
فرهادى چهـره 
باشكوه فرهنـگ 
ايرانيــان را به 
دنيا نشــان داد
سخنان آقاى فرهادى هنگام دريافت جايزه اسكار قطعا بيش از 
هر سخن سياسى توسط افكار عمومى جهان مورد توجه قرار مى 
گيرد. اشاره آقاى فرهادى در اين مراسم به اين كه «مردم ايران 
خوشحالند چون در روزهايى كه سخن از جنگ، تهديد، و خشونت 
ميان سياستمداران در تبادل است نام كشورشان ايران از دريچه  
باشكوه فرهنگ به زبان مى آيد» فرصتى براى ديپلماسى ايران 
و سياستمداران ايرانى ايجاد مى كند كه بر صلح دوستى ايران 
تاكيد شود و به اصالح تصويرى بپردازند كه از ايران در ذهن 
افكار عمومى جهان ساخته شده است. ايرانيان در روز دوشنبه 
با استفاده از موبايل و اينترنت به يكديگر اولين موفقيت ايران 
شادى  به  و  كردند  اعالم  را  اعالم  فرهادى  سخنان  و  اسكار   در 
ها  موبايل  و  اجتماعى  هاى  شبكه  مختلف  هاى  پيغام  پرداختند. 

را دقايقى پس از كسب جايزه اسكار توسط فرهادى درنورديد.
اصغر فرهادى پس از دريافت اسكار گفت: سالم به مردم خوب 
سرزمين ام. در اين لحظه بسيارى از ايرانيان در سراسر جهان ما 

را تماشا مى كنند.

فكر مى كنم كه آن ها بسيار خوشحال هستند، آن ها فقط به دليل 
بلكه  نيستند  خوشحال  فيلم ساز  يا  فيلم  يك  يا  مهم  جايزه  اين 
جنگ  از  سياست مداران  بين  كه  هنگامه اى  اين  در  اينكه  از  آن ها 
و تهديد و حمله سخن گفته مى شود، اينجا از فرهنگ كشورشان 
سخن گفته مى شود، خوشحال هستند.كارگردان "جدايى نادر از 
سرزمين ام  مردم  به  را  جايزه  اين  افتخار  با  من  افزود:  سيمين" 
احترام  تمدن ها  و  فرهنگ ها  همه  به  كه  مردمى  مى كنم،  تقديم 

مى گذارند و با خشونت سازگارى ندارند.
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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   
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ملتى كه قهرمان ندارد، هيچ ندارد

بدون ترديد سرمايه هاى يك كشور به پول و منابع ديگر اقتصادى خالصه نميشود بلكه سرمايه هاى فرهنگى 
نيزدر زمره سرمايه هاى ملى و جاودانه كشورها و فرهنگ ها باقى ميماند كه نه تنها باعث رشد و اعتالى بهتر 
جوامع قرار گرفته بلكه باعث افتخارات ميهنى و بين المللى نيز ميگردد. كشور ما نيز نه تنها از اين قاعده مستثنا 
نيست بلكه درطول تاريخ  با استفاده از همين مفاخر و سرمايه ها در سطح ملى و بين المللى مطرح بوده است . 
بعنوان مثال سعدى، فردوسى، حافظ و ابن سينا كه اگر بخواهيم به همه آنها بپردازيم مثنوى هفتاد من نياز خواهد 

بود. 
در سالهاى اخير نيز از كشور ما تعدادى از همين مفاخر را در عرصه هاى مختلف هنرى و اجتماعى به جامعه 
جهانى معرفى كرده اما با توجه به اختالف ساليق سياسى دولت مردان و حاكمان ايران بعد از بازگشت يا مورد 

بى مهرى قرار گرفته و يا با نحوى ناشايست با آنها برخورد شده است.

در هفته اى كه گذشت دريافت جايزه مهم سينمايى توسط هنرمند گرانقدر اصغر فرهادى كه جزو همين سرمايه 
هاى ملى و فرهنگى به حساب ميايد، باعث گرديد كه ايرانيان و هموطنان چه در داخل ايران و چه در خارج از 
كشور در رسانه هاى گروهى و اجتماعى به يكديگر تبريك گفته و به خوشحالى بپردازند. متاسفانه در اين بين 
نيز برخى از رسانه هاى داخلى ايران و افراد با نگاه غرض ورزانه و گاها خصمانه به اين افتخار ملى و سعى در 

آلوده نمودن اين رويداد تاريخى در عرصه سينمايى و فرهنگى را با مقاصد شوم و سياسى خودشان بنمايند.

اما نكته حائز اهميت نيز در مراسم اسكار، سخنان آقاى فرهادى هنگام دريافت جايزه اسكار بود كه قطعا بيش از 
هر سخن سياسى توسط افكار عمومى جهان مورد توجه قرار گرفت. اشاره آقاى اصغر فرهادى در اين مراسم 
به اين كه «مردم ايران خوشحالند چون در روزهايى كه سخن از جنگ و تهديد، ميان سياستمداران در تبادل است 
نام كشورشان ايران از دريچه  باشكوه فرهنگ به زبان مى آيد» فرصتى براى سياستمداران ايرانى ايجاد مى كند 
كه بر صلح دوستى ايران تاكيد و به اصالح نگاهى بپردازند كه از ايران در ذهن افكار عمومى جهان و رسانه ها  

ساخته شده است.
در پايان ما نيز به  اين هنرمند گرانقدر  و همه عالقمندان و دوستداران فرهنگ ايران تبريك گفته و اميدواريم كه 
مسئوالن و دولتمردان ايران نيز در بازگشت ايشان  به ايران به نحوى شايسته و قابل توجه با وى برخورد نمايند  

زيراكه، ملتى كه قهرمان ندارد هيچ ندارد
عباس نجفى زرافشان

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
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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. 
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www.twitter.com/persianweekly

مايه رنج و بدبختى تمام انسانها حماقت و جهل است.
ترويلوس و كرسيدا، پرده دوم، صحنه دوم.

The common curse of mankind, folly and ignorance. 
Troilus and Cressida, Act II, sc. 2. 

برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

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

02071935592- 07811000455  
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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
Email: an@KASLERS.co.uk - Web: www.kentsolicitor.co.uk
لطفا جهت تعيين وقت مالقات با آقاى دكتر عليرضا نوربخش تماس گرفته شود. 

 

به مناست سالمرگ دهخدا/

مـردى كه قرار بود 
رئيس جمهور ايران شود

بزرگمردان  افول  و  طلوع  شاهد  زمين  ايران  معاصر،  دوران  در 
از  شگفتى  يادگارهاى  مختلف  هاى  جنبه  در  كه  است  بوده  بسيارى 
خود برجاى گذارده و نام خود را در تاريخ جاودانه كرده اند، اما در 
اين ميان كمتر كسى است كه در هر عرصه كه وارد شده، يادگارى 

خطير از خود برجاى نهاده باشد.
على اكبر دهخدا يكى از اين مردان است. مردى كه او را غالبا با لغت 

نامه اش مى شناسيم و بسيار شگفت زده خواهيم شد آن هنگام كه 
بدانيم لغت نامه يكى از آخرين كارهاى خطير دهخدا بوده و نوشتن 
حرفه  و  اجتماعى  سياسى،  فعاليتهاى  از  كه  كرد  آغاز  زمانى  را  آن 

روزنامه نگارى محروم شد و در نوعى تبعيد به سر مى برد.
و باز بيشتر تعجب مى كنيم آن زمان كه آگاه شويم اين مرد كه ما 
او را يك اديب و محقق ادبى مى دانيم در دو دوره حساس از تاريخ 
اين سرزمين كه مى رفت پادشاهى جاى خود را به نظام جمهورى 
بسپارد، به عنوان تنها كانديداى رياست جمهورى ايران مطرح شده 
و فقط در اثر اينكه جمهورى در آن دوره ها مجال تحقق نيافت، نام 

دهخدا به عنوان اولين رئيس جمهور ايران ثبت نشد.

ولى  آمد  دنيا  به  تهران  در  ه.ش   1257 سال  در  دهخدا  اكبر  على 
تازه  سياسى  مدرسه  كه  جوانى  اوان  در  است.  قزوينى  او  اصليت 
گشايش يافته بود، دهخدا در آن مدرسه مشغول تحصيل شد و زبان 
فرانسوى را به خوبى فرا گرفت. در سال 1281 ه.ش به عنوان منشى 
سفارت ايران در بالكان به وين رفت و در سال 1284ه.ش به ايران 

بازگشت.

تازه  كه  شيرازى  جهانگيرخان  ميرزا  مشروطه،  نهضت  اوائل  در 
روزنامه صور اسرافيل را بنيان نهاده بود از دهخدا براى نويسندگى 
آن روزنامه دعوت كرد و خيلى زود او به عنوان مهمترين نويسنده 
جدى  مقاله  يك  دهخدا  دوره  آن  در  شد.  شناخته  اسرافيل"  "صور 
تحت  طنز  مطلب  يك  و  روزنامه  ابتداى  در  را  اجتماعى  يا  سياسى 
عنوان "چرند و پرند" در انتهاى روزنامه و با يك نام مستعار منتشر 

مى كرد كه در اغلب موارد نام مستعار او "دخو" بود.

روزنامه  در  جديدى  شيوه  توان  مى  را  پرند  و  چرند  نگارش  شيوه 
نگارى به شمار آورد كه بعد از دهخدا نيز توسط روزنامه نگاران 

بسيارى به كار گرفته شد.
مقاالت چرند و پرند چنان نيشدار و پرطرفدار بودند كه به شكايات 
رجال  از  همه  نيز  شاكيان  اتفاقا  كه  شد  منجر  "دخو"  عليه  بسيارى 
سياسى و غالبا نمايندگان مجلس بودند تا آنجا كه دهخدا را به منظور 
خود  از  دفاع  به  او  و  خواندند  فرا  ملى  مجلس  به  توضيحات  ارائه 

برخاست.

با شروع استبداد محمدعلى شاه، دهخدا و چند نفر ديگر از جمله تقى 
زاده در سفارت انگليس تحصن كردند و بعد از اين واقعه از ايران 

تبعيد شدند.

 
منتشر  سوئيس  در  بعدها  و  پاريس  در  را  اسرافيل"  "صور  دهخدا، 
را كه در سوگ  كرد و شعر معروف "ياد آر ز شمع مرده ياد آر" 
ميرزا جهانگيرخان شيرازى، موسس صور اسرافيل، سروده بود در 

آخرين شماره از اين سرى به چاپ رساند.
دهخدا  و  رفتند  استانبول  به  دوستانش  از  گروهى  و  او  آن  از  پس 
سردبيرى نشريه "سروش" را بر عهده گرفت. با فتح تهران و سقوط 
محمد على شاه، انتخابات دوره دوم مجلس شوراى ملى برگزار شد 
و دهخدا بدون اينكه در انتخابات شركت كند از طرف مردم كرمان به 

عنوان نماينده انتخاب شد و به مجلس رفت.
با آغاز جنگ نخست جهانى و اشغال ايران از شمال توسط روسيه 
و از جنوب توسط انگلستان و سقوط دولت، او با عده اى ديگر از 
سياستمداران ابتدا به قم و سپس به كرمانشاه رفتند و دولتى تحت 

عنوان "دولت در مهاجرت" تشكيل دادند كه زود منحل شد.

بعد از آن در دوره ضعف احمدشاه و مباحثى كه در خصوص تبديل 
نامزد  تنها  عنوان  به  دهخدا  بود،  شده  مطرح  جمهورى  به  سلطنت 
نخستين رياست جمهورى ايران شناخته شد كه اين طرح با استقرار 

حكومت رضاخانى، به عمل در نيامد.

از  نيز  دهخدا  و  ساخت  منزوى  را  او  شاه  رضا  دولت  آن  از  پس 
فعاليتهاى سياسى دست كشيد و به فعاليتهاى علمى و ادبى پرداخت. 
كار لغتنامه نيز زمانى شروع شد كه دهخدا به مدت دو سال و نيم در 
ميان ايل بختيارى به سر مى برد و در واقع او فيش برداريهاى خود 

را در اين دوره شروع كرد.
با تاسيس دانشگاه تهران، دهخدا به عنوان رئيس دانشكده حقوق و 
ملى  بين  سياسى  جريانات  در  و  شد  كار  به  مشغول  سياسى  علوم 
شدن صنعت نفت و كودتاى 1332 قرار بود او رئيس شوراى سلطنت 
شود و با استقرار حكومت جمهورى، رئيس جمهور ايران شود كه با 
جريان كودتاى 28 مرداد، اين بار نيز طرح جمهورى شكست خورد 
و ماموران كودتا به خانه دهخدا ريختند و او را مورد ضرب و شتم 

قرار دادند.
دهخدا پس از آن تا زمان مرگ فقط به كار لغتنامه پرداخت تا اينكه 
در روز دوشنبه هفتم اسفندماه 1334ه.ش. در خانه خود در تهران 
درگذشت و پيكر او را در گورستان ابن بابويه در شهر رى به خاك 

سپردند. روحش شاد و نامش جاودان باد.

فرزند سينمـــاى 
ايــــران را از 
خود نرانيــــم

آزاده كريمى

سينماى ايران موفقيت بزرگى در عرصه جهانى به 
دست آورد، اصغر فرهادى با فيلم «جدايى نادر از 
سيمين» جايزه بزرگ بهترين فيلم سينماى خارجى 
را كسب كرد. بهتر است فراموش نكنيم كه جايزه 
دستان  در  اكنون  اسكار،  خارجى  فيلم  بهترين 

سينماى ايران است. 

كمى آهسته تر و با تامل به اين جريان نگاه كنيم و 
نخواهيم كه شتاب زده آن را مورد نقد قرار دهيم. 
به  و  است  ايران  سينماى  آن  از  اكنون  جايزه  اين 
قول مسئولين سينمايى «حاصل دست رنج سينماى 
آن  به  و  بدانيم  را  آن  قدر  شود»  مى  محسوب  ما 
كه  ببريم  بهره  اى  گونه  به  آن  از  و  كنيم  افتخار 

سينماى ما بالنده تر از گذشته شود. 
اين سينما در سال هايى كه پشت سر گذاشته شده، 
اكنون  و  ديده  خود  به  فراوانى  فرودهاى  و  فراز 
آفرين  غرور  موفقيت  از  كه  است  رسيده  آن  زمان 

سينما قدردانى شود. 
مگر مى شود اين موفقيت را كه مسئوالن سينمايى 
نتيجه  به  كه  آنهاست  مديريت  زاييده  معتقدند 

رسيده، را زير سوال برد؟ 
موفقيت  از  پس  كه  نقيضى  و  ضد  جريان  اين  در 
جدايى نادر از سيمين به وجود آمده است، بهترين 
موضع گيرى از سوى مقامات و مسئولين سينمايى 
كشورمان،  سينمايى  مسئوالن  شد.  اتخاذ  كشور 
را  است  ايرانى  پوست  و  گوشت  از  كه  سينمايى 

جواد  گفتند.  تبريك  را  اش  پيروزى  و  دانستند  قدر 
ميرعاليى،  احمد  سجادپور،  عليرضا  شمقدرى، 
سوى  از  ميرزاخانى  هاشم  آقامحمديان،  شفيع 
جامعه  به  را  موفقيت  اين  سينمايى  امور  سازمان 

سينمايى و مردم ايران تبريك گفتند. 
از  نشان  كه  است  مهمى  نكته  حاوى  تبريكات  اين 
كشور  آن  از  كه  است  سينمايى  براى  شدن  حامى 
اينكه  ايرانيان.  ملى  غرور  به  نهادن  ارج  و  ماست 
مسئولين سينمايى فيلم «جدايى نادر از سيمين» را 
از آن سينماى ايران مى دانند و مهرورزانه به اين 
سينما مى نگرند و به حواشى و موج هاى سياسى 
نمى  وقعى  تازد،  مى  فيلم  اين  به  گاه  بى  و  گاه  كه 

نهند، درست ترين تصميم مديريتى است. 
اما متاسفانه جريانى كه پس از موفقيت فيلم به راه 
افتاده كه پيروزى فيلم را حاصل يك كار سياسى 
مى دانند و پيام تبريك برخى از وزارت خانه هاى 
خارجى را به اين فيلم را تعبير و تفسير مى كنند، 
نگاه نادرستى است كه موفقيت سينماى ايران را به 
پاى ديگرى مى نويسد و امضاى سينماى ايران را 
خط مى زند. بهتر آن است كه نگاهى منطقى به اين 
موفقيت داشته باشيم، فرزند سينماى ايران را از آن 

خود بدانيم، و از آن حمايت كنيم. 

نه آن كه حتى در رسانه ملى خبرى از آن منتشر 
نكنيم و اين موفقيت را براى همه مردم ايران قلمداد 
نكنيم. كارى كه سينماى اصغر فرهادى براى كشور 
ما كرد، كم از موفقيت هاى ورزشى و علمى ندارد و 
ما بايد به ارزش اين موفقيت واقف باشيم و بر آن 
بباليم، نه آن كه مخفى اش وقتى يك آدم سياسى به 
موفقيت يك اثر هنرى تبريك مى گويد، نخواهيم اثر 
هنرى را زير سوال ببريم، هنر مگر سياست است 
كه هر چيزى را ضرب در آن كنى، نتيجه سياسى 
بدهد؟ عجيب است وقتى مردم ايران تا اين حد از 
اين موفقيت خوشحال اند، چرا مى خواهيم با حرف 
و حديث در آوردن، اين شيرينى را به گفته رئيس 
سازمان سينمايى، به مذاق جامعه سينمايى خوش 

آمده را تلخ كنيم. 
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آزمون دوره هاى 
مختلف خوشنويسى در 

لندن برگزار شد

آزمون دوره هاى مختلف خوشنويسى فارسى در سطوح 
محل  در  ممتاز  و  عالى  خوش،   ، متوسط  مبتدى،  مختلف 

كانون توحيد در لندن برگزار شد.

تخصصى  آزمون  اين  پرشين،  نامه  هفته  گزارش  به 
كالسهاى  آموزان  هنر  از  نفر   30 از  بيش  حضور  با 
شهرهاى  از  ايرانى  هنر  اين  عالقمندان  و  خوشنويسى 

مختلف انگليس برگزار شد.

انجمن خوشنويسان ايران شعبه انگليس چهار سال پيش 
سرپرستى  و  لندن  در  ايران  فرهنگى  رايزنى  پشتيبانى  با 
رفته  رفته  كه  كرد  كار  به  آغاز  صالحى  مرتضى  استاد 
مورد استقبال هنر جويان ايرانى و ديگر عالقمندان فارسى 

زبان مقيم انگليس قرار گرفت.

انجمن  به  تصحيح  براى  هنرجويان  امتحانى  اوراق 
خوشنويسان در ايران ارسال مى شود و هنرجويانى كه 
اين آزمون را با موفقيت پشت سربگذارند گواهينامه خود 

را از انجمن خوشنويسان دريافت خواهند كرد.

كالس هاى شعبه لندن انجمن خوشنويسى در حال حاضر 
مى  برگزار  لندن  شهر  نقطه  سه  در  و  هفته  در  روز  سه 
شود ولى با توجه به استقبال عالقه مندان قرار است  دوره 
هاى آموزشى كوتاه مدت و همچنين مكاتبه اى در برخى 

شهرهاى ديگر انگليس نيز برگزار شود.

برپايى پايان دوره "تقويت روابط 
والدين و فرزندان " در مدرسه انديشه

روز دوشنبه 27 مارس آخرين جلسه دوره ى تقويت روابط والدين 
و فرزندان كه بمدت 13 هفته در مدرسه انديشه  با حضور گروهى 
از والدين و عالقمندان به مسائل مربوط به كودكان و جوانان برگزار 

مى شد به پايان رسيد. 
خانم  و  بود  شده  ريزى  برنامه  بارنت  شهردارى  توسط  فوق  دوره 
كاويانى  فرنگيس  خانم  و  رستم  مدرسه  آموزگار  نصيرى   پريسا 
آموزگار مدرسه انديشه موفق به گزراندن اين دوره شدند و سپس 
اين كالس ها را در مدرسه انديشه با همكارى يكد يگر به نحو احسن 

بر پا كردند. 

در مراسم پايانى اين دوره خانم ها 
Janie Robertson

Senior Family Support Practitioner
London Borough of Barnet

Zoe Kattah
Parenting Consortium Coordinator

Community Barnet
حضور داشتند و گواهينامه ى افرادى را كه موفق به پايان اين 
دوره شده بودند به آنان اهدا كردند، و ازشركتشان  در اين دوره 
تشكر كردند.  از آنان بخاطر اين  كه درجست وجوى راه كارهاى 
موفق   ، سالم  شاد،  فرزندانى  پرورش  براى  قبول  قابل  و  تازه 

ومسئول هستند قدر دانى نمودند. 
با  كه  بودند  معتقد  داشتند  شركت  ها  كالس  اين  در   كه  والدينى 
حضور در اين كالس ها راه كارهاى تازه ومفيدى براى آشنايى با 
دنياى فرزندان خود آموخته اند واين آشنايى به آنان كمك خواهد 
كردتا در آينده  با ديدى آگاهانه با مسائل و مشكالت فرزندانشان 

روبرو شوند.
شهردارى  از  مدرسه  مسئولين  طرف  از  انديشه  مدرسه  مدير 

بارنت و مسئولين  و بر گزار كنند گان اين دوره قدر دانى نمود.
عالقمند  كه  كسانى  نمودند  اعالم  انديشه  مديرمدرسه  پايان  در 
شماره       با  توانند  مى  باشند  مى  ها   كالس  اين  در  شركت  به 
07846508534  تماس بگيرند تا ترتيب شركتشان در دوره هاى 

آتى داده شود.  
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اروپا مخالفان دولت سوريه 
را به رسميت شناخت

وزراي خارجه اروپا در نشست بروكسل شوراي ملي سوريه را به 
رسميت شناختند

اساسى  قانون  اجراي  دستور  سوريه،  رييس جمهورى  اسد،  بشار 
جديد اين كشور را صادر كرد

«شوراى  كه  كرد  اعالم  بروكسل  در  خود  نشست  در  اروپا  تحاديه 
رسميت  به  سوريه  مردم  قانونى  نماينده  عنوان  به  را  سوريه»  ملى 

مى شناسد.

به نقل از روزنامه القدس العربى، اتحاديه اروپا پس از نشست شوراى 
«اتحاديه  كرد:  اعالم  و  صادر  بيانيه اى  بروكسل  در  خارجى  امور 
اروپا از مخالفان سورى در راستاى مبارز اتشان براى كسب آزادى، 
اعضاى  همه  با  است  آماده  و  مى كند  حمايت  دموكراسى  و  كرامت 
آن به عنوان نمايندگان مخالفان سورى كه به پرهيز از خشونت و 

دموكراسى پايبندند، همكارى كند.»
در اين بيانيه آمده است كه اتحاديه اروپا شوراى ملى سوريه را به 
مسالمت آميز  تغييرات  دنبال  به  كه  سورى ها  قانونى  نماينده  عنوان 

دموكراتيك هستند، تاييد مى كند.
اتحاديه اروپا از مخالفان سورى خواست تا با نظارت اتحاديه عرب 
هماهنگى هاى الزم را براى انتقال مسالمت آميز انجام دهند تا سوريه 
به سمت دموكراسى با ثبات و تضمين كننده حقوق اقليت ها حركت 
دوستان  كنفرانس  نخستين  برگزاري  از  همچنين  اروپا  اتحاديه  كند. 
استقبال  برداشت،  در  كنفرانس  اين  كه  نتايجي  و  تونس  در  سوريه 
كرد. از سوى ديگر، مخالفان سورى مدعي شدند كه در درگيرى هاي 
دوشنبه در مناطق مختلف سوريه از جمله «حمص»، «ادلب» و «حلب» 
66 نفر جان خود را از دست دادند.بنا به ادعاي آنان، مناطقى از شهر 
حمص از جمله «بابا عمرو» كه در كنترل مخالفان مسلح است، براى 
بيست وپنجمين روز توسط ارتش دولتى گلوله باران شد. خودروهاى 
صليب سرخ جهانى نيز توانستند سه زخمى را از منطقه بابا عمرو 
هم  ديده  آسيب  غربى  روزنامه نگاران  آنها  ميان  در  كه  كنند  خارج 
ديده مى شوند. مخالفان همچنين در ادامه ادعاهاي خود آورده اند كه 
شهر «دوما» در اطراف دمشق روز يكشنبه شاهد اعتصاب عمومى 
سوريه»  آزاد  فرمانده «ارتش  االسعد»  ديگر، «رياض  سوى  از  بود. 
مدعى شد كه نيروهاى متمرد ارتش در درگيرى با نيروهاى دولتى 
در روستاهاى حلب سه بالگرد را سرنگون كردند. االسعد به الجزيره 
گفت: «در اين درگيرى ها ده ها تن از نيروهاى دولتى كشته يا زخمى 

شدند.»
در تحولى ديگر، صليب سرخ بين الملل اعالم كرد كه نيروهاى صليب 
و  غذايى  كمك هاى  و  شوند  «حماه»  شهر  وارد  شدند  موفق  سرخ 

دارويى را ميان 12 هزار نفر توزيع كنند.
تحريم هاى جديد اروپا عليه سوريه

در  خود  ديروز  نشست  در  همچنين  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزراي 
بروكسل بر سر تحريم بانك مركزي سوريه به توافق رسيدند.

به گزارش ايلنا به نقل از رويترز، برخي مسووالن اروپايي گفتند كه 
و  سوريه  مركزي  بانك  عليه  را  جديدي  تحريم هاي  خارجه،  وزراي 

برخي وزراي دولت سوريه تصويب كردند. 
اين مسووالن افزودند: «انتظار مي رود كه تحريم هاي جديد كه شامل 
و  سوريه  دولت  با  قيمت  گران  فلزات  ديگر  و  طال  تجارت  ممنوعيت 
هفته  همين  مي شود،  سوريه  از  كاال  هوايي  حمل ونقل  ممنوعيت  نيز 
به اجرا دربيايد.» تحريم هاي جديد اروپا در شرايطى اعمال مى شود 
و  تحريم  را  سوريه  از  نفت  واردات  سپتامبر  ماه  اروپا  اتحاديه  كه 
شخصيت هاي ديگري در دولت سوريه را به فهرست تحريم هاي خود 
«بشار  جمله  از  و  سوري  مسوول   100 از  بيش  بود.  كرده  اضافه 
قرار  اروپا  تحريم هاي  فهرست  در  سوريه  رييس جمهوري  اسد» 
دارند. همچنين شركت هاي اروپايي از همكاري تجاري با شركت ها و 

سازمان هاي سوري منع شده اند.
اسد دستور اجرايى شدن قانون اساسى جديد را صادر كرد

سوريه  رييس جمهوري  اسد»،  «بشار  كه  است  حالى  در  همه  اين 
مردم  تاييد  مورد  كه  كشور  اين  جديد  اساسي  قانون  تا  داد  دستور 

قرار گرفت، در روزنامه رسمي منتشر شود. 
 به نقل از خبرگزارى رسمى سوريه، سانا، با انتشار قانون اساسي 
سرلشكر  مي شود.  اجرايي  قانون  اين  رسمي،  روزنامه  در  جديد 
گفت:  مطبوعاتى  كنفرانسى  در  سوريه  كشور  وزير  الشعار»  «محمد 
اساسى  قانون  همه پرسى  در  شركت كنندگان  آراى  نهايى  «شمارش 
سوريه كه روز يكشنبه برگزار شد، نشان مى دهد كه هشت ميليون 
و 376 هزار و 447 نفر و به عبارتى 4/57 درصد واجدين شرايط در 

انتخابات شركت كردند.» 
يعنى 4/89  نفر  و 319  هزار  و 490  ميليون  هفت  كه  افزود  الشعار 
و  كردند  اعالم  جديد  اساسى  قانون  با  را  خود  موافقت  درصد 
همچنين 132  بودند.  نفر  و 208  هزار  نبودند 753  موافق  كسانى كه 
گزارش  اين  بنا بر  است.  باطله  راى هاى  جزو  نيز  راى   920 و  هزار 
14 ميليون و 589 هزار و 954 نفر از مردم سوريه حق شركت در 

همه پرسى داشتند. 
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جمعه و شنبه ها موزيك زنده 

بين الملل
تازه ترين ادعاى ويكى ليكس

 روسيه كد موشك هاى 
ايرانى را لو داد؟ 

تازه ترين اسناد منتشر شده از سوى ويكيليكس حاكى از آن است 
كه اسرائيل و روسيه سال ها پيش قراردادى را منعقد كرده اند كه 
به موجب آن اسرائيل كد سيستم هاى يو اى وى كه به گرجستان 
فروخته بود را در اختيار روسيه گذاشته و در مقابل آن كد هاى 

سيستم دفاع هوايى ايران را از روسيه دريافت كرده است.
تازه ترين اسناد منتشر شده از سوى ويكيليكس حاكى از آن است 
كه اسرائيل و روسيه سال ها پيش قراردادى را منعقد كرده اند كه 
به موجب آن اسرائيل كد سيستم هاى يو اى وى كه به گرجستان 
فروخته بود را در اختيار روسيه گذاشته و در مقابل آن كد هاى 

سيستم دفاع هوايى ايران را از روسيه دريافت كرده است.
ويكيليكس با انتشار ايميل هاى فرستاده شده بين كارمندان شركت 
استرتفورد( شركت جاسوسى بين المللى در آمريكا) مدعى شده كه 
اين ايميل ها نشان مى دهد روسيه و اسرائيل براى دسترسى به كد 
سيستم هاى نظارتى و دفاعى ايران و گرجستان قراردادى متقابل 

منعقد كرده اند.
اين در حالى است كه گرجستان با توجه به اختالفاتى كه با روسيه 
و  است  اهميت  حائز  كرميلن  مقامات  براى  امينتى  نظر  از  دارد 
هرگونه اطالعات در مورد ساختار دفاعى اين كشور مى تواند برگ 
برنده اى براى مسكو باشد. از سوى ديگر واضح است كه ايران نيز 
دشمن شماره يك اسرائيل در منطقه به شمار مى رود و اسرائيلى 
ها در سال هاى اخبر به شدت سرگرم گرد آورى اطالعات در مورد 

سيستم هاى نظارتى و دفاعى ايران بوده اند.
سيستم  كد  روسيه،  با  قراردادش  طبق  اسرائيل  كه  شود  مى  گفته 
هاى هوايى را كه به گرجستان فروخته در اختيار روسيه قرار داده 
تا رديابى آنها آسان تر باشد و در مقابل روسيه كد هاى سيستم 
هاى دفاع موشكى تور- ام 1 فروخته شده به ايران را به اسرائيل 

داده است.
اين در شرايطى است كه در چند ماه موضوع اقدام نظامى اسرائيل 
عليه ايران بار ديگر داغ شده و شمارى از مقامات اسرائيلى با وجود 
تاكيد  ايران  عليه  نظامى  گزينه  بودن  ميز  روى  بر  آمريكا  مخالفت 

دارند.
جنگ  از  پيش  قرارداد  اين  تاريخ  كه  است  آن  از  حاكى  ها  نشانه 
گرجستان در آگوست 2008 است، زمانى كه نيرو هاى  روسيه – 
روسيه به گرجستان هجوم بردند. اما در همان زمان نيز گرجستان 

از تسليحات اسرائيلى استفاده كرده است.
در بخش ديگرى از اين گزارش نيز به ماجراى فروش موشك هاى 
اس 300 از سوى روسيه به ايران اشاره شده است. هرچند قرارداد 
فروش اين موشك ها نيز منعقد شده بود اما روس ها در سال 2011 
به طور رسمى از فروش اس 300 به ايران صرفنظر كرده و با لغو 
قرار داد، پيش پرداخت ايران را نيز پس دادند. در اين گزارش آمده 
است كه اسرائيل و تركيه به طور نزديكى در زمينه متقاعد ساخت 
روسيه براى پرهيز از فروش اين موشك ها به ايران همكارى كرده 
يونان،  به  نيز  را  ها  موشك  از  نوع  اين  روسيه  ديگر  سوى  از  اند. 
رقيب قديمى تركيه فروخته بود و ترك ها همواره در تالش براى 

دستيابى به كد موشك هاى فروخته شده به يونان بودند.
از  حاكى  ها  گزارش  برخى  نيز  پيش  چندى  كه  است  حالى  در  اين 
آن بود كه حمالت سايبرى اسرائيل به برنامه هاى هسته اى ايران 
نيز مى تواند با اطالعات به دست آمده از سوى روسيه انجام شده 

باشد.
ها  پروژه  از  شمارى  در  كه  است  ايران  اى  هسته  شريك  روسيه 
دقيقى  اطالعات  و  كرده  ايران  روانه  را  خود  اى  هسته  دانشمندان 
نيز در اين زمينه دارد. البته رژيم اسرائيل طبق سياست هميشگى 
خود هيچگاه مسئوليت حمالت سايبرى به تاسيسات هسته اى ايران 
جمهورى  اما  است  نگرفته  عهده  بر  را  نت  استاكس  ويروس  مانند 
اسالمى تاكيد دارد كه اسرائيل و آمريكا در پشت پرده اين حمالت 

حضور دارند. منبع: ديپلماسى ايرانى

ميت رامنى رقبا را جا گذاشت
آمريكا  جمهورى خواه  حزب  مقدماتى  انتخابات  برنده  رامنى،  ميت 
در ايالت وايومينگ براى تعيين نامزد اين حزب در انتخابات آينده 

رياست جمهورى اين كشور شد. 
وايومينگ  ايالت  جمهورى خواهان  شينهوا،  خبرگزارى  از  نقل  ،به 
آمريكا در طول ماه فوريه مشغول برگزارى انتخابات مقدماتى در 
يعنى  ناحيه  اين 23  از  ناحيه  آخرين  و  بودند  ايالت  اين  ناحيه   23
خود  مقدماتى  انتخابات  شب  چهارشنبه  نيز  كانتى"  "سوييت واتر 

را برگزار كرد. 

بر اساس نتايجى كه حزب جمهورى خواه آمريكا در ايالت وايومينگ 
اين  ماساچوست  ايالت  سابق  فرماندار  رامنى،  ميت  كرد،  منتشر 

كشور توانسته در اين ايالت 39 درصد آرا را به دست آورد. 
ايالت  از  سابق  سناتور  و  رامنى  رقيب  سانتوروم،  ريك  همچنين 
مقام  در  وايومينگ  ايالت  آراى  درصد  كسب 32  با  نيز  پنسيلوانيا 
دوم جاى گرفت و ران ُپل و نيوت گينگريچ، دو نامزد ديگر انتخابات 
كسب 21  با  ترتيب  به  كدام  هر  نيز  جمهورى خواه  حزب  مقدماتى 
قرار  چهارم  و  سوم  جايگاه هاى  در  آرا  درصد  هشت  و  درصد 

گرفتند. 

ميت رامنى روز سه شنبه در انتخابات مقدماتى حزب جمهورى خواه 
پيروزى  و  بود  شده  پيروز  نيز  ميشيگان  و  آريزونا  ايالت هاى  در 

رقابت هاى  در  وى  متوالى  پيروزى  سومين  وايومينگ  ايالت  در 
انتخابات مقدماتى اين حزب طى هفته جارى محسوب مى شود.
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نگراني گروه 20 از اوضاع 
اقتصاد جهان

سران گروه 20 در پايان نشست خود در مكزيك ضمن اشاره به رشد 
اندك اقتصاد جهانى اعالم كردند كه اوضاع اقتصادى جهان در مرحله 
گروه  مالى  رهبران  رويترز،  خبرگزارى  از  نقل  دارد.به  قرار  خطرناكى 
20 در پايان نشست دو روزه خود در «مكزيكو سيتى» اعالم كردند كه 
اقتصاد جهانى با رشد نسبتا كمى به پيش مى رود، اما هشدار دادند اين 

اقتصاد هنوز در مرحله خطرناكى قرار دارد.
رهبران مالى جهان گفتند صندوق بين المللى پول زمانى به اتحاديه اروپا 
كمك مالى خواهد كرد كه كشورهاى عضو اين اتحاديه با ادغام صندوق 
كمك هاى  صندوق  موجودى  اتحاديه،  اين  دائمى  و  موقت  مالى  ثبات 

اضطرارى خود را به يك تريليون دالر افزايش دهند.
«كريستين الگارد» رييس صندوق بين المللى پول در اظهاراتى اعالم كرد: 
كرد  خواهد  مالى  كمك  اروپا  اتحاديه  به  زمانى  پول  بين المللى  صندوق 
كه كشورهاى عضو اين اتحاديه با ادغام صندوق ثبات مالى موقت و 
دائمى اين اتحاديه، موجودى صندوق كمك هاى اضطرارى حوزه يورو 
را افزايش دهند، در آن صورت صندوق بين المللى پول از چين و ژاپن 
خواهد خواست به ميزان 500 تا 600 ميليارد دالر، موجودى صندوق 
بين المللى پول را افزايش دهند، تا اين صندوق بتواند به اتحاديه اروپا 

وام اضطرارى ارائه دهد.
انتظار مى رود سران اروپا در اجالس دو روزه خود، در روزهاى اول و 
دوم ماه آينده در بروكسل، در مورد ادغام دو صندوق موقت و دائمى 

كمك هاى اضطرارى اين اتحاديه تصميم بگيرند. 

*************
برنده نوبل اقتصاد:

اقتصاد اروپا تا 19 ماه آينده وارد 
ركود مى شود

برنده جايزه نوبل اقتصاد پيش بينى كرد تا 19 ماه آينده اقتصاد اروپا با 
ركود روبه رو و يونان از منطقه يورو خارج مى شود.به نقل از بلومبرگ، 
در  اقتصادى  رياضت  سياست هاى  اجراى  كرد  تصريح  كروگمن  پل 
يونان با هدف كاهش بدهى و كسرى بودجه تاثير منفى شديدى بر رشد 
و رونق اقتصادى اين كشور داشته است و در شرايط كنونى اين كشور 
هيچ راهى جز خروج از منطقه يورو نخواهد داشت.او در ادامه افزود: 
عملكرد اقتصادى يونان طى ماه هاى گذشته به شدت نااميدكننده بوده 
راهى  كشور  اين  مى دهد  نشان  اقتصادى  تحليل هاى  و  تجزيه  و  است 
جز خروج از منطقه يورو نخواهد داشت .او در ادامه گفت نمى توان با 
اطمينان كامل نسبت به اتفاقات 19 ماه آينده در اتحاديه اروپا اظهار نظر 
كرد ولى پيش بينى من اين است كه اقتصاد اروپا با ركود روبه رو خواهد 

شد و يونان از منطقه يورو خارج مى شود.

به دليل نگرانى از كاهش تقاضا قيمت 
نفت افت كرد

تقاضا،  كاهش  چشم انداز  زيرا  كرد.  افت  اندكى  نفت  قيمت  سه شنبه، 
نگرانى از احتمال اختالل در عرضه نفت به دليل تنش بين ايران و غرب 
را تحت الشعاع قرار داد.در معامالت الكترونيكى بورس نيويورك بهاى 
نفت خام براى تحويل در ماه آوريل 6 سنت كاهش يافت و به 50/108 
دالر در هر بشكه رسيد.در پايان معامالت روز دوشنبه ارزش قراردادها 
با سقوط 21/1 دالرى در رقم 56/108 دالر ثابت شد. ديروز در لندن، 
نفت خام برنت 57 سنت افت كرد و بشكه اى 60/123 دالر معامله شد. 
كشورهاى غربى مدعى هستند كه ايران قصد دارد سالح هسته اى توليد 
كند، اما تهران اين ادعا را رد مى كند و هشدار داده است در واكنش به 
هرگونه تهديدى صادرات نفت را متوقف خواهد كرد. به رغم اين مساله، 
برخى تحليلگران براين باورند كه قيمت نفت با كاهش روبه رو مى شود، 
درپى  را  نفت  براى  تقاضا  بيشتر  كاهش  اروپا  شكننده  اقتصاد  زيرا 
خواهد داشت و درنتيجه قيمت اين كاال تنزل خواهد كرد. تحليلگران مركز 
كپيتال اكونوميكس در گزارشى عنوان كردند: «پيش بينى مى كنيم قيمت 
نفت امسال به شدت دچار كاهش خواهد شد، زيرا كاهش تقاضا تاثير 
همچنين  گزارش  اين  برد.»در  خواهد  ميان  از  را  ايران  درمورد  نگرانى 
آمده است احتمال تزريق نفت توسط آژانس بين المللى انرژى يا آمريكا 
نيز به كاهش قيمت نفت كمك مى كند. آژانس بين المللى انرژى در ژوئن 
سال 2011 براى كاستن از تاثير منفى قيمت باالى نفت بر اقتصاد جهان 
كپيتال  مركز  گزارش  به  كرد.  بازار  روانه  را  خود  استراتژيك  ذخاير 
اكونوميكس درصورتى كه آژانس بين المللى انرژى نفت بيشترى نسبت 
در  دالر  اندازه 10  به  برنت  خام  نفت  قيمت  كند،  تزريق  سال 2011  به 
هر بشكه سقوط خواهد كرد. در ديگر معامالت بورس نيويورك بنزين 
هر  در  دالر  به 45/2  طبيعى  گاز  قيمت  و  شد  معامله  دالر  گالنى 30/3 

1000 فوت مكعب رسيد. 

اقتصاد

سوسياليسم 
بازار آزاد

ديويد بروكز / مترجم: محمد ژياليى
منبع: نيويورك تايمز

پارليررا  ميد  اوباما،  رييس جمهور  آقاى  اميدوارم 
بشناسد كه بر روى سخنرانى اش در مورد وضعيت 
آمريكا (1)، كار مى كرد. پارلير موضوع مقاله اخير آدام 
ديويدسون بود كه در شماره اخير مجله آتالنتيك به 

چاپ رسيد.

وقتى پارلير جوان بود پدرش او را ترك كرد و به دليل مستى به 

هنگام رانندگى تصادف كرد و به همراه 4 تن از اعضاى خانواده 
دبيرستان  در  بود،  كوش  سخت  و  باهوش  بسيار  ميد  شد.  كشته 

بسيار موفق بود، اما در سال آخر حامله شد.
ناتوانى در انجام وظايف و مسووليت ها موجب شد تا طالق بگيرد 
و به اين ترتيب روياهاى دانشگاهى وى بر باد رفت. او مدتى به كار

موقتى پرداخت.
عنوان  به  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  كه  شد  باعث  او  كارى  اخالق 
كارگر غيرماهر در شركت SMP كه انژكتور سوختى توليد مى كند، 

مشغول به كار شد.
او  مى گيرد.  دستمزد  دالر   13 كار  ساعت  هر  ازاى  به  پارلير 
پردرآمدترين كارگران كارخانه شود، اما  دوست دارد كه يكى از 
دارند.  مهارت ها  در  بزرگ  جهش هاى  به  نياز  امروز،  كارخانه هاى 
موفقيت  براى  پارلير  كه  چيزهايى  تمام  به  اشاره  با  ديويدسون 
مجبور است فرا بگيرد، مى نويسد كه احساس مى كند كه اين ظالمانه 

است. او نمى داند كه كامپيوتر، ماشين ها را به حركت در مى آورد.
«او در مورد مثلثات و حساب ديفرانسيل و انتگرال چيزى نمى داند، 
او ويژگى هاى ابزار برش يا فلزات را فرا نگرفته است. او در مورد 
مفهوم  يا  نمى داند  چيزى  ميكرون   25/0 تلورانس  حفظ  چگونگى 

تلورانس يا ميكرون را در اين ميانه».
يك نگرش خوب براى مالكان كارخانه، وادار كردن پارلير به كسب 

مهارت تا حد مقدور است.
با توجه به موقعيت او، به دست آوردن مهارت هاى موردنياز براى 

درك روياى آمريكايى سخت است.

بين  متقابل  تاثير  كه  چرا  است؛  مهم  بسيار  ديويدسون  مقاله 
(تك  اجتماعى  و  تكنولوژى)  و  شدن  (جهانى  اقتصادى  نيروهاى 

والدينى و كاهش حمايت اجتماعى) را نشان مى دهد.
را  كار  نيروى  براى  تقاضا  تكنولوژيكى  تغييرات  و  شدن  جهانى 
افزايش مى دهد؛ فروپاشى اجتماعى ارضاي اين تقاضا را سخت تر 

مى كند.
در سراسر آمريكا، ميليون ها مادر نمى توانند مهارت كسب كنند و 
دليل آن نبود سيستم حمايتى مناسب است تا بتواند براى افزايش 

كارآيى تالش كنند.
محيط هاى  در  زيرا  دارند؛  فقيرانه  زندگى  كودك  ميليون  ده ها 
آشفته اى رشد مى كنند كه در آن به دست آوردن مهارت هاى الزم 
اجتماعى، سازمانى و آموزشى براى تبديل شدن به يك نيروى كار 

بهره ورى بسياردشواري دارد.
زيرا  مى گيرد،  قرار  نابودى  معرض  در  مرد  ميليون  ده ها  زندگى 
روابط  درگير  آنها  زيرا  مى دهند؛  آموزش  بد  را  پسران  مدارس 
طوالنى مدت كه عادات خوب را القا مى كند، نمى شوند و زيرا مردان 

متزلزل كارهاى سست و مخرب انجام مى دهند.

يافته  افزايش  شدت  به  زنان  دستمزد  گذشته،  سال   40 طول  در 
است، اما به عنوان مثال مايكل گرين استون و آدام لونى از شركت 
هميلتون پروجكت مورد بررسى قرار گرفتند، متوسط درآمد مردان 
28 درصد و نرخ مشاركت مردان در نيروى كار 16 درصد كاهش 
داشته است. اگر از اين به بعد كسى در مورد ركود دستمزد با شما 
صحبت كرد آن را به موضوع جنسيت در اين مقوله متوجه سازيد.
ركود  اين  در  عوامل  تنها  تكنولوژيكى  تغييرات  و  شدن  جهانى 
نيستند، بلكه بدتر شدن چشم انداز اجتماعى و اخالقى در جامعه به 

ويژه براى مردان نيز در اين ركود تاثيرگذار بوده است.
نقص هاى موجود در عادت هاى سياسى امروز ما در اين است كه 
به نظر نمى رسد هيچ يك از طرفين قادر به بحث در مورد فعل و 

انفعال هاى موجود در نيروهاى اقتصادى و اجتماعى باشند.
از  بيش  آنچه  اكنون  كه  مى گويند  جمهورى خواه  نامزدهاى  بيشتر 
و  سبك تر  قوانين  اما  است.  بيشتر  سرمايه گذارى  است  نياز  همه 
ماليات كمتر نخواهد توانست به ميدپارلير ها كمك كند براى كسب 

مهارت هايى كه براى رقابت كردن نياز دارند.
به  فقرا  وضع  بهبود  از  را  خود  تاكيد  حال  عين  در  دموكرات ها 
توزيع ثروت تغيير داده اند. كانديداهاى دموكرات چندان تاكيدى بر 
آموزش ابتدايى و ساختن اجتماع نمى كنند. در عوض نمايش چرند 
و شبه پوپوليستى «وال استريت را اشغال كنيد»را كه التيام بخش 

قشر تحصيلكرده است،مى پذيرند.
اين اخالق ماترياليستى بر كاهش نابرابرى تاكيد مى كند تا گسترش 
افزايش  آنها  سياستى  نسخه هاى  انتهاى  گاهى  و  ابتدا  فرصت ها. 
احساس  شما  مى شود  باعث  امر  اين  است.  ثروتمندان  بر  ماليات 
بيزار  مالى  امور  در  موجود  طمع  و  حرص  از  است  بهتر  كه   كنيد 
باشيد. اين امر هيچ درمانى براى مسائل اجتماعى مانند فروپاشى 
خانواده ندارد، كه توضيح مى دهد چرا مهارت هاى آمريكايى ها در 

تغييرات تكنولوژى بهبود نمى يابد.

آمريكا  اقتصادى  پويايى  احياى  مورد  در  اوباما  پرزيدنت  اگر 
مصر است، به يك رويكرد تهاجمى دو جانبه نيازمند است: آزادى 
اقتصادى بيشتر در تركيب با ساختار اجتماعى بهتر، تركيب حمايت 

بيشتر با رقابت بيشتر.
مدرسه  در  نظرسنجى  يك  انجام  با  ريكين  جان  و  پورتر  مايكل 
بازرگانى  هاروارد از حدود 10,000 نفر روشن ساختند، براى اينكه 
شركت ها تجهيزات خود را در اياالت متحده مستقر كنند اوباما بايد 
كردن  ساده  شركت ها،  بهره  نرخ  كاهش  ماليات ها،  ميزان  كاهش 
مقررات، منعطف تر كردن قوانين مهاجرت و برقرارى تعادل بودجه 

در بلند مدت را در دستور كار قرار دهد.

براى تامين نيروى كار ماهر براى كارخانه هايشان اوباما مجبور 
است با چند سياست پيش رود:

بهتر  هماهنگى   ،(2) دانش  سپاه  مانند  موفق  آموزشى  برنامه هاى 
بين دانشگاه ها و كارفرمايان، ارتباط بهتر با اساتيد نخبه، افزايش 

حمايت ها از كودك و آموزش ابتدايي بهتر.
اين دستورالعمل در بخش سرمايه آزاديخواه و در بخش سرمايه 
نمى روند،  تمركز  سمت  به  سياست  سه  اين  عمل گراست.  انسانى 
شجاعانه ترين سياست را از بينشان انتخاب كنيد. اين چيزى است 

كه به ميدپارلير و ميليون ها همانند او يارى مى رساند.

پاورقي:
State of the Union address 1-

روساى جمهور اياالت متحده آمريكا در جلسه مشترك نمايندگان 
سخنرانى  آمريكا  متحده  اياالت  كنگره  سناى  و  نمايندگان  مجلس 
ساالنه اى انجام مى دهند كه اصطالحا سخنرانى وضعيت كشور نام 

دارد. در اين سخنرانى ها 
عرصه  در  را  خود  كارى  برنامه هاى  عمده ترين  جمهور  روساى 

داخلى و خارجى براى يك سال بعد تشريح مى كنند. 
Job Corps 2-

به منظور آموزش هاى اوليه و شغلى افراد مختلف و ارائه مدرك 



99 هفته نامه پرشين جمعه 12 اسفند ماه 1390 - شماره 238
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
اقتصاد

موسسه بين المللى تحقيقات صلح گزارش داد

با وجود بحران اقتصادى 
بازار خريد و فروش سالح 

جهان گرم است
 نگاهى به آمار و حجم مبادالت تسليحاتى كشورهاى 
و  مالى  بحران  به رغم  كه  است  آن  از  حاكى  مختلف 

اقتصادى جهان ميزان فروش و عايدات كنسرسيوم هاى 
تسليحاتى با رشد همراه بوده است. به گزارش ايسنا، 
روزنامه آلمانى «دى ولت» در گزارشى كه به استناد 
صلح  تحقيقات  بين المللى  موسسه  ساالنه  گزارش 
«به  رغم  است:  آورده  شده،  ارائه  (سيبرى)  استكهلم 
ميزان  جهانى،  رشد  به  رو  واقتصادى  مالى  بحران 
با  ديگر  بار  جهان  تسليحاتى  كنسرسيوم هاى  فروش 

رشد همراه بوده است.

به اين ترتيب با وجود پيامدهاى ملموس بحران مالى و 
اقتصادى، ميزان درآمد توليدكنندگان تسليحات نظامى 
با رشدى معادل يك درصد به  411/1 ميليارد دالر( 305 
است.  رسيده  ميالدى  گذشته  سال  در  يورو)  ميليون 

گرچه ميزان افزايش فروش كنسرسيوم هاى تسليحاتى 
آن  از  قبل  سال  با  مقايسه  در  سال  2010  در  جهان 
كمتر بوده است و با آنكه در سال  2009، اين صنايع 
افزايش  درصد  به  7  را  خود  فروش  ميزان  توانستند 
دهند؛ با اين حال رشد يك درصدى صنايع تسليحاتى 
يا  ماشين سازى  همچون  بخش ها  اكثر  كه  درشرايطى 
صنايع خودرو به دليل بحران اقتصادى رشد كمتر از 
چرا  است؛  توجه  قابل  امرى  نيز  داشته اند  درصد  يك 
كه توليدكنندگان سالح توانستند بازار و ميزان فروش 

خود را به حالت ثابت نگه دارند.

موسسه  تسليحاتى  مسائل  كارشناسان  از  يكى   
گفت  مى توان  واقع  در  گفت:  ارتباط  اين  در  «سيبرى» 
كه خريداران سالح، همان دولت ها هستند. به گفته  او 
از زمان حوادث و حمالت  11 سپتامبر  2001 تاكنون 
دولت هاى مختلف به شدت بر تالش خود براى افزايش 
آن  از  كه  گونه اى  به  افزوده اند؛  تسليحاتى شان  توان 
زمان تاكنون ميزان فروش و عايدى ناشى از تجارت 
تسليحاتى در سطح جهان به  60 درصد افزايش يافته 
است. در اين ميان كنسرسيوم و شركت هاى آمريكايى 
پيشتاز خريد و فروش سالح بودند به گونه اى كه از 
ميان  10 شركت كه از بزرگترين توليدكنندگان سالح 
محسوب مى شوند، هفت شركت به آمريكا تعلق دارند. 
در اين فهرست مجموع مقر  44 شركت نيز در آمريكا 

قرار گرفته است. 

عالوه بر اين طبق اين گزارش وجود كنسرسيوم هايى 
ميليارد  معادل  36  فروشى  با  مارتين»  «الكهيد  چون 
دالر در صدر فهرست شركت هاى فروشنده تسليحات 
كنسرسيوم هايى  فهرست  اين  در  مى خورد.  چشم  به 
شركت  و  دوم  مرتبه  در  انگليس   BAE كنسرم  چون 
مشترك آلمانى ـ فرانسوى EADS در جايگاه هفتم و 
شركت ايتاليايى «فين مچانيكا» نيز در جايگاه هشتم به 

چشم مى خورد. 

پليس آمريكا به دنبال 
بزرگ ترين تبهكاران مالى

 

در  را  مالى  اختالس  مورد   100 مى خواهد  فدرال  آمريكا  پليس 
وال استريت پيگيرى كند و گروه بزرگى از تبهكاران مالى را به دام 
اندازد. شبكه اطالعاتى اين تبهكاران بسيار پيچيده تر از آنى است 

كه پليس تصور مى كرد.
معتقد  بى  آى)  (اف  آمريكا  فدرال  پليس  وله،  دويچه  گزارش  به   
است يك جنگ تمام عيار را شروع كرده است؛ آن هم عليه شبكه اى 
بسيار درهم تنيده با ارتباطات وسيع، با گانگستر هاى وال استريت! 
اف بى   آى گفته است قصد دارد بيش از 120 نفر را بازداشت كند 
كه در وال استريت مشغول رد و بدل كردن اطالعات مالى مهم و 

دست كارى در بازارهاى مالى اند.
بنا بر تحقيقات اف بى  آى عده اى كه دست اندركار اين گونه جرائم 
مالى هستند، بيش از دو برابر اين رقم است. كسانى كه اطالعاتى 
فروش  با  و  دارند  اختيار  در  مختلف  شر كت هاى  درباره  ذى قيمت 
در  كالن  سوء استفاده هاى  امكان  مالى  سوداگران  به  اطالعات  اين 

نوسانات بازار سهام را فراهم مى كنند.
بار  اولين  كه «اين  است  نوشته  باره  اين  در  ژورنال  استريت  وال 

است كه اف بى  آى دست به چنين افشاگرى مى زند.»
چتر حمايتى تبهكاران مالى

با اين اقدام اف بى  آى ابعاد جديدى از رسوايى در مهم ترين مركز 
مالى آمريكا از پرده بيرون مى افتد. رسوايى اي كه از سال 2009 
به اين سو درباره اش بارها گزارش شده  است. ماموران تا به حال 
صندوق هاى  در  غيرقانونى  فعاليت هاى  مشغول  كه  نفر   66 عليه 
محكوم  نفرشان   57 كه  كرده اند  شكايت  بوده اند،  تامينى  بزرگ 

شده اند.
معروف ترين چهره اين تبهكاران مالى راج راجاراتنام بود كه يك 
و  شركت ها  ارشد  مديران  سهام،  بازار  فعاالن  از  اطالعاتى  شبكه 
چتر  از  استفاده  با  او  بود.  ساخته  خود  براى  درجه  يك  وكالى 
حمايتى و اطالعاتى اين شبكه مبلغى حدود 75 ميليون دالر به جيب 
زد. راج راجاراتنام سال گذشته ميالدى به 11 سال زندان محكوم 
داده  موقعيت  اين  با  فردى  به  حال  به  تا  كه  حكمى  باالترين  شد. 

شده است.
تبهكاران مالى دنياى مدرن و هاليوود

ديود چاوز، يك سخنگوى اف بى آى به وال استريت ژورنال گفته 
را  زمينه  اين  در  پيگيرى  مى خواهد  آمريكا  فدرال  پليس  كه  است 
كه  هستند  سوء ظن  مورد  بزرگى  گروه  او  گفته  به  دهد.  گسترش 
مى شود.او  جمع آورى  آنها  شكايت  از  و  اطالعات  حاضر  حال  در 
آنى  از  وسيع تر  و  عميق تر  بسيار  جست وجوها  كه  مى كند  تاكيد 
جلو مى رود كه در ابتدا تصور مى شد. وال استريت ژورنال در اين 
باره نوشته است: «اين احتماال بزرگ ترين اقدام پليس عليه تبهكاران 
مالى در تاريخ مدرن است».در دهه هشتاد موارد زيادى رسوايى 
مالى برمال شد. اوليور استون، كارگردان سينما موضوع را به يك 
فيلم ماندگار به نام «وال استريت» در تاريخ سينما ثبت كرد. فيلمى 
آدمى  سهام،  بازار  فعال  يك  نقش  در  داگالس  مايكل  بازيگرى  با 
با  است.  نبرده  اخالق  و  شرم  از  بويى  كه  گذاشت  نمايش  به  را 
امكانات جديد، بورس بازان مى توانند در عرض چند ثانيه سودهاى 
داشتن  كنند.  خود  نصيب  ارز  بازار  نوسانات  از  را  سرسام آورى 
درباره  شركت ها و معامالتى كه آن ها مى كنند،  اطالعات محرمانه 
مى تواند اين سودآورى را در ابعادى بسيار بزرگ تر ممكن سازد.

اين  حاضر  حال  در  كه  شبكه هايى  آى،  بى  اف  تحقيقات  براساس 
و  سريع تر  حرفه اى تر،  مراتب  به  مى كنند  بدل  و  رد  را  اطالعات 

وسيع تر از دهه 1980 ميالدى هستند.
اقتصادى،  تحليل گران  بانك داران،  از  متشكل  هستند  شبكه اى  اينها 
سهام. بازار  فعاالن  همراه  به  شركت ها  مديران  و  مالى  مشاوران 

درون  از  افرادى  مقابل  در  كه  مى كند  تاكيد  آمريكا  فدرال  پليس 
و  اسناد  و  دارند  همكارى  آى  اف  بى  با  كه  هستند  هم  شركت ها 

مدارك مشكوك را در اختيار ماموران قرار مى دهند.

مايكل داگالس در نقش حامى اف بى  آى
اين بار مايكل داگالس هنرپيشه هم به كمك اف بى آى آمده و در 
مى گويد  مالى  تبهكاران  عليه  پليس  تحقيقات  از  حمايت  در  تبليغى 
فيلمى كه بازى كرده اگرچه ساختگى بوده، اما موضوع فيلم كامال 
بى  آى  اف  با  مى خواهد  سهام  بازار  فعاالن  از  او  است.  واقعى 

هم كارى كنند.
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نخستين نسخه كتاب 
مايكل مورپورگو به 
حراج گذاشته شد

نخستين نسخه كتاب اسب جنگ اثر نويسنده نامدار بريتانيايى 
«مايكل مورپورگو» بين 600 تا 800 پوند در حراجى لندن قيمت 

گذارى شد._
اند  آلبانز  از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
هارپندن، اين كتاب كه از معروفترين كارهاى مورپورگو است 
تنها 95/4  آن  جلد  پشت  قيمت  و  شده  منتشر  سال 1982  در 
پوند بوده است. اما كارشناسان كتاب هاى ناياب اين حراجى 

معتقدند كه اين كتاب بسيار كوچك اما بسيار ناياب است. 

درخشش بيشتر اين كتاب زمانى بود كه «استيون اسپيلبرگ» 
فيلمساز آمريكايى جديدترين فيلمش را با اقتباس از اين كتاب 
ساخت و نامزد دريافت هشتاد و چهارمين جايزه اسكار شد. 
زمان  در  اما  برداشت  هزينه  دالر  ميليون  فيلم 66  اين  ساخت 
دالر  هزار   394 و  ميليون   133 پيش  هفته   9 تا  يعنى  اكرانش 

فروش را به خود اختصاص داد. 

داستان اين كتاب درباره اسبى به نام «جوى» است كه دست 
صاحبش  توسط  اسب  اين  زند.  مى  محيرالعقول  كارهاى  به 
«آلبرت نراكوت» فروخته شده و به فرانسه مى رود، اما آلبرت 
يك  در  گيرد  مى  تصميم  و  كند  تحمل  را  او  دورى  تواند  نمى 
ماموريت خطرناك او را به خانه بازگرداند .داستان اين كتاب 
در طول جنگ جهانى اول صورت گرفته است. اين كتاب برنده 
جايزه «وايت برد» شد كه اكنون به نام جايزه كتاب كاستا اهدا 

مى شود. 

مايكل مورپورگو متولد 1943، نويسنده ، شاعر و نمايشنامه 
نويس شناخته شده انگليسى است. او بيش از همه براى نوشتن 
الشعراى  ملك  سومين  و  دارد  شهرت  كودكان  هاى  كتاب 
كودكان بريتانيا بود. او سه بار در سال هاى 1995، 1996و 
هاوس  رد  جايزه  برنده  همچنين  و  كارنگى  مدال  برنده   2003
شده و جوايزى از كشورهاى ديگر از جمله فرانسه و آلمان را 
در كارنامه اش دارد و بيش از 100 عنوان كتاب را به رشته 

تحرير در آورده است.

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

كمكى وافـــر مى كنيـــد. 

 كتابي نادر واقعه تايتانيك 
را پيش بينى كرده بود

كتابي نادر كه ماجراى غرق شدن كشتى تايتانيك را پيش بينى كرده 
بود، در معرض توجه قرار گرفته است.-

ژورنال،  كنبك  از  نقل  به  (ايبنا)  ايران  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
غرق  كشتى  يك  عنوان  به  كه  تايتانيك  كشتى  شدن  غرق  ماجراى 
نشدنى ساخته و شناخته شده بود، و  نخستين سفر دريايى اش را 
همه مى دانند. اين كشتى در تاريخ 14 آوريل (25 فروردين) پس از 
برخورد با يخ هاى قطبى سوراخ شد و در مدت كوتاهى به ته آب فرو 
رفت. با وجود كشتى هاى نجات متعدد، بسيارى از آن ها خالى ماندند 

و بسيارى از سرنشينان اين كشتى نتوانستند نجات پيدا كنند.
 جالب اين كه  كتابي داستانى با نام «پوچى» نوشته مورگان رابرتسون 
كه در سال 1898 و 14 سال پيش از غرق شدن تايتانيك منتشر شد، 

چنين ماجرايى را روايت مى كند. 

به  تايتانيك  واقعى  ماجراى  و  رابرتسون  داستان  بين  هاى  شباهت 
ويژه پس از انتشار كتابى غيرداستانى با نام «شبى فراموش نشدنى» 
مى  روشن  بيشتر  كند،  مى  بيان  را  تايتانيك  شدن  غرق  ماجراى  كه 
شود. بعدها با الهام از رمان كوتاه رابرتسون، آلن مور رمانى مصور 

با عنوان «مبارزه يك مرد با شخصيت فوق العاده» را نوشت. 

آوريل   14 در  تايتاينك  كشتى  شدن  غرق  سال  صدمين  كه  امسال 
گرامى داشته مى شود، كتاب كمياب «پوچى» و ديگر كتاب هايى كه 
به اين ماجرا پرداخته اند، بار ديگر در مركز توجه قرار گرفته است. 
مسوول بخش كتاب هاى نادر كتابخانه كنگره واشنگتون در اين باره 

گفت مجموعه بزرگى از كتاب در اين باره وجود دارد. 
مجددا  تايتانيك  كشتى  غرق  از  پس   1912 سال  در  «پوچى»  كتاب 
منتشر شد و اين بار با عنوان «كشتى شكسته تيتان» به بازار آمد. از 
اين كتاب نيز تنها چند نسخه در كتابخانه كنگره و اشنگتن و كتابخانه 
بريتيش بريتانيا و چند كتابخانه خصوصى باقى مانده است. يكى از 
نسخه هاى نادر باقى مانده از اين كتاب دو سال پيش در نمايشگاه 
كتاب هاى نادر بريستول به قيمت 2200 دالر فروخته شد. سال پيش 
قيمت اين كتاب به 6500 دالر رسيد و امسال كه صدمين سال غرق 
مى  نظر  به  سازد،  مى  مطرح  را  ماجرا  ديگراين  بار  تايتانيك  شدن 
رسد معدود دارندگان اين كتاب مى توانند در معامله هاى قابل توجه 

شركت كنند.

جايزه ژان-فروستيه 
نامزدهايش  را شناخت

به نقل از مجله كتاب فرانسه، كريستين تورالي-فروستيه همسر دكتر 
ژان فروستيه پزشك، نويسنده برنده رنودوي 1970، ناشر و منتقد 
روزنامه نوول ابزرواتور فرانسه سه سال پس از درگذشت. او جايزه 
ادبي ژان فروستيه را سال 1987 همراه دوستان ژان فروستيه براي 
تجليل از اثري فرانسوي به نثر (رمان، مجموعه داستان، زندگينامه يا 

مجموعه مقاله) تأسيس كرد.
پس از 25 سال اهداي جايزه، عنوان ادبي ژان فروستيه اكنون يكي از 
جوايز بزرگ بهار ادبي فرانسوي شناخته مي شود كه هديه اي نقدي 
به مبلغ 20 هزار يورو از سوي كريستين تورالي-فروستيه از بنياد 

فرانسه را در بر مي گيرد.
اهداي  گذشته،  سال  در  تورالي-فروستيه  كريستين  مرگ  دنبال  به 
اين جايزه يك سال متوقف شد اما قرار است 4 آوريل امسال (14 
فروردين) برنده جايزه 2012 با دريافت مبلغ 50 هزار يورويي براي 
هر دو سال گرامي داشته  شود. برنامه خاصي هم براي گراميداشت 

كريستين-تورالي فروستيه برپا خواهد شد.
چهره هاي سرشناسي از ادبيات امروز فرانسه در جمع هيات داوران 
نويسنده  ويازمسكي  آن  خانم  مي شوند.  ديده  فروستيه  ژان  جايزه 
رمان «يك سال تالش براي درس خواندن» و همسر سابق ژان لوك 
هكتور  و  ويتو  فردريك  همراه  فرانسوي  سرشناس  كارگردان  گدار 
نويسنده  دانتزيگ  شارل  و  فرانسه  آكادمي  اعضاي  از  بيانچيوتي 
سوي  به  «هواپيمايي  رمان  با  گذشته  سال  كه  فرانسوي  خوشنام 
كاراكاس» سيلي از مخاطبان را به خواندن اثرش فراخواند، اعضاي 

هيات داوران هستند.

نامزدهاي جايزه ژان فروستيه 2012:
«يازده سال با لو» اثر برنار شاپوي (نشر استوك)

«فرماندار آنتيپوديا» اثر ژان-لوك كوتالم (نشر لو ديلتان)
«كمال جان» اثر دومينيك اده (نشر آلبين ميشل)

(P.O.L نشر) مرز نزاكت» اثر نيكال فارگو»
«روزنگاشت انحراف ماليم» اثر دني الفرير (نشر گراسه)

ژروم  رولن،  ژان  دانتزيگ،  شارل  ليمونوف،  ادوارد  گگان،  ژرار 
گارسن، آن ويازمسكي، سرژ شاالندون و فيليپ ديژان از برندگان 

پيشين جايزه ژان فروستيه در سال هاي اخير بودند.
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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

نشريه فوربس معرفي كرد

  10 نويسنــــده 
آفريقايى  آمريكايى 
كه همه بايد آثارشان 
را بخواننـــــد

آمريكايى  آفريقاييان  بزرگداشت  ماه  فرويه  ماه 
تبار، فرصت مغتنمى براى بررسى دوباره جايگاه 

نويسندگان سياهپوست در تاريخ ادبيات است.-

به نقل از فوربس، سال ها پيش مايا آنجلو گفته 
بود هيچ رنجى باالتر از آن نيست كه قصه ناگفته 
رنج  اين  امروز  باشى.  داشته  وجودت  در  اى 
كه  آمريكايى  آفريقايى-  ها  ميليون  ميان  دل  در 
داستان هايشان ناگفته و ناشنيده باقى مى ماند، 
چاپ  و  انتشار  مدد  به  اما  است،  كرده  خوش  جا 

مى تواند در سراسر جهان انعكاس يابد.
 بسيارى از اين قصه ها و صداهاى قابل شنيدن 
سال  طى  در  كه  شده  هايى  داستان  بخش  الهام 
حنجره  از  ها  قصه  اين  اند.  شده  منتشر  ها 
نويسندگان آمريكايى آفريقايى تبارى خارج شده 
اند  آورده  تاب  را  نژادى  تحقير  مشترك  رنج  كه 
ابدى  مشترك  انسانيت  بر  چيز  هر  از  بيش  اما   ،
تاكيد كرده اند. از همين رو در ماه فوريه، ماهى 
به  شود،  مى  شناخته  سياه»  تاريخ  «ماه  به  كه 
معرفى 10 نويسنده آمريكايى آفريقايى تبارى مى 
پردازيم كه همه بايد آن ها را بشناسند و آثارشان 
را بخوانند. آثار اين نويسندگان اگرچه امروز در 
بسيارى از كتاب هاى درسى آمريكا جاى گرفته 
و يا به عنوان كتاب هاى جانبى خوانده مى شوند، 
اما هنوز جاى دارد كه درباره آن ها، در سراسر 

دنيا بيشتر صحبت شود. 
هاى  كتابخانه  اطالعات  برمبناى  فهرست  اين 
نويسندگان  هاى  كتاب  بيشترين  درباره  آمريكا 
مى  گرفته  امانت  مطالعه  براى  كه  پوست  سياه 

شوند، تهيه شده است. 

1. لنگستون هيوز (1902-1967): او شاعر، رمان 
هيوز  بود.  آمريكايى  نويسى  نمايشنامه  و  نويس 
دهه 20  در  هايش  نوشته  براى  چيز  هر  از  بيش 
مى  شناخته  هارلم  رنسانس  درباره  بيستم  قرن 
با  سيا  چون «كاكا  مشهورى  اشعار  كه  او  شود. 
دوباره  آمريكا  «بگذار  و  زند»  مى  حرف  رودها 
آثارش  در  او  شود.  مى  شناخته  باشد»  آمريكا 
وراى  از  فقير  سياهپوستان  زندگى  به  غرور  با 
نوآورى آن ها كه به عنوان «شعر جاز» مى نامد، 
شناخته مى شود. و به همين دليل به عنوان يكى 
از نخستين خالقان شعر جاز شناخته مى شود. از 
او 16 مجموعه شعرى به جاى مانده كه نخسيتن 
و  كسل»  «بلوز  عنوان  با   1926 سال  در  آن ها 
«مجموعه  عنوان  با   1994 سال  در  آخرينشان 
اشعار لنگستون هيوز » از سوى انتشارات ناپف 
به بازار آمد. او نويسنده 11 مجموعه داستان و 
رمان و 7 كتاب غيرداستانى است كه «قهرمانان 
مشهور كاكاسياه آمريكا» در سال 1958 و «نبرد 
پيشرفت  براى  ملى  انجمن  ماجراى  آزادى:  براى 

جمله  از  سال1962  در  پوست»  رنگين  مردم 
آن هاست. 

2. ريچارد رايت (1908-1960) كه با رمان هاى 
«پسر  جمله  از  زمان  آن  در  برانگيزش  مناقشه 
كتاب   1945 سال  در  شد،  مى  شناخته  محلى» 
تصويرگر  كه  نوشت  را  سياه»  «پسر  پرفروش 
جستجوى مردى سياهپوست براى يافتن واقعيت 
وجودى خودش در جامعه نژادپرست بود. او با 
اين اثر راه را براى ديگر نويسندگان سياهپوست 
عالوه  وى  كرد.  باز  موفقيت  به  دستيابى  در 
آثار  كوتاه،  هاى  داستان  و  رمان  نوشتن  بر 
بيشتر  دارد.  اش  كارنامه  در  نيز  را  غيرداستانى 
تباران  آفريقايى  زندگى  بر  نويسنده  اين  آثار 
نوزده  قرن  پايانى  هاى  سال  در  ويژه  به  آمريكا 
تا نيمه قرن بيستم تمركز دارد. در كارنامه او 10 
اثر داستانى به چشم مى خورد كه «بچه هاى عمو 
تام» نخستين آن ها در سال 1938 منتشر شد. او 
جلد از مجموعه  8 عنوان كتاب غيرداستانى و 6 

مقاله هايش را نيز منتشر كرد. 

و  نوبل  ادبى  جايزه  برنده  موريسون  تونى   .3
است.  آمريكايى  سرشناس  نويس  رمان  پوليتزر 
هاى حماسى  موضوع  با  كه  ساله  بانوى 81  اين 
مى  شناخته  كند،  مى  انتخاب  هايش  رمان  در  كه 
دقت  به  جزيياتشان  كه  هايى  شخصيت  با  شود، 
ترين  «آبى  مثل  آثارى  در  شود،  مى  پرداخت 
چشم»، «ترانه سلمان» و «محبوب» شناخته شده 
است. با اين حال او جمله مشهورى هم دارد كه 
جمهور  رييس  نخستين  كلينتون  «بيل  گويد  مى 

سياهپوست ماست». 

 (1960-1891) هارستون  نيل  زورا   .4
رمان   4 نويسنده  و  شناس  انسان  فولكلوريست، 
مقاله،  و بيش از 50 داستان كوتاه، نمايشنامه و 
رمانش  ترين  مهم  كه  بود  سياهپوستى  نويسنده 
دوره  در  را  ديد»  مى  را  خدا  «چشمانشان  يعنى 
اقامتش در هاييتى نوشت. اين بانوى نويسنده كه 
شد،  تجليل  بارها  اش  هنرى  هاى  خالقيت  براى 
مى  شناخته  جنوبى  زندگى  نويسنده  عنوان  به 
هارلم  در  مقاومت  درباره  او  هاى  داستان  شود. 
است. نخستين مجموعه داستان هاى او با عنوان 
«موسى،  و  شد  منتشر  سال 1926  در  «شيرين» 
مرد كوهستان» كه در سال 1939 منتشر شد يكى 

ديگر از رمان هاى مطرح اوست. 

سخنرانى   (1818  1895-) داگالس  فردريك   .5
او  بود.  بردگى  با  مبارزه  جنبش  در  تاثيرگذار 
چند جلد زندگينامه خودنوشت دارد كه در آن ها 
بيان  را  برده  يك  عنوان  به  اش  زندگى  جزييات 
مى كند. او جوايز متعددى را به پاس مبارزه اش 
با بردگى و مبارزات اجتماعى براى آزادى زنان 

دريافت كرد. 

فعال  و  نويسنده   (1944 (متولد  واكر  آليس   .6
«رنگ  مطرح  رمان  براى  همه  از  بيش  اجتماعى 
را  پوليتزر  جايزه  آن  با  و  شده  شناخته  بنفش» 
دريافت كرده است. با اقتباس از اين رمان استيون 
وينفرى  اپرا  شركت  با  موفق  فيلمى  اسپيلبرگ 
براودى  در  موزيكال  نمايشى  آن  از  و  ساخت 
حقوق  جنبش  اعضاى  از  او  رفت.  صحنه  روى 
خانم  بود.  واشنگتن   1963 سال  در  شهروندى 
واكر كه جايزه ملى كتاب را به عنوان نخسيتن زن 

او  معتبر  جايزه  كرده،  دريافت  جايزه  اين  برنده 
هنرى، جايزه ليليان اسميت و يك دوجين جايزه 
ديگر در كارنامه اش دارد. او 14 عنوان رمان و 
مجموعه داستان كوتاه منتشر كرده كه نخستين 
آن ها با عنوان «سومين زندگى گرنج كوپلند» در 
سال 1970 و جديدترين شان با عنوان «وقت اين 
است كه قلبت را باز كنى» در سال 2005 منتشر 
شد. عالوه بر اين او 9 مجموعه شعر منتشر كرده 

و 10 عنوان كتاب غيرداستانى نيز نوشته است. 

جامعه   (1963-1868) بويس  دبليو.اى.بى.دو   .7
نخستين  بشر،  حقوق  فعال  و  تاريخدان  شناس، 
آمريكايى آفريقايى تبارى بود كه موفق به كسب 
يكى  او  شد.  هاروارد  دانشگاه  از  دكترى  مدرك 
آمريكا  سياهپوستان  سياسى  جنبش  اعضاى  از 
امكانات  افزايش  به  و  بود  بيستم  قرن  اوايل  در 
موسسان  از  او  كرد.  زيادى  كمك  سياهپوستان 
انجمن ملى براى دستوردهاى مردم رنگين پوست 
بود و چندين مجله را در اين زمينه اداره و منتشر 
مجموعه  و  بود  پركار  اى  نويسنده  او  كرد.  مى 
در  كه  سياه»  مردم  «روح  عنوان  با  هايش  مقاله 
اساسى  كارهاى  از  يكى  شد،  منتشر  سال 1903 
تبار  آفريقايى  آمريكاييان  ادبيات  زمينه  در 
عمو  «كلبه  كتاب  با  مقايسه  قابل  كتاب  اين  است. 
 3  ، غيرداستانى  كتاب  عنوان   24 او  است.  توم» 
زندگينامه خودنوشت و 5 عنوان رمان در كارنامه 

اش دارد. 

8. رالف اليسون (1914-1994) منتقد ادبى، چهره 
دانشگاهى و نويسنده بود. او مجموعه اى از مقاله 
عنوان  با  را  نقدهايش  و  اجتماعى  سياسى،  هاى 
«سايه و عمل» منتشر كرد و سال ها در دانشگاه 
ييل به تدريس پرداخت. او جايزه ملى كتاب را در 
اين  كرد.  كسب  نامريى»  «مرد  براى   1953 سال 
كتابخانه  انجمن  سوى  از   1998 سال  در  كتاب 
هاى آمريكا به عنوان يكى از 100 رمان برتر قرن 

بيستم انتخاب شد. 

نمايشنامه   (2005-1945) ويلسون  آگوست   .9
براى  همه  از  بيش  كه  است  آمريكايى  نويسى 
اثر  اين  است.  شده  شناخته  پيتسبورگ»  «چرخه 
دهه  در  كه  است  نمايشنامه   10 از  اى  مجموعه 
هاى مختلف قرن بيستم به بيان تجربيات زندگى 

از  عنوان  دو  براى  او  پردازد.  مى  سياهپوستان 
اين نمايشنامه ها جايزه پوليتزر را دريافت كرد. 
 2 كه  دارد  اش  كارنامه  در  معتبر  جايزه   27 او 
جايزه پوليتزر، جايزه تونى، جايزه حلقه منتقدان 
شيكاگو  جايزه  و  ادبى  شير  جايزه  نيويورك، 

تريبيون از جمله آنهاست. 

نويس،  رمان   (1987-1924) بالدوين  جيمز   .10
او  بود.  اجتماعى  منتقدى  و  نويس  مقاله  شاعر، 
به بررسى مسايل نژادى، جنسيتى و طبقه اى در 
جوامع غرب آمريكا در قرن بيستم پرداخته و با 
رمان «برو و به كوه بگو» در جايگاه 39 برترين 
عنوان  او 18  است.  گرفته  جاى  بيستم  قرن  آثار 
كه  دارد  اش  كارنامه  در  غيرداستانى  و  داستانى 
«اگر خيابان بيل مى توانست حرف بزند» در سال 
1974 و «درست باالى سر من» در سال 1979 از 

جمله رمان هاى اوست. 
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«هنرمند» و «هوگو» جوايز اسكار را تقسيم كردند 

 اولين اسكار 
سينماى ايران  
و  هشتاد  در  «هنرمند»  سفيد  و  سياه  و  صامت  فيلم 
شامل  جايزه  پنج  برنده  اسكار  جوايز  دوره  چهارمين 

بهترين فيلم و كارگردانى شد.
مراسم جوايز ساالنه آكادمى علوم و هنرهاى سينمايى 
لس  تيه تر  كداك  در  ايران  وقت  به  صبح  دوشنبه 
بار  نهمين  براى  كريستال  بيلى  و  شد  برگزار  آنجلس 

مجرى مراسم بود.
جوايز  دريافت  با  هازاناويسيوس  ميشل  كارگردانى  به  «هنرمند» 

اسكار بهترين فيلم، كارگردانى، بازيگر مرد (ژان دوژاردن)، طراحى 
لباس و موسيقى برنده اصلى اين دوره جوايز اسكار بود. اين فيلم 

در 10 بخش بخت دريافت جوايز اسكار را داشت.

به  صدا  ورود  از  پيش  سال هاى  و  دهه 1920  در  داستان «هنرمند» 
سينما روى مى دهد و درباره يك قهرمان فيلم هاى صامت (با بازى 
دوژاردن) است  كه با رونق گرفتن سينماى ناطق همه چيز خود را 

از دست مى دهد.

مارتين  ساخته  «هوگو»  خانوادگى  و  سه بعدى  سه بعدى  فيلم 
بهترين  شامل  اسكار  جايزه  پنج  دريافت  با  نيز  اسكورسيزى 
جلوه هاى  و  صدا  تدوين  صداگذارى،  هنرى،  طراحى  فيلمبردارى، 

تصويرى، ديگر فيلم پيروز جوايز اسكار 84 بود.    

داستان «هوگو» در پاريس دهه 1930 روى مى دهد و درباره هوگو 
كاباره يك پسر بچه يتيم است كه در ايستگاه قطار مونپارناس در 
از  ملى يس  ژرژ  با  هوگو  تصادفى  برخورد  مى كند.  زندگى  پاريس 
پيشگامان سينماى صامت به دوستى با دخترخوانده او و ماجراهايى 
فيلم  اين  مى  انجامد.  آدم ماشينى  يك  و  پدرش  به  مربوط  اسرارآميز 

نامزد 11 جايزه اسكار بود.

ميشل هازاناويسيوس براى «هنرمند» برنده اسكار بهترين كارگردانى 
شد

«جدايى نادر از سيمين» اصغر فرهادى از ايران با موفقيت در بخش 

بهترين فيلم خارجى زبان اولين جايزه اسكار را براى سينماى ايران 
كسب كرد. 

فيلم فرهادى در بخش بهترين فيلمنامه غيراقتباسى نيز نامزد دريافت 
در  «نيمه شب  براى  آلن  وودى  به  بخش  اين  جايزه  اما  بود،  جايزه 

پاريس» اعطاء شد.
«بانوى  فيلم  در  تاچر  مارگارت  نقش  در  بازى  براى  استريپ  مريل 

آهنين» جايزه اسكار بهترين بازيگر زن را به خانه برد. 

او پيش از اين براى فيلم هاى «كريمر عليه كريمر» و «انتخاب سوفى» 
هم برنده اسكار شده و در مجموع با 17 بار نامزدى ركورددار است. 

«بانوى آهنين» در بخش بهترين چهره پردازى نيز برنده اسكار شد.

كريستوفر پالمر براى «تازه كارها» جايزه بهترين بازيگر مرد مكمل 
جايزه  دريافت كننده  مسن ترين  سن  سال   82 با  و  كرد  دريافت  را 
اسكار لقب گرفت. اوكتاويو اسپنسر هم براى «خدمتكار» برنده جايزه 

بهترين بازيگر زن مكمل شد.

الكساندر پين و نت فاكسن و جيم راش براى «فرزندان» جايزه اسكار 
بهترين فيلمنامه اقتباسى را دريافت كردند. 

فيلم  تا  رسيد  اژدها»  خالكوبى  با  «دخترى  به  تدوين  بهترين  اسكار 
جديد ديويد فينچر جوايز اسكار 2012 را دست خالى ترك نكند.

«رنگو» گور وربينسكى بهترين فيلم بلند انيميشن شد و جايزه اسكار 
بهترين مستند بلند به «شكست نخورده» ساخته دانيل لينزى، تى. جى. 

مارتين و ريچ ميدلماس رسيد.

فهرست نامزدهاى 24 بخش هشتاد و چهارمين دوره جوايز اسكار 
به شرح زير است:

بهترين فيلم: «هنرمند»
نزديك»،  حد  از  بيش  و  بلند  «فوق العاده  «فرزندان»،  نامزدها:  ديگر 
«درخت  «مانيبال»،  پاريس»،  در  «نيمه شب  «هوگو»،  «خدمتكار»، 

زندگى»، «اسب كارزار» 
بهترين بازيگر مرد: ژان دوژاردن، «هنرمند»

كلونى،  جرج   / بهتر»  زندگى  «يك  بشير،  دميان  نامزدها:  ديگر 
«فرزندان» / گرى اولدمن، «تعميركار، خياط، سرباز، جاسوس» / براد 

پيت، «مانيبال»

بهترين بازيگر زن: مريل استريپ، «بانوى آهنين»
ديويس، «خدمتكار»  وايوال  نابز» /  كلوز، «آلبرت  گلن  نامزدها:  ديگر 
/ رونى مارا، «دخترى با خالكوبى اژدها» / ميشل ويليامز، «هفته من 

با مريلين»

بهترين بازيگر مرد مكمل: كريستوفر پالمر، «تازه كارها»
ديگر نامزدها: كنت برانا، «هفته من با مريلين» / جونا هيل، «مانيبال» 
/ نيك نولتى، «جنگجو» / ماكس فون سيدو، «فوق العاده بلند و بيش 

از حد نزديك» 

بهترين بازيگر زن مكمل: اوكتاويو اسپنسر، «خدمتكار»
ديگر نامزدها: بره نيس بژو، «هنرمند» / جسيكا چاستين، «خدمتكار» / 
مليسا مكارتى، «ساقدوش ها» / جنت مكتير، «آلبرت نابز» / اوكتاويو 

اسپنسر، «خدمتكار» 

بهترين كارگردانى: ميشل هازاناويسيوس، «هنرمند»
اسكورسيزى،  مارتين   / «فرزندان»  پين،  الكساندر  نامزدها:  ديگر 
«هوگو» / وودى آلن، «نيمه شب در پاريس» / ترنس ماليك، «درخت 

زندگى»

فرهادى،  اصغر  سيمين»،  از  نادر  خارجى زبان: «جدايى  فيلم  بهترين 
ايران

«پانويس»،   / بلژيك  روسكام،  آر.  ميشائيل  نامزدها:«كله شق»،  ديگر 
هوالند،  آنى يژكا  تاريكى»،  «در   / صهيونيستى  رژيم  سدار،  جوزف 

لهستان / «آقاى الزار»، فيليپ فاالردو، كانادا

بهترين فيلم بلند انيميشن: «رنگو»، گور وربينسكى
«پانداى  ريتا»،  و  «چيكو  پاريس»،  در  گربه  «يك  نامزدها:  ديگر 

كونگ فوكار 2»، «گربه چكمه پوش»، «رنگو»

راش،  جيم  و  فاكسن  نت  و  پين  الكساندر  اقتباسى:  فيلمنامه  بهترين 
«فرزندان»

و  هسلو  گرانت  كلونى،  جرج   / «هوگو»  لوگان،  جان  نامزدها:  ديگر 
استن  و  سوركين  آرون  زيليان،  استيون   / مارس»  «عيد  ويلمن،  بو 
«تعميركار،  استراگان،  پيتر  و  اُكانر  بريجيت   / «مانيبال»  چروين، 

خياط، سرباز، جاسوس» 

بهترين فيلمنامه غيراقتباسى: وودى آلن، «نيمه شب در پاريس»

ويگ،  كريستين  و  مامولو  آنى   / «هنرمند»  هازاناويسيوس،  ميشل 
«ساقدوش ها» / جى. سى. چاندور، «Margin Call» / اصغر فرهادى، 

«جدايى نادر از سيمين»

بهترين فيلمبردارى: «هوگو»، رابرت ريچاردسن
خالكوبى  با  «دخترى   / شيفمان  «گيوم  «هنرمند»،  نامزدها:  ديگر 
«اسب   / لوبزكى  امانوئل  زندگى»،  «درخت   / كرانوث  جف  اژدها»، 

كارزار»، يانوش كامينسكى

كرك  و  وال  آنگوس  اژدها»،  خالكوبى  با  «دخترى  تدوين:  بهترين 
بكستر

ديگر نامزدها: «هنرمند»، آن-سوفى بيون و ميشل هازاناويسيوس / 
«فرزندان»، كوين تنت / «هوگو»، تلما شونميكر / «مانيبال»، كريستوفر 

تلفسن

بهترين طراحى هنرى: «هوگو»، دانته فرتى و فرانچسكا لو شياوو
ديگر نامزدها: «هنرمند»، الرنس بنت و گرگورى اس. هوپر / «هرى 
پاتر و يادگاران مرگ: قسمت 2»، استيوارت كريگ و استفنى مك ميالن 
كارزار»،  «اسب   / دوبروى  هلن  سيبل،  آن  پاريس»،  در  «نيمه شب   /

ريك كارتر، لى ساندالس

بهترين طراحى لباس: «هنرمند»، مارك بريجز
 / پائل  سندى  «هوگو»،   / كريستى  ليسى  «ناشناس»،  نامزدها:  ديگر 

«جين اير»، مايكل اكانر / «دبليو. اى.»، آريان فيليپس

بهترين چهره پردازى: «بانوى آهنين»، مارك كوليه و جى. روى هالند
ديگر نامزدها: «آلبرت نابز»، مارشيال كورنويل، لين جانسن و متيو 
دادمن،  نيك  قسمت 2»،  مرگ  يادگاران  و  پاتر  / «هرى  مانگل  دبليو. 

آماندا نايت و ليسا تامبلين

بهترين موسيقى: «هنرمند»، لودوويك بورس 
هوارد  «هوگو»،   / ويليامز  جان  تن»،  تن  «ماجراهاى  نامزدها:  ديگر 
 / ايگلسياس  آلبرتو  جاسوس»،  سرباز،  خياط،  «تعميركار،   / شور 

«اسب كارزار»، جان ويليامز

بهترين ترانه: «ماپت ها»، برت مكنزى براى ترانه «آدم يا ماپت» 
گرت  سيدا  و  براون  كارلينوس  مندس،  سرجو  «ريو»،  نامزد:  ديگر 

(«Real in Rio»)
بهترين صداگذارى: «هوگو»، تام فاليشمن، جان ميجلى

ديگر نامزدها: «دخترى با خالكوبى اژدها»، «مانيبال»، «ترانسفورمرها: 
تاريكى ماه»، «اسب كارزار»

بهترين تدوين صدا: «هوگو»، فيليپ استاكتن و يوجين گرتى
ديگر نامزدها: «راندن»، «دخترى با خالكوبى اژدها»، «ترانسفورمرها: 

تاريكى ماه»، «اسب كارزار»

بن  ويليامز،  جاس  لگاتو،  راب  تصويرى: «هوگو»،  جلوه هاى  بهترين 
گراسمن و الكس هنينگ

ديگر نامزدها: «هرى پاتر و يادگاران مرگ: قسمت 2»، «فوالد واقعى»، 
«ظهور سياره ميمون ها»، «ترانسفورمرها: تاريكى ماه» 

بهترين مستند بلند: «شكست نخورده»، دانيل لينزى، تى. جى. مارتين 
و ريچ ميدلماس

مايك  و  دنيس  دانفونگ   ،«Hell and Back Again» :نامزدها ديگر 
زمين»،  آزادى بخش  جبهه  از  داستانى  بيفتد:  درخت  يك  لرنر / «اگر 
جو  برزخ»،  رفت:  دست  از  «بهشت   / كولمن  سام  و  كارى  مارشال 

برلينگر و بروس سينوفسكى / «پينا»، ويم وندرس 

بهترين مستند كوتاه: «Saving Face» ساخته دانيل يونگ، شارمين 
عبيد-شينوى

ديگر نامزدها: «آرايشگر بيرمينگام: سرباز پياده جنبش حقوق مدنى»، 
رابين فرايدى، گيل دولگين / «خدا الويس بزرگ تر است»، ربكا كاميسا 
و جولى اندرسن / «حادثه در بغداد نو»، جيمز اسپيون / «سونامى و 

شكوفه گيالس»، لوس واكر و كايرا كارستنسن

آقاى  شگفت انگيز  پرنده  «كتاب هاى  انيميشن:  كوتاه  فيلم  بهترين 
موريس لسمور»، ويليام جويس و براندون اولدنبورگ

ديگر نامزدها: «يكشنبه»، پاتريك دويون / «ال لونا»، انريكو كاساروسا 
گافى / «طبيعت  سو  و  اركارد  گرانت  صبحگاهى»،  پياده روى  / «يك 

وحشى»، آماندا فوربيس و وندى تيلبى 

بهترين فيلم كوتاه زنده: «ساحل»، ترى جرج
زاهل،  ماكس  «راجو»،   / مكدانلد  پيتر   ،«Pantecost»:نامزدها ديگر 
/ «توبا  كوسى  ژى ژى  و  باولر  اندرو  زمان»،  ژيرن/ «ديوانه  استفن 

آتالنتيك»
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فرهادي: اميدوارم تصوير دنيا از 
كشورم شفاف باشد

اصغر فرهادي پس از پيروزي در اسكار، با شركت در 
داد.  پاسخ  خبرنگاران  سواالت  به  خبري  نشست  يك 
معتقدم  و  خوشحالم  خيلي  جايزه  اين  بابت  گفت:  وي 
واقع  در  و  هستند  خوشحال  خيلي  هم  ايران  مردم  كه 
به  دارد.  بسيار  اهميت  من  براي  كه  است  موضوع  اين 
پاسخ هاي  و  خبرنگاران  سواالت  متن  انتخاب  گزارش 

اصغر فرهادي در پي مي آيد: 
به  موفق  كه  هستيد  ايراني  شخص  اولين  شمال  مي گويم،  تبريك 
كسب جايزه اسكار شده است. واضح است كه ايراني ها براي شما 
خيلي خوشحال هستند. پيام شما به مردم ايران چيست و اينكه 

اين جايزه بر زندگي مردم ايران چه تاثيري مي گذارد؟ 
هم  ايران  مردم  كه  معتقدم  و  خوشحالم  خيلي  جايزه  اين  بابت  من 
من  براي  كه  است  موضوع  اين  واقع  در  و  هستند  خوشحال  خيلي 
اهميت بسيار دارد. به نظر من، فعاليت هاي فرهنگي مهم ترين كاري 
است كه ما بايد در جهان به آن پايبند باشيم. من خوشحال خواهم 
شد كه تصويري كه دنيا از كشور من مي گيرد، تصويري شفاف و 

واقعي باشد نه مبهم. 

سالم مي خواستم بدانم كه آيا ايران اسكار را اصال دنبال مي كند 
و آيا براي ايران مهم است كه «جدايي نادر از سمين» نامزد شده 

بود؟ 
 مردم ايران بيش از آنچه شما تصور مي كنيد اسكار را دنبال مي كنند 
شايد  نخوابيدند.  مراسم  براي  مردم  كه  مي دانم  من  حقيقت  در  و 
چرايي پيگيري آنها اين باشد كه اين رويداد، رويدادي فرهنگي براي 
از  كشورشان  نام  كه  دارند  دوست  آنها  و  مي شود  محسوب  آنها 

دريچه فرهنگ شنيده شود. 

من از تلويزيون لهستان هستم. تبريك مي گويم. شما «در تاريكي» 

را شكست داديد. آيا اصال اين فيلم را تماشا كرده ايد؟ 
 بله، اين فيلم را تماشا كرده ام. همچنين كارگردان اين فيلم خيلي به 
من لطف دارد و من عاشق كارهاي ايشان هستم. من به ايشان خيلي 
اعتقاد دارم، نه به دليل فيلم شان بلكه به علت انسانيت ايشان. ايشان 
با وجود اينكه فيلمش رقيب فيلم من محسوب مي شد به نفع فيلم من 

راي داده بود. 

مي توانيد به ما بگوييد كه واكنش رسمي دولت ايران به پيروزي 
واكنش  چگونه  موضوع  اين  به  آنها  اينكه  و  است  بوده  چه  شما 

نشان خواهند داد؟
مي افتد.  اتفاقي  چه  كه  كنم  پيش بيني  نمي توانم  و  نمي دانم  واقعا   من 
بنابراين فقط صبر مي كنم تا ببينم چه واكنشي از خود نشان خواهند 
شد  كانديدا  فيلم  اين  كه  زماني  نيست.  متحد  اصال  ايران  دولت  داد. 
اما برخي اصال  بودند  هيجان زده  و حتي برخي  شاد  از آنها  برخي 

شاد نبودند. البته براي من شادي مردم ايران اهميت دارد. 

و  ايران  بين  هسته اي  برنامه  سر  بر  مخصوصا  تنش ها  مساله 
ايجاد  در  سعي  شما  كه  حالي  در  است.  شده  وخيم  خيلي  آمريكا 
مي تواند  شما  فيلم  پيامي  چه  داريد،  را  دولت  و  مردم  بين  رابطه 

انتقال دهد؟ 
در  دولت ها  بين  كه  است  موضوعي  كرديد،  اشاره  شما  كه   چيزي 
براي  خصوص  اين  در  پيغامي  من  و  است  دادن  رخ  حال  در  جهان 
دولت ها ندارم. چرا كه معتقدم اين فيلم با مردم ارتباط برقرار مي كند 

و فكر نمي كنم كه دولتي ها عالقه مند به سينما باشند.

رسانه هاي  در  زبان  خارجي  فيلم  بهترين  بازتاب 
خارجي زبان

كرد  شاد  را  ايراني ها  همه  كه  طور  همان  اسكار  جايزه  شدن  برنده 
در  كرد  تسخير  را  كشور  روزنامه هاي  تمام  اصلي  تيتر  تقريبا  و 
عالوه  داشت.  وسيعي  بازتاب  هم  خارجي  كشورهاي  رسانه هاي 
از  را  گزارش هايي  رسانه ها  اين  از  برخي  جايزه  اين  خبر  اعالم  بر 
با  گزارش  يك  در   slate خبري  سايت  نوشتند.  ايران  مردم  شادي 
تيتر«فيلم هاي آمريكايي در خانه خودشان شكست خوردند»، نوشت: 
از  را  فيلم  بهترين  جايزه  هنرپيشه  فيلم فرانسوي  مراسم اسكار  در 
حتي  آمريكايي  فيلم هاي  اگر  كرد،  دريافت  آمريكايي  جوايز  انجمن 

كه  داشت  انتظار  مي توان  چگونه  نشوند  برنده  خودشان  كشور  در 
در كشورهاي ديگر پذيرفته شوند؟ به عنوان مثال در مراسم سزار 
فرانسه «قوي سياه» و «راننده» تنها فيلم هاي خارجي بودند كه نامزد 
دريافت جايزه شدند و البته فيلم جدايي نادر از سيمين همان طور كه 
اسكار را برد در اين مراسم هم اول شد. اين در حالي است كه در 
جوايز امسال فيلم هاي آمريكايي غالبا جايزه اي دريافت نكردند. در 
پايان اين گزارش دو راه براي برنده شدن سينماي آمريكا در مراسم  
به  كه  اسكار  مثل  مراسمي  كردن  البي  يكي  شده؛  ارايه  بين المللي 
نظر بسيار دشوار مي رسد و راه حل سخت تر اينكه فيلم هاي بهتري 
بسازيم. واشنگتن پست در يك گزارش نوشت: جدايي نادر از سيمين 
در تهران شادي آفريد. در اين گزارش به رقابت بين فيلم جدايي و 
فيلم «يادداشت» كشور اسرائيل اشاره شده و نوشت: در شرايطي كه 
سياست كشورهاي مختلف با هم در جنگ هستند مردم اين كشورها 
نفر  هزار  ده ها  تاكنون  ايران  سينماي  نشسته اند.  فيلم ها  تماشاي  به 
اسراييلي را به سينما كشانده و فرهادي هم در سخنراني اش هنگام 
است.  گفته  ايران  مردم  بودن  دوست  صلح  از  جايزه  اين  دريافت 
همچنين سايت the Christian science monitor نوشت: برندگان 
در  اسكار  جايزه  اولين  گرفتند.  جشن  را  جايزه  اين  دريافت  جدايي 
كارنامه سينمايي ايران توسط ايراني ها در داخل و خارج از كشور 
جشن گرفته شد. اين فيلم كه با يك تم جهاني روابط آشفته طبقات 
شكست  ازدواج  يك  از  استفاده  با  مي كشد  تصوير  به  را  اجتماعي 
مي گذارد.  نمايش  به  را  كشور  ترك  و  اخالقي  موضوعات  خورده 
شب  نيمه  در  محلي  وقت  به  اسكار  مراسم  حالي كه  در  ايراني ها 
كشورشان  نام  شنيدن  از  و  نشستند  آن  تماشاي  به  مي شد  برگزار 
براي اولين بار در مراسم اسكار شاد گشتند. سايت Haaretz بعد 
گفت وگو  ايران  اسراييلي  رقيب  «يادداشت»  كارگردان  با  مراسم،  از 
كرد. «ديويد مانديل» تهيه كننده يادداشت گفت: موفقيت جدايي كامال 
فيلم هاي  جوايز  بيشتر  جدايي  اين  از  پيش  زيرا  بود  پيش بيني  قابل 
يك  خودش  مرحله  اين  تا  رسيدن  و  بود  كرده  دريافت  را  خارجي 
موفقيت بزرگ است. لس آنجلس تايمز هم در يك گزارش از واكنش 
دريافت اسكار در كشورهاي خارجي نوشت و از شادي كشورهاي 
پاكستان، فرانسه و ايران از دريافت اين جايزه ياد كرد. لس آنجلس 
تايمز نوشت: دريافت اين جايزه واكنش هاي متعددي را در ايران بر 
انگيخت. برخي از ايراني ها تمام شب را براي ديدن اين مراسم بيدار 

ماندند و اين جايزه تمام روزنامه هاي اين كشور را در برگرفت.

 
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 

سينما
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موسيقى كردى بازتاب 
غناى معنوى و روحى  
مردم كردستــــان  
 گردآورنده: ميديا سردشتى 

 براى دانش پژوه كرد، «فولكلور» نقش مهمى را در فرهنگ سنتى ايفا 
مى كند در بستر فرهنگ كردى، اصطالح «فولكلور» مى تواند داراى 
ابعاد وسيعى بوده، اشكال سنتى و عادات خاص جامعه را در زمينه 
زبان  در  فولكلور  دهد.  پوشش  اجتماع  ديگر  مسايل  و  هنرى  هاى 
 Nikitine) است  شده  بيان   Hypertrophy عنوان  به  غالبًا  كردى 
1950) كه اروپائيان آن را شعر رزمى، قصيده، يا ترجيع بند، ضرب 
المثل و داستان هاى فولكلوريك و نوحه و چيزهاى ديگرى از اين 

از  برخاسته  تواند  مى  تفاوتها  و  گستردگى  اين  خوانند.  مى  دست 
سرزمينى باشد كه به علت نامساعد بودن شرايط زندگى، مردم را 
به زندگى در گروههاى كوچك در نقاط مجزا و دور از هم مجبور 
فولكلور  در  را  تفاوتهاى  مجزا،  گروهى  زندگى  اين  و  است  كرده 

باعث شده و سبك هاى متفاوتى را به وجود آورده است. 
ميان  در  نيز  زيادى  مشترك  و  مشابه  ژانرهاى  و  داستانها  اگرچه 
آنها به چشم مى خورد. در ضمن تفاوت هاى فرهنگى زيادى نيز 
بين كردها و همسايگانشان نظير تركمن ها، مسيحى ها و اعراب و 
ترك ها و فارس ها وجود دارد و تا زمانى كه اين تفاوت ها وجود 
دارد فولكلور به طور پيوسته در حال تغيير و دگرگونى خواهد بود. 
شنوندگان  يا  راوى  توسط  است  ممكن  فولكلور  در  تغيير  همچنين 
آن ايجاد شود. در هر حال مى توان گفت آنچه كه خوانده و اجرا 
يك  گويندگان  و  است  مطلب  اصل  با  مرتبط  و  متناسب  شود،  مى 
داستان فولكلوريك اساسًا موضوعى را انتخاب مى كنند كه متناسب 
با شرايط باشد و مسلمًا شنوندگان نيز همان چيزى را برمى گزينند 
كه عالقمند به آن هستند و تحت تأثير آن نيز قرار مى گيرند.تغييرات 
بسيارى در عقايد سنتى و موروثى در چهارچوب فولكلور در هر 
جامعه به مرور زمان و تحت تأثير مسايلى كه ذكر شد ايجاد مى 
شود. اما نمى توان گفت كه به كلى عوض مى شود ولى اگر چاپ 
و نقل نگردد، به مرور زمان فراموش شده و از بين خواهد رفت و 
يا حداقل قادر نخواهد بود نقش مهمى در زندگى افراد و جامعه ايفا 

كند. 
تاريخ  است.  مردم  آن  غنى  موسيقى  كردى،  فولكلور  از  بخشى 
نويسان و موسيقى دانان معروف جهان معتقدند كه كردستان مهد 
نويس  تاريخ   " گزنفون   " آيد.  مى  حساب  به  جهان  موسيقى  تمدن 
بعد  ميالد،  از  سال  401  قبل  در  است:  نوشته  باره  اين  در  يونانى 
از حمله يونان به ايران و شكست كوروش هخامنشى از يونانيها، 
هنگامى كه لشگر يونان قصد بازگشت از كردستان را داشت، كردها 
با خواندن نغمه ها و سرودهاى دسته جمعى يونانيها را مورد حمله 

قرار دادند. 
گزنفون افزوده است، كه چگونه كردها در آن زمان با هنر موسيقى 
آشنايى داشتند و حتى از آن در جنگها هم استفاده مى كردند. در 
شود،  مى  منتشر  فرانسه  در  كه   " فاسكه   " موسيقيايى  نامه  ويژه 
آمده است كه ايران قديم و سرزمين "ميسوپوتاميا" يعنى جايگاهى 

موسيقى  مهد  ترين  قديمى  دارند،  سكونت  آن  در  اكنون  كردها  كه 
در  ايرانى  ملوديهاى  تمام  نشريه،  اين  نوشته  به  است.  بوده  جهان 
فرهنگ  كه  جايى  يعنى  است،  ملوديها  بودن  ايرانى  منظور  اينجا 
آريايى در آنجا حضور داشته است نه مرز جعرافيايى و سياسى 

ايران كنونى در جهان بى همتا و بى نظير است. 
بهره  علت  به  آريايى  اقوام  ترين  قديمى  از  يكى  عنوان  به  كرد  قوم 
بردن از فرهنگ غنى ايرانى داراى اصيلترين موسيقى و ملوديهاى 
كردستان  مردم  ميان  در  كردى  موسيقى  است.  بزرگ  و  جاودان 
داراى يك پيوند ناگسستنى با زندگى روزمره مردم است، بسيارى 
از صاحب نظران كرد معتقدند: موسيقى كردى يكى از اصيل ترين 
موسيقيهاى ايرانى است كه با گذشت قرنها ويژگيهاى خود را در 
فولكلور عامه كرد زبانهاى ايرانى حفظ كرده است.سازهاى رايج در 
موسيقى كردى نى، سورنا، نايه، دهل، تنبك، تنبور و كمانچه است. 
دستگاه  هفت  قالب  در  ملوديهايى  ايرانى  موسيقى  در  كلى  طور  به 
مى  جاى  گاه  پنج  و  چهارگاه  گاه،  سه  همايون،  نوا،  شور،  ماهور، 
مشهور  دستگاه  يك  فوق  معروف  دستگاه  هفت  از  غير  اما  گيرند. 
از  بسيارى  باشد.  مى   " اصفهان   " دستگاه  آن  و  دارد  وجود  ديگر 
و  است  شور  دستگاه  از  بخشى  دستگاه  اين  معتقدند  موسيقيدانان 

بسيارى ديگر بر اين باورند كه شاخه اى از همايون است. 
كردى در همين دستگاه جاى مى گيرند. در  قه تارى "  آوازهاى " 
ميان هفت دستگاه فوق، دستگاه شور از ساير دستگاه ها وسيعتر 
و بزرگتر است زيرا اگر چه در ساير دستگاه ها، چندين آواز ديگر 
جاى مى گيرد، اما دستگاه شور عالوه بر اين خود داراى چندين " 
ديگر مى باشد. اين گوشه ها شامل ابوعطا، بيات ترك يا  گوشه " 

بيات زند، افشارى ياهه وشار، ده شتى و بيات كرد مى باشد. 
گول  گرى،  ده  شاييك  كابوكى،  مانند  كردى  آوازهاى  از  بسيارى 

نيشان و اكثر آوازهاى حيران در دستگاه شور جاى دارند. 
آن  ملى  فرهنگ  كه  كند  مى  پيشرفت  وقتى  ملّتى  هر  موسيقى  هنر 
در  آن  احياء  و  توسعه  پيشرفت،  شرط  و  باشد  توجه  مورد  ديار، 
و  سنت  ادبيات،  زبان،  فرهنگ،  به  كردها  است.  نهفته  مردم  فرهنگ 
موسيقى خود بسيار عالقه مند هستند و به همين دليل در اين مورد 
پيشرفت كرده اند. كردستان با فرهنگ ديرينه حماسى و عرفانيش، 
با صفا و سادگى عاطفى ساكنانش و با طبيعت بكر و دست نخورده 
اش از روزگاران كهن تا به امروز همواره پرورنده موسيقى دانان 

بزرگى در آغوش خود بوده است. 
موسيقى كردى داراى شيوه ها و آوازهاى مختلف است كه در زير 

به آنها اشاره مى كنيم: 

بيت: يكى از مهمترين مقامهاى كالسيك كردى است كه در جنگها، 
جوانمرديها و حماسه ها به كار برده مى شود و در ستايش خالق 
يكتا و پيامبر گفته شده و در موسيقى غربى به آنprose poem  مى 

گويند، نام ديگر آن در موسيقى كردى " بالوره " مى باشد. 

بالوره گويان، بى پرده و بى واهمه آوازشان را از هر قسم كه باشد 
سر مى دهند زيرا مى دانند كه كسى از آنان دلتنگ نمى شود. بيت 
خوانى مبتنى بر نغمه هاى كامال ساده و بدون رعايت وزن و قافيه 
بوكان  و  مكريان  مهاباد،  مناطق  در  بيشتر  كردى  آواز  اين  است. 

نواخته مى شود. 

سوز و مقام: يكى ديگر از انواع شيوه هاى موسيقى كردى مى باشد، 
و  شكايت  درون،  سوز  به  توجه  كردى  آواز  اين  ويژگى  مهمترين 
زارى مى باشد و چون با قدرت تمام صورت مى گيرد به آن سوز 

و مقام مى گويند. اين آواز در اكثر مناطق كردستان وجود دارد. 

اين  باشد،  مى  كردى  آوازهاى  مهمترين  از  ديگر  يكى  چمانه:  سياه 
آواز به شكل هجايى و در قالب  10 هجايى و دو مصراعى به سبك و 
سياق ايرانيان كهن سروده مى شود و به علت همزيستى با مسايل 
پاره  در  و  است  گرفته  خود  به  هم  جديدى  بوى  و  رنگ  عرفانى 
شمس   " گويند.  مى  هم  صوفيانه  يا  شيخانه  مقام  آن  به  مواقع  اى 
سياه  به  عجم"  اشعار  معايير  فى  "المعجم  كتاب  در   " رازى  قيس 
چمانه اشاره مى كند و مى گويد كه اين آواز مختص منطقه هورامان 
مورد  در  باشد.  مى  نغمگى  داراى  15 مقام  كه  باشد  مى  كردستان 
وجه تسميه سياه چمانه نظرهاى گوناگونى وجود دارد اما براساس 
يك نظريه معروف واژه سياه به معناى رنگ سياه و چمان كه همان 
جامه  نام  به  و  است  شده  گرفته  جامه  كردى  كلمه  از  بوده  جمان 
سياه در آمده است و منظور كسى بوده كه در موقع خواندن اين 
آواز جامه مشكى مى پوشيده است. اين موسيقى بيشتر در مناطق 
نواخته  سنندج  غرب  و  مريوان  نوسود،  نودشه،  پاوه،  ورامان،  هه 

مى شود. 

� هوره: از ديگر شيوه هاى موسيقى كردى مى باشد، اين آواز يك 
مقام بسيار زيباست كه سوگ، ماتم، غريبى و عزادارى را به شيوه 
هاى مليح و متين به گوش شنونده مى رساند. اعتقاد موسيقى دانان 
اين است كه هوره همان ستايش اهورامزدا بوده است و كردها كه 
پيروان آيين زرتشت بوده اند، با اهورامزدا شروع به خواندن مى 
اسالم  زهاب،  سرپل  لرستان،  ايالم،  كرمانشاه،  در  آواز  اين  كنند. 
سنقروكليايى  و  ماهيدشت  هرسين،  غرب،  گيالن  غرب،  كرند  آباد، 

نواخته مى شود. 

� حيران: يكى ديگر از آوازهاى كردى مى باشد كه از دل بيت سر 
در آورده و اغلب از متنى عاشقانه و پرسوز و گداز با توسل جستن 
به خالق يكتاو پيامبران برخوردار است. اين آواز بيشتر در مناطق 

مكريان و مهاباد وجود دارد. 

ترانه  از  كه  باشد  مى  كردى  آوازهاى  ديگر  از  الوژه  يا  الووك:   �
كردهاى  ميان  در  و  است  گرفته  سرچشمه  كردى  كالسيك  هاى 

خراسان به مقامهاى ( لو و هى له لو شوان) خوانده مى شود. 

اين مقام بيشتر در ميان زنان رايج است. وجه تمايز" الووك " با 
"حيران" در نوع زبان شعرى به كار رفته در آن مى باشد. الووك 
به طور كلى به گويش زبان كردى سورانى اجرا مى شود. اين آواز 
در تمام مناطقى كه به زبان كردى كرمانجى نيز صحبت مى كنند 

وجود دارد. 

مى  كردى  موسيقى  شيوه  بزرگترين  و  باشكوهترين  گورانى:   �
باشد، اين آواز عظيم ترين دسته نغمات در موسيقى كردى را دارد 
و كهنترين بخش ادبيات موسيقى كردى را شامل مى شود. اشعار 
گورانى  10 هجايى مى باشد و در تمام مناطق كردستان اين آواز به 
اجرا در مى آيد. در زبان عامه به تمام شيوه ها و آوازهاى موسيقى 
كردى گورانى نيز گفته مى شود. " چمرى " نيز از آوازهاى موسيقى 
كردى است كه به پاس تجليل از وجود با ارزش از دست رفته اى 
خم  قامت  نهال  و  عزا  شيون،  معناى  به  آواز  اين  شود.  مى  اجرا 
شده است، چمرى همانند نوحه خوانى در فارسى است و در مناطق 

مختلف ايالم، لرستان و كرمانشاه طرفداران زيادى دارد. 

قالب  در  را  آن  بتوان  كه  است  اين  از  وسيعتر  كردى  موسيقى  اّما 
كردى  موسيقى  گنجاند.  مشخصى  و  محدود  هاى  شيوه  يا  آوازها 
بازتاب غناى روحى و معنوى مردم است و در عين حال تريبونى 

براى تفسير مسايل عميق جامعه مى باشد. 
عسكرى  صمد  باغى،  كوچه  ويسى،  اهللا  مقامهاى  قبيل  از  نغماتى 
بر  كه  دارند  وجود  كردى  موسيقى  در  نيز  ملوديكى  هاى  ترانه  و 
اشعار هجايى و گاه عروضى استوارند. اگر چه گفته شد كه مقامها 
و آوازهاى كردى، جزيى از موسيقى قديمى ايران است ولى منظور 
اين نيست كه تمام مقامها و آوازهاى كردى، بدون كم و كاست، در 
چارچوب دستگاه هاى سنتى ايران قرار مى گيرند. بعضى از آوازها 
كردى  موسيقى  در  هوره  و  چمانه  سياه  مانند  كردى  مقامهاى  و 
نمى  جاى  ايرانى  موسيقى  هاى  دستگاه  داخل  در  كه  دارند  وجود 
گيرند و يك دستگاه خاص را مى طلبند. علّت مصونيت اين آوازها از 
موسيقى ايرانى اين است كه اين مقامها و آوازها بازمانده موسيقى 
غنى گاتاى آيين زرتشت است و هجاى اين شعر نيز در رديفهاى 
عروضى جاى نمى گيرد و جغرافياى سخت و آغوش گرم هورامان 

مانند سپرى از اين آوازها دفاع كرده است. 
موسيقى كردى از ديرباز داراى ويژگى غنا، ريشه و اصالت بوده 
است و به صورت سينه به سينه نقل شده است. اميد است كه عالقه 
و  توسعه   ، حفظ  راستاى  در  دانان  موسيقى  و  هنرمندان  و  مندان 
غنى نمودن هر چه بيشتر آن تالش و زحمت بى دريغى را از خود 

بروز دهند.
  

موسيقى
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بخش چهارم

منبع: كانون ايرانى پژوهشگران فلسفه و حكمت

از معابد سغدي  و آثاري  كه  از آنها كشف  شده  است  چنين  
مزداپرستي   سغد  شهرهاي   در  رايج   مذهب   كه   مي آيد  بر 
بوده  و سغديان  چهار آخشيج  را مقدس  مي شمردند. آنها 
مردگان  خود را در هواي  آزاد و در دسترس  الشخواران  
توسط   گذشتگان   و  گوشت   آنكه   از  پس   و  مي دادند  قرار 
پرندگان  خورده  مي شد، استخوآنهارا جمع آوري  كرده  در 
محفظه ي  به  نام  استودان  (Stodan) « مخفف  استخواندان  
» قرار مي دادند و محفظه ي  مزبور را در اتاق  يا زيرزمين  

نگاه  مي داشتند. 

باختي   صورت   به   اوستا  در  بلخ    - باختر  يا  بلخ    3-
در  است .  آمده   باختري   شكل   به   پارسي   در  و   (Bakhti)
اوستا براي  اين  شهر دو صفت  ذكر شده  است : «من  اهورا 
پرچمهاي   با  زيبا  بلخ   آفريدم   كه   كشوري   چهارمين   مزدا 
 » اوستا  در  بلخ   نام   مي گويد:   « دهالز   » است .  برافراشته  
باختي  » قيد شده  است  و بعداً به  بلخ  تبديل  يافته  است . اين  
بوده   باختر  مردم   مركز  و  واقع   كنوني   خراسان   در  شهر 
است . «بنا به  گفته ي  دارمستتر ، لفظ  باختي  و صفت  زيبا 
 « الحسنا  بلخ    » به   مسعودي   كتاب   در  اوستا،  در  مندرج  
بلخ   محل   اوستاشناس   دانشمندان   اكثر  است .  شده   ترجمه  
را به  طور مبهم  در شمال  خراسان  مي پندارند، در صورتي  
نزديك   افغانستان ،  شمال   در  مزبور  شهر  خرابه هاي   كه  
قصبه اي  به  همين  نام ، و در سر جاده اي  واقع  شده  است  كه  
از كابل  به  بخارا مي رود و تا رود آمودريا پنجاه  كيلومتر 

فاصله  دارد. 

كياني   پادشاهان   پايتخت   و  بلخ   سرزمين   مركز  بلخ   شهر 
بوده  است . اين  نام  به  يوناني  باكتريان  (Bactrian) خوانده  
مندرجات   بنابر  است .  رازياسپ   آن   قديمي تر  اسم   و  شده  
پادشاهي   دوران   در  بلخ   شهر   ، االعالم   قاموس   كتاب  
بوده   برخوردار  بيشتري   شهرت   از  كياني   كي گشتاسب  
وي   تبليغات   مركز  و  زرتشت   ظهور  محل   شهر  اين   است . 
به    617 در  ديد:  فراوان   گزند  مغوالن   هجوم   از  بلخ   بود. 
وسيله ي  چنگيز و در 771 توسط  تيمورلنگ  با خاك  يكسان  
بلخ   سرزمين   جنوبي   بخش   چنانچه   ترتيب   اين   با  گرديد. 
باشد،  شده   واقع   خراسان   و  افغانستان   شمال   در  قديم  
امتداد  تاجيكستان   جمهوري   خاك   در  آن   شمالي   قسمت  
كاوشگران   توسط   كه   كاوشهايي   براساس   مون گيت   دارد. 
و باستان شناسان  شوروي  سابق  در قسمت  شمالي  شهر 
«بلخ   مي كند:  اظهارنظر  چنين   گرفته ،  صورت   موصوف  
نياكان   آن   ساكنان   و  است   شده   واقع   آمودريا  بستر  در 
مزبور  شهر  مي روند.  شمار  به   تاجيك   امروزي   مردم  
است .  مركزي   آسياي   كهن   دوران   امپراتوريهاي   از  يكي  
بخش  اعظم  سرزمين  قديم  بلخ  در تاجيكستان  و ازبكستان  
سال   در  است .  گرفته   قرار  افغانستان   شمال   و  شوروي  
شاه   كيقباد  بخش   در  تاجيك   و  سغد  حفاري   هيئت    1950
را  كاوشهايي    (Kalai Mir) مير  كاالي   قصبه ي   نزديك    ،
آغاز نهادند. در اثر عمليات  مزبور، ساختمانهايي  مربوط  به  
سده ي  چهارم  پيش  از ميالد پديدار شد كه  داراي  حصاري  
چنين   مردگان   دفن   و  گورها  وضع   مطالعه ي   از  بود.  بلند 
بلخ   بومي   ساكنان   از  كهن   دوران   تاجيكهاي   كه   برمي آيد 
حفظ   را  خود  مشخصات   هزارسال   چند  مدت   در  بوده  
گرچه   كه   مي شود  معلوم   چنين   بلخ   حفريات   از  كرده اند. 
و  كشتار  با  سرزمين   بدان   ذوالقرنين   اسكندر  حمله ي  
ويراني  همراه  بوده  ولي  پس  از وي  فرهنگ  يوناني  در بلخ  
كشف   بودايي   معبد  چند  شهر  اين   در  است .  كرده   رسوخ  
شده  كه  يكي  از آنها در نزديكي  قصبه ي  « دره  تپه  » بوده  
است . در شهر « چاچي  » - از شهرهاي  قديم  بلخ  - آثاريك  
تمّدن  روستايي  به  دست  آمده  است  كه  معلوم  مي دارد در 
سده ي  دوم  پيش  از ميالد آهن  را در كوره هاي  بادي  به  مدد 

دم  دادن  نرم  و به  ادوات  و ابزار تبديل  مي كرده اند. 

-4 سرزمين  نيسايه  يا پارت  - در نخستين  فصل  و نديداد 
كه   كشوري   پنجمين   مزدا  اهورا  «من   است :  آمده   چنين  
گرفته   قرار  بلخ   و  مرو  ميان   در  كه   است   نيسايه   آفريدم ، 

است ». 

يخ
تار شاه تهماسب، اولين 

شكارچى سلطنتى  
 
  

شكار در تهران قديم  
گستره تهران به دليل قرار گرفتنش در كوه هاى شميران 
در  را  گوناگونى  جانوران  هميشه  البرز،  كوه  رشته  در 
حيوانات  شكار  سابقه  كه  آنجا  تا  است  داده  جاى  خود 
پيشينه  با  است  برابر  شهر  اين  در  انسان  وسيله  به 
سكونت انسان در اين محل. اولين شاهى كه به تهران به 
عنوان يك مركز شكار توجه كرد، شاه تهماسب صفوى 
بود كه تهران را به عنوان مناسب ترين محل براى شكار 
خود انتخاب و در نهايت فرمان ساخت حصار براى اين 
شهر را صادر كرد كه منطقه سرخه حصار از شكارگاه 

هاى آن دوران است. 

� شكارگاه هاى سلطنتى در دارالخالفه 
كه  روزگار  آن  تهران  اطراف  تمامى  قاجاريه،  سلطنت  استقرار  با 
شكارگاه  و  شد  تبديل  ناصرى  حصار  به  داشت  نام  صفوى  حصار 
هاى سلطنتى نام گرفت و به قرق ماموران دربار درآمد؛ تا قبل از آن 

شكار حيوانات براى همه مردم در اين مناطق آزاد بود. 

دوشان تپه، فرح آباد، مسگرآباد، سلطنت آباد، دوالب، سرخه حصار، 
و  كن  ورامين،  شهرستانك،  جاجرود،  شميران،  هاى  آبادى  ولنجك، 
نام  كه  رفتند  مى  شمار  به  سلطنتى  هاى  شكارگاه  از  همگى  سولقان 
آنها بارها در اسناد قاجارى به ميان آمده است. در واقع مى توان گفت 
تمام بيابان ها و كوهستان هاى اطراف پايتخت در قرق سلطنت بود 
رفت  دليل  به  متبرك  اماكن  ساير  و  ها  امامزاده  حوالى  و  مسير  مگر 
وآمد بسيار مردم و حرمت امامزاده سبب شده بود كه در آن مناطق 

شكار وجود نداشته باشد. 

قدمت شكارگاه هاى تهران با شروع سلطنت و پادشاهى آغامحمدخان 
قاجار آغاز شد. با اين حال هيچ سندى از رفتن وى به شكار وجود 
ندارد، چراكه با توجه به جنگ ها و خونريزى هايى كه به راه انداخته 
بود، اصال فرصت رفتن به شكارگاه هم نداشت و با روى كار آمدن 
به  كرد،  مى  شكار  هوس  خستگى  رفع  براى  گاهى  وى  شاه،  فتحعلى 
اطراف تهران براى شكار سرك مى كشيد. جاجرود از شكارگاه هايى 
بود كه به دستور وى ساخته شد و عمارت كاروانسرايى نيز در آنجا 

استراحت  براى  توقفگاهى  حوالى  آن  در  شكار  هنگام  تا  گرفت  قرار 
كوتاه  دوران  و  كسالت  دليل  به  محمدشاه  مورد  در  باشند.  داشته 
پادشاهى، با اينكه شكار از سرگرمى هاى وى به شمار مى رفت، چيز 
زيادى در تاريخ ثبت نشده است، اما بيشترين اسناد قاجاريه كه در آن 
از شكار پادشاهان قجرى سخن به ميان آمده، ناصرالدين شاه است؛ 

پادشاهى كه طوالنى ترين دوران سلطنت را در تهران داشت. 

اطراف  تمامى  تقريبا  و  داد  مى  فراوانى  بسيار  اهميت  شكار  به  وى 
تهران را تبديل به شكارگاه هاى سلطنتى كرده بود و حتى گاهى در 
برخى از كتب آن دوره به صورت اغراق آميز آمده بود كه ناصرالدين 
شاه در تيراندازى اولين شخص دنياست كه از هزار و 500 قدمى بارها 

شكار كرده است. در اواخر قاجاريه و با شروع نهضت مشروطيت و 
درگيرى محمدعلى شاه با مبارزات آزادى خواهان و جنگ جهانى اول 
باعث شد شكار سلطنتى آن جلوه و شكوه سابق خود را نداشته باشد؛ 
با اين حال در ميان برخى از رجال در آن دوران هم طرفدار داشت و 
حتى خود احمدشاه نيز عالقه مند به شكار بود كه به دليل وضعيت 
شكارهاى  از  قاجاريه  سلطنت  اواخر  اسناد  در  زمان،  آن  نابسامان 
بر  دولت  مشروطيت،  پيروزى  از  بعد  است.  نشده  برده  نام  سلطنتى 
شكار نظارت داشت و بعد از كودتاى 1299 و با روى كار آمدن كابينه 
سيدضياءالدين طباطبايى و طبق اعالميه رسمى دولت، داشتن اسلحه 

شكارى منوط به اخذ جواز از نظميه شد. 

� آيين شكار سلطنتى 
شيوه شكار در تهران قديم به صورت تيراندازى سواره يا پياده بود 
كه مايه تعجب و تحسين اروپاييان قرار گرفته بود و آنان از مهارت 
سوارى  هنگام  شكار  كشتن  و  تيراندازى  در  ايرانى  هاى  رجال  هاى 
بسيار ياد كرده اند. طريق ديگرى هم كه تهرانى ها براى شكار استفاده 
تهران  در  بود.  شنقار  و  قوش  مانند  پرندگانى  وسيله  به  كردند  مى 
به  كه  بود  شكارى  پرندگان  تربيت  آنها  حرفه  كه  بودند  افرادى  قديم 
آنها قوش ساز مى گفتند از جمله: تيمور ميرزا، پسر فرمانفرما و دو 
بسيار  سبب  همين  به  كه  مسرورالسلطنه  و  ميرزا  شاه  عالم  پسرش 
كدام  هيچ  دوران  آن  در  داشتند.  قرار  شاه  ناصرالدين  توجه  مورد 
از شكارگاه ها شكاربان نداشت زيرا با وجود كيفر اعدام كه شاهان 
قاجار به راحتى صادر مى كردند، به طور قطع منصب شكاربانى نياز 

نبود. 

طبق  گرفت،  اى  تازه  رنگ  خود  به  ناصرى  زمان  در  كه  شكار  آيين 
نوشته دكتر پوالك، طبيب مخصوص ناصرالدين شاه اين گونه بود: 
«مهم ترين شكار سلطنتى، سالى يك بار اوايل دى ماه در دره جاجرود 
عالمت  عنوان  به  توپ  تير  چند  كه  گرفت  مى  انجام  معين  روزى  در 
آتش زده مى شد و بالفاصله نيمى از سكنه آن ناحيه آنجا را تخليه 

مى كردند.» 

توقف در شكارگاه به طور متوسط يك هفته طول مى كشيد و هر روز 
با شليك توپ عالمتى داده مى شد. هنگام صبح چند نفر شاعر موقع 
صرف چاشت، شعر قرائت مى كردند، سپس شكار آغاز مى شد. بعد 
از شكار، سربازان حيوان هاى صيدشده را به شاه، صاحب منصبان 
حاضر و حتى سفارتخانه هاى اروپايى ارسال مى كردند. تفريح شاه 
نر  شتر  دو  ها  شب  آخر  در  هم  گاهى  و  بود  شطرنج  بازى  شب  در 

مست براى جنگ به جان هم انداخته مى شدند.
 

  برگرفته از كتاب برگ هايى از تاريخ تهران  

براى حفظ و تداوم انتشار هفته نامه پرشين ما را به مشاغل 
و  آگهى دهندگان معرفى نمائيد.
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ويكي ليكس اسرار «سياي 
خصوصي» را منتشر كرد

فوريه   26 از  ليكس  ويكي  سايت  وب  و  ناشناس  هكرهاي  گروه 

اطالعاتي  انتشار  در  را  خود  همكاري  رسمي  صورت  به   2012
و  امنيتي  شركتي  سايت  وب  از  هكرها  توسط  كه  محرمانه 
خصوصي به سرقت رفته، آغاز كردند. طي همكاري بي سابقه اي 
ميان گروه هكرهاي ناشناس و وب سايت جنجالي ويكي ليكس، اين 
وب سايت افشاگر از يك شنبه شب انتشار بخش هايي از ايميل هايي 
كه توسط هكرهاي ناشناس از شركت اطالعاتي خصوصي به نام 
به  ليكس  ويكي  است.  كرده  آغاز  را  رفته  سرقت  به  «استراتفور» 
منبع پنج گيگابايت اطالعات محرمانه منتشر شده اشاره اي نكرده 
اما عنوان كرده كه براي ماه ها و با همكاري رسانه هاي مختلف در 
سرتاسر جهان به تحليل و بررسي اين مطالب پرداخته است. در 
بخشي از ايميل هاي منتشر شده به سرمايه گذاري هاي اين شركت 
و نحوه درآمد زايي آن اشاره شده است. شركت استراتفور كه به 
نوعي «سياي خصوصي» به شمار مي رود، اطالعات تحليلي خود 
را از سياست هاي جهاني به آژانس هاي دولتي مي فروشد. يكي از 
و  محرمانه  اطالعات  اين  شدن  هك  از  كه  ناشناس  گروه  اعضاي 
«وايرد»  نشريه  به  داشته  دقيق  اطالع  ليكس  ويكي  به  آنها  انتقال 
ليكس  ويكي  به  را  اطالعات  رو  اين  از  ناشناس ها  كه  است  گفته 
انتقال داده اند كه «اين وب سايت از شهرت، قدرت و توانايي تحليلي 
و انتشاري باالتري نسبت به هكرهاي ناشناس برخوردار است.» 
به گفته هكرها اين شركت از آن رو مورد حمله هكرها قرار گرفته 
را  آن  مشتريان  و  است  برخوردار  ضعيفي  بسيار  ايمني  از  كه 
شركت هاي بزرگ و سازمان هاي دولتي تشكيل مي دهند. هكرهاي 
اطالعات  انتشار  براي  ليكس  ويكي  همكاري  از  همچنين  ناشناس 
خبر  داده اند.  خبر  شود  منتشر  جمعه  هر  است  قرار  كه  شده  هك 
ديگر اينكه ويكي ليكس همكاران رسانه اي جديدي را براي انتشار 
نشريات  شامل  همكاران  اين  كه  است  كرده  انتخاب  خود  مطالب 
ويكي  نيستند.  پست»  «واشنگتن  و  تايمز»  «نيويورك  «گاردين»، 
ليكس طي 18 ماه گذشته دچار مشكالت فراواني بوده و به واسطه 
مشكالت قانوني كه براي «جوليان آسانژ» بنيانگذار اين سايت به 

وجود آمده كامال از هم پاشيده شده بود.

مردان، ناياب نخواهند شد!
 Y كروموزوم  كه  دريافته اند  دانشمندان  پيشين،  تصورات  برخالف 
مردان به سرعت در حال تنزل نبوده و از بين نخواهد رفت. ايده ناپديد 
فرآيندي  بر  مبتني  آنها  صاحبان  و  مذكر  جنسي  كروموزوم  شدن 
است كه سلول هاي انسان با آن از اسپرم و تخمك ساخته شده اند. اين 
دي ان اي  بسته هاي  يا  كروموزوم  جفت هاي  حاوي  كدام  هر  سلول ها 

هستند. در زمان تقسيم اين سلول ها،  جفت هاي كروموزومي آنها به 
مبادله اطالعات ژنتيكي در فرآيندي موسوم به نوتركيبي مي پردازند. 
اين نوتركيبي به سلولها در ترميم اشتباهات ژنتيكي و مخلوط كردن 
و تطبيق ژن ها كمك مي كند؛ اما برخالف ديگر 45 كروموزوم حامل 
براي  تطبيقي  جفت  از  مذكر   Y جنسي  كروموزوم  ژنتيكي،  اطالعات 
يك  با  عوض  در  كروموزوم  اين  نيست.  برخوردار  نوتركيب  فرآيند 
كروموزوم X جفت مي شود كه در زمان تقسيم از هيچ همراهي براي 

نوتركيب برخوردار نيست. 
از  درصد  سه  تنها  امروزي   Y كروموزوم  كه  است  حالت  اين  در 
ژنهايي را كه در ابتداي زمان تقسيم از كروموزوم X در 200 ميليون 
تا 300 ميليون سال پيش برخوردار بوده، در اختيار دارد. اين يافته 
صدها  در  مذكر ممكن است  كروموزوم  شد كه  تصور  اين  به  منجر 
هزار يا ميليون ها سال آينده كامال از بين رفته و شايد مردان را نيز 
با خود ببرد. اما تحقيقات جديد دانشمندان بر روي ژنوم يك ميمون 
جدا  انسان ها  از  قبل  سال  ميليون   25 در  آن  اجداد  كه  كهن  دنياي 
شده اند، نشان داد كه در گزارش هاي تحليل كروموزوم مبالغه شده و 

در حقيقت دو كروموزوم جنسي كامال شبيه هم هستند.
به گفته محققان اگرچه تا چند هزار سال پيش تحليل اين كروموزوم به 
سرعت صورت مي گرفت، اما پس از آن كامال تثبيت شد. دانشمندان، 
دليل اثبات موضوع ياد شده را حقيقتي خوانده اند كه بر اساس آن، 
حذف  بدون  بيشتر  ژن  دادن  دست  از  به  قادر  ديگر  كروموزوم  اين 
اين  روي  بر  مانده  باقي  ژن هاي  ديگر،  عبارت  به  نيست.  آن  كامل 
كروموزوم به قدري حياتي هستند كه از دست دادن آنها ممكن است 
قصد  اكنون  دانشمندان  اين  شود.  تمام  موجود  حيات  نبود  قيمت  به 
و  موشها  مانند  انسان  از  دورتر  پستانداران  ژنوم  توالي  به  دارند 
بوزينه ها بپردازند تا بتوانند سير تكاملي كروموزوم نر را تا پيش تر 

از اين ميمون نيز دنبال كنند.

 در انتظار ما باشيد، 
براي2012 آماده باشيد!

«ناشناس»در  هكرهاي  گروه  عضو   25 هماهنگ  اقدامي  پي  در 
اين  كرده  اعالم  اينترپل  شدند.  بازداشت  جهان  چهاركشور 
دستگيري ها بعد از حمله  «ناشناس» به سايت هاي دولتي شيلي و 
كلمبيا صورت گرفته است. پس از حمله  گسترده گروه هكرهاي 
كلمبيا،  و  شيلي  كشور  دو  در  دولتي  سايت هاي  به  «ناشناس» 
پليس بين الملل، اينترپل، در چهاركشور جهان 25 نفر از اعضاي 
اين گروه هكري را بازداشت كرد. بنا به گزارش اينترپل، اين 25 
آرژانتين،  كشور  چهار  پليس  سوي  از  هماهنگ  عملياتي  در  نفر 
اسپانيا، شيلي و كلمبيا بازداشت شده اند. پليس بين الملل مي گويد 
سن تمامي اين 25 نفر بين 17 تا 40 سال است. گروه هكرهاي 
سايت هاي  خود  هماهنگ  سايبري  حمله   آخرين  در  «ناشناس» 
و  شيلي  ملي  كتابخانه   كلمبيا،  رياست جمهوري  و  دفاع  وزارت 
گزارش  به  بنا  كردند.  خارج  دسترسي  از  را  شيلي  برق  شركت 
اينترپل بيش از 250 لپ تاپ، كيس كامپيوتر، تلفن همراه و ديگر 
محصوالت ديجيتال از خانه هاي 25 فردي كه بازداشت شده اند 
جمع آوري و ضبط شده است. پليس اسپانيا نيز اعالم كرده است 
كه چهار نفر از اين 25 نفر ساكن اسپانيا هستند و نيروهاي پليس 
بازداشت  و  شناسايي  و «ماالگا»  شهر «مادريد»  دو  در  را  آنها 
كرده اند. بنا به اظهارات پليس اسپانيا دو نفر از آنها در بازداشت 
موقت اند و دو نفر ديگر به دليل آنكه به سن قانوني نرسيده اند 
با وثيقه آزاد شدند. وزارت كشور اسپانيا اعالم كرده است كه 
يكي از دونفري كه در بازداشت موقت به سر مي برد، متهم است 
كه هدايت اعضاي هكرهاي «ناشناس» در اسپانيا و كشورهاي 

آمريكاي التين را برعهده دارد. 

اعتراض هكرها به بي مسئوليتي رهبران سياسي جهان 

با  بي سابقه  اقدامي  در  اين  از  پيش  «ناشناس»  هكرهاي  گروه 
مارس  ماه  روز  آخرين  در  كه  بود  كرده   اعالم  پيامي  انتشار 
سال جاري ميالدي (12 فروردين 1391) در يك حركت منسجم 
شبكه   جهان،  در  اينترنت  اصلي  سرور   13 به  حمله  با  عظيم  و 
اينترنت را از دسترسي خارج خواهد كرد. آنها دليل اين اقدام خود 
را اعتراض به بي مسئوليتي رهبران سياسي در سراسر جهان و 
و  سرمايه داري  سيستم  و  استريت  وال  با  مخالفت  طور  همين 
كرده  اعالم  مي كشد،  خود  كام  به  را  دنيا  كه  جهاني  بانكداري 
از  نامنسجم  و  غيرمتمركز  گروهي  «ناشناس»  هكرهاي  بودند. 
هكرها و فعاالن اينترنتي در سراسر جهان است كه به وضعيت 
آزادي بيان و برخي سياست هاي جهاني اعتراض دارد. اين گروه 
در آغاز سال 2012 ميالدي نيز با انتشار ويدئويي عملكرد يك 
ساله  خود در سال 2011 را بررسي كرده و هشدار داده بود: «ما 
فراموش نمي كنيم، نمي بخشيم، در انتظار ما باشيد. براي 2012 
بزرگ ترين  از  بسياري  اخير  نيم  و  سال  يك  در  باشيد!»  آماده 
گرفته  صورت  «ناشناس»  گروه  دست  به  سايبري  حمله هاي 
است. آنها در اعتراض به مسدود شدن سايت به اشتراك گذاري 
فايل «مگا آپلود» به دست آمريكا، سايت هاي وزارت دادگستري، 
وزرات كشور و پليس فدرال آمريكا را مورد حمله قرار داده و 
از دسترسي خارج كردند. پيش از اين نيز برخي ديگر از اعضاي 
بازداشت  و  شناسايي  اسپانيا  و  تركيه  در  «ناشناس»  هكرهاي 
بيش  هماهنگ  اقدامي  در   2011 ژوئن  در  تركيه  پليس  شده اند. 
تركيه  شهر  در 12  را  اينترنتي  هكرهاي  گروه  اين  عضو  از 32 

شناسايي و بازداشت كرده بود.
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بزرگ ترين رژه تاريخ فرانسه به افتخار ويكتور هوگو برگزار شده 
است كمتر كسي است در جهان كه نامي از «بينوايان» يا «گوژپشت 
نوتردام» نشنيده باشد.ويكتورهوگو نويسنده نامدار قرن نوزدهم 

گسترده،  چاپ  بر  عالوه  كه  است  رمان هايي  نويسنده  فرانسه 
اقتباس هاي سينمايي و كارتوني متعددي نيز از آنها شده است.همه 
خانواده  بي رحمي هاي  از  و  ريخته  اشك  بينوا  كوزت  رنج هاي  با 
سالروز  دهمين  و  دويست  يك شنبه  آمده اند.روز  خشم  به  تنارديه 
تولد نويسنده اي بود كه او را پايه گذار مكتب رومانتيسم مي دانند. 

در بسياري از كتاب هاي او مي توان انديشه هاي سياسي و هنري 
رايج قرن نوزدهم را مشاهده كرد. عالوه  بر رمان هاي معروفي چون 

«بينوايان»، وي شمار زيادي مجموعه شعر و چندين نمايشنامه در 
كارنامه درخشان ادبي خود دارد. «هوگو» در دوره  خود از چنان 
سال  در  خاكسپاري اش  مراسم  در  كه  بود  برخوردار  محبوبيتي 
1885 بيش از دو ميليون نفر شركت كردند. نقل است كه هوگو به 
مي خواست  دنيا  هرجاي  از  هركس  كه  بود  رسيده  شهرتي  چنان 
برايش نامه اي بنويسد كافي بود به جاي آدرس بنويسد: «فرانسه- 
برسد به دست آقاي ويكتور هوگو.» هوگوعقيده داشت كه شاعر 
با  جهاني  احساسات  و  عواطف  دادن  «بازتاب  دارد:  وظيفه  دو 
آشكار كردن احساسات خودش و به  هم پيوستن صداي نسل بشر، 
خواننده.»  كردن  راهنمايي  و  دادن  «آموزش  و  تاريخ»  و  طبيعت 
ويكتور هوگو در عرصه  سياست هم بسيار فعال بود.او در سال 
پست  يك  و  شد  دعوت  اعيان  مجلس  به  پادشاه  طرف  از   1845
فيليپه»  لوئي  اساسي «شاه  قانون  به  وابسته  حكومت  در  سياسي 
منجر  كه  برانگيخت  را  زيادي  اعتراض هاي  وي  كرد.انتخاب  قبول 
به گوشه گيري او شد.در همين روزهاي انزوا بود كه او شاهكار 
وقوع  از  بعد   1848 سال  در  نوشت.  را  «بينوايان»  خود  بي بديل 
انقالب فرانسه، هوگو نماينده  مردم شد.او عليه اعدام و بي عدالتي 
مجمع  و  قانون گذاري  مجمع  در  بعدها  و  كرد  سخنراني  اجتماعي 
وابسته به قانون اساسي انتخاب شد.او از نامزدي «لويي ناپلئون» 
به عنوان رئيس جمهوري حمايت كرد و براي مدتي هم حامي حزب 
محافظه كار و رياست جمهوري بود. اما هنگامي كه ناپلئون در سال 
اساسي  قانون  و  گرفت  دست  در  كامل  طور  به  را  قدرت   1851
ضدپارلماني را جايگزين كرد، هوگو او را علنا «خائن فرانسه» ناميد 
و در نطق تاريخي 18 جوالي 1851 در بررسي قانون اساسي گفت: 
«چون زماني ناپلئون كبير داشته ايم، بايد ناپلئون حقير نيز داشته  
باشيم؟» وي بعد از كودتاي 2 دسامبر 1851 به بروكسل گريخت 
و در تبعيد درازمدت خود، آثار بزرگي تدوين كرد.با سقوط ناپلئون 
سوم، او در سال 1870 به ميهن بازگشت. دختر بزرگ او لئوپولدين 
هوگو در 19 سالگى به همراه شوهر وفادارش و بچه اى كه هنوز به 
دنيا نيامده بود در حادثه قايق سوارى در رودخانه «سن» غرق شد. 
دختر كوچك او، آدل هوگو در پى عشق نافرجام به يك افسر ارتش 
نيروى دريايى بريتانيا به بيمارى روانى مبتال شد.او در 30 ژانويه 
1876 در انتخاب مجلس سنا كه به تازگي تاسيس شده بود انتخاب 
شد. روز 27 فوريه بزرگ ترين رژه در تاريخ فرانسه برگزار شد 
و رژه روندگان شش ساعت راهپيمايي كردند تا از مقابل هوگو كه 
براي  راهنما  كنند.سربازان  عبور  بود  نشسته  اتاقش  پنجره  پشت 
اشاره به ترانه  «كوزت» در «بينوايان»، گل هاي گندم به گردن خود 
آويخته بودند.هوگو در 22 ماه مي 1885 پس از يك دوره بيماري 
سخت در 83 سالگي در پاريس درگذشت. آرامگاه ويكتور هوگو 

در «پانتئون» نزديك پارك لوكزامبورگ قرار دارد.

انتشار كم كاري هاي دولت ژاپن 
در فاجعه فوكوشيما

مارس  زلزله  از  اگرچه 
ژاپن  در  گذشته  سال 
انتشار  اما  مي گذرد  مدت ها 
روند  از  تازه اي  گزارش 
وقت  دولت  تصميم گيري هاي 
ژاپن درمورد اين حادثه باعث 
فاجعه  هم  باز  كه  است  شده 
اخبار  راس  در  فوكوشيما 
بگيرد.  قرار  ژاپني  رسانه هاي 
درباره  كه  تازه اي  گزارش 
گذشته  سال  هسته اي  فاجعه 
ژاپن  فوكوشيماي  نيروگاه 
دارد  آن  از  حكايت  شده،  تهيه 
كه دولت ژاپن در روزهاي پس 

خودداري  آن  خطرات  به  مربوط  اطالعات  ارائه  از  فاجعه،  بروز  از 
كرده است. اين گزارش كه توسط يك نهاد خصوصي تهيه شده، از 
رهبران ژاپن به دليل كم اهميت جلوه دادن خطرات اين فاجعه انتقاد 
كرده است. اين گزارش نشان مي دهد كه مقامات دولت ژاپن در خفا 
نگران آن بودند كه فاجعه نشت مواد هسته اي از نيروگاه فوكوشيما 
بر  در  نيز  را  توكيو  و  شود  منجر  هسته اي  نيروگاه هاي  گداخت  به 
از  حالت ها  بدترين  ژاپن  دولت  كه  است  حاكي  گزارش  اين  بگيرد. 
بود.  داده  قرار  نظر  مد  را  پايتخت،  توكيو،  شهر  كامل  تخيله  جمله 
مقامات  از  يكي  از  فوكوشيما  هسته اي  نيروگاه  به  مربوط  گزارش 
كابينه نقل مي كند كه كار توكيو «مي توانست تمام» باشد. اين تحقيق 
فوكوشيما  نيروگاه  مسئوالن  ميان  اعتماد  رفتن  بين  از  به  همچنين 
به  ژاپن،  وقت  نخست وزير  كان»،  «نائوتو  مي كند.  اشاره  دولت  و 
بمانند  آنجا  در  بود  گفته  فوكوشيما  سونامي زده  نيروگاه  كاركنان 
اعضاي  است.  داده  جلوه  كم اهميت  عموم،  براي  را  آن  خطرات  و 
روزنامه نگار،  و  وكيل  دانشگاه،  استاد   30 از  متشكل  تحقيق  هيات 
بيش  با  و  گذاشتند  وقت  شش ماه  از  بيش  گزارش  اين  تهيه  براي 
از 300 نفر مصاحبه كردند. وقوع زمين لرزه شديد و سونامي در 
شمال شرق ژاپن در مارس سال گذشته، باعث آسيب جدي به چهار 
رآكتور از مجموع شش رآكتور نيروگاه هسته اي فوكوشيما و نشت 
حادثه  اين  وقوع  پي  در  شد.  آن  اطراف  محيط  به  راديواكتيو  مواد 
نگراني ها در مورد ايمني تاسيسات انرژي هسته اي در ژاپن افزايش 
نيروگاه  وضعيت  كه  شد  اعالم  فاجعه  بروز  از  بعد  ماه  اما 9  يافت 
آنها  فعاليت  و  خاموش  آن  رآكتورهاي  تمامي  و  تثبيت  فوكوشيما 
فاجعه  بروز  از  سال  يك  حدود  گذشت  از  بعد  است.  شده  متوقف 
اين  از  بازديد  اجازه  بين المللي  روزنامه نگاران  فوكوشيما،  هسته اي 

نيروگاه را يافتند و امروز از آن بازديد كردند.

گوناگون

داروهاي خواب آور؛ 
عامل مرگ زود رس

به  نفر  ميليون ها  براي  را  آرامي  شب هاي  خواب آور  داروهاي 
ارمغان مي آورند اما آنچه از چشم ها پنهان مي ماند، احتمال باالي 
عوارض  از  جديد  تحقيقات  است.  بيماران  در  سرطان  به  ابتال 
در  كه  مقاله اي  اساس  بر  مي گويند.  داروها  اين  خطرناك  جانبي 
«مجله پزشكي بريتانيا» به چاپ رسيده، مصرف ساالنه نزديك 
به 18 عدد قرص خواب آور خطر مرگ زودرس را به همراه دارد. 
كساني كه هر سه هفته يك بار از اين قرص ها استفاده مي كنند، 
چند  هر  داشت.  خواهند  سرطان  به  ابتال  براي  بيشتري  احتمال 
شمار  داده اند،  انجام  زمينه  اين  در  پژوهشگران  كه  تحقيقي  در 
كساني كه جان خود را از دست داده اند، اندك بوده اما تفاوت هاي 
آشكاري در گروه هاي مورد بررسي مشاهده شده است. تنها در 
آمريكا پنج تا10 درصد بزرگساالن در سال 2010 از قرص هاي 
و  هزار   10 از  بيش  پژوهشي  تيمي  كرده اند.  استفاده  خواب آور 
داروهاي  مرتب  طور  به  نيم  و  سال  دو  مدت  به  كه  را  نفر   500

خواب آور مصرف كرده بودند، مورد بررسي قرار داد. ميانگين 
سني اين افراد 54 سال بوده است. در اين مقايسه پژوهشگران 
گروه ديگري را مورد بررسي قرار دادند كه در اين مدت هيچ گونه 
داروي خواب آوري استفاده نكرده  بودند. نتايج اين بررسي ها به 
سرپرستي «دنيل كرايپك» از موسسه تحقيقاتي «اسكريپز» ارتباط 
استفاده از داروهاي خواب آور و باال بودن احتمال مرگ زودرس 
اين  مصرف  افزايش  با  خطر  اين  ميزان  افزايش  دادند.  نشان  را 
تا  كه  كساني  زودرس  مرگ  خطر  دارد.  مستقيمي  رابطه  داروها 
18 عدد قرص خواب آور در سال استفاده كرده  بودند، سه و نيم 
برابر بيش از افرادي بوده كه اصال از داروهاي خواب آور استفاده 
نكرده بودند. در ميان كساني كه بين 18 تا 132 بار در سال از 
اين داروها مصرف كرده بودند، خطر مرگ زودرس چهار برابر 
بوده است. اين پژوهش همچنين براي نخستين بار نشان مي دهد 
كه خوردن هشت نوع از شايع ترين داروهاي خواب آور حتي به 
بيماران  سالمت  براي  جدي  پيامدهاي  مي تواند  نيز  اندك  ميزان 
به همراه داشته باشد. بنا بر گفته  محققان اين داروها به احتمال 
بسيار زياد از طريق ايجاد بيماري هاي قلبي و سرطان باعث مرگ 

زودرس در مصرف كنندگان مي شوند.

هري پاتر ديجيتالي مي شود
كتابخانه ها  در  پاتر»  «هري  كتاب هاي  سري  ديجيتالي  نسخه هاي 
و مدارس سراسر جهان منتشر خواهد شد. نسخه هاي ديجيتالي 
مدارس  و  عمومي  كتابخانه هاي  در  رولينگ  رمان هاي  مجموعه 
مي گيرد.  قرار  عالقه مندان  دسترس  در  جهان  مختلف  كشورهاي 
رولينگ»،  «جي.كي  توسط  پيش  چندي  كه  مور»  «پاتر  وب سايت 
را  همكاري  اين  قرارداد  شد،  افتتاح  پاتر»  «هري  هفت گانه   خالق 
اين  طبق  است.  كرده  منعقد  درايو»  «اوور  كتابخانه   مجموعه  با 
قرارداد كتاب هاي «هري پاتر» در 20 زبان مختلف به شبكه  جهاني 
كتابخانه هاي آنالين «اوور درايو» كه تعداد آن 18 هزار عدد است، 
كتاب هاي  ديجيتالي  مجموعه   كه  است  اولين بار  اين  مي پيوندند. 
آنالين  كتابخانه هاي  قفسه   در  گرفتن  قرض  براي  پاتر»  «هري 

قرار داده مي شوند. رولينگ با هفت گانه  «هري پاتر» دنياي ادبيات 
ساخت.  خود  شيفته   را  بسياري  و  درآورد  لرزه  به  را  سينما  و 
«هري پاتر و هديه هاي مرگ» آخرين رمان مجموعه  «هري پاتر»، 
«هري  داستان هاي  براي  پاياني  تا  شد  منتشر  جوالي  2007  در 
پاتر» باشد. اولين كتاب اين مجموعه در سال  1997 به بازار آمد. 
كتاب  هفتمين  هزارجلدي  و  300  ميليون  هشت  فروش  با  رولينگ 
«هري پاتر» در عرض  24 ساعت، ركوردي براي خود در صنعت 
چاپ بر جاي گذاشت. او امتياز ساخت فيلم چهار كتاب اول «هري 
قراردادي  با  وارنر»  كمپاني «برادران  به  سال  1999  در  را  پاتر» 
بالغ بر يك ميليون يورو فروخت. آخرين قسمت از سري فيلم هاي 
به  تيرماه  با  30  برابر  جوالي  روز 21  در  پاتر»  «هري  پرطرفدار 
«هري  فيلم هاي  سري  تا  رسيد  دالر  ميليون  جهاني  640  فروش 
فيلم   پرفروش ترين  دالر،  ميليارد  هفت  فروش  به  رسيدن  با  پاتر» 

چندگانه  تاريخ سينماي جهان باشد.
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موفقيت دانشمندان 
در افزايش سرعت 
انتقال اطالعــات

 پژوهشگران نشان دادند كه با جايگزين كردن اتم 
از  را  اطالعات  توان  مى  گرافن،  در  سيليكون  هاى 
اين ماده با سرعت بيشترى عبور داد كه اين امر مى 
تواند به توليد ادوات الكترونيكى كوچكتر و سريعتر 

منجر شود. 
 محققان دپارتمان انرژى در آزمايشگاه ملى «اوك 
ريج» معتقدند آسيب هاى اتمى در گرافن مى تواند 
توليد ادوات الكترونيكى سريعتر و كوچكتر  مسير 

را هموارتر كند. 
خواص ويژه گرافن موجب شده است تا اين ماده به 

عنوان ستاره اى در دنياى مواد بدرخشد. 
بر پايه اطالعاتى كه محققان آزمايشگاه ملى «اوك 
ريج» در مقاله اى در اين زمينه به چاپ رساندند، 
هاى  اتم  آنها  در  كه  اى  نقطه  كوچك  هاى  آسيب 
مى  اند،  شده  گرافن  هاى  اتم  جايگزين  سيليكون 

تواند موجب انتقال سريع تر اطالعات شود. 
 Nature» نشريه  در  كه  اى  مقاله  در  گروه  اين 
نشان  رساندند،  چاپ  به   «Nanotechnology
شدن  جفت  با  انتقال  سرعت  افزايش  اين  كه  دادند 

نور و الكترون انجام مى شود. 
ملى  آزمايشگاه  در  كه  ادروبو»  كارلوس  «يوان 
مى  است،  فعال  دانشگاه «وندربيت»  و  ريج»  «اوك 
گويد: ما نشان داديم كه يك سيم نازك به ضخامت 
يك اتم از جنس سيليكون در گرافن مى تواند نور 

را به سيگنال هاى الكتريكى تبديل كند. 
ميكروسكوپ  از  استفاده  با  تحقيقاتى  تيم  اين 
از  شده  اصالح  انحراف  روبشى  عبورى  الكترونى 

در  مانند  نور  هاى  سيگنال  يا  ها  پالسمون  پاسخ 
محل نقص ها تصوير گرفته و موفق به اين كشف 

شدند. 
اين تيم تحقيقاتى دريافته است كه اتم هاى سيليكون 
مانند يك آنتن نانومقياس عمل كرده و پاسخ هاى 
پالسمون سطحى را در گرافن افزايش مى دهد. اين 
تيم تحقيقاتى با اين كار يك نمونه اوليه از دستگاه 

پالسمونيك توليد كردند. 
اين  كار  اساس  گويد:  مى  ادروبو»  كارلوس  «يوان 
نورى  هاى  سيگنال  كه  است  شكل  اين  به  سيستم 
مى توانند به سيگنال هاى الكترونيكى تبديل شوند. 
نازك  بسيار  سيم  يك  توانيد  مى  شما  بنابراين 

كرده  وارد  نور  آن  سوى  يك  از  كه  باشيد  داشته 
هاى  الكترون  به  ورودى  هاى  سيگنال  ادامه  در  و 
انتخابى برانگيخته به نام پالسمون تبديل شوند. اين 
پالسمون ها از ميان سيم عبور كرده و در سوى 

ديگر سيم دوباره به نور تبديل مى شوند. 
ساخته  پالسمونيك  هاى  دستگاه  اين  از  پيش  البته 
تمركز  فلزات  روى  بيشتر  آنها  در  اما  بودند،  شده 
كه  است  آن  ها  سيستم  اين  مشكل  است.  شده 
مى  انجام  آن  در  انتقال  كه  مقياسى  در  محدوديتى 
تا  پنج  ابعاد  در  ها  سيستم  اين  دارد.  وجود  شود، 
اين  دوم  نويسنده  ژو»  «وو  هستند.  نانومتر  هفت 
يك  خواهيد  مى  شما  كه  زمانى  گويد:  مى  مقاله 
قطعه كوچكتر را بسازيد، بايد محدوديت موجود را 
بشناسيد. هيچ كس فكر نمى كرد كه ما بتوانيم به 

مقياس اتمى برسيم. 
چند  تنها  گويد:  مى  ادروبو»  كارلوس  «يوان 
است  قادر  كه  دارد  وجود  دنيا  در  ميكروسكوپ 
و  نورى  خواص  پيوند،  شيمى،  بلورشناسى، 
يك  حساسيت  با  اتمى  مقياس  در  را  پالسمونيك 
اتم در ولتاژ پايين مورد مطالعه قرار دهد، ما يكى 
مورد  پروژه  اين  براى  را  ها  ميكروسكوپ  اين  از 

استفاده قرار داديم.

ژاپني ها در 
پي ساخت آسانسور 
فضايي تا سال 2050

يك شركت ژاپني در نظر دارد ارتفاع استفاده از 
تصوري  قابل  غير  حد  تا  را  آسانسور  تجهيزات 
و  مسافر  انتقال  براي  آن  از  و  داده  افزايش 
«اوباياشي»  شركت  كند.  استفاده  فضا  به  بار 
بهره برداري   2050 سال  تا  بتواند  است  اميدوار 
اين  كند.  آغاز  را  خود  فضايي  آسانسور  از 
نوارهاي  از  استفاده  با  است  قرار  آسانسور 
نانوكربني ساخته شود و مي تواند تا يك چهارم 

مسير زمين تا ماه، منبسط شده و باال برود. 

طرح اصلي اين است كه وزنه تعادلي در انتهاي 
اين آسانسور 96 هزار كيلومتري، كل ساختار را 
نگه  ثابت  است،  متصل  زمين  روي  پايگاه  به  كه 
دارد. به اين شكل مسافران مي توانند با استفاده 
از خودروهايي ويژه از سطح زمين به ايستگاهي 
مسكوني- تحقيقاتي در ارتفاع 36 هزار كيلومتري 
بر  كيلومتر   200 خودرو  اين  سرعت  كنند.  سفر 
ساعت خواهد بود و مسافران با اين سرعت يك 

هفته را در راه خواهند گذراند.

 انرژي مورد نياز براي چنين سفري از صفحات 
نصب  مسكوني  ايستگاه  در  كه  خورشيدي 
شده اند تامين خواهد شد. ايده ساخت آسانسور 
فضايي براي اولين بار در سال 1895 و توسط 
دانشمندي روسي ارائه شد. وي ايده خود را از 
ساختار برج ايفل الهام گرفته بود و از آن زمان تا 
به حال بر روي اين موضوع مطالعات و مباحثات 
زيادي انجام گرفته است. اما يافتن ماده اي سبك 
و مقاوم براي ساخت چنين كابلي از بزرگ ترين 
به  قديمي  ايده  اين  ساختن  حقيقي  براي  موانع 

شمار مي رفت. 

دارند  باور  محققان  ديگر  و  «اوباياشي»  اكنون   
را  وظيفه اي  چنين  مي توانند  كربني  نانولوله هاي 
به عهده بگيرند. شركت «اوباياشي» اميدوار است 
مسافر   30 بتواند  آسانسور  اين   2050 سال  در 
را، شايد با كمك گرفتن از موتورهاي مغناطيسي 
شركت  اين  ببرد.  فضا  به  خود  همراه  به  خطي، 
هنوز هزينه ساخت و موقعيت بناي اين آسانسور 
را اعالم نكرده است اما از آنجايي كه براي محكم 
نگه داشتن اين سازه به نيروي مركزي نياز است 
بهترين موقعيت براي ساخت آن در استوا خواهد 
اين  سرانجام  آيا  ديد  و  ماند  منتظر  بايد  بود. 

روياي بشر تحقق مي يابد.

پخش كننده موسيقى و 
راديوى اينترنتى

اگر به دنبال يك پخش كننده موسيقى قابل حمل 
بخوانيد.  را  خبر  اين  هستيد،  متفاوت  و  جالب 
 Grace Digitalنام به  شركتى  را  محصول  اين 
و  معرفى  بازار  به   Mondo مدل  با  و   Audio

عرضه كرده است. 
ضبط  به  شبيه  طراحى  و  ابعاد  دستگاه  اين   
كامال  اما  دارد،  كاسته  يك  قديمى  صوت هاى 
اختيار  در  را  متنوعى  قابليت هاى  و  بوده  مدرن 
واقع  در  دستگاه  اين  مى دهد.  قرار  كاربرانش 
پخش  يك  و  اينترنتى  راديوى  يك  از  تركيبى 
مبتنى   Mondo است.  موسيقى  ديجيتالى  كننده 
بر Wi-Fi بوده و مى تواند محتواى صوتى را از 
طريق اينترنت به خانه يا دفتر كار شما بياورد. 
راديوى  برنامه هاى  دريافت  امكان  دستگاه  اين 
AM، FM و HD را در سرتاسر جهان داشته و 
مى تواند تمام فايل هاى موسيقى شما را از روى 

كامپيوترهاى شخصى تان بخواند و پخش كند.
اين دستگاه با انواع كامپيوترهاى شخصى و مك 
سازگارى داشته و با انواع دستگاه هاى ديجيتال 
موبايل هاى  و   iPhone، iPad مانند  حمل  قابل 
هماهنگ  هم  آندرويدى  تبلت هاى  و  هوشمند 
مى شود. در واقع اين دستگاه پخش كننده داراى 
اين  گرفتن  قرار  براى  مخصوپص  داك  يك 

محصوالت است.
و  حمل  امكان  كوچكش  و  باريك  طراحى 
مى دهد  كاربرانش  به  را  آن  راحت تر  جابه جايى 
كاربران  تا  مى شود  باعث  آن  ساده  كاربرى  و 

مختلف بتوانند با آن كار كنند.

اينچى  نمايشگر 5/3  يك  به  مجهز  محصول  اين 
رنگى است و از 30 حالت پخش مختلف هم بهره 
ساعت  ديجيتالى،  صداى  ضبط  امكان  مى برد. 
اين  امكانات  ديگر  از  هم  روز  تقويم  و  زنگ دار 
ميليمترى   5/3 استاندارد  پورت  است.  دستگاه 
دستگاه هاى  به  اتصال  امكان  بر  عالوه  هم  آن 
از  موسيقى  به  دادن  گوش  قابليت  مختلف، 
طريق انواع هدفون را به كاربرانش مى دهد. اين 
ليتيومى  شارژ  قابل  باترى  بر  مبتنى  محصول 
تا  مداوم  پخش  امكان  شارژ  بار  هر  در  و  بوده 
قرار  كاربرانش  اختيار  در  را  ساعت   6 از  بيش 

مى دهد.
Mondo داراى اسپيكر داخلى با قدرت پخش 12 
 RCA و USB، AUX وات است و از پورت هاى
هم بهره مى برد. شركت Grace اعالم كرده است 
كه اين دستگاه پخش كننده موسيقى قابل حملش 
را به تازگى و با قيمت 40 دالر به بازار عرضه 

كرده و به فروش مى رساند.

كشف 2 گروه خوني جديد
دو  كشف  به  موفق  «ورمونت»  دانشگاه  محققان 
شده اند  خون  قرمز  سلول هاي  در  جديد  پروتئين 
خوني  گروه  از  جديد  نوع  دو  وجود  مي تواند  كه 
جديد  كشف  اين  برساند.  اثبات  به  را  آزمايش  قابل 
انتقال  خطر  مي تواند  كه  است  پراهميت  جهت  آن  از 
هزار  ده ها  ميان  در  را  ناسازگار  خوني  گروه هاي 
درباره  توجه  جالب  نكته  اما  دهد.  كاهش  انسان 
گروه  جديد  نوع  دو  اين  كه  است  اين  جديد  كشف 
شناخته  خوني  گروه هاي  كلي  تعداد  مي تواند  خوني 
 A، شده را به 32 برساند. در واقع به جز گروه هاي
B AB و O گروه هاي خوني ديگري نيز وجود دارند 
معموال  و  ترند  كمياب  گروه  چهار  اين  نسبت  به  كه 
نام افرادي را به خود مي گيرند كه در بدن آنها جاري 

خوني  گروه هاي  اين  شده اند.  كشف  سپس  و  بوده 
به  «النگريز»  يا  «جونيور»  گروه هاي  قبيل  از  نادر 
واسطه وجود گروه هاي ويژه از آنتي ژنها شناسايي 
مي شوند و بسياري از آنها از قبيل گروه هاي خوني 
Kell و MNS با گروه هاي خوني A يا O همخواني 
و سازگاري دارند. اما كشف گروه هاي خوني جديد 
معموال امري بسيار نادر است، كشف آخرين نمونه 
باز  پيش  دهه  يك  از  بيش  به  خوني  گروه  جديد 
مي گردد، از اين رو كشف دو گروه خوني به صورت 

همزمان رويداد بسيار مهمي به شمار مي رود. 
ويژه  به  «النگريز»  و  «جونيور»  خوني  گروه هاي 
به  مي شود  ديده  فراوان  ژاپن  در  و  آسيا  شرق  در 
هزار   50 از  بيش  دانشمندان  گفته  به  كه  صورتي 
برخوردارند  منفي»  «جونيور  خوني  گروه  از  ژاپني 
يا  خون  انتقالي  مشكالت  دچار  واسطه  اين  به  و 

ناسازگاري مادر با جنين هستند.
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تكنولوژى و فناورى

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

سياسى و مذهبى،  كمكى وافر مى كنيد. 

رونمايي از 
فن آوري هاي جديد در 
كنگره موبايل بارسلونا

هوشمند  لباس هاي  و  ويندوز8  آب،  ضد  موبايل 
امسال  شاخص  فن آوري هاي  از  نوزادان  براي 

هستند
كنگره ساالنه جهاني موبايل كه از روز دوشنبه 
ميزبان  است،  كرده  كار  به  آغاز  بارسلونا  در 
موبايل  صنعت  زمينه  در  فن آوري ها  جديد ترين 
تالش  كنگره  اين  در  اصلي  گرايش  بود.  خواهد 
ترافيك  از  درآمدزايي  راه هاي  يافتن  براي 
ميان  در  بود.  خواهد  اينترنت  سيل آساي 
نوآوري هاي بسياري كه قرار است در اين كنگره 
نظر  به  فن آوري  پنج  شوند،  گذاشته  نمايش  به 

بيشتر موردتوجه قرار خواهند داشت. 

نسخه  فوريه   29 مايكروسافت  هشت:  ويندوز 
خواهد  عرضه  را  خود  هشت  ويندوز  آزمايشي 
به  مايكروسافت  كه  است  نرم افزاري  اين  كرد. 
در  گوگل  و  اپل  با  رقابت  در  برنده  برگ  عنوان 
مبارزه اي براي كنترل رايانه هاي آينده رو خواهد 
نسخه  بنيادين  بازطراحي  كه  نسخه  اين  كرد. 
به  مي رود،  شمار  به  هفت  ويندوز  ساله  سه 
عنوان يكي از مهم ترين رونمايي هاي نرم افزاري 

مايكروسافت از سال 1985 شناخته مي شود. 

شركت  دو  كنگره  اين  در  متصل:  خودروهاي 
به  را  الكتريكي  خودرو  «اريكسون»  و  «ولوو» 
اتصال  به  مجهز  كه  گذاشت  خواهند  نمايش 

خودرو  اين  راننده  بود.  خواهد  موبايل  اينترنتي 
مي تواند خودرو خود را در هر نقطه اي شارژي 
كند، اما فن آوري انرژي سنج خودرو با سنجش 
قبض  مختلف،  نقاط  از  شده  گرفته  برق  ميزان 
ارسال  خودرو  مالك  براي  را  برق  به  مربوط 

خواهد كرد. 

از  پيامك  ارسال  اينترنتي:  پيامك هاي  ارسال 
هوشمند  گوشي هاي  جانبي  برنامه هاي  طريق 
كمتر  آنها  هزينه  زيرا  دارد  بيشتري  طرفداران 
فوق  عنوان «خدمات  به  خدمات  اين  بود.  خواهد 
براي  اينترنت  از  زيرا  مي شوند  شناخته  برتر» 
ميان بر زدن در شبكه موبايل استفاده مي شود. 
امسال پنج اپراتور بزرگ اروپايي «خدمات فوق 
برتر» كه از پيش در گوشي هاي موبايل قرار داده 

شده اند را رونمايي خواهند كرد. 

«فوجيتسو»  ژاپني  شركت  آب:  ضد  گوشي هاي 
عملي  طرحي  با  امسال  كنگره  در  دارد  قصد 
حضور پررنگ خود را در بازار متراكم تلفن هاي 
هوشمند در اروپا به نمايش بگذارد: گوشي هاي 
حال  در  ابزار  اين  از  استفاده  آب.  ضد  هوشمند 
حاضر در ژاپن رواج پيدا كرده است اما در اروپا 
آسيب هاي ناشي از ورود آب به گوشي هاي تلفن 
هوشمند يكي از رايج ترين داليل دريافت بيمه به 
براي  حاضر  حال  در  موتوروال  مي رود.  شمار 
«آريديون»  نام  به  پوششي  از  خود  گوشي هاي 
از  استفاده  جاي  به  فوجيتسو  مي كند.  استفاده 
روي  بر  ويژه  مومي  و  مهر  از  پوششي  چنين 
از  مي تواند  كه  مي كند  استفاده  خود  باتري هاي 

نفوذ آب تا عمق 1.5 متري جلوگيري كند. 

لباس هاي هوشمند براي نوزادان: پدر و مادرها 
معموال از طريق حس بويايي و با تاخير متوجه 
تعويض  را  خود  نوزاد  لباس  بايد  كه  مي شوند 
بر  مبني  پيامي  جديدي  فن آوري  اكنون  اما  كنند 
و  پدرها  براي  را  نوزادان  لباس  تعويض  به  نياز 
مي كند.  ارسال  ايميل  يا  پيامك  قالب  در  مادرها 
نوزاد  حياتي  نشانه هاي  مي تواند  فن آوري  اين 
را خوانده و آنها را بر روي موبايل، رايانه ها يا 
تبلت ها ارسال كند. حسگرهاي اين لباس در زير 
پارچه مخفي شده اند تا امكان دسترسي به آنها 
قابل  پوشيدني  حسگر  اين  باشد.  نداشته  وجود 
حركت،  رطوبت،  مي تواند  و  بوده  شو  و  شست 
حرارت پوست و ضربان قلب را رديابي كند. اين 
كم  ديجيتال  راديوي  طريق  از  حسگر  لباس هاي 
مصرفي به اينترنت وصل مي شود و قابل شارژ 
هستند  اطالعاتي  شده  دريافت  پيام هاي  است. 
تغيير  ايجاد  واسطه  به  و  حقيقي  زمان  در  كه 
ثبت  به  نوزاد  حياتي  نشانه هاي  يا  وضعيت  در 

رسيده اند.

با آندروئيد دندان هايتان 
را تميــــــزكنيد!

يك شركت مراقبت هاي ديجيتالي بهداشت دهان، 
مسواكي را عرضه كرده است كه از راه بلوتوث 
سيستم  برپايه  دستگاه هاي  تمام  به  مي تواند 
حداكثر  تاكنون  شود.  متصل  آندروئيد  عامل 
يك  بود  رفته  كار  به  مسواك  در  كه  فن آوري 
كار  باتري  با  كه  بود  الكترونيكي  چرخان  پايه 
داشتن  منظور  به  «بيم»  شركت  اكنون  مي كرد. 

را  مسواكي  تعاملي تر،  و  سفيدتر  دندان هايي 
ساخته است كه مي تواند از راه بلوتوث به تمام 
دستگاه  اين  شود.  متصل  آندروئيد  دستگاه هاي 
قادر  مي كند  كمك  دندان  بيشتر  بهداشت  به  كه 
همراه  تلفن  روي  كه  جانبي  برنامه  يك  به  است 
هوشمند يا تبلت نصب شده است متصل شود و 
تعداد دفعات و مدت زماني را كه بايد به مسواك 
زدن اختصاص داد محاسبه كند. به اين ترتيب، 
كاربر مي تواند از طريق اين نرم افزار مدت زماني 
است  كرده  صرف  دندان ها  نظافت  براي  كه  را 
حداقل  بايد  دندانپزشكان  گفته  به  كه  كند  كنترل 
دو دقيقه باشد. همچنين در طول مدت رسيدگي 
از  مي تواند  كاربر  دندان،  بهداشت  به  روزانه 
براي  را  هوشمند  همراه  تلفن  مسواك،  طريق 
اين  كند.  تنظيم  عالقه  مورد  موسيقي  پخش 
نرم افزار مي تواند زمان شست و شو را رديابي 
گرافيكي  طرح  يك  صورت  به  را  نتايج  و  كند 
دهد.  ارائه  هوشمند  همراه  تلفن  نمايشگر  روي 
به  فاي  واي-  راه  از  مي توانند  نتايج  اين  سپس 
متخصص بهداشت اين شركت فرستاده شود و 
مشكالت  و  احتمالي  بد  عادات  از  ترتيب  اين  به 
كاربر  به  مي تواند  «بيم»  كنند.  جلوگيري  آينده 
مسواك  تعويض  وقت  زماني  چه  كه  دهد  نشان 
است. هر برنامه جانبي به طور همزمان مي تواند 
اين  محصول  مختلف  مسواك  چهار  به  حداكثر 
شركت متصل شود. مسواك «بيم» با باتري هاي 
قلمي آلكاالين كار مي كند. اين باتري ها مي توانند 
عملكرد مسواك را به مدت 90 روز تضمين كنند. 
اين مسواك در دو رنگ قرمز و آبي به قيمت 50 

دالر به فروش مي رسد.

مدياپليري كه پايان فيلم 
را تغيير مي دهد!

آيا هيچ گاه به اين موضوع فكركرده ايد اگر پايان 
فيلم طبق خواست شما تمام شود چه احساسي 
مديا   MyndPlay مي دهد؟  دست  شما  به 
پليري است كه با خواندن ذهن شما، آن چه را 
مي خواهيد در مقابل چشمانتان قرار مي دهد. اين 
دستگاه شامل هدستي است با قابليت ثبت امواج 
الكتريكي مغز كه هنگام ديدن فيلم يا بازي كردن 
سعي مي كند ذهن شما را بخواند! اين محصول 
و  شده  ساخته   Neurosky كمپاني  توسط 
مي شود.  ارائه  همراه  نرم افزار  يك  همراه  به 
هدست  بايد  شما  دستگاه  اين  از  استفاده  براي 
از   MyndPlay هدست  ساخت  در  بپوشيد.  را 
است.  شده  استفاده  مغزي  امواج  سنسورهاي 
اطالعات  اساس  بر  مي كند  تالش  هدست  اين 
دريافتي از مغز شما ميزان تمركز و آرامش و 
احساسات شما را تحليل كند. پس از آن زماني 
كه يك فيلم مخصوص Myndplay را مشاهده 
العمل  عكس  به  بسته  روايت  و  صحنه  مي كنيد 
براي  كرد.  خواهد  تغيير  داستان  به  نسبت  شما 

واكنش  به  منجر  ترسناك  صحنه  يك  اگر  مثال 
پايان  به  سيستم  شود،  شما  سوي  از  ترس 
كه  كاراكتري  آن  در  كه  مي كند  سوئيچ  ديگري 
موجب ترس شما شده با سرنوشت بدي مواجه 
گشته و حذف گردد! سازندگان MyndPlay بر 
اين باورند كه اين تكنولوژي پتانسيل اين را دارد 
كه به عنوان يك ابزار آموزشي و درماني مورد 
اين  سايت  وب  نوشته  به  گيرد.  قرار  استفاده 
شركت، از آنجايي كه اين سيستم قادر به اندازه 
محرك هاي  به  مغز  واكنش  و  بازخورد  گيري 
ذهن  و  فكر  توسعه  در  مي تواند  است،  مختلف 
شده  پيش بيني  شود.  واقع  مفيد  كنترل  و 
مجموعه  اين  در  موجود  متفاوت  اپليكيشن هاي 
شركت ها،  مدارس،  در  استفاده  منظور  به 
تبليغات  و  روان  سالمت  ورزشي،  آموزش هاي 

مورد استفاده قرار گيرند. 
MyndPlay موجود در بسته به همراه هدست 
مي شود.  عرضه  يورو   99 قيمت  با  بي سيم 
كه  بلوتوث  هدبند  يك  دستگاه  اين  همراه  به 
آموزش  جهت  و  گرفته  نام   BrainBand
ارائه  نيز  شده  طراحي  ورزشي  برنامه هاي 
مي گردد. در صورت درخواست اين گزينه قيمت 

به 129 يورو افزايش مي يابد.
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NLP چيست و چه 
كاربردهايى دارد؟

مونا اهللا وردى

 Neuto Linguistic مخفف   N.L.P  - پى  ال  ان 
فارسى  به  آن  ترجمه  و  است   Programming
بخش  شود.  مى  كالمى"  عصبى  ريزى  "برنامه 

عصبى اين علم تاكيد بر اين نكته دارد
حس   5 فرآيند  از  انسان  اعمال  و  رفتارها  مهم  كه 
و  بينائى  المسه،  چشائى،  بويائى،  يعنى  او  اصلى 
شنوائى نشات مى گيرند. به عبارتى ما به كمك اين 
را  اطالعات  و  كرده  تجربه  را  دنيا  خويش  حس   5
مى گيريم و بر اساس اين اطالعات است كه عكس 
العمل مقتضى نشان مى دهيم. بخش كلى اين شيوه 
تاكيد دارد كه ما براى تنظيم افكار و رفتار خود و 
نيز برقرار كردن ارتباط با ديگران از حرف و كالم 
انتخاب  شامل  نيز  ريزى  برنامه  كنيم  مى  استفاده 
آن  از  استفاده  با  توانيم  مى  كه  است  هايى  روش 
نتايج  به  اعمالمان  و  اهداف  به  دهى  سازمان  براى 

دلخواه برسيم .

ان.ال.پى چگونه شكل گرفت؟
نامهاى  به  آمريكايى  نفر  دو   70 دهه  اوايل  در 
بندلر  ريچارد  و  شناس)  (زبان  گريندر  جان 
(روان شناس) شروع به مطالعه و تحقيق بر روى 
آن  مشهور  درمانگر  روان  سه  درمانى  فعاليتهاى 

زمان كردند. اين 3 نفر عبارت بودند از:

فرتيز پرلز (موسس مكتب گشتالت درمانى)
مسائل  به  مربوط  شناس  (روان  سايتر  جينيا  وير 

خانواده)

كه  معروف  درمانگر  (هيپنوتيزم  اريكسون  ميلتون 
هزاران نفر را از طريق هيپنوتيزم درمان كرده بود)

جان گريندر و ريچارد بندلر به اين علت اين 3 روان 
درمانگر را براى كار خود انتخاب كردند چون آنها 
هر  و  بوده  خود  زمان  در  بهترين  شان،  حرفه  در 
كرده  درمان  را  زيادى  بسيار  افراد  حال  به  تا  يك 
چند  از  پس  بندلر  ريچارد  و  گريندر  جان  بودند. 
فعاليتهاى  روى  بر  مستمر  مطالعه  و  تحقيق  سال 
اين 3 روان درمانگر به اين نكته مهم واقف شدند 
براى  متفاوتى  روشهاى  از  ظاهرا  آنها  اينكه  با  كه 
روان درمانى استفاده مى كردند اما وجود اشتراك 
وجود  نفر   3 اين  درمانى  هاى  شيوه  در  زيادى 
داشت. البته بندلر و گريندر ابدا قصد نداشتند مكتب 
يا شيوه درمانى جديدى به وجود آورند اما اين دو 
نفر وجود اشتراك 3 روان درمانگر مشهور را پس 
آنان  كار  روى  بر  زيادى  تحقيقات  و  مطالعات  از 
و  عالى  شيوه  نهايت  در  و  كردند  پااليش  و  يافته 
پايه  ان.ال.پى  بنام   1976 سال  در  را  نوين  علمى 

گذارى نمودند.

ان.ال.پى چه كاربردهايى دارد؟
ان.ال.پى، علم و هنر رسيدن به كمال ارتباط موثر 
تحول درون و كسب موفقيت است و چكيده اى مى 

باشد از الگوى موفقيت افراد موفق جهان.
هاى  موفقيت  چگونه  آموزد  مى  شما  به  ان.ال.پى 
بسازيد  الگو  آنها  از  و  كرده  درك  را  خود  گذشته 
تا مجددا موفقيت هاى خود را بهتر و بيشتر تكرار 
كنيد. اين علم اصوال با ذهن انسان سر و كار دارد 
و به ما مى آموزد چگونه آنچه را كه مى بينيم مى 
شنويم و احساس مى كنيم سازمان داده و از طريق 
حواس پنج گانه خويش دنياى بيرون را ويرايش و 
پااليش كنيم. از ان.ال.پى مى توان در روان درمانى 
تجارت آموزش و پرورش ارتباط موثر با ديگران و 

… استفاده هاى علمى و موثر فراوانى كرد.

با كانون ايران در لندن به 
استقبال نوروز برويم

جشن نوروزى كانون ايران در لندن
 شامل شام و شب نشينى 

در هتل مجلل چرچيل:

(Hyatt Regency London - The Churchill, 30 Portman Square, Lon-
don, W1H 7BH)

شامگاه دوشنبه 19 مارچ 2012، از ساعت 7 پس از
 نيمروز تا يك بامداد 

همراه با جوايز ارزنده و موسيقى شاد و غداهاى متنوع 
سنتى كه سر ميز ميهمانان سرو مى شود. 

بهاى بليت ورودى مانند سال گذشته:

75 پوند براى اعضا و شاگردان مدرسه زبان فارسى كانون ايران و 85 براى ساير 
ميهمانان. 

      تلفن كانون ايران براى آگاهى بيشتر :   02087463269

نوروز بر همه عزيزانى كه دل در گرِو مهر ايران و سنت هاى 
ايرانى دارند فرخنده باد. 

داستان پسري كه با قلب 
نصفه زندگي مي كند

ديلي ميل: وقتي رايان ماركوييس با آن 
او  قلب   – آمد  دنيا  به  ويژه اش  شرايط 
 – بود  بدنش  از  بيرون  تولد  هنگام  در 
روز  چند  او  كه  مي كردند  فكر  پزشكان 
رايان  شرايط  ماند.  نخواهد  زنده  بيشتر 
كه  مي شد  محسوب  نادري  موارد  جزو 
روز  چهار  حداكثر  نمونه هايش  ساير 

زنده بودند.
در  و  بود  نگرفته  شكل  درست  او  قلب 
واقع رايان نيمي از قلبش را داشت – اين 
كرده  منحصربه فرد  جهان  در  را  رايان  ويژگي 
به  رايان  آمدن  دنيا  به  از  قبل  ماه ها  پزشكان   –
خانواده او گفته بودند كه قيد اين بچه را بزنند اما 
خانواده ماركوييس به طرز عجيبي با اين پيشنهاد 
مخالفت كرده بودند و قمار آنها روي زندگي شان 
در  حاال  رايان  طوري كه  به  داد  جواب  خوبي  به 
آستانه جشن تولد سه سالگي اش است. مادر 43 
ساله رايان مي گويد: «خواستيم همه چيز طبيعي 
پيش رود و به همين دليل حرف پزشكان را قبول 
نكرديم. مي دانستيم كه اگر او زنده به دنيا بيايد، 
رايان  كه  حاال  و  داد  خواهد  رخ  بزرگي  معجزه 

پيش ماست اين معجزه اتفاق افتاده.»
نفر  هشت  براي  تنها  افتاد  رايان  براي  كه  اتفاقي 
در بين يك ميليون تولد رخ مي دهد و 90 درصد 
يا  باشند  داشته  شرايطي  چنين  كه  جنين هايي 
روز  سه  حداكثر  اينكه  يا  مي آيند  دنيا  به  مرده 
مي دهد:  ادامه  رايان  مادر  بود.  خواهند  زنده 
«تمام فرضيات، زنده بودن او را نفي مي كرد به 
كار  درست  او  قلب  از  نيمي  تنها  آنكه  خصوص 
بيمارستان  در  رايان  كه   2009 فوريه  مي كرد.» 

كودكان واشنگتن از طريق عمل سزارين به دنيا 
آمد تيمي 30 نفره از پزشكان متخصص مشغول 
مري  دكتر  بودند.  او  وضعيت  آخرين  بررسي 
دونوفريو، مسوول بخش قلب بيمارستان كودكان 
واشنگتن آن زمان گفته بود كه اگر رايان زنده هم 
به دنيا بيايد، باز هم به دليل شرايط قلبي اش زياد 
نمي تواند زنده بماند. وقتي او به دنيا آمد قلبش از 
بدنش بيرون زده بود و تنها اليه نازكي از پوست 
افتاد  اتفاق  معجزه  وقتي  بود.  پوشانده  را  قلبش 
براي  را  عملي  تا  كردند  صبر  هفته  دو  پزشكان 
رساندن خون كافي به قلب او انجام دهند. اگر فكر 
مي كنيد كار با اين يك عمل تمام شده در اشتباهيد 
چرا كه رايان دو سال اول زندگي اش را بيشتر از 
عمل  اتاق  در  بگذراند  خانواده اش  كنار  در  آنكه 
قلب  نيمه  آن  كه  كنند  كاري  پزشكان  تا  گذراند 

وظيفه يك قلب كامل را انجام دهد.

دكترها عمل هاي ديگري هم روي پوست او انجام 
دادند تا پوست او بيشتر شده و بتواند از قلبش 
«رايان  مي گويد:  ماركوييس  خانم  كند.  محافظت 
به خوبي اين شرايط را پشت سر گذاشت و البته 
خواهرانش هم برايش از جان مايه گذاشتند. آنها 
را  برادرشان  تا  مي رفتند  بيمارستان  به  مرتب 
ببينند و صدايشان را در خانه ضبط مي كردند تا 
به گوش رايان برسانند. رايان هم در برابر مرگ 
مورد  در  كه  كرد  ثابت  همه  به  و  كرد  مقاومت 

مردن او اشتباه مي كنند.»
خانواده رايان اميدوارند كه بچه شان مثل تمام هم 
سن و ساالنش بتواند بازي كند و از زندگي اش 
لذت ببرد البته او در آينده بايد دوباره قلبش را به 
تيغ جراحان بسپرد تا اليه اي محافظ روي قلبش 
قرار گيرد و خيال خودش، خانواده اش و پزشكان 
افتاد  رايان  براي  كه  اتفاقاتي  با  كند.  راحت  را 
شرايط  اين  با  بچه هايي  كه  اميدوارند  پزشكان 

شانس زيادي براي زنده ماندن داشته باشند.
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متفاوتى  طور  به  ها  دست  راست  و  ها  دست  چپ 
به دنيا نگاه مى كنند. روان شناسان دريافته اند كه 
غالب بودن يك دست با تفاوت هايى در طرز تكلم 

و تجسم و نگريستن به يك تصوير همراه است.
گيتس،  بيل  نظير  مشهورى  افراد  بودن  دست  چپ 

جيمز  هاى  فيلم  معروف  (بازيگر  برازنان  پيرس 
معروف  (طراح  لوييزكندى  و  كيدمن  نيكول  باند)، 
لباس) شايد ناخودآگاه شما را به اين فكر فرو ببرد 
ترى  موفق  هاى  انسان  ها  دست  چپ  احتماال  كه 
هستند. شايد به اين فكر كنيد كه اى كاش شما هم 
چپ دست بوديد و يا در مورد ساير مزاياى چپ 

دست بودن بينديشيد. 
مردم  از  درصد   90 حدود  كه  است  اين  واقعيت 
دست  چپ  درصد   10 فقط  و  بوده  دست  راست 
آن  به  است  زم  ال  كه  مهم  خيلى  نكته  يك  هستند. 
توجه داشته باشيد اين است كه، غالب بودن طرف 
چپ يا راست، در مورد كل بدن صادق است. اگر 
كمى دقت كنيد، حتما متوجه خواهيد شد كه با يك 
گوش بهتر از ديگرى مى شنويد و يا با يك چشم 
بهتر از چشم مقابل مى بينيد. پس بايد توجه داشته 
باشيد كه غالب بودن يك قسمت از بدن يك مورد 
عمومى است كه در مورد تمامى قسمت هاى جفت 

بدن صدق مى كند. 
اينكه دقيقا چرا يك نفر راست دست و يا چپ دست 
مى شود، هنوز به صورت يك راز باقى مانده است 
دارند.  وجود  مورد  اين  در  ها  نظريه  برخى  ولى 
قبل  جنسى  هاى  هورمون  زياد  ترشح  نظريه،  يك 
داند.  مى  افراد  شدن  دست  چپ  عامل  را  تولد  از 
از سوى ديگر، محققان دانشگاه دانشگاه كاليفرنيا 
دست  راست  يا  و  دست  چپ  كه  معتقدند  آمريكا 
تعيين  ژنتيك  توسط  به  زيادى  حد  تا  افراد  شدن 
مى شود. طبق نظر اين محققان، يك ژن اختصاصى 
چنانچه  كه  دارد  وجود  شدن  دست  راست  جهت 
شود.  مى  دست  راست  ببرد،  ارث  به  را  آن  فردى 
نكته جالب اين است كه حتى در صورت عدم وجود 
حتما  شخص  آن  كه  نيست  معلوم  هم  باز  ژن  اين 
چپ دست شود. يعنى امكان راست دست شدن وى 

هنوز وجود دارد. 
افراد راست دست به طور مشخص نيمكره مغزى 
سمت چپشان بزرگتر است. در 95 درصد از افراد 
چپ  نيمكره  در  تكلمى  هاى  قابليت  دست  راست 
مغزى وجود دارد. در حالى كه بر اساس پژوهش 
هاى دانشگاه كاليفرنيا، دو نيمكره مغزى در افراد 
ايجاد  موجب  و  داشته  مشابهى  اندازه  دست  چپ 
ساختار مغزى منعطف ترى مى شوند. اين در حالى 
است كه تنها در 70 درصد از چپ دست ها قابليت 
دارد.  قرار  (راست)  مخالف  نيمكره  در  تكلمى  هاى 
اين طور به نظر مى رسد كه احتماال عدم وجود ژن 

راست دستى، به مغز اين افراد اجازه مى دهد تا به 
طور مساوى و متناوب با مغز راست دست ها رشد 
كند. نيمى از افراد باقى مانده از هر دو گروه چپ 
دست ها و راست دست ها از هر دو نيمكره مغزى 
اين  ها،  بررسى  طبق  بر  و  كنند  مى  استفاده  شان 

گونه افراد از هوش باالترى برخوردارند. 
عالوه بر اين، ديده شده است كه رابط مغزى بين 
بزرگ  درصد   11 دست  چپ  افراد  در  نيمكره  دو 
ارتباطات  نشانگر  كه  است  ها  دست  راست  از  تر 
قوى تر و عميق تر دو نيمكره در پردازش اطالعات 

است. 
راست  و  ها  دست  چپ  كه  اينجاست  جالب  نكته 
كنند.  مى  نگاه  دنيا  به  متفاوتى  طور  به  ها  دست 
روان شناسان دريافته اند كه غالب بودن يك دست 
با تفاوت هايى در طرز تكلم و تجسم و نگريستن به 

يك تصوير همراه است. 
افراد  در  كه  است  معتقد  هامفريز  گلين  پروفسور 
مى  را  كلى  تصوير  راست  نيمكره   ، دست  راست 
تصوير  آن  جزئيات  روى  بر  چپ  نيمكره  و  بيند 
تمركز مى كند در حالى كه اين موضوع در مورد 
چپ دست ها وجود ندارد. وى همچنين معتقد است 
كه آسيب و تخريب مغزى مى تواند احساس درك 
انسان ها از جزئيات را در افراد راست دست و چپ 

دست به طرق مختلفى تحت تاثير قرار دهد. 
يك موضوع بسيار جالب ديگر در مورد چپ دست 
ها اين است كه بر اساس تحقيقات دانشگاه دوبلين، 
درآمد كارگرهاى چپ دست حدود 4 درصد بيشتر 

از راست دست هاست. 
چپ  كه  باورند  اين  بر  دانشگاه  اين  پژوهشگران 
دست ها به ويژه مردان در مواجهه با يك موقعيت 
در  زيرا  دهند  مى  تطبيق  تر  راحت  را  خود  جديد 
اينها  واردترند.  مغزشان  راست  سمت  از  استفاده 
چپ  تا  شوند  مى  باعث  كه  هستند  مواردى  جزء 

دست ها بيشتر در نزد رئيسشان محبوب باشند. 
چپ  براى  زيادى  مشكالت  امروزى  جامعه  در  اما 
دست ها وجود دارد. اصول كلى جامعه و زندگى، 
به  اند  شده  طراحى  ها  دست  راست  براى  غالبا 
طورى كه طراح معروف لباس، لوييزكندى، مجبور 
مخصوص  قيچى  يك  هايش  طراحى  براى  تا  شد 

چپ دست ها را سفارش دهد. 
به  ها  خانواده  برخى  متا‡سفانه  اين،  بر  عالوه 
دست  چپ  به  نسبت  خوبى  ديد  خرافى،  داليل 
با  تا  كنند  مى  سعى  و  ندارند  فرزندشان  شدن 
فرزندشان  چپ  دست  بستن  نظير  اعمالى  انجام 
كنند.  شدن  دست  راست  به  وادار  و  تحريك  را  او 
اعمال  انجام  كه  باشند  داشته  توجه  بايد  افراد  اين 
فوق موجب خواهد شد تا فرزندشان در آينده قادر 
به انجام كارهاى ظريف با دست خود نبوده و در 
كارهاى روزمره شان دچار كندى محسوس شوند. 
كه  اند  داده  نشان  تحقيقات  فوق،  موارد  از  غير 
افراد چپ دست نسبت به مشكالت و آسيب هايى 
خودايمنى،  هاى  بيمارى  ها،  آلرژى  به  ابتال  نظير 
افسردگى، سوء مصرف مواد، الكل، سيگار، صرع، 
و  مستعدترند  خواب  اختالالت  و  اسكيزوفرنى 
جدى  حوادث  درگير  دست  راست  افراد  از  بيشتر 
مى  آمار  بررسى  شوند.  مى  رانندگى  سوانح  نظير 
بيشتر  درگيرى  دهنده  نشان  بالقوه  طور  به  تواند 
افراد چپ دست با حوادث زندگى باشد كه موجب 
عمر  طول  افراد،  اين  از  كمترى  درصد  شود  مى 

بيشترى داشته باشند. 
امروزه در دنيا چپ دست ها تقريبا يك جامعه براى 
خود درست كرده اند به طورى كه روز 22 مرداد 
13( آگوست) روز جهانى چپ دست ها ناميده مى 
شود. عالوه بر اين، در برخى نقاط دنيا فروشگاه 
كه  فروشند  مى  را  اجناسى  كه  دارند  وجود  هايى 
صرفا براى افراد چپ دست طراحى شده اند. كسى 
هم  كشورى  يا  شهر  آينده  در  شايد  داند،  مى  چه 

مخصوص چپ دست ها ايجاد شود.
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شوك الكتريكي و پرهيز از خواب؛

 روش هاي نامتعارف 
درمان افسردگي!

درمان هاي  مدرن  دنياي  در  افسردگي  براي 
ورزش،  اينكه  جمله  از  مي شود  توصيه  متفاوتي 
برنامه روزانه منظم و خواب كافي را براي درمان 
در  اما  مي دانند.  مفيد  مدرن  دنياي  بيماري  اين 
يافته هاي جديد پزشكي استفاده از شوك الكتريكي 
و پرهيز از خواب در موارد حاد به عنوان راه هايي 

براي درمان افسردگي ذكر مي شوند. 
است  برقي  درماني  شوك   روش ها  اين  از  يكي 
به  مبتال  كه  بيماراني  مورد  در  معموال  كه 
مي شود.  برده  كار  به  هستند  حاد  افسردگي 
بيشتر  ذهن  در  الكتريكي  ضربه هاي  با  درمان 
درد  از  كه  مي كند  تداعي  را  بيماري  تصوير  افراد 
در  كه  است  اين  واقعيت  اما  مي پيچيد.  خود  به 
كامال  درماني  روش  چنين  كاربرد  حاضر  حال 
مي شود.  انجام  دردي  كوچكترين  احساس  بدون 
بيماري كه اين روش را انتخاب مي كند در هشت 
بيهوشي  داروي  بار  هر  دقيقه اي   10 10جلسه  تا 
دريافت  عضالت  شل كننده  داروي  همين طور  و 
مي كند. شبكه اي از الكترودها نيز روي سر بيمار 
به  كه  الكتريكي  ضربه هاي  بيمار  مي شود.  نصب 
با  اما  نمي كند.  حس  اصال  را  مي شوند  وارد  مغز 
اين وجود، پزشكان اين روش درماني را براي هر 
بيماري تجويز نمي كنند. تنها بيماراني كه در آنها 
تحت  مي شود،  ديده  افسردگي  حاد  بسيار  عالئم 
چنين درماني قرار مي گيرند. به طور مثال كساني 
دست  كه  دارد  وجود  خطر  اين  آنها  مورد  در  كه 
به خودكشي بزنند و دارو و مالقات هاي مرتب با 
روانشناس در حال آنها تغييري ايجاد نكرده است 
اين  هم  قدر  هر  مي گيرند.  قرار  درمان  اين  مورد 
روش موفق و تأثيرگذار باشد، اما به كار بردن آن 
بسيار بحث برانگيز است. مخالفان آن مي گويند كه 

كاربرد اين روش به مغز آسيب مي رساند و عملي 
خشونت آميز است. 

ميشائيل گروتسينگر روانپزشك آلماني از كلينيك 
«چنين  مي گويد:  مورد  اين  در  «آخن»  دانشگاه 
لحاظ  از  آپانديس  جراحي  عمل  مانند  درماني 
تنها  و  مي شود  محسوب  بدن  به  آسيب  حقوقي 
سرپرست  يا  بيمار  موافقت  و  اجازه  صورت  در 
اقدامي،  هرگونه  از  قبل  مي شود.»  انجام  او 
جانبي  عوارض  جريان  در  را  بيمار  روانپزشكان 
سردردهاي  مي دهند:  قرار  برقي  درماني  شوك 
در  و  عضالت  گرفتگي  تهوع،  حالت  خفيف، 
موارد معدود از دست دادن حافظه و حتي مرگ. 
در  است.  درست  «اين  مي گويد:  گروتسينگر 
درماني  روش  اين  تحت  كه  بيمار  هزار   75 بين 
دست  از  را  خود  جان  بيمار  يك  مي گيرند،  قرار 
مي دهد. اين را نبايد مخفي كرد.» به گفته او موارد 
انگشت شمار مرگ هم يا به دليل به كارگيري غلط 
تشخيص  عدم  دليل  به  يا  مي دهد  رخ  روش  اين 
ناراحتي هاي قلبي در معاينه پيش از شروع دوره 
بيمار   10 هر  از  گروتسينگر  گفته  بر  بنا  درماني. 

تنها يك نفر اين روش درماني را رد مي كند. 
خواب،  از  پرهيز  كه  دريافته اند  روانپزشكان 
روش هاي  از  درماني»  «بيدار  ديگر  عبارت  به 
با  مقابله  براي  موثر  حال  عين  در  و  غيرمتداول 
افسردگي است. در كلينيك هاي روان درماني از اين 
روش به عنوان روشي خوشايند در گروه درماني 
هيچ  مي گويد  گروتسينگر  مي شود.  استفاده 
درماني»  «بيدار  اندازه   به  ديگر  درماني  روش 
تقريبا  روي  «بيداردرماني»  نيست.  موفقيت آميز 
دارد.  مثبت  تأثير  افسردگي  بيماران  درصد   60
توصيه  گروهي  طور  به  معموال  خواب  از  پرهيز 
يا  بيماران  روان درماني  كلينيك هاي  در  مي شود. 
تمام شب را بيدار مي مانند يا ساعت 2 نيمه شب 
يا  آشپزي  به  هم  با  و  مي شوند  بيدار  خواب  از 
بعد  روز  مي روند.  پياده روي  يا  مي پردازند  بازي 
طور  به  بيمار  در  افسردگي  عالئم  شب نشيني  از 

وضوح كمرنگ تر مي شود.
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خوراكي هاي ضد چربي و فشار خون 
الهام ارشاديان

ضد فشار خون ها
بسياري از داروهاي ضد فشار خون به طور غير مستقيم اثر كرده و فشار خون را 
پايين مي آورند. همچنين داراي عوارض جانبي متعددي هستند. برعكس خوراكي 
هايي كه روي حيوانات آزمايش شده اند هم عوارض جانبي كمتري دارند و هم با 
گشاد كردن عروق خوني به طور مستقيم فشار خون را پايين مي آورند. به طور 
مثال كرفس اين گونه عمل مي كند. البته مكانيسم هاي ديگري نيز مطرح شده اند، 
هاي  هورمون  همان  كه   (Catecholamines) ها  آمين  كاتكول  توليد  مهار  مانند: 
دارد.  سديم  هم  مقداري  كرفس  ضمنًا  هستند.  عروقي  هاي  كننده  تنگ  و  استرس 

بنابراين بهتر است در مصرف آن زياده روي نشود. 
نمونه خوراكي هايي كه ممكن است تا حدودي موجب كاهش فشار خون شوند: 

كرفس، شنبليله، روغن ماهي، گريپ فروت، روغن زيتون، پياز و سير. 
خوراكي هاي كاهنده ي چربي خون

مفيد  كلسترول  و  كاهش  را   (LDL) خون  مضر  كلسترول  توانند  مي  ها  خوراكي 
كاهش  نتيجه  در  و   LDL اكسيداسيون  مانع  نيز  و  دهند  افزايش  را   (HDL)خون
شيميايي  داروهاي  كه  است  مواردي  همان  دقيقًا  ها  شوند.اين  عروق  به  صدمه 

كاهنده ي چربي خون انجام مي دهند. 
خوراكي هاي مختلف مكانيسم اثرهاي متفاوتي دارند. به طور مثال "جو" با كاستن 
ذخاير اسيدهاي صفراوي در روده ها سبب كاهش چربي خون مي شود، يا آنتي 
اكسيدان ها با به دام انداختن LDL هاي اكسيد شده به تنظيم چربي خون كمك مي 
كنند. نمونه خوراكي هاي كاهنده كلسترول بد خون: سيب، جو، هويج، سير، گريپ 

فروت، سبوس، لوبياي سويا، گردو و بادام مي باشد. 
خوراكي هاي ديورتيك (ادرارآور) 

ديورتيك(مدر)  اثر  نمك  و  آب  دفع  افزايش  با  كه  شيميايي  داروهاي  مثل  گياهان 
دارند عمل نمي كنند، بلكه با تحريك فيلتر سلولي موجود در كليه فقط سبب دفع 
آب مي شوند و به اين ترتيب قدرت داروهاي شيميايي را ندارند. نمونه ي بارز آنها 
جعفري است كه اگر دو قاشق مرباخوري ُپر جعفري خشك شده را در يك فنجان 
آب جوش بريزيد و بنوشيد، اثر آن را خواهيد ديد. تئوفيلين موجود در چاي نيز 
از كافئين بهتر اثر مي گذارد، اگرچه در اثر عادت بدن اثرشان از بين خواهد رفت.  
بيان،  شيرين  گشنيز،  سبز،  زيره  سير،  قهوه،  كرفس،   : شامل  مدر  هاي  خوراكي 

ليمو، پياز، كاسني، بادمجان، جوز هندي، جعفري، نعناع و چاي مي باشد.

براي الغر شدن ، آرام غذا بخوريد
مدتهاست كه متخصصان تغذيه در مورد رابطه مستقيم بين سرعت غذا خوردن و 
چاق شدن مطالعه مي كنند . افرادي كه آرام تر غذا مي خورند ، وزن كمتري دارند 

و اين نتيجه تمام تحقيقاتي است كه در طي سالها پزشكان انجام داده اند . 
آنها معتقدند هر چه فرد آرامتر غذا بخورد زودتر احساس سيري مي كند و به 
همين خاطر هم كم غذا خوردنش سبب الغر ماندن مي شود . در واقع احساس 
سيري از معده شما نمي آيد بلكه مانند هر احساس ديگري دستوري است كه از 
سوي مغز براي افراد صادر مي شود . در نتيجه هر چه آرامتر غذا بخوريد روند 
دستور صادر شده توسط مغز وقت بيشتري دارد و به همين خاطر در حالي كه 
تنها نيمي از غذايتان را خورده ايد مغز دستور مي دهد كه صبر كنيد . خوردن 

كافيست چون سير شده ايد .
براي  را  خود  مختلف  هاي  آزمايش  ،دانشمندان  گسترده  تحقيقات  اين  وجود  با 
درك صحت اين موضوع تا سال گذشته ادامه دادند . آنها هر چه بيشتر آزمايش 
هاي خود را گسترده كردند به اين نتيجه رسيدند كه آرام غذا خوردن به معني 
كم خوردن و سير شدن است و اين حقيقتي آشكار است . در يكي از اين تحقيقات 
به  و  داشتند  وزن  اضافه  كه  آزمايشي  مورد  فرد   28 تعداد  از  كه  شد  مشخص 
سرعت هاي متفاوت غذا مي خوردند آنهايي كه سرعت غذا خوردنشان بيشتر بود 
طبعا بيشتر غذا مي خوردند واحساس سيري بسيار ديرتر به آنها دست مي داد 
و در نتيجه هرروز مقدار بيشتر كالري وارد بدن خود كرده و چاقتر مي شدند در 
حالي كه هر چه سرعت خوردن غذا كمتر مي شد فرد كمتر وزن اضافه مي كرد و 
جالب اينكه حتي تا ساعتها پس از خوردن احساس سيري در آنان باقي مي ماند .

آنچه كه در نهايت محققان از آن اطمينان يافتند اين است كه افرادي كه سريعتر غذا 
مي خورد احساس سيري را در خود به تعويق مي اندازد و از آنجايي كه احساس 
سيري از شكم نمي آيد و توسط مغز صادر مي شود ، اين فرمان علي رغم پر 
بودن معده اعالم نمي شود وفرد به خوردن خود ادامه مي دهد . زيرا حدود 20 
دقيقه زمان مي برد تا بدن به مغز اعالم كند كه احساس سيري مي كند و در طول 
اين زمان فردي كه با سرعت غذا مي خورد همچنان در حال قورت دادن پشت سر 

هم لقمه هاي غذاست .
نتايج اعالم شده به اين موضوع كه هر فردي الاقل بايد هر لقمه خود را حدود 20 
بار بجود تكيه دارد و در ضمن روشن كرد كه فردي كه در هر دقيقه 5 لقمه را در 
دهان مي گذارد تا پايان غذا ، حدود 100 لقمه بيش از آنچه كه بدنش احتياج دارد 
غذا به معده اش مي فرستد .20 دقيقه اي كه زمان الزم است تا دستور مغز براي 
دست كشيدن از غذا صادر شود زمان طوالني است اما محققان دليل آن را هم 
زمان بردن براي رسيدن غذا از دهان به معده و سپس روده عنوان كرده اند . اين 
روده است كه به مغز مي گويد پر شده است و بايد دستور غذا نخوردن صادر 
شود .پس اگر به سالمت و اضافه وزن تان عالقه منديد آرامتر غذا بخوريد . اجازه 
بدهيد كه مغزتان درست و به موقع فرمان دست كشيدن از غذا را صادر كند قبل 

از آنكه شما 100 لقمه اضافه تر خورده باشيد .

7 حقيقت آرايشي
ترجمه: سميه مقصودعلي

 - آرايشي  محصول هاي  از  روز  طول  در  ما 
بهداشتي مختلفي استفاده مي كنيم بدون آنكه 
چيزي  آنها  عوارض  و  ويژگي ها  درباره  دقيقا 
مورد  در  بسياري  سوال هاي  شايد  بدانيم. 
محصول هاي آرايشي - بهداشتي در ذهن شما 
اينكه  مانند  سوال هايي  باشد؛  داشته  وجود 
مضر  پوست  براي  اتوبرنزه ها  از  استفاده 
است يا نه؟ كرم هاي الغري واقعا تاثير دارند؟ 
در  رايج  سوال هاي  از  برخي  به  مطلب  اين  در 
مورد محصول هاي آرايشي - بهداشتي پاسخ 

داده شده است...

1.استفاده از كرم هاي الغري موثر است؟
به دنبال مصرف موادغذايي، بيش از حد نياز، سلول هاي 
بتوانند  تا  مي شوند  تكثير  و  بزرگ  (اديپوسيت ها)  چربي 
زير  سلول ها  اين  كنند.  ذخيره  خود  درون  را  چربي ها 
تشكيل  و  مي شوند  جمع  داخلي  اندام هاي  بين  و  پوست 
چربي  ذخيره  از  الغري  كرم هاي  مي دهند.  چربي  بافت 
حالت  و  مي كنند  پيشگيري  پوست  زير  چربي  بافت  در 
هم  ديگري  راه حل هاي  البته  مي دهند.  پوست  به  زيباتري 
از  برخي  مثال  دارد؛  وجود  الغري  كرم هاي  مصرف  جز 
مواد مانند كافئين به خصوص وقتي صبح مصرف  شوند، 
مانند  ديگر  برخي  مي برند.  باال  را  چربي  سوخت وساز 
فلوريدزين هم كه در سيب وجود دارند، به خصوص اگر 
مي دهند.  كاهش  را  چربي  ذخيره  شوند،  مصرف  عصر 
به طور  بايد  كه  است  اين  الغري  كرم هاي  اصلي  مشكل 
مرتب و روزانه مصرف شوند در غير اين صورت چربي 
دوباره زير پوست ذخيره مي شود و حالتي نازيبا به آن 

مي دهد.

2.اتوبرنزه ها مضرند؟
 DHA و  شير  و  مرطوب كننده   از  اتوبرنزه ها 
(دي?اكسيداستون كه ماده اصلي اتوبرنزه?هاست) ساخته 
شده اند. DHA مولكولي است كه از ذرت به دست مي آيد 
سلول هاي  آمينه  اسيدهاي  با  تماس  در  بدن  سطح  در  و 
پوست، باعث رنگي شدن سلول هاي مرده مي شود. هر بار 
كه حمام مي رويد، سلول هاي مرده مي ريزند و رنگ ناشي 
مضر  اتوبرنزه ها  خود  مي رود.  بين  از  هم  اتوبرنزه ها  از 
نيستند بلكه اين باور كه در صورت استفاده از اتوبرنزه ها 
حفاظت  نوع  هيچ  يا  ضدآفتاب  كرم   از  استفاده  به  نيازي 

ديگري در مقابل آفتاب نيست، مشكل ساز مي شود.

3.چرا گاهي پوستمان سريع تر برنزه مي شود و اين رنگ 
مدت بيشتري دوام دارد؟

اواخر هر سال، دوره تجديد سلولي كند مي شود و بيش از 
21 روز (زمان استاندارد) الزم است تا سلول هاي اپيدرم 
كه اشعه UV را جذب كرده اند و برنزه شده اند، به سطح 
و  تازه  سلول هاي  را  آنها  جاي  و  بميرند  برسند،  پوست 
بلوغ  به  كه  افرادي  پوست  كلي،  به طور  بگيرد.  روشن 
رسيده اند، نسبت به كودكان رنگ برنزه را مدت طوالني تر 

حفظ مي كند.

4.چرا برخي از ريمل ها ضدآب هستند؟
به  است.  متفاوت  توليد كننده اي  هر  ريمل  تهيه  فرمول 
معمولي  يا  كالسيك  اصلي  گروه   2 به  ريمل ها  كلي  طور 
كالسيك،  ريمل  مي شوند.  تقسيم  ضدآب  يا  واترپروف  و 
رنگ  آن  به  كه  است  گياهي  موم هاي  و  آب  از  مخلوطي 
با  كرمي  حالتي  آن  به  كه  مي شود  افزوده  پليمرهايي  و 
قابليت كشساني مي دهد. در ريمل ضدآب به جاي آب، از 
نوع  اين  مزيت  است.  شده  استفاده  قابل تبخير  حالل هاي 
گريه  صورت  در  كه  است  اين  كالسيك  ريمل  بر  ريمل 

كردن يا رفتن زير باران يا شستن صورت، پاك نمي شود 
و مژه ها را دانه دانه از هم جدا مي كند و حالت زيبايي به 

آنها مي دهد. 

براي پاك كردن ريمل كالسيك، آب و صابون كافي است 
آرايش   از  بايد  واترپروف  ريمل هاي  پاك كردن  براي  اما 
هستند،  آب  و  چربي  حاوي  كه  مخصوص  پاك كن هاي 
استفاده كرد. اين محلول ها را قبل از استفاده خوب به هم 

بزنيد.

5.تفاوت محصول هاي «طبيعي» و «بيو» در چيست؟
هستند  گياهي  تركيب هاي  حاوي  طبيعي  محصول هاي 
يكي  گياهي،  تركيب هاي  از  غير  بيو  محصول هاي  اما 
برچسب،  اين  و  دارند  هم  را  بيولوژيك  برچسب هاي  از 

تاييد  آنها  در  را  صنعتي  اسانس دار  رنگي  مواد  نداشتن 
مي كند.

كف  شامپوها  ساير  مانند  بيولوژيك  شامپوهاي  6.چرا 
نمي كنند؟

كف  بهتر  كه  شامپويي  مي كنند  گمان  افراد  از  بسياري 
اشتباه  باور  اين  اما  دارد،  بهتري  پاك كنندگي  اثر  مي كند، 
مواد  بلكه  نمي كند  تميز  را  موها  شامپو  كف  زيرا  است 
شوينده داخل آن است كه چربي و كثيفي را از بين مي برد. 
در  كه  كالسيك  شامپوهاي  برعكس  بيو،  شامپوهاي  در 
آنها «سديم لوريل سولفات» روي چربي مو تاثير مي گذارد، 
است،  شكر  مشتقات  از  يكي  كه  «تانسيو»  نام  به  ماده اي 
وجود دارد. اين ماده به اندازه سديم لوريل سولفات موثر 

است اما كف كنندگي كمتري دارد.

7.چرا برخي از عطرها پوست را تحريك مي كنند؟
روغن هاي  يا  نگهدارنده ها  انواع  مانند  تركيب ها  از  برخي 
گياهي موجود در عطرها، محرك هستند. لينانول، گرانيول 
گياهي?اند،  معطر  تركيبات  از  سه  هر  كه  سيترونلول  و 
متأسفانه  كه  هستند  عطرها  درون  مواد  محرك ترين  از 
استفاده از آنها هنوز ممنوع نشده است. الكل نيز به ندرت 
مي تواند باعث تحريك پوست شود. در صورتي كه در اثر 
استفاده از عطر دچار عاليم حساسيت مي شويد، مي توانيد 
با مراجعه به متخصص و انجام تست آلرژي، دريابيد به 
كدام تركيب عطر حساسيت داريد. بهترين راه حل، اسپري  
عطر روي لباس است تا تركيبات آلرژي زا با پوستتان در 

تماس نباشند.

grazia.fr :منبع

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

الزم  چكاپ  براي  ديگر  انگليسي  بيماران 
به  را  دكتر  به  زدن  سر  زحمت  نيست 
خودشان بدهند و به جاي آن مي توانند 
سالمتي  موبايل،  برنامه  يك  طريق  از 
اين  باشند.  داشته  نظر  زير  را  خود 
برنامه بيشتر به درد كساني مي خورد 
وضعيت  آخرين  روز  هر  مجبورند  كه 
خود را چك كنند و آن را از طريق پيام 
بفرستند.  كامپيوتري  مركز  به  كوتاه 
چند  ظرف  آنها  بررسي هاي  نتيجه 
براي  آن  جواب  فوري  و  آناليز  دقيقه 
بيماران فرستاده مي شود تا آنها بدانند 
در آن لحظه بايد چه كاري انجام دهند. طراح 
اين برنامه اداره سالمت انگليس بوده كه با 
غيرعادي  هزينه هاي  جلو  مي خواهد  كار  اين 

بيماران را بگيرد ضمن اينكه اگر بيماران هر 
قرار  وضعيت شان  آخرين  جريان  در  روز 
يكدفعه  موارد  ديگر  از  كمتر  باشند  داشته 
البته  طرح  اين  مي اندازند.  پا  از  را  خودشان 
مخالفاني هم دارد و بعضي از پزشكان عقيده 
استفاده  به  بيماران  كردن  مجبور  كه  دارند 
آنها  است.  بزرگي  اشتباه  تكنولوژي  اين  از 
كه  بيماران  از  خاصي  گروه  براي  مي گويند 
مطب  به  رفتن  گذشته  آنها  از  سالي  و  سن 
و ديدن دكتر به مراتب بهتر از دانلود كردن 
نرم افزار موبايل و استفاده از آن است. يكي 
از اين افراد دكتر الرنس ياكمن رييس كميته 
پزشكي اتحاديه پزشكان انگليس است كه به 
نظرش مجبور كردن افراد براي انجام دادن 
افراد  كه  كنيد  «قبول  است:  بيهوده  كاري 
برنامه اي  چنين  از  استفاده  براي  سالمند 
آمادگي كامل را ندارند و ممكن است عواقب 
هم  عده اي  البته  باشد  انتظارشان  در  بدي 
و  مي آيد  خوش شان  چيزهايي  چنين  از 
خودشان  از  خوبي  به  كه  دارند  دوست  كال 
از  ديگر  يكي  او  عقيده  به  كنند.»  مراقبت 

مضرات اين طرح نيروي زيادي است كه بايد 
بيماران  سوال هاي  به  دادن  جواب  مسوول 
باشد و به همين دليل پزشكان و پرستاران 
گفته  به  ماند.  بازخواهند  اصلي شان  كار  از 
انگليس  سالمت  و  بهداشت  اداره  مسووالن 
در حال حاضر 15 هزار بيمار از اين برنامه 
قطعا  آينده  ماه هاي  طي  و  مي كنند  استفاده 
افراد بيشتري جذب اين سيستم خواهند شد. 
فيل اوكونل طراح اين برنامه مدعي است كه 
قرار نيست اين سيستم جايگزين ويزيت هاي 
جلو  است  قرار  تنها  و  شود  حضوري 
بيمارستان  در  بيمارها  بي مورد  حضورهاي 
بهداشت  وزير  النزلي  اندرو  شود.  گرفته 
است.  طرح  اين  حاميان  از  يكي  هم  انگليس 
او مي گويد وقتي مردم از طريق موبايل شان 
در جريان آخرين اخبار و خيلي موارد ديگر 
قرار مي گيرند پس هيچ ايرادي ندارد كه آنها 
خون شان  فشار  مثال  طريق  اين  از  بتوانند 
آخرين  جريان  در  هميشه  و  كنند  كنترل  را 

وضعيت جسماني شان باشند.

سالمت

چشـمتـان پـف مـي كنـد؟ 
غـذاي شـور نـخـوريـد!

اثر  در  يا  دارد؛  عمده  منشاء   2 چشم  زير  كبودي  و  پف 
نارسايي  يا  كبدي  كليوي،  بيماري هاي  به خصوص  بيماري 
جمله  از  بدن  نرم  بافت  در  زائد  مواد  و  آب  احتباس  و  قلب 
مالحظات  دنبال  به  و  مي آيد  وجود  به  چشم ها  زير  بافت 
و  نمك  مصرف  (محدوديت  درماني  رژيم  و  غذايي  خاص 
علت  به  يا  شد  خواهد  برطرف  سنگين)  فلزات  برخي  و  آب 
شيوه زندگي غلط و الگوي غذايي نامناسب و ناپرهيزي هاي 
افراطي و دفعي غذايي رخ مي دهد... استراحت كم و مصرف 
مانند  شور  موادغذايي  به خصوص  زياد  و  سنگين  غذاهاي 
كباب  انواع  مانند  باال  پروتئين  با  غذاهاي  يا  خيارشور 
نوع  اين  شوند.  حالت  اين  بروز  باعث  مي توانند  گوشت  يا 
در  مدت ها  كه  مي كنند  توليد  بااليي  نيتروژن  موادغذايي 
نرم  نسوج  در  شود،  دفع  كه  زماني  تا  و  مي ماند  باقي  بدن 
و  پف  به  ابتال  استعداد  كه  كساني  شد.  خواهد  انباشته  بدن 
سياهي دور چشم دارند، بهتر است از خوردن پروتئين هاي 
برخي  كنند.  پرهيز  شور  غذاهاي  و  باال  حجم  با  يا  سنگين 
كمبود  جمله  از  عروقي  اختالل هاي  و  ويتاميني  كمبودهاي 
ويتامين C نيز مي تواند باعث فشار به مويرگ هاي زير چشم 
و سياهي موضعي  شود. اگر سياهي زيرچشم ارثي باشد و 
فرد مشكل كلسترول نداشته باشد، مي توان از منابع ژالتين 
غضروفي نيز براي برطرف شدن مشكل استفاده كرد. كمبود 
زيرچشم  كبودي  باعث  مي تواند  نيز  آنتي اكسيدان ها  برخي 
شود. خستگي، نور زياد يا آلودگي هوا به اكسيدان هايي كه 
در بدن وجود دارند، كمك مي كنند تا باعث تخريب سلول ها 
مالنوسيت ها  و  سلولي  تنظيمات  شدن  خارج  كنترل  از  و 
موضع  در  آهن  تركيب هاي  موضوع  اين  دنبال  به  شوند. 
در  مي شود.  چشم  زير  كبودي  دچار  فرد  و  مي رود  بين  از 
كرم هاي  از  استفاده  و  كافي  استراحت  بر  عالوه  موارد  اين 
مناسب آنتي اكسيداني، بايد از تركيب هاي آنتي اكسيدان مانند 
ويتامين E كه در جوانه گندم، روغن ها و ويتامين  C كه در 
كيوتين  تركيب هاي  و  دارد  وجود  تازه  سبزي هاي  و  ميوه 

موجود در برخي ميوه ها و جلبك ها، نيز استفاده كرد.

شير كم چرب بنوشيد و الغر شويد
مي شود.  وزن  كاهش  باعث  شير  ليوان   2 روزانه  نوشيدن 
كاليفرنيا،  دانشگاه  دانشمندان  اخير  مطالعه?هاي  اساس  بر 

نوشيدن شير كم چرب باعث كاهش وزن مي شود...
ويتامين D موردنياز بدن افرادي كه به طور متوسط روزانه 
2 ليوان شير مي نوشند، تامين مي شود و باعث خواهد شد 
دو  بررسي  يك  در  محققان  باشند.  داشته  موزوني  اندام 
ساله دريافتند افراد بزرگسالي كه روزانه دو ليوان شير مي 
ديگر  و  شير  اصال  يا  و  كمتر  كه  افرادي  به  نسبت  نوشند 
فرآورده هاي لبني نمي?نوشند حدود شش كيلوگرم كاهش 
مرد  و  زن   300 از  بيش  بررسي  اين  در  آنها  دارند.  وزن 
دچار اضافه وزن 40 تا 65 ساله را به مدت دو سال تحت 
كربوهيدرات  كم  يا  و  اي  مديترانه  چربي،  كم  غذايي  رژيم 
غذايي،  رژيم  از  نظر  صرف  دريافتند  محققان  دادند.  قرار 
شير)  ليوان  كلسيم (دو  مصرف  ميزان  بيشترين  كه  افرادي 
را طي شش ماه داشتند، حدود شش كيلوگرم در پايان دو 
سال از وزن خود كاستند. اين در حالي است كه اين كاهش 
وزن براي افرادي كه روزانه نيم ليوان شير مي نوشيدند 5/3 
كيلوگرم بود. مصرف شير و لبنيات از ابتال به بيماري هاي 

استخوان از جمله پوكي استخوان جلوگيري مي كند.

شير كم چرب بنوشيد و 
الغر شويد

نوشيدن روزانه 2 ليوان شير باعث كاهش 
مطالعه?هاي  اساس  بر  مي شود.  وزن 
كاليفرنيا،  دانشگاه  دانشمندان  اخير 
نوشيدن شير كم چرب باعث كاهش وزن 

مي شود...

كه  افرادي  بدن  موردنياز   D ويتامين 

شير  ليوان   2 روزانه  متوسط  به طور 
مي نوشند، تامين مي شود و باعث خواهد 
محققان  باشند.  داشته  موزوني  اندام  شد 
افراد  دريافتند  ساله  دو  بررسي  يك  در 
شير  ليوان  دو  روزانه  كه  بزرگسالي 
و  كمتر  كه  افرادي  به  نسبت  نوشند  مي 
يا اصال شير و ديگر فرآورده هاي لبني 
كاهش  كيلوگرم  شش  حدود  نمي?نوشند 
از  بيش  بررسي  اين  در  آنها  دارند.  وزن 
300 زن و مرد دچار اضافه وزن 40 تا 
65 ساله را به مدت دو سال تحت رژيم 
كم  يا  و  اي  مديترانه  چربي،  كم  غذايي 

كربوهيدرات قرار دادند. محققان دريافتند 
كه  افرادي  غذايي،  رژيم  از  نظر  صرف 
بيشترين ميزان مصرف كلسيم (دو ليوان 
حدود  داشتند،  ماه  شش  طي  را  شير) 
شش كيلوگرم در پايان دو سال از وزن 

خود كاستند.
وزن  كاهش  اين  كه  است  حالي  در  اين   
شير  ليوان  نيم  روزانه  كه  افرادي  براي 
مصرف  بود.  كيلوگرم   5/3 مي نوشيدند 
بيماري هاي  به  ابتال  از  لبنيات  و  شير 
پوكي استخوان  جمله  از  استخوان 

جلوگيري مي كند.
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 ايـران در 
دور دوم 

مقدماتي جام 
جهاني

تيم ملي فوتبال از دور اول مقدماتي جام 
وارد  و  كرده  عبور  سالمت  به  جهاني 
مرحله بعدي شد. البته اين مرحله براي 
فوتبال ماست كه مرحله دوم است و اگر 
بايد  بگوييم،  را  ماجرا  حقيقت  بخواهيم 
عنوان كنيم كه اين مرحله، مرحله سوم 
 بازي هاست. به هر حال نگاهي به تاريخ 
مرحله  در  ايران  حضور  و  مي اندازيم 
دوم را بررسي مي كنيم. مي گوييم روش 
صعود آسيايي ها در مرحله دوم چگونه 
موقعيت  و  كرده  صعود  تيم  چند  بوده، 

ايران چگونه بوده است.

1974: سوم شديم: مي توانستيم در سال 1974 از 
در  سوريه  و  شمالي  كره  كويت،  كه  اولي  مرحله 
آن حضور داشتند، باال بياييم. كره شمالي بهترين 
جهاني  جام  در  قبل  سال  هفت  كه  بود  ما  حريف 
1966، ايتاليا را شكست داده بود. در مرحله دوم 
بايد با استراليا بازي مي كرديم و در صورت برد 
به  برنده  تيم  تا  مي رفتيم  جنوبي  كره  مصاف  به 
جام جهاني برود. در اين مرحله برابر استراليا در 
سيدني 3 بر صفر باختيم. در تهران حريف را 2 
دروازه  ديرك  به  توپ مان  يك  و  برديم  صفر  بر 
مرحله  در  استراليا،  شديم.  حذف  كرد.  اصابت 
بعدي كره جنوبي را برد و به جام جهاني صعود 
كرد اما در جام جهاني به دنبال شكست به هر سه 
حذف  شرقي  و  آلمان غربي  جمله  از  خود  حريف 

شد.

سوريه  اول،  مرحله  در  بوديم:  آسمان  در   :1978
مرحله  در  گذاشتيم.  سر  پشت  را  عربستان  و 
استراليا،  ايران،  يعني  آسيا  برتر  تيم  پنج  دوم، 
حذف  به  موفق  كه  كره جنوبي  و  هنگ كنگ  كويت، 
چين  و  سوريه  و  عربستان  و  ژاپن  كره شمالي، 
ايران  رفتند.  هم  مصاف  به  دوره اي  بودند  شده 
و  شد  گروه  قهرمان  مساوي  دو  و  برد  شش  با 
رفتيم.  جهاني  جام  به  آسيا  تك نماينده  عنوان  به 
در جام جهاني به پرو و هلند باخته و با اسكاتلند 
يك – يك كرديم و بين 16 تيم جام جهاني 1978 

به عنوان چهاردهم رسيديم.

آسيا  از  تيم  دو  بار  اين  نيامديم:  باال  حتي   :1990
گروهي  از  ما  مي يافتند.  حضور  جهاني  جام  در 

كه چين، بنگالدش و تايلند در آن حضور داشتند 
هفتم  گروه ها  تمام  بين  و  نشديم  صعود  به  موفق 
شديم. كره جنوبي و امارات به جام جهاني رفتند. 
كره جنوبي با يك مساوي و دو باخت و امارات با 
لياقت  دوره  اين  در  آسيا  شدند.  حذف  باخت  سه 
غوغا  آفريقايي ها  كه  چرا  نداشت  هم  را  تيم  يك 
كردند. كامرون، برابر آرژانتين، روماني و كلمبيا 
برنده شد و به شوروي و انگلستان باخت و تيم 
و  هلند  تيم هاي  با  مصر  و  شد  جهاني  جام  هفتم 
ايرلند مساوي كرد و آبرومندانه جام را ترك كرد.

پروين  اسير،  غالمپور  خورديم،  گل   11  :1994
ترسو: تيم ملي ما بدون عابدزاده، محرمي، كرماني 
سد  از  بودند  مصدوم  و  محروم  كه  پيوس  و 

سوريه، عمان و تايوان گذشت و به دور دوم رفت. 
در اين دور با كره جنوبي، ژاپن، كره شمالي، عراق 
و عربستان در يك گروه در زمين بي طرف يعني 
قطر و به صورت متمركز بازي كرديم، كره شمالي 
و ژاپن را برده و به عراق، كره جنوبي و عربستان 
بين  خورده  گل  و 11  زده  گل  هشت  با  و  باختيم 
اشتباهات  رسيديم.  پنجم  عنوان  به  تيم  شش 
متوالي غالمپور درون دروازه و ترس علي پروين 
ناكام مان  بشرزاد  جالل  با  او  تعويض  انجام  از 
برابر  پيروزي  با  عربستان  جهاني،  جام  در  كرد. 
مراكش و بلژيك و باخت به هلند و سوئد بين 24 
برابر  تساوي  با  كره جنوبي  و  شد  دوازدهم  تيم، 
اسپانيا و بوليوي و باخت 3 بر 2 به آلمان حذف 

و شانزدهم شد.

دور  در  ملبورن:  معجزه  شيرين،  صعود   :1998
اول از سد سوريه، قرقيزستان و مالديو گذشتيم و 
پاي به مرحله دوم گذاشتيم و با عربستان، چين، 
اول  بازي  پنج  در  شديم.  هم گروه  قطر  و  كويت 
صاحب سه برد و دو مساوي شديم و در آستانه 
با  و  خورد  گره  كارمان  ناگهان  كه  بوديم  صعود 
دوم  آخر  بازي  سه  در  باخت  دو  و  مساوي  يك 
گروه شديم و به پلي آف رفتيم و در زمين بي طرف 
تيم  عنوان  به  ژاپن  باختيم:  ژاپن  به  بر2  مالزي 3 
پلي آف  به  ما  و  رفت  جام جهاني  به  آسيا  سوم 
بعدي رفتيم. برابر تيم فوتبال استراليا به لطف گل  
زده در خانه حريف برنده شديم و به جام جهاني 

رفتيم. در جام جهاني آمريكا را برديم و به آلمان و 
يوگسالوي باختيم و در حالي كه تيم چهارم آسيا- 
اقيانوسيه بوديم از همه آسيايي ها بهتر كار كرديم. 
ايران  فقط  جام جهاني  در  آسيا  تيم  چهار  بين  در 

بود كه صاحب برد شد!

برديم  را  تاجيكستان  و  گوام  اول  دور  در   :2002
و در دور دوم با عربستان، تايلند، بحرين و عراق 
مشترك  ميزبان  دو  آسيا  چون  شديم.  هم گروه 
به  آسيا  از  تيم   5/2 تنها  داشت  جام جهاني  در 

جام جهاني مي رفتند. 
اماراتي ها و چيني ها البي كردند تا در گروه مقابل 
باشند  داشته  را  ضعيف  بسيار  گروهي  ايران، 

شود.  عربستان  و  ايران  نصيب  سخت  گروه  و 
به  گروه  دو  اول  تيم  عنوان  به  چين  و  عربستان 
شدند.  گلباران  حريفان  مقابل  و  رفتند  جام جهاني 
در بازي پلي آف، امارات را در مجموع دو بازي 4 
بر صفر برديم و به مصاف نماينده چهاردهم اروپا 
به  آسيا  سوم  تيم  عنوان  به  باختيم.  ايرلند  يعني 
جام جهاني نرفتيم. در جام 2002، دو ميزبان يعني 
كره جنوبي و ژاپن عالي كار كردند. كره جنوبي تيم 

چهارم و ژاپن تيم سيزدهم شدند. 

اول  مرحله  در  كارمان  بي دغدغه:  صعود   :2006
سخت تر بود. جايي كه از سد قطر، اردن و الئوس 
و  كره شمالي  ژاپن،  با  بعدي  مرحله  در  گذشتيم. 
بحرين هم گروه شديم، در فاصله يك بازي مانده 

به پايان، صعودمان قطعي شد و به عنوان تيم سوم 
جام جهاني2006  به  پاي  گروه  دوم  تيم  و  آسيا 
پرتغال  به  كرده  مساوي  آنگوال  برابر  گذاشتيم. 
در  را   27 رتبه  تيم   32 بين  و  باختيم  مكزيك  و 

جام جهاني به دست آورديم. 

آسيا  در   ،1990 سال  مثل  رتبه:  بدترين   :2010
كويت  امارات،  سد  از  اول  مرحله  در  شديم.  هفتم 
گروهي  در  بعد  مرحله  در  اما  گذشتيم  سوريه  و 
عربستان  و  كره شمالي  كره جنوبي،  امارات،  كه 
حضور داشتند با دو برد، پنج مساوي، يك باخت، 
هشت گل  زده و هفت گل خورده، در گروه چهارم 
و در بين 10 تيم برتر آسيا به رتبه هفتم رسيديم. 

دخالت دولت در انتخابات 
ورزشي عجيب نيست

امير رضا واعظ آشتياني 
مديرعامل سابق باشگاه استقالل 

در تمام دنيا فوتبال براي دولتمردان حائز اهميت 
آن  به  نسبت  دولت ها  كه  نيست  چيزي  و  است 
بي تفاوت باشند. افكار عمومي نگاه كالن و ويژه اي 
به فوتبال دارند و هيچ كس نمي تواند اين نگاه را 

كتمان كند. 
دولت ها اغلب در زمان انتخابات رئيس فدراسيون، 

مديري  تا  مي كنند  ويژه اي  توجه  موضوع  اين  به 
كارآمد و اليق انتخاب شود. اين استنباط در كشور 
ما وجود دارد كه دولت نبايد در انتخابات ورود يا 
دخالت كند ولي فيفا در اين مورد تعريف ديگري 
است  اين  فوتبال  جهاني  فدراسيون  تاكيد  و  دارد 
كه دولت ها در عزل و نصب دخالت نداشته باشند 
مي گويند  اينكه  شوند.  قائل  احترام  مجمع  براي  و 
ورود  فوتبال  فدراسيون  انتخابات  به  نبايد  دولت 
در  نبايد  دولت  من  نظر  به  و  ندارم  قبول  را  كند 
پيدا  ورود  دولت  باشد.  اينكه  تماشاگر  مورد  اين 
ورودش  بخواهد  اگر  ولي  ندارد  ايرادي  هيچ  كند 
افكار  به  توهين  اين  و  است  زشت  كند  كتمان  را 

عمومي است. 
كند  نصب  و  عزل  را  كسي  نمي خواهد  كه  دولت 
ولي بايد ورود كند تا در انتخابات يك فرد كارآمد 

فوتبال  بگيرد.  برعهده  را  فدراسيون  رياست 
ورزشي است كه با روح و روان مردم كار دارد 
و نمي شود كه دولت نسبت به آن بي تفاوت باشد. 
دولت حتي بايد به مجمع تأكيد كند كه به كانديداها 
زودتر  هفته  يك  را  خود  برنامه هاي  تا  كند  تكليف 
به مجمع بدهند تا اين برنامه ها به طور دقيق مورد 
بررسي قرار بگيرد. حتي برنامه هاي كانديداها بايد 
در اختيار رسانه ها نيز قرار بگيرد تا افكار عمومي 

در اين زمينه اطالعات كافي را داشته باشد.   
وقتي براي اندازه گيري توانايي هاي يك مدير هيچ 
خاصي  انتظار  نبايد  ندارد  وجود  معيار  و  متر 
گذشته  دوره  در  كه  ديديد  شما  باشيم.  داشته 
كفاشيان يا اعضاي هيات رئيسه خودشان انتخاب 
خودشان  كه  است  اين  باورشان  آنها  ولي  نشدند 
انتخاب شدند و بايد كانديدا شوند. شما شك نكنيد 

چون  آورد  خواهد  رأي  ورزش  وزارت  گزينه  كه 
هيات ها يا برخي نهادهاي ديگر تحت نظر وزارت 

ورزش هستند. 
اندازه  براي  زيادي  مولفه هاي  بايد  كلي  به طور 
شود.  سوال  لحاظ  مدير  يك  توانمندي هاي  گيري 
من اين است كه آيا قهرماني در ليگ مي تواند مالك 
ارزيابي توانايي هاي يك مدير باشد؟ قهرماني فقط 
اگر  و  است  قوي  مديريت  يك  فاكتورهاي  از  يكي 
كه  مديراني  شود،  داده  قرار  مالك  موضوع  اين 
رياست  جاي  به  آورده اند  قهرماني  بار  سه  يا  دو 
شوند.  ورزش  وزارت  رئيس  بايد  فدراسيون 
ورزش  وزارت  گزينه  شك  بدون  كه  معتقدم  من 
بيشترين رأي را خواهد آورد مگر اينكه در دقايق 

آخر معادالت تغيير كند و اتفاقات ديگري بيفتد.
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ورزش

تبليغـــات با 
سوپراستارهاى 
ورزشــــى

در  جديدى  روال  تراش  ريش  يك  براى  تبليغ  با  مورينيو 
تبليغات ورزشى ايجاد كرده اما آيا او تنها نفرى است كه از 

تبليغات سود مى برد؟ 
«من اين كار را به خاطر پول انجام نمى دهم. بلكه وقتى من 
به اصالح صورت فكر مى كنم، به كامل بودن فكر مى كنم و 

مى خواهم اين كار را هم به بهترين شكل انجام دهم.»
يعنى  است  عجيب  ورزشى  سوپراستارهاى  با  تبليغات 
محصول  فروش  و  باشد  مثبت  تواند  مى  هم  دارد؛  ريسك 
كمپانى را باال ببرد و هم مى تواند منفى باشد. مثبتش را كه 
دانند اما جنبه منفى اش اين است كه يك ورزشكار  هم مى 
بين  توانند  مى  است  محبوب  عده  يك  بين  كه  اندازه  همان 

برخى ديگر منفور باشد.
توسط  شان  محصول  تبليغ  براى  ها  كمپانى  اصلى  دغدغه 
ورزشكاران دقيقا همين است اما جادوى شهرت ورزشكاران 

و البته فوتباليست ها چيزى نيست كه بشود از آن گذشت.

� برندهاى ورزشى

آيند  مى  حساب  به  هايى  شركت  جزء  ورزشى  لوازم  توليدكنندگان 
كه مدام از فوتباليست ها در تبليغ هايشان استفاده مى كنند. نايك، 
آديداس، ريبوك و... غول هايى هستند كه از تبليغ در ورزش سود 
زيادى برده اند. شايد اولين بار به كاربردن نام برند توليدكنده روى 
به  باشد.  شده  تبديل  تبليغ  براى  ها  كارخانه  انگيزه  به  ها  تيم  لباس 
نام  باشند،  داشته  پيراهنشان  روى  كه  تبليغى  هر  باشگاه  حال  هر 
توليدكننده پيراهنشان را هم دارند و اين تبليغى براى توليدكننده است.

فراتر از اين داستان درمورد تيم هاى ملى اتفاق مى افتد. جاييكه هيچ 
توليدكننده  شركت  نام  اما  ندارد  پيراهن  روى  تبليغ  اجازه  شركتى 
لباس همچنان روى پيراهن ها ديده مى شود. چرايى اين ماجرا كامال 
قابل توجيه است. يعنى تبليغ لوازم ورزشى توسط يك بازيكن فقط 
به كيفيت او بازمى گردد. براى همين شركتى مثل نايك هميشه يك 
دوجين ازفوتباليست هاى معروف دنيا را جمع مى كند و كليپ هاى 

تجارى براى تبليغ خودش مى سازد و ضررى هم نمى كند.
يك دستور كلى هم در اين مورد وجود دارد: «ممكن است شما طرفدار 
فوتباليست  كه  داريد  قول  حتما  اما  بيايد  بدتان  او  يااز  باشيد  مسى 

خوبى است و همين براى تبليغ ورزشى كافى است.»
برندهاى ديگر كه به سراغ ورزشكاران مى روند از دسته خوردنى 
ها هستند و مخصوصا نوشابه هاى مختلف. اين برندها هم به خاطر 
اينكه قضاوت اخالقى و غيراخالقى در موردشان وجود ندارد، خيلى 
راحت سراغ فوتباليست ها مى روند و البته نتيجه هم مى گيرند. اما 
از  بيش  كه  مردى  انتخاب  رسد.  مى  نظر  به  عجيب  مورينيو  انتخاب 

محبوبيتش مورد تنفر است.

� چرا مورينيو؟
صورت،  اصالح  به  هميشه  كه  دارد  مردانه  كامال  ظاهرى  «مورينيو 
به  دهد.  مى  اهميت  مردانه  شيك  هاى  لباس  پوشيدن  و  ادكلن  زدن 
اضافه اينكه محبوبيت زيادى بين هواداران دارد و باتوجه به رفتارى 
كه همواره با خانواده اش داشته، سمبل كامل يك مرد زندگى است. 
نمى  مورينيو  از  بهتر  را  كس  هيچ  شركت  اين  كه  است  همين  براى 
بزرگترين  مدير  وانگ،  سيمون  كند.»  انتخاب  كار  اين  براى  توانست 
آژانس تبليغاتى دنيا در صحبت هايى كه با رويترز درمورد تبليغات 
ديدن  «با  زده:  تبليغش  و  مورينيو  درمورد  را  ها  حرف  اين  داشت، 
اين تبليغ و بازتاب آن بين مردم مى توان به خوبى متوجه شد كه 
چرا مورينيو را انتخاب كرده اند و چرا او «آقاى خاص» است.» اين 
جمالت توضيح بسيار كاملى براى استفاده تبليغاتى از مورينيو است.

كه  كرده  درك  خوبى  به  ها  تراش  ريش  اين  توليدكننده  شركت 
هواداران بارسلونا هم با همه تنفرى كه از استاد دارند اما خوش تيپى 
اش را مى ستايند و همين مساله براى تبليغ كافى به نظر مى رسد: 
«او مربى يكى از مشهورترين تيم هاى دنياست و افتخارات ورزشى 
و شخصيت جذابى كه دارد باعث مى شود بتواند يك فرصت تجارى 
براى كمپانى بزرگ باشد. فرصتى كه به موقع از آن استفاده كردند.»

� من يك مدل نيستم

مورينيو تاكيد دارد به خاطر پول اين تبليغ را نپذيرفته. هرچند قرارداد 
6 ميليون يورويى او با اين شركت درآمد زيادى براى او به حساب 
داليل  حرفش  اثبات  براى  مادريد  رئال  پرتغالى  مربى  اما  آيد  مى 
خودش را دارد: «من از كمپانى هاى زيادى پيشنهاد داشتم. اما من 
يك مدل نيستم و اين زندگى را دوست ندارم. من نزديك به 50 سال 
سن دارم و عالقه اى به مسائلى كه من را از خانواده و شغلم دور كند 
ندارم. مخالفتى با مدلينگ بازيكنان ندارم اما به نظر من آن كار فقط 
به خاطر پول است. پوشيدن لباس هايى كه شايد زياد هم زيبا نباشند 
اما به خاطر تاثيرگذاريتان به شما پول مى دهند كارى نيست كه من 

انجام دهم. ترجيح مى دهم روحيه مردانه ام را حفظ كنم و زندگى 
عادى خودم را ادامه بدهم.»

� پردرآمدترين مربى تبليغات
مارديد،  رئال  از  يورو  ميليون   13/5 ساالنه  دريافت  با  مورينيو 
پردرآمدترين مربى فوتبال دنياست. اين رقم البته غير از امتيازهايى 
است كه در قراردادش با رئال ذكر شده. او به ازاى هر قهرمانى – تا 
امروز فقط يك قهرمانى جام حذفى با پرافتخارترين تيم دنيا دارد – 
مبالغ قابل توجه ديگرى هم مى گيرد. حاال او در شرايطى كه كمپانى 
هاى تجارى ترجيح مى دهند روى ورزشكاران فوق ستاره سرمايه 
گذارى كنند، جزو معدود مربيانى است كه وارد دنياى تبليغات شده و 

درآمد ساليانه اش را به اندازه اى باورنكردنى باال برده است.
غير از تبليغ براى براون، مورينيو براى كمپانى سامسونگ هم تبليغ 
اسپانسر  كه  سامسونگ  چلسى،  در  او  حضور  زمان  از  كند.  مى 
دو  همكارى  و  بست  قرارداد  مورينيو  با  بود  لندنى  تيم  اين  پيراهن 
مالى  شركت  با  البته  خاص  آقاى  است.  داشته  ادامه  تاكنون  طرف 
معتبر  آژانس  ندين  داشتن  ضمن  كه  اكسپرس»  «امريكن  تجارى  و 
همكارى  كند  مى  صادر  هم  اعتبارى  هاى  كارت  دنيا،  در  مسافرتى 
دارد.اسپانسر شخصى «مو» هم آديداس است. اين كمپانى ورزشى 
باز هم در زمان حضور او در چلسى به سراغش آمد و تصميم گرفت 
از اوج شهرت مورينيو براى معرفى محصوالتش استفاده كند. حتى 
زمانى كه موربينيو مربى اينتر بود و پيش بينى مى شد باتوجه به 
قرارداد اينتر و نايك، همكارى او و آديداس قطع شود، پيشنهاد قابل 
توجه اين كمپانى آلمانى مورينيو را قانع كرد كه همچنان كفش هاى 

آديداس را به پا كند.
حاال او مربى مادريد است؛ بهشت تبليغات در ورزش دنيا. وقتى كسى 
با رئال مادريد كار مى كند، بايد منتظر سيل پيشنهادات كمپانى هاى 
تجارى بزرگ ازجمله كارخانه خودروسازى آئودى، كمپانى نشوابه 
و  صوتى  محصوالت  تفونيكا،  مخابراتى  شركت  كوكاكوال،  سازى 
تجارى  هاى  كمپانى  خيلى  و  بنكيو  كامپيوترهاى  زيمنس،  تصويرى 
ديگر باشد و از همه مهم تر آديداس كه روى هيچ تيمى از هر ورزشى 

در دنيا به اندازه رئال مادريد سرمايه گذارى نمى كند.
همين تبليغات باعث شده درآمد مورينيو – مجموع دريافتى از باشگاه 
و تبليغات – تا پايان سال 2011 رقم قابل توجه 22 ميليون يورو را 
پشت سر بگذارد كه براى يك مربى فوتبال – نه يك بازيكن فوتبال 
تبليغات  در  مربى  يك  فعاليت  است.  توجهى  قابل  العاده  فوق  رقم   –
در  مورينيو  حضور  با  اما  شود،  نمى  ختم  مورينيو  به  البته  تجارى 

تبليغات ريش تراش، «آقاى خاص» يك شبه تبديل شد.
به سوپراستار دنياى تجارت، پپ گوارديوال، سرمربى بارسلونا كه با 
دريافت 10/6 ميليون يورو در فصل 12 2011، دومين مربى پردرآمد 
دنياست غير از اسپانسرهايى كه به واسطه كار در بارسلونا دارد، 
مدل يك طراح لباس كاتالونيايى است كه كت و شلوار و كفش هاى 

خاص او را طراحى مى كند اما قدرت چندانى در دنياى تبليغات ندارد.

� مورينيو تيغ نمى زند؟
ايكر كاسياس، دروازه بان و كاپيتان رئال مادريد اولين كسى بود كه 
العمل  عكس  براون  تراش  ريش  با  مورينيو  هاى  عكس  ديدن  از  بعد 
نشان داد. روزنامه ماركا گزارشى از تمرين مادريدى ها منتشر كرد 
كه كاسياس به شوخى به او گفته بود: «من فكر مى كردم تو از تيغ 

براى اصالح صورتت استفاده مى كنى.»

كار  وارد  بگيرد  تصميم  هم  مارديد  رئال  حتى  شده  باعث  تبليغ  اين 
شود. فلورنتينو پرس كه به نظر خيلى ها اصال به خاطر همين مسايل 
است كه وارد فوتبال شده در مورد عكس هاى مورينيو حرف هاى 
يك  و  است  پرطرفدارى  و  بزرگ  باشگاه  مادرديد  «رئال  زد:  جالبى 
مربى بسيار بزرگ باشگاه دارد. ما براى مورينيو خوشحاليم و سعى 

در گسترده كردن اين روابط داريم.»

� تايگر وودز / گلف / 75 ميليون دالر در سال
جالب است كه به خاطر رسوايى بزرگ اخالقى هيچ شركت جديدى 
اسپانسر  دو  اما  كند.  حمايتش  و  ببندد  قراراد  او  با  نشده  حاضر 
اند؛  كرده  تبديل  دنيا  ورزشكار  پردرآمدترين  به  را  او  كلفت  گردن 
شركت بازى هاى كامپيوترى الكترونيك آرتس و كمپانى محصوالت 
ورزشى نايكى. وودز در سال 2011، 75 ميليون دالر به دست آورد.

� ليونل مسى/ فوتبال / 36 ميليون دالر در سال
اما  رقم  اين  گيرد.  مى  بارسلونا  از  دالر  ميليون   16 ساالنه  مسى 
نصف درآمد ساليانه بهترين بازيكن جهان نيست. ستاره آرژانتينى 
بارسلونا بعد از ديويد بكام و كاكا، سومين ورزشكار بزرگ آديداس 
است. مسى 24 ساله چند وقت است كه فعاليت هاى تجارى اش را 
بيشتر از قبل كرده و حاال براى پپسى، كونامى، اودمار پيكه، شرى 
و ايراروپا هم تبليغ مى كند. جالب است بدانيد ژرار پيكه، هم تيمى 
او در بارسلونا كه مدل لباس هاى مردانه مانگو است، پيشنهاد داده 
مسى هم براى اين شركت تبليغ كند اما مسى تصميم گرفت با جورجو 

آرمانى قرارداد ببندد.

� راجر فدرر / تنيس / 50 ميليون دالر
باعث  سوييس  لوكس  برندهاى  اما  نداشته،  ورزشى  درآمد  هرچند 
شدند درآمد او در اين سال به 50 ميليون دالر برسد. ساعت رولكس، 
باز  تنيس  اين  با  دالر  ميليون   14 از  بيش  سالى  ارزش  به  قرادادى 
افسانه اى سوييسى بسته است. راكت هاى ويلسون، لباس ورزشى 
از 10  بخشى  تنها  كرديت  سوييس  تجارى  و  مالى  شركت  و  نايكى 

اسپانسر مرد شماره سه دنياى تنيس هستند.

� رافائل نادال / تنيس باز / 32 ميليون دالر
همين  خاطر  به  و  دنياست  تنيس  محبوب  چهره  همچنان  نادال 
نادال  كه  ساعتى  است.  اسپانسرهايش  شديد  توجه  مورد  محبوبيت، 
به دست مى كند 600 هزار دالر مى ارزد اما او براى هر تورنمنتى 
كه آن را به دست مى بندد، يك ميليون دالر مى گيرد. اين هاست كه 

باعث مى شود او همچنان جزو پردرآمدترين ها باشد.

� كريستيانو رونالدو / فوتبال / 38 ميليون دالر در سال
ميليون   27 اجتماعى  هاى  شبكه  در  رونالدو  بدانيد  است  كافى  فقط 
هوادار دارد؛ دوبرابر هر ورزشكار ديگرى. او اگر فقط در شبكه هاى 
اجتماعى اى كه عضو است فعال باشد ديگر نيازى به هيچ كارى براى 
درآمدزايى ندارد. از وقتى هم كه به رئال مادريد پيوسته هر روز با 

يك كمپانى جديد براى تبليغات قرارداد مى بندد.

كارشناسان اقتصادى ورزشى پيش بينى كرده اند او در سال 2013 
رونالدو  شود.  مى  بدل  تاريخ  در  فوتبال  بازيكن  پردرآمدترين  به 
بزرگترين بازيكن فوتبال نايكى است كه رقم قراردادش 100 ميليون 
دالر براى هفت سال است. غير از ساعت 600 هزار دالرى اى كه به 
مختلف  هاى  كمپانى  براى  كه  ديگرى  تبليغ  ها  ده  و  بندد  مى  دست 
مى كند. او يك شركت مد به نام CR7 دارد كه درآمدش در اين 38 

ميليون دالر قيد نشده است.

� ديويد بكام / فوتبال / 40 ميليون دالر در سال
در  دالر  ميليون   40 سالگى،   37 در  تا  باشيد  بكام  ديويد  بايد  فقط 
انگيز  شگفت  قراردادهاى  حال  هر  به  بياوريد.  دست  به  سال  يك 
تجارى بكام با كمپانى هاى بزرگ دنيا، اين ستاره را همچنان جزو 

پردرآمدترين ورزشكاران دنيا قرار مى دهد.

طراح بزرگ ايتالياى، امپريو آرمانى، بعد از كمپانى ورزشى آديداس 
بيشترين پول را به ديويد بكام مى دهد. بكام اما با محصوالت ژيلت، 
روغن موتور كاسترول و ده ها برند ديگر هم فعاليت مى كند. اينها 
البته فقط درآمد بكام از فوتبال و تجارت است. بكس يك درآمد شگفت 

انگيز ديگر هم دارد و آن هم مصاحبه هايى است كه انجام مى دهد.
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 افقي:

١-كنايه از آماده- نوعي غذا
ــنبه- مخترع  ــن س ــره زمي ٢- حش

تلگراف- ترشي آزمايشگاهي
٣- خوابيده- مرد تازي- راز نهفته- 

باريك تر از آن نيست
٤- مظهر سفيدي- صورت مهيب و 

ترسناك- فرستادن
٥- سخن صريح- معروف- عبادتگاه 

ترسا
٦- مهم بودن- مدارك- پاالن اسب

ــارز، واضح- هنوز آدم  ٧- طاليي- ب
نشده!

ــن-  ت و  ــر  س ــن  بي ــوي  عض  -٨
ــابقه  ــكه- مس ــه كوتاه- سكس لحظ

اتومبيلراني
ــم-  عبدالعظي ــرت  حض ــهر  ش  -٩

بي حركت، ساكن- مقام كليسايي
ــيد كلسيم- ذلت، پستي-  ١٠- اكس

رژ لب
ــي كه جلوي در  ١١- پارچه يا فرش

مي اندازند- امانتدار- ضمير غايب
ــروردگار-  پ ــرب  مق ــدگان  بن  -١٢

روزنامه- سبزي خوردني
ــي-  آب ورزش  ــازاري-  ب ــت  قيم  -١٣

حديث معروف نبوي- سمبل
١٤- اعمال قوه مجريه جز در اموري كه 
در اين قانون مستقيمًا برعهده رهبري 
ــور و ...  ــذارده، از طريق رئيس جمه گ

است- مركز اتريش- تمرين نظامي
١٥- زودرنج و نازك نارنجي- مسافرت 

اداري
 عمودي:

ــتراليا- نام دستگاه پخش  ١-مركز اس
قديم

ــتان اصفهان- عضو  ــهري در اس ٢- ش
تنفس- گذرنامه

ــت سر هم- پاداش-  ٣- پش
چاق خودماني- تاك

ــبك  س ــه  ب ــي  مهمان  -٤
ــزاري  خبرگ ــرايندگان-  س
شخص  ــوم   س ــورمان-  كش

جمع
٥- آب بند- وجود- صندوق 

قديم
ــت-  ــرام و بزرگداش ٦- احت
ــهر  ش ــيده-  آب كش ــم  زخ

استان فارس
٧- جست وجوگر- پيامدها- 

دهان كجي
ــنام-  ــع ملت- دش ٨- جم

واحد سطح- جزء عمده
ــز، پر-  ــد خير- لبري ٩- ض

نااميد
ــبيح- سگ فضانورد-  ١٠- درخت تس
ــل وضع  ــران و تحم ــي با ديگ همراه

ناخوشايند
ــتين بانوي  ــاون- نخس ــوره تع ١١- س

شهيد اسالم- سرما
ــد  ــش- بيماري زردي- رش ١٢- مفت

كردن
ــاك صنعتي- ابزار نوازندگي –  ١٣- خ

كم وكاست- خرمافروش
ــير-  ــعرنو- موي گردن ش ١٤- پدر ش

جرأت و توان داشتن
ــا-  ــاره خيابانه ــازي در كن ١٥- نهرس

شهري در استان لرستان

 افقي:
ــوگال  ل ــاري  م از  ــري  اث ــراژ-  ١-تي

(٢٠١٠)
او-  از  ــف  مخف ــگ-  پررن ــرخ  س  -٢

چشم روشني
ــد از اين-  ــباب بازي- بع ٣- نوعي اس

جيران- دريا
٤- پارچه دريايي- از عناصر شيميايي 

فلزي- پنهان كردن
ــن سينمايي  ٥- نقش هنري- انيميش

سه بعدي باب پيترسن- پيشكار
٦- وزارتخانه- كارگاه- ورزش آبي

٧- نهر كوچك- كاشف- نوعي پرنده 
شبيه كالغ

ــي  ــط- نوع ــرف رب ــي- ح ٨- گداي
شيريني- پس انداز

ــرآن- ميل  ــه ق ــروف مقطع ٩- از ح
ورزشي- واژه توضيح كالم

ــردن-  ــدا ك ــاه- پي ــف تب ١٠- مخف
شليك با مسلسل

ــي- كنايه از  ــت كارتون ١١- الك پش
شخص بسيار خشمگين و به هيجان 

آمده- خم بزرگ
١٢- از مركبات- كاروان- خيزاب

ــتان- بله  ــه- بوس ــر بيگان ١٣- ضمي
عرب- زيرا

ــر-  ــالف ام ــزي!- خ ــز فل ١٤- مرك
تخمين

١٥- مادر ناصرالدين شاه- به دسته اي 
از صحابه اطالق مي شود كه در مكه 
ــتند و سپس از مكه به  سكونت داش

مدينه هجرت كرده اند
 عمودي:

ــاخت  ١-هاله ماه- فلز مصرفي در س
هواپيما

ــر هم- حاصل كردن-  ــت س ٢- پش
مواد زائد خون

ــوق،  ــوان رويين تن يونان- ش ٣- پهل
شادي- كار نمايان- استوار ساختن

ــزرگ-  ــه ب ــري- كاس ــه هن ٤- وصل
چشمه

ــريالي با هنرنمايي  ٥- مخفف گاه- س
ــد و فريبا كوثري- در  داريوش ارجمن

اين مكان
٦- سالي كه در آنيم- قمارباز معروف- 

بي نياز و توانگر
ــي  فيلم ــك-  چ ــور  كش ــز  مرك  -٧
ــناك از نايت شياماالن كارگردان  ترس

هندي االصل هاليوود- هر فصل يسنا
ــر  ــوم- همس ــادم ق ــن- خ ٨- غمگي

اسكارلت- فوري
٩- رازيانه- كشور و اقليم- 

سودمند
ــورلت-  ش ــي  نوع  -١٠

مزيت- دستگاه پمپاژ
١١- تأثير- باالي كشتي- 

حرف مفعولي
١٢- مالمت- از سبك هاي 

كشتي- پول زور
از  ــي رود-  م ــرغ  م  -١٣
ــش-  آراي ــا-  زيراندازه

مطالعه اجمالي
ــه  ــش- مؤسس ١٤- ويراي

انتشاراتي- نوعي جنون
ــت  ــي از اگوس ١٥- تابلوي
ــي  آزردگ ــار  دچ ــوار-  رن

عاطفي شدن
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

و  رفتار  روى  خيلى  تان  عالقه  مورد  فرد  هفته  اين 
اخالق مهربان و انسانى تان حساب ميكند.

اگر دليل خستگى و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير 
كمك  روحيه   ، ميريزد  بهم  را  روابط  اين  مسلما"  كند 
در شما بسيار باالست و هميشه براى يارى دادن به 

محتاجان و اطرافيان آماده هستيد.
اى  عده   ، تعبير  سوء  يا  و  اشتباه  بدليل  ميان  اين  در 
تصميم ميگيرند ديگر دست يارى به سوى كسى دراز 
نكنند كه مسلما" صحيح نيست ، پايان هفته پر مشغله 

اى خواهيد داشت.
� ارديبهشت ماه: 

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

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

بسيار خوشحالتان خواهد كرد.
� خرداد ماه: 

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه 
بدليل  تنها  اى  روحيه  چنين  البته   ، است  زياد  هميشه 
آمده  بوجود  ماه  اين  متولدين  فداكاريهاى  و  امكانات 

است.

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

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

و  ميكنند  حسادت  شما  به  نسبت  ها  بعضى  هفته  اين 
شما  خلقى  خوش  و  درايت  اما  ورزند  مى  كينه  حتى 
باالخره اين فضا را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما 
به كمكتان مى آيد تا از شرايطى سخت و طاقت فرسا 

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

عبور ميكنيد.
� مرداد ماه: 

اى  مقدمه  اين  و  ميشود  زياد  شما  زحمت  هفته  اين 
براى حركت تان در يك مسير دلخواه است ، فعاليتهاى 
اطرافيان  به  را  شما  وجودى  اصل  ميتواند  فرهنگى 
بشناساند ، ضمن آنكه خودتان را نيز خوشحال ميكند.

فعاليتهاى  به  راجع  گيرى  تصميم  اگر  هفته  اين 
اقتصادى خود را كمى به تعويق بيندازيد به نفع شما 
امور  زمينه  در  شما  طالع  كلى  طور  به  ؛  بود  خواهد 
دارد  خيال  نفر  يك   ، است  روشن  فرهنگى  و  عاطفى 
اطراف  باز  چشمانى  با  كند،  خودش  متوجه  را  شما 

خود را بنگريد.
� شهريور ماه: 

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد ، تغيير 
و تحول در اين مقطع زمانى براى شما مفيد نيست.

با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است 

باعث دلخورى يكى از آنها شويد ، كمى قرار و آرام 
داشته باشيد و در كارها عجله نكنيد تا به آرامش الزم 

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

هم دست ميابيد.
� مهر ماه: 

اين هفته اجازه ندهيد برخى مسايل شما را آزار دهد 
اين  در  ولى  است  شده  متوقف  شما  كارهاى  برخى   ،
خواهيد  آنها  انجام  براى  بيشترى  توان  و  بنيه  هفته 

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

باشيد و كارهايتان را به خوبى انجام دهيد.
� ابان ماه: 

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

از دوستان و خانواده خود انتظار داريد.
خود  پروردگى  ناز  درباره  و  بگذاريد  عقب  قدم  چند 
كمى بينديشيد ، اگر چنين نكنيد يك مشكل بزرگ در 
خودتان  اشتباه  و  خطا  نتيجه  آن  و  شماست  انتظار 

است.
� اذر ماه: 

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

سراشيبى قرار خواهيد گرفت.
را  اقتصادى  مسايل  كه  است  مناسبى  زمان  هفته  اين 

در نظر بگيريد و به آينده توجه كنيد ، اگر در اين هفته 
عقب خواهيد  طرح آينده خود را مشخص نكنيد بعدا" 

ماند.
� دى ماه: 

افرادى را به منزلتان دعوت نماييد كه ارزش دوستى را 
براى شما دارند ، ممكن است به همراه شخصى عزيز 
سفرى داشته باشيد ، شخصى كه هميشه به عالقمند 
بوديد ، اين هفته زمانى بسيار مساعد براى ابراز عالقه 

به شخص مورد عالقه تان محسوب ميشود.
� بهمن ماه: 

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

تدريجى خود را طى كنند.
ميزنند  رقم  برايتان  را  ها  بهترين  تقدير  و  سرنوشت 
مواظب  و  بپرهيزيد  دروغگويى  از  هفته  اين  در   ،
شود  تمام  ضررتان  به  بعدها  كه  نزنيد  حرفى  باشيد 
، در مورد هر كارى ابتدا مشورت نماييد در غير اين 
خواهيد  مواجه  آورى  سرسام  هاى  هزينه  با  صورت 
شد ، قطعا" مايل نيستيد چنين باليى سرتان بيايد پس 

هوشيار و آگاه باشيد.
� اسفند ماه: 

اين هفته براى شما به منزله وفور و نعمت و فراوانى 
خيالى  با  ميتوانيد  هفته  اين  در   ، ميشود  محسوب 
راحت به همراه همسرتان به ديدار ديگر شهرها برويد 
، حقيقتا" چنين سفرى آن چنان به رابطه شما دو نفر 
استحكام ميبخشد كه حتى تصورش را هم نميكرديد. 

جدول و سرگرمى





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

هموطنان  گوش  به  را  خود  حرف 
پيامتان  مي توانيد  همچنين  برسانيد. 
info@:الكترونيكي آدرس  به  را 
ارسال   persianweekly.co.uk
نماييد. (لطفا نام و نام استان خود را 

در ابتداي پيام درج كنيد). 
 منتظر نظرات و تماسهاى  شما
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براي اصغر فرهادي، اكبر سينماي ايران تا امروز
محمود دولت آبادي

و سرانجام و در اكنون شوق انديشنده بيشتري آرزو مي كنم براي اصغر فرهادي و خوب است 
اميدوار باشم و باشيم كه او همچنان بتواند به سنجيدگي در خود بنگرد با وقوف به اينكه اثر 
او ميانگين درستي است از ضدين سينماي متفاوت و سينماي عام، ميانجاي و ميانه گزيني در 
البته  آن  رعايت  كه  فردوسي  ابوالقاسم  ما  حكيم  آموزگار  از  مانده  باقي  هم  است  پندي  امور، 

آسان نخواهد بود هميشه.
اما نكته؛ نكاتي خاص درباره فيلم آقاي فرهادي، آدميان و فضاي تنگ و نفس گير آن به اختصار.
در اين باره و احوال فيلم مايلم گواهي بدهم كه ما مردم تا 30 سال پيش و سپس تا پايان جنگ 
تحميلي و دفاعي ايرانيان چهره و جلوه اي چنين زشت و ناپسنديده و نكبت زده كه تصوير 
تنگناهاي  آن  است  كرده  روايت  فرهادي  كه  چنين  پس  شديم.  چنين  اما  نبوديم  مي شويم، 
فرآيند  نابهنجار،  عصبيت هاي  آن  و  اشخاص  ميان  تفاهم  حداقل  بودگي  ناممكن  در  خفقاني 
همين دوره از زندگي گسسته و گره در گره شده تحميلي ماست و بجاست كه هنر و زحمت 
فرهادي و بازيگرانش در نفي و نخواستن اين زبوني و درماندگي و جزميت درك بشود و نه 
تصديق و تاييد آن. يعني كه يك مردم و يك جامعه انساني فاقد بنيان هاي اجتماعي روشن بين 
و الجرم پذيرنده با خوي و خصلت هاي رعيتي، در روندي تحميلي مي تواند تبديل شود به 
تجلي همان چه از زشتي و كهنگي كه در تاريخ هاي مكرر خود داشته بوده است. اما... فقط 

همين؟ پس زيبايي و متانت و سرخوشي و خردورزي ما كجاست و كجا گم مانده است؟ ديديم 
و دنيا هم تماشا كرد برنايي و برازندگي و آرزومندي نهفته مانده اين سرزمين را در خيابان هاي 

پرآفتاب تهران به يك «ن» به روزي اگرچه مستعجل، جلوه پنهان مانده شده يك حقيقت بود.
به اين ترتيب اگر در كار و آثار هنرمند ايراني به كابوس دچار مي شويم، آن خود يعني آرزوي 

بيداري.
اگر به روايتي زشت و پتياره چشم و گوش مي سپاريم، آن يعني آرزوي پااليش و زيبايي و 
كه  مي سپاريم -كاري  دل  نفسگير  ناچاري  بن بست هاي  در  اختناق  روايت  به  اگر  و  برازندگي 
فرهادي به ياري همكارانش با زحمت و موفقيت انجام داده است- آن يعني آرزومندي تفاهم، 

قانون مداري و آزادي.

برداشت آخر
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جدايي ما از جهان
ناصر فكوهي

واكنش نخست: مراسم مناسك وار اسكار، با پيشينه اي 
هر  سواي  دارد،  جهاني  حافظه  در  و  ما  ذهن  در  كه 
ديدي كه نسبت به سينما به فيلم فرهادي و به حواشي 
موضوع  اين  غيره  و  اقتصادي  و  اجتماعي  و  سياسي 
داشته باشيم و به ويژه با سخناني كه وي، با فروتني 
و صداقت در اين مراسم بر زبان آورد، نمي تواند نزد 
ما همچون نزد اكثريت قريب به اتفاق ايرانيان واكنش 
اوليه جز تحسين و افتخار را برانگيزد. چگونه مي توان 
تصاوير  فرهنگي،  ايران  نام  اينكه  از  نبود  خوشحال 
و  هنرمندان  از  آن  بزرگ  خانواده  و  فرهنگي  ايران 
در  نويسندگان،  و  فيلمسازان  تا  گرفته  انديشمندان 
جاي  جهان  رسانه هاي  بزرگ ترين  نخست  صفحه 
چگونه  شود؟  ياد  تحسين  و  نيكي  به  آن  از  و  بگيرد 
در  وارد كردن نام ايران  با  مي توان شادمان نبود كه 
تصاويري  جاي  به  اينترنتي،  جست وجوي  موتورهاي 
تنها  و  ندارند  انطباق  واقعيت  با  موارد  بسياري  در  كه 
بيش  ما  جامعه  در  اندك  افرادي  رفتار  و  كنش  تعميم 
نيستند به كل جامعه، يعني تصاويري از خشونت، اندوه 
و زشتي، با تصاويري از شادماني و جشن تحسين و 
زيبايي فرهنگي غني روبه رو شويم؟ بنابراين صراحت 
افتخاري  فرهادي،  افتخار  كه  بگوييم  و  باشيم  داشته 
واقعي و پايدار براي همه ايرانيان بوده و خواهد بود. 

جهان،  سراسر  در  اخير  سال هاي  در  دوم:  واكنش 
فيلمسازاني  و  انديشمندان  هنرمندان،  نويسندگان، 
كشورهاي  جمله  از  كشورها  از  ديگر  بسياري  از 
در  و...  آفريقايي  كشورهاي  چين،  هندوستان،  عربي، 
امري  رسيده اند؛  موفقيت  به  جهان  مختلف  كشورهاي 
كه ما به دليل جدا افتادن مان و عدم درك مان از جهان 
از  يكي  اما  داريم  و  داشته ايم  توجه  آن  به  كمتر  جديد 
بيشتر  هرچه  وابستگي  و  فرهنگ  شدن  جهاني  اثرات 
آكادمي  آنكه،  ساده  مثالي  است.  يكديگر  به  فرهنگ ها 
خارجي  فيلم هاي  به  كه  است  سال  سال هاي  اسكار 
بسياري  نام  با  فيلم ها  اين  ميان  در  و  مي دهد  جايزه 
از كشورهاي جهان سومي روبه رو مي شويم. بنابراين 
واكنش ما نسبت به اين امر نبايد نوعي ازخودباختگي 
و خودشيفتگي باشد؛ همان گونه كه هوشمندي، دغدغه 
سرنوشت  و  كشور  اين  در  هنر  و  فرهنگ  به  نسبت 
فيلمسازي  و  نويسنده  و  هنرمند  هزار  هزاران  آتي 
ممكن  اما  نداشته اند  را  فرهادي  شانس هاي  لزوما  كه 
او  همچون  استعدادهايي  از  آنها  از  بسياري  است 
و  جهاني  مسايل  به  عميق  نگاه  و  باشند  برخوردار 
را  ما  بايد  كنوني،  مقطع  در  آنها  در  خودمان  موقعيت 
وادارد كه درك كنيم در اين جايزه و در بسياري جوايز 
ديگر كه نصيب ايرانيان شده است، بايد چارچوب هاي 
بازي هاي  و  ايران  موقعيت  بين المللي   – سياسي 

كه  مختلفي  ابزاري  استفاده هاي  و  سياسي  گوناگون 
كنشگران قدرت از اشراف خود بر بازي ها مي  كنند را 
نوعي  به  نبايد  انديشمند  يك  بنابراين  و  گرفت  درنظر 
صرفا  يا  را  «افتخارات»  داليل  كه  برسد  سطحي نگري 
برعكس  يا  بپندارد  ما  عليه  ديگران  «توطئه»  حاصل 
صرفا در «شاهكار» بودن خود اثر آنها را بجويد، بلكه 
بايد حواشي سياسي و استفاده هاي بي شك با سوءنيت 
داشته باشد.  به آنها انجاميده است را نيز در نظر  كه 
اگر موفقيت فرهنگ ايراني با جايزه اسكار فرهادي به 
قيمت افزايش «خودشيفتگي»ها و «خودبزرگ بيني »ها و 
اسطوره اي انديشيدن ما، به قيمت افزايش افكار خيالين 
بينجامد  فرهادي،  خود  ازجمله  جوان،  هنرمندان  براي 
چهره هايي  به  تا  دارند  كار  به  نياز  سال  سال هاي  كه 

تاثيرگذار در جهان هنر و انديشه تبديل شوند. 
در  فرهادي  فيلم  سرنوشت  به  ما  نگاه  سوم:  واكنش 
سرنوشت  به  ما  نگاه  همچون  گذشته،  سال  يك  طول 
آثار فرهنگي كشورمان، آثار هنرمندان و انديشه هايمان 
ديگران  دست  به  كه  نگاهي  ايران،  از  بيرون  در 
به رسميت شناخته شدن  براي  تالش  نوعي  داشته ايم، 
را  خود  خود،  بتوانيم  تا  بپذيرند  را  ما  ديگران  اينكه  و 
از  خودمان،  كار  از  ما  ارزشيابي  معيار  اينكه  بپذيريم؛ 
از  بيش  روز  هر  فرهنگي مان  كنش هاي  و  انديشه ها 
كشور  آن  و  اين  در  آنها  بازشناسي  به  وابسته  پيش 
همه  از  بسياري  براي  آن  داليل  هرچند  است،  شده 
اما  است،  روشن  دارند،  دست  فرهنگ  در  كه  كساني 
به هرحال گرايشي آسيب شناختي است كه اثرات ميان 
و درازمدت نامطلوبي براي فرهنگ و كنشگران فرهنگي 
در اين كشور داشته و خواهد داشت كه كمترين آنها، 
غالب شدن نوعي رويكرد «بيگانه گرا» يا اگزوتيكي يعني 
ديدن خود از نگاه ديگران است؛ اينكه ما به جاي آنكه 
مثابه  به  خود  به  بدهيم  اهميت  خود  مثابه  به  خود  به 
آنچه ديگري مي پسندند در ما ببيند، اهميت بدهيم. اين 
آن  دست اندركاران  و  فرهنگ  متوجه  فقط  نه  آسيب 
است، حتي خود كساني را كه به موفقيت هاي بين المللي 

دست مي يابند تهديد مي كند.
به  مسايلي  چنين  بر  تعامل  و  بحث  آنكه  سرانجام 
كام،  كردن  «تلخ  است  رايج  ما  بين  كه  اصطالحي 
شادماني»  و  هيجان  و  شور  جشن  موقعيت  اين  در 
مي رسند  راه  از  هنگامي  بزرگ،  تلخ كامي هاي  نيست، 
رفتارها  و  كنش  كه  نباشند  آن  متوجه  مردماني  كه 
غيررسمي  و  رسمي  و  عمومي  انديشه هاي  و 
با  ارتباط  ايجاد  در  توانايي شان  عدم  غيرعقالني شان، 
جهان واقعي، اسطوره اي فكركردن و زيستن در خواب 
اساس  بر  نه  كه  جهاني  به  بي توجهي شان  و  رويا  و 
واقعيت هاي  براساس  بلكه  آنها  روياهاي  و  آرزوها 
گوناگون  سياست بازي هاي  و  دستكاري ها  تلخ،  اغلب 
شادكامي هاي  اين  تمام  وجود  با  مي تواند  دارد،  تداوم 
كوتاه مدت كه زياد به طول نمي كشند، نتايج بسيار تلخ 
كوتاه و درازمدتي را برايشان به ارمغان آورد. آرزو 

كنيم، اما بيشتر از آن تالش كنيم، چنين نباشد.
منبع: شرق

ساعات تحويل سال نو 
 1391

تهران:  ساعت 8 و 44 دقيقه و 00 ثانيه صبح 
سه شنبه اول فروردين 1391 در ايران

لندن: ساعت  5 و14 دقيقه و 00 ثانيه صبح 
روز  سه شنبه 20 مارچ 2012 


