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سازمان ميراث فرهنگى چه برنامه اى دارد؟

نظر سنجى: عملكرد يكسال 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   

ساز تار كه با تار و پود زندگى مردم ايران آميخته 
و  مى شود  ثبت  ديگرى  كشور  نام  به  اكنون  است، 
كه  ديگرى  سرزمين  مردم  نام  با  را  آن  دنيا  مردم 
زمانى جزو ايران بزرگ بود، مى شناسند. ثبت اين 
موسيقى  خاطره  بيشترين  كه  مردمى  براى  ساز 
خود را با اين ساز دارند، بسيار گران آمده و منتظر 
در  كه  فرهنگى  ميراث  سازمان  متوليان  كه  هستند 
ندادند.  انجام  اقدامى  و  داشتند  حضور  نشست  اين 
هويت  اين  بازگرداندن  براى  را  خود  برنامه   اكنون 

گمشده به مردم اعالم كنند.
 

اين براى نخستين بار نيست كه كشورهاى همسايه 
را  ايران  معنوى  ميراث  و  كرده  دستى  پيش  ايران 
چون  آثارى  مى كنند.  ثبت  خودشان  كشور  نام  به 
”مقام هاى موسيقى آذربايجان“ و همچنين ثبت ”هنر 
موسيقى عاشيق ها“ نمونه  هايى بودند كه ثبت شدند، 
كشور  شود.  برده  ايران  كشور  از  نامى  آنكه  بى 
تركيه نيز در سال هاى اخير در اقدامات مشابهى به 
اعتبار آرامگاه موالنا، دست به ثبت ”مراسم سماع 
درويشان مولوى“ زد، بى توجه به اينكه مولوى يك 

شاعر پارسى گو بوده است.
 

روز  هر  و  بوده  بسيار  موردها  اين  آنجاييكه  از 
كه  مى رسد  نظر  به  مى شود،  افزوده  آن  تعداد  بر 

مسئوالن ارشد بايد تدبيرى نو براى آن انديشيده و 
به اين روند زدوده شدن مشاهير و هنر و سنت از 

تاريخ مردم ايران پايان دهند.

به حال ما و دولت ما بايد گريست
نيز  پژوهشگر   و  تار  نوازنده  پيرنياكان،  داريوش 
با اظهار تاسف از اتفاق رخ داده در زمينه ثبت تار 
بازگشته  ها  گذشته  به  آذربايجان،  كشور  نام  به 
آذربايجان  زمانى  كه  مى شود  يادآور  ديگر  بار  و 
بخشى از ايران بوده است. سرزمينى كه زمانى اران 
نام داشته است و نام كنونى اش نيز وام گرفته از 

آذربايجان ايران است.
گريه  دولت  و  ما  حال  به   بايد  كه  است  معتقد  او   
كرد كه اينگونه اسم شاعران و اسم موسيقى ما را 
در  مربوطه  مسئوالن  بايد  زمينه  اين  در  و  مى برند 

سازمان ميراث فرهنگى پاسخگو باشند.
پيرنيكان مى گويد كه اصال تار قفقازى وجود نداشته 
است. تار در ايران و توسط هنرمندان ايرانى ساخته 

شده است و تعلقى به كشور آذربايجان ندارد.
هرچند مسئوالن ميراث فرهنگى اميدوار هستند كه 
ثبت تار بعدها از سوى اين سازمان پيگيرى مى شود 
خواستار  موسيقى  دوستداران  و  كارشناسان  اما 
توقف چنين روندى در ثبت معنوى يونسكو هستند.

ادامه در صفحه 4

صفحه 5

2013 آمد و پيش بينى نابودى جهان 
درست از آب در نيامد!
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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 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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توقع زيادى از حد اغلب موجب ناكامى است، به خصوص هنگامى كه اميد فراوانى 
به چيزى بسته شود، چه بسيار مواقعى كه نوميدى و سردى جاى اميد را گرفته 

ولى تير به هدف خورده است.
هر آنچه نيك پايان پذيرد نيكوست، پرده دوم، صحنه اول.

Oft expectation fails, and most oft there where 
most it promises, and oft it hits where hope is 

coldest, and despair most fits.
All’s Well that Ends Well, Act II, sc. 1.

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

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

02071935592- 07811000455 

با پختن هر خوراكى براى ديگران، منتظر مى شويد تا نظرشان را درباره آن خوراك بشنويد. خوراكى كه 
ساعت ها براى تهيه اش، وقت صرف كرده و تالش نموده ايد چنان خوشمزه و دلچسب آنرا بپزيد كه ديگران 
از خوردنش لذت كامل ببرند. خوشحال مى شويد كه بشنويد آنچه تدارك ديده و پخته ايد باب ميل دوستان 
شما بوده است يا خير؟ اما وقتى هيچ واكنشى را از جانب ديگران، دريافت نمى كنيد كمى دلسرد مى شويد و 

با خود به فكر فرو مى رويد كه نكند خواركى كه آماده كردم؛ باب ميل آنها نبوده است.

اين مساله، بطور كلى در ميان ما ايرانيان بيش از اقوام ديگر، مصداق پيدا مى كند كه هميشه انتظار داريم 
ديگران نسبت به آنچه ما برايشان انجام مى دهيم، نظرشان را بيان دارند تا بدانيم چه كرده ايم.  اگر كلى تر 
به اين امر نگاه كنيم و داستان پختن خوراك را فراتر به جامعه انسانى تعميم دهيم؛ خواهيم ديد كه در ابعاد 
گسترده تر در كليه سازمانهاى خدماتى و فرهنگى و همه ى آنها كه به نوعى به خدمت رسانى فعاليت دارند؛ 
اهميت بيشترى پيدا مى كند. چرا كه سازمان ها همواره دنبال كننده ى عقايد و بازخوردهاى فعاليت ها و برنامه 

هايشان در سطح جامعه و ميان قشرهاى مختلف، مى باشند.
يكى از اين سازمان ها كه نقش مهم و اساسى در برقرارى ارتباط متقابل ميان مردم و دولتها را داراست؛ 
رسانه هاى ارتباط جمعى مى باشد كه در اين ميان به نقش روزنامه ها و مطبوعات مى توان به طور خاص 

اشاره كرد. 
امروز در جامعه ايرانيان و پارسى زبانان انگلستان، هفته نامه پرشين با رويكرد فرهنگى ، اجتماعى سعى دارد 
به عنوان پل ارتباطى، ميان ايرانيان در اين كشور فعاليت كند اما از آنچه در قالب گفتارهاى نوشتارى، عرضه 
مى دارد؛ اين انتظار كوچك و ساده را از مخاطبان خود دارد كه به نقد و نظر درباره اين نشريه بپردازند. 
ديدگاه ها، آرا و خواسته هاى خود را درباره محتواى مطالب، سبك و تنوع موضوع ها و ... با ما در ميان 

بگذارند.
سبب خرسندى و افتخار هفته نامه پرشين است كه شما آنرا با نظرهاى سازنده و انتقادها و پيشنهادهاى 
اساسى خود هدايت و حمايت كنيد، زيرا همانگونه كه گفته شد؛ عدم واكنش شما به آنچه كه به شما مخاطبان 

گرامى، عرضه مى شود، سبب دلسردى و نااميدى همكاران اين نشريه خواهد شد.
هفته نامه پرشين
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خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق اشتراك تامين مى شود.

هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را 
براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، هفته نامه 
دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.

آگهى  ما  درخواست  به  تاكنون  كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

ميراث ايران؛
 اعتبار فرهنگى 
براى كشورهاى 

همسايه
ميترا اسدنيا

فرهنگى  ميراث  عنوان  به  تار'  ساز'  ثبت 
شده  آثارثبت  دركنار  اذربايجان  كشور 
ديگر همانند سماع موالنا و هنر عاشيق ها 
در فهرست ميراث مادى، معنوى اين كشور 
و تركيه در سال هاى گذشته، اين سوال را 
تعيين  در  معيارهايى  چه  كه  مطرح مى كند 
مادى  فرهنگى  آثار  معرفى  براى  اولويت 
دارد  وجود  يونسكو  به  ايران  معنوى  و 
كه همچنان راه را به روى بهره گير  ى يك 
آنكه  بدون  ايران  فرهنگى  ميراث  از  سويه 
سهم و نام ايران درثبت اين اثار مشترك 
همسايه  كشورهاى  همه  براى  شود،  برده 

باز مى گذارد؟
 

كاشان،  اردهال  مشهد  قالى شويان"  آيين" 
در هفتمين نشست ميراث معنوى يونسكو 
كشورهاى  كه  رسيد  ثبت  به  درحالى  و 
همسايه طبق روال سال هاى گذشته، با اتكا 
به همجوارى با ميراث كهن ايران تالش هاى 
گسترده اى را براى پيشى جستن بر ايران 
كه  داشتند  فرهنگى  آثار  برخى  ثبت  براى 
همسايگى  روابط  دليل  به  آثار  اين  هرچند 
تاريخ  با  و  يافته  راه  نيز  كشورها  آن  به 
اما  درآميخته  نيز  ها  كشور  آن  فرهنگ  و 
با  ايران  فرهنگى  مقامات  كه  بود  سزاوار 
گونه  اين  وثبت  معرفى  به  دادن  اولويت 
آثار، الاقل با معرفى اثر به طور مشترك، 
با كشورهاى همسايه، ميدان را براى ثبت 
جهانى ميراث كهن ايرانى، به نام خود  تنگ  
اين  با  مشترك  اقدامى  در  الاقل  يا  كنند 
كشورها از حقوق و ميراث فرهنگى مردم 
ايران نيز دراين عرصه بين المللى، حفاظت 

كنند.
 

كشور آذربايجان كه به ويژه در سال هاى 
اخير تالش هاى گسترده اى را در اين زمينه 
به خرج داده، در آخرين تالش خود اقدام 
ميراث  فهرست  در  تار"  ساز"  ثبت  به 
ايجاد  با  هرچند  كه  كرد  يونسكو  معنوى 
ساز  ساخت  در  تفاوت  و  تغييرات  برخى 
تار  با  متفاوت  موسيقايى، اندكى  و نغمات 
ايرانى است، اما كمتر كسى است كه نداند 
است  ايرانى  ساز  يك  واقع   در  ساز  اين 
سرزمين  و  فرهنگ  و  تاريخ  در  ريشه  و 
هنرمندان  ابتكار  محصول  و  داشته  ايران 
مردم  كه  نيست  شك  است.  بوده  ايرانى 
در  ساز  اين  نفوذ  در  ايران  آذربايجان 
مهمى  نقش  كشوراذربايجان   مردم  ميان 
داشته اند و درواقع به رغم برخى تفاوت 
دراصل  كشور  اين  به  ساز  اين  ورود  ها، 
وآذربايجان  ايران  با  همجوارى  محصول 
اين  كه  است  دورانى  محصول  و  ايران 
كشور بخشى از خاك وتاريخ ايران بوده 

است.
 

"نظامى  دارد   قصد  كه  كشورآذربايجان 
پارسى  شاعرى  عنوان  به  كه  را  گنجوى" 
به  دارد،  جهانى  ترديد  بى  شهرتى  گوى، 
به  ترك،  فرهنگى  شخصيت  يك  عنوان 
يونسكو معرفى كند، در سال هاى اخير در 
اقدام مشابهى، با پيشدستى بر ايران، دست 
به ثبت آثارى زد كه سهم تاريخى ايران در 

آن كامال محرز و اثبات شده است
 

كشور آذربايجان، چندى پيش اعالم كرده 
"نظامى  نزديك  درآينده  دارد  قصد  است 
پارسى  شاعرى  عنوان  به  كه  را  گنجوى" 
گوى، كه شهرتى جهانى دارد، به عنوان يك 
شخصيت فرهنگى ترك، به يونسكو معرفى 
كند.  اين كشور به ويژه در سال هاى اخير 
ايران،  بر  پيشدستى  با  مشابهى،   دراقدام 
تاريخى  سهم  كه  زد  آثارى  ثبت  به  دست 
شده  اثبات  و  محرز  كامال  آن  در  ايران 
موسيقى  "مقام هاى  چون  آثارى  است؛ 
موسيقى  "هنر  ثبت  وهمچنين  آذربايجان" 
عاشيق ها"  درحالى كه هيچ نامى از ايران  

و مردم آذرى ايران، درميان نيست.
 

اين درحالى است كه از سوى مقابل، كشور 
مكرر  وتالش  ادعا  رغم  به   ، آذربايجان 
براى ايجاد تمايز وجدايى از فرهنگ ايرانى 
و پارسى، نام خود را به عنوان كشورهاى 
چند  با  همراه  نوروزى،  آيين  كننده  ثبت 
تاجيكستان  و  تركيه  همانند  كشورديگر 
قرارداده  ايران  نام  دركنار  افغانستان،  و 
گيرى  بهره  در  حتى  كشور  اين  است. 
تاريخى  شخصيت هاى  اعتبار  و  نام  از 
نيز  خرمدين"  "بابك  همانند  ايرانى  كامال 
كوچكترين مانعى در برابر خود نمى بيند.

 
از  كه  نيست  آذربايجان  كشور  تنها  اما 
هيچ  بدون  ايرانى،  فرهنگ  گسترده  خوان 
خود  براى  اخير  درسال هاى  هزينه اى 

اعتبار فرهنگى درسطح جهانى كسب كرده 
اخير  سال هاى  در  نيز  تركيه  كشور  است. 
آرامگاه  اعتبار  به  مشابهى  اقدامات  در 
سماع  "مراسم  ثبت  به  دست  موالنا، 
به  حتى  كه  آن  بى  زد  مولوى"  درويشان 
پارسى  شاعر  يك  موالنا  كه  موضوع  اين 

گو است، توجه كرده باشد.
 

همانند آذربايجان در ثبت "هنر عاشيق ها"،  
تركيه نيز در فهرست معنوى يونسكو "هنر 
ثبت  خود  نام  به  را  عاشيق ها"  موسيقايى 
هيچ   ، هم  جا  اين  كه  درحالى  است  كرده 
آذربايجان  هاى  وعاشيق  ايران  از  نامى 
ايران،  درميان نيست . اين درحالى  است 
ثبت  در  زبان  ترك  دوكشور  اين  نام  كه   
قرار  ايران  كنار  در  نوروز  جهانى  آيين 
جدايى  بر  كه  كشورى  دو  هر  و  گرفته 
پارسى  زبان  و  ايران  از  خود  فرهنگى 
تاكيد دارند، ازاين ميراث صددرصد ايرانى 

كسب اعتبار كرده اند.
 

دركنار اين موارد، ثبت آثارى چون فنون 
روش هاى  و  سنتى  كشتى  در  ورزشى 
مسلمى  پيشينه هاى  هردو  كه  بافى،  فرش 
از  دارند،  ايرانى  باستان  وهنر  تاريخ  در 
مى  آذربايجان  و  تركيه  كشور  دو  سوى 
تواند همچنان بحث برانگيز باشد، اما جاى 
فرهنگ  و  آثار  كنار  در  ايران  نام  خالى 
همسايه  كشورهاى  در  ايرانى  ميراث  و 

همچنان خالى است .
 

اين  از  شده  ثبت  آثار  فهرست  به  نگاهى 
كشورها در فهرست ميراث مادى، معنوى 
و نيز در فهرست حافظه جهانى حتى، اين 
معيارهايى  چه  كه  مى كند  مطرح  را  سوال 
در تعيين اولويت براى معرفى آثار فرهنگى 
مادى و معنوى ايران و پيشنهاد براى ثبت 
نيز  و  معنوى  و  مادى  ميراث  فهرست  در 
در  ديگر  موارد  و  جهانى  حافظه  در  ثبت 
را  راه  همچنان  كه  دارد  وجود  يونسكو 
از  بى مهابا  اينچنين  بهره گير  هاى  روى  به 
آنكه  بدون  ايران  فرهنگى  ميراث  خوان 
سهم و نام  ايران درثبت اين اثار مشترك 
همسايه  كشورهاى  همه  براى  شود،  برده 

باز مى گذارد؟
 

به عبارت ديگرچرا درثبت اين آثار عمدتا 
مشترك، تالشى براى معرفى آثار به طور 
ايران  از  نامى  چرا  شود؟  نمى  مشترك 
و  ابتكارها  در  را  بزرگتر  سهم  اغلب  كه 
اين  رشد  و  ايجاد  در  نهفته  خالقيت هاى 
جهانى  عرصه  دراين  داشته  فرهنگى  آثار 
فرهنگ نيست؟ و باالخره چرا محصوالت 
عنوان  به  فرهنگى  ميراث  اين  جانبى 
ثبت  ديگر  كشورهاى  نام  به  اصل  كاالى 
مى شود ؟ شرايطى كه گويى  درسال  هاى 
دست  را  ايران  فرهنگى  هاى  اخيرسرمايه 
واعتبار  پرستيژ  خلق  براى  ارزانى  مايه 
كرده  همسايه  كشورهاى  براى  فرهنگى 
آن  اصلى  خالق  از  نامى  كه  آن  بى  است، 

در ميان باشد.

توزيع آزمايشى هفته نامه پرشيـن 
در كشــور سوئـــد

با آغاز سال نو ميالدى و با تالش مسئوالن هفته نامه پرشين و 
همكارى مديريت محترم كتابفروشى فردوسى جناب آقاى حكيم 
زاده نشريه هفته نامه پرشين از هفته آينده در كشور  سوئد شهر 
استكهلم به صورت محدود در كتابفروشى فردوسى به صورت 

فروشى توزيع خواهد شد .
توزيع  از  يكى  و  خصوصى  كامال  فردوسى  فرهنگى  موسسه 
كنندگان عمده و تهيه كنندگان كليدى كتاب، مطبوعات، موزيك و 

فيلم هاى منتشر شده در خاورميانه و نقاط ديگر جهان است. 

فردوسى در سال 1984در كشور سوئد تاسيس گرديد. و عمده 
فعاليت خود را از دفتر و كتابفروشى مركزى خود در مركز شهر 
استكهلم آغاز نمود و همزمان تا به امروز به منظور پيشبرد كار، 
دفتر تمام وقتى نيز در تهران و نمايندگانى در لبنان، لس آنجلس، 
واشنگتن و قاهره داشته است. بيشتر فعاليت آنها به محصوالت 
فارسى اختصاص دارد. در عين حال تخصص عمده ى در تهيه و 
تركى،  كردى،  سوئدى،  انگليسى،  عربى،  نشريات  و  كتاب  توزيع 
آشورى  ارمنى،  شرقى،  اروپاى  آسيايى،  سوماليايى،  آذرى، 

مى باشد. 
از  هموطنان  از  تعدادى  نيز  اكنون  هم  آوريست  ياد  به  الزم 
كشورهاى كانادا، مجارستان و آلمان با اشتراك هفته نامه پرشين  

به جمع خوانندگان اين نشريه پيوسته اند.
در  پرشين  نامه  هفته  عالقمندان  چشمگير  افزايش  به  توجه  با 
صفحه ى شبكه اى اجتماعى فيس بوك كه نزديك به 10000 نفر 
دسترسى  نامه  هفته  اين  مطالب  به  و  باشند  مى  دنيا  سراسر  از 
دارند، مسئوالن هفته نامه پرشين در تالش هستند كه اين نشريه 
را به زودى در ديگر شهرهاى اروپا نيز با همكارى عالقمندان و 

فرهنگ دوستان توزيع نمايند

 مراسم شب يلداى ايرانيان لندن
عكس: اميد مهاجرانى

هفته نامه پرشين: دير زمانى است كه مردمان ايرانى و بسيارى 
از جوامع ديگر، در آغاز فصل زمستان مراسمى  را برپا مى دارند 
كه در ميان اقوام گوناگون، نام ها و انگيزه هاى متفاوتى دارد. در 
زمستان  آغاز  شب  از  مجاور،  هم فرهنگ  سرزمين هاى  و  ايران 
با نام «شب چله» يا «شب يلدا» نام مى برند كه همزمان با شب 
انقالب زمستانى است. اين جشن و آئين، با مهاجرت ما ايرانيان 
نيز به اينجا آمده و هميشه زنده نگه داشته شده است. امسال 
نيز جشن شب يلداى ايرانيان در مراكز مختلف ايرانيان برگزار 
گرديد. يكى از برگزاركنندگان مراسم شب يلداى ايرانيان لندن، 
سازمان خدماتى پارس بود كه مهمانى ويژه اى براى شب يلدا 
تدارك ديده بود. اين سازمان كه در سرلوحه كارهاى خود  ارائه 
خدمات به سالمندان را معرفى نموده است، برنامه هاى متفاوت 
و جالب نيز براى تمام ايرانيان با سنين مختلف تدارك داده است.

اول  با  برابر  دسامبر  ماه  يكم  و  بيست  جمعه  روز  در  برنامه   
دى ماه در كليسايى در شمال لندن برگزار گرديد. تنقالت سنتى 
و غذاهاى ايرانى چاشنى اين جشن و برنامه بودند و رقص و 
آواز نيز كه از الزمه اين گونه برنامه هاست. نحوه پذيرايى از 
ميهمانان اين مراسم نيز به طرز بسيار شايسته برگزار گرديد و 
برگزار كنندگان اين جشن، رضايت حداكثرى را براى ميهمانان 

فراهم آوردند. 
ايرانيان  جامعه  فرهنگى  و  هنرى  برجستگان  و  بزرگان  حضور 
نيز در اين برنامه چشمگير بود.  هفته نامه پرشين ضمن آرزوى 
وجود  با  دارد  اميد آن را  اين سازمان،  براى مسئوالن  موفقيت 
در  تر  نشاط  با  و  پويا  خالق،  اى  جامعه  ها،  مراسم  گونه  اين 

انگلستان داشته باشيم. 
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احسان صادقيان 

اينقدر آبرو ريزى نكنيد!
را  حماقت  وصله  نفر  يك  تا  رسيده  آن  زمان  باالخره  كنم  مى  فكر 
شاه  تن  به  ها  احمق  فقط  اند  گفته  كه  را  لباسى  آن  و  بخرد  جان  به 
نمى بينند، انكار كند و فرياد بزند:» پادشاه لخت است!« در اين چند 
از  ما  و  كرده  كار  به  شروع  ايران  در  شناسى  باستان  كه  اخير  دهه 
دريوزگى تمدن، يك شبه به امپراتورى تاريخى دست يافتيم، وارونه 
بر مركب زمان نشسته ايم و پشت به دنيايى كه به سرعت پيش مى 
رود، مدام به خاليق فخر مى فروشيم كه »ما تمدن داشتيم«! اما از اين 

همه خودشيفتگى چه حاصل كرده ايم؟
 

دوستى مى گفت مردم هرچه ندارند، ادعايش را دارند! اين حرف البته 
ريشه روانشناختى نيز دارد ولى حاال نمى خواهم ناجوانمردانه حكم 
دوست  كنم.  دعوت  بينى  واقع  به  كمى  دارم  دوست  بلكه  كنم  صادر 
اين  به  را  متعصب  كشورمان  تاريخ  روى  پرستان  وطن  توجه  دارم 
مجموعه  بلكه  نيست  زمان  بلنداى  اوًال  تاريخ،  كه  كنم  جلب  واقعيت 
اگر  نيست  بيراه  چندان  دهد.  مى  رخ  زمان  طى  در  كه  است  وقايعى 
بگوييم ايران ما حدوداً سيصد تا چهارصد سال تاريخ پراكنده دارد كه 
به طور دوره اى در طى چند هزار سال با اسمها و شكلهاى متفاوت 
نيست.  مشخص  برايمان  نيز  آن  از  بسيارى  جزئيات  و  شده  تكرار 
دوم، امروزه ديگر وقايع تاريخى به خودى خود اهميتى ندارند بلكه 
كار  به  و  آيد  مى  دست  به  آنها  كردن  تحليل  و  تجزيه  از  كه  دانشى 
ساختن آينده مى خورد، مهم است. مهم نيست كوروش كه بود و كجا 
مى زيست؛ مهم دانستن اين است كه تمدن آن روز در اثر وفاق بين 
ملتهاى رنگارنگى بود كه هر كدام صاحب صنعت و فرهنگ و انديشه 
اى بودند و قوانينى كه كوروش وضع كرد با كمرنگ كردن تفاوتهاى 
بين ملتها باعث اين وفاق شد. يعنى چيزى نظير آنچه امروز در اياالت 
متحده آمريكا و اتحاديه اروپا مى بينيم. در حالى كه هدف اصلى خود 
ما ايرانى ها از افتخار كردن به كوروش و حكومت او در واقع تأكيد بر 
تفاوتمان از همسايه هايمان است. بماند كه با اقوام داخلى هم چندان 

سر سازش نداريم!
 

حركتهاى  ملت،  يك  تمدن  هاى  نشانه  معتقدند،  تمدن  پردازان  نظريه 
كه  ماييم  باز  و  ميانشان؛  در  نخبگان  ظهور  نه  آنهاست  اجتماعى 
حركتهاى مردمى را به دسيسه هاى داخلى يا خارجى نسبت مى دهيم 
و خود و ديگران را از همسويى با آنها سرزنش مى كنيم. در عوض 
مفتخريم به سياهه شاهانى كه همه به يك شكل قدرت گرفتند، به يك 
شكل حكومت كردند و به يك شكل هم كنار رفتند. تازه شمار چهره 
هاى خوش نامشان به عدد انگشتان يك دست هم نمى رسد! اين كج 
فكرى ها جاى تعجب ندارد وقتى مى بينيم تمام متفكرانى كه در طول 
به  مجموعًا  اند،  كرده  ظهور  ايران  پهناور  كشور  در  سال  هزار  سه 
تعداد متفكرانى كه در يك صده از تاريخ اروپا ظهور كرده اند و به 

نگرش ها و جهت گيررى هاى جامعه سمت و سو داده اند، نيستند!
 

با  را  واقعيت  كسى  تا  است.  بينى  واقع  اصالحات،  قدم  اولين  هميشه 
را  واقعيتش  آييد.  نمى  بر  تغييرش  صدد  در  نپذيرد،  اش  تلخى  همه 
بخواهيد آنچه باستان شناسان غربى در سرزمينى كه ما امروز روى 
آن زندگى مى كنيم، در همين كمتر از صد سال پيش، از يك تمدن و 
امپراتورى باستان كشف كرده اند، بقاياى دست آوردهاى بيست و 
يك  زير  زمانى  خودشان  نشان  و  نام  با  كه  بوده  متفاوت  مليت  سه 
پرچم گرد هم آمده بودند. اين ربط چندانى به ما ايرانيان امروز ندارد؛ 
بخشى از تاريخ بشريت است كه از قضاى روزگار زير پاى ما افتاده 
بود. دست آخر هم، همان بشريت آمد و آن را يافت و از زير پاى ما 
و تميز كرد و نگهدارى كرد و به شناخت و بررسِى  درآورد و برد 
چند و چونش همت گمارد. نقش ما در اين تارخ و تمدن چه بوده كه 
اينقدر ادعايش را داريم؟ ما آن را ساختيم؟ ما از آن نگهدارى و تا به 
امروز حفظش كرديم؟ ما آن را بازيافت و شناسايى كرديم؟ ما از آن 
درسى گرفتيم و در ساختار جامعه امروزمان به كار گرفتيم؟ يا چه؟

 
ارزش و افتخار ما بايد به آنچه هستيم باشد نه آنچه كه بوديم! گيريم 
داشتيم؛  عظيمى  امپراتورى  و  بزرگ  تمدن  پيش  سال  هزاران  ما  كه 
«داشتيم» در دستور زبان و ادبيات پارسى «فعل گذشته ساده است و 
به انجام گرفتن كارى يا روى دادن حالتى در گذشته اطالق مى شود 
كه در همان گذشته نيز تمام شده و ربطى به زمان حال ندارد.» يعنى 
وقتى مى گوييم تمدن داشتيم، از روى نادانى اعتراف بزرگى مى كنيم 
به اينكه ديگر تمدنى نداريم! چه چيز اين حرف دردناك و غم انگيز، 
اينقدر افتخار آميز است كه آن را با صداى بلند و با غرور بيان بكنيم؟ 

حاال كه نداريم، حداقل چيزى نگوييد و آبرو ريزى نكنيد!

سال 2013 ميالدي آغاز شد

ميليون ها نفر در آسيا و اقيانوسيه با موسيقى، رقص و آتش بازى 
به  نفر  هزار  صدها  سيدنى  در  گفتند.  خوشامد   2013 سال  به 
تماشاى آتش بازى معروف اين شهر نشستند. در اروپا و آمريكا 
نيز جشن سال نو با شركت وسيع مردم برپا  شد. «جزيره ساموآ» 
و «كريسمس» واقع در جنوب اقيانوس آرام نخستين كشورهايى 
بودند كه وارد سال جديد ميالدى شدند. در استراليا بيش از يك 
و نيم ميليون نفر به تماشاى مراسم آتش بازى بر فراز پل بندرگاه 
سيدنى نشستند. به نقل از دست اندركاران براى اين آتش بازى از 
هفت تن مواد منفجره پيروتكنيك استفاده شده و سيدنى بزرگ ترين 

مراسم آتش بازى در جهان را شاهد بوده است. 

مراسم  تماشاى  براى  نفر  هزار  صد  به  نزديك  هنگ كنگ  در 
اين  براى  گزارش ها  اساس  بر  آمدند.  گردهم  نو  سال  آتش بازى 
از  بيش  بوده،  بى سابقه  هنگ كنگ  در  خود  نوع  در  كه  آتش بازى 
بحران  دليل  به  اما  قبرس  در  است.  شده  هزينه  يورو  ميليون  يك 
اقتصادى حاكم در اين كشور، دولت از برگزارى مراسم آتش بازى 
بالغ  مراسم  اين  هزينه  كه  است  گفته  و  كرده  صرف نظر  نو  سال 
گرفت.  خواهد  تعلق  نيازمند  دانش آموزان  به  يورو  هزار   16 بر 
دولت برمه نيز اعالم كرد كه امسال براى نخستين بار در دهه هاى 

گذشته مراسم جشن تحويل سال نوى ميالدى را برگزار مى كند. 

در همين راستا در يانگون، پايتخت اين كشور، مانيتور بزرگى در 
نزديكى معبد تاريخى «شوداگون» نصب شد كه روى آن شمارش 
معكوس تا آغاز سال 2013 نقش بست. در هند، دولت به دليل مرگ 
دخترى جوان در پى تجاوز گروهى، شمارى از جشن هاى سال نو 
در اين كشور را به حالت تعليق درآورد. اين دختر كه دانشجوى 
اتوبوس  يك  به  شدن  سوار  از  پس  دسامبر   16 در  بود  پزشكى 
مورد حمله شش مسافر مست قرار گرفت و قربانى تجاوز گروهى 
اين افراد شد. مرگ اين دختر دانشجو اعتراضات گسترده مردم به 

ويژه زنان در هند را به همراه داشت. 

كردند  اعالم  نو  دهلى  در  تفريحى  باشگاه هاى  و  مراكز  هتل ها، 
ميالدى  نوى  سال  مناسبت  به  جشنى  مراسم  هيچ گونه  امسال  كه 
نخواهند داشت و از مردم خواستند تا به ياد اين دختر جوان شمع 
روشن كرده و نيايش كنند. در شهر برلين، پايتخت آلمان نيز بيش 
جمع  «براندنبورگ»  معروف  دروازه  مقابل  در  نفر  ميليون  يك  از 
نو  سال  آتش بازى  مراسم  بگيرند.  جشن  را  سال  تحويل  تا  شدند 
در برابر دروازه «براندنبورگ» كه 10 دقيقه به طول انجاميد، مانند 
سال هاى گذشته تماشايى بود و به طور زنده از تلويزيون آلمان 

پخش مى شد. 

در  امنيتى  شديد  تدابير  تحت  نفر  هزار  صدها  نيز  نيويورك  در 
ميدان معروف «تايمز» براى شمارش معكوس پايان سال 2012 و 
آغاز سال جديد ميالدى گردهم آمدند. در اين مراسم مطابق رسم 
هر سال توپ كريستالى بزرگى يك دقيقه تا شروع سال جديد را 

ثانيه شمارى كرد. 

سطح اين توپ از 2 هزار و 688 قطعه كريستال پوشيده شده و با 
كمك بيش از 32 هزار المپ ال اى دى به اطراف نور افشانى مى كرد.

ساكنان لندن نيز همزمان با رسيدن عقربه هاى بيگ بن به يكديگر 
در ساعت 12 نيمه شب، با سال 2012 خداحافظى كردند و آغاز 
سال 2013 ميالدى را با برپايى آتش بازى جشن گرفتند. هزاران 
نفر از ساكنان اين شهر با حضور در اطراف رودخانه تيمز آغاز 

سال جديد را جشن گرفتند.

پيكر دختر قربانى تجاوز جنسى در 
هند سوزانده شد

مورد  كه  هندى  ساله   23 زن  پيكر  حامل  تابوت  يك شنبه   صبح 
جرح  و  ضرب  مورد  آهنين  ميله اى  با  سپس  و  مرد  شش  تجاوز 
قرار گرفته بود، به دهلى نو بازگردانده شد. يك سخنگوى پليس 
به  را  قربانى  اين  پيكر  دولت،  اختصاصى  هواپيماى  گفت،  هند 
در  تخصصى  بيمارستان  يك  پزشكان  است.  كرده  منتقل  هند 
سنگاپور نتوانستند جان دختر را نجات دهند. «مان موهان سينگ»، 
نخست وزير هند، و «سونيا گاندى»، رهبر حزب حاكم كنگره، هنگام 
ورود پيكر قربانى در فرودگاه دهلى نو حضور داشتند. والدين و 
دو برادر قربانى، تابوت اين دختر دانشجو را در هواپيماى «اير 
پس  «اير»،  دولتى  راديوى  گزارش  به  مى كردند.  مشايعت  اينديا» 
از به جاى آوردن آيين سوگوارى در خانه  قربانى، پيكر وى در 
محل سوزاندن اجساد خاكستر شد. اين قربانى در طول 13 روزى 
كه با مرگ دست و پنجه نرم مى كرد، سه بار مورد جراحى قرار 
گرفت. در اين مدت خشمى توام با احساس شرم سراسر هند را 
فراگرفته بود. اين دختر كه دانشجوى پزشكى بود، در 16 دسامبر 
شش  حمله   مورد  غيردولتى  اتوبوس  يك  به  شدن  سوار  از  پس 
به  را  وى  همراه  پسر  مردان،  اين  مى گيرد.  قرار  مست  مسافر 
به  ساعت  يك  مدت  به  ديگرى  از  پس  يكى  و  مى زنند  كتك  شدت 
دختر تجاوز مى كنند. در اين كار، راننده هم با متجاوزان همدست 
بوده است. به گفته  مقام هاى بيمارستان، متجاوزان از ميله  آهنى 
هم استفاده كرده اند. عليه اين شش مرد متجاوز كه در اين ميان 
دستگير شده اند، كيفرخواست صادر شده و مجازات اعدام آنها را 
تهديد مى كند. گفته مى شود، يكى از متجاوزان متوارى است. پيش 
شود،  فرستاده  سنگاپور  به  درمان  براى  مجروح  دختر  آنكه  از 
قربانى  اظهارات  است.  داده  پاسخ  جنايى  پليس  پرسش هاى  به 
دبيركل  كى مون»،  «بان  شد.  خواهد  ارائه  دادگاه  به  متهمان  عليه 
سازمان ملل متحد، تاسف عميق خود را از مرگ اين زن قربانى 
تجاوز جنسى ابراز داشت. در بيانيه اى كه شامگاه شنبه به وقت 
آمده  شد،  منتشر  ملل  سازمان  دبيركل  دفتر  سوى  از  نيويورك 
است: «خشونت عليه زنان نه هرگز پذيرفتنى  است، نه قابل بخشش 
هند،  پايتخت  نو،  دهلى  در  كرد.»  مدارا  آن  با  مى توان  نه  و  است 
تظاهرات  به  را  مردم  ديگر  بار  زنان  عليه  خشونت  به  معترضان 
و  دولت  مقر  محدوده   كه  گفته اند  پليس  مقام هاى  فراخوانده اند. 
نيروهاى  توسط  ديگر  بار  مترو  ايستگاه   10 نيز  و  گيت»  «اينديا 
انتظامى مسدود شده اند. دو ميدان شهر براى برگزارى تجمعات 
اعتراضى در نظر گرفته شده است. براساس گزارش هاى رسمى 
صورت  جنسى  تجاوز  يك  ساعت،   18 هر  در  دهلى نو  در  پليس، 
مى گيرد. كارشناسان معتقدند كه شمار قربانيان بيش از اين رقم 
است. درصد تجاوز هاى جنسى بين سال هاى 2007 تا 2011 تا 17 
درصد افزايش يافته است. در كالنشهر دهلى نو شمار تجاوزهاى 
سال  در  رقم  اين  و  بوده  رسيده  به 572  سال 2011  در  جنسى 

2012 به بيش از 600 مورد افزايش يافته است.

افزايش جرايم شبكه هاى اجتماعى 
در بريتانيا

و  فيس بوك  ويژه  به  و  اجتماعى  شبكه هاى  ردپاى  و  حضور 
پليس  است.  شده  برابر  هشت  بريتانيا  در  جرايم  آمار  در  توئيتر 
شبكه هاى  ردپاى  و  تاثير  از  حجم  اين  خبر،  اين  اعالم  با  بريتانيا 
اجتماعى در وقوع يا پيگيرى جرم را «چالشى تازه و غيرمنتظره» 
براى مسئوالن امنيتى و قضايى توصيف كرد. بنا به آمار رسمى 
و  بريتانيا  در  نفر   653 مجموعا   2012 سال  در  بريتانيا،  پليس 
كه  شدند  اتهام  تفهيم  و  درگير  جرايمى  پرونده هاى  در  اسكاتلند 
و  فيس بوك  اجتماعى  شبكه هاى  به  غيرمستقيم  يا  مستقيم  ربط 
شكل  به  كه  شده  ثبت  پرونده هاى  تعداد  پليس  داشته اند.  توئيتر 
را  مى شود  مربوط  اجتماعى  شبكه هاى  به  غيرمستقيم  يا  مستقيم 
سال  چهار  كه  است  حالى  در  اين  است.  كرده  اعالم  مورد   4908
پيش، وقتى هنوز حضور شبكه هاى اجتماعى در زندگى روزانه و 
تعداد كاربران اين اندازه چشمگير نبود، تنها 46 نفر در بريتانيا به 
دليل جرمى كه به شبكه هاى اجتماعى ربط پيدا مى كرد تفهيم اتهام 
شدند. «اندى تروته»، يكى از مسئوالن ارشد پليس جرايم سايبرى 
بريتانيا در گفت وگويى اين رشد چشمگير جرايم اينترنتى مربوط 
به شبكه هاى اجتماعى را «خطرناك» و «نگران كننده» توصيف كرد. 
مروج  كه  مطالبى  انتشار  كه  كردند  اعالم  بريتانيا  پليس  مقامات 
نيز  است  مذهبى  و  فرهنگى  مداراى  عدم  يا  تروريسم  خشونت، 
بخشى از جرايم مرتبط با شبكه هاى اجتماعى محسوب مى شود. 
با اين حال گزارش ساالنه  پليس بريتانيا تاكيد دارد كه ميزان تهديد 
و خشونت هاى شخصى از طريق فيس بوك و توئيتر عامل جدى 

نگران كننده است.

يك هفته با خبر
در دهكده ايرانى ما
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با توجه به شرايط حساس بشار اسد

آيا ايران براى توافق 
آمــاده مى شود؟

كناره گيرى اسد ، براى ايران و روسيه نگران كننده است اما ايران 
در اين نگرانى سهم بيشترى دارد، چرا كه سوريه نقشى محورى 

در طرح بزرگ تهران براى خاورميانه دارد.

روزنامه لس آنجلس تايمز در گزارش اخير خود با اشاره به گفت و 
گوى ايران با گروه هاى معارض سورى در خصوص آينده سوريه، 
مدعى شد، استراتژى جمهورى اسالمى ايران  در خصوص بشار 
اسد در حال بازبينى است. بنا بر اين گزارش ايران نمى خواهد از 

حمايت از اسد دست بكشد و اين در حالى است كه تالش ها براى 
حل بحران سوريه چندان موثر واقع نشده است.

امريكن اينترست، با اشاره به گزارش لس آنجلس تايمز مى نوسيد، 
آمريكا  و  ايران  نظامى  درگيرى  احتمال  نگران  كه  آنهايى  براى 
هستند ، زمان مهمى فرا رسيده است، چرا كه از دست دادن سوريه 
مواضع  در  جدى  تغييرات  تواند  مى  ايران  نزديك  متحد  عنوان  به 
خواهند  حركت  رويارويى  جهت  در  ايرانيان  آيا  كند.  ايجاد  تهران 
كرد يا اينكه فعاليت هاى هسته اى خود را تشديد مى كنند؟راهى كه 
ايرانيان بر مى گزينند و روند تحوالت سوريه و واكنش آمريكاست 

كه چشم انداز بحران را روشن تر مى كند.

البته هنوز شرايط تصميم گيرى فرا نرسيده است. در اين مرحله 
ايران هنوز به اين نتيجه كه شرايط سوريه بسيار وخيم است و به 
پايان  به  سوريه  مقابل  در  ايران  سياست  سر  بر  بحث  دليل  همين 
نرسيده است. مقامات و كارشناسان در مورد اسديسم در  ساختار 
دولت سوريه بدون اسد ، سخن مى گويند. يك ساختار دولتى علوى 
ها  سنى  دهى  مانور  دهد،  ادامه  ايران  با  خود  حسنه  روابط  به  كه 
در فضاى سياسى و اقتصادى سوريه را محدود مى كند. البته در 
شرايط كنونى احتمال موافقت سنى ها اندك است اما در صورتى 
فشار  است  اميدوار  تهران  شود،  تثبيت  دولت  نظامى  موقعيت  كه 
بين المللى براى يك راهكار مذاكره اى و مصالحه افزايش پيدا كند.  
اين ديدگاه تا حدود زيادى به موضع روسيه نزديك است. مسكو 
خاورميانه  در  ها  سنى  بلوك  به  سوريه  خواهد  نمى  تهران  مانند 
ابراز  خود  امنيت  براى  آن  از  ناشى  هاى  پيامد  از  و  شود  ملحق 
نگرانى مى كند. روسيه مانند ايران سرمايه گذارى هاى كالنى در 
سوريه تحت رهبرى اسد كرده و دهه ها روابط اقتصادى و نظامى 
با اين كشور داشته است. روسيه خود را حامى مسيحيان ارتودكس 
سورى مى داند و ايران نيز مى خواهد از علوى ها پشتيبانى كند. 
اين در حالى است كه هر دو اقليت در صورت روى كار آمدن يك 

حكومت سنى، شرايط دشوارى را پيش رو خواهند داشت.

بود  خواهد  كننده  نگران  ها  كشور  اين  دو  هر  براى   ، اسد  سقوط 
اما ايران در اين نگرانى سهم بيشترى دارد. چرا كه سوريه نقشى 
شيعى  هالل  دارد.  خاورميانه  براى  ايران  بزرگ  طرح  در  محورى 
مورد نظر ايران كه از عراق تا لبنان گسترانيده شده با بشار اسد 
در سوريه تعريف مى شود. همچنين سوريه ، دسترسى ايران به 

حماس را ساده تر مى كند و تهران مى تواند از محور مقاومتى كه 
به كمك حماس تشكيل داده با رقباى عرب خود در منطقه مقابله 

كند و رهبر جهان اسالم در برخورد با غرب باشد.

پس از جنگ ايران و عراق در دهه 1980 ميالدى، سقوط اسد ، يكى 
از بحران هاى پيش روى ايران است. از سوى ديگر حماس پايگاه 
هاى خود را از دمشق خارج كرده و به همين دليل روابط تهران 
و حماس نيز دستخوش تحوالتى شده است. همچنين حزب اهللا نيز 
بيشتر به دنبال حفظ موقعيت خود در لبنان است تا ملحق شده به 

خيزش شيعيان در منطقه.

آنچه هم اكنون زمينه ساز نگرانى ايران شده، قدرت گرفتن سنى 
شيعيان  بين  جنگ  ايجاد  به  قطر  حمايت  با  تواند  مى  كه  هاست 
شدن  مسلح  احتمال  ترتيب  اين  به  كند.  كمك  منطقه  هاى  سنى  و 
دوباره سنى هاى عراقى و در گرفتن دور ديگرى از جنگ شهرى 
وجود دارد. برخى نشانه ها نيز حاكى از آن است كه هم اكنون اين 

جنگ آغاز شده است.
جنگ شيعه و سنى در عراق مى تواند با حمايت تركيه و  اعراب 
خليج فارس همراه باشد و اين در حالى است كه احتمال اينكه در 
اين جنگ آمريكا جانب شيعيان را بگيرد، اندك است. اين روند مى 
تواند تقسيم قدرت در عراق را زمينه ساز شود كه به طور حتم 
نقش موثرى در كاهش نفوذ ايران در همسايه غربى خود خواهد 

داشت.

هاى  گزينه  ايران،  عليه  اعمالى  هاى  تحريم  كنار  در  تحوالت  اين 
پرسش  اين  اكنون  دهد.  مى  قرار  تهران  روى  پيش  را  محدودى 
مطرح است كه آيا مقامات در تهران به دنبال توافقى واقع گرايانه 

تر با آمريكا هستند يا خير؟

بايد گفت كه در آستانه سقوط قرار گرفتن ايران، منافع آمريكا را 
تامين نمى كند، چرا كه فارغ از نوع حكومت، اين كشور ايران است 
كه براى توازن خاورميانه و اميد به ثبات ژئوپولتيكى در اين منطقه 
آمريكا  نفع  به  تواند  مى  ايران  با  معنادار  معامله  يك  دارد.  اهميت 
باشد اما اكنون اين بر عهده ايران است كه نگاه واقع بينانه و نتيجه 

گيرى جامعى داشته باشد.

اين در حالى است كه بهترين گزينه هاى سياى آمريكا نيز روشن 
به  دادن  سامان  و  سر  گيرى،  كناره  به  اسد  كردن  ناگزير  است: 
سياست داخلى عراق، حمايت از توازن در لبنان به اين منظور كه 
محلق  لبنان  سياسى  جنبش  به  و  گرفته  فاصله  ايران  از  اهللا  حزب 

شود، افزايش تحريم ها و دنبال كردن خط مشى هسته اى.
خاورميانه  در  آمريكا  استراتژيك  انعطاف  زمينه  ايران،  با  توافق 
به حساب مى آيد  و اين در حالى است كه روندى كه هم اكنون 
واشينگتن دنبال مى كند خالى از خطر نيست. از سوى ديگر اينكه 
در  نيز  كنند  گيرى  تصميم  آمريكا  با  توافق  براى  تهران  مقامات 
ابهام قرار دارد. اما چه اين توافق حاصل شود و چه نشود، اين 
به نفع آمريكاست كه پنجره را باز نگاه دارد و اين نكته را همواره 
نه  است  ايران  سياست  آمريكا  اصلى  مشكل  كه  كند  خاطرنشان 
كشور ايران يا مذهب آن. تغيير در سياست هاى ايران مى تواند 
به تغييراتى در روابط ايران و آمريكا منجر شود كه به نفع هر دو 

طرف است.

10 درس سال 2012 به رهبران جهان عرب

حفظ قدرت آسـان 
نيست آقايــــان

نويسنده: رامى خورى / منبع: ديلى استار 
 مترجم : سيد على موسوى خلخالى

چه  كه  رسيد  پايان  به  حالى  در   2012
حاشيه  كشورهاى  در  چه  و  مصر  در 
نشان  معترض  جوانان  فارس،  خليج 
اما  آسان  رسيدن  قدرت  به  كه  دادند 
سخت  قدرت  اوج  در  محبوبيت  حفظ 

است

سال 2012 براى كشورهاى عربى سالى مهم بود كه همواره آن را 
به خاطر خواهند داشت. سالى كه راه سخت اعراب براى توسعه و 
رسيدن به مدرنيته را رقم زد، سالى كه كشورها و جوامع عربى از 
تعالى  و  اقتدار  سمت  به  ضعف  از  و  شدند  خارج  خود  انزواى  الك 
گرفتند،  نيز  بزرگ  درس  اعراب 10  سال  اين  در  اما  كردند.  حركت 
درس هايى كه همگى از حوادث جارى در خاورميانه در سال 2012 

حادث شدند.

اول از همه اكنون روشن شد كه آنها چيز زيادى براى اين كه خود را 
به آن پايبند بدانند، ندارند، تنها چيزى كه دارند جهان عرب است كه 
آن هم به دليل اين كه بسيارى از كشورهاى عربى به دليل فشارهاى 
كه  نيست  چيزى  اند،  شده  خود  رويه  تغيير  به  مجبور  المللى  بين 
بتوانند به آن اعتماد كنند. براى نخستين بار در تاريخ عربى، مردان 
سياسى  راه  زيرزمينى  هاى  فعاليت  طريق  از  هم  كنار  در  زنان  و 
اند،  بازيافته  را  خود  هويت  آنها  اكنون  دادند،  تغيير  را  خود  كشور 
راهى مطابق احساسات خود مى پيمايند كه مبتنى بر قانون است و 
با شرايط ديگر كشورهاى عربى فرق مى كند، شخصيت خودشان را 

دارند و حرفى براى گفتن دارند.

عرب  مرد  و  زن  ميليون   350 حدود  در  منطقه  سراسر  در  دوم، 
زندگى مى كنند كه اكثريت آنها از وضعيت جارى شان چه از لحاظ 
برخورد رفتارى كه با آنها مى شود و چه از لحاظ تنفس سياسى و 
اجتماعى شان شكايت دارند. بزرگ ترين دليل اين ادعا اعتراضاتى 
بود كه در طول سال 2012 شهروندان مختلف عربى عليه وضعيت 
معيشتى شان به دولت هايشان به خصوص بر سر حقوق شهروندى 
يك  به  رسيدن  براى  تالش  سال 2012  در  داشتند.  شان  انسانى  و 
عرب  شهروندان  شهروندى  حقوق  كننده  تضمين  بتواند  كه  نظامى 
باشد، سرعت بيشترى به خود گرفت و كمك كرد تا منطقه عربى به 

سمت وضعيتى متفاوت با سرعت هر چه تمام تر حركت كند.  

ما  داشت،  جريان   2012 سال  در  كه  بود  روندى  از  بخشى  سوم، 
به  تا  است  مانده  هنوز  و  كنيم  اغراق  نبايد  قدرتمان  در  كه  فهميديم 
فكرى  يا  سياسى  پذيرى  تاثير  ميان  اين  در  برسيم.  واقعى  قدرت 
به  آنها  بود.  همه  از  بيش  المسلمين  اخوان  جمله  از  مسلمان  اعراب 
تدريج تالش كردند تا شعارهاى خود را وارد ادبيات سياسى كنند. 
عالوه بر آن، آنها به تدريج با شهروندانشان نيز وارد چالش شدند 
كه به اين جمع بايد حاميان مخالفت با آنها را نيز افزود. كسانى كه 
مخالف به قدرت رسيدن اسالم گرايان هستند و با رسيدن آنها به 

حكومت مخالفت مى كنند.

ادامه در صفحه بعد
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انگليس عضو درجه دو اتحاديه 
اروپا مى شود

انگليسى  مقامات  اظهارات  بدليل  اروپا  اتحاديه  اعضاى  از  برخى 
درباره خروج از اين اتحاديه، پيشنهاد تنزل جايگاه بريتانيا و تبديل 

آن به عضو درجه دوم را داده اند.

به نقل از ديلى ميل، بر اساس طرحى كه در بروكسل ارائه شده 
ممكن است انگليس تبديل به عضو درجه دوم اتحاديه اروپا شد. 

و  كرده  ياد  اروپا  اتحاديه  توطئه  عنوان  با  طرح  اين  از  ميل  ديلى 
موافق  كه  نفوذ  با  سياستمداران  از  گروهى  نويسد:  مى  ادامه  در 
سيستم فدرال در اروپا هستند، پيشنهاد دادند كه عضويت انگليس 
”عضو  عنوان  به  كشور  اين  و  شود  داده  تنزل  اروپا  اتحاديه  در 

پيوسته“ در اتحاديه حضور داشته باشد.  

بازار  از  عضوى  عنوان  به  همچنان  انگليس  طرح  اين  اساس  بر 
يكپارچه اروپا باقى مى ماند اما نمى تواند در بسيارى از تصميم 
گيرى ها، قانونگذارى ها و بوركراسى مربوط به اعضاى اتحاديه 

اروپا شركت داشته باشد.

در صورت تنزل جايگاه انگليس در اتحاديه اروپا، اين كشور حق 
راى خود در سياست گذارى اتحاديه را از دست داده، ديگر هيچ 
ديگر  و  نداشته  حضور  اروپا  پارلمان  در  انگليس  از  اى  نماينده 
فردى از انگليس به عنوان كميسر اتحاديه اروپا مطرح نخواهد بود.

اما دفتر نخست وزيرى (داونينگ استريت) انگليس به اين خبر با 
خونسردى پاسخ داد. دفتر ديويد كامرون در اين باره اعالم كرد: 
اگرچه ديويد كامرون خواهان يك رابطه جديد با اتحاديه اروپاست؛ 
رابطه اى كه بر اساس عضويت در بازار مشترك است، اما با طرح 
اينكه انگليس همانند نروژ در اتحاديه اروپا حضور داشته باشد، با 

احتياط برخورد مى كند.
عنوان يكى  به  اما  اروپا نيست  اتحاديه  كامل  عضو  چند  هر  نروژ 
از شريكان تجارى آن مطرح بوده و موظف است كه از قوانين آن 

پيروى كند.

در اين ميان برخى از اعضاى حزب محافظه كار به رهبرى ديويد 
كامرون، كه خواهان خروج از اتحاديه اروپا هستند از طرح تنزل 
جايگاه لندن در اتحاديه استقبال كرده و مى گويند اين طرح اولين 
نشانه از آن است كه سياستمداران موافق سيستم فدرال در اروپا 

هستند، طرح خروج انگليس از اتحاديه را جدى گرفته اند.

ادامه از صفحه قبل

چهارم، سياست خارجى شناور مبتنى بر احساسات و قدرت 
شهروندان عرب بود كه در وضعيت فعلى به وجود آمده است. 

ندارند  انتظار  آنها  كه  داد  نشان  را  حقيقت  اين  وضعيت  اين 
خود مستقيما در راس امور سياست خارجى كشورشان باشند 
كشورشان  خارجى  سياست  كه  خواهند  نمى  حال  عين  در  و 
حالت تهاجهى داشته باشد. آنها خواهان سياست خارجى اى 
هستند كه با ديگر قدرت ها مثل اسرائيل و اياالت متحده امريكا 
ايران  يا  سوريه)  (در  روسيه  فلسطين)،  سر  بر  خصوص  (به 
(در لبنان، عراق و سوريه) تعامل داشته باشد. برخى از مردم 
شكايت دارند كه كشورهاى عربى بايد براى احقاق حقوق خود 
و  سعودى  عربستان  مثل  بياورند،  روى  تهاجمى  رويكرد  به 
برخى كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس بر سر بحرين، اما 
تحوالت سال 2012 نشان داد كه جهان عرب در نهايت مرد و 

دوباره زنده شد و اكنون رويكرد تازه اى را دنبال مى كند.

پنجم، هيچ نشان و عالمتى از سوى رهبران جهان عرب وجود 
ندارد. اما برخى از كشورهاى عربى سياست مختلفى را پيش 
گرفته اند و پيشگام توسعه سياسى شده اند. موقعيت سوريه 
به گونه اى است كه مى تواند بيشترين تاثير عميق را در كوتاه 
مدت بر جهان عرب بگذارد، چرا كه هر گونه تغييرى در نظام 
تاثيرى  آسيا  غرب  سراسر  بر  تواند  مى  كشور  اين  بر  حاكم 
مستقيم داشته باشد. تونس و مصر همواره بيشترين تاثير را 
بر جهان عرب داشته اند. چرا كه بيشترين اهميت را به مردان و 
زنانشان داده اند و توانسته اند بر اساس اصول ملى و ارزش 

هايشان ساختارى جديد و  قانونمند ايجاد كنند.

ششم، اعتراضات مردمى جهان عرب به استثناى بحرين تاثير 
چندانى بر كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس نگذاشته است. 
كشور  چند  شهروندان  تحركات  شاهد  اخيرا  حال  اين  با  اما 
عرب حاشيه خليج فارس در تويتر و فيس بوك نيز بوده ايم. 
سازمان هاى حقوق بشر و حقوق شهروندى در اين كشورها 
نيز فعال شده اند و در طول سال 2012 همه تحركات و توسعه 
در  تحركات  اين  اند.  داده  پوشش  را  عربى  شهروندان  طلبى 
معترض  مردم  كه  زمانى  بود.  ديگر  جاهاى  از  بيشتر  كويت 
كشورشان  رهبران  عليه  روشنى  به  و  آمدند  ها  خيابان  به 
بايد  عرب  حاكمان  كه  است  زمانى  دقيقا  اين  كردند.  تظاهرات 
تا  مطالبات  سقف  كه  آن  از  قبل  سياسى شهروندان  حقوق  به 
آن جا برسد كه ديگر قابل كنترل نباشد، توجه بيشترى بكنند.

را  خود  جدى  آزمون  سال 2012  در  عربى  كشورهاى  هفتم، 
براى رسيدن به وضعيت مدرن و قانونمند و پايدار آزمودند. 
برخى از كشورهاى عربى تمام و كمال پذيرفتند كه مسئوليت 
اختالالتى  ميان  اين  در  شايد  عراق،  و  يمن  مانند  باشند،  پذير 
پيش آمد و برخى كشورها چند پاره شدند، مانند سودان كه 
سودان جنوبى را در سال 2011 از دست داد اما در سوريه، 
يمن، ليبى و لبنان تجربه تازه اى رقم خورد كه توانست عدم 
هر  از  بيش  مليت  شود  باعث  و  دهد  پوشش  را  تمركزگرايى 

زمانى مفهوم و ماهيت خود را نشان دهد.

هشتم، سياست خارجى تركيه، كشورى كه در گذشته توانسته 
برقرار  اى  حسنه  رابطه  خود  همسايه  كشورهاى  همه  با  بود 
كند، در حال حاضر چالش جدى با همسايگانش به خصوص 
با سوريه، ايران و اسرائيل دارد. شايد اين فرصت خوبى باشد 
كه درك كنيم تنها كشورهاى عرب و نه كشورهاى غير عرب 

مى توانند نقش رهبرى جهان عرب را به خوبى ايفا كنند.

نهم، قدرت هاى جهانى تالش مى كنند تا شرايط منطقه اى را 
روى  به  روز  كه  شاهديم  اكنون  بزنند،  رقم  ديگر  اى  گونه  به 
روابط تازه اى ميان اعراب با فعاليت هاى پوپوليستى برقرار 
مى شود. اياالت متحده امريكا، روسيه و چين هر كدام نقشه 
اى را در منازعات جهان عرب پيش مى برند، اما بعضى اوقات 
نيز به جاى آن كه نقش رهبرى را بازى كنند، نقش حامى را 

بازى مى كنند.

و در آخر، دو پرونده اساسى در اين سال بيش از همه مهار 
شدند، ايران و فلسطين. زمانى كه كشورهاى عربى در تنش به 
سر مى بردند و مشروطه خواهى به هدف اصلى شان تبديل 
شده بود، كمتر توجهى به اين دو پرونده شد. اما آنها در سال 
2013 مجددا در راس پرونده هاى مطرح خواهند آمد. به هر 
حال روابط واقعى و قدرتمند آنها باعث خواهد شد تا تاثيراتى 

عميق بر مليون ها نفر در سراسر جهان بگذارد.
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آيا نقص هاى علم اقتصاد موجب بروز 
بحران هاى اقتصادى اخير شده است؟

بخش 4
دايان كويل = محقق موسسه  برنامه ريزى هاى سياسى و 

اقتصادى- دانشگاه منچستر
مترجم: سعيد الريجانى

آينده  در  كه  خدماتى  از  درستى  تصور  (اقتصاد)  دانشجويان  همچنين 
قرار است به جامعه بدهند، ندارند. مثال فرض كنيد برخى بنگاه هاى بزرگ 
انتخاب  چگونگى  با  تنگاتنگى  رابطه  رفتارى  اقتصاد  مباحث  كه  دريابند 
زمينه  در  گسترده  تحقيقات  به  نياز  نتيجه،  در  دارند.  مصرف  كنندگان 
مطالعات  دانشجويان  است  بهتر  و  مى يابد  افزايش  انتخاب  روانشناسى 
خود را در اين زمينه ها افزايش دهند.برنامه هاى آموزش اقتصاد در دوره 
شركت  براى  را  دانشجو  تنها  تا  شده اند  طراحى  گونه اى  به  كارشناسى 
در دوره دكترا و تبديل شدن به يك اقتصاددان آكادميك تربيت كنند. در 
اين برنامه ها توجه نشده است كه اكثر دانشجويان دوره كارشناسى (در 
صورتى كه تغيير رشته ندهند)، در بخش اقتصاد خرد كاربردى – ازقبيل 
بنگاه هاى  و  اقتصادى  مشاوره  مراكز  مالى،  بازارهاى  دولت،  كارمند 
صنعتى - مشغول به كار خواهند شد. اين دانشجويان ياد نمى گيرند كه 
چگونه با استفاده از روش هاى اقتصادسنجى داده هاى اقتصادى را تحليل 
كنند و در نتيجه كيفيت كارهاى تحقيقاتى انجام شده در بخش هاى دولتى 
و تجارى بسيار پايين است.به نظر مى رسد بحران اخير باعث اصالحاتى 

در شيوه آموزش علم اقتصاد شود. 
اقتصادى  خدمات  سازمان  ميزبانى  به  همايشى  راستا  همين  در  مثال 
دولت و بانك مركزى انگليس و با حضور دانشگاهيان و فعاالن صنعتى 
اقتصاد  علم  آموزش  شيوه هاى  اصالح  براى  تا  شد  برگزار  انگليس  در 
كه  دارد  زيادى  بررسى  و  بحث  جاى  موضوع  اين  بينديشند.  چاره اى 
چگونه مى توان علم اقتصاد را از چارچوب منفعالنه كنونى و از يك علم 
تئوريك محض بيرون آورد و آن را تبديل به علمى پويا و كارآمد براى 

حل مشكالت اقتصادى جامعه كرد.
امرى  بايد  دانشجويان  به  علمى  حرفه اى  اخالق  آموزش  رو  اين  از 
حرفه اى  رفتار  دستورالعمل  يك  تنظيم  بحث  اخيرا  گردد.  تلقى  ضرورى 
چنين  است.  گرفته   پا  دانشگاه ها  در  اقتصاد  دوره  دانشجويان  براى 
اقتصاد  دانشجويان  تنها  نه  كه  چرا  است  عجيب  كمى  من  براى  بحثى 
پيروى  به  نياز  رشته ها  تمامى  در  دانشگاهى  پژوهشگران  تمامى  بلكه 
كه  پژوهش هايى  عمده  موضوع  دارند.  دستورالعمل هايى  چنين  يك  از 
به  ربطى  تقريبا  مى كنند  مالى  تامين  را  آنها  آمريكا  اقتصاددانان  انجمن 
مشكالت حقيقى اقتصاد ندارند. البته در صورتى كه برنامه هاى آموزش 
براى  كارآموزى  دوره هاى  صورت  به  بيشتر  را  اقتصاد  كارشناسى 
كارهاى اجرايى ببينيم، وجود چنين دستورالعمل هايى بسيار مفيد خواهد 
بود. ديويد كوالندر دستورالعملى شبيه آنچه براى مهندسان وجود دارد 
به  نهايت  در  دانشگاه ها  فارغ التحصيالن  از  است.بسيارى  داده  پيشنهاد 
علوم  ساير  دانشمندان  از  بيش  اقتصاددانان  مى آيند.  در  دولت  استخدام 
از  اگرچه  مى كنند.  بازى  نقش  اجتماعى  برنامه ريزى هاى  در  اجتماعى 
وزارت خانه ها  در  مشاور  عنوان  به  نيز  جامعه شناسان  و  روانشناسان 
در  اساسى  نقش هاى  داراى  آنها  از  هيچ كدام  ولى  مى شود  استفاده 
وزارت خانه ها نيستند. چنين اتفاقى تصادفى نيست و داليل زيادى براى 
همه  اين  با  پرداخت.  خواهم  آنها  به  ادامه  در  كه  دارد  وجود  تمايز  اين 
من معتقدم حضور اقتصاددانان در همه عرصه ها ى اجتماعى بايد كمى 
كه  است  بوده  اين  اخير  بحران  مثبت  جانبى  اثرات  از  يكى  شود.  اصالح 
كاربردى  مشاوره هاى  ارائه  در  و  شده اند  متواضع تر  كمى  اقتصاددانان 

كمى محتاط تر شده اند.

نقاط قوت علم اقتصاد

تا اينجا بيشتر به مشكالت علم اقتصاد پرداختم و اطمينان دارم بسيارى 
از خوانندگان اين متن با من در آن موارد موافقند. اما در اينجا مى خواهم 
كنم. تشريح  را  علم  اين  قوت  نقاط  از  برخى  و  داده  موضع  تغيير  كمى 

اولين نكته مثبت در رابطه با علم اقتصاد، رويكرد تحليلگرانه و منطقى اين 
علم نسبت به مسائل است. در دنيايى كه با بسيارى از مسائل، احساسى 
برخورد مى شود، اين رويكرد خيلى باارزش است. به چند مثال در اين 

زمينه توجه كنيد.
محاسبات حسابدارانه نقش مهمى در اقتصاد ايفا مى كنند و تراز حساب ها 
مازاد  داراى  كشورى  اگر  مى دهند.  دست  به  پرداخت ها  انجام  پس  را 
صادر  باشد،  كرده  وارد  سرمايه  آنكه  از  بيش  لزوما  باشد  تجارى  تراز 
كرده است. مثال نمى شود كه چين هم داراى مازاد تراز تجارى باشد و 
در  حتما  كشورى  چنين  باشد.  داشته  سرمايه گذارى  كمبود  مشكل  هم 
سطح بين المللى يك سرمايه گذار است. در مقابل، كشورى مانند انگليس 
خود  پروژه هاى  مالى  تامين  براى  است،  تجارى  تراز  كسرى  داراى  كه 

سرمايه وارد كرده است.
قرض  خارجى  وام دهندگان  از  كه  كشورى  كنيد.  توجه  ديگر  مثالى  به 
در  و  كند  بازپرداخت  حقيقى  بهره اى  نرخ  با  را  پول  اين  بايد  مى كند 
وقت  هيچ  باشد،  تعيين شده  بهره  نرخ  از  كمتر  رشدش  نرخ  كه  صورتى 
قادر نخواهد بود بدهى هاى خود را پرداخت كند. با اين اوصاف در بحران 
كمتر  اقتصادى  رشد  نرخ  كه  شرايطى  در  و  يورو  حوزه  اقتصاد  كنونى 
از 3 درصد است، نرخ بهره نبايد 7 درصد باشد. البته عامل ديگرى كه 
 5 تورم  يك  وجود  با  يعنى  است.  تورم  بكاهد  بدهى ها  بار  از  مى تواند 
رشد  نرخ  از  باالتر  بهره  نرخ  هم  پايين  رشدهاى  نرخ  در  حتى  درصدى 

خيلى مشكل ساز نخواهد بود.
ادامه دارد

دولت هايى كه تهديد اقتصادى را به فرصتى براى پيشرفت تبديل كردند

اين هفت كشور
مترجم: مجيد اعزازى

سخن گفتن از برآمدن چين و هند دير زمانى است كه به اظهارنظرى 
از  كشور  دو  اين  از  يك  هيچ  واقع،  در  است.  شده  تبديل  سخيف 
كشورهاى  اما  نداشته اند؛  خوبى  عملكرد  سال 2008  بحران  زمان 

زير عملكرد بسيار خوبى داشته اند.
 

كره جنوبى
تاجران  از  گروهى  به  جنوبى  كره  رييس جمهور  باك،  ميونگ  لى 
بحران  اين  كه  «مطمئنم  گفت:   2009 سال  در  كشور  اين  ممتاز 
مى تواند تحقق روياى ما را تسريع كند. روياى تبديل شدن به يك 
ملت پيشرفته جهان اولى». براى تحقق اين هدف، كره جنوبى بودجه 
ميان  در  حال حاضر  در  كه   – درصد  از 3.4  را  توسعه  و  تحقيق 
باالترين بودجه هاى تحقيقى جهان قرار دارد- به 5 درصد افزايش 
داد. تاكيد بر نوآورى به همراه تخصيص يارانه هاى سخاوتمندانه 
به صنايع عظيم كره جنوبى مانند سامسونگ، كيا و هيوندايى در 
بازار جهانى افزايش يافت. كره جنوبى اولين كشور ثروتمند بود 
كه از ركود سال 2009 سر برآورد؛ به طورى كه درآمد خانوارها 
اين  اعتبارى  رتبه  «فيچ»  است.  كرده  رشد  گذشته  فصل   11 طى 
براى  بهشتى  تا  را  آن  جايگاه  و  داد  ترفيع  سپتامبر  در  را  كشور 
سرمايه گذاران باال برد. كره جنوبى هنوز با چالش هاى اقتصادى – 
مصرف داخلى كاهش يافته و خانواده هاى كره اى در ميان مقروض 
جهانى  تجارت  كه  وقتى  تا  اما  است؛  مواجه  دارند-  قرار  ترين ها 
يارگيرى مى كند، مى توان انتظار داشت كه موج كره اى به ساحلى 

در نزديك شما برخورد كند.

لهستان
اميدهاى  كوچك ترين  از  يكى  عنوان  به  زيادى  مدت  كه  لهستان 
دولت هاى سرمايه دار جديد اروپاى غربى مورد توجه بوده است، 
اما  است.  مانده  عقب  اسلووني  و  چك  جمهورى  مانند  ببرهايى  از 
سال هاى بد اروپا براى لهستانى ها خوب بوده است. رشد اقتصادى 
اين كشور بين سال هاى 2008 تا 2011 معادل، 15.8 درصد بود. 
در حالى كه اقتصاد تجمعى اتحاديه اروپا تا نيم درصد تقليل يافت. 
در سال 2009 - بدترين سال بحران مالى- لهستان تنها اقتصاد 
پولى  و  مالى  سياست هاى  نشد.تحليل گران  منقبض  كه  بود  اروپا 
مصرف   ِ بزرگ  بازار  همچنين  و  بدهى ها  پايين  سطح  هوشمند، 
كنندگان داخلى كه شركت هاى لهستانى را در قياس با كشورهاى 
لهستانى  معجزه  به  مى كند،  وابسته  صادرات  به  كمتر  همسايه 
اروپايى ها  ساير  به  نسبت  واقع  در  لهستانى ها  مى دهند.  نسبت 
پنجم  يك  حدود  كه  آلمانى ها  با  قياس  در  و  مى كنند  تالش  بيشتر 
دستمزد آنان را دريافت مى كنند، ساالنه حدود 500 ساعت بيشتر 
كار مى كنند.هرچند بدبخت هاى قاره اروپا ممكن است سرانجام به 
بينى  پيش  كه  شد  مجبور  تازگى  به  لهستان  برسند:  لهستانى  ببر 

رشد 2013 را از 2.9 درصد به 2.2 درصد تقليل دهد.

كانادا
در اول جوالى امسال – روز كانادا- به طور رسمى اعالم شد كه 
براى نخستين بار كانادايى هاى متوسط از آمريكايى هاى متوسط، 
ثروتمندتر هستند. تا دو دهه پيش، يعنى تا زمانى كه رشد آهسته 
دستيابى  بود،  كرده  مختل  را  كانادا  اقتصاد  بدهى،  و  اقتصادى 
به اين پيشرفت بعيد به نظر مى رسيد. اما حكومت كانادا در دهه 
1990، هزينه ها و كسرى بودجه را به شدت كاهش داد. اين اقدامات 
به كانادا اجازه داد تا روى تسهيل مالى تكيه كند و به هنگام ركود 
سال 2008 هزينه ها را تحريك كند. همزمان، دولت كانادا در مقابل 
«آژير خطر مقررات زدايى» بخش مالى خود مقاومت كرد، به طور 
مثال، پل مارتين نخست وزير سابق در اين بخش با وضع قانون، 
بانك ها را مجبور كرد تا از فعاليت هاى پرريسك كه نهادهاى مالى 
وقت  دولت  حال،  همين  در  كنند.  پرهيز  مى انداخت،  خطر  به  را 
خالص  داد.درآمد  ادامه  زيرساخت ها  در  سرمايه گذارى  به  كانادا 
يافته  افزايش  درصد   15 تقريبا  گذشته  سال   10 طى  كانادايى ها 
است. اما همه چيز هم در شمال خوب نيست: رشد اقتصادى كانادا 
به طور خطرناكى به صادرات نفت حاصل از ماسه هاى قيراندودش 
وابسته است؛ اياالت متحده 22 درصد از نفت خود را از همسايه 
تسهيلى  استراتژى  آن  و  مى كند  دريافت   - كانادا   – خود  شمالى 
كه به اليه زيريِن ركود كمك كرد، به انفجار در قيمت هاى مسكن 
منجر شده است؛ به گونه اى كه بسيارى از سرمايه گذاران نسبت به 

احتمال شكل گيرى يك حباب نگران هستند.

سوئد
زمانى  ديد.  آسيب   1992 سال  در  خود  مالى  انفجار  از  سوئد 
گرفتن  برعهده  به  مجبور  دولت  و  تركيد  مسكن  بازار  حباب  كه 
كشور  اين  رو،  اين  از  شد.  كشور  اين  بانك  چند  اداره  مسووليت 

باالى  ماليات هاى  سوئد  بود.  آماده  اخير  بحران  بروز  هنگام  به 
شركت ها و افراد را به خوبى كاهش داده است. هرچند، سوئدى ها 
هنوز هم در ميان كشورهاى داراى باالترين ميزان ماليات هستند 
بهداشت  و  آموزش  هزينه هاى  بيشترين  دارنده  حال،  همين  در  و 
نيز هستند.دولت سوئد برنامه پايين نگه داشتن بدهى هاى خود را 
توليد  درصد  حدود 38  تا  را  آن  توانسته  و  است -  برده  پيش  از 
ناخالص داخلى در قياس با 80 درصد آلمان پايين بياورد و ثابت 
ارز  كه   – يورو  منطقه  پيش فرض هاى  با  پيش فرض هايش  كه  كرد 
سال  در  سوئد  نيست.  -مشابه  كرده  شناور  را  منطقه  اين  رايج 
از  (بعد  اقتصادى  سريع  رشد  نظر  از  اروپا  كشور  دومين   2011
افزايش  يورو   - كرون  برابرى  نرخ  بود.  استونى)  كوچك  كشور 
يافته است. اگر چه، سوئد هنوز هم نسبت به صادرات آهسته به 
اروپا آسيب پذير است و بيكارى در اين كشور رو به افزايش است.

اندونزى
اندونزيايى ها اگر اعتماد به نفس نداشته باشند، چيزى نيستند. 80 
درصد آنها بر اين باورند كه كشورشان از پتانسيل ِ تبديل شدن 
به يك ابرقدرت جهانى برخوردار است و آنها به تازگى از هندى ها 
به عنوان سرسخت ترين مصرف كنندگان پيشى گرفتند. آنها حق ِ 
خودنما بودن را به دست آورده اند. اندونزى نرخ رشد ساالنه بيش 
از 4.5 درصد را در دوران ركود حفظ كرده و دومين نرخ رشد 
در ميان اعضاى گروه بيست (پس از چين) را در سال گذشته به 
دست آورده است. بخشى از اين رشد اقتصادى به مواد اوليه اى 
مانند زغال سنگ، روغن نخل خرما و قلع وابسته است؛ اما اندونزى 
همچنين داراى يك بازار مصرف طبقه متوسط در حال رشد است. 
بازارى كه موجب شده است تا فروش خودرو تا 15 درصد از سال 

گذشته افزايش يافته است.
شركت  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  چندمليتى  شركت هاى 
برابر  دو  براى  دالر  ميليون   400 حدود  كه  نيسان  خودروسازى 
كردن توليدات خود در اندونزى مى پردازد، از جمله اين شركت ها 
ناخالص  توليد  سوم  يك  به  نزديك  خارجى  سرمايه گذارى  است. 
داخلى اين كشور در دومين فصل سال 2012 را توضيح مى دهد. 
 250 حدود  جهان-  بزرگ  جمعيت  چهارمين  داشتن  با  اندونزى 
نرخ   – جمعيتى  امتياز  نوعى  از  بهره مندى  حال  در   – نفر  ميليون 
باالى بزرگساالن در سن كار نسبت به افراد تحت تكفل آنها – است 

كه رشد انفجارى هند و چين را طى دهه گذشته به جلو راند.

تركيه
پيشرفت اخير تركيه به مثابه پديده اى سياسى پوشش داده مى شود؛ 
اما شايد اقتصاد اين كشور محور اصلى اين پيشرفت باشد. طى 
دهه گذشته، تركيه كه به نسبت، به اندازه كمى در معرض بحران 
سرانه  و  داخلى  ناخالص  توليد  توانسته  داشت،  قرار  اروپا  مالى 
درآمد خود را تا نزديك به سه برابر افزايش دهد. تركيه هم اينك 
بزرگ ترين خودروساز اروپا و ميزبان كارخانه هاى خودروسازى 
زمينه  در  همچنين  و  است  فورد  و  تويوتا  رنو،  هيوندايى،  هوندا، 
داروسازى پيشرو است. بخش زيادى از اين اعتبار مرهون دولت 
سال  در  رسيدن  قدرت  به  اززمان  كه  است  اردوغان  رجب  طيب   ِ
آن  جاى  به  و  كرده  ممانعت  رفع  سرمايه گذارى  قوانين  از   ،2003

قوانين سخت ترى را براى جلوگيرى از فساد وضع كرده است.
تركيه همچنين ايفاى نقش تاريخى خود به عنوان پلى ميان اروپا 
تجارى  شريك  بزرگ ترين  است:  گرفته  عهده  به  را  خاورميانه  و 
به  سعودى  عربستان  و  عراق  ايران،  مصر،  اما  است،  آلمان  اش 
هشدار  تحليل گران  هستند.  مهم  كشور  اين  براى  فزاينده اى  طور 
و  كرده  اجتناب  تورم  باالى  نرخ هاى  از  بايد  تركيه  كه  مى دهند 
سرمايه گذارى هاى مستقيم بيشترى را جذب كند و به نظر مى رسد 
كه تالش هاى چندين ساله براى پيوستن به اتحاديه اروپا متوقف 
شده است. اما با اين همه، شايد بيرون از اتحاديه اروپا بودن چيز 

بدى نباشد.

مكزيك
مكزيك شايد يك گزينه شگفت انگيز در ميان داستان هاى موفقيت به 
نظر برسد؛ چرا كه به خشونت مخوفِ مواد مخدر مبتال است و طى 
شش سال گذشته بيش از 50 هزار نفر به همين دليل كشته شده اند؛ 
اقتصادى  شكوفايى  مى كند،  جلب  را  بيشترى  توجه  كه  آنچه  اما 
از  حتى  گذشته  سال  در  مكزيك  اقتصادى  رشد  است.  كشور  اين 
نرخ رشد در بوق و كرنا شده برزيل پيشى گرفت. در سال 2010 
بيش از 700 هزار شغل جديد در اين كشور ايجاد شد؛ به گونه اى 
چالش  به  حال  در  كارخانه اى،  شده  صادر  برقى  لوازم  مقدار  كه 

كشيدن سهم چين از بازار اياالت متحده است.
مهاجرت  بار،  اولين  براى  و  هستند  پايين  تورم  و  بدهى  سطوح 
خالص به اياالت متحده در سال 2012 به صفر كاهش يافته و شايد 
هنوز  متحده  اياالت  سياستمداران  باشد.  شده  هم  معكوس  حتى 
بيشتر روى مكزيك به عنوان منبع مواد مخدر و مهاجرت تمركز 
مى كنند، اما با رقابت مكزيك براى جانشينى چين به عنوان دومين 
تفكر  آغاز  زمان  اينك  شايد  كانادا،  از  پس  آمريكا  تجارى  شريك 
اياالت متحده درباره همسايه جنوبى خود به مثابه منبع جايگزين 

فرصت هاى شغلى ومصرف كنندگان باشد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

سال 2013، سال بحران 
اقتصادى خاورميانه

نويسنده: على ابراهيم / منبع: الشرق االوسط  

گزارش  از  توان  مى  را   2013 سال  توصيف  براى  ساده  خيلى  راه 
هاى نهادهاى اقتصادى جهانى فهميد، بنا به اين گزارش ها اقتصاد 
كشورهاى غربى در اين سال از حالت ركود خارج خواهد شد و تا 

سال 2017 پويايى اقتصادى خود را باز خواهند يافت

هنگامى كه دنيا صفحه گذشته خود را مى بندد و وارد سال جديد مى 
شود مردم اميدوارند كه سال جديد سالى بهتر براى آنها باشد. به 

خصوص كه سال گذشته سرشار از نگرانى و اضطراب بود و انتظار 
دارند كه سال جديد از اين نگرانى ها و اضطراب هايشان بكاهد. در 
اين ميان خاورميانه در سال 2012 سرشار از حوادث خاص بود، در 

حالى كه دنيا از بحران شديد اقتصادى رنج مى برد.

حقيقت اين است كه سه سال اخير شاهد حوادثى بى سابقه در جهان 
حركت  فروپاشى  سمت  به  همگى  مالى  نهادهاى  ايم.  بوده  منطقه  و 
كرده اند به گونه اى كه حتى كسى باور نمى كرد روزى اين نهادها 
يك شبه به فروپاشى برسند. نهادهايى كه حجم مالى شان بيشتر از 
حجم مالى برخى كشورهاى كوچك جهان است. بحران هاى مالى تا 
آن جا پيش رفته است كه ناآرامى ها و اعتصاب هاى عمومى را در 
بسيارى از كشورهاى بحران زده اروپاى غربى رقم زده اند به گونه 
اى كه برخى از آنها شاهد ركودى بى سابقه طى سى سال اخيرشان 
بوده اند. همچنين در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، دومين اقتصاد 
بزرگ جهان شاهد هستيم كه دائما از صندوق بين المللى پول وام مى 
گيرند و كمك هاى مالى در قالب قرض دريافت مى كنند تا بتوانند از 
بحران هاى جارى شان خالص شوند، اين در حالى است كه سواالت 

بسيارى درباره وضعيت يورو مطرح است.
حوادث  امتداد  در   2012 تحوالت  كه  ديديم  خاورميانه،  منطقه  در 
2011 ادامه داشتند. سالى كه مرحله انتقالى نام گرفت و سرشار از 
اضطراب ها و ناآرامى ها بود. ناآرامى هايى كه هنوز آرام نشده اند 
و همچنان بر اقتصاد منطقه فشارهاى سنگينى وارد مى كنند و بحران 

هاى سنگينى را بر ساختارهاى اصلى اقتصادى شان وارد مى كنند، 
نرخ بيكارى به شدت باال است، و عالوه بر آن، بحران شديد موجود 
گرفته  خود  به  خون  بوى  و  رنگ  زمانى  هر  از  بيش  نيز  سوريه  در 
است، اين مساله سبب شده تا همچنان دود جنگ از منطقه و آينده 
سياسى آن باال باشد و آينده اقتصادى اش نيز در هاله اى از ابهام 

قرار بگيرد.

سال 2013، سال اقتصاد خواهد بود، نه فقط منطقه اى بلكه جهانى نيز 
هست، در اين ميان كشورهاى عربى كه دوران انتقالى خود را سپرى 
مى كنند در صدر قرار دارند، آنها نيازمند بازبينى اقتصادى با هدف 
ايجاد تحول و يافتن پويايى مجدد اقتصادى هستند، اين مساله شامل 
اقتصادهاى جهانى نيز مى شود با توجه به اين نكته كه كشورهاى 
و  شوند  مى  محسوب  جهانى  اقتصاد  از  جزئى  ناخواه  خواه  عربى 
بر  گذارند.  مى  مستقيم  تاثيرات  يكديگر  بر  همگى  جهان  كشورهاى 
كسى پوشيده نيست كه جهان تا همين شب گذشته مراقب خبرهاى 

خوش اقتصادى بود. حتى باراك اوباما، رئيس جمهورى امريكا شب 
را تا صبح نخوابيد با اين اميد كه شايد بتواند با رقباى حزبى اش بر 
سر آن چه ”پرتگاه مالى“ خوانده شده و نجات ملى اقتصاد كشورش 

به توافق برسد.

گزارش  از  توان  مى  را   2013 سال  توصيف  براى  ساده  خيلى  راه 
هاى نهادهاى اقتصادى جهانى فهميد، بنا به اين گزارش ها اقتصاد 
كشورهاى غربى در اين سال از حالت ركود خارج خواهد شد و تا 
اى  مساله  يافت،  خواهند  باز  را  خود  اقتصادى  پويايى   2017 سال 
كه انعكاسى گسترده بر بحران اقتصادى كشورهاى ديگر در جهان 
كشورهاى  در  خارجى  هاى  گذارى  سرمايه  بحث  و  گذاشت  خواهد 
مختلف جهان را نيز تقويت خواهد كرد. در اين ميان معضل بزرگى 
كه كشورهاى جهان، چه غربى چه كشورهاى درگير دوران انتقالى، 
عادى  شهروندان  شكيبايى  و  صبر  هستند،  گريبان  به  دست  آن  با 
هاى  هزينه  پس  از  بتوانند  كه  درآمدى  نه  و  دارند  كار  نه  كه  است 
روزمره زندگى شان برآيند. ما ديديم كه بسيارى از كشورهايى كه 
بسيارى  به  نسبت  بهترى  بسيار  اقتصادى  وضعيت  از  گذشته  در 
ايتاليا  و  اسپانيا  يونان،  مانند  بودند،  برخوردار  عربى  كشورهاى  از 
در سال گذشته ميالدى شاهد چه بحران هاى گسترده اجتماعى كه 
متاثر از بحران هاى اقتصادى است، بودند، براى همين نيز پيش بينى 
مى شود اتفاقاتى به مراتب از آنها سخت تر براى كشورهاى عربى 

مذكور رخ دهد.

اقتصاد آمريكا از وضعيت قرمز عبور كرد؟

نجات از پرتگاه در وقت اضافه
در شرايطى كه دو ساعت از آغاز سال جديد ميالدى و ضرب االجل 
بود،  گذشته  جمهورى خواه  و  دموكرات  حزب  دو  شده  تعيين 
مالى»  «پرتگاه  آنچه  از  موقت  عبور  براى  حزب  دو  اين  سر انجام 
ناميده مى شود، به توافق دست يافتند. به اين ترتيب نمايندگان سناى 
اياالت متحده با اكثريت آرا طرحى را تصويب كردند كه بر اساس آن 
تعدادى از قوانين بودجه اى مربوط به مجوز كاهش ماليات بر در آمد 
و افزايش هزينه هاى دولت فدرال تمديد شد. با اين همه، اين مصوبه 

تا  برسد  رييس جمهورى  امضاى  و  نمايندگان  مجلس  تاييد  به  بايد 
جنبه اجرايى پيدا كند؛ اما محتواى آن مورد تاييد دولت آمريكا قرار 
در  جمهورى خواه  حزب  اعضاى  كه  مى رود  انتظار  و  گرفته است 
مجلس نمايندگان نيز به اعتبار راى هم حزبى هاى خود در سنا اين 
جناح  و  دموكرات  دولت  بين  چنانچه  برسانند.  تصويب  به  را  طرح 
جمهورى خواه سنا توافقى به دست نمى آمد، بخشى از مصوبات مالى 
تمديد  مستلزم  آنها  اجراى  ادامه  كه  قبل  سال هاى  در  فدرال  دولت 
در كنگره بود، قابليت اجرايى خود را از دست مى داد و باعث بروز 
وضعيتى مى شد كه چندى پيش رييس فدرال رزرو � بانك مركزى 

آمريكا- از آن به عنوان «پرتگاه مالى» ياد كرده بود.
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دفاع فريدون جنيدى از خط فارسى 
  

و  شده  گرفته  پهلوى  از  فارسى  كنونى  خط  است،  معتقد  جنيدى  فريدون 
يكى از بهترين خط ها براى دانش است. اين شاهنامه پژوه و استاد زبان هاى 
باستانى در گفت وگو با ايسنا، درباره  آشفتگى خط فارسى عنوان كرد: اين 
آشنا  فارسى  زبان  و  خط  با  كه  است  كسانى  سوى  از  خط  در  آشفتگى 
نيستند. اين آشفتگى ها از زمانى آغاز شد كه كسانى آمدند «ب» موصول را 
به صورت «به» نوشتند. «ب» بايد به نام بعدى خودش بچسبد، زيرا «به خانه» 
با «بخانه» دو معناى متفاوت دارد. «روزبروز» را اگر به شكل «روز به روز» 
بنويسيم، معنايى ديگر دارد. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسى روى اين 
موضوع پافشارى مى كند. او در ادامه اظهار كرد: به نظر من، رسم الخط 50 
نداشت.  همراه  به  هم  را  آشفتگى ها  اين  و  بود  پاسخگو  بهتر  ما  پيش  سال 
جنيدى با اشاره به اهميت خط فارسى گفت: خط فارسى كنونى يكى از تنها 
خط هايى است كه ُهزوارش ندارد. ُهزوارش زمانى است كه چيزى به ترتيبى 
نوشته و به ترتيب ديگرى خوانده شود. مانند night در انگليسى كه اصال 
gh آن خوانده نمى شود. اين در خط زبان هايى چون فرانسه و آلمانى هم 
فارسى  خط  كه  ماست  افتخار  اين  و  شده  اصالح  ايتاليايى  در  اما  هست. 
اوستايى  و  پهلوى  در  و  است  دانش  براى  خط  بهترين  و  ندارد  هزوارش 
ريشه دارد و تبار خودش را مى شناسد. او در پاسخ به اين سوال كه چرا 
گفته مى شود خط ما از عربى گرفته شده است، گفت: ما اين خط را از خط 
عربى نگرفته ايم، بلكه از خط اوستايى گرفته ايم. زبان عربى خط نداشته و 
با خط هايى چون سريانى نوشته مى شده است. ما از روى حساسيت هاى 
نابجا، حقايق تاريخى را از نظر دور مى داريم. اگر خط پهلوى را بشناسيد، 
مى بينيد كه واكه هاى خط كنونى فارسى از پهلوى گرفته شده است. عرب ها 
«ط»  و  «ظ»  و  «ع»  چون  واكه هايى  و  گرفته اند  فارسى  از  را  خط شان  هم 
كرده اند.  ايجاد  آن ها  براى  ايرانى  دبيرهاى  بوده،  خودشان  مال  كه  هم  را 
دارند  همزه  كه  واژه هايى  نگارش  درباره   مثال  اين كه  به  پاسخ  در  جنيدى 
و چند گونه نوشته مى شوند، بايد چگونه عمل كرد، گفت: ما بايد واژه هاى 
عربى را آن گونه كه آن ها به كار مى گيرند، به كار بريم، مگر اين كه واژه اى 
از آن خودمان جايگزينش كنيم. نبايد شكل واژه هاى عربى را تغيير دهيم. 
گفت:  آموزش  در  پرورش  و  آموزش  ضعف  به  اعتقاد  با  پژوهشگر  اين 
وظيفه  آموزش و پرورش است كه شكلى مشخص از خط را آموزش بدهد. 
بايد به كودكان خط پهلوى را آموزش بدهند كه بدانند خط كنونى شان از 
شش هزارساله  نمونه هايى  كه  آن جا  از  خط  اين  و  است  شده  گرفته  پهلوى 
از آن در جيرفت پيدا شده، كهن ترين خط جهان است. آموزش و پرورش 
بايد چشم هايش را باز كند و بينديشد ما فرهنگى داريم كه بايد بسط داده 
شود. او در پايان تأكيد كرد: اكنون آموزشگاه هايى هم كه پهلوى را آموزش 
مى دهند، آن را به شيوه  اروپايى ياد مى دهند. من در بنياد نيشابور 38 سال 
است كه آموزش مى دهم، اما تعداد زيادى را نمى توانم آموزش دهم و اين 

وظيفه ى آموزش و پرورش است.

كتاب هايتان را بدون هيچ هزينه اى 
چاپ كنيد!

سياست جديدآمازون براى چاپ كتاب
اصول  و  زبان  به  بايد  تنها  نه  نويسنده  يك  كتاب،  بازار  ديجيتالى شدن  با 
نشر،  اديتورى،  شغل هاى  فنون  و  رموز  به  بايد  بلكه  باشد،  مسلط  نگارش 
طرح «كتاب  كمك  با  مى تواند  اين صورت  در  باشد.  آشنا  هم  و...  بازاريابى 
را  كتاب  ارسال  و  سفارش  امور  وظايف  از  بخشى  كه  آمازون»  الكتريكى 
به عهده مى گيرد، اثر خالقه  خود را در «بنگاه انتشاراتى شخص خود» منتشر 
بى شمار  از  يكى  «آمازون»  برساند.  عالقه مند  خوانندگان  دست  به  و  كند 
ناشران اينترنتى اى  است كه از ابتدا براى برپايى بازار ديجيتالى كتاب، تالش 
و سرمايه گذارى كرده است. اين وب گاه بزرگ كه عالوه بر كتاب، سى دى، 
دى وى دى و بسته هاى نرم افزارى نيز توليد مى كند، براى فعال كردن بازار 
و  نويسنده  رابطه  بين  برقرارى  جهت  برنامه اى  ديجيتالى»،  كتاب  و  «نشر 
خواننده تنظيم كرده تا بر فروش كتاب هاى ديجيتالى اى كه خود در نشر آن 
شركت دارد، بيفزايد. براساس «جدول كتاب هاى پرفروش اينترنتى» كه در 
كتاب هاى  مى   شود،  منتشر  مستمر  به طور  ادبيات»  عنوان «كافه   با  پورتالى 
قرار  جدول  اين  صدر  در  اغلب  مى شوند،  منتشر  آمازون  در  كه  جنايى اى 
نويسندگان  اين  از  يكى  هوكينگ»،  «آماندا  كتاب  حاضر  حال  در  مى گيرند. 
جوان آلمانى كه نخستين رمانش درباره  انسان ها و خفاش هاى خون آشام 
جدول  اين  نخست  رديف  در  رسيده،  فروش  به  نسخه  ميليون  يك  از  بيش 
واقع شده است. «ولفگانگ تيشر» كه از سال 1996 «كافه  ادبيات» را منتشر 
آنها  نويسندگان  سوى  از  ديجيتال  كتاب هاى  چاپ  با  رابطه  در  مى كند، 
بدهند،  تغيير  را  جهان  مى خواستند  كه  نويسندگانى  گذشته  «در  مى گويد: 
پذيرفته  انتشاراتى اى  بنگاه  هيچ  سوى  از  دست نوشته هايشان  كه  آنجا  از 
نمى شد، خود اقدام به انتشار كتاب هايشان مى كردند. حاال كسانى كه بيشتر 
مى كنند.  چاپ  را  خود  آثار  مى گيرند،  نظر  در  را  خواننده  خواست  و  نظر 
اين نويسندگان جوان مى دانند براى پول در آوردن، بايد به چه موضوع هايى 
بپردازند.» اين نويسندگان اغلب براى انتشار كتاب هاى خود، به نشر آمازون 
كه ساختارى ساده دارد، رو مى آورند. نويسنده كافى  است كه كتاب  خود را 
به وسيله  پست الكتريكى براى آمازون بفرستد. روز بعد، كتاب در اينترنت 
منتشر  شده است. بخش خدمات آمازون براى انجام اين خدمت دستمزدى 
قلم  به  دست  كه  كسانى  از  بسيارى  تيشر،  ولفگانگ  گفته   به  نمى كند.  طلب 
دارند، نوشته هاى خود را براى امتحان به آمازون مى فرستند: «چون خرجى 
ندارد. بعضى اوقات، در عرض 6 ماه، تنها دو نسخه از اين كتاب ها به فروش 
اينكه  نخست  مى كند.  دنبال  را  هدف  دو  سياست،  اين  با  آمازون  مى رود.» 
يورو  حداقل 2  بين  دسترس  قابل  كتاب هاى  انواع  كه  مى داند  مراجعه كننده 
و 98 سنت و حداكثر 9 يورو و 99 سنت بها دارد حتما از «كتاب فروشى 
دارد،  نظر  در  بزرگ  وب گاه  اين  آنكه  دوم  ديدن مى كند.  آمازون»  ديجيتال 
رقباى خود را كه قادر به نشر و پخش كتاب به اين قيمت مناسب و استاندارد 

نيستند، از ميدان به در كند.

200 سال با «غرور و تعصب»  

ماه آينده مصادف با 200 سالگى رمان «غرور و تعصب» نوشته 
جين آستين است.

 «غرور و تعصب» يكى از بهترين نمونه هاى ادبيات قرن نوزدهم 
است. 

از  پيش  سال  را 17  رمان  اين  بار  اولين  بريتانيايى  آستين  جين 
First Im-» آنكه با نام «غرور و تعصب» منتشر شود با عنوان

pressions» نوشت.
 اين اثر دومين رمان آستين است و زمانى كه مى خواست آن را 
First Im-» به دست چاپ بسپارد، متوجه شد چند رمان با نام

pressions» منتشر شده اند، براى همين او عبارتى از فنى برنى، 
معروف ترين نويسنده زن بريتانيا را به عنوان نام رمان به عاريت 

گرفت؛ «غرور و تعصب».
 رمان بسيار خوب فروخت اما آستين به اشتباه يكى از آشنايان 
پوند  قيمت 110  به  ناشر  به  را  آن  چاپ  حق  اثر،  چاپ  از  پيش 

فروخت و تمامى حقوق نشر رمان به ناشر رسيد. 

مثبت  نقدهاى  لطف  به  و  شد  منتشر   1813 سال  ژانويه  كتاب 
تمامى نسخه هاى آن به فروش رفت. نوامبر همان سال چاپ دوم 
در  رسيد.  سوم  چاپ  به  كتاب   1817 سال  و  شد  عرضه  كتاب 
فروش  از  تنها  ناشر  و  شد  ترجمه  فرانسه  به  كتاب  سال  همان 

چاپ اول و دوم كتاب 450 پوند به جيب زد.
 

اما  داشتند،  وضعيتى  چنين  نوزدهم  قرن  در  متعددى  رمان هاى 
«كالت»  كتاب  يك  از  شد  موفق  آستين  جين  تعصب»  و  «غرور 
كرد  اشاره  بايد  البته  شود.  وارد  نيز  معاصر  ادبيات  دنياى  به 
مى خواندند،  «جينى ها»  فقط  را  آستين  كتاب هاى  سال،  سال هاى 
اين لقب را طرفداران سينه چاك آستين در قرن نوزدهم و بيستم 

به خود داده بودند. اما با گذر زمان محبوبيت اين نويسنده بيشتر 
به  كه  بود  تعصب»  و  «غرور  اين  او  آثار  ساير  از  بيش  و  شد 

شكل هاى مختلف در زندگى مردم نقش بازى كرد.
 

اقتباس هاى سينمايى و تلويزيونى متعددى از «غرور و تعصب» 
شده است، يكى از نسخه هاى معروف فيلم تلويزيونى سال 1952 
با بازى پرونال اسكالس جوان در نقش ليديا و پيتر كاشينگ در 
همراه  تغييراتى  با  اقتباس ها  اين  از  برخى  است.  دارسى  نقش 
با  تعصب»  و  «غرور   1940 سال  هاليوودى  نسخه  در  بودند؛ 
فيلمنامه  نوشتن  در  نيز  هاكسلى  آلدوس  كه  گارسن  گرير  بازى 
آن دست داشت، خشم نهايى بانو كاترين فقط براى سنجش عشق 

ليزى است.
 

عجيب تر اين است كه حتى اخيرا پى. دى. جيمز رمانى تريلر نوشته 
كه داستانش در پمبرلى مى گذرد (اين رمان خون آشامى است)، 
همچنين چند رمان ديگر هم نوشته شده كه در آن ها دارسى بچه 
و  سالخوردگى  درگير  مثال  دارد؛  ديگرى  مشكالت  اينكه  يا  دارد 
تعصب»  و  «غرور  از  ما  مى دهد  نشان  اينها  همه  و  است  غيره 

خسته نمى شويم.
 عجيب بودن ماندگارى «غرور و تعصب» در اين است كه رمان 
اين  آستين  حال  دارد،  مشخصى  مرزهاى  و  حد  و  محدوديت ها 
به  وقت  هيچ  آستين  مثال  نه.  يا  باشد  داده  انجام  عامدانه  را  كار 
واقعه سياسى يا اجتماعى خاصى اشاره نمى كند، مثال نمى دانيم 
كند.  مى  آماده  را  خودش  كارى  چه  براى  شبه نظامى  گروه  آن 
را  مردش  شخصيت هاى  هرگز  آستين  كه  است  مشخص  كامال 
حتى اگر الزمه خط داستانى باشد با هم تنها نمى گذارد، مثال ما 
هيچ وقت نمى فهميم دارسى درمورد ازدواج با جين به بينگلى چه 

مى گويد.
 

جالب تر اينكه آستين هرگز اجازه نمى دهد شخصيت مونث رمان 
است  ممكن  اما  كند؛  قبول  را  ازدواج  پيشنهاد  مستقيم  به طور 
هنوز  شود.  مثبت  پاسخ  متوجه  ايستادن  فال گوش  با  خواستگار 
هم مشخص نيست كه آستين نمى توانسته يا نمى خواسته چهره 
شخصيت هايش را توصيف كند. ما هميشه تصور مى كنيم دارسى 
موهاى تيره رنگى دارد، اما آستين هيچ كجا به اين مسئله اشاره 

نكرده است. 
از  يكى  همچنان  تعصب»  و  «غرور  جهان بينى،  اين  وجود  با 
بارها  و  بارها  ساالنه  و  است  ادبيات  رمان هاى  لذت بخش ترين 
خوانده مى شود و تعداد تحسين كنندگان آن افزايش مى يابد. چرا 

چنين است؟ چرا اين اثر همچنان تازه است؟
 

پاسخ حتما در دقت و صداقت آستين در مشاهده روح و روان 
است  داشته  نگه  تروتازه  اينقدر  را  رمان  آنچه  و  است.  انسان 
جدى  كامل  بطور  ابدا  كتاب  است،  آن  در  جارى  طنز  بى شك 
طنز  متوجه  سريع  خيلى  بخواند  را  آستين  آثار  هركس  است. 
خاص او مى شود، كسانى كه شيفته آستين هستند، طنز را بخش 

جدايى ناپذير آثار او مى دانند.
 تلگراف / 29 دسامبر 
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جزيرة 
گاِورِنرز

نوشته :  كيت ماس /  ترجمه : ليلى ُفرسى
 

چند كلمه در باره نويسنده:
كيت ماس با رومان البيرنت در سال 2006 
در ميدان ادبيات ظاهرشد. البيرنت تا كنون 
دو ميليون نسخه به فروش رفته، مدت شش 
ماه در خط مقدم ليست پر فروش ها بوده، 
و نويسندة آن اكنون يكى از پذيرفته ترين 
زنان نويسنده انگلستان در صف معاصران 
او  موفق  هاى  كتاب  ديگر  از  است.  خودش 
رمان  پايانى  بخش  و  ِسپالچر  از  توان  مى 
سه بخشى لنگويداك با عنوان سيتادل نام 
برد. آخرين كتابش وينتر گوستز هم يكى از 
سال 2010  در  جهانى  فروش  پر  هاى  كتاب 
صاحب  نويس،  نمايشنامه  ماس  كيت  بود. 
ستون مداوم در نشريات ، برنامه ساز ادبى 
در راديو و تلويزيون نيز هست. او مشتركا 
سال   در  را  زنان»   نويسى  داستان  «جايزة 

1996 بنياد كرده است.

اسكلة  ترمينال  از  برى  مسافر  كوچك  كشتى 
جنوبى مانهاتان فاصله مى گيرد. فوج هاى سفيد 
امواج، مانند گله اى از  اسبان سفيد، كف سبز رنگ، 
و خروش مداوم آب در بر خورد با پروانه هاى 

كشتى، دور و برآن غوغا به راه انداخته است.
 . زن  مى  نيش  را  هايش  گونه  زمستانى  سرد  باد 
نگاه هوپ به چشم انداز مقابل يعنى روى جزيره 
گاِورنِرز ثابت مانده است. او از سرزمين خودش 
احساس  دستخوش  وآنقدر  است،  دور  آنقدر 
بيگانگى كه با خودش فكر مى كند اين جزيره هم 

مانند هر جاى ديگر مى تواند جاى خوبى باشد. 

هوپ ميلة نردة عرشه را محكم تر مى چسبد. حاال 
خودش را روى  تخت بيمارستان مى بيند.گردش 
روى  الكترونيك  خطوط  و  ها  عالمت  پى  در  پى 
صفحه هاى روشن ماشين آالت پزشكى گوناگون 
المكان  عالم  در  ها  ساعت  كنند،  مى  دنبال  را  او 
شناوراست. بعد ها متوجه مى شود كه آن حالت 
نه ساعت ها ، بلكه هفته ها طول كشيده است، بى 
آن كه هيچ تصويرى از تصادف در حافظه . حتى 
و  فضا،  در  شدنى  پرتاب  از  يادى  كوچكترين  نه 
طنينى از مدت زما نى كه بين شكاف ها مى لغزيده.

دكترها مى گفتند كه او خيلى خوش شانس بوده. 
نيمه  درآن  كسى  كه  جهت  آن  از  شانس  خوش 
كاميون  كه  است  ديده  و  بوده  آنجا  يكشنبه  شب 
را  او  چگونه  كه  است  ديده  و  خورده،  تاكسى  به 
از وسط بدنه هاى مچاله شده و در هم تپيدة دو 
تا ماشين بيرون كشيده اند. و خوش شانس براى 

اين كه او را به موقع به بيمارستان رسانده اند.
هوپ سپاسگزار است ولى مى داندكه وقتى پيكراو 
بوده.  دير  خيلى  واقع  در  اند  برداشته  جاده  از  را 
اكنون جسم او بهبود يافته است ولى مغزش نه. او 
و  برود  راه  بزند،  حرف  بشنود،   ، ببيند  تواند  مى 
گريه كند، ولى گذشته اش مانند يك چوب كبريت 
مصرف شدة سرد باقى مى ماند و قادر نيست از 
و  بزند  جرقه  خودش  واقعى  زندگى  سوى  به  نو 

نور بپراكند..

اين ماموريت شش ماهه يكى از فرصت هائى بود 
كه در زندگى آدم فقط يكبار پيش مى آيد.آپارتمان 
اش را در لندن اجاره مى دهد، دوستانش را براى 
خدا حا فظى مى بوسد. او جوان ترين عضو تيم 

نيويورك، تنها زن و تنها انگليسى ست.

ورزشى  جديد،كفش  موى  مدل  تازه،  هاى  لباس 
براى پياده روى، و كفش پاشنه بلند براى مراسم 
هوپ  كه  بود  يى  زندگى  اين  واقع  در  رسمى. 
كرده  تالش  برايش  و  داشته  را  آرزويش  هميشه 
بود. ولى حاال نمى توانست خودش را بياد بياورد 

و بداندكيست.
هوپ صبورانه در خيابان هاى مانهاتان گشت مى 
زد و سعى مى كرد با ديدن چشم انداز ها و بنا 
ها گذشته اش را بياد بياورد. او در كافه اروپا ى 
برادوى قهوه نوشيد، قطار زير زمينى سوار شد 
، دو باره به باالى  سا ختمان فِلَتيرون خيره شد. 
كم  كم  ها  بازو  و  صورت  در  هايش  زخم  جاى 
داشتند بى رنگ و صاف مى شدند. ولى هيچ چيز 
به بازگشت گذشته كمك نمى كرد . وقتى به قيافة 
يك  از  غير  چيزى  كرد  مى  نگاه  آينه  در  خودش 
شبح قابل رؤيت نمى ديد. او داشت باور مى كرد 
مرده  ندارد.  وجود  ديگر  بوده  او  كه  زنى  آن  كه 
است و زير چرخ هاى كاميون در هم پيچيده و از 

بين رفته است.

هوپ پالتوى سبز ش را محكم دور گردن و شانه 
هايش مى نشاند و با خود مى گويد امروز روزش 

است.
به  رو  متالطم  آبهاى  در  كوچك  مسافرى  كشتى 
باز  حركت  از  آن  در  زمان  كه  گاورنرز  جزيره 
زنده  موزه  يك  اينجا  رود.  مى  پيش  است  مانده 
 ، خاكى  هاى  ،جاده  قديمى  هاى  خانه   . است 
زندگى  از  نشانى  نه  و  تلويزيون  نه   ، ماشين  نه 

معاصر . 
هوپ  قلب  ،حركت  شود  مى  آرام  كشتى  حركت 
شجاعت  كه  است  اميدوار  او  كند.  مى  پيدا  شدت 
طى كردن اين سفر را داشته با شد. او تنها مسافر 
تاريك  بزودى  و  است  سرد  هوا  است.  كشتى 

خواهد شد.

هوپ   . ندارد  او  به  زيادى  توجه  كشتى  ناخداى 
اين  تا  ماند  مى  منتظر  ناخدا  كه  بافد  مى  خيال 
مسافر تكرو بر گردد. و وقتى مى بيند كه نيامد، 
در پى او به خشكى مى آيد تا دنبالش بگردد. بعد 

هم با صداى بلند كمك مى  طلبد.
مى  بعد  كند،  مى  درنگى  آيد،  مى  اسكله  به  هوپ 
يقه  كوتاه،  هاى  قدم  با  راست.  سمت  به  پيچد 
زده  باال  سرد  هواى  با  مقابله  براى  را  پالتويش 
هوپ  بنام  هست  زنى  عكس  او  كيف  در   . است 
دوستانش  ترين  نزديك  بايد  كه  كسانى  ميان  در 

باشند، اما او آنها را بجا نمى آورد .
به  را  َبتِرى  ساوت  حصار  سنگچين  تواند  مى  او 
سفال  روى  كه  را  ساختمان  بناى  تاريخ  بيند.  
خاكسترى  سنگى  بناى  پيشانى  بر  و  حك  سرخ 
رنگ باختة آن نصب شده است مى تواند بخواند: 
آهن  قطعات  با  كه  بنا  عظيم  و  رفيع  در   .  1812
محكم كارى، و با گل ميخ هاى فلزى تزئين شده 
اكنون پيش چشم اوست. لت در را فشار مى دهد 
، در كمى باز مى شود. هوپ از  شكاف لت هاى 
تاالرى  چشمش  پيش  حاال  لغزد.  مى  داخل  به  در 
است با ديوار هاى چوب نماى قديمى كه تا نيمه 
غليظ  و  سياه  بوى    . است  پوشانده  را  ديوارها 
نم كه بى درنگ مشامش را اشغال مى كند نشان 
دهنده آن است كه بنا مدت هاست متروك است. از 
پله هاى چوبى باال مى رود ، به تاالر رقص بزرگى 
وارد مى شود. چلچراغ ها ، گنجة قديمى ظروف، 
با تزئينات چوبى كنده كارى شده، رواق هاى آينه 
بند در دو سمت بخارى ديوارى با پوشش مرمر. 
مكان  در  آيا  لرزد.  مى  خودش  پوست  زير  هوپ 
درستى است ؟ ناگهان تصوير پردة خيالش عوض 
مى شود.كمرهاى تنگ، پيراهن هاى مجلل با شيفن 
ها،  دامن  زير  در  اليه  به  اليه  و  كرده  پف  هاى 
بادبزن هاى ساخته شده از پر ، چرخش و لغزش 
حركات  با  كه  ها  خانم  اندام  بر  مرواريد  و  اطلس 

موزن مى چرخند و مى لغزند و مى رقصند.

هوپ كيفش را مى گذارد به زمين، خم مى شود تا 
چيزهائى را كه الزم دارد از كيف بيرون بياورد. 
عذر  نامه  يك  و   ، ها  قرص  و   ، شراب  بطرى  يك 
خواهى از كسى كه او را در آن وضع خواهد يافت. 
نگاهى  دوستانش  عكس  به  بار  آخرين  براى  و 
بگيرد،   جان  عكس  كه  خواهد  مى  دلش   ، كند  مى 
عكس  افتد.  نمى  اتفاقى  ولى  باشد.  داشته  معنائى 

جان نمى گيرد.
ولى هوپ نا گهان عكس را در نور كم سوى غروب 
مى بيند كه منعكس شده است در آينه بند هائى كه 
تاالر رقص را پوشانده اند. يك گنجشك مرده هم 
هوپ  است.  افتاده  پهلو  به  تاالر  چوبى  كف  روى 
نيش گزندة دلسوزى را بر جان خودش احساس 
با  گردنش.  پس  در  سوزشى  بعد  و  كند،  مى 
اطمينان خيال مى كند كسى آنجا پشت سر اوست. 
به سرعت عقبگرد مى كند. كسى آنجا نيست. بار 
ديگر  از گوشة چشم متوجه حركتى مى شود، به 
سرعت رو بر مى گرداند. در لحظه اى  كوتاه تر 
از فاصلة بين تپش هاى قلبش تصوير بازتابى را 

در آينه مى بيند.
آورد  مى  را  دستش  رود.  مى  جلو  قدم  يك  هوپ 
باال، روى آينه مى گذارد و فشار مى دهد. او آن 
ساية توى آينه را مى شناسد. موهايش روى شانه 
هايش ريخته. مثل آن وقت ها. پالتوى دلخواهش با 
يقة پوست مصنوعى، و چكمه هاى سياه خودش. 
درست مانند روزى كه تصادف كرد. هوپ با شبح 
خودش در آينه افسون شده است. ولى تكانى مى 
خورد ، يك قدم به عقب مى جهد، دهانش خشك 

است و تپش قلبش شدت مى گيرد. 
خياالت ، يك فلش بك ، چرايش را نمى تواند بفمد. 
هم  ديگرانى  نيست.  تنها  ديگر  كه  داند  مى  ولى 
ارواح   ، دارند  وجود  متروكه  رقص  تاالر  آن  در 
، اشباح و اوهام زادة خياالت خودش، هوپ نمى 
تواند درست شرح بدهد، ولى آنها در خيز و خواب 
هواى تاالر وجود دارند. هوپ خودش را  وا دار 
مى كند كه از نو، با دقتى بيشتر،  نگاهى به خودش 

بكند. او اين بار متوجه مى شود كه شبح اش در 
آينه در حال تغيير است دارد جاندار تر مى شود، 
محدودة شبح مشخص تر است. پالتوى آبى حاال 
سبز رنگ شده . دستش را مى برد نزديك سرش، 
موهاى كوتاه قهوه اى براى عمليات جراحى كوتاه 
تر شده، اثر زخم باالى چشم راستش شبيهعالمت 

تعجب است. 
و  واقعى  خودِ  شود.  مى  وضع  متوجه  باالخره، 
قديمى اش - با تمام حافظه اش – نمرده، فقط در 
خودِ  تا  دو  هوپ  است.   شده  دفن  بيشترى  عمق 
مى  هم  به  رو  كه  كند،  مى  نگاه  را  خودش  هاى 
هاى  سايه  حاال  و  شوند،  مى  يكى  دارند  و  آيند 
ديگرى را هم در پشت سر خودش مى بيند ، اگر 
بر گردد آنها نا پديد خواهند شد، ولى او آنها را 
بجا مى آورد . همه چيز مربوطه به آنها را به ياد 
دبيرستان،  دورة  از  دوستانش  بهترين  آورد،  مى 
دردسر ها با بوى فرندها، مردود شدن در امتحان 
و  داشته  كه  مختلفى  هايى  شغل  و  مدرسه،  هاى 
كشد،  مى  اش  گونه  به  دستى  هوپ  كرده.  عوض 
را  دوستانش  از  تا  چهار   . است  خيس  صورتش 
بياد مى آورد كه بين آنها او هميشه اولين كسى 
االن  تا  چهار  آن  البته  افتاد،  مى  گريه  به  كه  بود 
آنجا نيستند، معلوم است كه نيستند، ولى مى داند 

كه آنها در لندن منتظرش هستند. در وطن اش .
هوپ نمى داند چرا اين مكان بيگانة، بى زمان او را 
اينطور باخودش رو در رو كرده و خود او را از 
دست خودش نجات داده است. اين ست كه هست. 
بر گشتن به دنياى واقعى سخت خواهد بود، ولى 
با بودن در كنار دوستانش او آن دوره را از سر 
به  خند  لب  با  همراه  نگاهى  هوپ  گذراند.  خواهد 
نامه  كند،  مى  دوستانش  و  خودش  فورى  عكس 

وداع را هم دو پاره مى كند مى ريزد دور. 

مرده  گنجشك  كه  شود  مى  متوجه  برگشت  وقت 
هم پركشيده و رفته است . سايه و شبح هم ديگر 

بس.
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جشنواره جشنواره ها
 

 

برلين  كن،  معتبر  جشنواره هاي   برگزاري 
گلدن گلوب،  و  اسكار  جايزه  اعطاي  ونيز،  و 
ميلر»، «توني  چون «كلود  بزرگاني  درگذشت 
كن  در  كيارستمي  جديد  فيلم  اكران   اسكات»، 
سينماي  رويدادهاي  مهم ترين  جمله  از   .  . و. 
جهان در سال 2012 بودند   . به گزارش   ايسنا، 
با نزديك شدن به پايان سال 2012 ميالدي، 
رويدادهاي  مهم ترين  به  مي اندازيم  نگاهي 
سينماي جهان كه در سال   2012 رقم خوردند 
و البته براي سينماي ايران نيز پيام آور شادي 

بودند .

 هشتادوچهارمين مراسم اعطاي جوايز اسكار 
روز 26 فوريه (8 اسفند) درحالي برگزار شد 
كه فيلم «جدايي نادر از سيمين» به  كارگرداني 
اسكار  جايزه  اولين بار  براي  فرهادي  اصغر 
«هنرمند»  فيلم  كرد.  ايران  سينماي  نصيب  را 
زدن  كنار  هازاناويچس»  با  «ميشل  ساخته 
رقيبان سرسختي چون «نيمه شب در پاريس»، 
كسب  به  موفق  زندگي»  «درخت  و  «هيوگو» 
جايزه بهترين فيلم شد و   «هازاناويچس» نيز 
براي اين فيلم جايزه اسكار بهترين كارگرداني 
را دريافت كرد. در بخش بهترين بازيگر نقش 
اول مرد، «ژان  دوژاردين» در حضور «جرج 
براي  را  اسكار  جايزه  پيت»  «براد  و  كلوني» 
فيلم «هنرمند» دريافت كرد و «مريل استريپ» 
براي  سومين بار توانست جايزه اسكار بهترين 
بازيگر زن را اين بار براي فيلم «بانوي آهنين» 

به دست آورد .

آن  از  كه  بافتا  آكادمي  جوايز  اعطاي   مراسم 
به عنوان اسكار بريتانيا ياد مي شود روز 27 
برگزار  شد.  لندن  سلطنتي  اپرا  خانه  در  مه  
فيلم،  بهترين  بخش  هفت  در  «هنرمند»  فيلم 
دوژاردين)،  (ژان  مرد  بازيگر  كارگرداني، 
فيلمبرداري  موسيقي،  غيراقتباسي،  فيلمنامه 
برد.  خانه  به  را  بافتا  جوايز  لباس  طراحي   و 
جايزه بهترين بازيگر زن به «مريل استريپ» 
براي «بانوي آهنين» رسيد. فيلم   «پوستي كه 
در آن زندگي مي كنم» ساخته «پدرو آلمادوار» 
با كنار زدن «جدايي نادر از سيمين» بهترين 

فيلم خارجي نام گرفت .

جوايز  اعطاي  مراسم     شصت ونهمين 
جايزه  اعطاي  با  ژانويه   15 روز  گلدن گلوب 
از  نادر  «جدايي  به  خارجي  فيلم  بهترين 
فيلم،  بهترين  بخش  در  شد.  سيمين»،  برگزار 
عنوان  به  پاين»  ساخته «الكساندر  «فرزندان» 
بهترين اثر انتخاب شد. جايزه بهترين بازيگر 
مرد  به «جرج كلوني» براي «فرزندان» رسيد 
«مارتين  كارگرداني،  بهترين  بخش  در  و 
انتخاب  «هيوگو»  فيلم  براي  اسكورسيزي» 

شد .

به  برلين  فيلم  جشنواره      شصت ودومين 
دنيا  معتبر  سينمايي  رويداد  سومين  عنوان 
فيلم «بدرود  نمايش  با  فوريه  نهم  از  درحالي 
از  يكي  فرهادي»  «اصغر  كه  شد  ملكه»  آغاز 
لي»،  «مايك  و  بود  بين الملل  بخش  داوران 
هيات  رياست  انگليسي  سرشناس  كارگردان 
«تاوياني»  برادران  داشت.  برعهده  داوران  را 
كارگردانان مطرح ايتاليايي با فيلم «سزار بايد 

را  برليناله  فيلم  بهترين  طالي  خرس  بميرد» 
نيز  داوران  هيات   بزرگ  جايزه  كردند.   كسب 
باد»  «فقط  فيلم  كارگردان  فيلگاف»  «بنس  به 
از مجارستان اعطا شد. خرس طالي  افتخاري 
عمر  يك  پاس  به  نيز   2012 برلين  جشنواره 
استريپ»،  «مريل  نصيب  سينمايي  دستاورد 

بازيگر سرشناس امريكايي شد .

   شصت وپنجمين جشنواره  فيلم كن به عنوان 
با  مه   16 از  دنيا  سينماي  رويداد  معتبرترين 
نمايش فيلم «قلمروي طلوع  ماه» آغاز به  كار 
«ميشل  چون  آشنايي  نام هاي  حضور  كرد. 
رنه»،  «آلن  لوچ»،  «كن  لينچ»،  «ديويد  هانكه»، 
گرماي  «ديويد  كراننبرگ»  و  آئوديار»  «ژاك 
كن  جشنواره  رقابتي  بخش  به  مضاعفي 
كارگردان  مورتي»،  «ناني  امسال  بود.  داده 
بود  داوران  رييس  هيات   ايتاليايي  سرشناس 
كه در پايان فيلم «عشق» ساخته ميشل هانكه 
همچنين  آورد.  دست  به  را  طال  نخل  جايزه 
«مثل  نام  با  «عباس  كيارستمي»  جديد  فيلم 
نمايش  رقابتي  بخش  در  كه  بود  عاشق»  يك 
سرشناس  كارگردان  گارونه»،  «ماتئو  يافت. 
براي  را  كن  جشنواره  جايزه  بزرگ  ايتاليايي 
گرفت.  حاتمي  ليال  دست  از  «واقعيت»  فيلم 
«سهم  فيلم  به  نيز  كن  داوران  هيات  جايزه 
شد.  اعطا  لوچ»  «كن  به  كارگرداني  فرشته» 
ساخته  جنوب»  حيات وحش  «چهارپايان  فيلم 
«بن زيلتين» جايزه دوربين طالي كن را كسب 

 كرد .

 6 روز  سيدني  فيلم  جشنواره      پنجاه ونهمين 
مناسب  كودكان  «براي  فيلم  نمايش  با  ژوئن 
نيست» از استراليا آغاز شد و روز 17  ژوئن 
از  نيست»  تضمين  «امنيت  فيلم  نمايش  با 
دالري  هزار  جايزه 60  و  يافت  خاتمه  امريكا 
بهترين فيلم در اين جشنواره در حضور  فيلم 
برنده خرس طالي «سزار بايد بميرد» به فيلم 
«آلپ» ساخته «يورگوس النتيموس» از يونان 
رسيد. فيلم «سوت پايان» به  كارگرداني نيكي 
اين  اصلي  بخش  فيلم هاي  از  يكي  نيز  كريمي 

جشنواره بود .

   سي وچهارمين دوره  جشنواره فيلم مسكو از 
21 ژوئن كار خود را در پايتخت روسيه آغاز 
به  رياست  جشنواره  اين  داوران  هيات  كرد. 
ميخالكوف»  «نيكيتا  اسكار  برنده  كارگردان 
«جانك  فيلم  مسابقه  بخش  فيلم   17 ميان  از 
هارت» ساخته «تينج كريشنان»  از انگليس را 
به عنوان بهترين فيلم جشنواره انتخاب كرد. 
فيلم «روييدن در باد» ساخته رهبر قنبري نيز 
جايزه  رفت.  روي  پرده  به  مسابقه  بخش  در 
به  انقضا»  «تاريخ  فيلم  به  هيات داوران  ويژه 
جايزه  و  مكزيك  از  ماركز»  «كنيا  كارگرداني 
با  پوشكين»  «اندري  كارگرداني  را  بهترين 
ميزبان  كشور  براي  «مغوالن»  تاريخي  درام 
به دست آورد. در جريان برگزاري جشنواره 
كارگردان  «تيم  برتون»  از  مسكو  فيلم 
سرشناس امريكايي با اهداي جايزه يك عمر 

دستاورد هنري تقدير شد .

    چهل وهفتمين جشنواره  فيلم كارلووي واري 
رويدادهاي  معتبرترين  از  يكي  عنوان  به 
كه  شد  آغاز  ژوئن   29 از  اروپا  سينمايي 
مصفا»  «علي  كارگرداني  به  آخر»  فيلم   «پله 
براي  را  زن  بازيگر  بهترين  جايزه  ايران  از 
بلورين  گوي  آورد.  ارمغان  به  حاتمي»  «ليال 
 بهترين فيلم جشنواره به ارزش 25 هزار دالر 
به «تقريبا مرد» از نروژ ساخته «مارتين لوند» 
به  هيات  داوران  ويژه  جايزه  و  گرفت  تعلق 
فيلم «توطئه ايتاليايي» رسيد. امسال همچنين 
انگليسي  سرشناس  بازيگر  ميرن»،  «هلن  از 
بازيگر  «سوزان  ساراندون»،  و  اسكار  برنده 
بلورين  گوي  اهداي  با  امريكايي  سرشناس 
تقدير  سينمايي  دستاورد  عمر  يك  افتخاري 

شد .

نامداراني كه چهره در 
نقاب خاك كشيدند...  

فيلمنامه نويس  و  شاعر  نويسنده،  گوئرا»،  « تونينو 
سرشناس ايتاليايي يكي از اولين چهره هاي درخشان 
هنر سينما بود كه در نيمه  اول سال 2012 درگذشت. 
(دوم  مارس   21 روز  نابغه  فيلمنامه نويس  اين 
«گوئرا»  درگذشت.  سالگي   92 سن  در  فروردين) 
نگارش  سينما،  دنياي  در  فعاليت  چند  دهه  طي 
فليني»،  چون «فدريكو  معروفي  كارگردانان  فيلمنامه 
«آندري  تاركوفسكي»،  آنتونيوني»،  «ميكل آنجلو 
«ويتوريو  روسي»،  «فرانچسكو  مونيچلي»،  «ماريو 
داشت.  برعهده  را  «تاوياني»  برادران  و  دسيكا» 
بيش  براي  و  بود  پركاري  «گوئرا»  فيلمنامه نويس 
از 100 فيلم، فيلمنامه نوشت كه بسياري از آنها از 
شاهكارهاي سينماي مدرن و هنري اروپا  به شمار 
«آماركورد»،  به  مي توان  آنها  جمله  از  كه  مي روند 
«ابديت  «نوستالژيا»،  «كسوف»،  «ماجرا»،  «شب»، 
اوليس»،  خيره  «نگاه  سيترا»،  به  روز»،   «سفر  يك  و 
«هرج و مرج» و «شب سن الرنزو» اشاره كرد. گوئرا 
سه بار براي فيلم هاي   «آگرانديسمان»، «آماركورد»و 
بهترين  اسكار  جايزه  دريافت  نامزد   «70 «كازانووا 

فيلمنامه شد .

دنياي  كه  چهره هايي  شاخص ترين  از  ديگر     يكي 
«كلود  داد،  دست  از   2012 اول  نيمه  در  سينما 
كه  بود  فرانسه  معروف  سينماي  كارگردان  ميلر» 
بيماري  اثر  بر  فروردين)   16) آوريل  چهارم  روز 
سالگي   70 در  پاريس  در  خانه اش  در  طوالني مدت 
درخشان  حضور  دهه  مدت 5  در  درگذشت.   «ميلر» 
كه  شد  بلند  فيلم   20 ساخت  به  موفق  سينما  در 
كوچك»،  «دزد  به  مي توان  آنها  معروف ترين  از 
«بهترين  «بازجو»،  است»،  زنده  مادرم    «خوشحالم 
راه براي قدم زن»، «يك راز» و «مدار مرگبار» اشاره 
معجزه»  و  زن  «از  فيلم  با  سال   2000  در  وي  كرد. 
در بخش رقابتي جشنواره برلين نامزد جايزه خرس 
طال بود كه جايزه فيپرشي را كسب كرد.   «كلود ميلر» 
گروهي»  «سفر  و  كوچك»  «ليلي  فيلم هاي  با  دوبار 
نامزد نخل طالي جشنواره كن شد و در سال 1998 
جايزه  هيات  داوران جشنواره كن را كسب كرد. اين 
فيلم  ساخت  با  سال 1981  در  سرشناس  كارگردان 
شهرت  به  محافل  جهاني  در  ديد»  «حفاظ  دلهره آور 

رسيد .

« كانه تو شيندو» كارگردان سرشناس و پركار ژاپني 
روز 29 مي (نهم خرداد) بر اثر كهولت سن در 100 
سالگي درگذشت تا  سومين چهره سينمايي برجسته 
وداع  را  فاني  دار  سال 2012   اول  نيمه  در  كه  باشد 
مي گويد. اين كارگردان كهنه كار كه دومين  كارگردان 
از   1996 سال  در  بود،  جهان  سينماي  سالخورده 
سوي آكادمي فيلم ژاپن به عنوان بهترين كارگردان 
سينماي اين كشور  معرفي شد و در جشنواره فيلم 
مسكو سه بار موفق به كسب جايزه اول جشنواره 

پستال»  سال  «كارت  نام  با  او  ساخته  آخرين  شد. 
خارحي  بخش  در  ژاپن  سينماي  نماينده  گذشته 
جوايز اسكار بود. اين فيلم جايزه ويژه هيات داوران 
جشنواره توكيو را گرفت و  در جوايز فيلم آسيا نيز 

نامزد بهترين فيلم و فيلمنامه بود .

« نورا افرون»، كارگردان و فيلمنامه نويس سرشناس 
سال ها  از  پس  تير)  (ششم  ژوئن  روز 26  امريكايي 
نيويورك  دار  در  در  بيمارستاني  سرطان  با  مبارزه 
فاني را وداع گفت. «افرون» در طول سال ها فعاليت 
كه  كرد  كارگرداني  را  بلند  فيلم  هشت  سينمايي?اش 
جوليا»  و  نام «جولي  با  سال 2009  در  آنها   آخرين 
وي  آمد.  سينماها  پرده  به  استريپ»  بازي «مريل  با 
دست  به  متعددي  فيلمنامه نويس  افتخارات  به عنوان 
در  «بي خوابي  چون  سرشناسي  آثار  براي  و  آورد 
سالي  هري  «وقتي  و  ابريشمي»  «چوب  سياتل»، 
شد.  فيلمنامه  بهترين  اسكار  جايزه  ديد»  نامزد  را 
بافتا  جايزه  يك  و  اسكار  جايزه  نامزدي  بار  دو 
و  اين  كارگردان  افتخارات  از  فيلمنامه نويسي  براي 

فيلمنامه نويس است .

   هشتم جوالي 2012 مصادف با درگذشت «ارنست 
تئاتر   سينما،  تلويزيون،  اسكاري  بازيگر  بورگنين»، 
كه  بازيگر  اين  بود.  عرصه  صداپيشگي  در  فعال  و 
مختلف  عرصه هاي  در  را  خود  عمر  از  سال   60
كليوي  اختالالت  اثر  در  بود،  كرده  سپري  هنري 
سالگي   95 سن  در  لس آنجلس  در  در  بيمارستاني 
درگذشت. اولين حضور جدي «بورگنين» در سينما، 
بازي در فيلم «از اينجا تا ابديت»  در سال 1953 بود. 
او در سال 1955 براي بازي در فيلم «مارتي» جايزه 

اسكار را از دستان «گريس كلي» دريافت كرد .

انگليسي  كارگردان  و  تهيه كننده  اسكات»،  « توني 
سرشناس  كارگردان  اسكات»  «ريدلي  برادر  و 
هاليوودي در تاريخ 19 آگوست   2012 پس از پريدن 
جان  كاليفرنيا  سن پدرو  در  توماس  وينسنت  پل  از 
پيدا  از  پس  امريكايي  مقامات  داد.  دست  از  را  خود 
شدن جسد  وي اعالم كردند كه به احتمال زياد اين 
كارگردان 68 ساله دست به خودكشي زده است و 
مشخص  معاينات  كالبدشكافي  نتايج  اعالم  از  پس 
استفاده  و  روحي  ضايعه  به  ابتال  براثر  وي  كه  شد 
خواب آور  و  ضدافسردگي  داروهاي  از  حد  از  بيش 
اثر  معروف ترين  است.  كرده  به  خودكشي  اقدام 
سال  در  وي  كه  بود  گان»  «تاپ  فيلم  اسكات  توني 
به  فيلم  توانست  اين  و  برد  پرده  روي  را  آن   1985
«مردي  كند.  پيدا  دست  دالري  ميليون   176 فروش 
در آتش»، «پليس بورلي هيلز 2»، «هانگر»، «دژا وو»، 
«دومينو»،  كشور»،  «دشمن  «انتقام»،   «توقف ناپذير»، 
واقعي»،  «رومنس  «هوادار»،   «جاسوس بازي »، 
مورد  آثار  از  پلهام   123»  «گرفتن  تندر»،  «روزهاي 

توجه اين كارگردان انگليسي بودند .

 2012 سال  ژاپني  فيلمساز  واكاماتسو»،  «كوجي    
سالگي   76 سن  در   2012 اكتبر   17 روز  آسيا 
در  مرگش  قبل  از  هفته  چند  كه  وي  درگذشت. 
«جشنواره  فيلم بوسان» جايزه برترين فيلمساز سال 
شش  طي  بود،  كرده  دريافت  را  آسيا  قاره   2012
دهه فعاليت  سينمايي خود بيش از 100 فيلم ساخت. 
«واكاماتسو» در سال 2010 با فيلم «كرم ابريشم» كه 
يك فيلم انتقادي درباره ژاپن دهه   1930 بود، نامزد 

دريافت خرس نقره يي جشنواره فيلم برلين شد .

 خوزه لوئيس بورائو»، فيلمساز، تهيه كننده و نويسنده 
سرشناس اسپانيايي كه وي را با عنوان پدرخوانده 
سينماي اسپانيا مي  شناسند در 23 نوامبر 2012 در 
فيلم  كارگردان  «ورائو»  درگذشت.  سالگي   83 سن 
فيلم هاي  مشهورترين  از  يكي  كه  بود  «شكارچيان» 
وي  مي شود.  محسوب  اسپانيا  سينماي   تاريخ 
طاليي»  «صدف  سينمايي  شاهكار  اين  با  توانست 
جشنواره فيلم سن سباستين را كسب كند و  نام خود 
را به عنوان يكي از برجسته ترين سينماگران اسپانيا 
عمر  طي  اسپانيايي  مجرب  كارگردان  اين  كند.  ثبت 
هنري خود تنها 9 فيلم  را كارگرداني كرد كه از ميان 
محصول  بميرد»  بايد    B»  فيلم هاي به  مي توان  آنها 
مرز  درباره   1984 محصول  خط»  «روي  و   1975

 مشترك امريكا و مكزيك اشاره كرد .
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در يك قدمى مرگ 
حرف هاى عكاسى كه معتاد جنگ است  

 دون مكالين بااينكه دوست ندارد عكاس جنگ صدايش بزنند، بى شك 
بزرگ ترين عكاس جنگ زنده دنياست.

له  تانك  زير  كه  آدم هايى  ديدن  خونين،  پيكرهاى  ميان  در  خوابيدن 
حواس  اينها  همه  مى شود،  متالشى  مغزشان  كه  آنهايى  و  مى شوند 

دون مكالين را فراتر از آنچه قدرت هضمش را داشتند قلقلك دادند.
در نبردى براى بازپس گرفتن شهر هو، در ويتنام سال 1968 بود كه 
مكالين اعتقاد دارد عقلش را از دست داد؛ «به اين مى ماند كه در كام 
جنون و ديوانگى فرو بروى... در نهايت من كامال روانى شدم، مثل 

يك حيوان آزرده اين طرف و آن طرف مى دويدم، رها شده بودم.»

تجربيات هراسناك مكالين در مستندى جديد كه به زودى روى پرده 
مى رود به تصوير كشيده شده است، به عقيده بسيارى او بزرگ ترين 

عكاس جنگ زنده دنياست.
 

مكالين يكى از آخرين عكاس هايى است كه تاريخ را در حين رخ دادن 
ثبت كرد؛ از آنها نبود كه به دنبال سوژه اين طرف و آن طرف بدوند، 

عكسى بگيرند و بعد سراغ سوژه جديد ديگرى بروند. او و ديگرانى 
خطر)  (در  آنجا  در  مى رفتند،  حادثه  وقوع  محل  به  بودند  او  مثل  كه 
زندگى مى كردند و عصاره زشتى و پليدى آنچه را شاهدش بودند، 

ثبت مى كردند.
 

در همين شهر هو بود كه مكالين شهرتش را به دست آورد: عكس 
نمادهاى  از  يكى  عنوان  به  همچنان  دريايى  نيروى  سربازان  از  او 
ناميرايى ويرانگرى جنگ در ذهن ها باقى مانده است. او پس از گرفتن 
اين عكس زير بار تعداد افرادى كه جلوى چشمش جان سپرده بودند 

و به خاك و خون كشيده شده بودند، از درون ويران شد.
 

شهر هو تنها يكى از منزلگاه هاى سفر طوالنى مكالين براى ثبت حقايق 
جنگ و زجر كشيدن انسان ها بود، در اين راه مكالين حتى جان خود 
و  بدهد  دست  از  را  روانش  سالمت  بود  نزديك  انداخت،  خطر  به  را 
همه اينها براى ثبت كردن گوشه هايى از بدترين درگيرى هاى نيم قرن 
گذشته بود. مكالين موفقيت و جوايز جهانى را با قيمت گزافى پذيرا 

شد، او خودش را يك «معتاد جنگ» توصيف مى كند.
غيرانسانى،  ميدانگاه هاى  اين  در  حضور  جانبى  عوارض  از  يكى   
زندگى شخصى مكالين بود. همسر اول و فرزندان او هميشه همسر/
آشكارا  او  زخم خورده  چهره  مى ديدند.  خداحافظى  حال  در  را  پدر 
نشان مى دهد اين مرد همه چيز را ديده است. او در نيم قرن گذشته 
جنگ هاى مهم را از افغانستان گرفته تا عراق و ويتنام و لبنان و كنگو 

را از نزديك لمس كرده است.
 

هدف مكالين از عكس هايى كه گرفته جلب توجه جهانيان به خشونت 
جارى در جنگ ها بوده است. او براى رسيدن به اين هدف تا حضور 

در خطوط مقدم نيز پيش رفت؛ در اوگاندا اسير شد، در ايرلند شمالى 
بينايى خود را براى مدت كوتاهى بر اثر گاز اشك آور از دست داد و 
در كامبوج دوربينش جان او را نجات داد؛ گلوله اى سرگردان به جاى 

متالشى كردن سر او، دوربينش را نابود كرد.
 

عالقه  او  شود.  جنگ  عكاس  نمى كرد  را  فكرش  مكالين  نوجوانى  در 
به عكاسى را در دوران خدمت سربازى كشف كرد و سال 1959 با 
چاپ اولين عكس او از يك گروه اوباش لندنى «رابطه عاشاقانه ابدى» 

او با عكاسى برقرار شد.
 

او سال 1964 براى گرفتن عكس از درگيرى هاى كنگو به اين كشور 
سفر كرد، اما آنچه شاهدش بود هراسناك تر از چيزى بود كه تصور 
كارم  «از  بود.  شوكه  همچنان  مكالين  لندن  به  بازگشت  در  مى كرد. 
لذت مى برم... اما تحمل زندگى با توجه به چيزهايى كه مى بينم بسيار 

دشوار است.»
 

بگيرد  لقب  بدبختى ها»  «چشم چران  نداشته  دوست  هرگز  كه  مكالين 
داد.  نجات  را  ُترك  پيرزن  يك  جان  قبرس  در   1974 سال  در  حتى 
«پيرزن را بغل كرده بودم. به اين مى ماند كه عروسكى كه از دست 
بود.  بغلم  در  او  و  مى دويدم  فقط  بگيرى.  بغل  زير  را  افتاده  بچه اى 
پيرزن  اين  نمى خواستم  مى دانم  فقط  كردم  را  كار  اين  چرا  نمى دانم 

جلوى تيرهاى گلوله باشد و كشته شود.»
 

من  از  و  مى گيرم  دلخراشى  عكس هاى  كه  شده ام  متهم  «هميشه 
اما  كرده ام  كمك  كه  بله  كنى؟  كمك  كسى  به  است  شده  مى پرسند 

نمى خواهم درموردش صحبت كنم.»
 

هنوز هم يك خاطره تلخ است كه با وجود گذر سال ها ذهن مكالين 
را رها نكرده است. «بچه هاى گرسنه بسيارى ديده ام اما يكى از آنها 
كه سال 1969 در بيافرا ديدم مرا دگرگون كرد. ايستاده بود و به من 
نگاه مى كرد، به زحمت روى پاهاى باريكش بند بود... در آن لحظه از 

خودم خجالت كشيدم.»
 

يك  را  خود  لبنان،  جنگ  در  حضور  از  پس  و  دهه 1980  در  مكالين 
نشود.  حاضر  آنها  در  كه  نبود  نبردى  ديگر  و  خواند  جنگ»  «معتاد 
او سال 1982 دوباره به بيروت رفت و در روزى كه «روز حساب» 
مى خواند از بيمارستانى ديدن كرد كه كودكان بسيارى روى تخت هاى 
آن در وضعيت تاسف بارى دراز كشيده بودند، بدتر از اين مشاهده 
نگهدارى  را  ديوانه  و  نابينا  خردسال  كودكان  آن  در  كه  بود  اتاقى 

مى كردند. «آن موقع بود كه از انسان بودن خودم شرمنده شدم.»
 

مى گذراند  روزگار  سامرست  در  روزها  اين  ساله   77 مكالين  دون 
را  عمرم  «باقى  مى گذراند؛  طبيعت  در  گذار  و  گشت  به  را  وقتش  و 
مى خواهم صرف پاك كردن خاطره چيزهايى كه درموردشان حرف 

زديم كنم. ديگر فقط از طبيعت عكس مى گيرم.»
 اما گذشته و وحشت هايى كه شاهدش بوده او را رها نمى كنند؛ «هنوز 
هم بازگشت خاطرات بطور متناوب و به تازگى روز اول خاطر من 

را آزرده مى كنند.»
 مستند «مكالين» اول ژانويه در بريتانيا روى پرده رفت.

 اينديپندنت

هنر
فيليپ جونز گريفيـث 
عكـــاس جنگ

 
فيليپ جونز گريفيث (Philip Jones Griffiths) در سال 1936 در 
بريتانيا به دنيا آمد. او همراه با دو برادر خود كودكى شادى را در 
محلى  ى  مدرسه  يك  در  و  گذراند  ولز  روستاى  شمالى  ى  منطقه 
توانايى  يا  عالقه  نه  و  اتفاق  حسب  بر  ها  بعد  فيليپ  خواند.  درس 
و  شد  مشغول  داروسازى  ى  رشته  تحصيل  به  ليورپول  شهر  در 
لندن  به  داروسازى  ى  مغازه  يك  در  كار  و  اقامت  براى  توانست 
برود. وى در كنار كار، نگاتيوهاى عكس مشتريان را بررسى مى 
كرد و از اين طريق با فرآيند عكاسى دستى آشنا شد و به حرفه ى 
اصلى اش كه در آينده آن را برگزيد نزديك گشت. او هم زمان با 
 Manchester Guardian كارش در لندن به طور نيمه وقت براى
عضويت  به  آزاد  عكاس  عنوان  به   1961 سال  در  و  كرد  مى  كار 

London Observer درآمد.
ضد  عكاسان  هوشيارترين  و  ترين  مشتاق  از  يكى  بعدها  گريفيث 
بعد  و  داد  پوشش   1962 سال  در  را  الجزيره  جنگ  او  شد.  جنگ 
را  ويتنام  تا  كرد  سفر  آسيا  به  آنجا  از  رفت.  مركزى  آفريقاى  به 
از 1966 تا 1971 عكاسى كند. در 1970 بار ديگر به ويتنام رفت 
و در بطن جنگ زندگى و عكاسى كرد؛ و خودش را در خطرهاى 
زيادى انداخت تا در شرايط و موقعيت سربازان و غير نظامى ها 
هايى  عكس  شرح  با  را  هايش  گزارش  سال 1971  در  شد.  شريك 
تاثيرگذار كه بر آنها نوشت در كتابى با عنوان Vietnam Inc. جمع 
آورى كرد و به چاپ رساند. اين كتاب به عنوان يكى از مفصل ترين 
سند  است،  شده  انجام  جنگى  درگيرى  يك  روى  بر  كه  مطالعاتى 
كاملى ست از فرهنگ مردم ويتنام كه تحت حمله و فشار مهاجمين 
بودند. كتاب Vietnam Inc نقشى كليدى و موثرى در تغيير درك 
چامسكى  نوام  داشت.  ويتنام  در  ها  آمريكايى  درگيرى  از  عمومى 
در  افراد  ى  همه  ”اگر  گويد:  مى  كتاب  اين  گذارى  اثر  وصف  در 
واشنگتن اين كتاب را ديده و خوانده بود، ما ديگر جنگ هاى عراق و 
افغانستان را شاهد نبوديم“. هنرى كارتيه برسون قهرمان و الگوى 
وى  مورد  در  بود  او  بخش  الهام  سالگى  در 16  كه  گريفيث  جونز 
جونز  فيليپ  چون  نتوانست  كس  هيچ  گويا  از  ”بعد  است:  نوشته 

گريفيث جنگ را به تصوير بكشد!“.
فيليپ از 1966 يكى از اعضاى وابسته به آژانس مگنوم بود و در 
1971 به عضويت دائمى اين آژانس درآمد. وى در 1973 جنگ ”يام 
كيپور“ (جنگ اعراب و اسراييل) را پوشش داد. فيليپ همچنين در 
سال هاى 1973 تا 1975 در كامبوج به عكاسى مشغول بود و در 
در  او  داد.  مى  پوشش  تايلند  در  خود  مقر  از  را  آسيا  سال 1977 
مگنوم  آژانس  اى  دوره  رياست  تا  رفت  نيويورك  به   1980 سال 
او  اى  حرفه  ى  كارنامه  در  سال  پنج  كه  پستى  بگيرد؛  عهده  بر  را 

به ثبت رسيد.
است  بوده  داوطلبانه  و  خودجوش  اغلب  كه  فيليپ  هاى  ماموريت 
ديدن بيش از 140 كشور دنيا را برايش به ارمغان آورد. او بعدها 
داد.  همكارى  ادامه   Geo و   Life چون  معتبرى  هاى  نشريه  با 
داستان هايى مثل آيين بودا (بوديسم) در كامبوج، خشك سالى در 
خليج  جنگ  و  ويتنام  ى  دوباره  كردن  سبز  تگزاس،  در  فقر  هند، 
در كويت از جمله پروژه هاى عكاسى معروف اوست. بازديدهاى 
مكرر فيليپ از ويتنام به منظور بررسى عواقب جنگ نهايتا به چاپ 
انجاميد.   ‘Vietnam at Peace’ و   ‘Agent Orange’كتاب دو 
’Agent Orange‘ماده ى شيميايى بود كه در جنگ ويتنام باعث 
همچنين  شد.  كودكان  به  جدى  هاى  آسيب  و  ها  درخت  برگى  بى 
آثار او در زمينه ى نابرابرى هاى تكنولوژى و بشريت در كتابى با 

عنوان Dark Odyssey به چاپ رسيده است.
فيليپ گريفيث در مورد تِم و زمينه هاى هنرى در عكس هاى خبرى 
مى گويد: ”متاسفانه ما در حوزه ى اصطالحات و واژه هاى مرتبط 
با عبارت ”هنر“ كمبودها و كاستى هاى زيادى داريم. مثال آيا درست 
است كه من يك عكاس خبرى (news photographer) هستم؟ يا 
press photogra-) درست تر است كه خود را عكاس مطبوعات

pher) بنامم؟ و يا شايد عكاس خبرنگار (photojournalist)؟ آيا 
من يك هنرمند تعريف مِى شوم؟ به شخصه از عنوان آخر صرف 
به  هنر  ى  كلمه  از  امروزه  من  ى  عقيده  به  كه  چرا  كنم  مى  نظر 
درستى استفاده نمى شود. براى من هنر تركيب فرم و محتواست؛ 
عنوان  شايد  دهم  مى  انجام  كه  تالشى  به  توجه  با  ديگر  بيانى  به 
”هنرمند“ براى من كاربرد درستى نداشته باشد. در واقع من دوست 

مى دارم كه يك فتوژورناليست (عكاس خبرنگار) خطاب شوم“.

زمينه  شدن  مهيا  سهولت  و  ديجيتال  فناورى  مزاياى  مورد  در  او 
”عكاسى  گويد:  مى  مردم  و  ها  فتوژورناليست  براى  بصرى  هاى 
ديگر  مثال  براى  دارد.  معايبى  و  مزايا  زمان  هم  طور  به  ديجيتال 
او  تا  بفرستد  ويراستار  براى  نگاتيو  حلقه  عكاس 100  نيست  الزم 
چند فريم را جهت انتشار انتخاب كند. امروزه، خود عكاس تصميم 
مى گيرد كه كدام تصاوير را به يك مجله بفرستد. اما جنبه ى منفى 
عكاسى ديجيتال اين است كه ديگر هيچ نگاتيوى به عنوان يك سند 
قابل ارجاع به منظور اثبات يك تصوير مشكوك وجود ندارد. جنبه 
ى منفى ديگر عكاسى ديجيتال، انتشار كنترل نشده و جمع آورى 
آسان تصاوير توسط مردم است، عكس هاى زندان ابوغريب نمونه 
ى مهمى در اين باره است. براى مقابله با اين امر، متصديان امور و 
دولت هاى بزرگ سونامى اى از تصاوير را به جهان عرضه كردند 
و اما در نهايتا مردم در اين تصاوير غرق شدند و چيزى از آنان 

ها عبرت نگرفتند“.
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سيلى مدرنيته بر 
گونه قاجاريه

يوحنا نجدى 

ايرانيان  زندگى  تاروپود  در  آنچنان  مدرنيته  و  سنت  ميان  چالش 
در  دشوارى  كار  آن  هاى  جلوه  يافتن  براى  كه  شده  تنيده  درهم 
پيش نخواهيم داشت. تاملى بر جهان اطرافمان در زندگى روزمره 
و در چارچوبى كال ن تر، نحوه اداره جامعه به ويژه از منظرهاى 
سياسى، اجتماعى و اقتصادى همگى گوشه هايى از تقابل سنت و 
يا  تجدد  سازند.  مى  آشكار  متفاوت،  هايى  عرصه  در  را  مدرنيته 

مدرنيته؟

استفاده از معادل فارسى <تجدد> به جاى <مدرنيته> گوياى اين 
واقعيت است كه تا مدت ها در ايران، تلقى درستى از عصر مدرن 

ايجاد نشده بود. واژه تجدد كه پس از انقال ب مشروطه متداول شده 
بود، بيش و كم معناى <نوآورى> را به همراه داشت. شيخ محمد 
خيابانى عنوان تجدد را براى هفته نامه انقال بى خود كه در تبريز 
و به سال 1335 هجرى قمرى انتشار مى يافت، برگزيده بود. سال 
مديريت  به  و  تجدد  عنوان  با  اى  روزنامه  نيز  قمرى  هجرى   1342
شيخ العراقين منتشر شد كه از سردار سپه حمايت مى كرد. بدين 
به  حداقل  پيشگامان،  كه  كنيم  ل  استدال  اگر  نيست  بيراهه  ترتيب 
تفاوت هاى هستى شناسيك )Ontological( ميان سنت و مدرنيته 
پى نبرده بودند و شايد بر همين اساس بود كه احمد كسروى نيز 
واژه <نوانديش> را به جاى <متجدد> پيشنهاد مى كرد و معتقد 

غبار  در  كه  است  ها  ژورناليست  ساخته  متجدد،  و  تجدد  كه  بود 
زمان، دير يا زود از يادها خواهد رفت.11)

نوانديش  معناى  به  صرفا  نه  مدرنيته  كه  است  حالى  در  همه  اين 
[نوين]  شيوه  و  مدرن  نگرى  <جهان  به  بلكه  زمانه،  با  درافتادن  يا 
نگرش انسان به جهان اطال ق مى شود كه در طول سده هاى دوران 
جديد از سده پانزدهم تا نيمه سده نوزدهم ميال دى، در غرب تكوين 
يافت و پس از آن در ديگر نواحى جهان گسترده شد. از نظر نگرش 
و  ادارى  و  اقتصادى  سازى  نى  عقال  بر  مدرنيته  شناختى،  جامعه 
از  واقعيت  تفكيك  دارد.  لت  دال  اجتماعى  جهان  ساختارى  تمايز 

ارزش و تفكيك حوزه هاى اخال قى از نظرى.>22)

� در مسير بى بازگشت
سده  ابتداى  از  ويژه  به  شمسى)  هجرى   1173  13044 قاجاريه 
نوزدهم ميال دى، درگيرى هاى پراكنده اى را با روسيه در شمال 
ميال  سال 1810  تابستان  كرد.  تجربه  كشور  جنوب  در  بريتانيا  و 
شمالى  همسايه  با  تازه  نبردى  آماده  ايران  سپاه  كه  حالى  در  دى 
ميرزا  عباس  تبريز،  در  خود  استراحتگاه  در  فتحعليشاه  بود،  خود 
(وفات 1212) فرمانده جنگ را به گوشه اى كشيد و به او گفت: <اين 
نيرو شكست ناپذير است> و تصميم گرفت كه روس ها را وادار 
حالى  در  همه  اين  كنند.  نشينى  عقب  گرجستان  سرزمين  از  تا  كند 
است كه مقامات انگلستان ساكن تهران، با شنيدن اين خبر به شاه 
هشدار دادند كه معادال ت نبرد تن به تن و تجهيزات نظامى، به كلى 
تغيير يافته اند و از اين پس، شمار نظاميان تضمينى براى پيروزى 
نيست. اتكاى سپاه ايران بر نيروهاى ايلى و طايفه اى استوار بود 
و سرانجام به گونه اى تحقيرآميز در برابر توپخانه متحرك روس 
انفعال  و  درپى  پى  هاى  شكست  اين  مجموعه  درآمد.  زانو  به  ها 
ديپلماتيك در برابر معادال ت جديد در روابط بين الملل عمدتا بر پايه 
قدرت روزافزون ناپلئون بناپارت بود، اما به معاهده هاى گلستان 
11922هجرى شمسى) و تركمنچاى 12077هجرى شمسى) انجاميد 

كه هنوز هم شرمسارانه از آنها ياد مى شود.
عباس ميرزا، نايب السلطنه و فرمانده سپاه ايران در نبرد با روسيه، 
قاجاريه  عصر  بين  واقع  سياستمداران  شمار  انگشت  جمله  از  كه 
محسوب مى شود، دريافت كه براى جلوگيرى از تجزيه جغرافياى 
سياسى و مقابله با تجاوزهاى هميشگى در شمال و جنوب، چاره 
اى جز بازسازى نظامى و استفاده از علوم جديده نيست. از اين رو 
5 دانشجوى پسر را به انگلستان اعزام كرد تا در رشته هاى نظامى 
و فنى مهندسى همچون شيمى، تفنگ سازى مدرن و زبان انگليسى 

تحصيل كنند.33)

قضاى  از  آدميت،  فريدون  نوشته  به  اعزامى،  دانشجويان  اگرچه 
و  ميرزا  عباس  اما  باختند  دل  انگلستان  پارلمانى  نظام  به  روزگار 
دربار بيش و پيش از هر چيز بر آن بودند تا با استفاده از دانش 
صداى  چه  كنند؛  تجهيز  را  ايران  نظامى  قشون  زمين،  مغرب  نوين 

چكمه هاى ناپلئون آشكارا شنيده مى شد.

همچون  مسائلى  بر  ميرزا،  عباس  >ى  باال  از  حات  <اصال  تاكيد 
نظامى44)  تكنولوژى  و  ها  آموزش  ارتش،  ادارى  هاى  شيوه  اخذ 
غرب باعث شد تا علما و روحانيون چندان ضرورتى براى مخالفت 
با اقدامات نوگرايانه وليعهد احساس نكنند؛55) هرچند تاريخ نشان 
داد كه سوغات دانشجويان بازگشته از فرنگ، تنها به ساز و برگ 
نظامى محدود نماند و در نتيجه، رفته رفته گال يه قشرهاى سنتى 

را نيز به همراه آورد.

با اين همه عباس ميرزا همچون ساير اصال حگران با سنگ اندازى 
هاى متفاوتى مواجه بود. آنچنان كه زمانى با سر گور اوزلى، سفير 
انگلستان در ايران، سفره دل گشود و از حكومت و درباريان گال يه 
كرد؛ ناخشنودى خود را از مخالفت برخى با تشكيل قشون نظامى 
به سبك اروپايى ابراز كرد و حتى از برادرش، محمدعلى ميرزا نيز 

كدورت به دل گرفت.66)

بعدى  نسل  كه  كرد  ل  استدال  چنين  توان  مى  نهايى  تحليل  در 
دانشجويانى كه براى تحصيل عازم فرنگ شدند، نتوانستند از كنار 
جنبه هاى معرفت شناختى و هستى شناختى مدرنيته، بى تفاوت گذر 
كنند و بدين گونه است كه تيپولوژى روشنفكران عصر مشروطيت، نه 
بر بنيان تلقى آنها از صنعت گرايى و تجهيزات نظامى جديد در غرب 
نوين، بلكه بر اساس حدود معرفت شناسى و نقش دين در زندگى 
تبريزى  اف  طالب  همچون  روشنفكرانى  شود.  مى  تعريف  ايرانيان 
مستشارالدوله(وفات  خان  ميرزايوسف  دى)،  ميال   1834  19111
1895 ميال دى)، ميرزاملكم خان ناظم الدوله19088 1833 ميال دى)؛ 
در  حات  اصال  اما  بودند  معتقد  دين  به  اگرچه  كه  ديگر  بسيارى  و 
باورهاى مذهبى و نوعى پروتستانيسم اسال مى طلب مى كردند و 
در مقابل، گروهى ديگر همچون فتحعلى آخوندزاده 18788 1812 

ميال دى) فراتررفته متباين و گاه جمع ناپذير دانستند.

داستانى كه تكرار مى شود...
مدرنيته، تجربه مدرن بودن است كه از كنونى بودن انسان سخن 
را  مدرن  انسان  سياسى  فلسفى  <اكنونيت>  مدرنيته  گويد؛  مى 
بازتاب مى دهد77) و به اعتقاد مارشال برمن، مدرنيته تكاپوى زن 
و مرد امروز است كه هم هدف است و هم عامل نوگرايى.88) هم 
از اين رو، مدرنيته نوعى ديناميك است كه هر لحظه، دگرگونى هاى 

جديدى را در اطراف مان نويد مى بخشد.
قاجاريه اما اين ديناميك و <اكنونيت> را نه در چارچوب معرفت 
شناختى بلكه در قامت بى رحم ميليتاريستى پذيرفت. با اين وجود 
زمان زيادى سپرى نشد تا نسل هاى بعدى و به ويژه روشنفكران، 
<صورتبندى>  نوعى  مثابه  به  را  مدرنيته  گريزناپذير  اى  گونه  به 
انقياد  چرخه  از  گذر  و  گرايى  صنعت  فقط  نه  كه  كنند  تعريف 
كشاورزى را به همراه خواهد داشت99) بلكه معمارى، هنر و الگوى 

زيست انسان ها را نيز دستخوش دگرگونى قرار مى دهد.
از اين رو، رفته رفته و على رغم همه عقب ماندگى ها ايران عصر 
قاجاريه، در اصطكاك ميان سنت و مدرنيته، به زمانه مشروطيت و 
مطالبات مبتنى بر آزاديخواهى و تحديد قدرت سياسى رسيد. چالش 
ميان سنت و مدرنيته البته هنوز هم در زندگى ايرانيان موضوعيت 
دارد. چه اين پاندول گاه به سوى سنت مى غلتد و گاه در مدرنيته 

لنگر مى نهد.
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. Marshall Berman, All That Is Solid Melts Into Air, New 
York‚8 
5. P1988Penguin books, 

انتقادى،  نگرش  تحول  سير  و  مدرن  بينى  جهان  ساوجى،  محمد   9
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لئون ميناسيان، تاريخ نگار 
ارمنى درگذشت

لئون ميناسيان در سن 92 سالگى درگذشت.
 

به گزارش ايسنا، اين نويسنده و پژوهشگر ايرانى پس از چند روز 
كه در بستر بيمارى بود، در بامداد روز اول ژانويه 2013 ميالدى 

از دنيا رفت. 
روستاى  در  خورشيدى   1299 سال  متولد  ميناسيان  لئون 
بود.  اصفهان  استان  فريدن  شهرستان  در  «خويگان»  ارمنى نشين 
سال 1330 به اصفهان رفت و تا سال 1360 خورشيدى به مدت 30 

سال در مدارس ملى ارامنه جلفا مشغول آموزش بود.

 
سرپرست  عنوان  به  خورشيدى   1346 سال  از  اصفهان  در  او 
چاپخانه  مديريت  به   1351 سال  از  و  جلفا  ارامنه  موزه  افتخارى 
مسؤوليت  سال 1359  از  بازنشستگى  از  پس  و  شد  برگزيده  جلفا 

كتابخانه كليساى وانك نيز به او واگذار شد.
 

كليساى  ساله  بايگانى  شده 350  مدارك  و  اسناد  كه  شد  موفق  او 
وانك را گردآورى و تنظيم كند كه در سال 1362 به چاپ رسيد.

كنار  در  بعد ها  و  كرد  آغاز  كودكى  از  را  نويسندگى  ميناسيان   
تدريس، بخش عمده وقتش را صرف مطالعه و پژوهش مى كرد.

 
او 70 جلد كتاب - 10 جلد به زبان فارسى و 60 جلد به زبان ارمنى 
- درباره تاريخ ارامنه فريدن و جلفا، تاريخ هنر و هنرمندان ارامنه 

اين منطقه، نسخ خطى موجود در موزه جلفا و... نگاشته است.
 برخى از آثار لئون ميناسيان عبارت اند از: «تاريخ سيصد و پنجاه 

«تاريخچه  فريدن»،  ارامنه  ساله 
جلفاى  در  ايران  چاپخانه  اولين 
اصفهان از سال 1638 تا 1972 
ارامنه  «مؤسسه هاى  ميالدى»، 
كتاب هاى  «فهرست  ايران»، 
جلفا»، «چهار  ارامنه  موزه  خطى 
كتاب از سرايندگان و نوازندگان 
«صومعه هاى  فريدن».  ارمنى 
ارمنيان  «تاريخ  ايران»،  ارامنه 
و  يكصد  در  اصفهان  جلفاى 
 ،«1996-1856 اخير  سال  چهل 
رسول  حضرت  از  فرمان  «دو 
«نظر  اميرالمؤمنين»،  حضرت  و 
مختصرى به آيين مذهبى ارامنه 

ارتدوكس» و «ارمنيان ايران».
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مرگ تدريجى يك وجدان 

عذاب وجدان از 
تولد تا مرگ ....

  
افسانه بهرامى

خوابم نمى برد... مدام شب ها غلت مى زنم. صداى 
تيك تاك ساعت ديوانه ام مى كند. تا چشم روى هم 
مى گذارم خودم را پشت فرمان ماشين مى بينم، با 
سرعت مى روم. باران به شيشه ماشين مى خورد، 

مى  افتادن...  صداى  يك  جز  بينم  نمى  چيزى  ديگر 
ايستم، پياده مى شوم. خون از تمام نقاط بدنش راه 
نه!  اما  كنم...  كمكش  جلو  بروم  خواهم  مى  افتاده. 
نمى توانم، اگر مرده باشد چه!دوباره سوار ماشين 
آن  از  و  كنم  مى  فرار  دهم...  مى  گاز  و  شوم  مى 
شب... هر شب همان اتفاق جلوى مرا مى گيرد... اما 

راه فرار از خودم چيست! ...

از ديدگاه متخصصين رفتار شناسى عذاب وجدان 
يا  رفتار  از  پس  معموال  كه  فطرى  است  احساسى 
وجود  به  افراد  تمامى  در  نادرست  هاى  احساس 

مى آيد و به شكل ها و انواع مختلف ديده مى شود 
و نيروى بازدارنده اى است كه در تمام شرايط و 
احوال از وقوع حوادثى كه مغاير با اخالق، اصول 
انسانى و قواعد اجتماعى است، جلوگيرى مى كند.

خيلى  مثل  حس  اين  اگر  كه  اينجاست  سوال  اما 
تمام  در  فطرى  صورت  به  ديگر  هاى  احساس  از 
انسان ها وجود دارد پس چگونه در دنيا اين همه 
چون  اعمالى  دهد؛  مى  رخ  انسانى  خالف  اعمال 
دزدى، دروغ گويى، خيانت، جنايت و قتل و غارت؟ 
بايد  بازدارنده  نيروى  اين  كه  جاست  اين  جواب 
يابد  پرورش  ما  وجود  در  سالگى  شش  تا  (بايد!) 
و نهادينه شود. در اين مقطع است كه بايد مفاهيم 
شود.  فهمانده  ما  به  و...  خوب  و  بد  وزيبا،  زشت 
باره  اين  در  شناس،  روان  رزاقى،  پرويز  دكتر 

كردن  غنى  در  خانواده  محيط  قدر  «هر  گويد:  مى 
عذاب وجدان نقش بيشترى داشته باشد، در فرزند 
البته  كه  كند  مى  پيدا  ترى  پررنگ  حضور  وجدان 
اين كار در صورتى انجام پذير است كه خود پدر 
موضوع  اين  به  خانواده  ديگر  اعضاى  و  مادر  و 
در  كه  مشكالتى  يادآورى  باشند.  داشته  اعتقاد 
نتيجه رفتار هاى نادرست براى افراد بزهكار ايجاد 
شده، يادآورى نصايح و پند هاى حكيمان و علماى 
چه  (هر  ديگران  به  نسبت  آنها  تغييرنگرش  دين، 
احساس  باشند  داشته  ديگران  به  مثبت  نگاه  افراد 
مسووليت بيشترى خواهند داشت.)، ايجاد اين باور 

و  است  ما  كردار  و  اعمال  شاهد  بزرگ  خداى  كه 
مى  بينيم،  مى  را  بد  و  خوب  كارهاى  نتيجه  حتما 

تواند تاثير زيادى در رفتار آنها داشته باشد.»

� سخن گفتن با وجدان
ارزشيابى  هاى  مالك  ترين  بزرگ  كنيد  مى  فكر 
هاى  عقيده  در  كرد؟  پيدا  توان  مى  كجا  را  وجدان 
دينى به شكل گسترده اى به اين مفهوم اشاره شده 
هاى  رفتار  به  نسبت  افراد  اعتقادات  اين  در  است. 
جايى  تا  دارند.  ترى  دقيق  هاى  ارزيابى  نادرست 
مى  اسالم  در  را  متعالى  انسان  يك  نمونه  ما  كه 
بينيم و بارها اشاره شده كه يا ايها الذين آمنوا (اى 
ايمان آورندگان)كسانى هستند كه صاحب وجدان 
هاى  انسان  به  اش  خطاب  االلباب  اولى  يا  هستند. 

داراى وجدان است.

� عذابى كه كنترل نشود
جمعى  و  فردى  هاى  منفعت  و  ها  خوبى  تمام  با 
در  اما  دارد  جامعه  و  فرد  براى  وجدان  عذاب  كه 
صورتى كه كنترل نشود و عمق پيدا كند در كالم 
رفتار  در  ترى  شديد  صورت  در  و  فرد  گفتار  و 
در  است  معتقد  رزاقى  دكتر  شود.  مى  نمايان  فرد 
صورتى كه اين نيروى بازدارنده درونى انسان از 
خود  افراط  اوج  به  و  شود  خارج  خود  تعادل  حد 
با  همراه  زندگى  معمولى  روند  در  اختالل  برسد، 
نشانه هاى عصبى روانى، پرخاشگرى، بهت زدگى 
اضطراب  نقطه)  يك  به  شدن  خيره  صورت  (به 
(مثل  زندگى  معمولى  روند  در  اختالل  يا  درونى، 
اختالل در خواب به صورت پرخوابى يا كم خوابى) 
اختالل در خوردن و حواس پرتى هاى روزانه در 
افراد را به وجود مى آورد كه در شكل پيچيده آن 
فرد سعى در جبران قضايا دارد تا جايى كه گاهى 
رفتار  وجدان  عذاب  از  رهايى  براى  افراد  اوقات 
به  خود  هوشيار  ضمير  از  را  خود  نادرست  هاى 
يادآورى  عدم  با  تا  فرستند  مى  ناخودآگاه  ضمير 
آنها به آرامش سطحى دست پيدا كنند در اين باره 
دكتر رزاقى خاطره اى جالب را براى ما مى گويداز 
مى  بود.او  كشته  را  خود  بزرگ  مادر  كه  پسرى 
از  يكى  شناس  روان  من  كه  اى  دوره  «در  گويد: 
زندان ها بودم، پسر نوجوانى بود كه مادر بزرگش 
را به خاطر پول كشته بود. اين پسر ظاهرا از بابت 
راحت  ديگران  با  خيلى  نبود.  ناراحت  قضيه  اين 
در  عمل  اين  از  ناراحتى  هيچ  و  كرد  مى  برخورد 
او ديده نمى شد اما به محض اينكه خبردار مى شد 
كه من به زندان آمدم، غذا نمى خورد. سرش را به 
در و ديوار مى كوبيد و وقتى از او مى پرسيدند كه 
چه شده با ناراحتى زيادى مى گفت: «روان شناس 

داره مياد.»
فكر مى كنيد چرا؟ او با ديدن من دچار عذاب وجدان 
مى شد. عذاب وجدانى كه در او وجود داشت اما 
او براى رهايى از آن به مكانيسم هاى دفاعى دست 
مى زد و هوشيارانه از اين مكانيسم ها براى كسب 
وجود  درونش  كه  اضطرابى  از  دورى  و  آرامش 
داشت، استفاده مى كرد. راهكارى كه به ظاهر او را 
نجات مى داد اما در اصل گاه و بى گاه به سراغش 

مى آمد و اسيرش مى كرد.

� و به ناگاه كر مى شويم
چرا نمى بيند كه با ديگران چه مى كند؟ چرا نمى 
سخنى  تلخ  تير  به  را  ديگران  دل  چگونه  كه  شنود 

مى شكند و حق و ناحق مى كند؟ آرى درست مى 
آرام  كه  چرا  شنود  مى  نه  و  بيند  مى  نه  او  گويى 
آرام با فراموش كردن نواهاى وجدانش نه چشمى 
برايش باقى مانده نه گوشى! حاال تو از خودت بگو 

تو در چه حالى؟!

� عذاب وجدان افراطى
در زنده كردن عذاب وجدان بايد تعادل را در نظر 
خودكشى،  تعادل،  عدم  صورت  در  كه  چرا  گرفت 
اختالل در شغل و اختالل در رفتار هاى خانوادگى 

در كمين افراد است.
در چنين مواردى براى رسيدن به اعتدال (در عذاب 
وجدان) اين نكات را فراموش نكنيد: «تغيير نگرش، 
افزايش اعتماد به نفس و خودباورى، افزايش جرات 
مندى، در صورت اختالل بسيار شديد مراجعه نزد 

روان شناس يا روان پزشك.»

� وجدان خفته مردها
تحقيقات منسجمى در رابطه با تفاوت ميزان بروز 
اما  است  نشده  انجام  مرد  و  زن  در  وجدان  عذاب 
برخى روان پزشكان بر اساس شواهد بالينى بر اين 
اعتقادند كه در مردان بر اساس مسايل هورمونى و 
نقش هاى اجتماعى عذاب وجدان حضور كم رنگ 

ترى نسبت به زنان دارد.

� اعتماد به نفس باالتر، عذاب وجدان بيشتر
افرادى كه اعتماد به نفس بااليى دارند، عذاب وجدان 
بيشترى را تجربه مى كنند اما بر اساس اظهارات 
اين  اخالقى  وجدان  كه  تفاوت  اين  با  رزاقى  دكتر 
در  است.  تر  صحيح  حال  عين  در  و  بيشتر  افراد 
حالى كه افراد با اعتماد به نفس پايين وجدان هاى 
خود  عدم  با  زيرا  دارند  معقول  نا  و  گونه  افراط 
باورى و عدم پذيرش خود هرگونه رفتار خود را 
همواره  و  دهند  مى  قرار  عتاب  و  سرزنش  مورد 

مورد مذمت وجدان اخالقى خود قرار مى گيرند.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى 
رفع  و  بنفس  اعتماد  كسب   , ها  نگرانى  ها -  ,ترس  ناخواسته  عادتهاى  ترك   ,

خجالت , ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات

Tel: 020 7221 5763 
Mob: 07961 447116 
10 Harley Street W1

علوم اجتماعى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

اعصاب لندن
عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم 
هيپنوتيزم درمانى و دادن مدرك تائيد شده از 

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

تهديد، بچه ها را لجباز مي كند
را  بچه ها  تهديد  معتقدند،  روانشناسان 
كودكان  در  لجبازي  و  مي كند  لجبازتر 
معموًال از سن يك سالگي آغاز مي شود حتي 
مي تواند با رفتارهاي نادرست اطرافيان در 

كودك به وجود  آيد. 

كودكان براي پيدا كردن خود و جايگاهشان 
خودشان  مي خواهند  اين كه  دليل  به  گاهي 
مي كنند  لجبازي  كنند،  ثابت  اطرافيان  به  را 
لحظه  اين  در  والدين  عملكرد  بهترين  و 
به  كنند  سعي  و  نشوند  دلگير  كه  است  اين 
صورت امري و دستوري با كودك صحبت 

نكنند بلكه به او كمك كنند. 

بايد به تدريج كودك را نسبت به كاري كه 
را  قواعدتان  و  كنيد  آماده  دهد  انجام  بايد 
خيلي روشن و قابل درك براي او بيان كنيد.
انتخابي  صورت  به  را  مطالب  بايد  والدين 
براي كودكان بيان كنند و از فرمان و دستور 

دادن به فرزندان خود جلوگيري كنند. 
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گوگل به آينده مى رود 

اينترنتى  جستجوى  براى  تنها  پيش  سال  ده  از  كمتر  كه  گوگل 
استفاده مى شد، امروزه با گسترش قابليت ها و سرويس هايش به 
يك غول بزرگ اينترنتى تبديل شده است. حاال اين شركت با معرفى 

APIهاى تبديلى وارد دنياى آفالين نيز مى شود.
در  مشاغل  به  كه  است  جديدى  تبليغاتى  پروژه  تبديلى،  APIهاى 
است  مدتى  گوگل  كند.  مى  كمك  فرد  هر  براى  پروفايل  يك  توليد 
تمركز خود را روى ذخيره سازى اطالعات جستجوى كاربران قرار 
داده است و مى تواند تبليغات خاصى را به افراد خاص هدايت كند. 
مثال اگر كسى به موسيقى كالسيك راك عالقه دارد، تبليغ سى دى 
هاى جيمى هندريكس را بيشتر از بقيه تبليغات در اينترنت خواهد 

ديد.
اما APIهاى تبديلى اين اقدام را يك مرحله جلوتر خواهد برد؛ اين 
پروفايل ها نه تنها بر اساس جستجوهاى كاربران، بلكه براساس 
خريدهاى آفالين آنها نيز شكل مى گيرد. گوگل اين پروژه جديد را 
در بالگش رونمايى كرد. در اين بالگ آمده است: «تبليغات آنالين 
به تبادالت آفالين نياز دارد. براى به دست آوردن اين فاصله خالى 
و حساب صحيح آن در تبليغات آنالين، نسخه بتاى APIهاى تبديلى 

را براى ارسال خودكار خريدهاى آفالين ايجاد كرده ايم.»
اين APIها اطالعاتى از جمله تبادالت درون فروشگاهى را نيز در 
تا  شود  انجام  بايد  احتياط  براى  نيز  مواردى  البته  گيرد.  مى  بر 
اطالعات كاربران امن بماند؛ اما اگر خريد آفالين از سوى كاربر در 

تبليغات آنالينش نيز نشان داده شود، نبايد تعجب كرد.
نگر،  آينده  مخترع  است؛  خبرسازشده  شركت  اين  ديگر،  طرف  از 
رى كورزويل كه تحليل هاى بى سابقه و جالبش از دنياى فناورى 
همه را مجذوب خود كرده است، در بالگ خود اعالم كرده بزودى 

به گوگل مى پيوندد.
كه  اين  خواهدشد.  مشغول  گوگل  در  مهندسى  مدير  سمت  در  او 
اما  نشده  مشخص  فعال  دارد،  هايى  مسئوليت  چه  دقيقا  كورزويل 
 Google به نظر مى رسد نخستين تصميمات وى در آزمايشگاه

X تاثيرگذار باشد.
كورزويل كه اين اطالعيه را در وب سايت شخصى خود منتشر مى 

كرد، نوشته است:
ماشين  چون  هايى  فناورى  بعد،  دهه  يك  حدود  گفتم   1999 سال 
هاى خودكار و تلفن هاى همراهى را خواهيم ديد كه قابليت پاسخ 
گوگل  برويم؛  جلوتر  به  دهه  يك  دارند.  را  مان  سواالت  به  دهى 
ماشين هاى خودكار را معرفى كرده است و امروزه افراد زيادى 
سواالت خود را از گوشى هاى اندرويدى شان مى پرسند. از اين 
ترين  سخت  روى  اميدوارم  و  خوشحالم  ام،  پيوسته  گوگل  به  كه 
مشكالت علم رايانه كار كنيم تا ديدگاه غيرواقعى دهه آينده فناورى 

را به واقعيت تبديل كنيم.
انتخاب كورزويل از سوى گوگل زمانى جالب توجه مى شود كه 
سخنان اريك اشميت، رئيس هيات مديره فعلى گوگل و مديرعامل 
ها  آدم  بدهيم  اجازه  كه  اين  بياوريم:  ياد  به  را  شركت  اين  اسبق 
مصاحبه  در  همچنين  او  است.  اشتباهى  كار  شوند،  سوارخودرو 
اى پيش تر گفته بود: به نظر من، مردم نمى خواهند گوگل جواب 
بدهد، مردم مى خواهند گوگل به آنها بگويد چه  سواالت شان را 

كارى را االن انجام دهند.
انتقال زندگى از ذهن خود به هوش ماشينى و اتوماسيون دقيقا با 

ذهنيت كورزويل از آينده همخوانى دارد.
بسيارى معتقدند كورزويل كه نظريه Singularity را مطرح كرده 
است يك طراح علمى ـ تخيلى است؛ اما گوگل اعتقاد دارد با كمك 
ديدگاه هاى او مى تواند علمى ـ تخيلى را به واقعيت نزديك تر كند.

  

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
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
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و سال های 
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در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 
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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  

 سپتامبر 15شروع ترم جديد 

«نيوزويك» كاغذى به تاريخ پيوست
سال،   80 حدود  از  پس  آمريكا  چاپ  «نيوزويك»  مشهور  مجله 
انتشار نسخه كاغذى خود را متوقف كرد. اين نشريه پس از اين 
روز  به  روز  اينترنت  مى شود.  منتشر  اينترنتى  صورت  به  تنها 

عرصه را بر نشريات كاغذى تنگ تر مى كند.
 به گزارش دويچه وله، روز دوشنبه (31 دسامبر/ 11 دى) آخرين 
صفحه  روى  شد.  بازار  راهى  «نيوزويك»  مجله  كاغذى  نسخه 
نخست اين نسخه تصويرى هوايى از ساختمان انتشارات مجله در 
محله «منهتن» نيويورك چاپ شده بود. روى تصوير تيترى شبيه 

به عبارت هاى توئيترى به چشم مى خورد: نسخه آخر.

اين تيتر كوتاه و دوپهلو نشان مى داد كه مجله يادشده از اين پس 
سردبير  براون،  تينا  شد.  خواهد  منتشر  ديجيتال  صورت  به  تنها 
«تنها  نوشت:  «كاغذى»  سرمقاله  آخرين  از  بخشى  در  نيوزويك، 
بهبود شرايط انگيزه تغيير نيست، بلكه گاهى تغيير ضرورى است».

«نيوزويك» در فوريه 1933 توسط يكى از روزنامه نگاران «تايم» 
متحمل  دائم  به طور  اخير  سال هاى  در  مجله  اين  شد.  تاسيس 
ماه  در  كاليفرنيايى،  ميلياردر  هرمن،  سيدنى  مى شد.  مالى  ضرر 
 The اوت 2010 اين مجله را خريد و با تحريريه وب سايت خبرى
در  تغييرى  اما  سرمايه گذارى،  اين  آميخت.  هم  در   Daily Beast
وضعيت مالى مجله نيوزويك ايجاد نكرد. با مرگ هرمن در سال 

2011 پشتيبانى مالى از نسخه كاغذى مجله متوقف شد. 

داشت  خواهد  نام  گلوبال»  «نيوزويك  مجله  اين  اينترنتى  نسخه 
براون (سرمايه گذار)  خانواده  اعالم  بر  بنا  بود.  نخواهد  مجانى  و 
«نيوزويك گلوبال» صاحب نظرانى را مخاطب خود قرار خواهد داد 
كه «دائم در راه» هستند و عالقه دارند «در قالبى فاخر» در جريان 
يكسو  از  خوانندگان  شمار  كاهش  گيرند.  قرار  جهان  روز  اخبار 
ديگر  سويى  از  اينترنتى  پايگاه هاى  به  بازرگانى  تبليغات  انتقال  و 
است.  كرده  روبه رو  مشكل  با  را  كاغذى  مجله هاى  و  روزنامه ها 
آلمانى  روزنامه  نيز   (2012 نوامبر  (ميانه  پيش  ماه  دو  از  كمتر 
«فرانكفورتر روندشاو» به داليلى مشابه اعالم ورشكستگى كرد. 

اين روزنامه براى نخستين بار در اوت 1945 منتشر شده بود. 
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بيماري قاتل 20ساله 
آمريكايي چيست؟

كارشناسان در واكنش به گزارش هاي حاكي از كشتار در يك مدرسه 
ابتدايي در ايالت كانكتيكات آمريكا به دست پسر 20 ساله مسلح و اينكه 
به نشانگان آسپرگر مبتال بوده است، مي گويند ارتباطي ميان اين اختالل 

رشدي و خشونت وجود ندارد...
نشانگان آسپرگر شكل ماليمي از بيماري اوتيسم است و در اغلب موارد 
مشخص  اجتماعي  انزواي  و  ديگران  با  ارتباط  برقراري  در  اشكال  با 

مي شود.
استاديار  و  روان شناس  الجسون،  اليزابت  آسوشيتدپرس،  گزارش  به 
آشكاري  «رابطه  مي گويد:  لس آنجلس  در  كاليفرنيا،  دانشگاه  در  باليني 

ميان آسپرگر و رفتار خشونت آميز وجود ندارد.»

مدرسه  يك  در  پيش  هفته  كه  النزا  آدام  درباره  چنداني  اطالعات  هنوز 
ابتدايي در شهر نيوتاون دست به كشتار مسلحانه زد، در دست نيست. 
در  او  تيراندازي  و  بود  كشته  را  مادرش  مدرسه  به  رفتن  از  پيش  او 
مدرسه باعث مرگ 20 كودك كم سن و 6 نفر از كارمندان مدرسه شد. او 
پس از اين كشتار با شليك گلوله به زندگي خود هم خاتمه داد. مقامات 
بود.  شده  داده  آسپرگر  نشانگان  تشخيص  او  براي  مي گويند  محلي 
همكالسي هاي دبيرستاني و اطرافيان او را فردي باهوش، اما به شدت 
اين  مي گويند  كارشناسان  كرده اند.  توصيف  تنها  و  مضطرب  خجالتي، 

نشانه ها ممكن است با آسپرگر تطبيق داشته باشد.

پژوهش ها نشان داده است افراد دچار اوتيسم ميزان باالتري از رفتارهاي 
پرخاشگرانه، طغيان هاي خشم، هل دادن ديگران يا فريادهاي خشم آلود 
بروز مي دهند، اما به گفته كارشناسان، نوع خشونت برنامه ريزي شده و 
عمدي  اي كه در اين حادثه تيراندازي وجود داشت، موضوع ديگري است.

خفيف  موارد  از  طيفي  صورت  به  كه  است  رشدي  اختالل  يك  اوتيسم 
تا شديد ديده مي شود. آسپرگر را شكل خفيفي از اوتيسم مي دانند. هم 
يا  رفتارها  اجتماعي،  مهارت هاي  در  اشكال  با  آسپرگر  هم  و  اوتيسم 
مشخص  ديگران  با  ارتباط  برقراري  در  اختالل  و  تكرارشونده  عاليق 
مي شوند. افراد مبتال به آسپرگر، برخالف مبتاليان به اوتيسم، تاخير در 

رشد ذهني يا حرف زدن ندارند.

به گفته كارشناسان، افراد داراي نشانگان آسپرگر گرايش به تمركز بر 
اوتيسم  به  مبتال  افراد  البته  هستند.  قانون  مطيع  بسيار  و  دارند  قواعد 
مانند  ديگري  رواني  سالمت  مشكالت  دچار  گاهي  مشابه  اختالل هاي  و 
هم  اجباري  وسواسي-  اختالل  يا  دوقطبي  اختالل  اضطراب،  افسردگي، 
هستند، بنابراين در مورد عامل كشتار در دبستان ممكن است مشكالت 

ديگر سالمت رواني زمينه ساز اين رفتار خشونت آميز شده باشد.

فضاي كسب و كار 50 سال آينده
مترجم: مريم رضايى

ده سال پيش، فيس بوك وجود نداشت. ده سال قبل از آن، اينترنت 
ظهور  چيزى  چه  آينده  سال  ده  كه  مي داند  كسى  چه  حاال  نداشتيم. 

مي كند كه دنياى كارى ما را تحت تاثير قرار دهد؟ 
 با اينكه نرخ بيكارى در بيشتر نقاط دنيا افزايش يافته، اما باالخره 
وضعيت اشتغال رونق خواهد يافت، البته مطمئنا مثل گذشته نخواهد 
كار  و  شويد  حاضر  كارى  محيط  در  حتما  نيست  الزم  احتماال  بود. 
كارى  محيط هاي  شاهد  احتماال  آينده  در  بگيريد.  حقوق  و  كنيد 
منعطف تر، مستقل تر، مشاركتى تر و در ضمن ناامن تر خواهيم بود. 
چنين فضايى با مشاركت نسل جديد و حضور بيشتر زنان در محيط 
كار به وجود خواهد آمد. بانك بين المللى HSBC طى يك نظرسنجى 
گسترده، وضعيت كارى در 50 سال آينده و تغييرات احتمالى در اين 

حوزه را مورد بررسى قرار داده است. 

وظايف مساوي براي زنان و مردان
مراقبت  براى  معتقدند  نظرسنجى  اين  در  پاسخ دهندگان  از  بسيارى 
از كودكان، تغييرات گسترده اي در تقسيم كار به وجود خواهد آمد، 
به طورى كه 60 درصد معتقدند در 50 سال آينده وظيفه مراقبت از 
شد. 37  خواهد  تقسيم  مردان  و  بين زنان  به نسبت 50/50  كودكان 
درصد ديگر معتقدند زنان همچنان گزينه اصلى مراقبت از كودكان 
در اكثريت موارد خواهند بود، در حالى كه 3 درصد معتقدند در سال 

2061 به احتمال زياد مردان خانه نشين مي شوند. 
اعالم  نيز   ،HSBC بانك  جهانى  تحقيقات  رييس  كورتيس،  برونوين 
اهميت  آينده  در  همچنان  كسب وكار  در  موفق  الگوهاى  كه  كرده 
خواهند داشت، به خصوص در حوزه هايى كه زنان نقش كمرنگ ترى 
به  بوده اند،  موافق  موضوع  اين  با  هنگ كنگى  پاسخ دهندگان  دارند. 
طورى كه 49 درصد آنان گفته اند الگوهاى موفق زن مهم ترين عامل 
در تشويق بيشتر زنان براى مشاركت در حوزه هاي علم و تكنولوژى 
هستند. وظيفه بنگاه هاي اقتصادي در تشويق به ايجاد تنوع جنسيتى 
بيشتر در محيط كار نيز مساله اى كليدى باقى خواهد ماند. بيش از 
نيمى از افراد شركت كننده در اين نظرسنجى (51 درصد) معتقد بودند 
كه كارفرمايان بيشترين مسووليت را در تشويق زنان جوان به ايفاى 
كارفرما  از  پس  انگلستان  و  آمريكا  در  دارند.  كسب وكار  در  نقش 
والدين، دولت و رسانه ها مسوول هستند، درحالى كه در ژاپن بر نقش 
رييس  باگنالد،  كارول  گفته  به  است.  شده  تاكيد  همه  از  بيش  دولت 
زن  جهاني  روز  اهميت  بر  سازمان  اين   ،HSBC منطقه اي  بازرگانى 
در اين زمينه تاكيد دارد و اينكه كارفرمايان بايد از اين فرصت براى 

پيشرفت هاى آينده استفاده كنند. 
به گفته وى، كارى كه امروز انجام مي شود، بر نسل آينده زنان جوان 

كه وارد بازار كار مي شوند، تاثيرگذار است. 

جلسات كارى بدون حضور فيزيكى
تقريبا سه چهارم (70 درصد) پاسخ دهندگان به اين نظرسنجى گفته اند 
كه شبكه سازى مجازى تاثير قابل توجهى بر وضعيت كارى در آينده 
خواهد داشت، به طورى كه نسبت جلسات رودررو و جلسات مجازى 

را 50/50 خواهد كرد. تنها 14 درصد پاسخ دهندگان فكر مي كردند كه 
جلسات كارى آينده به طور كامل به صورت مجازى برگزار خواهد 

شد. 

مديران انعطاف پذير
شدن،  عامل  مدير  صورت  در  افراد  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در 
نه،  يا  مي دهند  قرار  خود  كار  دستور  در  را  منعطف  كارى  شرايط 
اعالم  درصد   20 تنها  كه  طورى  به  دادند،  منفى  پاسخ  افراد  بيشتر 
كردند كه انعطاف پذيرى در كار را در پيش مى گيرند. به هر حال، در 
ژاپن، 49 درصد پاسخ دهندگان محلى گفته اند كه هم مردان و هم زنان 
به كار انعطاف پذير در آينده روى مي آورند، در حالى كه 29 درصد 

اگر مديرعامل شوند، اين سياست را اجرا نخواهند كرد. 

مديران كم سن و سال
اين روزها به طور كلى تحولى قطعى در سن مديران در حال وقوع 
نسل  تغيير  به  مشهود  نيازى  چرا  و  مي افتد  اتفاق  اين  چرا  است. 
احساس مي شود؟ رهبران جوان به تجربه و خرد همكاران مسن تر 
در  سرعت  به  سازمان ها  كسب وكار،  دنياى  در  اما  دارند.  نياز  خود 
حال رشدند. بنابراين مجبورند مرتب تغيير شكل بدهند تا به كارايى 
بيشترى دست يابند و سودآورى خود را تضمين كنند. چارلز هندى، 
نويسنده و استاد حوزه مديريت و رفتار سازمانى، كه مدت ها پيش 
طى  بود،  كرده  پيش بينى  را  كار  محيط  و  كسب وكارها  شكل  تغيير 
آينده،  مديران  كه  بود  كرده  عنوان   ،2009 سال  در  مصاحبه اي 
مديرانى كم سن و سال خواهند بود. از نظر وى، بنگاه هاي اقتصادى 

آينده توسط مديرانى زير 40 سال اداره خواهند شد.
منطق او اين است كه چون همه چيز به سرعت در حال تغيير است، 
وفق  تغييرات  اين  با  را  خود  روانشناسى  نظر  از  بتوانند  بايد  افراد 
دهند. وقتى سن شما بيشتر مى شود، به طور طبيعى كندتر مي شويد 
را  خود  مديريتى  موقعيت هاي  كمتر  باال  سنين  در  افراد  بنابراين  و 
براى مدت طوالنى حفظ خواهند كرد. البته سازمان هايى كه تيم هاي 
استفاده  قديمى تر  افراد  تجربه  از  همچنان  دارند،  كوچك ترى  داخلى 

مي كنند. 
موسسه مك كينزى در گزارش فصلى خود در دهه 90 ميالدى كه 
در  بود  كرده  پيش بينى  بود،  استعداديابى»  براى  آن «جنگ  موضوع 
متولد  زادوولد  افزايش  اوج  زمان  در  كه  كارى  نيروى  خروج  نتيجه 
كمتري  جمعيت  جديد(كه  نسل  ورود  و  كار  چرخه  از  بودند،  شده 
يكى  و  شده  داغ تر  سال  به  سال  استعداديابى،  براى  جنگ  داشتند)، 
مسووليت هاى  پايين ترى  سنين  در  افراد  كه  است  اين  آن  اثرات  از 

مديريتى را بر عهده مي گيرند. 
شركت هايى كه جنگ براى استعداديابى را درك مي كنند، اگر مطمئن 
نسبت  مى مانند،  باقى  سازمان  در  جوان  استعدادهاى  اين  باشند 
وجود  به  آنان  براى  بيشترى  مديريتى  فرصت هاي  قبلى  نسل  به 
مي آورند. البته جوانانى كه در رشته اي تخصص به دست مي آورند، 
بيشتر ترجيح مي دهند رهبرى سازمانى را كه خود تاسيس كرده اند 
به دست بگيرند و پيش بينى مي شود طى 20 سال آينده، آن دسته از 
جوانانى كه به كارهاى شركتى روى مي آورند، بيشتر خوداشتغالى 
نسل  مديران  سن  بنگريد،  كه  حيث  هر  از  حال،  هر  به  باشند.  داشته 

آينده رو به كاهش است.
 edge online :منبع

«الويس پريسلى» و «بيتلز» بارديگر 
ركورد شكستند

ركورد بيشترين امضاى جعل شده براى دومين بار به نام «الويس 
پريسلى» و گروه موسيقى «بيتلز» ثبت شد. 

مشهور  افراد  يادگارى هاى  اعتبار  بررسى  سرويس  اعالم  بنابر   
و  آمريكايى  سرشناس  خواننده  پريسلى،  الويس   ،(PSA/DNA)
كه  هستند  دنيا  مطرح  و  محبوب  چهره هاى  «بيتلز»  موسيقى  گروه 
خود  به  را  شده  جعل  امضاى  بيشترين  ركورد  دومين بار  براى 
اختصاص دادند. سومين شخصيت شناخته شده اى كه در دو سال 
فضانورد  آرمسترانگ»  «نيل  شده،  جعل  بارها  امضايش  گذشته 
سرشناس است. وى اولين انسانى بود كه روى كره ماه قدم گذاشت 
و در ماه جوالى درگذشت. به گزارش بى بى سى، «جان. اف كندى»، 
رييس جمهور پيشين آمريكا در رتبه  چهارم اين فهرست قرار دارد. 
همچنين نام «مايكل جكسون»، خواننده معروف آمريكايى نيز در اين 

رتبه بندى به چشم مى خورد. 
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فرهنگسراى پارسيان
.ترجمه رسمى و غير رسمى 

.آموزش زبان انگليسى و فارسى   
.آموزش هنر معرق ايرانى و قبول سفارشات
با همكارى  گروهى از برجسته ترين اساتيد

با 35 سال تجربه
07909512900 - 02085371591

آنهــا كـه 
بردند، آنها 
كه باختنـد!

دنيـاى فن آورى در سال 
2012 اتفـاق هاى عجيـب 
و غريبــى را تجربه كرد

سال 2012سالى با تحوالت و جنجال هاى بسيار 
در دنياى فن آورى و وب و اتفاق هاى غيرمنتظره 
خوش بينانه  پيش بينى هاى  باوجود  برخى  بود. 
برخى  و  خوردند  شكست  تازه  پروژه هاى  در 
در  يافتند.  وسعت  ناظران  ناباورى  در  پروژه ها 
آخرين روزهاى سال 2012، سالى كه دنياى وب 
همراه  بسيارى  تازه هاى  و  جنجال  تحوالت،  با 
بود، سايت «مشبل» كه اخبار فن آورى را پوشش 
و  شركت ها  چهره ها،  برخى  از  ليستى  مى دهد، 
در  كه  ميالدى  جارى  سال  در  فن آورى  ابداعات 
را  شدند  بازنده  يا  برنده  وب  پرهياهوى  دنياى 

انتخاب و معرفى كرده است. 

با  اينكه  به  رغم  محصوالت  يا  شركت ها  برخى 
روبه رو  كاربران  اشتياق  و  رسانه اى  جنجال 
بازندگان  ليست  در  نهايى  نتيجه گيرى  در  بودند، 
در  چندان  اينكه  با  نيز  برخى  گرفته اند.  قرار 

جاي  برندگان  ليست  در  نشدند،  پررنگ  رسانه ها 
گرفته و پيش بينى مى شود كه در سال 2013نيز 
با موفقيت چشمگيرى روبه رو شوند. اين شما و 
اين برندگان و بازندگان دنياى فن آورى در سالى 

كه قرار بود دنيا نابود شود! 

پالت فرم «رديت» 
بخش  به ويژه  «رديت»،  اجتماعى  وب سايت 
معروف «من... هستم، هرچه مى خواهيد بپرسيد» 
به عنوان يكى ديگر از برندگان سال 2012معرفى 
لينك  مى توانند  كاربران  وب سايت  اين  در  شدند. 
اين  امسال  گذارند.  اشتراك  به  و  ارسال  مقاله  و 
خود  معروف  بخش  براى  شد  موفق  وب سايت 
را  پال  ران  يا  كلبر  استيون  مثل  مهمى  مهمانان 
دعوت كند تا به سواالت كاربران پاسخ دهند. اما 

شگفتى بزرگ سال حضور ناگهانى باراك اوباما، 
وب سايت  در  آمريكا  متحده   اياالت  رئيس جمهور 

رديت بود تا كاربران هرآنچه كه مى خواهند از او 
بپرسند. كاربران اين وب سايت نيز واقعا هرآنچه 
سياست  از  پرسيدند؛  اوباما  داشتند،از  دوست 
محبوب  بسكتبال  بازيكنان  تا  گرفته  اجتماع  و 

رئيس جمهور و غذاى موردعالقه اش. 

سال موفق «مايكروسافت» 
كمپانى مايكروسافت كه چندسالى بود از روزهاى 
اوج خود دور شده بود، سال 2012را با موفقيت 
حوزه   در  قديمى  كمپانى  اين  گذاشت.  سر  پشت 
فن آورى و وب امسال سيستم عامل ويندوز 8را 
چشمگيرى  تفاوت هاى  قديمى تر  نسخه هاى  با  كه 
را  است  پايه اى تر  و  به روزتر  مراتب  به  و  دارد 
گذشت  كه  سالى  در  مايكروسافت  كرد.  رونمايى 
پلت فرم تلفن هاى ويندوز را نيز به روز كرد و ارتقا 

تلفن هاى  در  را  بهترى  و  تازه  سخت افزار  و  داد 
هوشمند خود به كار گرفت. مايكروسافت امسال 
وارد بازار رقابت تبلت ها نيز شد و از اولين تبلت 
خود رونمايى كرد كه با استقبال نسبتا چشمگير 
نام  تحوالت  اين  مجموع  شد.  روبه رو  كاربران 
سال  برندگان  فهرست  در  را  قديمى  كمپانى  اين 

2012قرار داده است.

شان پاركر و پروژه «اير تايم» 
«اير  پروژه   ديگر  كاربران  از  برخى  حتى  شايد 
با  ويدئويى  زنده  چت  امكان  براى  كه  تايم» 
استفاده از شناسه  كاربرى فيس بوك است را به 
ياد هم نياورند. شان پاركر كه پيش از اين يكى از 
روساى شبكه  اجتماعى فيس بوك بود اين پروژه 
كرد.  تاسيس  بسيار  خبرى  سروصداى  با  را 
چهره هاى  از  سرويس  اين  رونمايى  مراسم  در 
و  كرد  دعوت  جيم كرى  مثل  سينمايى  مشهور 
مدعى بود كه اين تحولى مهم در امكان چت در وب 
خواهد بود. پروژه  «اير تايم» اما از اقبال كاربران 
جذب  را  اندكى  كاربران  تنها  و  نشد  برخوردار 
كرد. نام اين پروژه حتى در اخبار تكنولوژى سال 
ناموفق  پروژه  اين  است.  شده  ناپديد  2012نيز 
شده  سال 2012شناخته  اصلى  بازندگان  از  يكى 
سال  در  مى كنند  پيش بينى  كارشناسان  برخى  و 

2013 اين پروژه به شكست كامل خواهد رسيد.

ماريسا ماير، رئيس جديد «ياهو» 
طاليى»  «دختر  لقب  با  سال ها  كه  ماير»  «ماريسا 

گوگل شناخته مى شد و مدت ها در كمپانى گوگل 
بود،  كرده  تالش  و  كار  اصلى  روساى  كنار  در 
سروصداى  با  كه  پيش بينى  غيرقابل  اقدامى  در 
مدير  عنوان  به  خود  سمت  از  بود  همراه  بسيار 
پژوهش هاى گوگل استعفا كرد و پيشنهاد رياست 
روبه رو  بسيارى  مشكالت  با  كه  «ياهو»  كمپانى 

بود را پذيرفت.
 «ماير» در همين چندماهى كه كار خود را شروع 
و  است  توانايى  مدير  كه  داد  نشان  است  كرده 
مى تواند ياهو را از پسرفت بازدارد. كمپانى ياهو 
«فليكر»  عكس  آپلود  سرويس  اخير  ماه هاى  در 
كاربران  جذب  به  موفق  و  داد  سروسامان  را 
بيشترى براى اين سرويس شد. مليسا ماير موفق 
ياهو  كمپانى  براى  تازه اى  تجارى  شركاى  شد 
اپليكيشن  مثل  كوچكى  پروژه هاى  و  كرده  جذب 
براى  هوشمند  تلفن هاى  ويژه   كه  «استمپد» 
را  است  غذايى  و  فرهنگى  عاليق  اشتراك گذارى 
كند.  اضافه  ياهو  مجموعه   به  فنى  تيم  همراه  به 
در  ياهو  كه  مى كنند  پيش بينى  وب  كارشناسان 
مليسا  درست  و  حرفه اى  مديريت  2013با  سال 
به  و  كرد  خواهد  تجربه  را  موفق  سالى  ماير 

روزهاى اوج خود نزديك خواهد شد. 

«اينستاگرام»، پروژه اى با برد و باخت 
همزمان 

اشتراك گذارى  و  اديت  اپليكيشن  محبوب ترين 
عكس تلفن هاى هوشمند و تبلت يعنى اينستاگرام 
به  همزمان  كارشناسان  كه  است  پروژه اى  تنها 
عنوان برنده و بازنده سال 2012ياد مى كنند. اين 
كاربر  به 40ميليون  نزديك  كه  محبوب  سرويس 
را  خود  2012نرم افزار  سال  در  دارد،  جهان  در 

به روز كرد و ارتقا بخشيد. 

و  پرژه  اين  دالر  ميليارد  يك  قيمت  به  فيس بوك 
كنترل  حاال  فيس بوك  خريد.  را  آن  تيم  اعضاى 
اولين  دارد.  اختيار  در  را  محبوب  سرويس  اين 
ضرر اين كنترل پايان همكارى دوستانه و نزديك 
اينستاگرام و توئيتر بود. در اينستاگرام قابليتهاى 
از  استفاده  با  كه  شده  قرارداده  خوبى  تصويرى 
آنها كاربران عكس خود را قبل از ارسال بر روى 
شبكه اينترنت بسيار جذابتر مى كنند . اينستاگرام 
در آخرين روزهاى سال 2012نيز اعالم كرد روز 
خواهد  تغيير  را  كاربرى  2013شرايط  16ژانويه 
را  كاربران  عكس هاى  مى تواند  اينستاگرام  و  داد 
بفروشد.  تجارى  شركت هاى  به  آنها  اطالع  بدون 
روزهاى  در  اينستاگرام  كاربران  حيرت  و  خشم 
اخير به اوج رسيده است و برخى كاربران حساب 
حذف  و  بسته  را  اينستاگرام  در  خود  كاربرى 
كرده اند. روندى كه به نظر مى رسد در روزهاى 

آينده شدت خواهد گرفت. 

سرويس عكس «كالر» 
به  براى  سرويسى  ابتدا  در  اپليكيشن  اين 
بعدتر  كمى  بود،  آيفون  در  عكس  اشتراك گذارى 
امكان به اشتراك گذارى ويدئو را هم اضافه كرد. 
با اين حال در سالى كه گذشت موفق به جلب نظر 
كاربران نشد. اين اپليكيشن سپس امكان عضويت 
تا  كرد  اضافه  را  فيس بوك  كاربرى  شناسه   با 
شايد با اين شيوه بتواند تعداد بيشترى كاربر را 
جذب كند. با اين حال در رقابت با اينستاگرام، كالر 
دالر  41ميليون  مجموع  با  و  بود  بازنده  ابتدا  از 
متوقف  كامل  شكل  به  آورد،  بار  به  كه  ضررى 

شد.

طراحــى وب سايــت
در كمترين زمان با بهترين كيفيت

   07811000455 -  02071935592
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خفن ترين 
هكرهاى دنيا!

 

فرد نفوذى به داخل سيستم نامه هاى الكترونيكى 
پايگاه مطالعاتى آب و هوا در انگلستان، نامه ها و 
منتشر  اينترنت  روى  بر  پايگاه  اين  از  را  مداركى 
كرده كه نشان مى دهد دانشمندان با پيچيده كردن 
تئورى  باوراندن  قصد  مردم  فريب  و  اطالعات 
گرماى جهانى را دارند اما دانشمندان اعالم كرده 
اند متن اين نامه ها تغيير پيدا كرده و تنها نشان 
بى  گفتگوهاى  حال  در  دانشمندان  كه  دهند  مى 
پرده و صريح در رابطه با بحران گرماى جهانى 

بوده اند.
جهان  هكرهاى  مشهورترين  از  ليستى  ادامه  در 

كه هر يك خسارات قابل توجهى را به شركتهاى 
مختلف وارد آورده اند و در نشريه تلگراف منتشر 

شده است، ارائه مى شود.
� كوين ميتنيك:

شايد يكى از مشهورترين هكرهاى جهان در نسل 
خود كوين ميتنيك باشد. وزارت دادگسترى اياالت 
”بزرگترين  عنوان  به  فرد  اين  از  آمريكا  متحده 
مجرم رايانه اى در تاريخ آمريكا“ ياد مى كند. وى 
با نام مستعار Hacker Poster Boy به سيستم 
رايانه اى برخى از مهمترين شركتهاى فناورى و 
موتوروال  و  فوجيتسو  نوكيا،  قبيل  از  ارتباطاتى 
توسط   1995 سال  در  سرانجام  وى  كرد.  نفوذ 
اتهام  چندين  به  اعتراف  با  و  شده  بازداشت   FBI
پس  شد.  محكوم  زندان  سال  پنج  به  شده  وارد 
رياست  اكنون  ميتنيك   2000 سال  در  آزادى  از 
شركت مشاور ايمنى رايانه اى را به عهده داشته 
اجتماعى  مهندسى  عنوان  به  هك  تكنيكهاى  از  و 

ياد مى كند.
� كوين پولسن:

نفوذ به خطوط تلفنى ايستگاه راديويى لس آنجلس 
به منظور برنده شدن در رقابت تلفنى كه ايستگاه 
رسوايى  اولين  بود،  آن  اجراى  حال  در  راديويى 
فعاليتهاى هكرى پولسن به شمار مى رود. وى با 
نام مستعار ”دانته تاريك“ جرائم رايانه اى ديگرى 
تجسسهاى  هاى  داده  پايگاه  كردن  هك  قبيل  از 
شد.  دستگير  آن  از  پس  و  شده  مرتكب  را  فدرال 
در  را  نگارى  روزنامه  حرفه  آزادى  از  پس  وى 

پيش گرفته است.
� آدرين المو:

المو به دليل استفاده از كافى شاپها، كتابخانه ها 
بى  ”هكر  به  خود  فعاليتهاى  براى  ها  نت  كافى  و 
وى  فعاليتهاى  بيشتر  بود.  يافته  شهرت  خانمان“ 
در نفوذ به شبكه هاى رايانه اى شركتهاى مختلف 
به  ها  شبكه  اين  ضعف  نقطه  و  نقص  گزارش  و 
بزرگترين  از  يكى  بود.  ها  شبكه  مالك  شركتهاى 
و  تايمز  نيويورك  شبكه  به  نفوذ  المو  ادعاهاى 

افزودن نام خود به پايگاه داده هاى متخصصان 
اين پايگاه بوده است. المو نيز اكنون يك روزنامه 

نگار است.
� استفن وزنياك:

وى به دليل اينكه يكى از بنيانگذران شركت اپل به 
شمار مى رود از شهرت بااليى برخوردار است، 
به  نفوذ  با  هك  زمينه  در  را  خود  فعاليتهاى  وى 
تلفنهاى همراه آغاز كرد. به گزارش مهر، وى در 
حالى كه در دانشگاه كاليفرنيا مشغول به تحصيل 
بود براى همكالسى هاى خود ابزارى به نام جعبه 
دور  راه  مكالمات  امكان  آنها  به  كه  ساخت  آبى 
طوالنى مدت را به صورت رايگان مى داد. وزنياك 
با آغاز پروژه ساخت يك رايانه از ادامه تحصيل 
صرف نظر كرده و به همراه دوست خود استيو 

جابز رايانه اپل را ابداع كردند.
� لويد بلنكن شيپ:

لويد بلنكن شيپ با نام مستعار ”مرشد“ از اعضاى 
چندين گروه از هكرها در دهه 1980 بوده است. 
از بزرگترين عوامل به شهرت رسيدن وى نوشتن 
كتابى به نام ”بيانيه هكر“ يا ”باطن يك هكر“ بوده 
 1986 سال  در  اش  دستگيرى  از  پس  كه  است 
نگاشته شده است. در اين كتاب تنها جرم هكرها 

كنجكاوى ذكر شده است.
� مايكل كالك:

كردن  هك  با  سالگى   15 سن  در  كالك  مايكل 
اقتصادى  سايتهاى  وب  مشهورترين  از  تعدادى 
نام  با  سال 2000  در  كالك  شد.  شناسايى  جهان 
مستعار ”پسر مافيايى“ به 75 رايانه در 52 شبكه 
مانند  سايتهايى  حمله  اين  كه  كرد  حمله  مختلف 
eBa، آمازون و ياهو را تحت تاثير قرار داد. وى 
پس از مكالمه آن الينى درباره جرمى كه مرتكب 
شده دستگير شده و به هشت ماه حبس باز، يك 
سال مجازات حبس تعليقى، محدوديت در استفاده 

از اينترنت و پرداخت خسارت نقدى محكوم شد.
� رابرت تاپان موريس:

رابرت تاپان موريس در نوامبر 1988 يك ويروس 

رايانه اى از دانشگاه كرنل در حدود 6 هزار رايانه 
را از كار انداخته و ميليونها دالر خسارت به بار 
موريس  تاپان  رابرت  ويروس  اين  خالق  آورد. 
و  اى  رايانه  تخلف  جرم  به  كه  است  فردى  اولين 
به  شد.  مجازات  به  محكوم  آن  از  استفاده  سو 
گزارش مهر، وى اعالم كرد ويروس گسترده شده 
تنها  و  نبوده  اينترنت  به  رساندن  آسيب  هدف  با 
با هدف سنجيدن وسعت اينترنت وارد اين شبكه 
وى  به  كمكى  ادعاها  اين  حال  اين  با  است.  شده 
نكرده و وى به سه سال حبس تعليقى، چهار هزار 
ساعت خدمات اجتماعى و پرداخت خسارت نقدى 
ويروس  اين  حاوى  دى  سى  نمونه  شد.  سنگينى 
در  بوستون  علوم  موزه  در  اكنون  هم  مخرب 

معرض ديد قرار دارد.

:The Master of Deception �
سيستم   80 دهه  اواسط  در  هكرها  از  گروه  اين 
خطوط تلفن آمريكا را مورد هدف قرار دادند و به 
سيستم رايانه هاى AT&T نفوذ كردند. اين گروه 
به تدريج و با دستگير شدن اعضاى آن در سال 

1992 غير فعال شد.
� ديويد اسميت:

وى خالق ويروس مليسا اولين ويروس رايانه اى 
كه از طريق اينترنت انتقال پيدا مى كند بوده است. 
اسميت مدت كوتاهى پس از گسترش اين ويروس 
دستگير شده و به دليل به بار آوردن خسارتى در 

حدود 80 ميليون دالر محكوم به زندان شد.
� استيو جاشان:

و   Netsky ويروسهاى  نوشتن  دليل  به  وى 
دوره  كه  حالى  در  و   2004 سال  در   Sasser
شناخته  متهم  كرد،  مى  سپرى  را  خود  نوجوانى 
شد. اين ويروس ها مسئول گسترش 70 درصد از 
نرم افزارهاى مخرب يا Malware ها در اينترنت 
يك  استخدام  به  اكنون  وى  رفتند.  مى  شمار  به 

شركت ايمنى رايانه اى درآمده است
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محبوب ترين شهرهاى سال 2012

از ميليون ها جستجو در سايت ياهو در مورد مسافرت و گردشگرى در سال 2012، شهرهاى 
محبوب مسافرين را پيدا كرديم و ليستى متنوع و تا حدودى تعجب آور تهيه كرديم.

1. الس وگاس
ظاهراً آنچه در الس وگاس مى گذرد در آنجا نمى ماند – چون اين شهر بيشترين جستجو را در 
سايت ياهو داشته است! اين شهر كه مقصد فيلم ”خمارى“ (”Hangover“) بود چيزهايى فراتر 
از قمار و جشن هاى مجردى دارد – غذاهاى عالى در كالس جهانى، نمايش خيره كننده آبنماها 
در هتل بالجيو و شب هاى اجراى سيرك سولِى و اجراهاى سلين ديون از جمله جاذبه هاى اين 

شهر هستند و واقعًا براى همه جذابيت هايى وجود دارد.
2. شيكاگو

شيكاگو،  هنرى  مؤسسه  همچون  هايى  موزه  با  است.  ميانه  باختر  در  پاريس  مثل  شهر  اين 
و  سيرز  بلند  برج  رايت،  لويد  فرانك  و  پيانو  رنزو  همچون  معمارانى  از  كننده  خيره  معمارى 
درياچه درخشان ميشيگان، تعجبى ندارد كه اين شهر يكى از شهرهاى پرجستجو در ياهو باشد.

3. لندن
سال  شصتمين  بزرگداشت  جشن  و   – تابستانى  المپيك  هاى  بازى  خاطر  به  گران  شهر  اين 
حكومت ملكه اليزابت – كانون توجه جهان بود. ولى جاذبه هاى بسيار ديگرى از ساعت بيگ بن 
گرفته تا كاخ باكينگهام و موزه هايى مانند موزه مدرن تيت و تور ”هرى پاتر“ در استوديوهاى 

برادران وارنر، جستجوكنندگان را وسوسه مى كند تا به اين شهر هم نظرى داشته باشند.
4. نيويورك

جذب  حال  در  خوابد“ دشوار است و اين ”سيب بزرگ“ دائمًا  هرگز نمى  با ”شهرى كه  رقابت 
گردشگران از سراسر دنيا به اين جزيره كوچك است. اين شهر اخيراً در معرض توفان سندى 
قرار گرفت، ولى همانطور كه برادوى مى گويد: نمايش بايد ادامه يابد. در كنار تماشاى مكان 
هاى منحصر بفردى همچون ساختمان امپاير استيت و مجسمه آزادى، به روى پل بروكلين هم 

برويد و اين آرمان مدرن را هم تماشا كنيد.
5. واشينگتن دى. سى.

به عنوان پايتخت كشور، اين شهر با گردشگران خو گرفته و آنها را نااميد نمى كند: شبكه وسيعى 
از موزه ها، كه اغلب رايگان هستند، در اختيار شما قرار دارند، از جمله موزه اسميت سونيان. 
بناهايى از واشينگتن تا لينكلن و مارتين لوتر كينگ قطعًا ارزش بازديد را دارند. به كمك سيستم 
متروى اين شهر، كشف محله هاى جديد كه دورتر از مركز شهر هستند بسيار آسان شده است.

6. سان فرانسيسكو
شهرى ساحلى كه بهشت دوستداران غذا است: از كاميون هاى غذاى خوش خوراك گرفته تا 
مغازه هاى بستنى فروشى و بازارهاى كشاورزها، مسافرين مى توانند در محله هاى چند فرهنگى 
كه 7 مايل مربع از شهر را تشكيل داده اند، غذاى مورد عالقه شان را بخورند. خوشبختانه راه 

رفتن بر روى همه آن تپه ها همه غذايى كه خورده ايد را مى سوزاند.
7. سن ديه گو

اين شهر مكان هايى مثل باغ وحش سن ديه گو، پالژ هاى متعدد و غذاهايى مثل تاكوى ماهى و 
تمركز زيادى بر صنايع دستى دارد. محله گاسالمپ به خاطر رستوران ها و شب هايش معروف 

است.
8. دبى

شهر  اين  در  كردن  خريد  است.  ناميده  خاورميانه“  خريد  ”پايتخت  را  شهر  اين  فوربس  مجله 
ماليات ندارد. فراتر از آن اينكه مكان هايى وجود دارد كه براى جستجوگران وب هم جالب است: 
از پيست اسكى سرپوشيده در فروشگاه دبى گرفته تا زمين مسابقه شترها در روز و مسابقه 

اسب هاى اصيل در شب در ند الشبا، اين شهر را بايد ببينيد تا باورش كنيد.
9. نيو اورلئانز

حتمًا درباره جشنواره جاز و ماردى گرا چيزهايى شنيده ايد، ولى همانطور كه بازديدكنندگان 
هم مى دانند، هر روز در اين شهر جشنى برپاست. از موسيقى گرفته تا خرچنگ، تفريحگاه محله 
فرانسوى و خانه هاى اربابى دنياى قديم در منطقه گاردن، بايد گفت كه اين شهر واقعًا جادويى 

است.
10. هنگ كنگ

مسافرت + تفريح برابر است با جهان شهر آسيا. دليل آن مشخص است: سيستم متروى ”عالى“، 
تاكسى هاى ارزان و عالمت هاى دو زبانه كه باعث مى شوند گشت و گذار در اين شهر آسان 
باشد و ارزش جستجو را داشته باشد، از جستجوى بوتيك هاى محصوالت گران تا تايچى در 

پارك ها. 

عبور از پل هاى 
عجيب دنيا

آدم  انتقال  آن  و  دارند  ماموريت  يك  ها  پل  بيشتر 
ها و وسايل نقليه از نقطه اى به نقطه ديگر است. 
اما گاهى هم پيش مى آيد كه معمارها و مهندسين 
هايى  پل  و  دهند  خرج  به  خالقيت  دارند  دوست 
طراحى كنند كه حسابى ذهن آدم را درگير خودشان 
آنها  پشت  جالبى  هاى  ايده  كه  هايى  پل  كنند.  مى 
خوابيده است و براى اهداف جالب توجهى طراحى 
شده اند. به طور مثال، پل Eye در چين،كه 6 مسير 
احاطه  جهان  بزرگ  هاى  فلك  و  چرخ  از  يكى  با  آن 
شده است. يا پل Sunken در هلند كه به گونه اى 
از  ها  آدم  شود  مى  تصور  كه  است  شده  ساخته 
پل  ترين  عجيب  اينجا  در  شوند.  مى  رد  آب  وسط 

هاى جهان را برايتان معرفى كرده ايم.

� Tianjin Eye / تيانجين – چين
چه زمانى نمى توان به يك پل گفت كه تو پل هستى؟ 
 Tianjin وقتى كه نقش چرخ و فلك را داشته باشد. پل
Eye 394 فوت بلندى دارد و باالى رودخانه هاى هه 
در شمال چين بنا شده است. اين پل در سال 2007 

ميالدى تكميل شد. هر كدام از صندلى هاى اين چرخ 
و فلك ظرفيت 8 نفر را دارد. يك دور چرخش كامل 
اين چرخ و فلك حدود يك ساعت زمان مى برد و يك 
سرگرمى جالب براى مسافرانى است كه هر روز در 

ترافيك پل گرفتار بودند.

� پل لگو / وپرتال – آلمان
زيبا  پايين  از  كه  دارند  وجود  دنيا  در  كمى  هاى  پل 
ديده شوند. اين پل به ظاهر ساده و معمولى، در طول 
شكل  به   Megx نام  به  هنرمندى  توسط  هفته  چهار 
يا  خودرو  هر  داد.  شكل  تغيير  بازى  اسباب  لگوهاى 
رهگذرى كه از زير اين پل عبور مى كند دچار حس 

نوستالوژيك كودكى خود مى شود.

� پل غلتان / لندن
توجهى  جالب  پل   Heatherwick معمارى  موسسه 
ساخته است كه  روى كانال گرند يونيون شهر لندن 
عالوه بر انتقال آدم ها به آن سوى كانال، به كشتى 
ها و قايق ها نيز اجازه مى دهد تا به راحتى در مسير 
از 8  توجه  جالب  و  عجيب  پل  اين  كنند.  حركت  خود 
باز  و  جمع  توانند  مى  كه  است  شده  تشكيل  بخش 
شوند. اين پل در ميانه روز جمعه هر هفته شروع به 
كار مى كند و بدون توجه به ازدحام قايق ها، مردم 
بسيارى در مقابل آن صف مى كشند تا از روى آن 

عبور كنند.

� پل فرورفته / هالسترن – هلند
دو معمار هلندى به نام هاى رو كاستر و اد كيل، پلى 
فرورفته در شهر هالسترن هلند ساخته اند. اين پل به 
طور عجيبى درون آب ساخته شده و تصور مى شود 
منطقه  در  پل  اين  كنند.  مى  عبور  آب  داخل  از  مردم 

دفاعى قلعه de Roovere كه در سال 1700 ميالدى 
براى دفاع از هلند در برابر حمله كشورهاى فرانسه و 

اسپانيا ساخته شده است، قرار دارد.

� چرخ فالكريك / فالكريك، اسكاتلند
در جست و جوى راهى براى اتصال دو كانال فورث 
شركت  ميالدى،   2002 سال  در  يونيون،  و  كاليد  و 
يك  ساخت.  را  فالكريك  British Waterways چرخ 
چرخان  قايق  باالبر  تنها  واقع  در  كه  عجيب  اختراع 
آهسته،  چرخشى  با  فالكريك،  چرخ  است.  جهان  در 
شناور را از يك كانال به كانال ديگر منتقل مى كند. 
اين پل در شهر فالكريك در كشور اسكاتلند قرار دارد.

� Slauerhoffbrug / Leeuwarden، هلند
را  آدم  كه  دارد  وجود  پلى   Leeuwarden شهر  در 
هنگامى  اندازد.  مى  ستارگان  جنگ  تخيلى  فيلم  ياد 
كه يك كشتى مى خواهد از رودخانه هارلينگر وارت 
عبور كند، بازوى مكانيكى اين پل، يك تكه 50 فوتى از 
جاده را روى هوا بلند مى كند و نگه مى دارد. درست 

مثل اينكه يك روبات يك تكه كيك در دست بگيرد.

� پل دوستى / نانتان، ژاپن
اصوال پل كوتاه ترين مسير بين دو ساحل است. اما 
پل دوستى در ژاپن يك پل معمولى نيست. اين پل در 
شهر زيباى يوشى، در نزديكى كيوتو واقع شده است 
و يك دايره بزرگ با قطر 262 فوت است. طراح اين پل 

يك معمار ژاپنى به نام نوريهيكو دان است.

� پل لندن/ رودخانه هاواسو
لندن  در  تيمز  رودخانه  باالى  پل  اين  بود  قرار  اگر 
ساخته شود، يك پل كامال معمولى به شمار مى رفت. 
اما چيزى كه اين سازه قديمى را غيرمعمول و عجيب 
پل  اين  ميالدى  سال 1968  در  كه  است  اين  ساخته، 
سنگ  همه  شد،  خريدارى  كوالك  مك  روبرت  توسط 
هاى آن دانه به دانه جدا و به روى رودخانه هاواسو 

منتقل شدند.

� پل خرچنگ / جزيره كريسمس، استراليا
چون  كنند؟  مى  عبور  خيابان  از  ها  خرچنگ  چرا 
ميليون   120 به  و  بروند  ديگر  سمت  به  خواهند  مى 
استراليا  در  كريسمس  جزيره  برسند.  خود  خانواده 
كه در 230 مايلى ساحل اندونزى قرار دارد، هر ساله 
سمت  به  ها  خرچنگ  جمعى  دسته  مهاجرت  شاهد 
اقيانوس هستند. مهاجرت اين جانداران در اين مقياس 
باعث مى شود كه در جاده راهبندان به وجود بيايد و 
عمال بى استفاده شود. به همين منظور، در اين منطقه 
پلى اختصاصى براى خرچنگ ها ساخته شده است تا 

از ميزان ترافيك بكاهد.

� پل مواج هندرسون / سنگاپور
رودخانه  روى  است  شياردار  كه  فلزى  مواج  پل  اين 
هندرسون در سنگاپور ساخته شده است. اين پل كه 
در  است  شده  طراحى  پياده  عابران  عبور  براى  فقط 
و  شود  مى  روشن  زيبايى  هاى  چراغ  با  شب  طول 
پارك  دو  مواج  پل  دهد.  مى  منطقه  به  زيبايى  نماى 
روستايى را در دو طرف رودخانه به هم وصل مى 

كند.  / عكس: نمايى از پل  تيانجين – چين
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كالسهاى آموزش زبان فارسى جهت 
خواندن، نوشتن و مكالمه صحيح و 

تضمين موفقيت در امتحانات 
GCSEو  A’ level  فارسى 

The Quaker Meeting House       
78 Eden Street
Kingston Town Centre (Next to Primark)
avesta_farsi@hotmail.co.uk

079 3088 6194

 مدرسه فارسى اوستا در 
كينگستون

Happy art ltd
تخفيف دانشجويى

آموزش نقاشى در تمامى سنين
رنگ روغن ، اكريليك 

جلسه اول رايگان 07795994020

خدمات لوله كشى 
آب و گاز 

خدمات نقاشى ساختمان
تعميرات ساختمان 

كلى و جزيى

07780814374

طراحى
 وب سايت

07811000455
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ميوه هاى ضد ويروس 
 

مقابل  در  تا  كنيد  تقويت  را  خودتان  سرما  درفصل  است  بهتر 
بيمارى ها به خصوص سرماخوردگى و آنفلوآنزا مقاوم شويد. 
مولتى  خوردن  با  را  خودتان  اينكه  جاى  به  است  بهتر  البته 
كنيد،  تقويت  شيميايى  تقويت كننده هاى  و  صنعتى  ويتامين هاى 
سراغ ميوه ها برويد كه همه نوع ويتامين و امالح معدنى مورد 
نياز بدن تان را داراست؛ خواص درمانى ميوه ها را نبايد دست 
كم گرفت.اگر باور نمى كنيد، خودتان به اطالعات تغذيه اى برخى 
ميوه ها كه در پاييز و زمستان بيشتر در دسترس هستند، نگاهى 

بيندازيد و خودتان را ضد ويروس كنيد!

سيب
ترش و شيرين، سبز و زرد و قرمز؛ هر كدامش عطر و بويى 
از  را  بيمارى  سيب  عدد  يك  روزانه  مصرف  كه  البته  و  دارد 
شما دور مى كند. اين ميوه سرشار از پروتئين، كلسيم، فسفر، 
آهن و انواع ويتامين هاى B3، B2، B1، A و ويتامين C است. 
براى خوردن سيب بهتر است بى خيال پوست كندنش شويد كه 
ريخت!اگر  خواهيد  دور  پوستش  با  را  آن  ويتامين هاى  بيشتر 
شب ها يك عدد سيب ميل كنيد، نه تنها غذايتان بهتر و راحت تر 
تجربه  هم  را  آرامى  بسيار  شبانه  خواب  بلكه  مى شود،  هضم 

خواهيد كرد.

كيوى
نظر  از  آن  پتاسيم  مقدار  است.   C ويتامين  از  سرشار  كيوى 
وزنى تا حدى كمتر از موز است. همچنين داراى ويتامين هاى 
مقدار  داراى  كيوى  است.  فوليك  اسيد  و  آهن  كلسيم،   ،A، E
نظر  از  كه  است  پاپايين  نام  به  پتاسيم  حل كننده  آنزيم  زيادى 
اگر  بنابراين  است؛  مفيد  هم  گوشت  كردن  نرم  براى  تجارى 
غذايى پرگوشت و سنگين ميل كرديد، مى توانيد با خوردن يك 
عدد كيوى، هضم آن را براى معده آسان تر كنيد!يادتان باشد 
كيوى مقدار زيادى اگزاالت دارد كه اين ماده باعث تشكيل سنگ 
در كليه و كيسه صفرا مى شود. بنابراين اگر مستعد سنگ كليه 
و سنگ صفرا هستيد، بهتر است چشم تان را روى خواص اين 

ميوه ببنديد!

نارنگى
اين ميوه به دليل ويتامين A فراوانى كه دارد، براى پيشگيرى 
از سرطان مفيد است. البته نارنگى براى افراد چاق و همچنين 
براى كسانى كه ترس از چاق شدن دارند،  دوست خوبى است. 
شد  غافل  ميوه  اين  از  نبايد  سرماخوردگى  مواقع  در  همچنين 
كه منبع غنى ويتامين C است و براى كاهش تب مى تواند مفيد 

باشد.

پرتقال
براى استفاده بيشتر از مواد غذايى پرتقال بهتر است كه پوست 
زرد رنگش را بگيريد و با پوست سفيد و پره هاى داخلش آن 
را بخوريد، چون مواد معدنى زيادى در پوست سفيد آن وجود 
پرتقال  مى كند .  خنثى  را  پرتقال  در  موجود  اسيد  اثر  كه  دارد 
گرچه اسيدى است ولى خاصيت قليايى به بدن مى دهد و براى 
كسانى كه گوشت زياد مصرف مى كنند و بدنشان اسيدى شده، 
استفاده  مى توانيد  وزن  كردن  كم  براى  پرتقال  است .از  مفيد 
كنيد . طرز استفاده به اين صورت است كه يك عدد پرتقال و 
3عدد ليموترش را پوست كنده و به قطعات كوچك تقسيم كنيد، 
بعد آن را داخل ديگى ريخته و به آن نيم ليتر آب اضافه كنيد و 
به مدت 10 دقيقه بجوشانيد. سپس 3 قاشق عسل به آن اضافه 
كرده و مجددا به مدت 5 دقيقه بجوشانيد و آن را صاف كنيد. 
عدد  به  شما  وزن  تا  بنوشيد  روز  در  فنجان   3 شربت  اين  از 

دلخواه برسد.

خرمالو
متاسفانه اين روزها به دليل تغيير سبك زندگى افراد و عادات 
به  افراد  است.  يافته  افزايش  بيمارى ها  انواع  غذايى،  ناسالم 
دليل كم تحركى، افراط در مصرف گوشت هاى فرآورى شده و 
نخوردن ميوه ها و سبزيجات دچار بيمارى هاى كليوى، كبدى 
ميان  در  هم  شما  ناكرده  خداى  اگر  مى شوند.  نقرس  حتى  و 
اين بيماران قرار داريد، خوردن خرمالو را فراموش نكنيد. البته 
محلول  فيبرهاى  از  (يكى  پكتين  زيادى  مقدار  حاوى  خرمالو 
پس  مى شود.  خون  چربى  كاهش  باعث  كه  هست  هم  آب)  در 

خوردن اين ميوه پر خاصيت را فراموش نكنيد.

موز
مى دانستيد موز يكى از قديمى ترين گياهان كشت شده در دنيا 
است؟! در واقع موز يك گياه شبه درخت است كه مى تواند به 
ارتفاع 9 متر هم برسد. با مصرف يك موز متوسط 11درصد 
نياز روزانه افراد بزرگسال به پتاسيم تامين مى شود. خوردن 
فراموشى  حتى  و  عصبى  مشكالت  بهبود  به  روز  در  موز  يك 
سالمندان كمك كرده و از يبوست پيشگيرى مى كند؛ البته يادتان 

نرود كه به اندازه كافى آب بنوشيد.

نشانه هاى افسردگى 
در مــــردان 

 
فاطمه مهدى پور 

 
بيش از 5 ميليون مرد آمريكايى هر ساله 
با افسردگى روبه رو مى شوند. بيمارى كه 
از روى نشانه هايى مى توان تشخيصش 
داد. افسردگى در مردان و زنان مى تواند 
به  عالقه  رفتن  دست  از  و  اندوهناكى  به 
در  اما  شود  منجر  بخش  لذت  كارهاى 
افراد متفاوت به صورتهاى مختلفى بروز 

مى كند.
مردان  در  افسردگى  نشانه هاى  به عنوان  موردهايى  كارشناسان 

اشاره مى كنند كه عبارتند از:

خستگى
مى شود.  ايجاد  عاطفى  و  جسمى  تغييرات  برخى  افسرده  افراد  در 
تفكر  روند  و  تكلم  حركتى،  نظر  از  و  مى كنند  خستگى  احساس  آنها 
كند مى شوند. به گفته كارشناسان مردان بيشتر از زنان از احساس 
مهم ترين  به عنوان  افسردگى  فيزيكى  نشانه هاى  ساير  و  خستگى 

شكايتشان خبر مى دهند.

كم خوابى يا خواب زياد
اختالل در خواب مانند بى خوابى زود بيدار شدن در صبح يا خواب 
بيش از حد نشانه هاى رايج افسردگى هستند. برخى افراد 12 ساعت 
در روز مى خوابند و باز هم احساس خستگى و خواب آلودگى دارند 
و هر دو ساعت يك بار هم بيدار مى شوند. همانند خستگى مشكالت 
خواب نيز يكى از مهم ترين نشانه هاى افسردگى در مردان است كه با 

پزشكان در ميان مى گذارند.

شكم درد يا كمر درد
كمر  و  درد  دل  مانند  به  اسهال  يا  يبوست  مانند  سالمت  مشكالت 
درد در افراد افسرده رايج است. اما مردان اغلب متوجه نيستند كه 
دردهاى مزمن و اختالالت گوارشى كامًال مرتبط با افسردگى هستند.

كج خلقى
مردان افسرده اغلب دچار كج خلقى و زودرنجى هستند. عالوه بر آن 
افكار منفى يكى از جوانب رايج افسردگى هستند. مردان از اين لحاظ 

كج خلق به نظر مى رسند كه به طور مداوم افكار منفى در سر دارند.

اختالل در تمركز
كندى روانى مى تواند توانايى مردان در تحليل اطالعات را كاهش داده 
و در نتيجه تمركز بر كار يا ساير كارها را مختلف كند. افسردگى 
فرد را پر از افكار منفى مى كند و نيروى فكرى فرد صرف فكر كردن 
به دنياى منفى شده و تمركزش را بر كارها سخت مى كند. افسردگى 

و تأثير آن بر تمركز مانند درست كار نكردن CPU كامپيوتر است.

عصبانيت و پرخاشگرى
خصومت  و  عصبانيت  و  پرخاشگرى  با  را  افسردگى  مردان  برخى 
بروز مى دهند. مردى كه متوجه شود يك جاى كار لنگ مى زند ممكن 
است نياز داشته باشد تا با اثبات اينكه او هنوز قوى و تواناست اين 
خلقى  كج  از  متفاوت  پرخاشگرى  و  عصبانيت  كند.  جبران  را  نقص 
است. عصبانيت يك احساس قوى است. برخى اوقات مردانى كه در 
اثر افسردگى گوشه گير شده اند زير فشار دوستان و خانواده براى 

بازگشت به جامعه عصبانى و
پرخاشگر مى شوند.

استرس
مردان بيش از زنان هنگام افسردگى از داشتن استرس خبر مى دهند 
نه به اين دليل كه استرس آنها بيشتر است بلكه به خاطر اينكه اعالم 
اين موضوع براى آنها از نظر اجتماعى پذيرفته شده تر است. استرس 
و افسردگى همچنين مى توانند علت و معلول يكديگر باشند. تحقيقات 
نشان مى دهد استرس طوالنى مدت مى تواند به تغييراتى در بدن و 

مغز منجر شود كه مى تواند به افسردگى بينجامد.

تشويش و اضطراب
و  اضطراب  و  تشويش  ميان  قوى  ارتباط  دهنده  نشان  تحقيقات 
نمود  زنان  در  است  ممكن  اضطراب  و  تشويش  هستند.  افسردگى 
آن  مورد  در  كردن  صحبت  مردان  براى  اما  باشد  داشته  بيشترى 
در  نگرانيشان  مورد  در  است  ممكن  مردان  است.  زنان  از  راحت تر 
و  خود  نيازهاى  تأمين  شدن  سخت  و  شغل  دادن  دست  از  مورد 

خانواده شان صحبت كنند.

سوء استفاده از مواد

تحقيقات  است.  افسردگى  با  همراه  متناوب  مواد  از  استفاده  سوء 
نشان داده كه افراد الكلى تقريبًا دو برابر سايرين با افسردگى شديد 
روبه رو مى شوند. اين اتفاق براى مردان و زنان مى افتد اما استفاده 
از مواد مخدر يا الكل براى پنهان كردن احساسات نامطلوب تاكتيكى 
است كه بسيارى از مردان به جاى دريافت مراقبتهاى بهداشتى به 

آن روى مى آورند.

ترديد و دو دلى
برخى افراد به طور عادى در تصميم گيرى هاى مشكل داشته و دو دل 
هستند. اما اگر اين حالتى تازه براى يك فرد باشد نگران كننده است. 
تصميم گيرى هم يك روند تحليل اطالعات است و افسردگى توانايى 

تصميم گيرى را كاهش مى دهد.
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اگر اضافه وزن داريد، نخوانيد!

15 پيشنهـاد 
كم حجـم و 
پركالــري

ترجمه: ندا احمدلو

شايد اين سؤال، سؤال شما هم باشد: افراد الغري 
كه اشتهاي كافي براي خوردن غذا دارند، از چه 
طريقي مي توانند بدون اضافه كردن حجم غذا يا 
ميان وعده خود، كالري غذايشان را افزايش دهند 
و وزنشان را باال ببرند؟ متاسفانه برخي از افراد 
ولي  چرب  پركالري،  غذاهاي  وزن  افزايش  براي 
بدون ارزش تغذيه اي مصرف مي كنند ولي بعد از 
مدتي كه به وزن دلخواه رسيدند، دچار مشكالت 

فراواني مي شوند...

 به همين دليل در اين هفته راه هايي براي افزايش 
پيشنهاد  غذايي  ميان وعده هاي  و  وعده ها  كالري 

مي شود.

1. پودر مغزها + نان و پنير يا كره و مربا
آن  در  مي توانيد  كه  مي كنيم  شروع  صبحانه  از 
و  فندق  گردو،  زميني،  بادام  بادام،  مغز  مقداري 
پسته خام را با هم آسياب كنيد و هر روز صبح 
حدود 2 قاشق غذاخوري از اين پودر پرانرژي و 
يا  پنير  و  نان  لقمه  روي  را  خاصيت  از  سرشار 

كره و مربايتان بريزيد.

2. موز + كره بادام زميني
صبحانه  و  دارد  شيريني  طعم  زميني  بادام  كره 
محسوب  الغر  افراد  و  بچه ها  بيشتر  عالقه  مورد 
صبحانه  اين  انرژي  مي توانيد  شما  مي شود. 
 2 تا  آن  به  كنجد  و  موز  افزودن  با  را  خوشمزه 

برابر افزايش دهيد.

3. خرما و پسته + شير
وعده  در  چاي،  جاي  به  الغر  افراد  است  بهتر 
با  كه  كم چرب  شير  بنوشند.  شير  خود  صبحانه 
خرماي پوست كنده و پودر مغز پسته خام مخلوط 
شده باشد، پرانرژي ترين و مقوي ترين نوشيدني 

براي صبحانه يك فرد الغر است.

4. موز و عسل + شير
يا  نداريد  خرما  و  شير  خوردن  به  تمايلي  اگر 
تشكيل دهنده  اجزاي  جزو  شير  مي دهيد  ترجيح 
ميان وعده صبحتان هم باشد، مي توانيد يك ليوان 
شير 5/2 درصد چربي را با يك موز و يك قاشق 
غذاخوري عسل مخلوط كنيد و بخوريد تا كالري 

دريافتي ميان وعده تان بيشتر شود.

5. عسل + ميوه ها
اگر الغر هستيد و مي خواهيد يك يا دو ميوه در 
آنها  است  بهتر  كنيد،  مصرف  صبح  ميان وعده 
عسل،  غذاخوري  قاشق  يك  با  و  بكنيد  پوست  را 
طعم دارشان كنيد. البته به شرطي كه شيرموز را 

با عسل نخورده باشيد.

6. كنجد + برنج
است  اين  برنج  كالري  بردن  باال  راه هاي  از  يكي 
كه به ازاي هر 3 قاشق غذاخوري برنج پخته، يك 
كنيد.  اضافه  آن  به  خام  كنجد  چاي خوري  قاشق 
كنجد عالوه بر خوش طعم  كردن برنج و باال بردن 
روزانه  نياز  از  بخشي  تامين  باعث  آن،  كالري 
بدن به اسيدهاي چرب غيراشباع و ضروري هم 

مي شود.

7. ذرت و نخودفرنگي + ساالد
نشاسته اي  سبزي هاي  از  نخودفرنگي  و  ذرت 
باالتر  سبزي ها  ساير  از  كالري شان  و  هستند 
است. به همين دليل به افراد الغر توصيه مي شود 
را  خوش طعم  و  خوش رنگ  سبزي هاي  اين 
كالري  تا  بريزند  ساالد  در  زيتون  روغن  همراه 
هم  ساالدها  مصرف  طريق  از  دريافتي شان 

افزايش يابد.

8. تخم مرغ آبپز + ساالد
يكي ديگر از راه هاي افزايش كالري ساالد سبزي ، 
و  شده  رنده  پخته  تخم مرغ  عدد  يك  افزودن 
متوسط به يك بشقاب ساالد است. مي توانيد اين 
ساالد را با سسي كه مخلوطي از مايونز كم چرب، 
است،  آويشن  و  كم چرب  ماست  زيتون،  روغن 
رفتن  باالتر  به  مي تواند  هم  سس  اين  كنيد.  ميل 

كالري ساالد كمك كند.

9. پوره سيب زميني + مرغ و ماهي
اگر تمايلي به خوردن ساالد با غذاهايي مانند مرغ 
سيب زميني  پوره  يك  مي توانيد  نداريد،  ماهي  يا 
متفاوت را به عنوان كنار بشقابي تهيه كنيد. پوره 
تركيبي  با  بايد  ماهي  و  مرغ  همراه  سيب زميني 

شده،  رنده  و  پخته  متوسط  سيب زميني  يك  از 
قاشق   1 رنده شده،  و  نيم پز  متوسط  هويج  يك 
قاشق  يك  و  آويشن  كمي  پخته،  ذرت  غذاخوري 
اين  باشد.  شده  تهيه  كم چرب  مايونز  غذاخوري 
كالري  اشتها،  افزايش  بر  عالوه  خوشمزه  پوره 

دريافتي  را هم تا حد قابل قبولي باال مي برد.

10. گردو + ماست و دوغ
يا  ماست  غذا  همراه  دارند  عادت  افراد  از  خيلي 
دوغ  و  ماست  كالري  افزايش  براي  بخورند.  دوغ 
اضافه  آنها  به  شده  خرد  گردوي  كمي  مي توان 

كرد.

11. كره + سيب زميني تنوري
احساس  ناهار  صرف  از  پس  ساعت   3-2 اگر 
سيب زميني  عدد  يك  خوردن  كرديد،  گرسنگي 
پخته يا تنوري كه با كره، آويشن يا پونه و نمك 

پيشنهاد  شما  به  است،  درآمده  پوره  به صورت 
مي كنيم.

12. كيك خانگي + چاي
كيك  يا  خانگي  كيك  متوسط  برش  يك  خوردن 
اسفنجي ساده همراه چاي يا شير عصرانه، كالري 
اين ميان وعده را باال مي برد. بهتر است افراد الغر، 
مغز  كه  كنند  انتخاب  را  اسفنجي  كيك  از  انواعي 

گردو، كشمش يا كنجد هم داشته باشد.

13. مغزها + بستني
افراد  بيشتر  به  عصرانه  به عنوان  بستني  خوردن 
بستني  مي توانند  افراد  اين  مي شود.  توصيه  الغر 
ساده را با انواع مغزها از جمله گردو، بادام، كنجد، 
را  كالري اش  و  كنند  طعم دار  پسته،  حتي  يا  فندق 

باال ببرند.

14. پنير پيتزا + غذاهاي حاضري
پنيرهاست  انواع  پركالري ترين  از  يكي  پيتزا  پنير 
گنجانده  الغر  افراد  غذايي  رژيم  در  نيست  بد  كه 
ساندويچ،  كوكو،  كتلت،  انواع  خوردن  شود. 
حتي  و  پيتزا  سوخاري،  مرغ  پخته،  سيب زميني 
اين  اشتهاي  هم  پيتزا  پنير  با  ماكاروني  و  پاستا 
افراد الغر را زياد مي كند و هم كالري دريافتي شان 

را افزايش مي دهد.

15. پنير صبحانه + تخم مرغ
را  نيمرو  يا  پخته  تخم مرغ  يك  داريد  دوست  اگر 
به عنوان شام ميل كنيد، بهتر است با حداقل 2 كف 
دست نان و حدود 1 قوطي كبريت پنير صبحانه 
باشد. افزودن كمي پونه به تخم مرغ و پنير، طعم 
به  پنير  افزودن  با  مي دهد.  آن  به  فوق العاده اي 
تخم مرغ، هم كالري آن را باال مي بريد و هم ديگر 

نيازي به افزودن نمك نخواهد بود.

Live Strong :منبع

كمبود ويتامين D با خواب آلودگى شديد 
 

پزشكان آمريكايى در يك آزمايش جديد دريافته اند كه بين خواب آلودگى شديد در طول روز و كمبود 
ويتامين «D» ارتباط مهم و قوى وجود دارد. دكتر ديويد اى. مك كارتى از متخصصان مركز علوم 
كردند:  خاطرنشان  دانشگاه  همين  در  وى  دستياران  و  شريورپورت  در  لوئيزيانا  دانشگاه  بهداشتى 
مطالعات قبلى و بررسى هاى جديد تاييد مى كند كه كاهش سطح ويتامين D در بدن مى تواند با خواب 
آلودگى هاى شديد در طول روز به طور مستقيم يا از طريق ايجاد دردهاى مزمن،  مرتبط باشد. دكتر 
مك كارتى در اين باره متذكر شد: هرچند ما دريافته ايم كه رابطه مهمى بين سطح ويتامين D و خواب 
آلودگى وجود دارد اما مكانيزم اين ارتباط ظاهرا پيچيده تر از آن است كه درگذشته تصور مى كرديم. 
وى افزود: در اين مرحله پيگيرى نتايج حاصل از مطالعات جديد و بررسى عميق تر اين ارتباط حائز 
 D اهميت است. به گزارش يونايتدپرس، در اين آزمايشات معلوم شد در بيمارانى كه سطح ويتامين
 D در بدنشان طبيعى است و افزايش احساس خواب آلودگى در طول روز با كاهش سطح ويتامين

مشاهده مى شود.
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مسي، بولت،  لبرون جيمز و ديگران 

10 اتفاق خاطره 
انگيز ورزش جهان 

در سال 2012
تورنمنت هاي   2012 سال 
و  لندن  المپيك  مثل  مهمي 
جام ملت هاي اروپا را در دل 
خود جاي داد و لبريز از فراز 
انگيز  هيجان  نشيب هاي  و 
اين  كنار  در  بود.  ورزشي 
ركوردشكنى  تورنمنت ها، 
هاى ديوانه وار ليونل مسى 
هم در روزهاي پاياني سال 
يك  براي  بود  ختامي  حسن 
سال خاطره انگيز ورزشي

 سال 2012 ميالدي با تورنمنت ها و خاطرات تلخ 
ماند.  خواهد  خاطره ها  در  ورزشي اش  شيرين  و 
لندن  المپيك  مثل  مهمي  تورنمنت هاي  كه  سالي 
و جام ملت هاي اروپا را در دل خود جاي داد و 
لبريز از فراز و نشيب هاي هيجان انگيز ورزشي 
هاى  ركوردشكنى  تورنمنت ها،  اين  كنار  در  بود. 
پاياني  روزهاي  در  هم  مسى  ليونل  ديوانه وار 
خاطره  سال  يك  براي  بود  ختامي  حسن  سال 
انگيز ورزشي. انتخاب برترين رخدادها و اتفاقات 
ورزشي سال 2012 دشوار است و بي ترديد ذكر 

همه آنها در اين فضاي اندك نمي گنجد. 

جدال فلپس و بولت در لندن 
بزرگ  غول  دو  به  نگاه ها  همه  لندن  المپيك  در 
و  شنا  در  فلپس  مايكل  يعنى  دنيا  ورزش 
رغم  به  فلپس  بود.  دووميدانى  در  بولت  يوسين 
عملكرد  تاثير  تحت  بگيرد  مدال   4 توانست  آنكه 
شناگرهاى فرانسوى كه با كسب هفت مدال همه 
دووميدانى  در  اما  گرفت.  قرار  كردند،  شوكه  را 
نامش  بود  داده  قول  كه  همانطور  بولت  يوسين 
با  جامائيكايى  دونده  اين  كرد.  ثت  تاريخ  در  را 
انگشت  چهره  به  انگيز  شگفت  ركوردهاي  خلق 
نماي المپيك تبديل شد. او در كسب مدال طال هت 
تريك كرد تا اولين دونده دوى سرعت تاريخ لقب 
در  انفرادى  طالى  مدال  چهار  توانسته  كه  بگيرد 
رقابت هاى المپيك به چنگ بياورد. اين ركورددار 
دوى سرعت دنيا با قهرمانى در ماده 4 در 100 
دست  به   لندن  در  را  طاليش  مدال  سومين  متر 
آورد تا پس از بازي هاى المپيك 2008 پكن براى 
دومين بار در بردن طالهاى المپيك هت تريك كند. 

پس از المپيك، رقابت هاى پارالمپيك هم در سال 
در  تماشاگران  ميليونى   7/2 استقبال  با   2012
پرببيننده ترين  تا  شد  پيگرى  مختلف  رقابت هاى 
بازي هاى پارالمپيك تاريخ لقب بگيرد. اين بازى ها 
اسكار  حضور  آن  و  داشت  هم  ديگرى  شگفتى 

پيستوريوس در رقابت هاى المپيك و پارالمپيك به 
صورت توامان بود. او اولين نفرى لقب گرفت كه 
موفق شد در تاريخ در هر دو المپيك شركت كند. 
پيستوريوس توانست در ماده 400 متر از عنوان 

قهرمانى اش در پارالمپيك دفاع كند. 

فوتبال اروپا در سيطره اسپانيا 
تيم ملي فوتبال اسپانيا موفق شد با قهرماني در 
يورو 2012 اولين تيم ملي در دنيا لقب بگيرد كه 
پي  در  پي  صورت  به  را  مهم  جام  سه  توانست 
باالي سر ببرد. اين تيم پيش تر و در سال 2010 
اسپانيايي ها  بود.  شده  جهاني  جام  قهرمان  هم 
راه  در  زيادي  مشكالت   2012 يورو  در  اگرچه 
نهايي  ديدار  در  ولي  داشتند  فينال  به  رسيدن 
نمايش كامال يكطرفه اي داشتند و بزرگي خودشان 
در قاره اروپا را به رخ كشيدند. اسپانيا روي نبوغ 
كاسياس  و  ايني يستا  ژاوي،  مثل  ستاره هايي 
از  استفاده  بار  اولين  براي  و  رسيد  مهم  اين  به 
بزرگ  تورنمنت  يك  در  را  مهاجم  بدون  سيستم 

امتحان كرد. 

عبور ليونل مسي از گرد مولر 
زيادي  ركوردهاي   2012 سال  در  مسي  ليونل 
مولر  گرد  ركورد  آنها  مهم ترين  كه  شكست  را 
سال  در  مونيخ  بايرن  سابق  مهاجم  بود.  آلماني 
1972 موفق شده بود در يك سال 85 گل به ثمر 
برساند. با اين حال مسي در سال 2012 مجموعا 
گل  شد 91  موفق  ملي  و  باشگاهي  بازي هاي  در 
بزند و نامش را در كتاب گينس به ثبت برساند. 
بارسلونا  تاريخ  گلزن  بهترين  عنوان  پيش تر  لئو 
سه  برنده  بود.  داده  اختصاص  خود  به  هم  را 

توپ طالي پي در پي دنياي فوتبال حاال خودش را 
آماده مي كند تا چهارمين توپ طال را هم به دست 

بياورد. 

اسباب كشي زالتان به پاريس 
در روز هجدهم جوالي زالتان ابراهيموويچ با عقد 

20ميليون  تقريبي  ارزش  به  ساله  سه  قراردادي 
بازيكن  پيوست.  ژرمن  سن  پاري  تيم  به  يورو 
سابق تيم هاي آژاكس، يووه، اينتر، بارسا و ميالن 
مي گيرد؛  پاريسي ها  از  توجهي  قابل  دستمزد 
ساالنه حدود 14 ميليون يورو. زالتان با اين حال 
خيلي زود در تيم آنچلوتي خودش را جا انداخت 
و در 16 مسابقه اي كه براي اين تيم به ميدان رفت 

موفق شد 18 گل به ثمر برساند. 

سورپرايز ويگينز براي بريتانيا 
عنوان  به  سي  بي بي  سوي  از  ويگينز  بردلي 
انتخاب  انگلستان   2012 سال  ورزشي  شخصيت 
قهرماني  با  بريتانيايي  دوچرخه سوار  اين  شد. 
قهرمان  المپيك  و  تور دو فرانس  رقابت هاي  در 
كشورش در سال 2012 لقب گرفت. بردلي ويگينز 
كه  گرفت  لقب  بريتانيايي  سوار  دوچرخه  اولين 
تور  رقابت هاي  از  مهم  دور  چند  فتح  توانست 
نهايت  در  او  درخشان  سال  شود.  فرانس  دو 
پايان  به  لندن  المپيك  رقابت هاي  در  قهرماني  با 

رسيد. 

قهرماني تكراري سباستين لوب 
سباستين لوب در دنياي رالي در سال2012 يكبار 
ديگر درخشيد و براي نهمين بار پي در پي قهرمان 
سيتروئن  تيم  راننده  شد.  دنيا  رالي  رقابت هاي 
خداحافظي   WRC رقابت هاي  از  كرده  اعالم  كه 
خواهد كرد فقط در چند دور قرار است در سال 
2013 به ميدان برود. او قرار است در سال جديد 
و  آرژانتين  سوئد،  كارلو،  مونت  رقابت هاي  در 
فرانسه به ميدان برود. به اين ترتيب او مي تواند 
باز هم ركورد خيره كننده اش را غني تر كند. لوب 

در 164 مسابقه رالي كه به ميدان رفت موفق شد 
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درصد بردهاي ممكن! لوب 38 ساله در شرايطي 
دم از خداحافظي زده كه پرافتخارترين ورزشكار 

موتورسوار تاريخ است. 

 NBA لبرون جيمز، قهرمان
براي لبرون جيمز سال 2012 فوق العاده بود. او 
باالخره توانست به همراه ميامي هيت اولين عنوان 
قهرماني اش در NBA را به دست بياورد. ميامي 
را  اوكالهاما سيتي  تيم  شد  موفق  فينال  در  هيت 
در  آمريكايي  ستاره  اين  بردارد.  رو  پيش  از 
براي  و  درخشيد  هم  المپيك  بسكتبال  رقابت هاي 

دومين بار جام قهرماني را باالي سر برد. 

يكه تازي فدرر و نادال 
در شرايطى كه خيلى ها فكر مي كردند دوران اقتدار 
فدرر در تنيس دنيا تمام شده، او براى هفتمين بار 
قهرمانى  به  ويمبلدون  اسلم  گرند  رقابت هاى  در 
اسكاتلندى  مارى  اندى  نهايى  بازى  در  و  رسيد 
باز  تنيس  اين  پيروزى  اين  با  داد.  شكست  را 
گرند  در  قهرمانى اش  عنوان  هفدهمين  سوئيسى 
اسلم ها را جشن گرفت. فدرر در حال حاضر پس 
تنيس  برترين  دوم  رتبه  در  جوكوويچ  نواك  از 
رافائل  براى   2012 سال  دارد.  قرار  دنيا  بازهاى 
اين  ژوئن   11 روز  بود.  العاده  خارق  هم  نادال 
تنيس باز 26 ساله موفق شد نواك جوكوويچ را 
در فينال رقابت هاى گرند اسلم روالن گاروس از 
پيش رو بردارد و براى هفتمين بار در مسابقات 
گرند اسلم خاك رس به قهرمانى برسد. او به اين 
ترتيب اولين بازيكنى در دنيا لقب گرفت كه موفق 

شد هفت بار روالن گاروس را فتح كند. 

پايان غم انگيز آرمسترانگ 
دوپينگ  با  مبارزه  آژانس  آگوست   28 روز 
از  آرمسترانگ  النس  كه  افتخاراتى  همه  آمريكا 
اعالم  باطل  را  بود  آورده  دست  به   1998 سال 
كرد. به اين ترتيب اين دو چرخه سوار آمريكايى 
مهم  رقابت هاى  در  قهرمانى اش  عنوان  هفت  هر 
عمر  پايان  تا  و  داد  دست  از  را  فرانس  دو  تور 
پيش تر  او  شد.  محروم  ورزشى  هاى  فعاليت  از 
تكذيب كرده  نيروزا را  مواد  استفاده از  هر گونه 
بود ولى «USADA» پرونده اي را رو كرد كه ثابت 
كرد آرمسترانگ در طول همه اين سال ها دوپينگ 

مي كرده. 

پرش خارق العاده فليكس بومگارتنر 

بومگارتنر  فليكس   ،2012 اكتبر   14
ديوار  از  توانست  كه  گرفت  لقب  انسانى  اولين 
از  انگيزى  شگفت  طرز  به  او  كند.  عبور  صوتى 
فليكس  طي  پريد.  پايين  به  مترى  هزار  ارتفاع 39 
و  رسيد  ارتفاع  اين  به  بالنى  با  نيم  و  ساعت  دو 
كشيد  طول  دقيقه   4 كه  آزادى  سقوط  در  سپس 
خودش را به ارتفاع 2500 مترى رساند و سپس 
چتر نجاتش را گشود تا در مجموع بعد از 9 دقيقه 

و 3 ثانيه به زمين برسد.

ورزش

چاپ آگهى در هفته نامه 
پرشين  بازار كار را وسيع 

تر و مشتريان شما را  
بيشتر مى كند!

02071936692  
07811000455

SALES / LETTING NEGOTIATOR WANTED
Excellent commissions, must have at least 12 

months experience.

Speak Fluent English, Full driving licence, Motivated

Numan Estate Agents

Please email CV to info@nu-man.co.uk

Mustafa / 07958560025
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ورزش
چه كساني در سال 2012 لقب «روسياه» گرفتند؟

ناكام ترين چهره هاى 
ورزشــــى سال

سال 2012 در شرايطى آخرين روز را سپرى كرد كه 
در كنار چهره هاى موفق و برتر ورزش در اين سال، 
اقدامات  و  تصميمات  با  كه  هستند  هم  چهره هايى 
اختصاص  خود  به  را  «روسياه»  عنوان  اشتباه شان 
داده  و خبرساز شده اند. به گزارش خبرگزارى مهر، 
را  بريتانيايى  ورزشكار  يك  ساله  هر  سى  بى  بى 
انتخاب  سال  ورزشى  شخصيت  برترين  عنوان  به 

مى كند. 
در  كه  ساله   32 دوچرخه سوار  ويگينز»  «بردلى   
بريتانيايى  نخستين  عنوان  به  شد  موفق  سال 2012 
فتح  را  توردوفرانس  سوارى  دوچرخه  رقابت هاى 
لندن   2012 المپيك  تريل  تايم  رقابت هاى  در  و  كند 
شخصيت  برترين  كند،  خود  آن  از  را  طال  مدال  نيز 
ورزشى امسال لقب گرفت. بعد از او «جسيكا انيس» 
كسب  را  المپيك  طالى  مدال  كه  گانه   7 زن  دونده 
فاتح  مارى»  «اندى  و  گرفت  قرار  دوم  رده  در  كرد 
طالى  مدال  برنده  و   2012 آمريكا  اوپن  رقابت هاى 
مقابل  نقطه  اما  ايستاد.  سوم  جايگاه  در  نيز  المپيك 
برترين شخصيت ورزشى سال مى تواند ناكام ترين يا 
بدترين شخصيت ورزشى سال باشد. كسانى كه در 
سال 2012 عملكرد ضعيفى داشتند يا تصميمات شان 
مطلب  اين  در  داشت.  همراه  به  زيادى  حاشيه هاى 
سال  ورزشى  شخصيت هاى  ناكام ترين  يا  بدترين 

2012 ميالدى معرفي شده اند.

جان ترى
داستان  است.  شده  عجين  حاشيه  با  ترى  جان  نام 
مقابل  چلسى  ديدار  در  ترى  كه  شد  شروع  آنجا  از 
«آنتون  به   2011 اكتبر  در  رنجرز  كوئينزپارك 
فرديناند» مدافع تيم حريف توهين نژادپرستانه كرد. 
ترى بعد از آن بازوبند كاپيتانى تيم ملى انگليس را به 
همين دليل از دست داد اما در ادامه دادگاه ورزشى 
ختم  اينجا  به  غائله  كرد.  تبرئه  اتهام  اين  از  را  او 

رفتار  دليل  به  را  او  انگليس  فوتبال  اتحاديه  و  نشد 
هزار   220 پرداخت  به  و  متهم  نابجا  و  غيرورزشى 
پوند جريمه محكوم كرد. او همچنين چهار بازى از 
همراهى چلسى محروم شد. كميته انضباطى اتحاديه 
فوتبال انگليس دفاعيه ترى را ساختگى و غيرمحتمل 
دانست. بسيارى معتقد بودند اتحاديه فوتبال انگليس 
با ترى به ماليمت رفتار كرد، در حالى كه بايد جريمه 
نظر  در  او  براى  را  سنگين ترى  محروميت هاى  و 

مى گرفت.

رومن آبراموويچ
چند  از  بعد  را  ماتئو»  دى  «روبرتو  روس  مالك  اين 
آشفتگى  به  را  چلسى  تا  كرد  اخراج  ضعيف  نتيجه 
مربيگرى  با  اينكه  از  بعد  ماه   6 تنها  آنها  بيندازد. 
از  كردند،  فتح  را  اروپا  قهرمانان  ليگ  ماتئو»  «دى 
مرحله گروهى اين رقابت ها حذف شدند. رافا بنيتس 
به  هواداران  طرف  از  ماتئو  دى  جانشين  عنوان  به 
به  و  گرفت  قرار  استقبال  مورد  ممكن  شكل  بدترين 
نظر مي رسد اگر گوارديوال هدايت چلسى را قبول كند، 
بنيتس هم بايد استمفوردبريج را ترك كند. بنابراين 
آبراموويچ  بگوييم  كه  است  ملموس  و  طبيعى  كامال 
راه هاى پر هزينه را انتخاب مي كند تا سريع مشكل را 
حل كند و اعتقادى به سرمايه گذارى هاى بلند مدت 
ندارد. اما با توجه به اينكه او چلسى را كه در آستانه 
ورشكستگى بود نجات داد و حدود يك ميليارد پوند 
كه  طور  هر  كرده،  هزينه  باشگاه  اين  براى  جيب  از 
بخواهد اين باشگاه را هدايت مى كند، حاال مى خواهد 

موفقيتى در پى داشته باشد يا نه.

ديويد نعلبنديان
نظر  از  بتوانند  كه  دارند  وجود  كمى  تنيسورهاى 
ديويد  به  زمين  در  غريب  و  عجيب  رفتارهاى 
سال  در  آرژانتينى  تنيسور  اين  برسند.  نعلبنديان 
2012 يك شاهكار از خود به جا گذاشت. او در فينال 
«مارن  با  ديدار  در  لندن  كوئينز  تنيس  رقابت هاى 
سيليچ» تنيسور كروات در حالى كه ست اول را 6-7 
برنده شده بود و در ست دوم 4-3 پيش بود كنترل 
يك  به  محكمى  لگد  با  و  داد  دست  از  را  اعصابش 
تابلوى تبليغاتى كه برابر پاهاى يك داور خط بود، زد 

واين داور را مجروح كرد. در پى اين كار غيراخالقى 
نعلبنديان، داوران او را از ادامه بازى محروم كرده 
و مارن سيليچ به عنوان برنده اين فاتح جام كوئينز 
شد. اين تنيسور 30 ساله همچنين 6400 پوند نيز به 
دليل رفتار غيرورزشى از سوى اتحاديه تنيس جهان 

جريمه شد. او بعد از اين حادثه رسما 
معذرت خواهى كرد و گفت: «اشتباه كردم و تاوانش 

را هم مى دهم.»

جوى بارتون
او شايد يك الت بى سر و پا نباشد اما بيشتر شبيه 
يك احمق است. بارتون در سال 2012 بار ديگر همه 
و  مات  غريبش  و  عجيب  خبرى  كنفرانس هاى  با  را 
خود  توئيتر  صفحه  در  معموال  بارتون  كرد.  مبهوت 
حرف هايش را مى زند يا با رفتارهاى غيراخالقى اش 
در زمين يا مهمانى هاى شبانه خبرساز مى شود، اما 
خبرى  كنفرانس  يك  در  حضور  خاطر  به  او  امسال 
باشگاه مارسى و تقليد لهجه فرانسوى خبرساز شد.

او در اوايل سال نيز بعد از اينكه دومين كارت قرمز 
فصل خود را با پيراهن كوئينزپارك رنجرز دريافت 
كرد، به بازيكنان منچسترسيتى حمله كرد و با زانو 
به «سرخيو آگوئرو» ضربه زد و قصد داشت با سر 
از  بعد  او  بكوبد.  نيز  كمپانى»  «ونسان  صورت  به 
هنوز  نوشت: «اين  خود  توئيتر  صفحه  در  اتفاق  اين 
پرافتخارترين لحظه فوتبالى ام نيست، مهم اين است 

كه سالمم و روى همه شان را كم كرده ام.»

ميشل پالتينى
يك  جز  نيست  چيزى  اروپا  فوتبال  اتحاديه  رييس 
آن  در  كه  اروپا»  براى  ايده «يورو  طلب.  جاه  انسان 
رقابت هاى جام ملت هاى اروپا در تمامى كشورهاى 
رمان  يك  شبيه  بيشتر  شود،  برگزار  اروپا  قاره 
است. بسيارى از هواداران از اين طرح انتقاد كردند 
ناديده  كامال  آنها  هيجان  طرح  اين  با  معتقدند  و 
پخش  درآمدهاى  به  توجهى  هيچ  و  مى شود  گرفته 

تلويزيونى نشده است. 
او  و  است   2020 يورو  براى  پالتينى  پيشنهاد  اين 
برگزارى  مالى  توان  كه  كشورهايى  است  معتقد 
تورنمنت بزرگى مثل جام ملت ها را ندارد نيز با اين 

تورنمنت  اين  ميزبانى  از  قسمتى  در  مى توانند  طرح 
سهيم باشند. بسيارى معتقدند اين طرح پالتينى براى 
در  كه  فيفا  رياست  انتخابات  براى  او  كه  است  اين 

سال 2015 برگزار مى شود، شانس داشته باشد. 
يك تصميم نااميدكننده ديگر او افزايش تعداد تيم هاى 
حاضر در رقابت هاى يورو از 16 تيم به 24 تيم است 
كه به شدت باعث كاهش كيفيت تورنمنتى مى شود كه 
پيش از اين آن را با كيفيت ترين تورنمنت ملى جهان 

مى ناميدند.

النس آرمسترانگ
از  سريع تر  و  شديدتر  قهرمانى  حال  به  تا  آيا 
واقعا  كرده؟  سقوط  فرش  به  عرش  از  آرمسترانگ 
ورزشى  بزرگ  شخصيت  يك  را  او  ديگر  نمى توان 
تمام  برد،  سوال  زير  را  چيز  همه  زيرا  دانست؛ 
كميته  است.  بوده  تقلب  با  و  دروغ  او  قهرمانى هاى 
از  كه  دوچرخه سوار  اين  آمريكا  دوپينگ  ضد 
پيچيده ترين،  به  را  برده  در  به  سالم  جان  سرطان 
حرفه اى ترين و موفق ترين دوپينگى كه تاريخ ورزش 
به خود ديده متهم كرد و تمامى 7 عنوان قهرمانى اش 

در رقابت هاى توردوفرانس را از او گرفت.
آرمسترانگ كه هنوز خود را بى گناه مى داند تصميم 
گرفت با گزارشى كه اتحاديه ضد دوپينگ براى او در 
نظر گرفته نزاع و جنگ نكند. شايد جمع كردن رقمى 
قابل توجه براى انجام تحقيقات سرطانى بزرگ ترين 

دستاورد او در دوران ورزشى اش باشد. 

تبانى در بدمينتون المپيك
گروهى  لندن  المپيك  زنان  بدمينتون  رقابت هاى  در 
از بازيكنان با تبانى و بدرفتارى باعث از بين رفتن 
هيجان اين رقابت ها شدند. 4 تيم دو نفره بدمينتون 
زنان براى اينكه به قرعه سختى از رقابت ها برخورد 
گروهى  مرحله  ديدار  آخرين  در  كردند  تالش  نكنند، 
چهار  چين،  از  نفره  دو  تيم  يك  شوند.  بازنده  خود 
از اندونزى  نفره  دو  تيم  يك  و  كره جنوبى  از  بازيكن 
همگى به دليل عملكرد ضعيف و غير ورزشى از دور 
عكس العمل  و  اعتراض  با  و  شدند  حذف  رقابت ها 
شديد تماشاچيان حاضر در سالن برگزارى رقابت ها 

مواجه شدند. 



 جمعه 15 دى ماه 1391 -  شماره 279هفته نامه پرشين3030
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

 
جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
ــهر  ــر- عبادتگاه زيباي ش ١- پشت س
ــده هاي ٨ و ٩  ــده س ــه بازمان ــزد ك ي

هجري است
ــي- جوانمردي-  ٢- از مخلفات غذاي

كشور و اقليم
٣- جاروكردن- شتر بي كوهان- ناخن 

خشك
ــه!- زنگ   ــي- يازده!- بچ ٤- گاو تبت

گردن چهارپا
ــوار يا  ــگار روي دي ــش و ن ٥- راز- نق

سقف- ميرا
٦- باز كردن- آرام خودماني- به اندازه

ــتان-  ــران- گلس ــگان، ديگ ٧- بيگان
سبكي در موسيقي

٨- حرير- عواقب كار- قوم وحشي
ــاس خانم ها-  ــي- لب ــه قرآن ٩- جمل

اسپانياي عرب
ــا- مرغابي-  ١٠- مايه ترقي بعضي ه

گفت وگوي شكوه آميز
١١- پاندول- جويبارها- مخفف از او

١٢- بخش حفاظتي خودرو- هميشه- 
واحد سنجش سطح- ديدني از رژه

١٣- حيوان نجيب- نوعي زردآلو- مركز 
ويتنام

١٤- شهري در استان سمنان- بيهوده، 
هرزه- ورزش توپ و راكت

١٥- مثلي با مفهوم در هر كاري مداخله 
كردن- غم، كوشش

 عمودي:
ــي  ــين لطيف ــي از محمدحس ١- فيلم
ــين ياري-  ــا هنرنمايي حس (١٣٩٠) ب

ريشه
٢- مو خشك كن- فرياد- جواب

ــوري در  ٣- از تنقالت- كش
قاره آفريقا- معلم اول

ــور- فراخ،  ٤- مردم يك كش
ــيع- آب در لغت محلي-  وس

حركت هوا
ــهري  ٥- الجرم و ناگزير- ش
ابر  ــرقي-  ش ــان  آذربايج در 

رقيق
ــان  زم ــيد-  جمش ــام  ن  -٦

بي پايان- سربازخانه
ــنتي  ــواي س ــه- حل ٧- مت

شيراز- ورزش ذهني
ــرد،  ــري- ولگ ــل پي ٨- مقاب

بي سروپا- بخشايش گناه
ــرب- امتحان  ــب مخ ٩- بم

كردن- امر به يافتن
ول-  آزاد،  ــي-  تك گراي ــي،  تنهاي  -١٠

بازيكن فقيد كامروني
١١- برادر پدر- ياري دهنده- خانه دوم 

كارمند
ــز- لنگرگاه-  ــاري- رطوبت ناچي ١٢- ي

مركز يونان
ــر،  ــزي- دلي ــاع و درازاي چي ١٣- ارتف

شجاع- جمع سنت
١٤- كل و سراسر- شهر بهارنارنج- كنج 

و گوشه
١٥- عريان- از مكاتب هنري با نام ديگر 

هيجان نمايي

 افقي:
ــن- از آثار ميرزا تقي  ١- اثر ماتيس

سپهر
ــاه  پادش ــتان-  زابلس ــن  تهمت  -٢

ساساني- جنبيدن و تكان خوردن
٣- مادر- وادار شده- مخفف سياه

ــهر  ــر- نوعي حلوا- ش ٤- نوعي دس
صنعتي- لقب اشرافي

٥- كاله فرنگي- يورش- جديد، نو
٦- ترنج- نوعي شيريني- مايه

٧- نشان دادن- طردشده- گواليدن
ــوآور-  ــر(ص)- ن ــر پيغمب ٨- دخت

پرسش

٩- مارك- هادي- به ديوار آويزند
ــنا-  ــب- رها، از انواع ش ١٠- تعص

داداش
ــپانياي عرب-  ــر- اس ١١- حيله گ

كلمه اي به نشانه حيرت
ــردن كلفت- هر  ــو پا- گ ١٢- عض

فصل يسنا- رنج
ــروش- كم  ــه- كاغذف ١٣- ره توش

طاقت
ــوي-  ــر غزن ــاعران عص ١٤- از ش

گلبانگ نماز- النه زنبور
ــان-  ــري از گي دو مو پاس ١٥- اث

چك
 عمودي:

ــته آلكساندر همون  ١- رماني نوش
ــنده اهل بوسني و هرزگوين،  نويس
ضمنًا اين كتاب در فستيوال جايزه 
ــال ٢٠٠٨ به  ــي در س ــاب مل كت

مرحله پاياني نيز رسيد- عمو
ــس-  ــه بوك ــام آوري- عرص ٢- پي

شهري در استان لرستان
٣- كمند- صدا- هدف ها

٤- پارچه كاله- توبه كننده- عيب و 
نقص- پول قديمي

ــادي- روزي دهنده-  ٥- هياهوي ش
قمر مشتري

ــدان- حمام تكي- درياچه اي  ٦- دن
در استان فارس

٧- خندان- كنايه از فرزند- بلند
ــاتر- فرومايگان و  ٨- دين برتر- رس

اوباش
ــهري در استان  ٩- اشعه مفيد- ش

مازندران- كوه سيمرغ
گياه  صف-  گاوباز-   -١٠

توخالي
ــتلروي-  نيس ــام  ن  -١١

قهوه خانه- آبگير
١٢- گرگ- شكل لباس- 

شش عرب- متحد
١٣- ميوه قابل خوردن- 
ــيده- مركز  ــوه نورس مي

يونان
ــش-  دروي كالم   -١٤

آرزوها- به دنيا آمدن
١٥- انبار كشتي- از انواع 

ابرها
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه:

مورد عالقه متولدين اين ماه خيلى روى رفتار و اخالق 
مهربان و انسانى شان حساب ميكند . اگر دليل خستگى 
اين  مسلما“  كند  تغيير  رفتار  اين   ، غيره  و  مشغله  و 
روابط را بهم ميريزد ، روحيه كمك در متولدين اين ماه 
بسيار باال ست . هميشه براى يارى دادن به محتاجان 
و اطرافيان آماده هستند .در اين ميان بدليل اشتباه و يا 
سوء تعبير عده اى تصميم گرفته اند ديگر دست يارى به 
سوى كسى دراز نكنند كه مسلما“ صحيح نيست ، پايان 

هفته پر مشغله ايى خواهد داشت .
� ارديبهشت ماه: 

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

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

خوشحالتان خواهد كرد .
� خرداد ماه: 

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

پدارانى متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار 
دارند . 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نتايج  به  بلكه  نميشويد  ناراحت  تنها  نه  شمارد  مى  بر 
جالبى هم دست ميابيد .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

محسوب ميشود .
� بهمن ماه: 

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

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

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

باشيد .
� اسفند ماه: 

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

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

جدول و سرگرمى
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يك فرصت استثنائى 

 All) اتاق   16 با  دريــا  كنــار  در  هتلــــى 
Suite) همراه با رستوران وبار با ظرفيت 50 
نفر و پاركينگ براى 16 خودرو همراه با يك 
 (Furniture)فلت دو خوابه با وسايل كامل
در شرايط عالى در كنار يكى از جذاب ترين 
 Pleasure) انگلستان  توريستى  مراكز 
Beach) در شهر ساحلى (Backpool)  كه 
كننده  بازديد  ميليون  حدود 10  در  هرساله 
نصف  با  و  خصوصى  مسائل  علت  به  دارد 
مى  فروش  به  پوند   290000 فقط  قيمت 
فقط  و  جدى  تمايل  صورت  در  لطفا  رسد. 
با  يا  و   01253341853 تلفن  با  جدى 
موبايل 07835852013 مى توانيد جهت 

بازديد، تماس حاصل نماييد. 

www.blackpoolrokerhotel.co.uk


