب مقابل ليورپول گفت: «ما كنترل توپ 
را در اختيار داشتيم و اين دقيقا همان چيزي بود كه قبل از 
آغاز بازي در فكر آن بوديم. ما به خوبي مالكيت توپ را در 

اختيار گرفتيم ولي اين منجر به برد ما نشد.»

دختري 14ساله ركورد جوان ترين گلف باز دنيا را شكست

«ليندا كو»، قهرماني بدون پاداش
در شرايطي كه دنياي گلف اين روزها تحت تاثير خبر بازگشت تايگر 
دختري  ركورد شكني  بار  اين  رقابت هاست  اين  اول  سطح  به  وودز 
كو،  ليندا  كرد.  خود  متوجه  را  نگاه ها  همه  عرصه  اين  در  14ساله 
شد  موفق  برمي گردد  جنوبي  كره  به  اصالتش  كه  نيوزيلندي  گلف باز 
در 14سالگي قهرمان رقابت هاي حرفه اي گلف استراليا شود و نامش 
را به عنوان جوان ترين گلف بازي كه قهرمان رقابت هاي حرفه اي شده 
به ثبت برساند. تايگر وودز كه چند روز پيش در رقابت هاي ابوظبي تا 
آستانه قهرماني دومش در دو ماه اخير پيش رفته بود، سرانجام ناكام 
ماند اما آمادگي او براي رقابت با گلف بازهايي مثل راك آمريكايي و 
مك ايلروي ايرلندي هواداران اين رشته را خوشحال كرد. در اين ميان 
درست دو روز بعد از آن ماجرا قهرماني ليندا كو در رقابت هاي «نيو 
سوث ولز اوپن» استراليا گلف بازهاي دنيا را شوكه كرد. او موفق شد 
استراليايي،  اسميت  رقابت ها،  اين  دوم  نفر  از  زودتر  ضربه  چهار  با 
به عنوان قهرماني برسد و صاحب ركورد شود. به گزارش سايت «يورو 
اسپورت» پيش از كو 14ساله اين ركورد در بخش بانوان در دستان 
شرايطي  در  و  سال 2006  در  توانست  كه  بود  استراليايي  يانگ  امي 
رقابت هاي  در  قهرماني  به عنوان  داشت  سن  شش ماه  و  16سال  كه 
در  حاضرين  از  بسياري  كه  كو  ليندا  برسد.  گلف  حرفه اي  تورنمنت 
در  قهرماني  عنوان  كسب  از  پس  بود  كرده  شوكه  را  تورنمنت  اين 
من  براي  باشم  تاريخ  از  جزيي  «اينكه  گفت:  خبرنگاران  با  گفت وگو 
ماليدن  مثل  موفقيت ها  اين گونه  است.  معجزه  به  شبيه  چيزي  درست 
دست به هم نيست كه خيلي راحت به دست بيايد. البته اين را هم بايد 
بگويم اين موفقيت حاصل همكاري باشگاهم و البته همراهم است كه 
برايم چوب هاي گلف را حمل مي كند.» البته كو عالوه بر اينكه ركورد 
مردان  بخش  در  شكسته  را  بانوان  بخش  در  دنيا  قهرمان  جوان ترين 

هم از بقيه پيشي گرفته است. در قسمت مردان هم روي ايشيكاواي 
حال  اين  با  رسيد.  عنوان  اين  به  هشت ماه  و  15سال  سن  در  ژاپني 

افتخارآفريني كو هيچ پاداشي برايش به همراه نداشت. در شرايطي كه 
قرار بود نفر اول اين رقابت ها مبلغ 12700 دالر به عنوان پاداش بگيرد 
اين  و  نگرفت  تعلق  او  به  است  آماتور  گلف بازي  كو  كه  علت  اين  به 
مبلغ را به نفر دوم اين رقابت ها دادند! برگزاري رقابت هاي تورنمنت 
حرفه اي گلف به گونه اي است كه آماتورها مي توانند براي محك زدن 
خود در آن شركت كنند و در اين حين اگر قهرمان شوند پاداشي به 
بوده  چنان  رقابت ها  اين  در  ليندا  درخشش  البته  نمي گيرد.  تعلق  آنها 
به  كند.  شركت  گلف  مهم  رقابت هاي  در  مي تواند  فصل  آخر  تا  او  كه 
زودي در همين استراليا رقابت هاي مسترز گلف برگزار مي شود و از 
همين حاال خيلي ها منتظر اين هستند تا جنگ اين دختر 14ساله با ساير 

گلف بازهاي حرفه اي را ببينند.

بايد قولي بدهيد كه بتوانيد آن را عملي كنيد

اريك كانتونا: يك رييس جمهور 
نبايد فقط حرف بزند

انتخابات  در  حضور  براي  كانتونا  اريك  آمادگي  اعالم  پيش  چندي 
رياست جمهوري فرانسه توجه بسياري از رسانه هاي مختلف را به 
زماني  از  صدا تر  و  پرسر  بسيار  بار  اين  خبر  اين  كرد؛  جلب  خود 
تئاتر  صحنه  روي  يا  كند  بازي  فيلم  يك  در  بود  قرار  او  كه  شد 
هنرنمايي كند. اين بار بحث مهم تر از زماني هم بود كه اريك كانتونا 
در بيانيه اي از مردم فرانسه خواست تا بروند و پول هايشان را از 
نوشت  فرانسه  شهردارهاي  به  نامه اي  كانتونا  بكشند.  بيرون  بانك 
موسسه اي  كرد؛  معرفي  ير»  پي  «ابه  موسسه  نامزد  را  خودش  و 
مي كند.  رسيدگي  فرانسه  در  بي خانمان ها  و  مسكن  مشكالت  به  كه 
وضعيت  نگران  و  كرد  توصيف  متعهد  شهروند  يك  را  خودش  او 
افرادي بود كه مشكالت مسكن دارند. اعالم آمادگي او براي شركت 
در انتخابات رياست جمهوري اين بار روزنامه «ليبراسيون» را بر آن 

داشت تا گفت وگويي به نسبت كوتاه با «پادشاه اريك» انجام دهد. 

شما خودتان را نامزد موسسه «ابه پي ير» معرفي كرديد و نوشته ايد 
كه نگراني تان بابت مشكالت مسكن و بي خانمان هاي فرانسه است. 
انتخابات  در  تا  كرده ايد  تالش  موضوع  يك  همين  دليل  به  فقط 

رياست جمهوري شركت كنيد؟ 
كه  داليلي  كنيم،  شركت  انتخابات  در  متعددي  داليل  به  مي توانيم 
همگي شان مي توانند مهم باشند ولي واقعيت اين است كه نمي توانيم 
همه آنها را عملي كنيم. من اگر مشكالت مسكن را انتخاب كرده ام، 

تقريبا 10 ميليون  و  است  جامعه  در  اساسي  مشكلي  وجود  دليل  به 
حياتي  مساله اي  مسكن  مساله  دارند.  كار  و  سر  معزل  اين  با  نفر 
مي آيد.  حساب  به  ضروري  امري  خانواده  يك  ثبات  براي  كه  است 
بسياري از مردم فرصت هايي مثل تحصيل براي فرزندانشان و گاهي 
سالمتي شان را به دليل نداشتن خانه و سرپناه از دست داده اند و به 
نظر من اين مسايل غيرقابل قبول است. البته اين به آن معنا نيست 
كه چيزهاي مهم تري وجود ندارد ولي ما اگر واقعا بخواهيم كارهاي 
جدي انجام بدهيم و تعهدمان را تا انتها نسبت به آن حفظ كنيم، نبايد 

50 مورد را انتخاب كنيم. 
شما به اين علت سراغ اين سوژه رفتيد كه موضوعي جديد بود و 

كمتر در مورد آن حرف زده شده بود؟ 
موضوع اين است كه اين مشكل كمتر عنوان شده و به آن هم كمتر 
در  اداري  (تقسيمات  مختلف  كمون هاي  وقتي  است.  شده  رسيدگي 
مسكوني  مجتمع هاي  نمي كنند،  رعايت  را  قانون  فرانسه)  كشور 
جديدي نمي سازند و از طرفي فقط ترجيح مي دهند براي اين و آن 
بگيرد.  را  مسايل  اين  جلو  كه  باشد  يكي  بايد  كنند،  جريمه  اعمال 
سياست مدارهايي داريم كه هر روز ما را بيش از پيش منع مي كنند 
كه  حالي  در  بگذارند؛  احترام  قانون  به  مي خواهند  شهروندان  از  و 
مشكل  كه  مي بينيد  پس  مي كنند.  نقض  را  قانون  روز  هر  خودشان 

مسكن خيلي جدي است و واقعا بايد عليه آن كاري كرد. 
انتخابات  در  بتوانيد  تا  كرديد  انتخاب  را  موسسه  اين  هم  شما 

رياست جمهوري شركت كنيد... 
وقتي فرصتي پيش مي آيد كه به حرف هاي شما گوش داده مي شود 
و مي توانيد حرف تان را بزنيد، بايد از آن استفاده كنيد. ما مي بينيم 
حرف هاي  انتخابات  شروع  از  پيش  مختلف  احزاب  نماينده هاي  كه 
قشنگي مي زنند و وعده و وعيدهاي زيادي مي دهند كه در ادامه خيلي 
كم به آنها رسيدگي مي كنند و به ندرت برنامه هايشان عملي مي شود. 
به همين دليل است كه مي گويم واقعا بايد در مورد تعهدات واقعي 
حرف زد. اول فوريه موسسه «ابه پي ير» مثل هر سال برنامه هايش 
را اعالم و گزارش ساالنه اش را ارايه مي كند. كانديداهاي مختلف هم 
دعوت مي شوند كه اميدوارم همگي شان در اين جلسه حاضر باشند. 
شد؛  آگاه  آنها  جدي  سياسي  تعهدات  از  تا  است  خوبي  فرصت  اين 
قرارداد  يك  مورد  در  بلكه  نيست  آنها  بي اساس  وعده هاي  منظورم 
واقعي اجتماعي صحبت مي كنم. تعهداتي كه در آينده به آنها پايبند 

باشند، نه اينكه مثل ساختن مجتمع هاي مسكوني باشند! 
راي شما به انتخابات رياست جمهوري بستگي به اين تعهدات دارد؟ 
طبيعتا سوژه هاي مهم ديگري هم وجود دارد، ولي در واقع اين مورد 

براي من خيلي خيلي مهم است. 
سوژه هاي ديگري كه برايتان مهم اند چه چيزهايي هستند؟ 

تمام چيزهايي كه مربوط به تعهدات اجتماعي باشد. همه چيزها كه 
نبايد سودآور باشند؛ بيمارستان سوددهي ندارد ولي نبايد فراموش 
كرد كه ما در يك شركت زندگي نمي كنيم. طبيعتا چيزهايي هست كه 
بايد براي بهبود اقتصاد يك كشور به آنها توجه شود ولي اين دليلي 
نيست كه انسانيت را فراموش كنيم. اينجا موضوع تعادل پيش مي آيد 
و بايد بگويم كسي كه بهترين تعادل را ايجاد كند، راي مرا به خودش 

اختصاص مي دهد.
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جالب و جذاب
 عمودي:
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

مدتى است كه انرژى تان جريان دارد و حاال شما در اين 
هفته مى خواهيد تغييراتى ايجاد كنيد.

شما  اما  كند  مى  كمكتان  محدوديتهايتان  به  بودن  آگاه 
بايد براى عقب نشينى كردن و كوتاه آمدن برنامه ريزى 
كنيد.تنها بودن در ميان برنامه هاى خيلى شلوغ تان از 
آنچه تصور مى كنيد بدتر است ، حتى اگر فكر مى كنيد 
با  بتوانيد  بايد  شما  نداريد،  كارهايتان  تمام  براى  زمان 

برنامه ريزى اندكى از پس كارهايتان بربياييد.
� ارديبهشت ماه: 

به  كه  است  چيزى  ترين  مهم  بقيه  بين  بودن  هفته  اين 
ان نياز داريد ، حتى اگر ظرفيت اين را داشته باشيد كه 
تنهايى كار كنيد، بودن در ميان يك گروه مى تواند به 

حس امنيت و آرامش شما بيفزايد.
اين هفته شما در اين فكر هستيد كه آيا نظراتتان را با 
افراد هم فكر در ميان بگذاريد و يا اينكه همكارانتان را 
به  شدن  ملحق  نه؟!  يا  كنيد  سهيم  مشترك  اهداف  در 
تالشهاى گروهى امرى ستودنى و قابل احترام است اما 

سعى كنيد مسير پيشرفت خود را از دست ندهيد.
� خرداد ماه: 

جديد  روش  و  راه  مورد  در  زياد  هفته  اين  در  شايد 
جلوى  شك  اين  ندهيد  اجازه  اما  نباشيد  مطمئن  خود 
نشان دادن نگرش هاى مثبت تان و انجام دادن بهترين 

كارهايتان را بگيرد.
ممكن  تان  شخصيت  به  نسبت  شما  احساس  هفته  اين 
و  دور  كه  انگيزى  هيجان  مسئوليتهاى  خاطر  به  است 
برتان هست تيره و تار شود ، مشكلى كه در حال تبديل 
شدن از خيال به واقعيت است به آن راحتى كه شما فكر 

مى كنيد بايد باشد نيست.
زياد به خودتان سخت نگيريد؛ راه شما به وقت خودش 

هموار ميشود تا بتوانيد به مقصد معين خود برسيد.
� تير ماه: 

اين هفته شما داراى احساساتى هستيد كه مدام به اين 
طرف و ان طرف ميرود اما خوشبختانه شما از تغييرات 
سبب  آگاهى  اين  و  هستيد  آگاه  احساسات  اين  مداوم 
ميشود خودتان را در اين امواج احساسى جديد غوطه 
ور سازيد.اين هفته از افراد ديگر انتظار نداشته باشيد 
شما  غواصى  اين  در  پنهان  مرواريدهاى  يافتن  براى 
در  خودتان  به  تكيه  با  بايد  فقط  شما  كنند!!  همراهى  را 

جستجوى گنجينه هاى واقعى درون تان باشيد.
� مرداد ماه: 

افراد ديگر شما را فردى مى دانند كه هميشه مى دانيد 
چگونه خوش بگذرانيد! اما زندگى شما طورى نيست كه 

به اين سادگيها لذت ببريد.
اين هفته ماه تان وارد خانه احساسات مشترك مى شود 
كه  اى  پيچيده  مشكالت  كه  دهد  مى  انگيزه  شما  به  و 
راه حل راحت و سريعى ندارند را مطرح كنيد ؛ باوجود 
اين بيان كردن آرزوهاى قلبى تان ممكن است به بحث 
عميقى منجر شود كه اين بحث دوستى هاى مهم شما 

را تقويت مى كند.
� شهريور ماه: 

اين هفته براى شما هفته دوستان و روابط است ؛ اگر 
ممكن  نكنند  تالش  و  كار  شما  اندازه  به  همكارانتان 
است عصبانى شويد و در اين صورت انها ممكن است 
تالشهاى شما در جهت كمك را انتقاد به خودشان تلقى 

مى كنند.
كه  انتظاراتتان  و  آمده  پيش  كه  اشتباهاتى  نكنيد  سعى 
فقط  كنيد!  ريس  و  راست  را  اند  نكرده  برآورده  آنها 
بررسى  براى  را  جايى  و  كرده  متعادل  را  خود  نگرش 
كردن و صحبت كردن در مورد نقصها اختصاص بدهيد 

و به افراد ديگر هم اجازه بدهيد حضور داشته باشند.
� مهر ماه: 

اما  داريد  رويتان  پيش  زيادى  كارهاى  شما  هفته  اين 
دادن  انجام  براى  راه  بهترين  كه  نيستيد  مطمئن  دقيقا 

شان چيست؟!
كمك  بهتان  ليست  يك  كردن  تهيه  كنيد  مى  فكر  شايد 
مى كند كه روى آنها تمركز كنيد اما اين كار براى شما 
مثل يك وظيفه اضطراب آور است! اگرچه برنامه ريزى 
است  بهتر  االن  اما  كند،  مى  عمل  درست  هميشه  كردن 

يكى يكى و به وقت خودش به كارهايتان برسيد.
خودتان  به  زياد  نداشتيد  زيادى  پيشرفت  هفته  اين  اگر 

سخت نگيريد؛ شما به زودى موفق خواهيد شد.
� آبان ماه: 

تفريح داشتن جزو يكى از واجبات زندگى به حساب مى 
آيد اما شما به خاطر مسائل خانوادگى دچار اضطراب 
خاطر  به  را  خود  هفته  ندارد  لزومى  اما  شد  خواهيد 
مشكالت خصوصى خراب كنيد ، چرا كه شما قادريد به 

نحو موثرى احساسات خود را مديريت كنيد.
خواسته  توانيد  نمى  اوقات  اغلب  شما  كه  آنجايى  از 
هاى دل و عقل تان را از هم مجزا كنيد ، آگاه بودن از 
احساسات تان كمكتان ميكند بدون اينكه بگذاريد ديگران 

بفهمند چه اتفاقى افتاده است با اين مسائل كنار بياييد.
� آذر ماه: 

اين هفته خوش بينى و مثبت انديشى ضعيف شما مى 
تواند اشكها و يا ترسهايتان را مخفى كند.

كردن  كنترل  براى  توانيد  نمى  زيادى  خيلى  كار  شما 
احساساتتان انجام دهيد، بنابراين اولين اقدام شما براى 
چيزهايى كه فكر مى كنيد مورد قبول ديگران واقع نمى 
مخفى  كردن  ابراز  جاى  به  را  آنها  كه  است  اين  شوند 

كنيد ولى حقيقت چيز ديگرى است!!
پيدا  بهترى  خيلى  حال  كنيد  باز  را  دلتان  سفره  اگر 
نشد  پيشنهاد  سريعى  حل  راه  اگر  حتى  ؛  كرد  خواهيد 

، همه مى توانند جايگاه شما را بشناسند.
� دى ماه: 

از  تان  زندگى  كنترل  كنيد  مى  احساس  هفته  اين  شما 
كنيد  مى  سعى  بيشتر  هرقدر  و  است  رفته  در  دستتان 
كمترى  رضايت  برگردانيد،  قبل  حالت  به  را  اوضاع 

حاصل مى شود.
اخم نكنيد ... دنيا به آخر نرسيده است!! درحقيقت شايد 
بهتر از آنچه خودتان فكر مى كرديد عمل كرده باشيد ، 
تا هفته آينده طول مى كشد تا بفهميد كه چقدر پيشرفت 

كرده ايد.
� بهمن ماه: 

و  گيج  را  شما  كامًال  مالى  مشكالت  و  مسائل  هفته  اين 
چه  دانيد  نمى  واقعا  شما  اينكه  براى  كنند،  مى  پريشان 
روشى را انتخاب كنيد و نصيحت كننده هاى هميشگى 
شما! راههاى پيچيده اى را بهتان پيشنهاد مى كنند كه 

حتى از خود مشكل هم پيچيده تر است!!
كنار  را  خود  زيركى  و  هوشمندى  بايد  شما  درنهايت 
بگذاريد، از تجزيه و تحليل كردن منطقى دست برداريد 
نكنيد  سعى  هفته  اين  ؛  دهيد  گوش  دلتان  حرف  به  و 
فقط   ، كنيد  توجيه  منطق  و  عقل  با  را  خود  تصميمات 

صداى درونتان هرچه بهتان گفت گوش دهيد.
� اسفند ماه: 

داشته  رو  پيش  را  اى  كننده  خسته  هفته  است  ممكن 
براى  هفته  همين  باشيد  مجبور  اگر  بخصوص  باشيد، 

موضوع مهمى تصميم گيرى كنيد.
روى  هايتان  دوستى  به  مربوط  مشكالت  و  مسائل 
موقعى  تا  نيست  خوب  اما  كند  مى  سنگينى  دوشتان 
هيچ  كنيد  مى  احساس  خود  روى  فشارى  چنين  كه 
تصميمى بگيريد ؛ اگر برايتان امكان دارد بدون اينكه 
به كارهاى بلند و مدت و جدى رسيدگى كنيد تا هفته 

آينده صبر كنيد. 

جدول و سرگرمى





معتمدآريا: صلح و آرامش را تقسيم مي كنيم
فاطمه معتمدآريا، بازيگر سينماي ايران در پاريس جايزه جهاني «هانري 
به  بازيگر  يك  به  سال  هر  جايزه  اين  كرد.  دريافت  را  فرانسه  لوا»  النگ 
دليل تالش در راستاي ارتقاي حرفه سينما، حفظ ارزش هاي فرهنگي حرفه 
بازيگري و تعهد و حفظ حرمت روح هنر سينما تعلق مي گيرد. اين مراسم 

در حاشيه فستيوال جهاني فيلم ونسن برگزار شد. 
مشترك  دليلي  امشب  ما  گفت: «همه  جايزه اش  دريافت  از  پس  معتمدآريا 
براي با هم بودن داريم؛ بي آنكه بينديشيم به چه زباني حرف مي زنيم و 
كنار  در  همه  مي كنيم،  زندگي  جهان  كجاي  در  و  آمده ايم  كشوري  چه  از 
هم هستيم. ما عشق، مهرباني و دوستي را بين همديگر تقسيم مي كنيم و 
سهم خودمان را بر مي داريم. ما عشق، دوستي و محبت را تقسيم مي كنيم 
بي آنكه فكر كنيم كه چه رنگي هستيم، چه زباني داريم، چه مذهبي داريم و 
با اين عشق ياد مي گيريم كه ما انسان ها همديگر را دوست داشته باشيم 
و همه جا با هم باشيم.» سپس معتمدآريا در دو جمله به زبان فرانسه از 
ميزبانان خود اين گونه تشكر كرد: «من تحت تاثير توجه شما به سينماي 

ايران هستم و جايزه ام را با همكارانم در ايران تقسيم مي كنم، مرسي از شما كه اين جايزه را به من داديد.»

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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حراج تابلوي 
«رستوران دار»فرويد در لندن

هنرمند  ـ  فرويد»  «لوسين  كه  نقاشي  تابلوي 
مالك  از  فرويد-  زيگموند  نوه  و  معروف 
رستوراني كه هميشه با «فرانسيس بيكن» در 
آنجا غذا مي خورد  كشيد، به قيمت پيشنهادي 
به  پوند  ميليون  دو  تا  500 هزار  يك ميليون و 
تابلو  اين  گاردين،  گزارش  به  مي رود.  حراج 
را  رستوران  مالك  والش»،  «برنارد  چهره  
با  «والش»  دوستي  است.  كشيده  تصوير  به 
هنرمند  اين  اصلي  انگيزه  «بيكن»،  و  «فرويد» 
اين  است.  بوده  اثر  اين  خلق  براي  سرشناس 
تابلو كه روز 15 فوريه (26 بهمن) در لندن به 
حراج گذاشته مي شود، در سال 1955 توسط 

«فرويد» خلق شده است.

عكس هاي «حج» توكليان 
در موزه بريتانيا

ايراني  عكاس  توكليان،  نيوشا  عكس هاي 
قلب  به  سفر  «حج،  عنوان  با  نمايشگاهي  در 
گذاشته  نمايش  به  بريتانيا  موزه  در  اسالم» 
هنرمندان  آثار  نمايشگاه  اين  در  است.  شده 
معاصر كه موضوع آثارشان در رابطه با حج 
است به نمايش در آمده است. گفتني است اين 
موضوع  با  كه  است  نمايشگاهي  بزرگ ترين 
آثار  نمايشگاه  اين  در  است.  شده  برپا  حج 
قرآن  قديمي ترين  مانند  گرانبهايي  اشياي  و 
موجود در دنيا و... در موزه بريتانيا به نمايش 

گذاشته شده است

تلفات موج سرما در اروپا 
برف  شديد  بارش  و  هوا  دماي  شديد  كاهش 
برگرفته  در  را  اروپا  شرقي  بخش  كشورهاي 
است. در شهرهاي تركيه بيش از20 سانتي متر 
برف باريده و دست كم 184 پرواز فرودگاه هاي 
اين شهر لغو شده است. اين ميزان برف طي 50 

سال گذشته بي سابقه است. 

در لهستان، دماي هوا به 26 درجه سانتي گراد 
زير صفر كاهش يافته و تاكنون 10 نفر بر اثر 
سرما و يخبندان در اين كشور جان باخته اند. 
جمهوري چك نيز زير پوشش سنگيني از برف 
قرار گرفته و دماي هوا در برخي از مناطق اين 

كشور از مرز 30 درجه سانتي گراد زير صفر 
گذشته است. 

كاهش دماي هوا در روسيه نيز موجب يخبندان 
شده و بسياري از درياچه ها و رودخانه هاي اين 
كشور يخ زده اند. اين سرماي شديد و يخبندان 
موجب مرگ ماهي ها شده است. در روماني نيز 
دست  تاكنون  برف  شديد  بارش  و  هوا  سرماي 
است.  شده  بي خانمان  چهار  مرگ  موجب  كم 
مسئوالن شهرداري شهر «بوتوساني» در غرب 
اين كشور براي جلوگيري از مرگ بيش از 300 
سگ هاي  جمع آوري  مركز  در  كه  سگ  قالده 
براي  را  زنداني  ده ها  مي شوند  نگهداري  ولگرد 
ساعت هاي مديد به كار گرفتند تا اين سگ ها را 
برخي  در  هواشناسان  كنند.  خارج  برف  زير  از 
از  نيز  فرانسه  نظير  اروپا  غربي  كشورهاي  از 
كاهش دماي هوا و بارش برف طي روزهاي آتي 

خبر مي دهند. 

كمبود منابع طبيعي و بروز فقر تا 30 سال آينده
گزارش جديد سازمان ملل متحد مي گويد، تا سال 2040 ميالدي، يعني كمتر از 30 سال ديگر، جمعيت جهان از 7 
ميليارد نفر به 9 ميليارد خواهد رسيد و بشريت با كمبود منابع طبيعي و فقر روبه رو خواهد شد. بنا بر اين گزارش، 
زمان زيادي براي توليد مواد غذايي، آب و انرژي بيشتر در دنيا باقي نمانده است و براي پيشگيري از اين فرجام، 
به يك برنامه سياسي اقتصادي جديد نياز است. تدوين اين برنامه در دستور كار كنفرانسي به نام «توسعه پايا» 

قرار گرفته كه در ماه ژوئن امسال يعني حدود 5 ماه ديگر، در 
شهر ريودوژانيروي برزيل برگزار شود. طبق اين گزارش، نياز 
جمعيت جهان به غذا تا 20 سال آينده 50 درصد، به انرژي 45 
درصد و به آب 30 درصد افزايش خواهد يافت. تا آن زمان 
هم به دليل تغييرات زيست محيطي، منابع انرژي كمتري در 

دسترس خواهد بود. 

كارشناسان ارشد سازمان ملل در زمينه توسعه پايا در اين 
منابع  از  بهينه  استفاده  براي  تالش ها  كه  نوشته اند  گزارش 
طبيعي به اندازه كافي سريع نيست و بهره وري بايد افزايش 
يابد: «حاشيه رفتن كاري را از پيش نمي برد. ركود اقتصادي 
كنوني در جهان به يك تحول اساسي احتياج دارد.» به گفته اين 
كارشناسان «طرح هاي موجود براي توسعه جهاني پايا نيستند 
و براي رسيدن به ثبات، بايد تغيير اساسي در آنها به وجود 
آيد.» هر چند شمار افرادي كه در فقر زندگي مي كنند از سال 

1990 تاكنون از 46 درصد به 27 درصد كاهش يافته است و رشد اقتصادي هم از سال 1992 به 75 درصد افزايش 
يافته، شيوه زندگي پيشرفته و تغيير در عادات افراد، منابع طبيعي را در معرض تهديد قرار داده است. بيش از 5 
ميليون هكتار از جنگل ها در سال از بين مي روند، 85 درصد از انواع ماهي هاي خوراكي در معرض صيد بيش 
از حد قرار دارند، گاز دي اكسيد كربن 38 درصد افزايش يافته است و گرمايش زمين هم موجب باال آمدن سطح 
دريا و تغييرات آب و هوايي مي شود. در اين گزارش از دولت ها خواسته شده اهداف خود را مشخص كنند و با 

سازمان هاي بين المللي براي ساخت يك «انقالب زيست محيطي» همكاري كنند.
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