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اداره آمار اتحاديه اروپا اعالم كرد

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   

در  شنبه  سه  روز  اروپا  اتحاديه  آمار  اداره 
لوكزامبورگ اعالم كرد كه به دليل تعميق مشكالت 
بحران  شدن  وخيم تر  از  ناشى  كه  اروپا  اقتصادى 
بوده  رياضتى  راهكارهاى  گرفتن  شدت  و  بدهى ها 
است، نرخ بيكارى حوزه يورو در ماه نوامبر ركورد 

شكسته است.
كشور   17 در  بيكارى  نرخ  بلومبرگ،  گزارش  به 
به  اكتبر  ماه  در  درصد   7/11 از  حوزه  اين  عضو 
بيشترين  اين  رسيد.  نوامبر  ماه  در  درصد   8/11
ثبت  زمان  از  كه  است  يورو  حوزه  بيكارى  ميزان 
داده ها يعنى سال 1995 تاكنون مشاهده شده است 
و با پيش بينى 27 اقتصاددانى كه بلومبرگ از آنان 

نظرسنجى كرده بود، مطابقت دارد.
اقتصاد حوزه يورو به مدت دو فصل متوالى كوچك 
در  را  بيشترى  كاهش  اقتصاددانان  و  است  شده 
توليد ناخالص داخلى اين حوزه در سه ماهه پايانى 
سال 2012 برآورد مى كنند و اين موضوع شركت ها 
را مجبور ساخته است كه با كاهش تعداد مشاغل از 
هزينه هاى خود بكاهند. بانك مركزى اروپا پيش بينى 
مى كند كه اقتصاد اين حوزه در سال 2012 تا 5/0 
درصد و در سال 2013 تا 3/0 درصد كوچك شود.

برلين  بانك  لندس  اقتصاددان  دوركوپ،  آوه 
سطح  يورو،  حوزه  جنوبى  نواحى  «در  مى گويد: 
تقاضا بسيار پايين است و بنابراين هيچ راهى براى 

بهبود اساسى شرايط بازار كار وجود ندارد.» وى 
مى افزايد: «ممكن است در نيمه دوم سال تا حدودى 
شاهد ثبات در بازار كار باشيم و برخى تصور كنند 
كه اين باعث توقف رشد نرخ بيكارى خواهد شد اما 

فعال چنين چيزى رخ نخواهد داد.»
گزارش  اداره آمار اتحاديه اروپا نشان داد كه در 
ماه نوامبر 8/18 ميليون نفر در حوزه يورو بيكار 
بوده اند كه اين رقم 113,000 نفر از تعداد بيكاران 
نرخ  با  اسپانيا  است.  بيشتر  آن  از  پيش  ماه  در 
در  را  بيكارى  نرخ  باالترين  درصد   6/26 بيكارى 
بيكارى  نرخ  نوامبر  ماه  در  داراست.  يورو  حوزه 
هم  فرانسه  بيكارى  نرخ  و  بود  درصد   4/5 آلمان 
در همان رقم 5/10 درصد باقى ماند. اتريش با رقم 
به  را  حوزه  اين  بيكارى  نرخ  كمترين  درصد،   5/4

خود اختصاص داد.

بيكارى جوانان
اين داده ها همچنين نشان داد كه نرخ بيكارى جوانان 
كه  است  بوده  درصد   4/24 ميزان  به  يورو  حوزه 
يعنى 5/56  دوبرابر  از  بيش  اسپانيا  براى  نرخ  اين 
درصد بوده است.بانك هاى اسپانيا در حال كاهش 
شعبه هاي خود هستند. بى اف اى بانكيا، بزرگ ترين 
وام دهنده اين كشور كه قرار است بودجه كمك مالى 

اروپا را دريافت كند،
ادامه در صفحه 4

صفحه 10
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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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انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

editor@persianweekly.co.uk
شوراى نويسندگان و مشاوران:
 دكترعال اميرشاهى،  فرشته كديور،

اميرارسالن يكتامنش، مونا اهللا وردى 
الهام ارشاديان، محسن غفارى كهيايى،

سارا ناصرى زاده، ليلى فرسى

امورمالى و بازاريابى:
محسن غفارى

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

تيراژ: 3000 نسخه چاپى

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

Tel:  020 7193 5592
  020 7433 2516
Fax: 020 7023 4921
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk
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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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بگذار هركول هر آنچه از دستش بر مى آيد بكند! گربه به ميو ميوى خود ادامه دهد! روز 
پيروزى سگ هم فرا خواهد رسيد.

هملت، پرده پنجم، صحنه اول.
Let Hercules himself do what he may, the cat will mew, and dog will 

have his day.
Hamlet Act V, sc.1

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

در دهكده كوچك ايرانى ما در لندن، خيلى وقت است كه رونقى به كسب و كار نيست؛ و الاقل اگر صفا و 
صميميتى بود و هموطنان يكديگر را در مى يافتند، شايد جنب و جوش و تالش براى زندگى بيشتر مى شد! 
بر اين فكر بوديم كه شايد مشكل كار خأل يك نشريه مردمى باشد تا وظيفه خطير ارتباطات را به شيوه اى 
اصولى بر عهده گيرد و به دور از حب و بغض وجانبداريهاى منفعت طلبانه، دست هموطنان را از طبقات 
مختلف جامعه در دست هم گذارد. اما متأسفانه مى بينيم از سويى هرچه دوام و ريشه هاى يك نشريه در 
جامعه ايرانى مان محكمتر مى شود، فاصله هامان از يكديگر بيشتر و همكاريهاى صنفى مان كمتر مى شود؛ 

و از سوى ديگر ارتباط با افراد و اقشار جامعه همچنان يك جانبه پيش مى رود.

را  اين  چراكه  است  بزرگى  افتخار  پرشين  نامه  هفته  براى  شان  روزنامه  از  مردم  توقعات  سطح  افزايش 
نشانه موفقيت خود در راهى كه برگزيده و امانتدارى خود در انجام وظيفه اى كه به دوش گرفته، مى داند؛ 
اما هماره بايد در نظر داشت كه سالمت ارتباطات در گروى برآورده كردن متقابل توقعات طرفين است. 
برخوردارى از حمايتهاى مالى و معنوى، انتقادات سازنده، همكاريهاى اجتماعى از جمله توقعات به حق هر 
نشريه اى است كه كمر خدمت به جامعه اش بسته و براى بهبود خدمات خود، پيوسته خود را بازنگرى 

مى كند.

همچنين تبادل اطالعات و تجارب و كمك به حفظ امنيت شغلى از موارد اخالق حرفه اى است كه رعايت 
آن براى موفقيت هر صنف ضرورت دارد و مسلمًا موجب ايجاد فضاى مساعدى براى رقابتهاى سالم و 
سازنده نيز مى شود؛ اما به نظر مى رسد تا رسيدن به چنان شرايط ايده عالى، راه هاى ناپيموده بسيارى 
وجود دارد كه بدون دلسوزى و چاره انديشى، همت و همكارى همگان، همچنان ناپيموده مى ماند و طبيعتًا 

در آن صورت انتظار پيشرفت فرهنگى و اجتماعى فقط رويايى دست نيافتنى خواهد بود.

نكته الزم به ذكر ديگر اينست كه اگر نسبت جامعه و مردم را به نسبت ديوار و آجرهاى آن تشبيه كنيم، 
وقتى در اين جامعه سكنى گزيديم و مليت آن را به خود گرفتيم، بايد نقش خود را هم در ساختار آن ايفا 
كنيم. ناديده گرفتن سهم كوچك مشاركت خود در جامعه اى كه شايد هنوز خود را در آن غريب مى پنداريم، 
در دراز مدت مى تواند به بروز فجايعى منجر شود كه در خانه خود شاهد آنيم. قرار گرفتن در يك سيستم 
صحيح كه اجزاى آن كار خود را به درستى انجام مى دهند، دست كم آموزشهاى خوبى براى شناسايى 

مشكالت و تجربه اى هرچند اندك براى برقرارى سيستمى منظم در جامعه مادرى مان به دست مى دهد. 

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.

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

تشابه دنياى 2013 با جهان 1913

جنگ جهـــانى 
سوم در راه است؟

اين  رقباى  كه  است  متنقاضى  وضعيت  دو  استبداد  و  دموكراسى 
عرصه سياسى را در وضعيتى نه چندان آسان قرار داده است.

داند،  مى  فعلى  عصر  كشور  قدرتمندترين  را  خود  كه  امريكايى   
توان  كاهش  و  داخلى  سياسى  بحران  سايه  در  حاضر  حال  در 

اقتصادى در حالتى از كاهش قدرت به سر مى برد.

مجله فارن پالسى در ادامه مى نويسد: اين در حالى است كه قدرت 
قدرت  راس  به  رسيدن  براى  جهان  گوشه  چهار  در  بزرگ  هاى 
جهانى رقابت تنگاتنگى را آغاز كرده اند تا بدين ترتيب جايى براى 
خود در نظام فعلى جهانى بيابند، كسى هم نيست بپرسد كه آيا اين 
كشورها مشروعيت الزم براى رسيدن به اين جايگاه را دارند يا 
خير. دموكراسى و استبداد دو وضعيت متنقاضى است كه رقباى 
اين عرصه سياسى را در وضعيتى نه چندان آسان قرار داده است. 
كما اين كه اقتصاد جهانى نيز در وضعيتى بى سابقه قرار گرفته 
و كاهش توان مالى و داد و ستد تجارى و توانايى هاى اقتصادى 
مردم باعث شده است كه معادله اى جديد شكل بگيرد كه توانايى 

نابودى ديگر قدرت ها را دارد.
در نتيجه آن، جامعه جهانى جديدى با رويكرد اخالقى تازه اى به 
منصه ظهور رسيده است كه در آن قاره بزرگ آسيا از ستارگان 
بزرگ  مشكالتى  با  آن  خاورميانه  چه  اگر  شود،  مى  محسوب  آن 

دست و پنجه نرم مى كند.
به رغم آن كه جهان 100 سال پيش را نمى توان از بسيارى جهات 
با دنياى امروز مقايسه كرد، اما هر دو دوره مشابهاتى دارد كه 

باعث مى شود درصدد مقايسه آنها بر آييم.

نيست،  آن  از  الگوپذيرى  معناى  به  وجه  هيچ  به  قياس  اين  البته 

ساده ترين توجيه اين است كه تاريخ هر بار با دقتى كمتر تكرار 
مى شود. قطعا چين 2013 به هيچ وجه قابل مقايسه با آلمان 1913 
نيست يا امريكاى امروز به هيچ وجه نمى تواند مثل بريتانياى صد 

سال پيش باشد.

كما اين كه نقاظ ضعف و قوت اياالت متحده در سال 2013 چندان 
كه  طور  همان  نيست.  پيش  قرن  يك  بريتانياى  با  مقايسه  قابل 
بريتانياى آن دوران نقشى اساسى در بعد مالى جهانى داشت به 
ويژه كه طال در آن دوران معيار اصلى قدرت اقتصادى جهان بود. 
از  اقتصادى  و  سياسى  استفاده  رغم  به  امروز  متحده  اياالت  اما 
جايگاه ويژه اقتصادى اش در صنعت بانكدارى به ويژه از لحاظ 
قدرت واحد پولى اش، هم زمان در وضعيتى سخت از لحاظ بدهى 

نيز به سر مى برد.

بريتانياى  ميان  ديگرى  تفاوت  نويسد:  مى  ادامه  در  پالسى  فارن 
سال 1913 با اياالت متحده سال 2003 نيز وجود دارد. و آن اين 
متحده  اياالت  مثل  نظامى  قدرت  ابر  يك  موقع  آن  در  بريتانيا  كه 
فعلى نبود. كما اين كه بريتانيا حتى براى يك لحظه هم تنها قطب 
برتر جهان نشد. بريتانيا همچنين در سال 1913 از دهه ها قبل با 

آلمان در چالش جدى سياسى بود.

برتر  قدرت  همچنان   2013 سال  در  متحده  اياالت  كه  اين  كما 
اقتصادى جهان محسوب مى شود و در بسيارى از موارد بيش از 

بريتانياى آن موقع نوآورى در حل مشكالت اقتصادى دارد.
پيش،  سال  صد  يك  تريب  همان  به  جهانى  چارچوب  در  همچنين 
قدرت ها در قرن بيست و يكم صعود و نزول ندارد. حقيقت اين 
هاى  تفاوت   2013 و   1913 هاى  سال  تاريخى  مقايسه  كه  است 
بسيار فاحشى را نشان مى دهد اما مانع نمى شود كه منكر وجود 
باشد،  داشته  ترى  دقيق  تفسيرهاى  به  نياز  كه  عينى  تشابهاتى 

نشويم.
هايى  پرونده  تاريخى  سير  به  انديشيدن  پالسى،  فارن  نوشته  به 
كه ما را شوكه كرد و جامعه جهانى را لرزاند، باعث مى شود تا 
مشابهت هايى بسيارى را نزد هر دو دوره بيابيم. مثال انقالب هاى 
دوران 1913 و جهان 2013 و نقطه مهمى كه باعث شد تا جهش 
صنعتى در بسيارى مواقع حاصل شود، نشان مى دهد كه در عين 

اختالف تشابهات بسيارى نيز وجود دارد.
كسانى كه به امور تاريخى و جوانب آن اهميت مى دهند مى گويند 
انسانى،  هاى  فاجعه  مثل  تاريخ  مدار  در  حوادث  بعضى  تكرار  كه 
نظامى،  نتايج  در  جغرافيايى  اهميت  تكنولوژى،  از  استفاده  سوء 
دوره  با  بار  اين  كه  اين  تصور  و  سياسى  تشكل  به  ايمان  اهميت 
هاى گذشته تفاوت دارد، به هيچ وجه ناگهانى و شوك آور نيست.   

همين  عينا  پيش  سال  صد  يك  جهان  كه  است  اين  مهم  موضوع 
به  دنيا  كه  شاهديم  ديگر  اى  زاويه  از  اما  نيست  امروزى  دنياى 

سمت يك فروپاشى جهانى حركت مى كند.

فارن پالسى در پايان مى نويسد، احتمال اين كه دنيا همانند جنگ 
بيش  شود،  بزرگ  جهانى  جنگ  يك  وارد  دوم  و  اول  جهانى  هاى 
كرد  فرار  توان  نمى  نيز  حقيقت  اين  از  دارد،  وجود  زمانى  هر  از 
رويارويى  به  بزرگ  هاى  قدرت  نزديك  آينده  در  است  ممكن  كه 
با يكديگر برخيزند به ويژه در بعد تجارت جهانى كه روز به روز 
نبايد  رو  اين  از  شود.  مى  تنگ  جهانى  رقباى  بر  رقابت  عرصه 
برايمان دور از انتظار باشد كه شاهد برخوردهاى ويژه اى باشيم 
كه دنيا را به لرزه بيندازند و همه را شوكه كنند، كما اين كه بايد به 
صورت غير مستقيم شاهد وقوع حوادثى باشيم كه قطعا بر آينده 

ابدى جامعه بشرى تاثيرگذار باشند.

گفت وگوي ديلي ميل با پدر قرباني تجاوز در هند

به نامش بيمارستان بسازيد

قرباني  هند  در  كه  است  دختري  عزادار  و  مغموم  پدر  «بدري» 
«دختر  لقب  با  را  او  حاال  كه  دختري  شد.  بي رحمانه  تجاوزي 
هند» خطاب مي كنند. «بدري سينگ پندي» پدر 53 ساله اين دختر 
مي گويد بايد به طريقي ياد اين حادثه و نام دخترش بر جا بماند 
مي گويد:  او  باشد.  نرفته  هدر  به  ساله اش   23 كوتاه  زندگي  تا 
داشتيم  برق  نه  نداشت.  بهداشتي  امكانات  هيچ گونه  ما  «دهكده 
شود  پزشك  مي خواست  من  دختر  ديگر.  رفاهي  امكانات  نه  و 
او  نام  ماندگاري  براي  كار  بهترين  حال  دهد.  ياري  مردم  به  و 
اين است كه بيمارستاني به نامش احداث كنند. چنين كاري مايه 
غرور من خواهد بود». اين مرد روستايي و ساده مي گويد كه به 
بياورد.  ياد  به  دارد  دخترش  از  كه  را  خاطراتي  مي تواند  سختي 
بوده اند،  هم  كنار  در  كه  مي آورد  ياد  به  را  دقايقي  آخرين  تنها 
يعني درست دقايقي پيش از آن حمله ناجوانمردانه يي كه منجر به 
جرح و متعاقبا مرگ دخترش شد: «آنچه در آن دقايق به هم گفتيم 
دختر شجاعي  او  ماند.  خواهد  محفوظ  من  قلب  در  عمرم  آخر  تا 
بود و ما در اين چند هفته تصميم گرفته ايم كه بايد به خاطر او 
زندگي مان را ادامه دهيم. من با خيال او شاد خواهم بود و مطمئن 
روي  بتوانند  تا  مي خوانند  درس  خوب  آنقدر  پسرانم  كه  هستم 
پاهاي خودشان بايستند. آنها بايد به روياهاي خواهرشان جامه 
«دختر  مادر  و  «بدري»  ساله   46 همسر  «آشا»  بپوشانند».  عمل 
هند» هنوز آنقدر اندوهگين است كه نمي تواند صحبت كند. «بدري» 
مرتكب  كه  را  مرداني  كه  بود  اين  خواسته اش  نخستين  مي گويد 
مالقات  رو در رو  كشته اند  را  دخترش  و  شده اند  شنيع  عمل  اين 
كند، اما بعد تصميمش عوض شد و حاال تنها اگر مجبور شود در 
جلسه  دادگاه آنها حضور خواهد داشت: «نمي خواهم آنها را ببينم 
كه  مي روم  دادگاه  به  صورتي  در  تنها  باشم.  آنجا  نمي خواهم  و 
پليس احضارم كند». او بابت مهاجرت به دهلي نو پشيمان نيست، 
مي گويد تنفري از اين شهر ندارد: «من هرگز از مهاجرت به اين 
شهر نادم نيستم، چون دخترم اين شهر را دوست داشت. او تمام 
چيزهاي اين شهر را دوست داشت: مردم را، غذاها را و فرهنگ ها 
و  كرد  عوض  مرا  زندگي  كه  بود  جايي  دهلي  را.  آيين هايشان  و 
هر  و  جا  هر  است  حادثه ممكن  اما  داد.  بهتري  آينده  اميد  من  به 
زماني رخ بدهد. اين اتفاق هم، براي ما، در دهلي افتاد». برادر 20 
ساله اين دختر نيز مي گويد: «فكر مي كردم كه آدمي بسيار محكم 
و قوي هستم، اما از زمان مرگ خواهرم بارها و بارها گريسته ام. 
درميان  او  با  داشتم  كه  مشكلي  هر  بود.  من  دوست  بهترين  او 
به  همگي  دستگير شده  متهمان  كه  است  اميدوار  او  مي گذاشتم». 

اعدام محكوم شوند.

ادامه از صفحه اول

 برنامه دارد تا در حدود 6000 شغل خود را كاهش دهد كه اين 
گزارش  به  بود.  خواهد  آن  كار  نيروى  يك چهارم  از  بيش  ميزان 
روزنامه سينكو دياس كه در روز چهارم ژانويه منتشر شد، بانكو 
استاندر هم قصد دارد به عنوان بخشى از برنامه فروش سهامش 

تعداد 3000 از مشاغل خود را كاهش دهد.
در فرانسه شركت پژو در روز 12 دسامبر اعالم كرد كه تا سال 
2014 تعداد 1500 شغل ديگر را نيز كم خواهد نمود. اين عالوه بر 

8000 كاهش شغلى است كه در ماه ژوييه اعالم كرده بود.
كه  نمود  اعالم  دسامبر  روز 19  در  هم  زيمنس  شركت  آلمان  در 
1100 شغل از مشاغل واحدهاى مرتبط با انرژى آلمان را كاهش 
مى دهد. اين در شرايطى است كه كريستين الگارد، رييس صندوق 
بين المللى پول، در روز 5 ژانويه گفت كه شكست در يافتن راه حلى 
سقف  تعيين  سر  بر  بحث  همچنين  و  يورو  حوزه  مشكالت  براى 
بدهى هاى آمريكا «يك بحران اقتصادى بزرگ براى جهان» را در 

پى خواهد داشت. 
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يك لحظه برگرديد لطفًا!
احسان صادقيان 

با »نوشته«  نيستند.  مطالعه  اهل  كه  هستند  كسانى  ام  هفته  اين  مخاطب 
خطاب كردن كسى كه نمى خواند مثل صدا زدن ناشنوايى از پشت سر 
مى ماند! پس خواهش مى كنم يك لحظه برگرديد و به پشت سرتان نگاه 
كنيد! ببينيد، فرهنگسراى لندن، تنها كتاب فروشى ايرانى در تمام بريتانيا، 
وسعتش دو دهنه مغازه بود اما االن به يك چهارم آن تقليل يافته. تازه 
خرج آن يك چهارم را هم از فروش و تعمير موبايل در مى آورد!  هر بار 
از جلوى آن رد مى شوم بى اختيار ياد حرف كسى مى افتم كه به طعنه 
مى گفت:« اين بنده خدا اگر بجاى كتاب شلغم و يا ... مى فروخت، كسب 

و كارش بهتر از اين بود» و چه واقعيت تلخ و شرم آورى!
اين  در  ام  فرهنگى  هاى  ُشوك  واقع  در  و  تجربيات  از  يكى  شخصًا   
تلويزيون، يكى  كشور اين بود كه مى ديدم قفسه كتاب، مثل يخچال و 
از ضروريات خانه انگليسى است! به جرأت مى توانم بگويم از منظر و 
معيار كتاب خوانى، تفاوت قشر كارگر با قشر روشنفكر انگلستان، در 
ميزان و نوع مطالعات شان است، نه در مطالعه كردن يا نكردن؛ چون 
هر دو مطالعه مى كنند. در اين كشور كتاب يك محصول مصرفى است؛ 
تاريخ  از  بعد،  سال  حتى  شود،  مى  چاپ  امسال  كه  كتابى  گاهى  يعنى 
گذشته است؛ مردم به يكديگر كتاب هديه مى دهند. در اتوبوس و مترو 
به آدمها دقت كرده ايد؟ ندراتًا ممكن است يك انگليسى را ببينيد كه در 
قدم  مثال،  براى  يكشنبه،  روز  يك  در  است  كافى  نباشد!  مطالعه  حين 
آنجا  در  كه  افرادى  از  كنيد  برآوردى  و  تان  محلة  كتابخانه  به  بگذاريد 
كتابخانه  به  افتاد  گذرتان  اگر  ماه  دوازده  به  سالى  وقت  آن  بينيد.  مى 
مطالعات ايرانيان در Acton كه يكى از بزرگترين كتابخانه هاى ايرانى 
خارج از كشور است، از تعداد اعضاى آن نيز سوالى بفرماييد تا عمق 

فاجعه دست تان بيايد!
 

حتى پيرو مطلب هفته قبل كه ادعا كردم ما ايرانى ها تاريخ دقيق و كاملى 
نداريم، دوست دارم به اين نكته نيز اشاره كنم كه: 

وقتى در تاريخ انگلستان غور مى كنيم و مخصوصًا وقتى به تجزيه و 
تحليل هايى كه از وقايع تاريخى خودشان و ديگر ملتها داشته اند و آن 
را مبناى تحوالت سياسى اجتماعى شان قرار داده اند نگاهى مى اندازيم، 
مى بينيم آنچه اين كشور را صاحب امپراتورى در دنيا كرد، نفت ايران 
و جواهرات هند و برده هاى آفريقايى كه براى آبادانى به آمريكا بردند، 
هر  بود.  «مطالعه»  طبع  به  و  «قلم»  اهميت  و  ارزش  دانستن  بلكه  نبود 
حتى  شان،  سلطه  تحت  كشورهاى  در  حتى  و  كشور  اين  در  كه  اتفاقى 
يا  بگيرند  سلطه  زير  اند  خواسته  مى  كه  كشورهايى  در  آن،  از  فراتر 
در كشور رقيب و دشمن شان – يعنى در همه دنيا – رخ داده، كسانى 
از گوشه و كنار قلمى برداشته اند و همه چيز را با جزئيات ثبت كرده 
اند و بعد ها آن نوشته ها با دقت مطالعه شده، علل و عوامل آن وقايع 
بررسى شده و براى جلوگيرى از آن راهكارهايى پيشنهاد شده است. 
و  درد  پر  و  سياه  بسيار  تاريخ  كشور  اين  چه  اگر  بينيم  مى  نتيجه  در 
رنجى دارد اما در سير تاريخى آن لكه ننگ و دوره رنجى تكرار نشده 
است. حاال مقايسه كنيد با ايران: مرحوم دكتر زرين كوب، مورخ معاصر، 
و  نويسد  مى  كتابى  ايران،  بر  اعراب  تسلط  دوره  سال  دويست  درباره 
اين  كه  حالى  در  نامد.  مى  سكوت»  قرن  «دو  را  آن  هوشمندانه  بسيار 
دوره، يكى از پر محتوى ترين دوره هاى تاريخ ايران و سراسر قيام و 
آشوب و تغيير و تحول است. خود در مقدمه كتابش در توضيح علت اين 
نامگذارى مى گويد چون كسى در اين دو قرن قلم به دست نمى گيرد، 
حرفى نمى زند و كالمى نمى نويسد. حاال شما اين دو قرن از تاريخمان 
را مشتى نمونه خروار بگيريد! بنابراين وقتى مطالعه نداريم، نه فقط درد 
و رنجهايى كه با آن دست به گريبانيم، بلكه حتى تداوم اين رنجها براى 

نسلهاى بعد از خودمان نيز كامًال طبيعى است!

اگر چه تكرار و تشريح واضحات است ولى يادآور مى شوم كه ظهور 
تكنولوژى نتيجه مطالعه بود؛ مطالعه اينكه چرا سيب افتاد يا چرا وقتى 
نتيجه  پيشرفته  جوامع  رشد  خورد.  مى  تكان  كترى  دِر  جوشد  مى  آب 
چرا  يا  و  كردند  انقالب  فرانسه  مردم  چرا  اينكه  مطالعه  بود؛  مطالعه 
انقالبشان شكست خورد، براى مثال. هر چه تكنولوژى پيش تر مى رود، 
از فعاليت فيزيكى انسان كاسته مى شود و به فعاليت فكرى اش افزوده. 
است.  بيشتر  متفكر  به  نيازش  شود  مى  تر  يافته  رشد  جامعه  چه  هر 
هميشه انسانى كه مطالعه نداشته به بردگى كشيده شده و جامعه اى كه 
متفكر نداشته به استثمار؛ فقط نوع اين بردگى و استثمار در دوران هاى 
مختلف متفاوت بوده. بيش از اين ديگر چه بگويم! حافظ از چندين قرن 

پيش همچنان بر احوال مان مى نالد كه:

در كوى نيك نامان ما را گذر ندادند /گر تو نمى پسندى تغيير ده قضا را

جنگ در جزيره اسرارآميز
وزير امور خارجه آرژانتين از «تهديدهاي نظامي» ديويد كامرون 
درباره جزاير فالكلند به شدت انتقاد كرد. به گزارش ديلي تلگراف 
تمايل  نشان دهنده  بريتانيا  دولت  رفتارهاي  كه  است  معتقد  او 
آنها به آغاز جنگ است. او در يك گفت وگوي تلويزيوني عنوان 
كرد: «ما نيروهاي دفاعي بسيار مستحكمي را در جزاير فالكلند 
تند  بسيار  اظهارات  از  بعد  را  حرف ها  اين  او  كرده ايم».  مستقر 
خانم كريستينا فرناندز كرشنر بر زبان مي آورد: «اظهارات تند 
كه  است  انتقادهايي  تاييد كننده  رييس جمهور  خانم  عصبي  و 
آرژانتين درباره حضور نظامي بريتانيا در آتالنتيك جنوبي از 
سازمان ملل داشته و نشان مي دهد كه ممكن است آنها در اين 
منطقه از سالح هاي اتمي استفاده كنند». اشاره او به سخنان ماه 
آوريل خانم كريشنر است. هفته گذشته ديويد كامرون از آرژانتين 
حقوق  و  باشد  پايبند  ملل  سازمان  عهدنامه هاي  به  تا  خواست 
بريتانيا در جزاير فالكلند را محترم بداند. پاسخ آرژانتيني ها اما 
اين بود: «ما از آقاي كامرون تقاضا مي كنيم كه از ادعاي مشروع 
در  اهداف شان  حصول  براي  نسازند  بهانه يي  ما  صلح طلبانه  و 
صنايع اسلحه سازي و آن را دستاويزي براي فرار از معضالت 
ناشي از ركود اقتصادي اروپا نكنند. به نام مردم آرژانتين من 
بريتانيا را باز هم دعوت مي كنم به رعايت عهدنامه هاي سازمان 
خارجه  امور  تيمرمن-وزير  هكتور  يكشنبه  روز  اظهارات  ملل». 
آرژانتين- نشان مي دهد كه دعواي اين جزاير ممكن است دوباره 
را  كشور  اين  حقوق  آرژانتين  است  مدعي  بريتانيا  بگيرد.  باال 

درباره جزاير مذكور رعايت نمي كند.

ايرلند در التهاب پرچم انگليس 
براى  سه شنبه،  روز  شمالى  ايرلند  پايتخت  بلفاست  خيابان هاى 
و  معترضان  درگيرى  صحنه  و  ناآرام  متوالى،  روز  سومين 
پليس بود. اين اعتراض ها پس از آن صورت گرفت كه شوراى 
شهر بلفاست ماه گذشته تصميم گرفت، نصب پرچم انگليس در 
ساختمان شهردارى اين شهر تنها در 20 روز مشخص از سال 
صورت گيرد. به گزارش گروه خبرگزارى فرانسه، پليس منطقه 
ايرلند شمالى اعالم كرد نيروهاى پليس از سوى گروه هاى تندرو 
به  دست  افراد  اين  و  مي گيرند  قرار  هدف  مورد  انگليس  حامى 
اغتشاش مي زنند. در اين راستا، سخنگوى اتحاديه پليس ايرلند 
شمالى به بى بى سى گفته است: آنچه كه به طور واضح مشخص 
شده اين است كه گروه هاى شبه نظامى با مسئله اعتراضات به 
پرچم، هم اكنون از آن به عنوان سالح خود عليه پليس استفاده 
توسط  انگليس  پرچم  سال   8 از  بعد  كرد،  اضافه  بايد  مي كنند. 
شهردارى ايرلند پايين كشيده شده است و اين خواست و مطالبه 
اكثريت مردم در ايرلند براى كسب استقالل است. اين در حالى 
است كه انتقال مبارزه از فاز نظامى به سياسى در حوزه انگليس 
باعث نشده كه مطالبات استقالل طلبانه مردم ايرلند تغيير كند و 

اين چالش بزرگى براى انگليس محسوب مي شود.

كامرون مى خواهد تا 2020 
نخست وزير باشد 

 
تدارك  ضمن  كه  داشت  عنوان  اظهاراتى  طى  كامرون  ديويد 
خواهان  انگليس،  در  اصالحات  روند  دستوركار  پيشبرد  براى 
حضور در سمت نخست وزيرى كشورش تا سال 2020 است. به 
گزارش روزنامه ديلى ميل، ديويد كامرون، نخست وزير انگليس 
كه  داد  هشدار  كشور  اين  ائتالفى  دولت  محافظه كار  منتقدان  به 
دست از گله و شكايت بردارند و تاكيد كرد كه از تعهدات خود در 
زمينه كاهش مزاياى فرزندان براى ثروتمندان و همين طور كمك  
كامرون  ديويد  كرد.  نخواهد  عقب نشينى  خارجى  كشورهاى  به 
اين اظهارات را در مصاحبه با نشريه ساندى تلگراف اعالم كرد. 
عملكرد  چگونگى  بررسى  گزارش  انتشار  براى  تدارك  در  وى 
ديويد كامرون و نيك كلگ، معاون نخست  دولت انگليس است. 
كه  پيشرفتى  ميزان  بررسى  انتشار  به  است  قرار  انگليس  وزير 
دولت ائتالفى انگليس از سال 2010 تاكنون كسب كرده، بپردازند 
و اولويت هاى نخست آن را براى مدت زمان باقى مانده از دوره 
يك  اين  كرد:  تاكيد  انگليس  وزير  نخست  كنند.  مشخص  دولت 
دستوركار اصالحات گسترده است و اين تا حدى است كه همه 
ما را به آن مشغول مى كند. ديويد كامرون در پاسخ به اين كه 
وزيرى  نخست  مقام  در  ماندن  باقى  خواهان  سال 2020  تا  آيا 
در  است  آن  دنبال  به  كه  كرد  تصريح  بار  نخستين  براى  است، 
صورتى كه مجددا برگزيده شود، يك دوره كامل ديگر نخست 
جزئيات  شامل  بررسى  اين  مى رود  انتظار  باشد.  انگليس  وزير 
باشد.  اجتماعى  خدمات  به  مربوط  هزينه هاى  محدوديت هاى 
همين طور انتظار مى رود كه اين بررسى شامل جزئيات محدود 

خدمات  اصالحات  و  بازنشستگى  مستمرى  هزينه هاى  شدن 
مراقبتى كودكان باشد.

اعطاى تخفيف به افشاگر 
ويكى ليكس 

با  لوند،  دنيس  قاضى  كه  داده  گزارش  بى بى سى  خبري  شبكه 
انتشار  مظنون  منينگ،  بردلى  احتمالى  محكوميت  حكمى  صدور 
ويكى  افشاگر  سايت  در  كشور  اين  دولت  محرمانه  اطالعات 
سابق  سرباز  منينگ،  بردلى  داد.  كاهش  روز   112 را  ليكس 
 250 عراق،  در  خدمت  زمان  در  كه  است  متهم  آمريكا  ارتش 
را  ديپلماتيك  پيام هاى  جمله  از  محرمانه  اسناد  از  صفحه  هزار 
در اختيار سايت افشاگر ويكى ليكس قرار داده است. وى تنها 
فردى است كه به عنوان متهم در اين رابطه در آمريكا محاكمه 
مى شود. منينگ كه 25 سال سن دارد، گفته است كه 23 ساعت 
از هر شبانه روز را در يك سلول انفرادى بدون پنجره محبوس 
بوده است. مقام هاى ارتش آمريكا مى گويند كه به دليل نگرانى 
از احتمال تالش منينگ براى خودكشى، وى را در چنين شرايطى 
تحت نظر قرار داده اند. وكالى منينگ با اشاره به شرايط سخت 
وى در بازداشتگاه انفرادى، خواهان لغو اتهام هاى مطرح شده 
كه  است  گفته  منينگ  شده اند.  سابق  اطالعاتى  تحليلگر  اين  عليه 
در صورت كاهش موارد اتهامى، حاضر است مجرم بودن خود 
را بپذيرد ولى دادستان نظامى با اين پيشنهاد موافقت نكرده و 
خواهان محاكمه وى در رابطه با همه موارد اتهامى از جمله كمك 

به دشمن شده است.

كيهان به «هيچ» هم اعتراض كرد!
شنيده شد كه كيهان به نصب مجسمه  «هيچ» در نياوران اعتراض 
كرد .كيهان با انتقاد از نصب مجسمه موسوم به «هيچ» نوشته 
تراوشات  حاصل  كه  «هيچ»  به  موسوم  حجمى  مجسمه  است: 
وابسته  هنرمندان  به اصطالح  از  يكى  ضداخالقى  و  پوچگرايانه 
به دربار پهلوى است، بار ديگر در يكى از مراكز فرهنگى دولتى 
نياوران  مجموعه  در  درحالى  «هيچ»  مجسمه  درآمد!  نمايش  به 
تناولى  پرويز  توسط  ساخته شده  اثر  اين  كه  درآمده  نمايش  به 
محسوب  تجسمى  هنرهاى  عرصه  در  پوچگرايى  نمادهاى  از 
وقاحت  حدى  تا  انقالب  از  پيش  تناولى  ضددينى  آثار  مى شود. 
نوشتند:  نيز  زمان  آن  شبه روشنفكرى  نشريات  حتى  كه  داشت 
«خوب شد مردم به نمايشگاه اين مجسمه ساز نيامدند و نديدند 
است،  گفتنى  است!»  درآمده  نمايش  به  ضداخالقى  آثار  چه  كه 
تناولى در دوران قبل از انقالب 57 مشاور فرح ديبا همسر شاه 
ايران بود و در سال 56 به عضويت شوراى مركزى جشن هاى 
مرتضى  دوران  در  تهران  شهردارى  درآمد.  آمريكا  و  ايران 
مجسمه ساز  اين  اثر  زم، 60  حجت االسالم  حمايت  با  و  الويرى 
و منزل مسكونى وى را براى تبديل به موزه، خريدارى كرد كه 
ارزشى  رسانه هاى  و  هنرمندان  شديد  اعتراض  با  اقدامات  اين 

روبه رو شد.

خلبان سوريه با جت به تركيه فرار كرد
شنيده شد كه رسانه هاى تركيه اعالم كردند يك خلبان سورى 
هنگام پرواز در مرز سوريه با نظاميان تركيه ارتباط برقرار كرد 
و خواستار فرود در اين كشور شد. انتخاب نوشت؛ گفته مى شود 
آمده  فرود  تركيه  آداناى  شهر  در  خود   23 ميگ  با  خلبان  اين 
است. اين خبر هنوز به طور رسمى تاييد نشده است. در جريان 
نظامى  بلندپايه  مقامات  بارها  تاكنون  سوريه  در  داخلى  جنگ 
نظاميان  بيشتر  پناهندگان  شده اند.  پناهنده  تركيه  به  سوريه 

سنى مذهب هستند.

نايل ست پخش شبكه العالم را 
قطع كرد

پخش برنامه هاى تلويزيون ماهواره اى عرب زبان العالم ايران از 
تحريم  پى  در  نوشت؛  شفاف  شد.  قطع  نايل ست  ماهواره  روى 
صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران از سوى آمريكا فشارهايى 
تا  شده  وارد  جهان  در  ماهواره  اجاره دهنده  شركت هاى  بر 

شبكه هاى ايرانى را پوشش ندهند. 

اقدامات شركت هاى ماهواره اى هيسپاست، اينتل ست و يوتل ست 
با اعتراضاتى مواجه شد و محافل مستقل اطالع رسانى اين اقدام 

را مغاير با اصول آزادى بيان دانستند.

يك هفته با خبر
در دهكده ايرانى ما
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گرى سيك:
آمريكا در جنگ 
سرد با ايران است

اقدام اخير باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا در 
امضاى قانون محدوديت نفوذ ايران در آمريكاى 
التين، زمينه بحث ها و گمانه زنى هاى بسيارى 
قبال  در  كشور  اين  رويكرد  ماهيت  درباره  را 
بسيارى  باره،  اين  در  است.  كرده  فراهم  ايران 
از تحليلگران آمريكايى، تفكرات دشمن پندارانه 
ارزيابى  آمريكا  رفتار  هدايتگر  را  سردى  جنگ 

مى كنند.

هنگامى كه دولت اياالت متحده، رسما قانون محدوديت نفوذ ايران 
در آمريكاى التين را به تصويب رساند، بسيارى از تحليلگران با 
گذشته  در  آمريكا  ماندن  از  اى  نشانه  را  آن  كار،  اين  از  انتقاد 

ارزيابى كردند.

با  مقابله  براى  سفيد  كاخ  استراتژى  ترين  آشكار  كه  قانون  اين 
نفوذ ايران در قاره آمريكا شناخته مى شود، به وزارت خارجه 
آنچه  براى  اى  برنامه  تا  دهد  مى  مهلت  روز  متحده 180  اياالت 
ايران»  گسترش  به  رو  خصمانه  فعاليت  و  حضور  به  «رسيدگى 

است، تهيه كند.

اين  به  واكنش  در  ايران  اسالمى  جمهورى  گزارش،  اين  بر  بنا 
قانون، آن را نشانه اى مبنى بر اين دانست كه آمريكا هنوز در 
دوره جنگ سرد زندگى مى كند و آمريكاى التين را حيات خلوت 
خود مى داند؛ افزون بر اين، رامين مهمانپرست، سخنگوى وزارت 
خارجه كشور، اين قانون را دخالت آشكار اياالت متحده در امور 

آمريكاى التين دانست.
مانيتور»  ساينس  آمريكايى «كريستين  روزنامه  كه  گزارشى  اما 
منتشر كرده، نشان مى دهد اين تنها ايران نيست كه چنين ارزيابى 
از اقدام دولت اياالت متحده دارد، بلكه خود تحليلگران آمريكايى 

نيز داراى ديدگاهى مشابه هستند.

شناس  كار  سيك»،  «گرى  ديدگاه  به  روزنامه  اين  نمونه،  براى 
مسائل ايران در دانشگاه كلمبيا و از تحليلگران برجسته آمريكايى 
اشاره مى كند كه مشابهت هايى بين اقدام اخير آمريكا و رويكرد 
آن،  در  كه  اى  دوره  بيند؛  مى  ميالدى  دهه 1950  در  كشور  اين 
به  جا  همه  در  شوروى،  اتحاد  با  تقابل  عرصه  در  ها  آمريكايى 

دنبال رد پاى كمونيست ها مى گشتند. به باور وى، اكنون نيز اين 
كشور در همه جا به دنبال ردپاى ايران است.

به باور سيك، امضاى اين قانون جديد به اين معنا نيست كه نفوذ 
بيانگر  بلكه  باشد،  كرده  پيدا  افزايش  يكباره  به  آمريكا  در  ايران 
و  امنيتى  مسائل  اولويت  سرد،  جنگ  دوره  همچون  كه  است  آن 

تهديدات، آمريكا را به سوى اين تصميم كشانده است.

با اين حال، كريستين ساينس مانيتور اشاره مى كند كه افزايش 
انكار  حقيقتى  اخير،  هاى  سال  در  التين  آمريكاى  در  ايران  نفوذ 
كرده  فراهم  را  آمريكا  نگرانى  اسباب  امر  همين  و  است  ناپذير 

است.
در چند سال گذشته، ايران هفده مركز فرهنگى در منطقه ساخته 
و شمار سفارتخانه هاى خود را نيز از شش عدد در سال 2005، 

به يازده رسانده است.

اما به اعتقاد اين روزنامه، مهمترين جنبه نگران كننده فعاليت هاى 
صميمانه  و  نزديك  روابط  متحده،  اياالت  براى  منطقه  در  ايران 
چاوز،  هوگو  و  ايران  جمهور  رئيس  نژاد،  احمدى  محمود  ميان 
حضور  نيز  و  رابطه  همين  وجود  ونزوئالست.  جمهور  رئيس 
شده  موجب  منطقه،  در  ضدآمريكايى  رهبران  از  ديگر  شمارى 
روابط ايران با ديگر كشورهاى آمريكاى التين نيز بهبود پيدا كند.

بيشتر  باور  به  كه  شده  اشاره  مطلب  همين  در  حال،  اين  با 
تحليلگران، اين گسترش روابط با هدف افزايش گسترده ارتباطات 
ديپلماتيك ايران صورت مى گيرد و تصور اين كه ايران اهداف 
شريرانه اى در سر داشته باشد، كامًال غيرواقعى است. توجه به 
ماهيت توافقات دوجانبه ايران با اين كشور ها نيز خود به خوبى 

مؤيد اين ماجراست.

اما آن گونه كه مشخص است، آمريكا بى توجه به اين حقايق، تنها 
به دنبال پيگيرى سياست هاى تقابلى خود در قبال ايران و به زعم 

خود، منزوى كردن ايران در عرصه جهانى است.

گويا، زمينه سازى براى اين كار از مدت ها پيش آغاز شده است؛ 
به  وابسته  عوامل  برخى  شد  اعالم  اكتبر 2011  در  نمونه،  براى 
ايران تالش داشته اند يك قاچاقچى مواد مخدر مكزيكى را براى 
اين  كنند.  استخدام  آمريكا  در  سعودى  عربستان  سفير  ترور 
نمونه و موارد مشابه، سبب شده اكنون نيز در قالب قانون جديد، 

مكزيك و كانادا در مركز توجه و نظارت اياالت متحده باشند.
براى  تصميم  اين  كه  پيامدهايى  به  تحليلگران  اين،  بر  افزون  اما 
آمريكا به همراه دارد نيز اشاره مى كنند؛ مثال، «دانيل برومبرگ»، 
كار شناس ايران در مؤسسه صلح اياالت متحده، اشاره مى كند 
تالش  از  جديد  اى  نمونه  را  كار  اين  چاوز،  قبيل  از  رهبرانى  كه 
آمريكا براى ديكته كردن روند ديپلماسى خود در منطقه ارزيابى 

خواهند كرد.
به هر حال و بى گمان در عرصه جديد تعامالت جهانى، اين كار 

آمريكا بدون تبعات و هزينه نخواهد بود.

پايان بازي براي يك بيماري پايدار؟

نبرد پاكستان با فلج اطفال
آرين بكر،ترجمه: عفيفه عابدي

بيست و سه سال پس از اينكه فلج اطفال در اياالت متحده ريشه كن 
شده، اين بيماري هنوز در پاكستان قرباني مي گيرد. پاكستان يكي از 
سه كشور در جهان است كه در مقابل ريشه كن كردن يك بيماري 
ويرانگر مقاومت مي كند، با وجود اينكه اگر براي هر كودك در سه 
مي شود.  آسان  پيشگيري  شود،  تجويز  واكسن  قطره  دو  مرحله 
مي كرد،  نابود  را  پاكستاني  اطفال  اطفال،  فلج  سال ها  براي  پيشتر 
در سال 1988، 350 هزار مورد مبتال به فلج اطفال در 125 كشور 
و  جهاني  بهداشت  سازمان  يونيسف،  تالش هاي  با  اما  بود.  مختلف 
سيستم  يك   ،CDC بيماري ها  پيشگيري  و  كنترل  بين المللي  مركز 
اجرا  پاكستان  سراسر  در  هفته   6 هر  كه  شد  ايجاد  واكسيناسيون 
مي شد. حاال تعداد مبتاليان به 176 مورد در پاكستان، افغانستان و 

نيجريه كاهش يافته است.

اميد مي رفت تا تابستان امسال پاكستان نيز به خوبي پاكسازي شود 
تا آنكه دو فرمانده شبه نظاميان در مناطق قبايلي مرزهاي افغانستان 
حضور تيم هاي واكسيناسيون را ممنوع كردند. آنها گفتند تا زماني 
تيم  هيچ  نشود،  متوقف  سرنشين  بدون  هواپيماهاي  عمليات هاي  كه 
آنها  واقع  در  شود.  وارد  مناطق  اين  به  ندارد  حق  واكسيناسيون 
پشتون هاي  جمعيت  شبه نظاميان  اين  گرفتند.  گروگان  را  كودكان 
پاكستان تا كراچي در جنوب اين كشور را از واكسيناسيون محروم 

كردند.

در اين منطقه پاكستان 48 مورد فلج اطفال وجود دارد كه البته كمتر 
پشتون  جمعيت  بين  مبتاليان  است.   2011 سال  در  مورد   154 از 
در  آنها  از  بسياري  هستند.  قبايلي  مناطق  و  پختونخوا  خيبر  استان 
 4 كه  جايي  مي كنند.  زندگي  كراچي  نشين  زاغه  منطقه  بزرگ ترين 
هزار نفر كه 60 هزار نفر آنها كودكان زير 5 سال هستند، در قالب 
خانواده هاي كوچك در واحدهاي آپارتماني ساختمان هاي بتني براي 
براي  كلينيك  يك  تنها  اينجا  شده اند.  متمركز  دولتي  خدمات  دريافت 
بهداشتي،  خدمات  نوع  هيچ  اينكه  بدون  دارد،  وجود  خدمات  ارائه 
وجود  با  يعني  باشد.  داشته  وجود  آشاميدني  آب  تصفيه  سيستم 
تحصيالت  سطح  بد،  بهداشت  دسترسي،  محدوديت  شرايط  تركيب 
كم و سوءتغذيه شديد، همه چيز براي فلج اطفال كامال مهياست. يك 
نمونه گيري به تازگي نشان داده است، ويروس فلج اطفال در جريان 
آب متعفني كه به زمين بازي محبوب كودكان مي رود، وجود دارد. 
اين آب به در بطري هاي آب وارد مي شود كه در انبوهي از زباله ها 

رها شده اند.

شبكه هاي شبه نظاميان بر جمعيت مهاجران پشتون از مناطق قبايلي 
دراين منطقه تسلط دارند. به همين دليل مقامات محلي با اشاره به 
منطقه يي در نزديكي مرزهاي افغانستان كه تحت كنترل شبه نظاميان 
كوچك  وزيرستان  را  گادپ  شهر  دارد،  قرار  القاعده  و  طالباني 
مي نامند. اين عنوان اغراق آميز نيست. در شهر گادپ، زنان همچنان 
اخير  بررسي هاي  مي پوشند.  پشتون  تجاري  عالمت  با  برقع هايي 
سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد 75 درصد مبتاليان فلج اطفال 
در ميان اين جمعيت هستند كه تنها 15 درصد جمعيت پاكستان را 
تشكيل مي دهد. پاكستان هرگز از چنگال فلج اطفال رها نخواهد شد، 
تا زماني كه راهي براي واكسيناسيون كودكان اين منطقه پيدا نكند. 
دولت پاكستاني با جوامع محلي يك كمپ آموزشي ايجاد كرده اند تا 
مطمئن شود، هر كودك كه با يك اتوبوس عمومي از اين منطقه خارج 
كرده  دريافت  را  واكسن  قطرات  مي شود،  كراچي  داخل  يا  مي شود 
باشد. با اين حال برخي از خانواده ها هنوز به سختي ارزش واكسن 

را مي فهمند.
تا همين اواخر، هر زمان كه تيم واكسيناسيون مي آمد، هر كودك در 
روستاي محب باندا كه فاصله زيادي از مركز استان پيشاور ندارد، 
تالش  محلي  مغازه دار  يك  سيف االسالم  زمان  آن  مي شد.  واكسينه 
در  اما  ايستاده اند.  صف  اول  در  او  پسران  شود  مطمئن  كه  مي كرد 
اواخر مه، كه يك شايعه مبني بر اينكه واكسن يك نوع ويروس است، 
كل شهر را فرا گرفت و برخي از مردم مي گفتند كه واكسن فلج اطفال 
از ادرار خوك يا ميمون ساخته شده است، همه چيز عوض شد. سيف 
االسالم مي گفت كه من باور دارم اين توطئه دشمنان است تا كودكان 
مسلمان را نابارور كنند. هنگامي كه چند روز بعد تيم واكسيناسيون 
آمد، وي از اجراي واكسيناسيون كودكانش جلوگيري كرد. تا اينكه 
ساليم دختر 6 ماهه وي بر اثر تب بيمار شد و پس از بهبودي ديگر 
نمي توانست پاهايش را تكان دهد. حاال كه به نظر مي رسد ديگر دختر 
فلج  را  ما  جهل  مي گويد  وي  برود،  راه  نتواند  هرگز  سيف?االسالم 
ساخته است. سيف?االسالم قول داده است بر عليه بيماري مبارزه 

مي كند و دعا مي كند كه دخترش آخرين قرباني باشد.
منبع: تايم
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تضاد منافع تركيه و 
ايران در منطقه

تركيه به دنبال خاتمه جنگ سرد، مقاومت كمترى در مقابل مديريت 
ديكته شده غرب براى تحوالت منطقه اى در خاورميانه دارد. اما 
سوريه  براى  نظامى  گزينه  تجويز  از  كوشد  مى  ايران  مقابل  در 

جلوگيرى كند.
 تحوالت سياسى در خاوميانه از ديد گاه هاى مختلفى ادامه دارد و 
تنش هاى اخير ميان ايران و تركيه بر سر استقرار سامانه پاتريوت 

و مخالفت تهران با آن، به موازات ادامه اختالفات تهران و آنكارا بر 
سر سوريه از جمله اين تحوالت به شمار مى رود. اما دليل اصلى 
تفاوت رويكرد ها بين ايران و تركيه در خصوص سوريه چيست ؟

اين  متفاوت  اهداف  داليل،  مهمترين  از  يكى  كه  رسد  مى  نظر  به 
است  گذشته  دهه  سه  در  غرب  با  آنها  تعامل  نحوه  و  كشور  دو 
كه انگيزه هاى و ريشه هاى تاريخى مخصوص به خود را دارد. 
منطقه  بازيگران  اين  هاى  انگيزه  و  ها  نظر  نطقه  شناخت  بنابراين 
اى ؛ مى تواند به درك مواضع آنها در خاورميانه به خصوص در 

مورد تحوالنى مانند سوريه، كمك كند.

روابط ايران و تركيه

كمترى  مقاومت  سرد،  جنگ  خاتمه  دنبال  به  تركيه  كلى،  طور  به 
در  اى  منطقه  تحوالت  براى  غرب  شده  ديكته  مديريت  مقابل  در 
نظامى  گزينه  از  كوشد  مى  ايران،  مقابل  در  اما  دارد.  خاورميانه 
براى سوريه جلوگيرى كند. تهران همچنين مخالف هرگونه مداخله 
خارجى در كشور هاى عربى است و به مديريت محلى براى بحران 
سوريه تاكيد دارد. اين ديدگاه هاى بر مبناى موضع ايران به عنوان 
يك كشور عضو جنبش غير متعهد هاست كه مى خواهد انحصار 
در  ايران  موضع  واقع،  در  كند.  خارج  غرب  اختيار  از  را  قدرت 
مورد تحوالت خاورميانه به دنبال بهار عربى و مخالفت با مداخله 
ناشى   1979 انقالبى  هاى  انديشه  از  منطقه  در  غربى  كشورهاى 
مى شود. در مقابل، مواضع تاريخى و تدريجى تركيه به توضيح 

بيشترى نياز دارد.
تحليل  به  سرويه  مورد  در  ها  گيرى  موضع  درك  تركيه،  براى 
تاريخى اين كشور و شناخت سياست خارجى كنونى آنكارا نياز 
دارد. تركيه هم به لحاظ تاريخى و هم در عرصه سياست خارجى 
به دنبال جايگاهى معتبر در بين اروپاييان و ايجاد ائتالفى با غرب 

خارجى  سياست  در  آتاتورك  كمال  اصول  آن  مبناى  كه  است 
است. اصولى كه ديپلماسى تركيه را تحت كنترل خود دارد.

هدف استراتژيك اصلى تركيه در سيستم بين المللى كنونى، تشديد 
تالش ها براى عضويت در اتحاديه اروپا و تقويت روابط با ناتو 
اجتماعى،  هاى  سرمايه  بر  تكيه  با  خواهد  مى  كشور  اين  است. 
منطقه اى و بين المللى و از طريق تعامل و مذاكره در سه سطح 

داخلى، منطقه اى و بين المللى به اين اهداف دست پيدا كند.

در سطح داخلى، تركيه همچنان در صدد است قدرت اقتصادى، 
سياسى و فرهنگى خود را افزايش دهد. از نظر اقتصادى، تركيه 
تركيه  دارد.  قرار  جهان  برتر  اقتصاد   20 فهرست  در  اكنون  هم 
ساليانه 18 ميليارد دالر سرمايه گذازى خارجى جذب مى كند و 
ارزش صادرات اين كشور نيز به 100 ميليارد دالر مى رسد. اين 

كشور مدلى از دمكراسى اسالمى را ارائه مى كند.
حذف  دنبال  به  تركيه  خارجى،  سياست  المللى،  بين  عرصه  در 
عراق،  قبرس،  يونان،  نظير  كشورهايى  با  همگرايى  راه  در  موانع 
ارمنستان و ديگران است. به موزات اين هدف ، تركيه بيشترين 
منطقه  به  را  خود   حكومت  مدل  تا  دهد  مى  انجام  را  خود  تالش 
عثمانى  امپراتورى  احياى  دنبال  به  تركيه  هم  شايد  كند.  معرفى 

باشد.
اولويت  مشكل،  بدون  خارجى  سياست  شعار  ديگر  سوى  از 
در  صلح  روند  از  آنكارا  دليل  همين  به  است.  تركيه  ديپلماسى 
خاورميانه حمايت مى كند. عالوه بر اين، سياستمداران تركى با 
دنبال كردن يك سياست خارجى ميانه رو در صددند تا مشكالت 
خود با همسايگان را به جاى درگيرى با سياست هاى جايگزين 
حل كنند تا مشكالت به حداقل رسيده و اعتمادسازى ايجاد شود. 
به  هايى  پيامد  تركيه،  اهداف  اين  براى  عربى  بهار  وجود  اين  با 

همراه داشت.
به طور كلى بايد گفت رويكرد هايى كه توسط ايران و تركيه در 
ريشه   ، شده  دنبال  خارجى  سياست  عرصه  در  اخير  هاى  سال 
در تفاوت هاى تاريخى و رفتار سياستگذاران و انگيزه هاى دو 
كشور دارد. تفاوت بين اهداف استراتژيك ايران و تركيه است كه 
ديدگاه ها و سياست هاى اين دو كشور در قبال تحوالت سوريه 
را تعيين مى كند. در حالى كه ايران با استقرار سامانه پاتريوت ها 
در خاك تركيه مخالف است و از سوريه حمايت مى كند، تركيه از 
راهكارى هاى فرامنطقه اى و چارچوب هايى مانند ناتو و شوراى 
امنيت سازمان ملل براى سوريه پشتيبانى مى كند. رفتار تهران 
و آنكار، بحران سوريه و ديگر تنش هاى منطقه اى و البته سير 
بهار عربى، نقش تعيين كننده اى در تعريف چشم انداز خاورميانه 

دارد.

روياي بين المللي، بدبيني منطقه يي

درباره رويكرد نظامي ژاپن  
  شينزو آبه به وعده اش عمل مي كند. دولت توكيو از افزايش بودجه 
نظامي خود تا حدود 1/2 ميليارد دالر خبر  داد. در خواست افزايش 
ماه  ابتداي  از  كه  است  ژاپن  آينده  مالي  سال  براي  نظامي  بودجه 
پارلمان  تاييد  به  بايد  و  مي شود  شروع  جاري  ميالدي  سال  آوريل 
دولت  حامي  ائتالف  پارلماني  اكثريت  به  توجه  با  برسد.  كشور  اين 
 متشكل از دو حزب ليبرال دموكرات و كوميتو جديد، به احتمال زياد 
اين اليحه به تصويب خواهد  رسيد. در صورت افزايش بودجه نظامي 
ژاپن، هزينه هاي نظامي اين كشور در سال مالي جديد بالغ بر 1/13 
موسسه  گزارش  اساس  بر  ترتيب  اين   به  شد.  خواهد  ين   تريليون 
رده بندي  در  استكهلم    (SIPRI)     ژاپن  صلح  تحقيقات  بين المللي 
را  آلمان  مثل  خود  اروپايي  رقباي  جهان،  ارتش هاي  پرهزينه ترين 
پشت سر خواهد گذاشت.  اين افزايش بودجه كه طي11  سال اخير 
بي سابقه بوده است و صرف افزايش كمي نيروهاي زميني ارتش و 
خواهد  ژاپن  دريايي  و  هوايي  نيروهاي  تجهيزات  كيفي  بهبود  سطح 
اينكه  ويژه  به  چيني ها  پرمعناست.  براي  همه  از  بيش  خبر  اين  شد  . 
ميزان  به  چين  و  ژاپن  بين  ارضي-دريايي  مناقشات  موضوع  حاال 
قابل توجهي افزايش  يافته است .   از اين رو بسياري از تحليلگران هدف 
اصلي اين افزايش بودجه نظامي را در رقابت با چين مي دانند  تا كره 
جنوبي كه در كنار توكيو در زمره متحدان منطقه يي امريكا در شرق 
خود  مواضع  در  ژاپن  وزير  جديد  نخست  چند  هر  دارد.  قرار  آسيا 
تحليلگران  از  برخي  است،  داده  نشان  عالقه  چين  با  زدايي  تنش  به 
اين رويكرد  نظامي دولت آبه را راهكارهايي متناقض با اين ادعاها 
هم  معتقدند  ديگر  برخي  اما  مي كنند،  قلمداد  پكن  با  روابط  به  نسبت 
كه اين رويكرد خاصيت بازدارنگي داشته و به كنترل بحران روابط 
مسائلي  جمله  از  نظامي  افزايش  بودجه  مي كند.  كمك  چين  با  ژاپن 
بود كه شينزو آبه در زمان مبارزات انتخاباتي ماه هاي اخير بر آن 
بر  عالوه  ژاپن  شدن  نظامي تر  است  معتقد  آبه  تاكيد  داشت.  بسيار 
فرآيندهاي  بين المللي  در  ژاپن  نقش آفريني  افزايش  به  مي تواند  آنكه 
كمك كند، نگراني هاي امنيتي ژاپني ها در منطقه را نيز كاهش مي دهد.  

«اين يك بازگشت به عقب بود»
اخضر ابراهيمي، فرستاده مشترك سازمان ملل و اتحاديه عرب به 
سوريه نيز تاكيد كرد كه «سخنان اسد نمي تواند به حل بحران كمكي 
كند». اخضر ابراهيمي قرار است تا روز جمعه با نمايندگان روسيه 
و امريكا درباره بحران سوريه به گفت وگو بنشيند. اين نشست در 
ژنو و با هدف بررسي بحران سوريه برگزار خواهد شد و دومين 
درباره  امريكا  و  روسيه  ملل،  سازمان  مشترك  گفت وگوهاي  دور 
بحران سوريه است. در دسامبر نيز ابراهيمي نشست مشابهي را با 
ويليام برنز، معاون وزير خارجه امريكا و ميخاييل بوگدانف، معاون 
وزير خارجه روسيه برگزار كرد. او پيش از نشست روز جمعه، به 
خبرنگاران گفته كه سخنان اخير بشار اسد، يك «بازگشت به گذشته» 
است و افزود: «آنچه او گفت، در حقيقت يك عقبگرد است و سخنان 
اسد نمي تواند در تحقق راهكار سياسي براي سوريه سهيم باشد». 
انتقادهاي ابراهيمي از سخنان اخيررييس?جمهور سوريه با تاكيد بر 
اينكه سخنان رييس?جمهور سوريه، «زمينه مناسبي براي پشتيباني 
به  ابراهيمي  است.  يافته  ادامه  نمي كند»  فراهم  وي  ماموريت  از 
تازگي ديداري با بشار اسد در دمشق داشت كه براساس گزارش ها 

«نااميدكننده» بود.

كارزار قرباني ترور عليه اسلحه آزاد
«گابريل گيفوردز»، يكي از اعضاي پيشين كنگره امريكا نيز كارزاري 
براي محدود كردن مالكيت سالح در اين كشور به راه انداخته است. 
خانم گيفوردز دو سال پيش در شهر توسان آريزونا هدف سوءقصد 
با اسلحه گرم قرار گرفت. شليك به او مرگ بار ارزيابي مي شد چرا 
گابريل  اما  بود  گرفته  نشانه  را  كنگره  نماينده  اين  سر  ضارب  كه 
گيفوردز با تالش هاي پزشكي از مرگ نجات يافته و اكنون پس از 
مالكيت  كردن  محدود  پشتيبانان  از  يكي  به  رويداد،  آن  از  سال  دو 
سالح در امريكا بدل شده است. او هدف كارزار خود را جمع آوري 
پول در جهت تبليغات گسترده در زمينه محدود كردن مالكيت اسلحه 
مدافع  گروه هاي  سفيد،  كاخ  با  زودي  به  كه  مي گويد  و  كرده  عنوان 
مالكيت سالح، قربانيان سالح هاي گرم و صاحبان صنعت بازي هاي 
كامپيوتري گفت وگوهاي ادامه داري را آغاز خواهد كرد. اين نماينده 
روز  كه  مقاله يي  در  را  خود  كارزار  آغاز  كنگره  پيشين  دموكرات 
سه شنبه به همراه، همسرش مارك كلي، فضانورد مشهور بازنشسته 
و  كرد  اعالم  بود،  نوشته  تودي  يواس اي  روزنامه  براي  امريكايي 
كنگره را نيز به دليل نشان ندادن «واكنش مناسب» در اين زمينه به 
باد انتقاد گرفت. خانم گيفوردز پس از حادثه ترور خود همچنان در 

حال گذراندن دوره توانبخشي است.

هاگل موضع سختى درباره ايران دارد
خبرگزارى آسوشيتد پرس به نقل از برخى منابع در وزارت دفاع 
آمريكا نوشت كه چاك هاگل نامزد وزارت دفاع در كابينه دوم 
در  آمريكا موضع سرسختانه اى  رييس جمهورى  اوباما  باراك 
قبال ايران دارد.آسوشيتدپرس به نقل از برخى منابع در پنتاگون 
نوشت هاگل روز چهارشنبه در جلسه اى خصوصى با برخى از 
مقامات پنتاگون اعالم كرده است وى آن گونه كه گفته مى شود 

موضع نرمى در قبال برنامه هسته اى ايران ندارد.

آسوشيتد پرس به نقل از يك منبع در پنتاگون كه در آن جلسه 
روز  خصوصى  جلسه  در   هاگل  كه  نوشت  داشته  حضور 
چهارشنبه گفته است كه مواضع او در قبال ايران سوء برداشت 
و  المللى  بين  فشارهاى  تشديد  سرسخت  طرفدار  وى  و  شده 

تحريمى عليه ايران است.
هاگل گفته است كه وى نيز معتقد است بايد فشارها را عليه ايران 
براى  نيز  نظامى  گزينه  از  حتى  لزوم  صورت  در  و  كرد  تشديد 

متوقف كردن برنامه هسته اى ايران استفاده كرد.
هاگل بايد در هفته هاى آينده در جلسه استماع سنا حاضر شود 
دفاع  وزارت  مديريت  و  هدايت  براى  هايش  برنامه  درباره  تا 
آمريكا و نيز سواالت سناتورها درباره موضوعات گوناگون در 

حوزه دفاعى و امنيت ملى آمريكا پاسخ دهد.

كنگره  در  سرسخت  منتقدانى  جمهوريخواه  سابق  سناتور  اين 
ممكن  ها  مخالفت  اين  تداوم  صورت  در  شود  مى  گفته  و  دارد 
است نتواند از سنا مجوز نشستن بر صندلى وزارت دفاع آمريكا 
در  نيز  آمريكا  در  اسراييل  حامى  البى  و  كند.مقامات  كسب  را 
موضع گيرى هاى گوناگون نگرانى خود را از مواضع هاگل در 

قبال اسراييل و نيز ايران ابراز نگرانى كرده اند.
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بازارهاى نامتعادل
هنرى مينتزبرگ

طور  به  مى دهد،  ارجاع  رهبرى  به  مكرر  طور  به  دانوس  آقاى   
مثال او ادعا مى كند كه دوره هاى MBA « دانشجويان را در مسير 
رهبرى شتاب مى دهند». همان طور كه در دور اول توصيف كردم، 
اين مشكل است و نه راه حل: افراد آزمايش نشده نبايد در حال طى 

كردن چنين مسيرى باشند.
ارجاع او به «مدل هايى براى تحليل اخالقى» نگرانى من را نسبت به 
آنچه كه در دور گذشته نوشتم، بسيار بهتر بيان مى كند. چه زمانى 
مدارس بازرگانى به اين باور مى رسند كه به دليل اينكه دوره اى 
آموزشى را اينجا يا آنجا افزايش مى دهيم، فارغ التحصيالن ما به 
طرزى جادويى به مجريان ارشد، تغيير ماهيت مى دهد؟ آيا جورج 

دبليو بوش مدرك تحصيلى ديگرى در رهبرى داشت؟
آقاى دانوس به «دليل و مدرك» ارجاع مى دهد، اما نوشته او درباره 
ادعاها و اعتقادات است. البته مهم ترين بخش مطلب من نيز چنين 
است. از اين رو، اجازه دهيد اين باورها را بررسى كنيم. باورهايى 

كه اختالف هاي ما را توضيح مى دهند.
ادعا  او  كه  بازارهايى  مى گذارد.  احترام  بازارها  به  دانوس  آقاى 

مى كند «به طور كلى در ايجاد ارزش خوب» هستند.
اما در ازاى دريافت وثيقه هاى درجه دو؟ پاداش به مديران اجرايى؟ 
همه اين بازارها مطمئنا، در حال ايجاد «ارزش» براى برخى افراد 
بوده اند، اما از جيبِ  افراد ديگر. همچنين بازار MBA ارزش بزرگى 
را براى بسيارى از مدارس بازرگانى و فارغ التحصيالن آنها ايجاد 

كرده است.
در مورد مابقى جامعه چطور؟

به  كه  مى كنيم  زندگى  جهانى  در  ما  كه  است  اين  بزرگ تر  مشكل 
دليل بازارهاى حقوق ذهنى [اختياراتى كه به فرد تفويض مى شود] 

به طور فزاينده اى نامتعادل است.
افراد بسيارى مشكل كنونى اقتصاد آمريكا را يك ركود مى دانند، 
[ و بر اين باورند كه] اين ركود پايان مى يابد و مانند گذشته ما به 
كسب و كار بازخواهيم گشت. منافع شخصى، دموكراسى را تحليل 
را  اقتصاد  خود  حتى  اينك  و  مى كنند  تضعيف  را  جامعه  مى برند، 

تهديد مى كنند.
نبايد چيز بيشترى درباره فساد مجاز سياسى در آمريكا بگويم: 
در  خصوصى  بخش  پول  از  استفاده  خوارى،  رشوه  گرى،  البى 

انتخابات عمومى و غيره. 
اختالف  مانند  چيزهايى  اساس  بر  آمريكا  انگيز  ماللت  بندى  رتبه 
انتخابات  در  دهندگان  راى  تعداد  و  اجتماعى  تحرك  درآمدى، 

سياسى را بررسى كنيد.
قبلى  مطلب  در  كه  همانطور  است.  خطر  در  آمريكا  اقتصاد  اينك 
اين  چون  كنند،  دفع  را  خطر  اين  نمى توانند  اقتصاددانان  نوشتم، 
مشكل، مشكلى مديريتى است. رهبرى خودشيفته و مديريت نزديك 
بين، بسيارى از شركت هاى آمريكايى را به زباله تبديل كرده است.

درباره پاداش به مديران عامل فكر كنيد كه اعالم مى كند « به عنوان 
مديرعامل اجرايى، من چند صد مرتبه بيش از كارگران معمولى در 
اين شركت مهم هستم» و «تعديل نيرو» كه مى گويد: « سر وصدا 

راه انداختن با اين فرهنگ: 
منقضى  منابع  ساير  مانند  هم  انسانى  منابع  مصرف]  [تاريخ 
است  انسان ها  از  متشكل  جامعه  سالم،  اقتصادى  بنگاه  مى شود». 
اقتصادى  نيز  سالم  اقتصاد  يك  انسانى.  منابع  از  مجموعه اى  نه 

ماالمال از اين جوامع است. 
چنين  كجا  يا  وقت  چه  آنها  فارغ التحصيالن  و  بازرگانى  مدارس 
بوده اند؟ آنها برخى از داليل اين مشكل را ترويج كرده اند: «ارزش 
اقتصادى  ارزش  همچنين  و  انسانى  ارزش هاى  كه  سهامداران» 
بلندمدت را ويران مى كند؛ برچسب «منابع انسانى» كه وجود انسان 

را بد نام مى كند؛ رهبرى را هم جدا. 
در مدارس، رهبرى جدا از بافت اجتماعى تدريس مى شود. 

و همان طور كه با دو مقاله منتشره در «هاروارد بيزنس ريويو» 
قرار  مديريت  خود  از  باالتر  و  جدا  رهبرى  است،  شده  مشهور 
مى گيرد. آيا عجيب نيست اين همه مديرعاملى كه در حال پيمودن 
جاده منتهى به اين نوع رهبرى هستند، از آنچه در شركت هايشان 

جريان داشته جدا شده اند؟
ما به رهبرى فردگرايانه بيشتر در شركت ها و جوامع نياز نداريم. 
و  كار  در  افراد  اشتغال  داريم:  نياز  بيشتر  گرايى»  «اجتماع  به  ما 
در  ساختارى  تغييرات  در  مشاركت  منظور  به  خودشان  جهان 
ما  است.  كافى  تجارى  كالس  به   MBA سريع  ورود  اجرا.  حال 
بايد مديريت را به افرادى كه درباره آن مطلع و وقف شركت ها و 

صنايع خود هستند، گسترش دهيم.
به دشوارى مى توان گفت كه مدارس بازرگانى در ايجاد برخى از 
اين مشكالت تنها بوده اند و تنها كسانى هستند كه اين مشكالت را 
آموزش  چرايى  و  چگونگى  بتوانند  آنها  اگر  اما  كرد،  خواهند  حل 
رونق  جامعه  همچنين  و  اقتصاد  كنند،  بررسى  دوباره  را  افراد 

بيشترى خواهند گرفت.

MBA علت بحران 

مالى نيست
پل دانوس

همين  از  است.  رشدى  حال  در  و  عظيم  جهان  كسب و كار،   ِ جهان 
رو، رهبرى كسب و كار نيازمند آرايش تجربيات، مهارت ها و دانش 
دارند.  وجود  رهبرى  به  دستيابى  براى  متعددى  راه هاى  و  است 
هنرى مينتزبرگ در اظهارات اوليه اش استدالل مى كند كه دوره هاى 
آموزشى MBA تا حدى از ورود كسانى كه «مارك مديريتى خود» 
را از طريق تجربه اندوزى در اتاق مديرعامل- به عنوان مديرعامل- 

به دست آورده اند، ممانعت مى كنند.
 

هنوز، داده هاى اندكى براى تقويت اين موضوع وجود دارد. بر اساس 
گزارش مجله «يواس نيوز اند ورلد ريپورت»، فارغ التحصيالن ساير 
 500 مديرعاملى  پست هاى  درصد   60 حدود  تحصيلى  رشته هاى 
شركت برتر اياالت متحده را تشكيل مى دهند. مطمئنا اين موضوع 

باالترين  به  دستيابى  براى  متعددى  مسيرهاى  كه  مى دهد  نشان 
فارغ التحصيالن  مى توان  دشوارى  به  و  است  باز  كسب و كار  پست 
با  داشت.  باز  پست  اين  به  رسيدن  از  را   MBA غير از  رشته هاى 
برتر  شركت   500 ليست  در  موجود  شركت هاى  تنوع  به  توجه 
با  افرادى  و  مهندسان  وكال،  كه  نيست  آور  شگفت  متحده،   اياالت 
ساير مدارك تحصيلى به محصالن MBA در باالترين نقطه نردبان 
شركت مى پيوندند. معتقدم كه مديران اجرايى در شركت ها به طور 

كلى به شيوه هاى منطقى عمل مى كنند. 

تقاضاى   ،1990 دهه  از  كه  مى دهد  گزارش   QS TopMBA.com
برتر،  مدرسه   200 از   MBA فارغ التحصيالن  جذب  براى  جهانى 

ساالنه تا 15 درصد رشد كرده است.
بحث اصلى آقاى مينتزبرگ اين است كه تجربه كسب شده در حين 
رسمى  تحصيالت  از  جديد  مهارت هاى  اجراى  قابليت  دليل  به  كار 
در  تجربه  كسب   ِ آل  ايده  به  بتواند  كسى  اگر  است.  برتر  حرفه اى 
اما  است،  داده  انجام  درستى  كار  شك  بدون  يابد،  دست  كار  حين 
دستيابى به اين ايده آل بسيار دشوار است. محكوم كردن دوره هاى 
آموزشى MBA به دليل اينكه آنها با يك ايده آل تطبيق پيدا نمى كنند، 
استداللى  است،  غيرممكن  آن  به  رسيدن  شايد  كه  آلى  ايده  هم  آن 
شرايط  و  مقدمات  آوردن  فراهم  و  آماده سازى  اگر  نيست.  محكم 
براى خلق يك رهبر برتر از يك فارغ التحصيل MBA ممكن بود، چرا 

شركت ها به طور منظم چنين كارى نمى كنند؟
آقاى  ندارند.   MBA مدرك  عامل  مديران  بيشتر  كه  شده  گفته 
شبكه  طريق  از   MBA فارغ التحصيالن  كه  مى كند  تاكيد  مينتزبرگ 
مدل  او  مى يابند.  دست  موفقيت  به  قديمى»  «فارغ التحصيالن 
آمارى و فشرده اى را از شيوه رهبرى ترسيم مى كند، در حالى كه 
فارغ التحصيالن MBA به طور مستقيم از دانشگاه به سوى رهبرى 
براى  كالن تر  مقياسى  در  و  شركت ها  براى  و  مى شوند  داده  سوق 
جوامع «تهديد» به شمار مى روند. در واقع، پست هاى رهبرى پس از 
دوره اى طوالنى به دست مى آيند اما فارغ التحصيالن MBA در آغاز 

اشتغال بر كرسى مديريت تكيه مى زنند.

بحث دوم او اين است كه رشد دوره هاى MBA تا حدى به مشكالِت 

مرتبط  اخير  سال هاى  در  شركتى  ضعيِف  يا  غيراخالقى  رهبرى 
است. البته، برخى افراد بد بودن برخى رهبران را ثابت كرده اند، اما 
هيچ مدركى وجود ندارد كه نشان دهد اين رهبران بد كسانى هستند 

كه در كالس هاى مدارس بازرگانى شركت كرده بودند.

مطمئنا برخى از مديران اجرايى كه در بحران مالى اخير باعث آسيب 
دهه  چندين  داشتن  حال،  اين  با  بودند.   MBA فارغ التحصيل شدند، 
از  را  آنها  اشتباه  اعمال  فارغ التحصيلى،  زمان  از  پس  كارى  تجربه 
فارغ التحصيالنى كه بالفاصله از دانشگاه به جايگاه مديريت دست 
مى يابند، جدا مى كند. در واقع، بحث منطقى تر اين خواهد بود كه چند 
دهه تجربه كارى كه به نظر آقاى مينتزبرگ بسيار ارزشمند است، 
شكل دهنده تصميم سازى اشتباه آنها بود و نه تحصيالت شان در 

دهه هاى 1980 و 1990.

تحليل بحران مالى و نسبت دادن آن به گسترش دوره هاى آموزشى 
گسترش  بگيريم  نتيجه  كه  است  اين  مانند   1990 دهه  در   MBA
 1960 دهه  طى  دانشگاه ها  در  سياسى  علوم  آموزشى  دوره هاى 
بى گمان  آوردند.  بار  به  را  سياسى  رسوايى هاى  ساير  و  واترگيت 
چنين رابطه اى متضمن نسبت ميان علت و معلول نيست. اين واقعيت 
از  قبل  تغيير  هنگام  به  كه  سياستمداران  و  قانونگذاران  اكثريت  كه 
بحران مالى خواب بودند و مدارك تحصيلى پايين داشتند، از سوى 
هيچ وكيلى محكوم نشدند؛ بنابراين مى توان گفت كه اعمال بد تعداد 

كمى از افراد، دامن همه افراد يك طبقه اجتماعى را لكه دار نمى كند.
كارى  تجربه  هم  و   MBA مدرك هم  كه  افرادى  از  نظرخواهى  در 
در  تحصيل  به  افراد،  اين  از  زيادى  تعداد  مى رسد  نظر  به  دارند، 
ادميژن  منيجمنت  موسسه «گرجويت  دارند.  توجه  بازرگانى  دوره 
كه   MBA فارغ التحصيل   4135 از  كه  نظرسنجى اى  در  كانسيل» 
تحصيل خود را بين سال هاى 2000 تا 2011 به پايان رساندند، به 
اين نتيجه دست يافت: 92 درصد از پرسش شونده ها اظهار كردند 

كه تحصيل در MBA آنها را براى رهبرى آماده كرده است.
هيچ مدرك سيستماتيكى وجود ندارد كه رشته MBA باعث اثرات 
بد در كاركنان و محيط زيست مى شود و من ترديد دارم كه خالف 
اجتماعى  مسووليت   MBA مدرن دوره هاى  باشد.  درست  نظر  اين 
و موضوع هاى مربوط به پايدارى را در بر مى گيرند و من معتقدم 
احتمالى  آسيب هاى  آمدِن  وارد  به  نسبت  امروز،  محصالن  كه 
حساس  بسيار  گذشته  با  قياس  در  مردم  به  اقتصادى  فعاليت هاى 

هستند. 
آو  «آكادمى  در   2010 سال  در  شده  انجام  تحقيق  يك  واقع،  در 
شركت هايى  است،  كرده  گزارش   « اجوكيشن  و  لرنينگ  منيجمنت 
با  قياس  در  دارند  قرار  آن  راس  در   MBA فارغ التحصيالن  كه 
هستند،  آنها  راس  در   MBA مدرك  فاقد  مديران  كه  شركت هايى 
امتياز  زيست  محيط  به  مربوط  امور  اجراى  در  معنادارى  طور  به 

بيشترى كسب كردند.

آموزش  به  توجه  با   MBA تجربه  اينكه  بر  من  و  مينتزبرگ  آقاى 
رهبرى داراى نقايصى است، توافق داريم، اما من نمى پذيرم كه او 
مى تواند جايگزين عملى برترى را نشان دهد. من همچنين معتقدم كه 
بيشتر بحث او مبتنى بر محكوميت شيوه هاى آموزشى اوليه است.

و  ِاستراتژى ها  وسيع  پوشش  واسطه  به   MBA دوره هاى امروزه 
تجارب، غنى و متنوع هستند و دانشجويانى در اين دوره ها شركت 
مى كنند كه تجربه كارى قابل قبولى دارند. بسيارى از انتقادات آقاى 
چنين  واقع  در  و  داشتند  بيشترى  اعتبار  پيش  سال   25 مينتزبرگ 
مدارس  در  پيشرفت ها  و  اصالحات  از  تعدادى  به  استدالل هايى 
يا  فراموش  را  سوابق  اين  او  مى رسد  نظر  به  شد.  منجر  بازرگانى 

آنها را ناديده گرفته است. 
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درآمد اوپك در 2012 ركورد شكست
 درآمد اوپك در سال 2012 به باالترين حد خود طى 40 سال اخير 
 12 نفت  صادرات  از  حاصل  درآمد   ،24/7 امارات  از  نقل  به  رسيد. 
كشور عضو اوپك در سال 2012 به باال ترين حد ساالنه خود، حدود 
يك هزار و 154 ميليارد دالر، از زمان تاسيس اين سازمان در بيش 
از 40 سال پيش رسيد. اين گزارش افزود: درآمد حاصل از صادرات 
نفتى كشورهاى عضو اين سازمان در سال 2011 در حدود يك هزار 
و 26 ميليارد دالر تخمين زده شده بود. بر اساس اين گزارش، ارقام 
منتشر شده توسط اداره اطالعات انرژى وزارت انرژى آمريكا نشان 
مى دهد كه درآمد كلى اعضاى سازمان كشورهاى صادر كننده نفت 
در سال 2012 در حدود 128 ميليارد دالر بيشتر از درآمد آنها در 
سال 2011 بوده است. اين اداره همچنين پيش بينى كرده است كه اين 
درآمد در سال 2013، به حدود يك هزار و 117 ميليارد دالر برسد. 
اداره اطالعات انرژى وزارت انرژى آمريكا دليل خاصى را براى اين 
افزايش بى سابقه در سال 2012 بيان نكرد؛ اما تحليل گران آن را به 

قيمت هاى باالتر نفت و افزايش توليد اوپك، نسبت مى دهند.

*******

برنده نوبل اقتصاد: تنش هاى 
اقتصادى اروپا نگران كننده است

جوزف استيگليتز برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 2001 ميالدى با 
ابراز نگرانى از وضعيت اقتصادى اروپا، درباره بروز تنش هاى جديد 

اقتصادى در سال 2013 ميالدى در حوزه يورو هشدار داد.

مشاور  استيگليتز  تموآنيَيژ،  فرانسوى  خبرى  پايگاه  از  نقل  به 
كه  مطلب  اين  اعالم  با  آمريكا،  پيشين  رييس جمهورى  كلينتون  بيل 
سياست گذاران اتحاديه اروپا هنوز نتوانسته اند پيمان رشد اقتصادى 
فرسايش  ادامه  از  درآورند،  اجرا  به  يورو  حوزه  كشورهاى  در  را 
اقتصادى حوزه يورو، به ويژه كشورهاى يونان و اسپانيا، در سال 

2013 ميالدى خبر داد.
وضعيت  بالت،  هندلز  آلمانى  اقتصادى  نشريه  با  مصاحبه  در  او 
و  دانست  جهانى  اقتصاد  براى  تهديد  جدى ترين  را  اروپا  موجود 
افزود: يونان و اسپانيا، كانون هاى اصلى بحران اروپا هستند و در 

چنان وضعيت نااميدكننده اى قرار دارند كه هيچ نشانى براى خروج 
از آن به چشم نمى خورد.

برنده نوبل اقتصاد با اشاره به بحرانى كه از ماه ها پيش حوزه يورو 
را گرفتار كرد، گفت، اين بحران را نمى توان از طريق پيمان بودجه 

مورد حمايت اروپا مهار كرد. 
او افزود: راه حلى براى بحران يورو وجود ندارد چون كه بازخريد 
موقتى  مسكن  اروپا  مركزى  بانك  سوى  از  دولت ها  قرضه  اوراق 
به  اقتصادى  رياضت  تحميل  در  مركزى  بانك  سياست  تداوم  است. 
اوضاع  وخامت  جز  نتيجه اى  مالى،  كمك  شرط  عنوان  به  كشورها 

نخواهد داشت.
*******

استادان مديريت در مجله اكونوميست بحث و بررسى كردند

فارغ التحصيالن MBA مقصران 
بحران مالى؟

به گفته «گرى هامل» استاد مدرسه بازرگانى لندن، مديريت، مهم ترين 
نوآورى 100 سال گذشته است. اين نوآورى كه رهبران تجارى را از 
طريق ايده هاى بنيادين مانند پرداخت پاداش به كاركنان با استعداد و 
بودجه بندى سرمايه، به مديران پيگيرترى تبديل مى كند، رقابت پذيرى 
شركت ها را نيز افزايش داده و به بيرون كشيدن ميليون ها نفر از فقر 

كمك مى كند.
مديريت ارشد كسب و كار(MBA) تجسم آكادميك اين اظهار نظر است. 
در  بيستم  قرن  اوايل  در   MBA آموزشى  دوره  بار،  نخستين  براى 
كالج  و  «هاروارد»  دانشگاه  مانند  آمريكا  بزرگ  آموزشى  نهادهاى 
«دارتموث » ارائه شد. از آن زمان به بعد، اين دوره آموزشى براى 

حرفه اى تر سازى مديريت اقدامات زياد انجام داده است.

دانشگاه هاى  در   MBA دانشجوى  هزار   250 حدود  احتماال  امروزه 
معتبر وجود دارند و تعداد بى شمار ديگرى نيز در مراكز آموزشى 
كم اعتبارتر مشغول تحصيل هستند. با وجود اين، از آنجا كه صنعت 
MBA رشد كرده، انتقادات خاص خود را نيز برانگيخته است. برخى 
سوال مى كنند كه آيا دوره MBA واقعا افراد را به مهارت هاى مورد 
نياز براى آنكه آنها مديران بهترى شوند، مجهز مى كند؟ بدتر اينكه 
ساير افراد سوال مى كنند آيا آنها واقعا به اقتصاد آسيب مى زنند؛ آيا 

مى توان آنها را مقصر ركود اقتصادى اخير دانست؟

48 درصد 
فرانسوي ها خود 
را فقير مي دانند

دولت  در  فرانسه  اقتصاد  به  نگاهي 
«اوالند» نشان مي دهد، ميزان توليد 
ماه  در  فرانسه  صنعت  بخش  در 
نسبي  كاهش  با  جاري  اكتبرسال 
و  آمار  ملي  موسسه  شد.  مواجه 
 Insee فرانسه  اقتصادي  مطالعات 
فرانسه  صنايع  توليد  كرد:  اعالم 
درصد  سنجش 7/0  مورد  مدت  در 
حالي  در  اين  است؛  داشته  كاهش 
است كه محصوالت صنعتي توليدي 
امسال  سپتامبر  ماه  در  فرانسه 
داشته  درصدي   7/2 كاهش  نيز 
و  كارگاه ها  بخش  در  فقط  است. 
امسال،  اكتبر  در  توليدي  واحدهاي 
شده  ثبت  توليد  كاهش  درصد   9/0
و اين شاخص در ماه پيش نيز 4/3 

درصد بود. 
احياي اقتصاد و حفظ حيات صنايع 
تعطيلي،  و  ورشكستگي  معرض  در 
حفظ مشاغل، ايجاد مشاغل جديد و 
از  بيشتر  شغل آفريني  زمينه  ايجاد 
فرانسوا  انتخاباتي  وعده هاي  جمله 
به  امسال  ارديبهشت  كه  بود  اوالند 
قدرت رسيد. همزمان با ادامه روند 
صنايع  توليد  نرخ  كاهش  چندماهه 
فرانسه،  در  توليدي  واحدهاي  و 
نيز  كشور  اين  خارجي  بازرگاني 
از ساليان پيش شاهد افت كندي در 
موسسه  نظرسنجي  بود.  صادرات 
«س. اس. آ» كه همزمان با برگزاري 

در  فقر  با  مبارزه  ملي  كنفرانس 
فرانسه در اوائل ماه دسامبر منتشر 
شد، اعالم كردكه نزديك به نيمي از 
را  خود  درصد)،   48) فرانسوي ها 
فقير يا در حال فقير شدن مي دانند. 
نظرسنجي  اين  گزارش  اساس  بر 
شاغل  فرانسوي هاي  12درصد 
درصد   48 و  مي دانند  فقير  را  خود 
فقر  شرف  در  كه  معتقدند  نيز  آنها 

هستند. 
اين آمار در ميان كارگران 12 و 39 
درصد و در ميان صاحبان مشاغل 
است.  درصد   39 و   19 مستقل 
گروه هاي  ميان  در  فقر  احساس 
به  است،  متفاوت  مختلف  سني 
جمعيت  درصد   14 كه  طوري 
فقير  را  خود  سال   24 تا   18 سني 
بيكاري  نرخ  است،  گفتني  مي داند. 
سال  سوم  ماه  سه  در  فرانسه  در 
 3/10 بي سابقه  ميزان  به   2012
(ده و سه دهم) درصد طي بيش از 
يك دهه اخير رسيد. بنابر اطالعات 
كه  مي دهد  نشان  آمار  اين   ،Insee
سال  از  فرانسه  در  بيكاري  نرخ 
بي سابقه  ركوردي  1999ميالدي 
آمار  اين  است.  گذاشته  برجاي 
سازمان  معيارهاي  براساس  كه 
دست  به   (ILO) كار  بين المللي 
جوانان  بين  بيكاري  وضعيت  آمده، 
وخيم تر  مراتب  به  را  فرانسوي 
نشان مي دهد. بر پايه اين خبر نرخ 
فرانسوي  جوانان  بين  در  بيكاري 
و  (بيست وچهار   9/24 25سال  زير 
نه دهم) درصد بوده كه پيشتر اين 
شش  و  سه  و  (بيست   6/23 ميزان 

دهم) درصد گزارش شده بود. 

پيش بيني بانك جهاني از 
بزرگ ترين اقتصاد شرق آسيا

در حالي سال جديد ميالدي براي كشورهاي آسيايي آغاز 
منطقه  در  مشكالت  تا  امريكا  مالي  بحران  از  كه  مي شود 
در  ابهام  با  را  ميالدي   2013 آسيايي  كشورهاي  يورو، 
رويترز،  گزارش  مي كنند.به  آغاز  جهاني  اقتصاد  حوزه 
شرق  حوزه  در  جهاني  بانك  ارشد  اقتصاددان  هافمن، 
آسيا در گفت وگو با رويترز درباره چشم انداز سال آتي 
و دورنماي تورم در آسيا مي گويد: تصور مي كنم تورم 
سال  در  زيرا  بود.  نخواهد  بزرگي  مشكل  گذشته  مانند 
مربوط  شاخص هاي  و  است.  يافته  كاهش  كمي  جاري 
است.  افزايش  حال  در  جهان  سراسر  در  غذا  قيمت  به 
مي كنيد،  پيش بيني  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وي 
سياستمداران آسيايي در سال جديد به شيوه سهل تري 
با مشكالت برخورد كنند؟ مي گويد: در حال حاضر اغلب 
اقتصادهاي آسيايي كل ظرفيت خود را به كار گرفته اند، 
بنابراين كم و بيش پيش بيني مي كنيم، اگر مشكل خاصي 
اتفاق نيفتد، نيازي نيست سياست هاي آسان گيرانه تري به 
كار گيريم زيرا همه چيز در مسير صحيح خود قرار دارد.  
مالي  حوزه  در  پولي،  بخش  با  درمقايسه  مي كنم  تصور 
فرصت هاي رشد بيشتري وجود داشته باشد. وي درباره 
البته  است:  معتقد  ميالدي  آتي  سال  در  چين  رشد  ثبات 
يافت  كاهش  كمي  چين  اقتصاد  رشد  سرعت   ،2012 در 
رشد  كل  ميزان  دوم.  و  اول  ماهه هاي  سه  در  ويژه  به 
از  رشد  آمار  پايين ترين  كه  بود   7/9 كشور  اين  اقتصاد 
1999 تاكنون بوده است. اما در مقياس بزرگ تر اقتصاد 
سه ماهه  در  يافت.  بهبود  كمي  سال  دوم  نيمه  در  چين 
سوم نيز ميزان رشد 1/9 بود كه اين روند در سه ماهه 
چهارم نيز ادامه يافت. اين امر سبب مي شود ما پيش بيني 
برسد  درصد  به 4/8  آتي  سال  در  رشد  چشم انداز  كنيم 
دهه  در  و  يافت  خواهد  كاهش  روند  اين  بلندمدت  در  اما 
آتي مسير رشد چين نزولي خواهد بود به طوري كه در 
2014 به حدود 8 درصد خواهد رسيد و اين روند نزولي 

همچنان ادامه خواهد يافت.
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ميانگين بى سوادى در جهان عرب 
27.1 درصد اعالم شد

خود  آمار  جديدترين  در  (آلكسو)  علوم  و  فرهنگ  تربيت،  عربى  سازمان 
اعالم كرد بيش از يك چهارم از ساكنان كشورهاى عربى از بى سوادى رنج 

مى برند.
به نقل از الجزيره، سازمان آلكسو (ALECSO) كه مقر آن در تونس است، 
 8) عرب  جهان  در  بى سوادى  با  مبارزه  روز  مناسبت  به  كه  بيانيه اى  در 
عرب  جهان  در  توسعه  چالش هاى  گزارش   به  اشاره  با  كرد  منتشر  ژانويه) 
در سال 2011 ميانگين سواد خواندن و نوشتن در كشورهاى عربى را 9/72 
درصد اعالم كرد كه با احتساب اين عدد، نسبت بى سوادى در جهان عرب به 

1/27 درصد مى رسد. 
تشكيل  زنان  را  عرب  بى سوادان  از  درصد   60 است  آمده  بيانيه  اين  در 
مى دهند و بيش از 6 ميليون كودك عرب كه در سن درس  خواندن قرار دارند 

از تحصيل محروم  هستند. 
از  يكى  را  آن  بى سوادى  ميانگين  درباره  هشدار  ضمن  آلكسو  سازمان 
مهم ترين خطراتى قلمداد كرده است كه مى تواند توسعه انسانى و اقتصادى 

در جهان عرب را با چالش مواجه كند. 

كه  طور  آن  عربى  كشورهاى  در  بى سوادى  مسأله  سازمان  اين  اعتقاد  به 
سر  در  بزرگ  مانعى  خود  اين  و  نمى گيرد  قرار  توجه  مورد  است  شايسته 
راه رسيدن به اهداف طرح توسعه آموزش در جهان عرب است كه كنفرانس 
سران عربى در سال 2008 در دمشق آن را به تصويب رساند. عليرغم اعالم 
اين آمار از سوى سازمان آلكسو، روند مبارزه با بى سوادى در جهان عرب 
اگرچه آرام ولى رو به رشد بوده است زيرا بر طبق آمار ارايه شده از سوى 
حدود  عرب  جهان  در  بى سوادى  ميانگين  سال 2000،  در  يونسكو  سازمان 

40 درصد اعالم شده بود.

«دخترگمشده»، «قاچاقچي» را كنار زد
در هفته اى كه گذشت كتاب هاي پرفروش آمريكا در رده هاي مختلف جابه 
راه  برتر  اثر  جمع 10  به  جدول  پايين تر  رده هاي  از  هم  برخي  و  شدند  جا 

يافتند.-
اين  در  حضور  هفته   30 از  پس  فلين»  «گيالن  تايمز،  نيويورك  از  نقل  ببه 
جدول، به صدرنشيني «جان گريشام» خاتمه داد و با كتاب «دختر گمشده» 
نويسنده برتر هفته شد. در اين كتاب كه توسط انتشارات كراون راهي بازار 
انگشت  و  مي شود  ناپديد  عروسي اش  سالگرد  پنجمين  در  زني  شده،  نشر 

اتهام به سوي همسرش نشانه مي رود. 
جدول  دوم  سكوي  بر  بار  اين  بود  صدرنشين  پيش  هفته  كه  «قاچاقچي» 
با  را  اثر  اين  و  كرده  همكاري  دابلدي  انتشارات  با  گريشام  جان  ايستاد. 
قتل پنجمين قاضى فدرال آغاز كرده است. كليد حل اين معما تنها در دست 
وكيلي است كه در زندان به سر مي برد و در ازاي آزادي، حاضر مي شود 

براي يافتن قاتل كمك كند ولي ماجرا به اين سادگي ها هم نيست... 
«كريسمس مبارك،الكس كراس» تازه ترين كتاب«جيمز پترسون» است كه 
با كمك انتشارات ليتل براون، راهي بازار شده و اين بار سوم شد. در اين 
كتاب، داستان الكس كراس، كارآگاهى نقل مي شود كه هنگام كريسمس با 

گروگان گيرى و تروريسم مواجه مى شود. 
در  ناگهاني»  كتاب «خأل  با  كه «جي.كي.رولينگ»  است  بار  چهاردهمين  اين 
شده  هفته  كتاب  چهارمين  كه  اثر  اين  است.  گرفته  قرار  ها  پرفروش  ميان 

توسط انتشارات ليتل براون به چاپ رسيد. 
«بردار تهديد» به قلم تام كالنسي و مارك گراني هم كه هفته پيش سومين 
كتاب هفته بود، اين بار پنجم شد. در اين كتاب كه توسط انتشارات پوتنام 
منتشر شده، چين براي حمل به تايوان نقشه كشيده و تهديدي بزرگ براي 
اين كشور محسوب مي شود. اينجاست كه «جك راين» وارد مي شود تا اين 

توطئه را خنثي كند و... 
شد.  يانگ  پال  ام.  دبليو  نوشته  ها»  «تقاطع  آن  از  جدول  جايگاه  ششمين 
نويسنده اين اثر را توسط انتشارات فيت وردز راهي بازار كرده و در آن، 
يك تاجر به كما مي رود و وقتي به هوش مي آيد ادعا مي كند با عيسي مسيح 

مالقات كرده و... 
هم  باز  و  نكرد  تغييري  قبل  هفته  به  نسبت  هم  شده»  «فراموش  جايگاه 
هفتمين كتاب هفته بود. ديويد بالداچى در اين اثر كه آن را توسط انتشارات 
گراندسنترال منتشر كرده، ماجراي جان پالر كارآگاه نظامى را به تصوير 

مي كشد كه مرگ اسرارآميز عمه اش را در فلوريدا دنبال مى كند و... 
«ژانت ايوانويچ» با كتاب «19 ساله بدنام» هشتمين كتاب هفته شد. اين كتاب 
هم كه هفته قبل ششمين كتاب هفته بود توسط انتشارات بنتام راهي بازار 
شده است. اين بار نيز ماجراهاي استفاني پالم و پيگيري يك ماجراي جنايي 

ديگر روايت مي شود. 
نهمين رديف جدل نيز به « 12 قبيله هاتي» اثر آيانا ماتيس تعلق گرفت اين اثر 
توسط انتشارات ناپف منتشر شده و درآن، ماجراي هتي شفرد، دختر 15 
ساله آفريقايي – آمريكايي نقل مي  شود كه در سال 1923 به سوداي زندگي 
بهتر، از جورجيا به فيالدلفيا مهاجرت مي كند ولي با ازدواجش، درگير يك 

زندگي سخت و پرمشقت مي شود و.... 
هفته  برتر  كتاب  جمع 10  به  بار  اين  هم  كانلي  مايكل  قلم  به  سياه»  «جعبه 
بازگشت و دهمين كتاب هفته شد. انتشارات ليتل براون اين كتاب را منتشر 
كرده و در آن، هري بوش كارآگاه لس آنجلس قتل عكاسي كه به تازگي رخ 

داده را با پرونده اي از سال 1992 مرتبط مي داند.

نصف شدن كتابفروشى هاى 
بريتانيا در طول هفت سال

انجام يك تحقيق جديد نشان داد تعداد كتابفروشى هاى بريتانيا به 
دليل ظهور كتاب هاى الكترونيكى و كاهش تعداد مشترى ها، فقط 

در طول هفت سال به نصف رسيده است.-
هزار  فقط  آمده  دست  به  اطالعات  اساس  بر  تلگراف،  از  نقل  به 
سال  كه  حالى  در  مانده اند.  باقى  بريتانيا  در  كتابفروشى   878
2005 تعداد كتابفروشى ها چهار هزار باب بود، كه بيشتر از دو 

برابر تعداد كنونى است. 

بسته  كتابفروشى   400 به  نزديك   2012 سال  طول  در  فقط 
شده كه هفت برابر تعدادى است كه سال 2011 تعطيل شد. اين 
سوى  از  فشار  مشتريان،  خريد  مداوم  كاهش  دليل  به  مغازه ها 
فروشگاه هاى بزرگ، و رشد مداوم وب سايت هايى مانند آمازون 
كه هم نسخه كاغذي و هم نسخه الكترونيكى كتاب را به صورت 

آنالين مى فروشد، بسته شده اند. 

تحقيقات جديد نشان مى دهد كه مشتريان بريتانيايى امسال 261 
ميليون پوند براى خريد كتاب هاى الكترونيكى خرج كرده اند، كه 
تقريبا دو برابر 138 ميليون پوند هزينه شده در سال 2011 است. 
در عين حال فروش فيزيكى كتاب ها از 3/3 ميليارد پوند پارسال 

به1/3 ميليارد پوند كاهش يافت.
 

شدن  بسته  ادامه  مى گويند  نويسندگان  حال  همين  در 
كتابفروشى ها يك «تراژدى» خواهد بود. گايلز براندرت، نويسنده 
اسكار  «رازهاى  و  قطار»  در  مطالعه  براى  مهيج  «كتابى  كتاب 
مغازه هاى  از  خريد  تجربه  مي كند:  عنوان  زمينه  اين  در  وايلد» 
كتابفروشى خاص است- شما مى توانيد كتاب ها را ببينيد، آن ها 
بخوانيد.  را  آن ها  از  قسمت هايى  و  كنيد  بويشان  كنيد،  حس  را 
بهتر از همه اين ها، مى توانيد با چيزهاى غيرمنتظره اى كه در اين 

مغازه ها پيدا مى كنيد شگفت زده شويد.
 

براندرت مى گويد رقابت با قيمت هاى پايين فروشنده هاى اينترنتى 
مثل آمازون براى كتابفروشى ها سخت است. با اين حال او معتقد 
است بعضى كتابفروشى ها با بازكردن كافى شاپ هاى مختلف و 
شناختن  از  بيش  دانشى  كه  دستيار  عنوان  به  افرادى  استخدام 
كتاب هاى پرفروش دارند و مى توانند به عالقه مندان براى انتخاب 

كتاب كمك كنند، در حال رقابت با وب سايت ها هستند. 

دست  از  را  تخصصى مان  كتابفروشى هاى  ما  اگر  مى گويد:  او 
مى شويم  مجبور  همه  وقت  آن  بود.  خواهد  تراژدى  يك  بدهيم 
كتاب هايى را به صورت آنالين بخريم كه فقط نقدى درباره شان 

خوانده ايم يا تبليغى درباره شان شنيده ايم. 

استقبال آلماني ها از رماني 
گرافيكى درباره هيتلر

آلمان  در  است،  شده  نوشته  هيتلر  درباره  كه  مصور  رماني 
تا  شد  موجب  موفقيت  اين  آلگماينه،  از  نقل  به  شد.-  پرفروش 
ناشر اين كتاب مصور تصميم بگيرد اين كتاب را حداقل در 17 

كشور ديگر منتشر كند. 
اين رمان كه با نام «او برگشته است» منتشر شده، برمبناى اين 
طرح شكل گرفته كه هيتلر در مخفيگاهش در سال 1945 نمرده 

و سال 2011 به برلين بازگشته است. 
نويسنده اين كتاب تيمور ورمز است و تاكنون بيش از 250 هزار 

نسخه از اين كتاب تنها در آلمان به فروش رسيده است. 
موفقيت اين كتاب به بحث درباره ظهور نئونازيسم كمك كرده 
و مطرح شده كه ترس از سقوط ارزش پول كشور كه در دهه 
30 منجر به روى كار آمدن هيتلر شد، مى تواند دوباره به وجود 

بيايد. 
برخى نيز معتقدند موفقيت اين كتاب به دليل ظهور نسل جديد 
پس از جنگ است كه معتقدند تنها بايد به هيواليى كه مى تواند 

آن ها را شكار كند خنديد. 
در اين داستان هيتلر از خوابى طوالنى برمى خيرد و در برلين به 
راه مى افتد و سخنرانى مى كند. اما مردم فكر مى كنند كه او يك 
دلقك ترك است كه خود را به هيات هيتلر درآورده است و به 

حرف هاى او مى خندند. 
تيمور ورمز متولد 1967 در نورنبرگ و روزنامه نگار است. او 
تحصيل كرده تاريخ و سياست است و در مونيخ زندگى مى كند. 
وى نخستين كتابش را سال 2010 متشر كرد و اين رمان مصور 

دومين تجربه او در نويسندگى است.
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ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
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شغلى درآمدزا به نام نقد بازاريابانه

چگونه كتاب هاى 
خود را به هر قيمتى 

پرفروش كنيم
 

مترجم: فرزانه دوستى

نظرهاى  سوم  يك  حدود  كه  شده  روشن  تازگى  به 
هستند  جعلى  اينترنت  در  كنندگان  مصرف  و  كاربران 
و كسى نمى تواند تشخيص دهد كدام نقد را بازارياب، 

(ناشر)  فروشنده  يا  نويسنده)  خودِ  (حاال  توليدكننده 
نوشته است.

  به نقل از  نيويورك تايمز، در چنين شرايطى، سپردن 
به  وقت  تمام  كه  ثالثى  شخص  به  نقدنويسى  شاِق  كار 
كه  است  نوپديدى  درآمدزاى  شغل  بپردازد  كار  اين 
اعتبار خود را از ميزان تقاضاى توليدكنندگان به دست 

مى آورد.
منتقد نوپديدى به نام «تاد راثرفورد» توانسته از راه نقد 
كتاب درآمد قابل توجهى به دست بياورد، اما او براى 
نقدنوشتن شيوه ناروالى در پيش گرفته است. گزارش 

با اين عبارات شروع مى شود:
«تاد راثرفورد» وقتى به اهميت رابطه عرضه و تقاضا 
در تجارت پى برد كه هفت سال بيشتر نداشت، وقتى كه 
پسربچه هاى هم سن و سال خودش به مجله هاى رنگ 
تصميم  تاد  مى دادند  نشان  كنجكاوى  و  عالقه  ووارنگ 
گرفت نسخه از يك مجله را به قيمت 5 دالر بخرد و بعد 
عكس هاى باب ميل بچه ها را بريد و هر يك را جداگانه 
به بچه ها فروخت و با اين كار توانست 20 دالر سود 
كند؛ البته قبل از آن كه پدر باخبر شود و كتك جانانه 

اى نثارش كند. 

اما تاد اين روزها شغل پردرآمد ديگرى پيدا كرده؛ او 
كه حاال در ميانه سى سالگى است در بخش بازاريابى 
شركتى كار مى كند كه به نويسندگان تازه كار و اغلب 
خودناشر خدمات ارايه مى دهد. تاد چه كار مى كند؟ روى 
مى شوند  گرفته  ناديده  وقت ها  بيشتر  كه  كتاب ها  اين 
نقدهاى مثبت و هيجان آورى مى نويسد و اسم اين كار 
را گذاشته «نقد بازاريابانه». او بايد طورى نقد بنويسد 
كه توجه مردم عادى و رسانه هاى محافظه كار و سنتى 
به اين آثار جلب شود. كار سخت و خاصى نيست اما 
«خاصيت»اش وقتى نمايان مى شود كه اين نويسنده ها 
با ديدن كمبود منتقد پيگير و عالقه مند حاضرند به تاد 
مملو  نقدى  بنويسد،  خوب  نقدِ  برايشان  تا  بدهند  پول 
كالسيك  شاهكارهاى  براى  فقط  زمانى  كه  عباراتى  از 
به كار مى رفت، مثل «كتابى خارق العاده، رمانى خيره 
و  تغزلى  نثرى  با  كالسيك،  خاطراتى  مجموعه  كننده، 
آخر  تا  كه  كتابى  كننده،  وسوسه  و  چشمگير  دلنشين، 

عمر فراموش نخواهيد كرد!» 

راه اندازى  سايتى  وب  راثرفورد   2010 سال  پاييز  در 
را  كتابى  هر  است  حاضر  كه  داد  آگهى  آن  در  و  كرد 
در ازاى مبلغ 99 دالر نقد كند. اما براى خيلى ها يك نقد 
و  تمجيد  از  قطارى  مى خواهد  دلشان  و  نمى كند  كفايت 
تعريف از اثرشان به راه بيفتد. اين جاست كه راثرفورد 
پيشنهاد وسوسه كننده اى دارد: در ازاى 499 دالر شما 
بيست نقد آنالين از اثر خود را دريافت خواهيد كرد. و 

پنجاه نقدِ آنالين در ازاى 999 دالر. 

راه  به  ها  گاليه  و  انتقادها  سيل  كه  نگذشت  چيزى  اما 

از  حاكى  رسيد  گوش  به  معترضى  صداهاى  و  افتاد 
غيرحرفه اى  و  كارانه  كاسب  رفتارهاى  چنين  كه  آن 
ضربه  منتقد  و  مولف  بين  اخالقى  و  درست  رابطه  به 
مى زند. اما اين ها چه اهميتى دارد وقتى جناب راثرفورد 
در ماه چيزى نزديك به 28000 دالر به جيب مى زند؟! و 
در حالى كه بيشتر منتقدان حرفه اى كاِر دلى مى كنند و 
معموال زير بار نقد نوشتن  حتى منفى و كوبنده  درباره 
امروزى،  بازاريابى  قواعد  نمى روند،  پايين  سطح  آثار 
كتاب (مخصوصا كتاب ديجيتال) را هم به كااليى شبيه 
كرده كه ميزان فروش و درآمد زايى اش در گرو تعريف 
و توصيه هاى مصرف كنندگان گمنام و معمولى است. 

بنا به گزارش نيويورك تايمز حدود يك سوم نظرهاى 
و  هستند  اينترنت جعلى  در  مصرف كنندگان  و  كابران 
به هر حال هيچكس نمى تواند تشخيص بدهد كدام نقد را 

فروشنده  يا  نويسنده)  خودِ  توليدكننده (حاال  بازارياب، 
كار  سپردن  شرايطى،  چنين  در  است.  نوشته  (ناشر) 
اين  به  وقت  تمام  كه  ثالثى  شخص  به  نقدنويسى  شاِق 
اعتبار  كه  است  نوپديدى  درآمدزاى  شغل  بپردازد  كار 
دست  به  توليدكنندگان  تقاضاى  ميزان  از  را  خود 

مى آورد. 
سايت راثرفورد در مدت كوتاه فعاليتش توانست 4531 
نقد سفارشى بنويسد اما او تنها كسى نيست كه درگير 
بيست  از  بيش  كه  شرايطى  در  است.  شده  تجارت  اين 
درصد كتاب هاى سايت آمازون الكترونيك و خودناشر 
هستند، يافتن كسى براى نقد و معرفى كتاب به بخشى 

حياتى در چرخه توليد كتاب تبديل شده است. 

راثرفورد در اين باره مى گويد اساسا نقد كاركردِ سنتِى 
خود را از دست داده و ديگر كسى دنباِل ارزيابى كيفيت 
يا توصيِف اثر يا اعتبار ادبى آن نيست و براى نوشتن 
نقد ديگر الزم نيست مدارك و ديپلم ها و افتخارات قاب 
كرده خود را به رخ اين و آن بكشى. خواننده فقط وقتى 
از وجود كتابى باخبر مى شود كه نويسنده برايش تبليغ 
كافى كرده باشد و بعد مى رود سراغ آمازون تا پيدايش 
كند. بعد خواننده چند تعريف و نظر مثبت آنجا مى بيند 

و به خواندن كتاب ترغيب مى شود. همين. 

راثرفورد مى گويد: «من نقدهايى توليد مى كردم كه به 
منفى  وجوهِ  نه  و  كردند  مى  اشاره  اثر  مثبِت  چيزهاى 
آن. به اين مى گويند نقدِ بازاريابانه، نه نقدِ مطبوعاتى.» 

توصيه هاى  و  ها  تقريظ  دوراِن  او  زعم  به  درواقع 
دورانى  آمده،  سر  كاغذى  كتاب هاى  جلد  پشت  كوچك 
هايى  مغازه  در  و  داشتند  فيزيكى  هويتى  كتاب ها  كه 
كوچك فروخته مى شدند. هيچكس اين تقريظ ها را جدى 
نمى گرفت اما كتابى بدون تقريظ انگار چيزى كم داشت. 
حاال هم كاركرد نقد و مرورها همان است فقط شكلش 

عوض شده است. 

يكى از مشترى هاى آقاى راثرفورد كه سفارش صدها 
نقد به او داده بود و اصرارى هم نداشته كه همه نقدها 
ها  پرفروش  فهرست  به  توانسته  باشند  عالى  و  مثبت 
صحت ادعاى خود  راه پيدا كند. راثرفورد اين را گواهِ 

مى گيرد. 

مردم  كه  باشد  بّرنده  جايى  تا  رويه  اين  تيغ  شايد  اما 
خود  راثرفورد،  حاال  بى خبرند.  پرده  پشت  ماجراى  از 
صراحتا  و  است  بدبين  آنالين  نقدنويسى  سيستم  به 
مى گويد اگر جايى 20 نظر مثبت و يك نظر منفى درباره 
كتابى  كااليى  ببيند حتما آن يك راى منفى را در نظر 

مى گيرد. 

پديده انفجار كتاب هاى الكترونيك و نياز روزافزون به 

معرفى كتاب 

قدر  همان  كتاب  توليد  فرايندِ  زمانى  كه  گفته اند  «قدما 
وقت مى گرفت كه دنيا آوردِن بچه. اين روزها اما اندازه 
مى  است  الزم  مرغ  تخم  كردن  پز  آب  براى  كه  وقتى 
نيويورك  گزارشگر  را  اين  كرد»؛  منتشر  كتاب  شود 

تايمز مى گويد. 

بنا به آمار كمپانى داده هاى بوكر، در سال 2006 قبل 
كيندل  الكترونيك  انتشار  سرويس  آمازون  كه  اين  از 
به  خودناشر  كتاب  عنوان  بيندازد، 51237  راه  را  خود 
صورت كاغذى به بازار آمد. درحالى كه در سال گذشته 
به ادعاى اين شركت حدود 300 هزار كتاب خودناشر 
به صورت چاپى يا ديجيتال به بازار كتاب سرازير شده 
است. كلى گاالنگر، قايم مقام شركت پژوهش بازار بوكر 
مى گويد: نمى دانم چند نفر كتاِب آماده انتشار دارند اما 
سر  مانعى  ديگر  كنند  منتشر  را  كتابتان  بخواهند  اگر 
راهشان نمانده. اين دوره را بايد دوران طاليى معرفى 

و عرضه خود دانست. 
بهترين  كتاب  يك  درباره  مثبت  نظر  مى رسد  نظر  به 
راه نشان دادن ارزش هاى يك كتاب باشد، مخصوصا 
مواجه  جمله اى  چنين  با  آمازون  سايت  در  وقتى 
شويد: «نخستين كسى باشيد كه درباره اين كتاب نظر 
خودناشر  نويسنده  كه  است  طبيعى  بنابراين  مى دهيد»، 
اعضاى خانواده و دوستان و آشنايان را به نوشتن نقد 
پنج  از  كمتر  امتيازى  هر  كند.  دعوت  مثبت  نظرهاى  و 
ستاره روشن در سايت هاى نقد كتاب توهين يا حمله اى 

است آشكار به نويسنده و ارزش هاى كتابش. 

طالع  آنچه  عشق:  كتاب «دامنه  نويسنده  هوسن،  مارك 
بينى درباره شما و محبوبتان مى داند» توانست به كمك 
تاد راثرفورد 70 نقد كتاب به دست بياورد كه 65 نفر 
پنج ستاره كامل به او داده اند. او در جايى نوشته: «اين 
نقدها خيلى كامل تر از چيزى بودند كه فكر مى كردم، 
كتاب  و  بروم  مى خواست  دلم  كه  بودند  خوب  قدر  آن 

خودم را بخرم.» 
كالسيك  هاى  كتاب  مورد  در  قاعده  اين  كه  آن  جالب 
بزرگ»  «گتسبى  كتاب  درباره  مثال  كند.  نمى  صدق 
فيتزجرالد، كالسيكى كه هنوز در فهرست پرفروش هاى 
آمازون به چشم مى خورد، نظرها و نقدها واقعى تر و 

يا  متوسط»،  اثر  بود»، «يك  بار  منفى اند: «كسالت  حتى 
«نثرش اصال خوب نبود». 

ويراستاران  و  ها  ژورناليست  و  منتقدان  شغل  شايد 
حرفه اى در دنياى امروز كمى از سكه افتاده باشد ولى 
تازه اى  هاى  موقعيت  و  ها  فرصت  اينترنت  عوض  در 
براى نويسندگان ايجاد كرده است. راثروفر خيلى زود 
براى  تقاضاها  سيل  جوابگوى  تنهايى  به  كه  دريافت 
منتقد  استخدام  فكر  به  بنابراين  و  نيست  نقدنويسى 
نويسنده  به  دالر  پيشنهاد 15  با  را  كار  كرد  فكر  افتاد. 
 75 ساعت  چهار  و  بيست  عرض  در  و  كند  شروع  ها 
نويسنده دعوتش را پذيرفتند. راثروفر شرط زيركانه اى 
گذاشته بود كه اگر نويسنده كتاب را خواند و فكر كرد 
نمى تواند پنج ستاره به آن بدهد اشكالى ندارد، دليلش 
را بنويسد و نصف دستمزدش را دريافت كند. مى شود 

حدس زد كه اين اتفاق هرگز نيفتاد. 

و  نداشت  خوشى  عاقبت  راثروفر  تاد  جديد  شغل  البته 
حاضر  منتقدها  از  يكى  كه  شد  شروع  جايى  از  ماجرا 
نشد پنج ستاره به كتاب بدهد كه هيچ، كلى ايراد هم از 
نيست  حاضر  هيچكس  كه  است  مسلم  بود.  گرفته  آن 
براى دريافت نظر بد يا منفى پول بدهد و بعد از شكايت 
هاى نويسنده اثر سايِت راثروفر با مشكالت و موانعى 
از طرف آمازون و گوگل مواجه شد كه كار سايت را به 
تعطيلى كشاند. اين در حالى است كه بسيارى از منتقدان 
و  مادى  چشمداشت  هيچ  بى  پسند  مشكل  و  حرفه اى 
مى  منتشر  رايگان  را  نظراتشان  درآمدى  منبع  بى هيچ 
كنند، و باز در حالى كه به قول بزرگى، منتقد بودن و 
نقد واقعى نوشتن و علنى كردن عيب و ايرادهاى يك اثر 

تنها به انزوا و از دست دادن دوستان مى انجامد. 

به  رو  كامل  شكست  با  راثروفر  تبليغاتى  سايت  شايد 
حال  هر  به  نيست.  ماجرا  پايان  اين  اما  باشد  شده  رو 
سيل رو به فزونى نويسندگان نوظهور نيازمند فضايى 
جدى و حرفه اى براى بررسى و نقد آثار خود هستند 
و نقدهاى غيرحرفه اى يا به قول راثروفر «بازاريابانه» 
جعلى  زود  يا  دير  كه  مى ماند  گذرا  موجى  به  بيشتر 
بودنشان فاش مى شود.شايد الزم است نگاهى دوباره 
نقد  و  باشيم  داشته  منتقد  حرفه  اخالقيات  و  اصول  به 
كتاب را بسته به وضعيت و نيازهاى امروز بازتعريف 

كنيم. 
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سينما

خيز بينوايان براى 
اسكار 2013

بينوايان بار ديگر به صحنه سينما آمد. 25سال پس از اجراى نمايش 
موزيكال بينوايان در تئاتر برادوى كه ايده اصلى ساخت اين فيلم شد، 
150سال پس از چاپ كتاب ويكتور هوگو و 180سال پس از انقالب 

فرانسه كه بستر اصلى حوادث داستان است. 
  

بينوايان بار ديگر به صحنه سينما آمد. 25سال پس از اجراى نمايش 
موزيكال بينوايان در تئاتر برادوى كه ايده اصلى ساخت اين فيلم شد، 
150سال پس از چاپ كتاب ويكتور هوگو و 180سال پس از انقالب 
فرانسه كه بستر اصلى حوادث داستان است شخصيت هاى داستان 
ويكتور هوگو اين بار برپرده نقره اى ظاهر شده اند تا هم طرفداران 

ادبيات و هم دوستداران سينماى اقتباسى را به خود جلب كنند.
فيلم سينمايى بينوايان محصول 2012به كارگردانى تام هوپر كه در 
سال 2011با فيلم «سخنرانى پادشاه» برنده جايزه اسكار بهترين فيلم 
شد روز هاى آخر سال (در 25دسامبر) در آمريكا به اكران در آمد 
شود.  آغاز  انگلستان  در  آن  2013اكران  11ژانويه  در  است  قرار  و 
براى اين فيلم كه با بودجه 61ميليون دالرى ساخته شده كسب جوايز 
سينمايى زيادى را پيش بينى مى كنند. حتى برخى معتقدند كه هوپر 
مى تواند امسال جايزه اسكار را براى دو سال متوالى به دست آورد 

و ركورد فرانسيس فورد كاپوال را تكرار كند.
سال  در  بينوايان  داستان  از  موزيكال  سينمايى  اقتباس  اين  ساخت 
كند.  كارگردانى  را  فيلم  اين  پاركر  آلن  بود  قرار  و  شده  1988گرفته 
را  فيلم  ساخت  پروژه  تئاتر،  معروف  كننده  تهيه  مكينتاش  كامرون 
سال  در  اينكه  تا  ماند  مسكوت  مدتى  فيلم  ساخت  كرد.  مى  دنبال 
2010رسما اعالم شد كه توليد فيلم به زودى آغاز مى شود. قرارداد 
با تام هوپر بسته و پس از مدتى نيز اعالم شد كه هيوجكمن، راسل 
كرو و آن هاتاوى نقش هاى اصلى يعنى ژان والژان، ژاور و فانتين 
را بازى خواهند كرد. براى بازى در نقش فانتين كانديد اهاى ديگرى 
نيز از جمله كيت وينسلت، ماريون كوتيالرد و جسيكا بل مطرح شد 
اما سرانجام هاتاوى براى ايفاى اين نقش انتخاب شد كه براى بازى، 
گفت:  چهره  تغيير  اين  مورد  در  او  كرد.  كوتاه  ته  تا  را  خود  موهاى 
اصال فكر نمى كنم كه قربانى شدم. اين تغييرات خود يكى از جذابيت 

هاى بازيگرى است.
فيلمبردارى در مارس 2012در انگلستان آغاز شد و هوپر هم از همان 
همچنين  شود.  نمى  ساخته  بعدى  سه  فيلم  اين  كه  كرد  اعالم  ابتدا 
تمام قطعات موزيكال فيلم به طور زنده سر صحنه فيلمبردارى ضبط 

براى  هم  بود  بخش  رضايت  كارگردان  براى  هم  شيوه  اين  شدند. 
خالقيت  زنده  اجراى  اين  كه  گفت  مورد  اين  در  هيوجكمن  بازيگران. 
بيشترى را به وجود آورده و حس بيشتر و واقعى ترى را براى بازى 
به آنها مى داد. عالوه بر اين هيوجكمن و آن هاتاوى براى بازى در 

اين فيلم حسابى الغر شدند.
هم  ها  مدت  تا  كه  كند  مى  بازى  زيفريد  آماندا  را  جوان  كوزت  نقش 
نقش  سرانجام  اينكه  تا  كرد  مى  تمرين  را  فانتين  هم  و  كوزت  نقش 
كوزت به او رسيد. آن هاتاوى براى به دست آوردن اين نقش فانتين 
تالش بسيارى كرد تا بتواند هوپر را راضى كند. جالب آنكه زمانى 

كه بازى خود را در اكران ابتدايى اين فيلم ديد به شدت گريه كرد.
بازى هيوجكمن و راسل كرو دو بازيگر استراليايى تبار نيز در مقابل 
هم جذابيت فيلم را دوچندان كرده است. در 15دقيقه اول فيلم چهره 
هيوجكمن به سختى قابل تشخيص است. اين به خاطر گريم سنگينى 

است كه او در دوران محكوميت خود در زندان دارد. فيلمنامه بينوايان 
اقتباس شده از رمان معروف نويسنده فرانسوى ويكتور هوگوست 
كه به بى عدالتى هاى اجتماعى و فقر مردم فرانسه مى پردازد. آالن 
بوبيل و ويليام نيكلسون نويسنده فيلمنامه گالدياتور به همراه شش 

نويسنده ديگر اين فيلمنامه را به رشته تحرير در آورده اند.
شده  ساخته  مشهور  رمان  اين  از  سينمايى  اقتباس  چندين  تاكنون 
است كه ازجمله مهم ترين هاى آن مى توان به بينوايان ساخته بيل 
اگوست كه در سال 1998 و با حضور ليام نيسون، جفرى راش و 
 1935 سال  در  كه  آن  تر  قديمى  نسخه  يا  و  شد  اكران  تورمن  اما 
مارچ  فردريك  حضور  با  و  بوليسالوسكى  ريچارد  كارگردانى  به  و 
ويكتور  پسر  هوگو  چالز  نيز  بار  نخستين  كرد.  اشاره  شد،  ساخته 
هوگو در سال 1863اين داستان را بر صحنه تئاتر در فرانسه اجرا 
سال 1909ساخته  در  نيز  بينوايان  سينمايى  بلند  فيلم  نخستين  كرد. 
شد و به نمايش در آمد. همچنين اولين نسخه هاليوودى اين فيلم در 
سال 1935ساخته شد كه فردريك مارچ و چالز الفتون نقش والژان و 

ژاور را در آن بازى كردند.
نكته جالب توجه درباره پوستر منتشر شده توسط مسئوالن سازنده 
اين  در  فراوان  هاى  ستاره  حضور  وجود  با  كه  است  اين  بينوايان 
فيلم سينمايى، مسئوالن اين پروژه تصميم گرفته اند كه عكس چهره 
نقش  پوستر  روى  سينمايى  فيلم  اين  خردسال  بازيگر  آلن،  ايزابل 
ببندد. ايزابل آلن در فيلم سينمايى بينوايان در نقش دوران خردسالى 
اين  در  بازى  براى  او  انتخاب  علت  كند.  مى  بازى  كوزت  كودكى  و 
نقش شباهت بسيارش به نخستين تصويرى است كه از اين شخصيت 
كشيده شد.فيلم سينمايى بينوايان با استقبال خوبى از سوى منتقدين 
مواجه شده و تاكنون با 19 نامزدى جوايز معتبر سينمايى از جمله 
گلدن گلوب نام آن ميان فيلم هايى چون «آرگو»، «لينكلن»، «مرشد» 
اسكار  در  مطرح  فيلمى  عنوان  به  شب»  نيمه  از  پس  دقيقه  «سى  و 
2013نام برده مى شود. بايد ديد آيا فيلم موزيكال بينوايان مى تواند 
پس از حدود 10سال از موفقيت فيلم موزيكال شيكاگو برنده رقابت 

نفسگير اسكار امسال باشد؟

بازيگر و كارگردان رومانيايي در 82 سالگي درگذشت

وداع با كميسر مولدوان
سينمايي «كميسر  فيلم  در  بازي  براي  كه  نيكالئسكو  سرجيو 
متهم مي كند» در ايران شناخته شد، روز پنجشنبه سوم ژانويه 
درگذشت؛ او در طول بيش از پنجاه سال فعاليت در سينما و 
از  بعد  او  ساخت.  سينمايي  فيلم   50 بازيگري،  و  كارگرداني 
عمل جراحي دستگاه گوارش در بيمارستان الياس بخارست 
به دليل عارضه قلبي و تنفسي از دنيا رفت. او كه متولد سال 
1930 بود، در سن 82 سالگي درگذشت. نقش كميسر مولدوان 
در درام جنايي «كميسر متهم مي كند» كه در سال 1973 نه تنها 
موجب شهرت او در ايران شد، بلكه نيكالئسكو را در روماني، 

كشور او نيز مطرح كرد. اين فيلم رومانيايي بر اساس قتل عام 
زنداني  كشتار 64  اين  در  شد.  ساخته  سال 1940  در  ييالوا 
سياسي رومانيايي در بازداشتگاه ييالوا در نزديكي بخارست 
به  وابسته  نيروهاي  آن  اعضاي  كه  آهنين»  «گارد  توسط 
رسيدند.  قتل  به  بودند،  كشور  اين  بر  حاكم  فاشيستي  رژيم 
در فيلم «كميسر متهم مي كند»، اين قتل عام در زندان ويراگا 
پليس  كميسر  يك  كه  مولدوان  آن  دنبال  به  و  مي دهد  روي 
است، براي تحقيق درباره كشتار اين زندانيان كه گروهي فعال 
كمونيست هم در ميان آنها بودند، وارد عمل مي شود. مولدوان 
سرنخ هاي جنايات گارد آهنين را دنبال مي كند و به عالي ترين 

مقامات روماني مي رسد

چند  فيلم  اين  شد  باعث  مي كند»  متهم  «كميسر  موفقيت   .
دنباله داشته باشد. نيكالئسكو به جز «كميسر متهم مي كند»، 
«بازمانده»  و   (1983) «دوئل»   ،(1980) «انتقام»  فيلم هاي  در 
نيكالئسكو  شد.  ظاهر  مولدوان  كميسر  نقش  در  نيز   (2008)
سال  او  بود.  روماني  در  تارجو-جيو  در   1930 سال  متولد 
 «Dacii» 1967 با بازي در نخستين فيلم تاريخي خود با عنوان
در روماني به شهرت زيادي رسيد. اين فيلم در پنجمين دوره 
جشنواره بين المللي فيلم مسكو نمايش داده شد. اين مجموعه 
فيلم ها كه گذشته روماني را باشكوه جلوه مي داد، نيكالئسكو 
را نه تنها محبوب عامه مردم كرد، بلكه باعث محبوبيت او در 
فيلم  شد.  كشور  اين  بر  حاكم  كمونيستي  رژيم  سران  ميان 
«ميكاييل شجاع» (1971) به كارگرداني او يكي از كالسيك هاي 
روماني  وزير  نخست  پونتا  ويكتور  است.  روماني  سينماي 
درباره نيكالئسكو گفت: «يكي از ستاره هاي روماني خاموش 
به  و  كرد  بازي  خودش  فيلم  از 30  بيش  در  شد.»نيكالئسكو 
جز كميسر مولدوان از ديگر نقش هاي مهم او مي توان به ايون 
اشاره  اول  كارول  شاه  و  نازي  هوادار  مارشال  آنتونشسكو 
وارد   1989 در  كمونيستي  رژيم  فروپاشي  از  پس  او  كرد. 
دنياي سياست شد و در 1992 به عنوان عضو حزب سوسيال 
نيكالئسكو  كرد.  پيدا  راه  سنا  مجلس  به  روماني  دموكرات 

دسامبر 2011 از سياست كناره گيري كرد.
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چرا آلمــــان ترانه 
«گانگنــــام استايل» را 

فيلتر كرده است؟
پويا كمالي

تا  ببينم  را  كليپ  اين  مي كنم  سعي  هرروز  كه  است  مدتي 
متوجه شوم چه چيز جديدي در آن مشاهده مي شود كه اين 
همه مردم دنيا به شگفتي آمده اند. از آن جايي كه ما هميشه 
عقب هستيم از بقيه و كمي ديرتر مطالب را مي گيريم، هنوز 
متوجه نشديم، كمي رفتيم گشت زديم اين ور و آن ور، با 
متوجه  هم  آنها  نه،  كه  ديديم  زديم،  حرف  خودمان  مردم 
نشده اند جريان چيست. خالصه اش مي كنم كه واقعا در اين 
گانگنام استايل هيچ حرفي وجود نداره و مثل اينكه از سر 
بدبختي و بيچارگي و نبود خالقيت مردم از ديدن همچنين 
مزخرفاتي به وجد آمده اند. آخر كسي نيست بگويد كه برادر 
اجازه  سراييان  سهيل  از  چرا؟  ديگه  شما  اوباما  آقاي  من 
بي جهت  و  بيخود  آقاي  اين  درباره  ستونش  در  تا  گرفتم 

بنويسم و فريادي به سرش بكشم.
از  كره يي  پاپ  تك آهنگ  يك  گانگنام  تيپ  استايل)  (گانگنام 
رپر اهل كره جنوبي، ساي است. اين آهنگ به دليل طنز و 
تم گيرايش و رقص نامعمول ساي به طور گسترده مورد 
نماهنگ  اين  يوتيوب  آمار  بر  بنا  است.  گرفته  قرار  تحسين 
و 100  ميليارد  يك  از  بيش  با  ژانويه 2013  يكم  تاريخ  در 
ميليون بيننده، پربيننده ترين ويدئوي تاريخ يوتيوب است به 
اين ترتيب ويدئو گانگنام استايل، از ويدئو ترانه (عزيزم) از 

جاستين بيبر سبقت گرفته است.

گانگنام استايل همچنين در كتاب ركوردهاي جهاني گينس 
به عنوان محبوب ترين ويدئو در وب گاه يوتيوب ثبت شده 
اليك  هزار   400 و  ميليون  پنج  حدود   2012 نوامبر  تا  كه 

دريافت كرده است.
كساني هم كه ويدئوي «پارك جا سونگ» به اسم «گانگنام 
يوتيوب  اجتماعي  شبكه  روي  بار  نخستين  را  استايل» 
«اليك» مي زده اند به فكرشان نمي رسيده كه اين ويدئو در 
اين  اما  باشد،  داشته  بيننده  ميليون    590 ماه  سه  عرض 
ويدئو، ركورد گينس را به خاطر بيشترين «اليك» يوتيوبي 

شكسته است.

حسابي  واي»  اس  «پي  مستعار  اسم  با  كه  «پارك»  آقاي 
سياستمداران  و  هنرمندان  جمع  به  و  كرده  جمع  طرفدار 
درجه يك جهان راه پيدا كرده را دومين شخصيت معروف 
كره يي دنيا بعد از «بان كي مون» رييس سازمان ملل متحد 
مي دانند و اگر كسي بخواهد مالقات يا مصاحبه يي كوتاه با 
كه  چرا  بگيرد،  نوبت  قبل  هفته  چند  از  بايد  باشد  داشته  او 
«پي اس واي» اين روزها دايم در سفر به استراليا، نيويورك 

و كاليفرنيا براي اجراي «گانگنام استايل» است.

«پارك» 34 ساله فعاليت خود در صنعت موسيقي را بعد از 
ترك تحصيل از دانشگاه بوستون با تهيه يك رايانه، كيبورد 
الكتريكي و تجهيزات معمولي ويرايش صدا شروع كرده و 
حاال بعد 5 آلبوم به شهرتي رسيده كه خيلي ها در هاليوود 

آرزويش را دارند.

است  «سئول»  معروف  محله هاي  از  يكي  اسم  «گانگنام» 

كه به آن «بورلي هيلز» سئول هم مي گويند و معني آهنگ 
طور»  «گانگنام  معادل  چيزي  فارسي  به  استايل»  «گانگنام 
تهراني اش  معادل  شبيه  چيزي  مي شود،  وار»  «گانگنام  يا 

«استايل فرشته يا مثال «به سبك جردن.»

به گفته «پارك» كليپ و آهنگ «گانگنام استايل» رنگ و بوي 
سبك زندگي «گانگنامي» دارد.

تيزرهاي  به  آنالين اش  افتخارات  بر  عالوه  آهنگ  اين 
«اريك  حتي  يا  كرده  پيدا  راه  هم  «سامسونگ»  تبليغاتي 
اشميت» رييس هيات مديره گوگل و «ديويد كمرون» نخست 
وزير بريتانيا هم به ساز «پي اس واي» رقصيده اند، جالب تر 
از همه اينكه «بان كي مون» رييس سازمان ملل متحد اين 

آهنگ را «نيرويي در جهت صلح جهاني» ناميده است.

«گنگام استايل» افتخارآفرين آقاي «پارك» تنها در 48 ساعت 
و 28 لوكيشن در محله «گانگنام» فيلمبرداري شده اما آقاي 
پارك معتقد است كه اين موفقيت اين آهنگ تصادفي نبوده 
است و به همراه گروه همراهش 30 روز رقص اين كليپ را 

تمرين كرده و رقص هاي جديدي ابداع كرده است.
مدير  پدرش  دارد،  سر شناسي  خانواده  «پي اس واي» 
بنابراين  است،  نيمه هادي  ابزارآالت  توليد  كارخانه  يك 
آيا  كه  نمي داند  كره  روزهاي  اين  ستاره  خوش اقبال ترين 
خانواده اش به اين محبوبيت افتخار مي كنند يا خير: «در كره 
رسمي سنتي وجود دارد كه در آن شما شغل پدر را به ارث 
سنت  خاطر  به  و  هستم  خانواده ام  فرزند  تنها  من  مي بريد، 

شكني با مخالفت هاي زيادي روبه رو شده ام.»

چرا آلمان ترانه «گانگنام استايل» را فيلتر كرده است؟

اين  دولت  كه  مي رسد  خبر  آلمان  از  روز؛  زن  از  نقل  به 
خواننده  از  استايل»  «گانگنام  ترانه  فيلتر  به  دستور  كشور 

كره يي آقاي «ساي» داده است.

اما چرا اين اتفاق براي اين ترانه و خواننده معروف افتاده 
است؟

از قرار معلوم به علت وجود چند شاكي خصوصي آلماني 
از شركت صوتي و تصويري PSY كه تهيه كننده اين ترانه 
است؛ مقامات قضايي آلماني دستور به فيلتر كليه ترانه هايي 
كه توسط اين كمپاني تهيه و توزيع شده داده است. دراين 
ميان اين ترانه هم كه يكي از محصوالت اين كمپاني است 

شامل اين دستور قضايي شده است.

گانگنام استايل چندي پيش جايزه معتبر  ام تي وي در اروپا 
اين  شد.  سال  ويدئو  موزيك  و  داد  اختصاص  خود  به  را 
ويدئو در 28 كشور جهان هم به رتبه نخست جدول موزيك 

ويدئو ها راه يافت.

جهان  مختلف  نقاط  در  ساخته  اين  از  متعددي  نسخه هاي 
دنيا،  شده  شناخته  چهره هاي  آنها  در  كه  شده  كپي برداري 
ايفاي نقش مي كنند. براي مثال، دانشجويان دانشگاه معتبر 
ام اي تي در شهر بوستون امريكا، نسخه يي مشابه از گانگنام 
پروفسور  چامسكي،  نوآم  آن  در  كه  ساخته اند  استايل 
ديگر،  نسخه يي  در  دارد.  حضور  هم  امريكايي  سرشناس 
دبيركل  مون،  كي  بان  حتي  و  مي رقصند  فيليپيني  زندانيان 

سازمان ملل متحد در ديداري با پي  اس واي ديده مي شود.

به  گينس  ركوردهاي  كتاب  در  همچنين  استايل  گانگنام 
وب سايت  در  شده»  داشته  موزيك «دوست  برترين  عنوان 
يوتيوب ثبت شده كه اكنون حدود پنج ميليون و 400 هزار 

«اليك» دريافت كرده است.

واقعا كي مي خواهيم به سمت فكر و روشنگري پيش برويم؟ 
اين غربي ها و اروپايي ها كه تازه به اصطالح خودشان عصر 
روشنگري را هم پشت سر گذاشته اند و به آن مي نازند، با 
ديدن يك كليپ بيهوده احساس كردند كه به كشفي رسيده اند 
پس كجاست آن ادعاها؟ در واقع اين قدرت رسانه است و 
بي شك اگر اين همه تكنولوژي پيشرفت نكرده بود اين آقاي 
ساي هم اكنون در شهرشان مشغول كار ديگري بود. اما با 
يك كار ساده راهي را كه خيلي هاي ديگر صد ساله رفتند او 
يك شب رفت. حاال بايد خودمان تصميم بگيريم كه چگونه 
مي توانيم ما هم به عنوان يك ايراني كاري كنيم كه ويدئويي 
يك ميليارد بيننده يي پيدا كند. حتي اگر به سادگي يك رقص 

باشد يا به پيچيدگي يك تحول اجتماعي.

هنر

گرافيتى چيست ؟
  

نوشته : كارن رشاد

گرافيتى يا نفاشى ديوارى به آن دسته از ديوارنوشته ها يا نقاشى هايى گفته مى شود 
كه با انگيزه اى شخصى روى در و ديوار شهر ها و اماكن عمومى كشيده مى شود.

اين كار تقريبا در همه جاى دنيا با منع قانونى مواجه است.
نيز  و  بوده  متفاوت  ديوار  روى  هاى  يادگارى  و  دستى  سر  هاى  نوشته  با  گرافيتى 

مختص سن يا طبقه فزهنگى و اقتصادى خاصى نيست .
امروزه گرافيتى بيش از هر هنر ديگرى مورد بد فهمى و استفاده نا به جا واقع شده 
است و در بسيارى از كشور ها جنبه تاثبر گذار و بيان گراى خود را از دست داده و 
صورت ديوار نوشته هايى رنگارنگ و پرپيچ و تاب ( كه آن هم خالى از ارزش نيست 

) مبدل شده است.
استفاده هاى نابجا و يك جانبه از گزاقيتى هاى نوشتارى در كليپ هاى ويدتويى و 
تبليغ بيش از حد اين رسانه ها در منسوب كردن آن به فرهنگ معترض سياهان نيز از 
داليل اصلى اين عدم توجه و دست كم گرفتن است بنا بر ”آمركن هريتيج ديكشنرى “ 
لغت گرافيتى از واژه گرافيو در زبان ايتاليايى مشتق شده است كه به معنى اثر گذارى 
سريع يا خط خطى است و ممكن است اصل اين واژه به “ گرافاير“( نوشتن با قلم فلزى 
) در التين عاميانه باز گردد.[ گرافيون : نوشتن (1) بر اساس ريشه شناسى لغوى اين 
واژه از مدت ها پيش به معنى نوشتن يا حك خطوط روى سطوح مورد استفاده يوده 
است.] گرافيتى بر اساس تفاوت داليل وجودى و نيز امكانات ارتباطى كه ايجاد مى كند 
به دو نوع عمده تقسيم مى شود :“ گرافيتى هاى نوشتارى – دست خط“ و“ گرافيتى 
هاى نمايشى – نفاشى ديوارى“ نوشتارى هنر مندان اين شيوه گرافيتى خود را هنر 

مند نمى دانند بلكه مبل دارند تا “ گرافيتى نويس “ معرفى شوند.
گرافيتى هاى نوشتارى به سبك هاى گوناگونى تقسيم شده اند كه برخى از آنها به 
اختصار در زير آمده است. اما با توجه به تاريخچه و داليل بسط و توسعه آن در 

جوامع مختلف , در اين بحث چندان به آن نمى پردازيم..

انواع  روى  و  عمومى  اماكن  در  معموال  كه   , خاص  سبك  به  امضايى   : تگ   :Tag �
سطوح به شكلى سريع نقاشى مى شود.

� Throw Up ترو آپ : طرحى از يك نام يا چند حرف كه خط محيطى آن با يك رنگ 
و داخل آن به شدت و شتاب با رنگى ديگر پر مى شود. اين نوع گرافيتى معموال بيشتر 

از 2 3 دقيقه طول نمى كشد
� Piece: اثر : كارى تمام رنگى كه طى دفعات متعدد و با بر نامه ريزى دقيق انجام 

گرفته باشد.
� Panel : پنل : اثرى كه روى ديواره هاى بيرونى قطار نقاشى شده باشد.

يا كنار اتوبان ها كشيده مى شود. مواد كار اين هنر مندان ( كه خود از اين نام بيزارند 
) معموال عبارتند از قلمو هاى جمع وجور رنگ روغن . ماژيك ها وقلم هاى اثر گذارى 
كه جوهر آن ها معموال توسط خود آنان تهيه مى شود. قوطى ها ى اسپرى رنگ و 

تعدادى كالهك براى كنترل قطراثر گذارى خطى اسپرى.

� گرافيتى هاى نمايشى يا نقاشى ديوارى
مختلفى  هاى  استفاده  و  وجودى  داليل   , ملل گوناگون انواع  و  ها  كشور  در  هنر  اين 

يافته و راه هاى بسيارى پيموده است.
هاى  نقاشى  در  هنر  اين  ارزشى  هاى  ريشه  ترين  ماندنى  ياد  به  و  مهمترين  از  يكى 
ديوارى , انقالب مكزيك و آثار سه يزرگ « ديگو ريورا»، « خوزه كلمنته اروسكو» و « 
ديويد آلفرو سيكوئروس (سى كييروس)» به چشم مى خورد. كسانى كه اثر گرافيتى 
(نوشتارى يا نمايشى ) از خود به جا مى گذارند براى كار خود داليل متفاوتى دارند 
و يكى از مهمترين اين اهداف بيان تاثيرى است كه زندگى شهرى در آنان به وجود 

اورده است .
هنرمند گرافيتى از شهر چيز هايى مى گيرد و به آن چيزى باز پس مى دهد. نقاش 
ايجاد  و  بيان  براى  شهرى  واقعى  زمينه  از  هنر,  پيشروان  از  بسيارى  مثل   , گرافيتى 
تاثير استفاده مى كند در حالى كه تبليغات شركت ها و بانك هاى بزرگ و محصوالت 
مصرفى به صورت وسيع به شكل بيل بورد و تابلوهاى ديوارى و روى بدنه وسايل 
نقليه عمومى شهرى همه جا را پر كرده است , گرافيتى ارتباطى است پيشرو از سوى 
اجرايى  مستوالن  و  عادى  مردم  عنوان  به  اجتماع  افراد  از  وسيعى  قشر  با  مند  هنر 
شهرى . ناگفته نماند كه در همه جا عده بسيارى از مردم كشيدن گرافيتى را عملى 
زشت و نا هنجار مى دانند و آن را از مظاهر آنارشيسم و آوباشگرى (ونداليسم) بر 

مى شمارند.
دست كم  و  سواد  با گرافيتى نداشتن  افراد  علت دشمنى  مطالب  اين  به نظر نويسنده 

حوصله الزم براى مواجهه با وضعيتى جديد در محيط پيرامون است .
اين افراد و شايد اكثريت مردم نقاشى روى ديوار را سر زده از كار يك ولگر د يا( 
اگر خيلى ارزش بگذارند!!) بخشى از يك فعاليت سياسى مى نويسندگان و محققينى 
كه به موضوع گرافيتى پرداخته اند به اين گفته“ شرى كاوان“ كه :« ميل به اثر گذارى 
گردد.»  مى  باز  انسان  زندگى  كهن  دوران  به  اجتماعى  هاى  محيط  در  نشان )  ثبت   )
گونه  به  خود  از  نشانى  گذاشتن  باقى  به  آدمى  ميل  حال  هر  در  دارند.  بسيار  تاكيد 
ديگر,  سوى  در  اما  گيرد.  مى  صورت  بيان  به  واقعى  نياز  اساس  بر  و  شخصى  اى 
كه صاحب اثر به عنوان يك نفر از افراد جامعه حضور دارد و با توجه به ممنوعيت 

قانونى عملش آن را سرانجام بخشيده است , چه مى گذرد.
او به تنهايى تصميم مى گيرد تا چيزى كه مى خواهد در مكان عمومى مورد نظرش 
نفاشى كند و بعد از تمام شدن كار به خانه بازمى گرردد و تمامى فكرش اين است 
كه آيا كسى اصال به نقاشى ام نگاه مى كند؟ كسى به آن فكر مى كند؟ بى شك اين 
نوع برخورد را جز به عنوان يك انتظار و تالش در برقرارى ارتباط مستقيم با جامعه 

نمى توان دانست .
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فراموشخانه نخستين 
لژ بيدارى ايرانيان 

نگاهى به مفهوم و تاريخچه فراماسونرى
 

محمد چگينى
 

بيدارى افكار در ايران دوران مشروطه، ثمره آشنايى 
اروپا  و  ايران  بين  ارتباط  برقرارى  و  غربى  تمدن  با 
در  هم  با  دائم  طور  به  ضرورت  حسب  بر  آنها  بود. 

تماس بودند.
با افزايش روابط، افكار تجددخواهى به 
تدريج در ايران توسعه يافت و افرادى 
و  كرده  مسافرت  ايران  خارج  به  كه 
اروپا  جديد  تشكيالت  و  ترقيات  شاهد 
برآمدند  درصدد  زمان  مرور  به  بودند 
ايجاد  ايران  در  آن  مشابه  تاسيساتى 
فراموشخانه  يا  فراماسونرى  كنند. 
رهگذر  از  كه  است  نهادهايى  جمله  از 
و  سير  آمد.  وجود  به  ارتباط  همين 
دنياى  در  ايرانى  ماموران  سياحت 
متمدن و اعزام محصالن به فرنگستان 
موجب شد افكار ترقى خواهى بيش از 

پيش در ايران راه يابد.
قضاوت  فراموشخانه  درباره  تاكنون 
بر  برخى  است.  شده  متفاوتى  هاى 
اين عقيده اند كه اعضاى فراموشخانه 
ابزار سياست هاى قدرت هاى خارجى 
بوده اند اما به عقيده برخى ديگر اين 
خاطر  به  نيست،  درست  چندان  نظر 
اينكه فراماسونرى هم در ايران دوران 

پرنوسانى را طى كرده است.
در گفتار زير به بررسى اجمالى آشنايى اوليه ايرانيان 
با فراماسونرى و تاسيس اولين فراموشخانه در ايران 

مى پردازيم.

� مفهوم و سير تطور فراماسونرى
تلفظ انگليسى آن فريماسون Free mason است كه در زبان فارسى 
با اندكى دگرگونى با نام فراماسونرى به كار مى رود. فراماسون 
به افزارمند يا بنايى گفته مى شد كه آزاد بوده و با ابزارهايى مانند 
چكش، گرز و... كه روى سنگ هاى تراش بردار كار مى كرده است. 
انحصار  در  كه  بود  مخفى  صنفى  نهاد  يك  ابتدا  در  فراماسونرى 
و  ثروتمندان  و  گرفته  قرار  اقليت  در  آنها  مرور  به  و  بود  بنايان 

انديشه گران جايگزين آنها شدند.
فراماسونرى نهادى است برخاسته از تمدن جديد غرب كه از سال 
اين  در  شد.  ظاهر  اجتماعى  و  سياسى  صحنه  در  1717م/1130ق. 
يك  طى  يولس»  لژ «قديس  راهنمايى  تحت  لندن  مهم  لژ  چهار  سال 
گردهمايى تاريخى با اتحاد خويش لژ «اعظم انگلستان» را تاسيس 
به  تنها  نهاد  اين  كه  شد  تصويب  قانونى  همايش  اين  در  كردند. 
بنايان تعلق نداشته باشد. با راه يافتن انديشمندان به اين تشكيالت، 
فراماسونرى به محفلى براى جدال اشراف و بورژواها تبديل شد. 
به  و...  فرانكلين  بنيامين،  ولتر،  روسو،  منتسكيو،  مانند  بزرگانى 

فراماسونرى پيوستند.

� تاريخچه فراماسونرى در ايران
در دوران اوليه گسترش نفوذ غرب در مشرق زمين فراماسونرى 
خود  چون  استعمارگران  كرد.  پيدا  تنگاتنگى  رابطه  استعمار  با  هم 
را آبادكننده معرفى كردند، اين نهاد را هم به عنوان يكى از مظاهر 
ها  انگليسى  1730م1143ق.  سال  در  آوردند.  خود  همراه  آبادانى 
رو  اين  از  نهادند.  بنيان  هند  كلكته  در  را  فراماسونرى  لژ  اولين 
شدند.  آشنا  نهاد  اين  با  كردند.  مى  مسافرت  هند  به  كه  ايرانيانى 
ميرعبداللطيف شوشترى نخستين ايرانى است كه با اين پديده جديد 
آشنا شد و در اثرش «تحفه العالم» از آن سخن به ميان آورده و 
سخت تحت تاثير روابط و پيوند بين اعضاى اين نهاد قرار گرفته 
است. نكته مهم در مورد شوشترى اين است كه تنها به ظاهر آن 
توجه كرده و هيچ توجهى به جنبه استعمارى بودن آن نكرده است.

ابوالفتح الحسنى الحسينى معروف به سلطان الواعظين هم از زمره 
نخستين ايرانيانى بود كه با فراماسونرى آشنا شد اما او هم مانند 
شمار  به  آن  مداح  و  شده  فراماسونرى  ظواهر  مجذوب  شوشترى 

مى رفت.
بودند،  شده  آشنا  فراماسونرى  با  كه  ايرانيانى  معدود  به  اينجا  تا 
اشاره شد. اما نخستين ايرانى كه از جرگه دولتمردان به فراماسونرى 
پيوست، عسكرخان افشار ارومى بود كه در سال 1808/1187ق. از 
آنها  پيام  تا  شد  فرانسه  روانه  ميرزا  عباس  و  شاه  فتحعلى  سوى 
روس  طلبى  توسعه  با  مقابله  براى  او  از  و  رسانده  ناپلئون  به  را 
مقيم  انگليسى  كارگزاران  روايات،  بنابر  كند.  كمك  درخواست  ها 
پاريس كه از اين اقدام ايران نگران شدند، براى برمال ساختن نقشه 
نام  به  پاريس  در  انگليس  لژهاى  از  يكى  به  را  عسكرخان  ايرانيان 
«آيين فلسفى اسكاتلند» برده و به او لقب استادى دادند. از اين زمان 
به بعد عسكرخان فراماسون شد و مدت دوسالى كه در پاريس بود 
ماموريت خود را به فراموشى سپرد. دومين ايرانى كه به عضويت 
فراماسونرى درآمد، ميرزا ابوالحسن خان معروف به ايلچى بود كه 

قرارداد  عقد  براى  شاه  فتحعلى  سوى  از  سال 1809/1223ه.ق  در 
به لندن رفته بود اما او هم مانند عسكرخان در آن لحظه حساس 
تاريخى به گفته مرحوم حائرى در «پيچ و خم تمدن غرب گرفتار 
آمد» و به جرگه سرسپردگان بريتانيا پيوست. به نوشته خودش: 
ظهور  به  بسيار  محبت  و  بودم  ميهمان  ميسن  فرى  خانه  به  «شب 
رسانيد من هم فرى ميسن شدم و نهايت خشنودى حاصل نمودم.» 
به گفته كتيرايى، ابوالحسن خان در ازاى اين خوش خدمتى تا زمان 
مرگ ماهى يك هزار روپيه از حكومت انگليس در هند حقوق دريافت 
مى كرد.ديگر ايرانى كه به فراماسونرى پيوست اما مجرى سياست 

هاى غربى ها نشد.
در  او  رفت  اروپا  به  تحصيل  براى  كه  بود  شيرازى  صالح  ميرزا 
1818/1232 به عضويت يكى از لژها درآمد و تا زمان بازگشت لقب 
استاد بزرگى دريافت كرد. او اهل فضل و كمال و بسيار نكته سنج 
و تيزبين بود و برخالف اسالفش به تمام جوانب زندگى اروپاييان 
توجه داشت. ميرزا صالح نخستين فردى است كه در ايران روزنامه 
منتشر كرد و از پيشگامان روشنگرى در كشورمان محسوب مى 

شود.

� فراموشخانه نخستين لژغيررسمى در ايران
نهاد  اين  عضويت  به  كه  اشاره  مورد  هاى  فراماسون  برخالف 
شان  شدن  فراماسون  يا  گرفتند  پيش  در  انحراف  راه  و  درآمدند 
شاهد  دوم  دور  در  شد.  غرب  در  زندگى  صباح  چند  به  محدود 
فراماسون هايى هستيم كه مانند روشنفكران عصر روشنگرى اروپا 
از اين نهاد براى بيدار ساختن ملت ايران بهره مى برند. روشنفكرانى 
از قبيل آخوندزاده، سيدجمال الدين، مستشارالدوله، ميرزاملكم و... 
از جمله چهره هاى سرشناسى بودند كه به فراماسونرى پيوستند. 
از  يعقوب  ميرزا  فرزند  الدوله  ناظم  به  معروف  خان  ملكم  ميرزا 
ارامنه اصفهان بدون ترديد نخستين ايرانى بود كه تالشى آگاهانه 
را  آن  اصطالح  (در  فراماسونرى  از  اى  شعبه  برقرارى  منظور  به 
فراموشخانه يا خانه فراموشى مى گويند) در ايران به عمل آورد. او 
در 10سالگى به پاريس رفت و علوم طبيعى و مهندسى را فراگرفت 
و پس از بازگشت به ايران در دارالفنون مشغول تدريس شد. ملكم 
براى بيدارى ايرانيان و ادامه فعاليت هايش استفاده از كاركردهاى 
فراموشخانه  كه  دريافت  تيزهوشى  با  او  برگزيد.  را  فراماسون  لژ 
بهترين ابزار براى پى ريزى جامعه اى است كه او خواهانش بود. از 
اين رو با كمك پدرش كه از سرآمدان زمانه بود در سال 1274 ق 

اين نهاد را تاسيس كرد.
و  آزاديخواه  آشنا،  روز  معلومات  و  علم  با  آگاه  فردى  خان  ملكم 
در  ايران  در  حضورش  دوره  در  آنچه  اما  است.  بوده  پرست  پول 
نهاد  اين  تاسيس  به  را  او  كه  است  هايى  انگيزه  است،  اهميت  خور 
است  اين  كرد  فراموش  نبايد  ملكم  مورد  در  كه  اى  نكته  داشت.  وا 
كه او در دوران تحصيلش در فرانسه وارد لژها نشد و سال ها بعد 
هنگامى كه به همراه فرخ خان امين الدوله در مقام مشاور و مترجم 
رفته  پاريس  به  هرات  قضيه  سر  بر  ها  انگليسى  با  مذاكره  براى 
دلبسته  بعد  به  زمان  اين  از  پيوست.  آميته»  سير  «سن  لژ  به  بود، 
از  استفاده  با  ايران  به  ورود  از  بعد  بالفاصله  و  شد  فراموشخانه 
فضايى كه ناصرالدين شاه براى اصالحات به وجود آورده بود به 
تشكيل آن اقدام كرد. بنابر برخى روايات، شاه هم به عضويت آن 

درآمد و لقب استادى گرفت!
و  فراموشخانه  به  بخشيدن  مشروعيت  براى  پدرش  و  ملكم  ميرزا 
خنثى كردن اقدامات مخالفان آزادى، بسيارى از رجال سرشناس از 
جمله جالل الدين ميرزا و اويس ميرزا از شاهزادگان قجرى را به 

عضويت درآوردند.
سياسى،  گروه  و  مجمع  نوع  هر  فقدان  علت  به 
فراماسونرى مورد استقبال اقشار مختلف مردم 
دارالفنون  محصالن  و  سياسى  رجال  جمله  از 
قرار گرفت. در اين محفل بيشتر مساله استبداد، 
آزادى، قانون و اصالحات اقتصادى براى نجات 
كشور از فقر و فالكت مورد بحث قرار مى گرفت. 
يكى ديگر از مسائل مهم در اين نهاد ذكر پيشرفت 
هاى غرب و پى بردن به راز عقب ماندگى ايران 
الدين  جالل  خانه  در  ها  فراماسون  جلسات  بود. 
ميرزا  آن  اصلى  گردانندگان  و  شد  مى  برگزار 
يعقوب و ملكم بودند. فراموشخانه در آن جامعه 
بسته و سراسر اختناق ناصرى و فساد و عقب 
ماندگى كه ايران در آن دست و پا مى زد، نسيمى 
داشت.  خود  با  را  ترقى  و  نو  افكار  بوى  كه  بود 
پرستان  وطن  و  روشنفكران  گرايش  به  توجه  با 
به فراموشخانه جهت روشنگرى و بيدارى اذهان 
بر  مبنى  رايين  گفته  باشد  انصافى  بى  شايد 
جاسوس بودن اعضاى فراموشخانه را بپذيريم. 
فراموشخانه ملكم يك لژ رسمى بين المللى نبود 
رسميت  ايرانى  روشنفكران  بين  در  تنها  بلكه 
داشت و هيچ ارتباطى با لژهاى بين المللى نداشت 
كه بخواهيم آن را پيرو سياست هاى ديكته شده 
فراموشخانه  به  شد  موجب  آنچه  بدانيم.  غرب 
در  او  شركت  بود.  ملكم  بعدى  اقدامات  بزنند،  جاسوسى  برچسب 
قراردادهاى تجارى از جمله التارى به مقام و شهرت سياسى اش 

لطمه وارد آورد.
اين عمل از يك سو تمام فعاليت ها و روشنگرى هايش را زير سوال 
برد و از سوى ديگر حربه مناسبى در اختيار مخالفانش قرار داد تا او 
را جاسوس و ابزار دست انگليسى ها معرفى كنند. عمر فراموشخانه 
چندان به درازا نينجاميد و مخالفان درون مرزى مانند كسانى كه با 
انديشه هاى نو ناسازگار بودند و نيروهاى برون مرزى مانند روس 
ناصرالدين  داشتند،  بيم  آزاديخواهى  افكار  نشر  از  كه  تزارى  هاى 
شاه را در برابر فراموشخانه برانگيختند. البته روايت شده كه شاه 
از رواج زمزمه جمهورى خواهى و مشاركت مردم در امور حكومت 
از سوى اعضاى فراموشخانه وحشت داشت، ترويج اين ايده گناهى 

نابخشودنى بود.
از اين رو دنبال بهانه اى مى گشت تا آن را تعطيل كند. شورش هايى 
كه در اثر فقر در پايتخت رخ داد، بهانه مناسبى به مخالفان داد تا 
شاه را قانع كنند اين هرج و مرج نتيجه تبليغات فراماسون هاست. 
به  روزها  اين  «در  كرد:  اعالم  سال 1278  در  شاه  جهت  همين  به 
عرض رسيد كه بعضى از اجامر و اوباش شهر گفت وگو و صحبت 
از وضع فراموشخانه يوروپ مى كنند و به ترتيب آن اظهار ميل مى 
كنند... اگر بعد از اين عبارت و لفظ فراموشخانه از دهن كسى بيرون 
بيايد تا چه رسد به ترتيب آن مورد كمال سياست و غضب دولت 
قرار خواهد گرفت.» به اين ترتيب فراموشخانه ملكم بسته شد و او 
به همراه پدرش به عثمانى تبعيد شد. هر چند فراموشخانه ملكم را 
بستند اما تكاپوى پنهان ديگر هرگز از بين نرفت. پيروان او كوشش 
هاى خود در زمينه كسب آزادى را متوقف نكردند و «مجمع آدميت» 

و «جامعه آدميت» بر پايه ايده هاى او شكل گرفت.
  

منابع: 
1 فريدون آدميت، فكر آزادى، تهران سخن 1340

تهران،  ايران،  در  فراماسونرى  و  فراموشخانه  رايين،  اسماعيل   2
رايين 1378

در  فراماسونرى  تكاپوى  و  ها  جنبش  تاريخ  حائرى،  عبدالهادى   3
كشورهاى اسالمى، آستان قدس، 1368

4 محمود كتيرايى، فراماسونگر در ايران، تهران، اقبال 1347
5 ابراهيم صادقى نيا، فراماسونرى و جمعيت هاى سرى در ايران، 

تهران هيرمند، 1377.
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توصيه هاى روان شناسان براى 

بهبود خلق و 
خوى آدم هاى 

بداخالق
آيند  مى  دقيقه  چند  ظرف  احساسات 
وضعيت  حالت،  و  خلق  اما  روند  مى  و 
ساعت  براى  كه  است  پايدارى  عاطفى 
ها و يا روزها، به منظره جهان رنگ مى 
توجه  تعاريف  اين  به  شما  شايد  بخشد. 
زيادى نداشته باشيد، اما اين مسائل در 
چشمگيرى  تاثير  شما  روزمره  زندگى 

دارند. 
  

� تبديل اخم به خنده
محققان دانشگاه ميشيگان اظهار مى دارند كه خلق 
 10 هر  در  روز  سه  متوسط  طور  به  بد  خوى  و 
درصد   2 حدود  در  و  آيند  مى  ما  سراغ  به  روز 
 5 حدود  در  و  هستند  شاد  روز  هر  تقريبا  مردم 
درصد افراد، خلق و خوى بد را در چهار روز از هر 
پنج روز دارند. بيش از يك دوجين از آزمايشگاه 
هاى تحقيقاتى كه در حال مطالعه نوروبيولوژى و 
هستند،  افراد  حاالت  و  خو  و  خلق  تعديل  و  تنظيم 
متوجه شده اند كه مردم به صورت هاى مختلف و 
در كشورهاى متفاوت، روش هايى را براى تغيير 
حاالت شان به كار مى برند: گوش دادن به موزيك، 
صحبت با يك دوست، پياد ه روى، سرگرم كردن 
خود، تالش براى رفع مشكل، خوردن، عبادت، نماز 

و خريد.
درونى  حاالت  مديريت  در  جنسيتى  هاى  تفاوت 
وجود دارند. مردان به طور معمول سعى مى كنند 
خودشان را از اين كار باز دارند (تقريبا راهكارى 
موفقيت آميز است) يا از سيگار استفاده مى كنند. 
زنان بيشتر به صحبت با فردى كه بتواند به آنها 
كمك كند مى پردازند يا به فكر مى افتند كه چرا اين 
حس بد را دارند (كه كمك نمى كند.) يادگيرى روش 
هاى موثر تقويت حاالت درونى و تنظيم خلق و خو 
مى تواند به مردان و زنان كمك كند تا خود را از 

اين ورطه بيرون كشند.

� روش هاى مشكل نگر
و  بدخلقى  حالت  دوركردن  براى  روش  موثرترين 
آورنده  وجود  به  علت  تغيير  اول  درجه  در  غم،  يا 
شما  چيز  چه  بدانيد  كه  شرطى  به  البته  است  آن 
به  بد  حاالت  از  بسيارى  چرا.  و  كرده  ناراحت  را 
دليل از دست دادن يا شكست در كار يا ارتباطات 
بايد  كه  را  سواالتى  محققان،  و  است  صميمانه 
<چه  دانند:  مى  موارد  اين  شامل  شود.  پرسيده 
كار مى توانم انجام دهم كه شكست را جبران كنم؟ 
دوست،  يا  ثروت  يك  دادن  دست  از  جبران  براى 
دارد،  امكان  اگر  دهم؟  انجام  توانم  مى  كار  چه 

اقدام كرده و آن را حل كنيد.> گزارش را دوباره 
بنويسيد. از دوستى كه احساسات او را جريحه دار 
كرده ايد، عذرخواهى كنيد. به والدين تان بگوييد كه 
داريد.  بدى  احساس  داشتيد،  كه  دعوايى  مورد  در 
صورت  اين  در  دهيد،  انجام  كارى  توانيد  نمى  اگر 
توجه  كارهايى  به  و  بپذيريد  را  افتاده  اتفاق  آنچه 
انجام  ديگرى  شيوه  به  بعد  دفعه  كه  باشيد  داشته 

خواهيد داد.

و  احساسات  بر  مبتنى  هاى  روش   �
عواطف

اگر نمى توانيد مشكل مربوط به احساس ترس را 

حل كرده يا آن را تشخيص دهيد، در اين صورت 
منفى  احساسات  تغيير  بر  تمركز  حل،  راه  بهترين 
هدف  يك  كه  كنيد  سعى  مثال  طور  به  است.  تان 
بتواند  كه  كنيد  تعيين  را  دسترس  قابل  سرعت  به 
كوچك  موفقيت  يك  با  تان  روح  تقويت  موجب 
باشد. تميزكردن كمد و قفسه ها، جمع و جوركردن 
وسايل و فايل هاى روى ميزتان و يا نوشتن نامه 
به كسانى كه خيلى وقت است از آنها خبر نداريد. 
انتخاب بعدى مى تواند تحرك و فعاليت باشد. در 
خو،  و  خلق  تنظيم  و  تعديل  به  مربوط  مطالعات 
موثر  راهكار  تنها  مستمر،  بدنى  تحرك  و  ورزش 

براى از بين بردن احساسات بد است.
به طور مثال مطالعات گوناگون اين مساله را تاييد 
مى كند كه فعاليت هاى آيروبيك مانند پياده روى 
يا تند راه رفتن به طور قابل توجهى موجب بهبود 
حاالت خلقى مى شود. اگرچه انسان وسوسه مى 
از  را  خود  حوصلگى  بى  و  كسالت  هنگام  تا  شود 
به  را  كار  اين  كه  است  بهتر  اما  كند  دور  سايرين 

تعويق بيندازد. تحقيقات يادآور مى شوند كه ايده 
مى  حوصلگى  بى  احساس  وقتى  كه  نيست  خوبى 
كنيد، عبوس و ترشرو شويد بلكه وانمود كنيد كه 
سايرين  با  را  تان  وقت  ولى  شده  عوض  اوضاع 
به  توانند  مى  اغلب  شما  دوستان  زيرا  بگذرانيد، 
كمك  خود  نظرات  نقطه  ارائه  با  شما  حالت  بهبود 
فرد مناسب، احتياط كنيد  در كردن  كنند.اما هنگام 
زيرا ممكن است احساساتتان به جاى بهتر شدن، 
روش  از  يكى  شود.  بدتر  هست،  كه  چيزى  آن  از 
هاى تقويت حاالت خلقى اين است كه ذهن تان را 
آنچه  رفع  در  اينكه  نه  اما  ببنديد  مشكل  به  نسبت 
اين  كه  باشيد  داشته  توجه  و  نكوشيد  است  غلط 
راه فقط تاحدى موفق است. كارهاى ساده (به طور 

مثال تماشاى تلويزيون يا مطالعه) فقط به صورت 
رسد  مى  نظر  به  بنابراين  كنند،  مى  عمل  موقت 
فعاليت هايى كه موجب درگيركردن قوه تخيل مى 

شوند، اثرات بهترى داشته باشند.

� كارى كه تاثير ندارد
باقى  و  بد  خلقى  حالت  يك  برابر  در  شدن  تسليم 
داشته  بد  احساس  اينكه  در  خودتان  داشتن  نگه 
باشيد، كامال موجب تضمين اين مساله مى شود كه 
شما به زودى احساس بهترشدن نخواهيد داشت. 
محققان نشان داده اند كه انتظارات و توقعات منفى 
كه  كسانى  طرفى  از  و  شده  منجر  منفى  حاالت  به 
منتظر هستند تا احساس بدى داشته باشند، بيشتر 
از بقيه ناراحت بوده و خوشحالى در آنها كم مى 
آنها>  ريختن  <بيرون  يا  كردن>  <تخليه  شود. 
نيز تاثير بسيار كمى دارد. جيغ و فرياد و يا گريه 
كردن، فقط باعث تقويت حالت و احساس منفى مى 

شود.

مطالعات نشان مى دهد كسانى كه احساسات شان 
را تخليه مى كنند، امكان دارد ساعات بيشترى در 
ناراحتى باشند. دوباره و دوباره فكر كردن درباره 
به  فقط  نه  ها  بدشانسى  يا  ها  شكست  اشتباهات، 
دايمى شدن حالت بد مى انجامد بلكه مى تواند به 
كه  كسانى  شود.  منجر  هم  افسردگى  و  اضطراب 
كه  دارد  كمترى  احتمال  كنند  فكر  صورت  اين  به 
زا  انرژى  هاى  فعاليت  درگير  را  خودشان  بتوانند 
آنها  از  كه  كنند  باور  اگر  حتى  كنند،  بخش  فرح  و 

لذت مى برند.غ

� 10 قدم به سمت خوش اخال ق شدن
1) برجسته سازى موارد مثبت.

خوب  كه  كنيد  فكر  تان  زندگى  از  هايى  بخش  به 
پيش مى روند، نه آنهايى كه شما را آزار مى دهند.

2) موفقيت هاى گذشته را مرور كنيد.
قبل از ايجاد انگيزه در خودتان براى پيشبرد بيشتر 
امور در آينده، آنچه انجام داده ايد را به خودتان 

يادآور شويد.
(3

 عبادت كنيد.
بر  را  تاثير  بيشترين  مذهبى،  و  دينى  امور  انجام 

رهايى از اضطراب و افسردگى دارد.
 (4

به موزيك گوش دهيد.
خالص  از  بسيارى  هاى  شكل  كه  اين  به  توجه  با 
شدن از حاالت بد وجود دارد، اين كار حداقل و به 
طور موقتى، يكى از رايج ترين و موثرترين موارد 

براى تقويت خلق و خو است.
 (5

ها  گذشت  و  ها  اغماض  كنيد.  درمان  را  خودتان 
احساس  كه  هنگامى  توانند  مى  كوچك)  يا  (بزرگ 
آنها  بكشند.  باال  را  شما  ايد،  افتاده  پايين  كنيد  مى 
ويژه  و  خاص  احساس  شما  كه  شوند  مى  موجب 

كنيد.
(6

 داوطلب بشويد.
كارهاى داوطلبانه و فعاليت در خيريه ها، احساس 

بهتربودن را به ما مى دهند.
(7

 ورزش از بهترين راه هاى تغيير حالت بد انسان، 
افزايش انرژى و كاهش فشار و استرس است.

8) رفتار شاد داشته باشيد.
لبخند زدن و داشتن چهره شاد موجب از بين رفتن 
مشكالت نمى شود اما به بهبود حالت و خلق كمك 

مى كند.

9) تاكيدتان بر آينده باشد.
اگرچه نمى توانيد گذشته را دوباره بنويسيد اما مى 
توانيد از آن درس بگيريد. تصميم بگيريد كه دفعه 

بعد، بهتر و سخت تر كار كنيد.

10) براى افسوس خوردن، حدى را قايل شويد.
خودم  درباره  صبح  امروز  بگوييد:  خودتان  به 
به  ظهر  از  بعد  امروز  اما  كنم  مى  تاسف  احساس 
زندگى ام توجه خواهم كرد و مسائل صبح را كنار 

مى گذارم.

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
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گل قاصدك؛ 
مين ياب جديد

دريافت  كانديداي   2012 سال  در  دستگاه  اين 
جايزه طراحى لندن شده است

مى كند،  زندگى  هلند  در  كه  افغان  طراح  يك 
كه  كرده  طراحى  توپ  شكل  به  بزرگ  دستگاهى 
مين هاى  باد  نيروى  كمك  با  است  قادر  ظاهرا 
اين  تا  دارد  قصد  او  حال  كند.  خنثى  را  زمينى 
ابزار  كند.  آزمايش  نيز  افغانستان  در  را  دستگاه 

دور  از  افغان،  طراح  اين  سوى  از  شده  طراحى 
اين  است.  بزرگ  بسيار  قاصدكى  گل  به  شبيه 
بامبو  چوب  از  كه  است  بازو   170 داراى  ابزار 
طرف  يك  از  بازوها  از  كدام  هر  شده اند.  تهيه 
به توپ كوچكى در مركز اين وسيله و از طرف 
ديگر به يك دستگاه بشقاب مانند پالستيكى نصب 
سال  در  دستگاه  اين  اينكه  وجود  با  است.  شده 
2012 كانديداي دريافت جايزه طراحى لندن شده 

بود، اما در كنار ديگر اشياي كانديدا، مانند لباس 
عروسى كيت ميدلتون و مشعل بازى هاى المپيك 
از لحاظ زيبايى شناختى حرف زيادى براى گفتن 
ندارد. در ساخت اين دستگاه بيشتر به جنبه هاى 
در  ظاهرى .  زيبايى  تا  شده  توجه  آن  كاربردى 

منفجر  دستگاهي  چنين  ساخت  از  هدف  واقع 
كردن مين هاى پنهان شده در زير خاك افغانستان 
كه  مين  خنثى كننده  وسيله  اين  مركز  در  است. 
Mine Kafonناميده مى شود دستگاه جهت يابى 
(جى پى اس) قرار دارد تا بتوان از طريق آن مناطق 
حال  عين  در  كرد.  شناسايى  را  شده  پاك سازى 
وزن اين دستگاه بايستى تا حدى باشد كه بتواند 
موجب انفجار و خنثى شدن مين هاى دفن شده در 

زمين شود. 
پيش  سال   13 وسيله  اين  طراح  حسنى،  مسعود 
افغانستان را به قصد تحصيل در مدرسه طراحى 
در  او  مى كند.  ترك  هلند  در  آيندهوون  شهر 
دوران كودكى در كابل همواره اسباب بازى هايى 
مى كردند.  حركت  باد  نيروى  با  كه  مى ساخته 
از  خود  فارغ التحصيلى  پروژه  براى  حسنى 
گرفته  الهام  كودكى  دوران  در  طراحى هايش 
بوديم،  كودك  كه  هنگامى  «ما  مى گويد:  او  است. 
مى ساختيم.  چرخ  با  مختلفى  اسباب بازى هاى 
زيادى  مين هاى  مى كردم  زندگى  كه  جايى  در 
با  كه  وسايلى  از  برخى  داشت.  وجود  زمين  در 
حركت  سريع  حد  از  بيش  مى كرديم،  بازى  آنها 
گير  شده  مين گذارى  ميدان هاى  در  و  مى كردند 
رسيد  ذهنم  به  فكر  اين  دليل  همين  به  مى كردند. 
سنگين تر  اما  بسازم،  آنها  به  شبيه  دستگاهى  كه 
خنثى  را  مين ها  آن  كمك  با  بتوان  تا  بزرگ تر  و 
سازمان ها  ديگر  و  متحد  ملل  سازمان  كرد.» 
براى  دالر  ميليون   600 از  بيش   1994 سال  از 
سراسر  در  شده  مين گذارى  مناطق  پاك سازى 
جهان هزينه كرده اند. اما باوجود اينگونه تالش ها 
تنها در افغانستان ساالنه بيش از 3 هزار نفر در 
دليل  همين  به  مى شوند.  مجروح  مين  انفجار  اثر 
به  را  خود  اختراع  تا  دارد  قصد  حسنى  مسعود 
حال  در  «من  كند:  آزمايش  افغانستان  در  زودى 
تدارك  حال  در  ديگر  شركت  دو  كمك  با  حاضر 

اجراى اين پروژه در افغانستان هستم.»

ويدئوي جنجالي در يك فرودگاه

سيلي سفير مصر به 
صورت پليس قبرس

ويدئويي كه از سفير مصر در قبرس در فرودگاه 
الرناكا منتشر شده ، نام او را در ميان چهره هاي 
جنجالي اين روزها ثبت كرده است. در اين ويدئو 
خانم «مهنا محروس بخوم» با ماموران پليس در 
فرودگاه درگيري لفظي پيدا مي كند و بعد سيلي 
محكمي مي زند به صورت يكي از ماموران زن. 

امنيتي  ماموران  كه  است  مدعي  ديپلمات  اين 
فرودگاه به جاي آن كه شأن سياسي او را حفظ 
كنند، شفاها و عمال به او توهين كرده اند و سوگند 
بيمارگونه  او  با  ماموران  رفتار  كه  خورده است 
به  دخترش  بدرقه  براي  «بخوم»  خانم  بوده. 
به  زن  ماموران  از  يكي  كه  بود  رفته  فرودگاه 
سراغش آمد و از او خواست تا چكمه هايش را 
از پا در بياورد. خانم سفير حاضر به انجام اين 
كار نشد و بين آنها مشاجره اي درگرفت و نهايتا 
زد.  مذكور  پليس  به  سيلي  يك  خشمگين  سفير 
همين كار او سبب شد تا ماموران مرد هم وارد 
معركه شوند و او را كشان كشان به اتاق تفتيش 

جداگانه يي ببرند.

 «سايپروس ميل» گزارش مي دهد كه بعد از ختم 
غائله، وزير امور خارجه قبرس بابت اين رفتار 
به طور رسمي از سفير مصر عذرخواهي كرده 
كه:  داشته است  اظهار  مارسليوس  آقاي   است. 
«وزارت امور خارجه با احترام بسيار، ناراحتي 
شده  محترم  سفير  با  كه  رفتاري  بابت  را  خود 
كه  چرا  مي كند؛  عذر خواهي  آن  بابت  و  ابراز، 

رفتاري بود خارج از اصول ديپلماتيك.»

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

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

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  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 
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قرص گوجه فرنگى توليد شد

گوجه فرنگى  از  را  قرصى  كمبريج  دانشگاه  محققان 

حمله  مي تواند  آن  روزانه  مصرف  كه  كرده اند  تهيه 
و  بخشد  بهبود  را  خون  جريان  كرده،  قطع  را  قلبى 
سالمت شريان ها را حفظ كند. شايد خوردن روزى 
3 كيلو گوجه فرنگى براى هيچ كس مقدور و خوشايند 
دارو  نوعى  توليد  به  اقدام  اخيرا  محققان  اما  نباشد 
مانع  مي تواند  آنها  اظهارات  براساس  كه  كرده اند 
آزمايشى  اوليه  دوره  دارو  اين  شود.  قلبى  حمالت 
دارند  درنظر  محققان  اما  گذاشته،  سر  پشت  را  خود 
تاثير  تا  دهند  انجام  آن  روى  بيشترى  آزمايش هاى 
آن در كاهش تعداد سكته ها و حمالت قلبى مشخص 
شود. مصرف روزانه اين قرص داراى ماده شيميايى 
گوجه فرنگى  شدن  قرمز  موجب  كه  است  ليكوپن 
مي شود و مي تواند رسوب هاى چربى را در شريان ها 
باز كند. اين كپسول جريان خونى را بهبود بخشيده 
و رگ ها را در بيمارانى كه سابقه بيمارى قلبى دارند 
مورد حفاظت قرار مي دهد. دانشمندان اعتقاد دارند كه 
قرص مي تواند صدمه ايجاد شده به واسطه بيمارى 
قلبى را محدود كند و به كاهش تعداد 49 هزار مرگ 
گيرد  مى  شكل  قلبى  حمالت  در  ساالنه  كه  ميرى  و 
كرده اند  اميدوارى  ابراز  همچنين  محققان  كند.  كمك 
كه مزاياى استفاده از اين ماده شيميايى در قالب اين 
كپسول ها مي تواند به افراد مبتال به آرتروز و ديابت 

كمك كرده و پيشرفت سرطان را آهسته تر كند.

 هر كدام از اين قرص ها معادل خوردن سه كيلوگرم 
گوجه فرنگى رسيده است. سبك تغذيه مديترانه اى كه 
و  آجيل  سبزيجات،  ماهى،  گوجه فرنگى،  از  سرشار 
روغن زيتون است تاحد زيادى در كاهش كلسترول 

نقش دارد.

ادامه جنگ كتاب هاي
 كاغذي و الكترونيكي

براساس آمارى كه موسسه «نيلسون بوك اسكن» منتشر كرده، فروش 
كتاب هاى كاغذى در بريتانيا در سال ميالدى 2012، نسبت به سال پيش 
مجموع  در  بريتانيايى  كتابخوان هاى  يافت.  كاهش  پوند  آن، 74 ميليون  از 
سال  در  چاپى  كتاب هاى  خريد  صرف  پوند  ميليون   514 و  ميليارد  يك 
را  كاهش  درصد   4.6 ميزان  به   ،2011 سال  به  نسبت  كه  كردند   2012
نشان مى دهد. كارشناسان كتاب، ركود اقتصادى، افزايش توليد و فروش 
الكترونيكى  نسخه  خريد  به  خوانندگان  اقبال  الكترونيكى،  كتابخوان هاى 
فروش  افت  عوامل  جمله  از  را  كتابفروشى ها  تعداد  كاهش  و  كتاب ها 

كتاب هاى كاغذى مى دانند. 

خود  محبوبيت  روند  به  همچنان  الكترونيكى  كتاب هاى  حال،  همين  در 
ادامه داده اند و حدود 13 تا 14 درصد از مجموع فروش كتاب را به خود 
سال  به  نسبت  رشد  درصد  پنج  نشان دهنده  ميزان  اين  دادند.  اختصاص 
2011 است. با اين حال، ارزش مجموع بازار كتاب، در سال 2012 كاهش 
يافت كه دليلش تخفيف هاى زياد و سنگين روى عناوين ديجيتالى است؛ 
قيمت كمتر از يك پوند براى بسيارى از كتاب هاى پرفروش، از نمونه هاى 

اينگونه تخفيف هاست. 

«فيليپ استون» از شركت «بوك  سلر» مي گويد كه آمار موسسه «نيلسون 
بوك اسكن» نشان مي دهد كه «مردم بيشتر كتاب مي خرند ولى پول كمترى 
بابت آن مي پردازند.» البته در نيمه دوم 2012 فروش كتاب كاغذى قدرت 
جمله  از  نويسندگانى  از  پرفروش  عنوان هاى  چراكه  كرد،  پيدا  بيشترى 

«جى. كى. رولينگ» براى كريسمس وارد قفسه هاى كتابفروشى ها شد.

خاكستر مردگان در يك 
نقاشي جنجالي

مي كند  ادعا  كه  هستند  هنرمندي  درباره   تحقيق  مشغول  لهستان  مقامات 
تابلوهاي نقاشي خود را با استفاده از خاكستر جسد قربانيان هولوكاست 
خلق كرده  است. اگر صحت اين ادعا اثبات شود، ممكن است اين هنرمند 
آسوشيتدپرس،  گزارش  به  شود.  محكوم  زندان  سال  چندين  به  سوئدي 
پليس لهستان پس از طرح اين ادعا از سوي نقاش مذكور در وب سايت 
يكي از گالري هاي سوئد، كارشناسانش را بسيج كرده تا به طور قانوني 
قرار  برايش  او،  ادعاي  اثبات  صورت  در  و  كرده  كار  پرونده  اين  روي 

پيگرد قانوني صادر كنند. 
اين مرد مدعي است كه در حين ديدارش از اردوگاه مرگ نازي ها در منطقه  
مايدانك كشور لهستان در سال 1989، موفق شده مقاديري از خاكستر 
قربانيان را بربايد. اين هنرمند كه «كارل ميشل ون هاوسولف» نام دارد، 
مي گويد مدت هاي مديدي اين خاكسترها را نزد خود نگه داشته و سرانجام 
در تابلوي نقاشي كوچكي با عنوان «حافظه به كار مي افتد» از آنها براي 
اعالم  سه شنبه  روز  لهستاني ها  است.  كرده  استفاده  اثرش  رنگ آميزي 
ببينند  تا  فرستاده اند  لوبين  شرقي  شهر  به  را  خود  كارآگاهان  كه  كردند 
كسب  براي  است  تالشي  تنها  يا  است  حقيقت  بر  مبتني  نقاش  اين  ادعاي 
خاكسترهاي  اينكه  اثبات  مي رسد  نظر  به  جنجال.  كردن  پا  به  و  شهرت 
موجود در اين اثر هنري از بقاياي پيكر قربانيان هولوكاست هست يا نه، 
كار دشواري باشد، اما اگر بتوان اين قضيه را اثبات كرد، احتماال دردسر 
بزرگي براي نقاش سوئدي درست خواهد شد، چرا كه بازماندگان منسوب 
از  مانده  برجا  آثار  و  خاطره  و  ياد  حفظ  بر  كه  كساني  و  قربانيان  به 
جنايات نازي ها در دوران جنگ جهاني دوم اصرار مي ورزند، همگي عليه 
او دادخواست خواهند داد و در اين ميان هزاران لهستاني نيز مشاركت 

خواهند داشت. 
از  مانده  جا  به  آثار  از  بسياري  دنيا،  مختلف  موزه هاي  در  هم اكنون 
كشتاري  مي شود.  نگهداري  نازي ها  دهشتناك  و  جمعي  كشتار  قربانيان 
كه گفته مي شود حدود بين ساليان 1941 تا 1944 هزاران قرباني داشت. 
سال  در  كه  است  گفته  آسوشيتدپرس  به  هولوكاست  موزه  سخنگوي 
آدم سوزي  كوره هاي  محوطه  در  قربانيان  خاكستر  از  مقاديري   1989
از  نگهبان  و  امنيتي  نيروهاي  نبود  خاطر  به  آنها  از  مقداري  و  شد  پيدا 
گفته  راست  هاوسولف»  «ون  كه  شود  ثابت  اگر  است.  شده  ربوده  آنجا 
بي حرمتي  جرم  به  لهستان،  كيفري  قانون  طبق  كه  مي رود  آن  بيم  است، 
به خاكستر انسان ها و ربودن آنها از آرامگاه شان به هشت سال زندان 
محكوم شود. «ون هاوسولف» كه در اصل يك موسيقيدان است و در كنار 
آن به هنرهاي تجسمي مي پردازد، در سال 1956 در استكهلم متولد شده 
و تا پيش از طرح اين ادعا چندان چهره  مطرحي در عالم هنر به حساب 
واكنش  به  پاسخي  هنوز  او  كه  مي دهد  گزارش  آسوشيتد پرس  نمي آمده. 

دولت لهستان در قبال ادعاهاي خود نشان نداده است.

بينايي موش هاي كامال كور بازگشت
پژوهشگران موفق شده اند با تزريق سلول هاى گيرنده نور به چشم 
در  تيم محققان  به آنها بازگردانند.  موش هاى كامال كور، بينايى را 
دانشگاه آكسفورد موش هايى را مورد مطالعه قرار دادند كه شبكيه 
روشنايى  موش ها  اين  بود.  نور  گيرنده  سلول هاى  فاقد  كامال  آنها 
را از تاريكى تشخيص نمى دادند. محققان سلول هايى كه به مصالح 
ساختمانى شبكيه تبديل مي شوند را به چشم موش ها تزريق كردند. 
شبكيه در چشم موش ها ظرف دو هفته پس از تزريق سلول ها تشكيل 
شده بود. موش ها سپس مورد بررسى قرار گرفتند تا معلوم شود 
آيا از محيط روشن مي گريزند و مردمك چشم آنها در محيط پرنور 
جمع مي شود يا نه. اسكن مغزى هم نشان داد كه اطالعات تصويرى 
آكسفورد  دانشگاه  در  محققان  تيم  مي شود.  پردازش  آنها  مغز  در 
گفت كه مطالعات آنها بسيار شبيه به معالجاتى است كه براى افراد 
مبتال به بيمارى دژرانسيون چشم الزم است. در انسان يك بيمارى 
چشم موسوم به «آر پى» وجود دارد كه در آن سلول هاى گيرنده 
نور در شبكيه از بين مي روند و مي تواند به كورى منجر شود. با اين 
حال كارشناسان مي گويند كه آزمايش هاى بيشترى براى بررسى 
كيفيت بينايى بازگردانده شده به موش الزم است. پروفسور رابرت 
كه  است  بار  اولين  «اين  گفت:  مطالعه  اين  در  محققان  از  مك الرن 
نشان داده مي شود مي توان يك موش كامال كور را گرفت، سلول ها 
را تزريق كرد و كل اليه حساس در برابر نور را بازسازى كرد.» 
در مطالعات قبلى موش هايى كه بخشى از شبكيه آنها از بين رفته 
بود درمان شده بودند. پروفسور پيت كافى از موسسه بيماري هاى 
چشم دانشگاه يونيورسيتى كالج لندن گفت: «اين يافته ها مهم است 
احتماال  اين  گفت  او  مي  كند.»  بررسى  را  كورى  نوع  بدترين  چون 
همان شيوه اى است كه بايد براى درمان نابينايى در انسان به كار 

گرفته شود.
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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

روشى نوين براى 
پاكسازى مدار زمين

مترجم: آتنا حسن آبادى

زيادتر  روز  روزبه  فضايى  هاى  زباله 
عوامل  اين  مورد  در  ها  نگرانى  و  شده 
افزايش  به  رو  هم  فضايى  مخرب 

گذاشته است.

كه  نيست  آور  تعجب  اصال  اوضاعى  چنين  در 
منتظر  صبرانه  بى  فضا  هوا  بزرگ  هاى  كمپانى 
سود بردن از عقد قراردادهايى براى جمع آورى 

پسماندهاى  افزايش  با  باشند.  فضايى  هاى  زباله 
فضايى انتظار مى رود تصادف بين آنها افزايش 
پيدا كند تا اين كه وارد مرحله تصادفات زنجيره 

اى شوند.

تصادمات  زنجيره  زمانى  چه  داند  نمى  كس  هيچ 
همگى  اما  شد،  خواهد  آغاز  فضايى  پسماندهاى 
افتاد.  خواهد  اتفاق  قطعا  مساله  اين  دارند  اذعان 
بدانيم  كه  شود  مى  تر  حياتى  وقتى  موضوع  اين 
خطرناك  درجه  در  فضايى  پسماندهاى  برخى 
قرار دارند مثل باترى ها، مخازن نيمه پرسوخت 
حال  در  اى.  هسته  كوچك  رآكتورهاى  حتى  يا 

نزديك  مدار  در  فعال  ماهواره  صد  چند  حاضر 
زمين وجود دارد كه هر لحظه مى توانند با زباله 
هاى باقيمانده و خطرناك برخورد كنند. اطالعات 
كنونى نشان مى دهد تعداد زباله هايى كه اندازه 

آنها حداقل 10 سانتى متر است چيزى حدود 200 
هزار زباله است. با اين حال اشياى بسيار كوچك 
ترى از اينها هم وجود دارد كه نمى توان آنها را 

رديابى كرد.
هريك از اين اشياء با سرعت ميانگين معادل 28 
هزار كيلومتر در ساعت و در مدار مخصوص به 

خود در حركتند.

و  ها  زباله  شدن  نزديك  سرعت  بنابراين   
هزار   56 حداكثر  تا  تواند  مى  فعال  فضاپيماهاى 
سرعت  چنين  در  برسد.  ساعت  در  كيلومتر 
اندازه  به  تواند  مى  كوچك  پيچ  يك  برخوردى 
انفجار يك نارنجك دستى انرژى آزاد كند. بخشى 
مى  شامل  را  زمين  نزديك  مدارهاى  كه  فضا  از 
شود وسيع است، اما همين فضا پر از زباله هاى 
آغاز  تا  باقيمانده  زمان  اكنون  و  شده  مدارى 

زنجيره برخوردها در حال كم شدن است. 

زنجيره برخوردها اگر شروع شود مى تواند تمام 
فضاپيماهاى عملياتى در مدار بين 700 تا 1100 
كيلومترى را نابود كند. تاكنون روش هاى زيادى 
پيشنهاد  مدارى  پسماندهاى  آورى  جمع  براى 
استفاده  به  توان  مى  آنها  بين  از  كه  است  شده 
و شبكه  افسارهاى فضايى  پرقدرت،  ليزرهاى  از 
هاى قالب دار فضايى براى گرفتن زباله ها اشاره 
پيشنهادى،  ايده  جديدترين  و  آخرين  اما  كرد. 

استفاده از گازهاى بالستيك است.

اختراع  ثبت  درخواست  بوئينگ  شركت  بتازگى 
جديدى ارائه كرده است. اين اختراع روشى براى 
زدودن زباله هاى فضايى به وسيله ضربه زدن 
وسيله  اين  به  است.  گاز  دميدن  توسط  آنها  به 
نزديك  مدار  در  بزرگ  هاى  زباله  مدارى  ارتفاع 
زمين كاهش يافته و در معرض نيروى اصطكاك 
اليه هاى غليظ تر جو زمين قرار مى گيرد. اين امر 
به نوبه خود باعث ورود دوباره زباله ها به جو و 
سوختن آنها در آنجا مى شود. در نهايت هم آنچه 

باقى مى ماند، سقوط خواهد كرد.

تمامى روش هاى پيشنهاد شده براى از بين بردن 
مشترك  خصوصيت  يك  در  فضايى  هاى  زباله 
هستند: هزينه باال. تقريبا هر ايده اى كه به لحاظ 
بااليى  بسيار  هزينه  از  باشد،  انجام  قابل  فيزيكى 
برخوردار است. اكثر زباله هاى بزرگ سرگردان 
در فضا شامل ماهواره هايى است كه طول عمر 
آنها تمام شده است. هنگام پاكسازى فضا از چنين 
اشيايى دو مورد عمده هزينه بر وجود دارد: اولى 
بنابراين  تميزكننده.  ابزار  دومى  و  پرتاب  وسيله 
بايد اين هزينه ها را در مقابل سود به دست آمده 
صفر  معادل  ها  زباله  از  يك  هر  ارزش  سنجيد. 
و  نداده  ارائه  ما  به  سرويسى  هيچ  چراكه  است، 
است  فضايى  ترافيك  براى  بالقوه  تهديدى  تنها 
ها  زباله  اين  از  يك  كدام  داند  نمى  كسى  بعالوه 

زودتر بايد از بين برود.

مقدارى  از  استفاده  پيشنهاد  بوئينگ  شركت 
توسط  كه  كريپتون  يا  زنون  مانند  برودتى  گاز 
ماهواره هاى كوچك حمل مى شود را ارائه كرده 
حركت  مدار  همان  در  ابرى  مانند  گاز  اين  است. 
مى  حركت  به  شروع  مخالف  جهت  در  اما  زباله، 
كند. اگرچه مدت دوام اين ابر گازى شكل كوتاه 
به  زمان  همين  در  اميدوارند  محققان  اما  است، 
اندازه كافى انرژى مدارى زباله ها را كاهش دهد. 

بزرگ  هاى  زباله  براى  اند  كرده  ادعا  مخترعان 
كنند،  مى  حركت  باالترى  مدار  در  كه  آنها  يا  تر 
چندبار پاف كردن (دميدن) گاز مورد نياز بوده و 
همين مقدار تاثيرگذار است. البته سوال واضحى 
كه بايد پرسيده شود اين است كه چه اتفاقى براى 
ماهواره حامل گاز خواهد افتاد؟ آيا اين ماهواره 

هم به يك زباله فضايى تبديل خواهد شد؟
 spacemart

دفتر امالك آكادمى
07930315175

پيتزا شاپ در ناحيه Holloway Road اجاره و 
حدود  فروش  و  اجاره  بدون  مغازه  و  مكفى  درآمد  و  طوالنى  ليز  كم،  ريت 

3500پوند در هفته با سرقفلى 95000پوند

مغازه خالى براى هرنوع شغل، A1 اجاره داده مى شود، ماهى 1200پوند، 
  State Agency ،مغازه براى آرايشگاه و كافى شاپ، فروش هر نوع جنس

و هر نوع office يك ماه اجاره يك ماه ديپازيت

آن  ساليانه  درآمد  كه  مغازه  باالى  مسكونى  4اتاق  طبقه   3 امارت  يك 
26000پوند است و يك انبار و office در پشت مغازه كه 7000 پوند اجاره 
برمى گرداند ومغازه A1 به مساحت 800فوت كه 15000 پوند اجاره مى 

دهد با ليز 19 ساله، 85000 پوند

كباب شاپى در ناحيه Crickle wood با ليز طوالنى و اجاره 25000 پوند 
با موقعيت عالى به علت تغيير شغل 25000 پوند به فروش مى رسد

قيمت  به  مكفى  ودرآمد  كم  اجاره  با   Crickle wood ناحيه  در  پيتزاشاپ 
70000 پوند به فروش مى رسد.

و  كافى  درآمد  با   Kilburn نزديك   Willesden Lane ناحيه  در  پيتزاشاپ 
ليز طوالنى و اجاره كم به قيمت 60000 پوند

مغازه خالى بدون پرميوم با اجاره كم موجود است.
يك خانه مسكونى 3 خوابه در ناحيه فراين بارنت با اجاره 1500 پوند در 

ماه موجود است. 
براى خريد و فروش هر نوع ملك تجارى و مسكونى با ما تماس بگيريد. 
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بزرگ ترين نمايشگاه 
صنعت ديجيتال در الس 

وگاس كليد خورد 
كنار  در  ميالدى  نوى  سال  آغاز  كه  است  سال ها   
تا  سر  مردم  براى  لذت هايش  و  جذابيت ها  تمام 
جنب وجوش  با  تكنولوژى  اهالى  براى  دنيا،  سر 

بيشترى هم همراه است.
 بزرگان و فعاالن صنعت تكنولوژى با نزديك شدن 

به سال نو خودشان را براى برگزارى بزرگ ترين 
معموال  و  مى كنند  آماده  حوزه  اين  ساالنه  رويداد 
در  جديد  سال  آغاز  از  هفته  يك  گذشت  از  بعد 
 CES نمايشگاه محصوالت الكترونيكى مصرفى يا
تا  مى شوند  كنندگان  بازديد  و  عالقه مندان  ميزبان 
جديدترين محصوالت، خدمات و نوآورى هاى شان 

را رونمايى و معرفى كنند.
CES 2013 هم باالخره مانند سال هاى گذشته در 
شهر الس وگاس كليد خورد. بزرگ ترين نمايشگاه 
صنعت تكنولوژى مانند سال گذشته از روز هشتم 

اختالف  روز  دو  با  و  است  شده  آغاز  ژانويه  ماه 
نسبت به سال گذشته، قرار است در روز يازدهم 

اين ماه به پايان برسد. 

در  گذشته  سال هاى  روال  طبق  نمايشگاه  اين 
مساحت  به  وگاس  الس  شهر  همايش هاى  مركز 
300 هزار متر مربع كه يكى از بزرگ ترين مراكز 
شده.  برگزار  است،  جهان  در  همايش  برگزاري 
لوازم  بنياد  توسط  شده  انجام  پيش بينى هاى  طبق 
مصرفى الكترونيك كه برگزار كننده اين نمايشگاه 
ساالنه است، انتظار مى رود بيش از 3 هزار شركت 
كننده در نمايشگاه امسال حضور داشته باشند. با 
اين همه هنوز هيچ پيش بينى درباره تعداد احتمالى 
در  اما  ندارد،  وجود  امسال   CES كنندگان  بازديد 
سال گذشته 153 هزار نفر از اين نمايشگاه بازديد 
ثبت  به  زمينه  اين  در  را  جديدى  ركورد  تا  كردند 

برسانند.

آينده ارتباطات در گرو موبايل هاى هوشمند
نمايشگاه  در  افتتاحيه  از  پيش  سخنرانى  قرعه 
رييس  و  عامل  مدير  جاكوبز»  «پل  نام  به  امسال 
موضوع  افتاد.   Qualcomm شركت مديره  هيات 
اصلى سخنرانى او درباره نقش كليدى تكنولوژى 
هر  و  جا  هر  در  ارتباط  برقرارى  براى  موبايل 
«آينده  كه:  است  معتقد  او  بود.  جهان  در  زمانى 
است.  هوشمند  موبايل هاى  گرو  در  ارتباطات 
تكنولوژى موبايل مردم را در كنار هم مى آورد و 
امكان ارتباط موثر آنها در آينده را برايشان فراهم 
مى آورد. موبايل حاال جزئى جدا نشدنى از زندگى 
روش  تدريج  به  و  است  مصرف كنندگان  روزانه 
اطراف  جهان  و  يكديگر  با  جوامع  و  افراد  ارتباط 

را تغيير مى دهد.» 
سال ها  اين  در   Qualcomm شركت  واقع  در 
موبايل  گوشى هاى  بازار  در  رنگى  پر  حضور 
شاپيرو»  عقيده «گرى  به  كه  جايى  تا  است  داشته 
رييس و مدير عامل بنياد لوازم مصرفى الكترونيك 

(CEA) شركت Qualcomm پردازش موبايلى را 
در ژنتيك و DNAهاى خودش دارد. 

سخنرانى  امسال   CES نمايشگاه افتتاحيه  روز  اما 
مراسم را «كازوهيرو تسوگا» رييس شركت ژاپنى 
تازگى  به  او  گرفت.  عهده  به   Panasonic بزرگ 
به عنوان رييس هيات مديره Panasonic انتخاب 
براى  فرصت  اين  از  مى رود  انتظار  و  است  شده 
معرفى استراتژى هاى آينده شركتش و حضور در 
بازارهاى آينده استفاده كند. گرى شاپيرو در اين 
بزرگ ترين  از  يكى   Panasonic» مى گويد:  مورد 
لوازم  صنعت  در  جهان  شركت هاى  فعال ترين  و 
مصرفى الكترونيك است. همه ما منتظر هستيم تا 
ببينيم آقاى تسوگا چطور صحنه را اداره مى كند و 
منتظر شنيدن ديدگاه Panasonic درباره آينده و 
حضور در حوزه تكنولوژى هاى سبز و سازگار با 

محيط زيست 
خواهيم بود.»

مايكروسافت؛ غايب بزرگ
نرم افزارى  غول  گذشته  سال  نمايشگاه  در 
حضور  آخرين   CES 2012كه كرد  اعالم  جهان 
اين  به  بود.  خواهد  رويداد  اين  در  مايكروسافت 
 1995 سال  از  بعد  بار  اولين  براى  امسال  ترتيب 
شركت   CES نمايشگاه  در  مايكروسافت  كه  است 
نمى كند. حاال نه تنها اسم مايكروسافت در فهرست 
بلكه  نيست،  افتتاحيه  مراسم  سخنرانى هاى 

غرفه هاى هم براى اين شركت وجود ندارد.

در نمايشگاه CES سال گذشته مايكروسافت اعالم 
همه  روى  ويندوزش  آينده  سال  در  كه  بود  كرده 
وجود داشته باشد  تبلت ها  موبايل هاى هوشمند و 
عامل  سيستم  اين  و  نيفتاده  اتفاقى  چنين  امسال  و 
تنها روى تبلت سرفيس و گوشى لومياى نوكيا و 
چند موبايل هوشمند معدود ديگر نصب شده است. 
هميشه  كه  گوگل  مى رود  انتظار  اما  مقابل  در 

با  است،  بوده  مايكروسافت  براى  بزرگى  رقيب 
در  رنگى  پر  حضور  آندرويدش  عامل  سيستم 
ميان محصوالت و سرويس هايى كه در نمايشگاه 

امسال رونمايى مى شوند داشته باشد. 

تلويزيون معلق و تبلتى به اندازه ميز
مانند هر سال در نمايشگاه امسال هم محصوالت 
از  بسيارى  شدند.  رونمايى  و  معرفى  جديدى 
شروع  از  قبل  روزهاى  از  جديد  محصوالت  اين 
مختلف  رسانه هاى  و  سايت ها  در  هم  نمايشگاه 
معرفى مى شوند. بعضى از مهم ترين و جالب ترين 

اين محصوالت عبارتند از:
تلويزيون Samsung با بدنه شناور: اين تلويزيون 
 UN85S9 مدل  و  اينچى   85 نمايشگر  با  بزرگ 
اعالم  سامسونگ  مسووالن  است.  شده  معرفى 
با  تلويزيون  بزرگ ترين  تلويزيون  اين  كه  كرده اند 
كيفيت تصويرUltra HD است. نمايشگر بزرگ اين 
تلويزيون داخل قابى فلزى قرار گرفته كه شبيه سه 
پايه است و مى تواند در اين قاب فلزى باال و پايين 
نه   UN85S9 مخصوص  پايه  اينكه  جالب  برود. 
تنها تكيه گاهى براى نمايشگر بزرگ آن است، بلكه 
داده  جا  هم  را  واتى  اسپيكر 120  يك  خودش  در 
است. اين تلويزيون داراى پردازنده چهار هسته اى 
كه  مى برد  بهره  ويژه اى  نرم افزار  از  و  است   A15
امكان پذيرش دستورات صوتى را فراهم مى آورد.
تبلت  يك   Lenovo شركت نفر:  چهار  براى  تبلتى 
 IdeaCenter Horizon Table PCجديد را با نام
معرفى كرده است كه به اندازه يك ميز بزرگ است. 
دارد  كيلوگرم   8 برابر  وزنى  اينچى   27 تبلت  اين 
همزمان  صورت  به  كاربر  چهار  استفاده  امكان  و 
را فراهم مى آورد. اين دستگاه در واقع تركيبى از 
آن  باترى  عمر  و  است  ديجيتالى  و  فيزيكى  تعامل 
ساعت  دو  به  نيست  متصل  برق  به  كه  زمانى  در 
تبلت  اين  كه  است  كرده  اعالم   Lenovo .مى رسد
با قيمت اوليه 1700 دالر از اوايل تابستان آينده به 

بازار عرضه مى شود. 
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برجى در ميان دريا
فاطمه كردى

است.  دريا  ميان  در  قصرى  يا  بلم  برج  پرتغال،  كشور  هاى  شگفتى  از  يكى 
اين برج منحصر به فرد كه در ميان آب هاى دريا ساخته شده است را مى 
توان يكى از جاذبه هاى گردشگرى اصلى كشور پرتغال محسوب كرد. بلم 
نام برجى مستطيلى شكل است كه در بخش سانتا مارياى شهر ليسبون قرار 

گرفته و به عنوان يكى از بناهاى تاريخى قابل توجه معرفى مى شود.
طراحى ساخت برج بلم در زمان شاه جان دوم در سده پانزدهم ميالدى و 
به دستور او انجام شد كه به عنوان بخشى از استحكامات دفاعى منطقه در 
دهانه رودخانه تاقوس (Tagus River) محسوب مى شد و دروازه تشريفاتى 
ليسبون به حساب مى آمد. اما ساخت اين برج در زمان شاه جان دوم هرگز 
آغاز نشد و تنها پس از گذشت نزديك به 20 سال در اوايل سده شانزدهم 

ميالدى و در زمان پادشاهى مانوئل يكم عمليات ساخت آن آغاز شد.
اين پادشاه در نظر داشت تا حاشيه شمالى رودخانه تاقوس را از نظر نظامى 
غنى سازد. او ساخت برج را سال 1513 ميالدى و در ساحل بلم آغاز كرد و 
نام آن نيز به واسطه همين ساحل به برج بلم مشهور شد. ساخت اين برج به 
سبك معمارى منيوالين كه سبك معمارى پرتغالى سده شانزدهم به حساب 
هاى ديگر معمارى را نيز  در آن سبك  گرفته اما مى توان  آمده، انجام  مى 

مشاهده كرد.
قابل توجه است كه اين برج در به دست آوردن و كشف دستاوردهاى دريايى 
پرتغال نقش بسيار مهمى داشته است. ساختار اصلى برج از سنگ آهك ليوز 
(lioz limestone) كه نوعى سنگ آهك كمياب بوده، شكل گرفته و از يك 
سنگر و استحكامات جانبى تشكيل شده است. بلند ى برج به 30 متر مى رسد 
كه در چهار طبقه ساخته شده است. ساخت اين برج سال 1519 ميالدى به 
پايان رسيد. معمار آن شخصى بود به نام فرانچسكو دو آرودا و او توانست 
اثرى را بسازد كه تا امروز نيز پابرجا بوده و خود را در كنار مهم ترين و با 

ارزش ترين آثار تاريخى پرتغال قرار دهد.
دفاعى  استحكامات  بهبودسازى  به  پادشاه  توصيه  به  ميالدى   1571 سال 
ساحلى پرداخته شد و دستور داده شد تا قلعه اى مستحكم و غيرقابل تسخير 

براى دفاع از ليسبون و برج بلم ساخته شود.
اسپانيايى  نيروهاى  كه  گرفت  در  منطقه  اين  در  جنگى  ميالدى   1580 سال 
در آن جنگ شكست خوردند و برج تا سال 1830 ميالدى به عنوان زندان 
دولتى تغيير كاربرى داد. در نيمه نخست سده شانزدهم ميالدى سربازخانه 
يا پادگانى در نزديكى آن ساخته شد كه به محافظت از برج مى پرداخت. سال 
1589 ميالدى فيليپ دوم به مهندسى ايتاليايى دستور داد تا صومعه اى در 
صومعه  آن  ساخت  براى  طرح  سه  ايتاليايى  مهندس  اين  بسازد.  قلعه  كنار 
پيشنهاد كرد كه صومعه همراه سنگر و استحكامات باهم باشد، ديگرى سنگر 
و استحكامات دورتا دور صومعه را فرا گيرد و ديگر اين كه ساخت سنگر 
و استحكامات در ابعاد بسيار بزرگ انجام شود كه هيچ گاه به مرحله اجرا 

نرسيد و تنها صومعه ساخته شد.
يكى از نقاط قابل توجه در ساخت اين برج اين است كه پيش از بررسى هاى 
انجام شده، اين باور وجود داشت كه برج در وسط رودخانه تاقوس ساخته 
شده بود و بر اثر زلزله سنگين سال 1755 ميالدى بوستون به بخش حاشيه 
رودخانه كشيده شده است ولى در حقيقت برج روى يك جزيره كوچك در 
ميان آبروى اصلى اين رودخانه ساخته شده بود كه در نزديكى ساحل واقع 

بوده است.
از جمله برجستگى هاى معمارى اين برج، وجود موج شكن هايى است كه به 
شكل چند ضلعى ساخته شده و از برج در برابر موج ها محافظت مى كند. اين 
برج سال 1983 ميالدى در فهرست ميراث جهانى يونسكو همراه صومعه اى 
در نزديك آن به نام صومعه ژرونيمو به ثبت رسيده است و سال 2007 در 
فهرست هفت بناى شگفت انگيز پرتغال قرار گرفت. برج بلم امروزه به يكى از 
نقاط پر جاذبه كشور پرتغال تبديل شده و ساالنه تعداد زيادى گردشگر از 

داخل و خارج كشور از آن بازديد مى كنند.
  

سفر با يك مشت دالر
 

شيدا رمزى

 گردشگرانى كه زمانى را براى سفرشان انتخاب مى كنند تا 
از فرهنگ ديگر كشورها در  تعطيالتشان اطالعاتى به دست 
آورند. بنابراين پرسش هايى چون كجا برويم و هزينه آن از 
مهم ترين پرسش هايى است كه ذهن اين گروه از گردشگران 

را به خود مشغول كرده است.
اگر براى تجربه تعطيالت در كشورهاى ديگر بار سفر بسته 
ايد اين بار تصميم گرفته ايم براى شما آخرين و جديدترين 
فهرست ارزان ترين كشورهاى جهان براى گذراندن تعطيالت 
ها  كشور  اين  انتخاب  مبناى  كنيم.  معرفى  را   2013 سال 
هزينه اقامت و خورد و خوراك روزانه يك نفر است و هرگز 
فهرست  اين  در  تجملى  سفرهاى  كلى  طور  به  و  ها  اقامتگاه 

جايى نخواهد داشت.
� هندوستان

از  اگرچه  است،  هندوستان  كشور  چمدان  خاب  انت اولين 
براى  قيمت  ارزان  مقصدى  عنوان  به  كشور  اين  ام  االي قديم 
شده،  شناخته  عجايب  سرزمين  به  سفر  تجربه  مندان  عالقه 
اما جاذبه هاى جديد آن همانند باليوود و طبيعت ناشناخته 
شمال هندوستان باعث شده كه توجه بسيارى از گردشگران 
در سنين مختلف به اين سرزمين مرموز جلب شود. به هر 
از  بسيارى  توجه  كشور  اين  مختلف  بنادر  و  ها  جنگل  حال 
روزانه  و  كرده  جلب  خود  به  را  گردشگران  و  ماجراجويان 
هزينه اى معادل 25 دالر را برايشان به ارمغان خواهد داشت.

� نپال
هرچند اين كشور به واسطه قلل مرتفع خود در جهان و بين 
كامال  سرزمينى  و  معروف  كوهنوردان  البته  و  ورزشكاران 
ناشناخته براى گردشگران تاكنون باقى مانده است، اما هزينه 
ارزان اقامت و گشت و گذار در اين سرزمين بلند باعث شده 
و  شده  مشهور  بسيار  نيز  گردشگران  ميان  در  امروزه  تا 
نپال  سوى  به  چمدان  بستن  به  وادار  را  زيادى  مندان  عالقه 
جاذبه  ترين  مهم  از  كشور  اين  ارتفاعات  و  بكر  طبيعت  كند. 
هاى توريستى براى گردشگران نپال بوده است. شايد هنوز 
مراكز اقامتى مناسبى در دسترس نباشد، اما به قول معروف 
اطالعات  از  برخى  اگرچه  شود.  نمى  ميسر  گنج  رنج  نابرده 
حاكى از اين است كه اگر واقعا سفرى ارزان قيمت را در نپال 
دنبال مى كنيد حتى مى توانيد با روزى حدود هشت دالر هم 
به اين كشور سفر كنيد، اما هزينه اقامت در اين كشور معادل 

20 دالر تعيين شده است.
� اندونزى

سومين كشور در فهرست ما اندونزى است. نام اين كشور 
بنا به داليل سياسى براى مدت كوتاهى از فهرست گردشگرى 
پس  اما  بود،  شده  خارج  گردشگران  سفر  مقصد  و  جهانى 
بسيارى  مقصد  عنوان  به  دوباره  مشكالت  شدن  برطرف  از 
سفرى  دنبال  به  كه  خارجى  ماجراجويان  و  گردشگران  از 
ارزان قيمت بودند، انتخاب شد. سواحل بسيار زيبا در كنار 
گردشگران  از  بسيارى  تا  شده  باعث  كشور  اين  گرم  هواى 
اروپايى آب و هواى سرد كشورشان در اين فصل از سال 
خريد  برند.  پناه  اندونزى  سواحل  گرماى  به  و  كرده  رها  را 
از بازارهاى محلى يكى از جالب ترين قسمت هاى سفر اين 
اندونزى  به  سفر  كه  باشيد  داشته  ياد  به  است.  گردشگران 
براى شما روزانه بين 15 تا 20 دالر هزينه خواهد داشت، اما 
پولدارتر هستيد و به حقوق ماهانه خود براى اين  اگر كمى 
سفر اكتفا نكرده ايد با روزانه 40 دالر سفر خوبى را در اين 

كشور تجربه مى كنيد.
� ايران

اما چهارمين پله از اين فهرست نامى آشناست، ايران باستانى 
هرچند داراى جاذبه هاى فراوانى تاريخى و طبيعى است، اما 
به واسطه تبليغات سوء ديگران كمتر مورد توجه گردشگران 

بوده، اما بتازگى با توجه به سياست هاى جديد دولت و البته 
ارزان بودن هزينه سفر بسيارى از گردشگران خارجى را به 
خود جلب كرده است. آثار باستانى ايران در كنار آب و هواى 
بسيار مناسبش در اين روزها توانسته نام كشورمان را در 
فهرست ارزان ترين هاى سال 2012 ثبت كند. هزينه اقامت 
در ايران براى گردشگران بين المللى روزانه حدود 23 دالر 

محاسبه شده است.
� لهستان

پنجمين نام از اين فهرست مربوط به لهستان در قاره سبز 
و  آب  نو  سال  تعطيالت  هنگام  در  كشور  اين  اگرچه  است. 
به  سفر  و  اقامت  هزينه  اما  كند،  مى  تجربه  را  سردى  هواى 
جان  به  را  سرما  اين  گردشگران  كه  شده  باعث  كشور  اين 
اتحاديه  جزو  كه  كشور  اين  كنند.  سفر  لهستان  به  و  خريده 
اروپاست، هنوز كشورى ارزان قيمت براى گردشگران است 
است.  پايين  بسيار  كشور  اين  در  آنها  براى  اقامت  هزينه  و 
بدون ترديد خيابان ها و روستاهاى اين كشور در اين ايام 
مملو از گردشگران است. هرچند اين كشور داغ جنگ جهانى 
را به خود دارد، اما آثار اين دوره هم به عنوان يكى از جاذبه 
هاى لهستان شناخته شده است. هزينه اقامت در اين كشور 
براى سفرى ارزان قيمت حدود 25 دالر آمريكا محاسبه شده 
دالر  تا 40  بين 35  و  كنيد  ولخرجى  صى  كم  اگر  اما  است، 
هزينه كنيد سفرى بسيار جالب را در لهستان تجربه مى كنيد.

� الئوس
آسياى جنوب شرقى هميشه سرزمين موعود و ارزان قيمت 
هاى  سال  براى  هرچند  هست،  و  بوده  گردشگران  براى 
متمادى كشور تايلند به عنوان ارزان ترين مقصد گردشگران 
و  گردشگران  بتازگى  اما  بوده،  شرقى  جنوب  آسياى  در 
ماجراجويان به جاذبه هاى الئوس نيز عالقه نشان داده اند و 
آن را به عنوان مقصدى ارزان قيمت براى خود انتخاب كرده 
اند. اگرچه اين كشور سواحل و زيبايى هاى تايلند و ويتنام 
را ندارد، اما مى تواند با شبى 15 دالر در اين كشور تجربه 
سفر خوبى را براى خود مهيا كنيد. قايق سوارى با حدود 50 
سنت و البته وعده غذايى با يك دالر واقعا هر گردشگرى را 
ترغيب خواهد كرد تا به جاى ديگر نقاط اين منطقه به الئوس 
سفر كند. طبق آخرين گزارش ها اگر كمى به پس انداز خود 
سفرى  كنيد،  هزينه  دالر   75 حدود  روزانه  و  بزنيد  دستبرد 

رويايى را در الئوس خواهيد داشت.
� سودان

مقصد بعدى از اين فهرست كشورى آفريقايى است. سودان 
كه با جاذبه هاى تاريخى و طبيعى خود توانسته نظر بسيارى 
از گردشگران را به خود جلب كند برخى درگيرى هاى قومى 
آن  از  گردشگران  نظر  مدتى  تا  شد  باعث  كشور  اين  در 
برگردد، اما امروزه اين مشكل نيز برطرف شده و بسيارى 
مند  عالقه  گردشگران  اند.  بسته  سفر  بار  سودان  سمت  به 
سودان مى توانند با هزينه اى حدود روزانه ده دالر از ديدنى 

هاى اين كشور ديدن كنند و لذت ببرند.
� هندوراس

دهكده جهانى  در  زيرآبى بى نظير  هاى  جاذبه  دنبال  به  اگر 
و عالقه مند به غواصى هستيد، بهترين گزينه و البته ارزان 
جاى  مهياست.  شما  براى  هندوراس  كشور  در  آنها  ترين 
خواب همراه با يك وعده غذاى گرم با كمتر از 11 دالر در 
بهشت  واقع  به  كارائيب  منطقه  در  هندوراس  است.  دسترس 
گردشگرانى خواهد بود كه ارزان سفر مى كنند. بسيارى از 
جاذبه هاى دريايى اين كشور توسط سازمان يونسكو ثبت 
توانيد  مى  كنيد،  خرج  دالر   20 روزانه  اگر  اما  شده،  جهانى 
خودتان  به  را  سواحلش  و  هندوراس  از  نظير  بى  اى  تجربه 

هديه بدهيد.
� مراكش

دعوت مراكشى ها براى خريد از مغازه هايشان شما را به ياد 
تركيه خواهد انداخت، اما عطر و بوى مخصوص اين كشور 
باعث يادآورى اين موضوع به شماست كه در كشورى عربى 

و بدون ترديد در مراكش به سر مى بريد.
مقاصد  بهترين  از  يكى  تاريخى  و  اسالمى  كشور  اين 
تاريخى  اماكن  از  بازديد  است.  تعطيالت  براى  گردشگرى 
كشور  اين  در  گردشگران  روزانه  اقامت  و  خوراك  هزينه  و 

زيباى عربى روزانه تقريبا حدود 40 دالر خواهد بود.
� اردن

بدون  اما  دانند،  مى  اردن  نماد  را  پترا  قلعه  بسيارى  هرچند 
هزينه  نيست.  قلعه  اين  به  فقط  كشور  اين  هاى  جاذبه  ترديد 
دالر  پنج  شبى  تنها  كه  كشور  اين  در  اقامت  قيمت  ارزان 
آمريكاست، به عنوان نوعى جاذبه براى جلب نظر گردشگران 
و  ماجراجويان  از  بسيارى  بنابراين  است.  كشور  اين  به 
گردشگرى  هاى  جاذبه  كاوش  و  جستجو  براى  گردشگران 
اين كشور حاضر هستند روزانه حدود 12 دالر هزينه كنند 
و از ديدنى هاى ديگر اين كشور بيشتر لذت ببرند. تعطيالت 

بهترين زمان ماجراجويى براى آنها در اردن خواهد بود.
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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 

خدمات  برق و 
الكتريسيته

سيم كشى و تعميرات 

07853228313

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

Man and Van 
جوياى كار 

داراى گواهينامه انگليسى 
آشنايى كامل با لندن و 
حومه و همچنين داراى 

ون براى جابجايى
 و حمل و نقل 

07445568364



 جمعه 22 دى ماه 1391 -  شماره 280هفته نامه پرشين2626
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk سالمت 

علت اضافه وزن و چاقى 
  

كننده  تهديد  و  خطرساز  مهم  عامل  چاقى  و  وزن  اضافه 
عروقى   – قلبى  بيمارى هاى  جمله  از  غيرواگير  بيمارى هاى 
(سكته قلبى و مغزى)، ديابت نوع 2 و برخى سرطان ها هستند. 
چاقى، افزايش توده چربى بدن در اندازه اى است كه سالمت را با 
خطر مواجه كند. وقتى وزن بدن افزايش مى يابد كه مقدار انرژى 
كه از خوردن غذا به دست مى آيد از مقدار انرژى كه با فعاليت 
مقدار  اگر  باشد.  بيشتر  مى شود،  مصرف  و  سوزانده  روزمره 
افزايش وزن در حدى باشد كه مقدار نمايه توده بدنى بين 9/29 
– 25 كيلوگرم بر مترمربع باشد، اضافه وزن و اگر 30 و باالتر 

باشد، چاقى محسوب مى شود.

چه عللى باعث چاقى مى شوند؟
مصرف غذاهاى پرانرژى مانند مواد قندى و چربى ها و پرخورى و 
بى عالقگى به ميوه ها و سبزى ها، كم تحركى، افرادى كه با افزايش 
سن، كم تحرك هستند و بيشتر مى خوابند و بالطبع نياز به انرژى 
كمترى دارند، اما دريافت انرژى يعنى مواد غذايى را كه مصرف 
مى كنند به مقدار الزم كاهش نمى دهند، بيمارى هايى كه سبب كاهش 
آرتروز،  و  مفصلى  استخوانى  بيمارى هاى  مانند  مى شوند  فعاليت 
غده  كارى  كم  مانند  بدن  داخلى  غدد  از  برخى  فعاليت  در  اختالل 

تيروئيد و زمينه ارثى چاقى از مهم ترين داليل چاقى هستند.

چاقى چه عوارضى دارد؟
هر چه وزن بيشتر باشد قلب مجبور است سخت تر كار كند. چاقى 
سبب بروز بسيارى از بيمارى ها مى شود كه برخى از آنها عبارتند 
و  مغزى  سكته  قلبى،  سكته  (مانند  عروقى  و  قلبى  بيمارى هاى  از 
مجارى  و  كبد  بيمارى  ديابت،  ريوى،  عوارض  باال)،  خون  فشار 
سيروز  صفراوى،  مجارى  و  صفرا  كيسه  سنگ  (مانند  صفراوى 
كبدى و ...)، نقرس، آرتروز و درد مفاصل، برخى سرطان ها مانند 
(سرطان رحم)، فتق و ايجاد واريس.اما بايد به خاطر سپرد كه اگر 
بروز  از  مى توان  رسيد  مناسب  وزن  به  و  كرد  كم  را  وزن  بتوان 
تمام اين مشكالت تا حد زيادى جلوگيرى كرد. پايين آوردن وزن 
تا رسيدن به حد مطلوب بايد تدريجى و مداوم باشد و اين بسيار 
بهتر و سالم تر از كم كردن سريع وزن است. بهترين راه براى اين 
كار، افزايش فعاليت بدنى، اصالح رژيم و عادت هاى غذايى و كاهش 
مصرف انرژى است. به اين معنا كه بايد مصرف غذاهاى پرانرژى 

مانند غذاهاى چرب و شيرين را كاهش داد.

توصيه هاى بهداشتى
رعايت برنامه غذايى و تغذيه صحيح سبب مى شود كه ضمن تامين 
نيازهاى اصلى مواد مغذى از زياده روى در مصرف غذا خوددارى 

كرده و سالمتى را تضمين كنند:
مصرف غذاهاى چرب يعنى مصرف لبنيات پرچربى، روغن، كره، 
گوشت قرمز پرچربى، كله و پاچه، جگر، مغز، سس ساالد و موادى 

از اين قبيل را به حداقل برسانيد.
غذاها را بيشتر به صورت آب پز، بخارپز يا كباب شده تهيه كنيد.

نان  ميوه ها،  مختلف،  سبزيجات  مانند  فيبردار  غذايى  مواد  از 
سبوس دار، حبوبات و غالت بيشتر مصرف كنيد.

عدد  دو  هفته اى  حداكثر  را  آن  زرده  به ويژه  مرغ  تخم  است  بهتر 
مصرف كنيد.

بهتر است براى پخت و پز از روغن مايع استفاده كنيد.
مصرف غذاهاى پرانرژى نشاسته دار و داراى قند زياد مانند انواع 
ماكارونى، سيب زمينى، نان و برنج به ويژه مصرف قند و شكر، 

نوشابه هاى شيرين، شيرينى ها و شكالت را به حداقل برسانيد.
از مصرف غذاهاى آماده پرانرژى مانند چيپس، سوسيس، كالباس، 

و ... تا حد امكان پرهيز كنيد.
مصرف  غذاى  ميزان  اما  دهيد  افزايش  را  خوردن  غذا  وعده هاى 
آن  مقدار  از  مهم تر  خيلى  غذا  نوع  كنيد.  كم  را  وعده  هر  در  شده 

است. در ساعات منظم غذا بخوريد.

ورزش
سمت ديگر ترازوى تعادل وزن، ورزش است. قرار دادن ورزش 
ضرورى  امرى  غذا  و  خواب  همچون  روزمره  زندگى  برنامه  در 
است  پياده روى  ورزش  مناسب ترين  و  آسان ترين  بهترين،  است. 

كه با سرعت متوسط انجام شود.
افراد باالى 40 سال حتى اگر بيمارى خاصى ندارند قبل از شروع 
ورزش يا افزايش فعاليت بدنى با پزشك مشورت كنند. ضمنا بايد 
توجه داشت افراد مسن، بيماران قلبى، افراد مبتال به بيمارى هاى 
مفصلى و مبتاليان به آسم بايد قبل از اقدام به ورزش مورد معاينه 

پزشك قرار گيرند.
كاهش  باعث  محدودى  حد  در  يابد  افزايش  بدنى  فعاليت  فقط  اگر 
وزن مى شود، بنابراين بايد حتما با مصرف كمتر مواد غذايى همراه 

باشد.
توصيه مى شود حداقل هفته اى سه مرتبه و ترجيحا هر مرتبه به 
دهيد.  انجام  متوسط  شدت  با  ورزشى  تمرينات  ساعت  نيم  مدت 
مى توانيد اين مدت را به مدت هاى كوتاه تر حداقل 10 تا 15 دقيقه اى 

تقسيم كنيد و در روز 2 يا 3 بار ورزش كنيد.
يك  تنها  چاقى  كنيد.  زياد  را  خود  فعاليت  روزمره،  كارهاى  در 
مشكل زيبايى نيست و وزن اضافى مى تواند سالمت فرد را به خطر 
اندازد. پس به محض اينكه به وزن مناسب رسيديد براى نگهدارى 

آن بايد به ورزش و خوردن غذاى متعادل و مناسب ادامه دهيد.

خواص اعجاب انگيز 
سبـزى ها 

 
و  هستند  سبزى ها  تغذيه،  بخش  مهم ترين  و  سالم ترين  از  يكى 
فوق العاده  غذاى  يك  به  عادى  غذاى  يك  از  را  شما  غذاى  مى توانند 
تبديل كنند؛ مضاف بر اين  خاصيت هاى فراوان، به عنوان دارو نيز 
را  خود  مخصوص  سبزى هاى  آشپزى،  سبك  مى شوند.هر  مصرف 
به عنوان  مى شود.  شناخته  هم  سبك  آن  امضاى  نوعى  به  كه  دارد 
مثال در آشپزى  مكزيكى و هندى گشنيز يكى از عناصر مهم است. 
قرار  استفاده  مورد  سبزى  ها  انواع  ايرانى  آشپزى  در  خوشبختانه 
مى كنند. خودنمايى  نيز  غذا  كنار  در  مخلفات  عنوان  به  و  مى گيرند 

مقدار سبزى  در غذا بسته به طعم، عطر و نوع آن دارد؛ سبزى هايى 
مانند برگ بو، آويشن، اورگانو و رزمارى كه عطر و طعم قوى دارند 
آخرين  در  هميشه  را  سبزى ها  مى شوند.  مصرف  كمترى  مقدار  به 
عطر  و  طعم  تا  كنيد  ساطورى  غذا  به  كردن  اضافه  هنگام  و  لحظه 
شويد،  گشنيز،  ريحان،  مانند  سبزى ها  از  گروهى  نرود.  بين  از  آن 
شده اند،  منع  نمك  مصرف  از  كه  افرادى  براى  ترخون  و  اورگانو 
سبزى ها  از  بعضى  است  ممكن  غذاست.  در  مناسبى  طعم دهنده 
به صورت تازه در بازار موجود نباشد، اما تمامى آنها را مى توانيد 

به راحتى در گلدان و در پشت پنجره آشپزخانه پرورش دهيد.اگر از 
سبزى خشك استفاده مى كنيد، مقدار آن را به يك سوم سبزى تازه 

تقليل دهيد، زيرا سبزى خشك عطر قوى ترى دارد.

مرزنجوش

گياهى بسيار معطر از خانواده اورگانو كه تا هفتاد سانتى متر رشد 
مى كند. برگ هاى بيضى شكل آن در آشپزى و پزشكى سنتى كاربرد 
دارد. معموال گياه تازه آن در دسترس نيست و بايد خشك آن را از 
عنوان  به  ايران  در  سبزى  اين  مصرف:  كنيد.موارد  تهيه  عطارى ها 
و  ايتاليايى  آشپزى  در  اما  ندارد،  چندانى  مصرف  غذا  طعم دهنده 
همراه گوجه فرنگى، انواع كلم و لوبيا سبز، سوپ، خوراك تخم مرغى 
و گوشتى كاربرد دارد. اضافه كردن مرزنجوش به انواع سس ساالد 

خالى از لطف نيست.

آويشن
بسيار  انواع  كه  سانتى متر  حدود 45  ارتفاع  به  معطر  بسيار  گياهى 
متنوعى دارد. آويشن شيرازى در ايران طرفداران بسيارى دارد و 
به جز مناطق اندكى در كشورمان، گياه تازه آن در دسترس نيست.

موارد مصرف: جدا از خواص دارويى آويشن، مدتى است اين سبزى 
خوشبو در بسيارى از رستوران ها در كنار نمك و فلفل روى ميزها 
قرار مى گيرد و در پخت انواع غذاها و سس ها استفاده مى شود، اما 
در تهيه ماهى و سبزى هاى كبابى توصيه نمى شود. آويشن را همراه 
به  پخت  آخر  در  و  نكنيد  استفاده  ديگر  معطر  سبزى هاى  يا  ادويه 

خوراك خود اضافه كنيد تا عطر آن از بين نرود.

پيازچه
گياهى با عطر ماليم پياز كه ريشه و ساقه اش مصرف مى شود؛ در 
و  مى شود  كشت  هوايى  و  آب  نوع  هر  در  و  غنى  و  مرطوب  خاك 
انواع مختلف آن شكل، عطر و طعم متفاوتى دارند. موارد مصرف: 
در ايران معموال پاى ثابت سبزى خوردن است، اما به همراه پوره 

سيب زمينى، تخم مرغ، خامه و انواع ساالد- به جز ساالد كاهو- طعم 
خوبى به غذا مى دهد و در انواع خوراك دريايى كاربرد دارد. هنگام 
تهيه غذاهاى گوشتى، دو يا سه عدد پيازچه را همراه هويج،  كرفس و 

جعفرى به غذا اضافه كنيد تا بوى نامناسب غذا را بگيرد.

ترخون
متر  يك  تا  آن  ارتفاع  دارد،  تيره رنگى  و  باريك  برگ هاى  ترخون 
مى رسد و غير از اوايل بهار در ساير مواقع ساقه آن خشك و سفت 
جزو  و  دارد  باديان  به  شبيه  عطرى  نيست.  استفاده  قابل  و  است 
سبزى هايى است كه در فصل سرما يافت نمى شود.موارد مصرف: 
يكى از بهترين طعم دهنده هاست. در ايران معموال تنها در تهيه ترشى، 
شور و به عنوان سبزى خوردن مصرف مى شود، اما مى توانيد آن 
و  جگر  قلوه،  دل،  بوقلمون،   مرغ،  دريايى،  خوراك  انواع  تهيه  در  را 
تخم مرغ استفاده كنيد. ترخون خوابانده شده در سركه، عطر و طعم 

خوبى به آن مى دهد و براى تهيه سس كاربرد دارد.

رزمارى
از معطرترين سبزى هاست؛ اگرچه در آشپزى ايرانى كاربرد ندارد، 
و  مديترانه اى  است  گياهى  مى كند.  باز  را  خود  جاى  تدريج  به  اما 
هميشه سبز كه در زمان رشد كامل، ارتفاع آن، گاه به يك و نيم متر 
مى رسد. گل هاى آبى رنگ دارد و در هواى آفتابى و دور از باد به 
راحتى رشد مى كند. موارد مصرف: عطر قوى رزمارى باعث شده 
در كنار انواع خوراك مرغ و گوشت قرار بگيرد. همچنين براى تهيه 
انواع سس و همراه سيب زمينى و كدوحلوايى نيز كاربرد دارد. اگر به 

 دنبال رزمارى تازه هستيد، سرى به پارك نزديك منزلتان بزنيد و از 
برگ هاى جوان آن كه هنوز كلفت و مخملى نشده است استفاده كنيد. 
البته رزمارى موردنظر از نوع تزئينى است ولى تفاوت چندانى ندارد.

نعنا
يكى از پرمصرف ترين و پرطرفدارترين سبزى هايى كه انواع متفاوتى 
دارد و معروف ترين نوع آن نعناى فلفلى است. رشد بسيار سريعى 
دارد و به راحتى در خانه قابل پرورش است. خواص دارويى آن بر 
هيچ كس پوشيده نيست. عرق نعنا معموال در هر خانه اى پيدا مى شود 
و موثرترين دارو براى نفخ است.موارد مصرف: در تهيه آدامس تا 
كاربرد  خوراك  انواع  و  ميوه  ساالد  شيرينى،  سرد،  نوشيدنى  انواع 
در  مى دهد.  آن  به  خوبى  طعم  شود،  خوابانده  سركه  در  اگر  دارد. 
بسيارى از خورش هاى ايرانى مصرف شده و همراه هميشگى ماست 

و خيار است.

زيره
گياهى دو ساله با ارتفاع حداكثر شصت سانتى متر كه بذر آن عطر 
و طعمى شگفت انگيز دارد. در هوايى آفتابى و خشك عمل مى آيد و 
بيشترين مورد مصرف آن در آشپزى هندى، عربى، تركى و ايرانى 
است.موارد مصرف: ايرانى ها معموال زيره را در پلو آن هم گهگاه 
سيب زمينى  كلم،  انواع  همراه  به  سياه  زيره  اما  مى كنند،  استفاده 
معده  نفخ  از  بلكه  مى كند  خوش عطر  را  شما  غذاى  نه تنها  شلغم  و 
نيز  بيسكوئيت  و  كيك  انواع  تهيه  در  همچنين  مى كند.  جلوگيرى  نيز 

كاربرد دارد.

گشنيز
از  يكى  آن  دانه  سبزى هاست.  پرمصرف ترين  و  زيبا ترين  از 
است.موارد  سنتى  پزشكى  و  آشپزى  در  ادويه ها  پركاربردترين 
استفاده  بسيار  تايلندى  و  هندى  مكزيكى،  آشپزى  در  مصرف: 
مى شود. در ايران به صورت تازه و در سبزى خوردن و در بعضى 
و  قورمه سبزى  قليه،  مانند  خورش ها  براى  تركيبى  سبزى هاى 
مرغ ترش كاربرد دارد. مصرف گشنيز را همراه قارچ، گل كلم و انواع 

خوراكى هاى گوشتى امتحان كنيد.
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هميــن االن 
دسـت از اين 
كارها بكشيـد!

كارهاى  قدر  كارفرماها  كنند.  مى  اشتباه  مردم 
شما را نمى دانند. پيك بسته هاى شما را دير به 
دستتان مى رساند. اينها مواردى هستند كه شما 

شايد  اما  كنيد.  مى  سرزنش  آن  براى  را  ديگران 
شما هم مقصر باشيد. شايد كارتان را به خوبى 

انجام نداده ايد. 
  

� دنبال مقصر بودن
ديگران،  كردن  سرزنش  جاى  به  كنيد  سعى 
مسووليت مشكالتى كه پيش مى آيد را به عهده 
بگيريد. اين كار به هيچ عنوان سخت و آزار دهنده 
زيرا  است  كننده  كمك  هم  بسيار  حتى  و  نيست 
شما دفعه بعد بيشتر روى كارهايتان تمركز مى 

كنيد و آنها را بهتر انجام مى دهيد.
در نتيجه، هرچه كارها را درست تر و هوشمندانه 

تر انجام دهيد، خوشحال تر نيز خواهيد بود.

� جلب توجه كردن
هيچ كس شما را برى لباس ها، ماشين، مايملك، 
عنوان يا معلومات و هنرهايتان دوست ندارد. آنها 
چيزهايى هستند كه شما داريد و مردم شايد آنها 
را دوست داشته باشند اما به اين مفهوم نيست كه 

شما را دوست دارند.
برسد  نظر  به  طور  اين  قضيه  ظاهر  شايد  البته 
دارند  دوست  را  شما  موارد  اين  براى  آنها  كه 
اساس  بى  و  مفهوم  بى  كامال  مسايل  ظاهر  اما 
است. رابطه اى كه مبتنى بر بر ذات شما نباشد، 
رابطه اى واقعى نيست. رابطه هاى واقعى شما را 
خوشحال تر مى كند. و شما فقط زمانى مى توانيد 
تحت  دنبال  به  كه  كنيد  ايجاد  حقيقى  رابطه  يك 
تاثير گذاشتن ديگران و جلب نظر نباشيد و بيشتر 

روى آن چيزى كه واقعا هستيد، تمركز كنيد.

� چسبيدن
شما وقتى از چيزى مى ترسيد يا احساس ناامنى 
مى  كه  چسبيد  مى  چيزهايى  به  محكم  كنيد،  مى 
خوب  برايتان  موارد  آن  اگر  حتى  شناسيد، 
نباشند. وجود نداشتن ترس و ناامنى دليلى براى 
خوشحال بودن نيست، بلكه فقط اين احساسات بد 
چيزهايى  به  چسبيدن  و  ندارند.نگهداشتن  وجود 
كه فكر مى كنيد الزم داريد به معناى شاد بودن 
نيست. آنها را رها كنيد و مطمئن باشيد، مى توانيد 
به  در  اگر  حتى  برسيد.  خواهيد  مى  كه  آنچه  به 
دست آوردن چيزهايى كه مى خواهيد موفق هم 
اهدافتان  به  رسيدن  براى  شما  تالش  اما  نبوديد، 
احساس بهترى به شما در مورد خودتان مى دهد.

� حرف ديگرى را قطع كردن
قطع كردن حرف ديگران فقط يك كار گستاخانه 
نيست. وقتى شما حرف كسى را قطع مى كنيد، در 
واقع به او مى گوييد :«من به حرف تو گوش نمى 
كنم، من مى دانم كه چه مى خواهى بگويى» يا «من 
به حرف تو گوش مى كنم اما تصميم دارم آنچه 
ديگران  داريد  دوست  بگويم».آيا  را  خواهم  مى 
دوستتان داشته باشند؟ با دقت به حرف هاى آنها 
هاى  حرف  شويد  مطمئن  اينكه  براى  كنيد.  گوش 
بپرسيد.  سوال  ايد،  شده  متوجه  درست  را  آنها 
آنها براى اين كار از شما قدردان خواهند بود و 
دوستتان خواهند داشت و اين مساله به شما هم 

احساس خوبى مى دهد.

� ناله كردن
كلماتى كه از دهان شما خارج مى شوند، بسيار 
هستند.  شما  خود  روى  خصوص  به  تاثيرگذار، 
ناليدن از مشكالت نه تنها به شما كمك نمى كند 
كه اوضاع را بدتر هم مى كند. اگر كارى اشتباه 
خود  وقت  زدن  غر  و  اعتراض  با  رود،  مى  پيش 
را تلف نكنيد. انرژى خود را براى بهبود شرايط 
هم  بناليد  كارها  مورد  در  اگر  حتى  كنيد.  صرف 
نيست  بهتر  پس  دهيد.  انجام  را  آن  باالخره  بايد 

وقت و انرژى خود را هدر ندهيد؟
سعى كنيد در مورد مشكالت حتى با خودتان هم 
روى  را  خود  هاى  صحبت  بيشتر  نكنيد.  صحبت 
معطوف  مشكل  حل  براى  مناسب  راهكار  يافتن 
خود  همكاران  و  دوستان  با  را  روند  همين  كنيد. 
نيز پيش بگيريد. فقط يك شانه براى گريه كردن 
آنها نباشيد. دوستان به دوستان اجازه اعتراض 
و ناله كردن نمى دهند. دوستان به يكديگر كمك 

مى كنند تا زندگى خود را بهتر كنند.

� كنترل كردن
حتى اگر مدير ، غول صنعت يا يك كارمند ساده 
باشيد، تنها چيزى كه مى توايند واقعا كنترل كنيد، 
خودتان هستيد. هنگامى كه تالش مى كنيد ديگران 
شما،  كنيد  مى  اعالم  واقع  در  كنيد،  كنترل  را 
اهدافتان، روياهايتان و حتى نظراتتان بسيار مهم 
كردن  كنترل  ضمن،  در  است.  ديگران  مال  از  تر 
زيرا  است  موقتى  و  مدت  كوتاه  راهكار  يك  فقط 
كنترل با ترس، فشار، تاييد يا اجبار همراه است 
كه هيچ كدام از اينهاحس خوبى به شما نمى دهد.

سعى كنيد افرادى را پيدا كنيد كه با فاز فكرى شما 
هماهنگ هستند. آنها بيشتر و صادقانه تر كار مى 
كنند و رابطه بهترى با شما خواهند داشت. به اين 

ترتيب شما و آنها خوشحال خواهيد بود.

� انتقاد كردن
شايد تحصيالت باالتر، تجربه، پول و موفقيت هاى 
بيشترى داشته باشيد اما اينها دليل نمى شود كه 
باهوش تر، بهتر يا فهميده تر باشيد. اينها شما را 
«شما» مى سازند: خاص، بى همتا، منحصر به فرد 
اما در انتها فقط شما هستيد. همه افراد با هم فرق 
دارند. هيچ كدام بهتر يا بدتر نيستند، بلكه فقط با 
هم فرق دارند. به جاى انتقاد كردن و دنبال عيب 
گشتن، به اين تفاوت احترام بگذاريد. در اين حالت 

همه احساس بهترى خواهند داشت.

� موعظه كردن
نصيحت  آن  نام  دارد.  برادر  يك  كردن  انتقاد 
است. پدر هر دو آنها قضاوت كردن است. وقتى 
تصميمات  و  دهيد  مى  انجم  درستى  كارهاى 
درستى مى گيرد، شايد اين شبهه به وجود بيايد 
بخواهيد  و  فهميد  مى  ديگران  از  بيشتر  شما  كه 
نظرات خود را به ديگران اعمال كنيد. اگر به جاى 
بزنيد،  حرف  قطعيت  با  كردن،  صحبت  اصولى 

مردم صداى شما را مى شنوند اما به آن گوش 
ناراحتى  موجب  تواند  مى  مساله  اين  كنند.  نمى 

شما بشود و كمتر احساس شادى داشته باشيد.

� بى حركت بودن
گذشته بسيار ارزشمند است. از تجربيات گذشته 
رها  را  آن  سپس  بگيريد.  درس  ديگران  و  خود 
كنيد. اين مساله گفتنش آسان تر از انجام دادنش 
دارد.  بستگى  شما  تمركز  به  مساله  اين  است. 
به  كنيد  سعى  دهد،  مى  روى  بد  اتفاق  يك  وقتى 
چيزهايى  يادگيرى  براى  شانس  يك  چشم  به  آن 
فرد  وقتى  كنيد.  نگاه  ايد،  دانسته  نمى  تاكنون  كه 
ديگرى اشتباه مى كند، سعى كنيد آن را همچون 

موقعيتى براى مهربانى، بخشش و درك بدانيد.
نگاه  با  است.  آموزنده  هميشه  گذشته  به  نگاه 
شرايط  در  دوباره  اگر  خود  گذشته  تجربيات  به 
مشابه قرار گرفتيد، مى توانيد بهترين تصميم را 

اتخاذ كنيد.

� ترسيدن
و  دهند  مى  روى  كه  اتفاقتى  واسطه  به  ما  همه 
نمى دهند، از چيزهايى كه نمى توانيم تغيير دهيم، 
كارهايى كه نمى توانيم انجام دهيم يا اينكه مردم 

چگونه ما را مى بينند، مى ترسيم.
بنابراين، تامل كردن، منتظر لحظه مناسب ماندن، 
بيشتر فكر كردن يا بيشتر تحقيق كردن در مورد 
ضمن،  در  باشد.  كننده  كمك  تواند  مى  مسايل 
ها  سال  حتى  يا  ها  ماه  ها،  هفته  روزها،  گذشت 
نيز مى تواند آن را حل كند. سعى كنيد بر اساس 
روياهايتان پيش برويد. نگذاريد ترس هايتان شما 
تصور  داريد،  فكر  در  هرچه  دارد.  نگه  عقب  را 
مى كنيد يا مى خواهيد را از همين امروز شروع 
كنيد. اگر مى خواهيد كسب و كارى راه بيندازيد 
اول  قدم  امروز  همين  كنيد،  عوض  را  شغلتان  يا 

را برداريد.
ترس هايتان را همين امروز كنار بگذاريد.

به خانمى جهت نگهدارى از
 كودك در منزل نيازمنديم. 

ترجيحا شرق يا جنوب شرق لندن 

07899650908
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چهارمين افتخار و پيوستن به تاريخ...

توپي كه ديگر «طال» 
نيست، «مسي» است! 
احسان محمدي

سياستمداران زندگي را شايد اندكي بهتر يا بدتر 
كنند اما رنگ به زندگي آدم ها نمي بخشند، زندگي 
انجام  هنرمندان  را  كار  اين  نمي كنند،  زيباتر  را 
در  خيام  كه  بپرسد  شما  از  كسي  اگر  مي دهند. 
زمان كدام شاه مي زيست يا وقتي داوينچي لبخند 
طاليي  تاج  پادشاه  كدام  مي زند  نقش  را  ژوكوند 
بيندازيد  باال  شانه  است  ممكن  داشت،  سر  بر 
را  سياستمداران  مردم  نمي دانيد.  كه  بگوييد  و 
فراموش مي كنند اما هنرمندان را نه، بزرگي گفته 
است: «سياستمداران ميهمان تاريخ اند كه مي آيند 
و  هستند  تاريخ  ميزبان  هنرمندان  اما  مي روند،  و 
مي مانند.» شايد خيلي ها ندانند كه نام رييس جمهور 
آرژانتين چيست اما همه يادشان مي آيد كه پسر 
كوتاه قامت و سرخ گونه آرژانتيني ها اين روزها 
سلطان فوتبال همه دنياست، جز ارنستو چه گوارا 
كه اين شانس را داشته است كه عكسش حتي به 
پستوي دنج دفتر خاطرات و ديوار اتاق آدم هايي 
در پنج قاره راه پيدا كند، كمتر سياست ورزي را 
و  تايلند  و  هاييتي  در  بچه هايي  كه  يافت  مي شود 
نيكاراگوئه و... تي شرت هايي با نام يا عكس او تن 
پس  كوچه  خبري  بخش هاي  وقتي  حتي  اما  كنند، 
كوچه هاي خاك گرفته عراق يا پاكستان را نشان 
بوي  تروريستي  انفجار  يك  از  پس  كه  مي دهند 
مي شود  جمعيت  البه الي  مي دهند  خون  و  باروت 
بچه هايي را ديد كه پيراهن هاي بارسلونا منقوش 
به نام و شماره ليونل مسي را به تن كرده اند؛ اين 

جادوي فوتبال است.

و  رامبراند  جادويي  پنجه هاي  نه  مسي  ليونل 
مي تواند  آنژ  ميكل  چون  نه  و  دارد  را  بتهوون 
شگفت آور  پيكره هاي  جان،  سخت  سنگ هاي  از 
به  نرودا  پابلو  چون  حتي  نه  بكشد،  بيرون 
و  گيرايي  او  چهره  مي گويد،  شعر  اسپانيولي 
هم  باله  در  ندارد،  را  وين  جان  مردانه  جذابيت 
شهرتي ندارد اما او يكي از هنرمندترين آدم هاي 
و  مي پاشد  رنگ  زندگي مان  به  كه  است  ما  زمانه 
آن را حتي در روزهاي دشوار قابل تحمل مي كند، 
كافي است چشم هايتان را ببنديد و حيرت توام با 
ستايش و شادماني تان را بعد از گلي كه با لباس 
آرژانتين به مكزيك زد ياد آوريد يا گلي كه بعد از 
دريبل نيمي از بازيكنان در اسپانيا به تور دروازه 
پاي  الي  از  نيوكمپ  در  وقتي  رساند،  ختافه 
موبورهاي  و  مي گذشت  مونيخ  بايرن  بازيكنان 
آلماني را مقهور كرد، وقتي در سال 2009 همراه 
عنوان  آنچه  هر  كاتاالن  اناري  آبي-  ارتش  با 
مي شد در فوتبال طراز اول دنيا كسب كرد را به 
نام خود رقم زد، آرسن ونگر مي گويد: «هر چيزي 
در زندگي مي تواند هنر باشد. هر كاري كه درست 
نويسنده  يك  اثر  وقتي  است.  هنر  شود  انجام 
بزرگ را مي خواني انگار سفري در ژرفاي وجود 
انسان آغاز كرده يي و رازي درباره زندگي كشف 

مي كني، زندگي در ابعاد جزيي روزمره اش خيلي 
مهم است. چون همه سعي دارند اين جزييات را 
بدل به هنر كنند. فوتبال هم همين است. من فوتبال 

بارسلونا را هنر مي دانم.»

براي تكميل حرف هاي ونگر، جان كيتس (با بازي 
رابين ويليامز) در فيلم «محفل شاعران مرده» (اثر 
پيتر وي ير) در يك پالن تاثيرگذار به شاگردانش 
و  صنعت  مهندسي،  پزشكي،  «بچه ها!  مي گويد: 

پديده هاي ديگر براي آن است كه به واسطه شان 
كه  است  چيزي  شعر  و  ادبيات  اما  كنيم  زندگي 
برايش زندگي مي كنيم». فوتبال و ليونل مسي را 
مسي  ليونل  كرد،  اضافه  شعر  و  ادبيات  به  بايد 
يك هنرمند تمام عيار است، او به توپ لگد نمي زند، 
او  كه  كنيم  باور  مي گويد.  شعر  پاهايش  با  مسي 
يك-  و  صفر  صفر-  كه  سال هايي  در  را  فوتبال 
هميشگي  و  كسالت بار  نتيجه  يك  به  داشت  صفر 
جناحين  از  سانتر  در  همه چيز  يا  مي شد،  تبديل 
فني  اساتيد  شايد  كرد،  زيباتر  مي شد  خالصه 
و  ماندگارتر  را  تاكتيك  و  بزنند  گره  هم  به  ابرو 
گاه  كه  كنيم  باور  اما  بدانند  دريبل  از  اثرگذارتر 
تكروي هاي  است،  مكرر»  قند  از  به  تازه  «تلخي 

باعث  مي گذشت  هم  اندازه  از  وقتي  حتي  مسي، 
شد در ساعات آخر روز در ايران الزم نباشد به 
سبك «نسيم» در باي سيكل ران براي باز ماندن 
چشم هايمان چوب كبريت زير پلك هايمان ستون 
بيداري  در  شيرين  روياي  يك  مثل  مسي  بزنيم! 
به  وقتي  حتي  مي راند،  دورتر  را  خواب  كه  بود 
بود  مسي  ليونل  اين  باز  مي رفتيم  هم  رختخواب 

كه رهايمان نمي كرد.

وقتي در فينال جام جهاني 2008 زين الدين زيدان 
مصمم  چهره  آن  با  و  شد  اخراج  زمين  از  بزرگ 
و قطره هاي درشت عرقي كه از روي بيني اش ليز 
مي خورد بازوبند را از بازويش درآورد و از كنار 
دنيا  تلويزيون هاي  رفت،  رختكن  به  طاليي  جام 
سرگرم نشان دادن ضربه سر كشنده او به قفسه 
(ماركو  دنيا  بازيكنان  خشن ترين  از  يكي  سينه 
گزارشگر  فردوسي پور  عادل  بود،  ماتراتزي) 
بازي گفت: «حيف شد، من خودم رو آماده كرده 
براي  زيدان،  ممنونم  بگم  بازي  از  بعد  كه  بودم 
ما  به  زيبايت  فوتبال  با  كه  خوبي  لحظه هاي  همه 
سال   10 اين  توي  كه  ممنون  زيدان  بخشيدي، 
بازيتو ديديم و لذت برديم». ما هم مثل او دوست 

آن  به  ملي اش  بازي  آخرين  در  زيدان  نداشتيم 
اما  كند،  خداحافظي  سبز  مخمل  با  سياق  و  سبك 
فوتبال سرشار است از كاش... كاش... حتي ديگو 
در  آرژانتيني  آنارشيست  فوتباليست-  مارادونا 
فيلم مستند زندگي اش ساخته امير كاستاريكا رو 
به دوربين مي گويد: «حيف شد، كوكايين همه چيز 
من  نبود  كوكايين  اگه  مي دوني  كرد،  خراب  رو 
يه  دنيا  بشم؟  بهتري  فوتباليست  چه  مي تونستم 
بازيكن خوب رو از دست داد»، ليونل مسي هنوز 
قيصر:  قول  به  اما  دارد،  پيش  در  بسياري  راه 
همان  هم  باز   / است  رفتن  وقت  مي كني  نگاه  «تا 
حكايت هميشگي/ پيش ازآنكه با خبر شوي لحظه 
عزيمت تو ناگزير مي شود/  آي اي دريغ و حسرت 
پيش  مي شود».  دير  زود  چقدر  ناگهان  هميشگي/ 
كه  مي كنم  ستايش  مردي  از  شود  دير  آنكه  از 
و  ايستاديم  او  شانه  بر  قدش،  كوتاهي  همه  با 
مسي!  مرسي  كرديم،  زندگي  را  نابي  لحظه هاي 
براي همه لحظه هاي خوبي كه در سال 2012، در 

سال اندوه و دود و خون به ما بخشيدي.
باور چهارمين توپ طال سخت است 

 
از  بعد  بارسلونا  آرژانتينى  ستاره  مسى  ليونل 
اعالم  خود  پياپى  طالى  توپ  چهارمين  دريافت 
سخت  كمى  برايش  موضوع  اين  كردن  باور  كرد 
طالى  توپ  چهارمين  دريافت  از  بعد  او  است. 
كسب  است.  باورنكردنى  كمى  گفت:راستش  خود 
است  بزرگى  بسيار  افتخار  طال  توپ  چهارمين 
دهم.  توضيح  را  آن  كلمات  با  نمى توانم  من  و 
هم  همه  از  جديدم  دستاورد  اين  در  مى خواهم 
و  بود  كنارم  كه  اينيستا  و  بارسا  در  هايم  تيمى 
تشكر  كردم،  تجربه  آنها  كنار  را  خوبى  لحظات 
كنم. از همه دوستانم و هم تيمى هايم در تيم ملى 
آرژانتين هم تشكر مى كنم. از كادر فنى، خانواده 
صميمانه  كردند  كمك  مرا  كه  كسانى  همه  و 
همسر  از  هم  ويژه اى  سپاس  بايد  مى كنم.  تشكر 
و فرزندم تياگو داشته باشم. ستاره بارسلونا در 
مراسم گاال از مدل كت ديگو مارادونا تقليد كرد. 
بارسلونا  آرژانتينى  ستاره  مسى،  ليونل  وقتى 
براى دريافت چهارمين توپ طالى خود روى سن 
زده  شگفت  را  خيلى ها  او  كت  مدل  و  رنگ  رفت، 
كرده  تقليد  مارادونا  از  او  كه  شد  معلوم  اما  كرد 
كرده  انتخاب  را  طراحى  اين  و  رنگ  اين  عمدا  و 
است. مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتين چند سال 
پيش در يك ميهمانى از چنين رنگى براى كت خود 
از  پس  ماركا  مادريدى  روزنامه   كرد.  استفاده 
از  مسى  توسط  جهان  فوتبال  طالى  توپ  كسب 
جهان  فوتبال  تاريخ  بازيكن  بهترين  عنوان  به  او 
رئال  طرفدار  كه  اسپانيا  ماركا  روزنامه   كرد.  ياد 
انارى ها  آبى  ستاره  انتخاب  از  پس  است  مادريد 
از او به عنوان بهترين بازيكن تاريخ فوتبال جهان 
ياد كرد. اين روزنامه  مادريدى نوشت: بدون شك 
مسى  توسط  جهان  طالى  توپ  چهارمين  كسب 
با  مسى  است.  فوتبال  جهان  بر  او  سلطه  بيانگر 
كسب اين جايزه به اسطوره زنده تبديل شد. اين 
يوهان  گذاشتن  سر  پشت  با  آرژانتينى  مهاجم 
كرايف، ماركو فان باستن و ميشل پالتينى تاريخ 
جديدى را رقم زد. از االن به بعد مسى به مرجع 
و الگو در مستطيل سبز تبديل مى شود. درخشش 

«كك» آرژانتينى تا كى ادامه خواهد يافت؟

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

فهرست ناكامان توپ طال 
را  بازيكن   17 نام  اكيپ  فرانسوى  روزنامه 
به  آورد.  طال  توپ  شدگان  فراموش  عنوان  به 
گزارش فارس، وقتى ليونل مسى به عنوان مرد 
سال فوتبال دنيا انتخاب شد، روزنامه فرانسوى 
طال،  توپ  فراموش شدگان  از  فهرستى  «اكيپ» 
بازيكنانى كه مستحق دريافت توپ طال بودند، اما 
نتوانستند اين افتخار را به دست آورند، منتشر 
ژاوى  چون  بازيكنانى  نام  فهرست  اين  در  كرد. 
نمى خورد؛  چشم  به  كاسياس  ايكر  و  هرناندس 
توپ  نامزدهاى  از  يكى  اينيستا  آندرس  نام  اما 
اوون  از  پس  كه  رائول  و  و 2010  طالى 2012 

در سال 2001 دوم شد، ديده مى شود.
 فهرست 17 نفره اين بازيكنان به شرح زير است
اوليور كان ( در سال 2001 و 2002 سوم شد)
جيان لوئيجى بوفون (در سال 2006 دوم شد)

كافو (هرگز به فهرست نهايى راه نيافت)
فرانكو بارسى (در در سال 1989 دوم شد)

سوم   2003 و   1994 سال  (در  مالدينى  پائولو 
شد)

روبرتو كارلوس (درسال 2002 دوم شد)
ليليان تورام (هرگز به فهرست نهايى راه نيافت)

ديويد بكام (در سال 1999 دوم شد)
راه  نهايى  فهرست  به  (هرگز  نستا  الساندرو 

نيافت)
استيون جرارد (در سال 2005 سوم شد)

راه  نهايى  فهرست  به  (هرگز  اشنايدر  وسلى 
نيافت)

فرانك لمپارد (در سال 2005 دوم شد)
رائول (در سال 2001 دوم شد)

تيه رى آنرى (در سال 2006 سوم شد)
الساندرو دل پيه رو (هرگز به فهرست نهايى راه 
نيافت)ساموئل اتوئو (هرگز به فهرست نهايى راه 
نيافت)آندرس اينيستا ( در سال 2010 دوم و در 

سال 2012 سوم شد) 

يك كشتي گير ايراني ديگر در يك تيم 
ملي غير ايراني 

مدت زمان زيادي از كوچ دسته جمعي مربيان تيم ملي كشتي فرنگي در المپيك 
لندن به جمهوري آذربايجان سپري نشده اما به نظر مي رسد اين پايان ماجرا 
نيست و آذربايجاني ها اين بار تور خود را براي صيد كشتي گيران فرنگي 
ايران پهن كرده اند. اميرعلى اكبرى، قهرمان مسابقات جهاني سال 2010 به 
عقيده كارشناسان تا مدتي قبل به عنوان پديده كشتي فرنگي ايران شناخته 
مي شد اما زماني كه به قهرماني در بازيهاى المپيك 2012 لندن فكر مي كرد 
انگ دوپينگ بر پيشاني اش چسبيد و با يك محروميت دو ساله مواجه شد. او 
كه اكنون آخرين ماه هاي دوران محروميتش را سپري مي كند از بي توجهي 
مديران فدراسيون كشتي دل پري دارد و در تازه ترين اظهارنظر رسمي اش 
بحث رفتن از ايران و پذيرفتن تابعيت يكي از كشورهاي صاحب كشتي را 
مي گويد:  تصميمي  چنين  داليل  درباره  اكبري  علي  امير  است.  كرده  مطرح 
«اين تصميم را يك شبه نگرفتم. طي دوران محروميتم به خيلى جاها مراجعه 
تا  گرفته  كشتى  فدراسيون  و  ورزش  وزارت  از  كردم؛  بازگو  را  مشكلم  و 

خيلى از سازمان هاى ديگر اما هيچ كدام از اين پيگيرى ها به نتيجه نرسيد.
در اين دو سال حتى يك ريال از جايى كمك نگرفتم و در اين سالهاى سخت 
هر چه كه براى خود و خانواده ام هزينه كردم همان پس انداز ناچيزى بود 
كه به عنوان جايزه به من داده بودند. مدت هاست يكي از كشورها پيشنهاد 
بسيار چشمگيري به من داده و با اين وضعيت چاره اى جز رفتن ندارم.» 
سوي  از  كه  مبلغي  با  دستمزدش  مقايسه  با  ايران  فرنگي  كشتي  ملي پوش 
فدراسيون كشتي كشور مذكور به او پيشنهاد شده مي گويد: «پيش پرداخت 
كشور پيشنهاد دهنده، حدود 10 برابر جوايز نقدى من طي دوران قهرمانى 
در ايران است! من بعد از گذشت دو سال از مسابقات جهانى 2010، توانستم 
جايزه 25 ميليون تومانى ام را دريافت كنم. در حالى كه حقوق ماهانه من در 
اين كشور معادل 25 ميليون تومان است! با اين حساب اگر براي اين كشور 
كشتي بگيرم انگار هر ماه قهرمان جهان مى شوم و حقوقى معادل پاداش 
قهرمانان در ايران را مى گيرم! با اين حال اگر يك دهم پيشنهاد آن كشور 
خارجى را به من مي دادند به رفتن فكر نمى كردم. من دينم را به وطنم ادا 
كردم و حاال نوبت به خانواده ام رسيده تا دينم را به آنها ادا كنم.» محروميت 
اميرعلي اكبري تيرماه آينده و حدود سه ماه قبل از مسابقات جهاني به پايان 
مي رسد و طبق قانون فيال او مي تواند براي تيم ملي يك كشور ديگر كشتي 

بگيرد.

پيشنهاد پادشاه اسپانيا به كاسياس
در  رئال مادريد  دروازه بان  كاسياس،  ايكر 
صحبت هايي به اين نكته اشاره كرده كه اعضاي 
خانواده سلطنتي اسپانيا تمايل زيادي به فوتبال 
ورزش  ملي  جوايز  اهداي  مراسم  در  و  دارند 
كارلوس،  خوان  دن  كه  بود   2011 سال  در 
پادشاه اسپانيا از او درخواست كرد كه با هم 
يادآوري  با  كاسياس  بگيرند.  يادگاري  عكسي 
هيچ وقت  گفت: «  افه  خبرگزاري  به  خاطره  اين 
خاطره يي كه از پادشاه در جريان اهداي جوايز 
ملي ورزشي دارم از يادم نمي رود. اگر درست 
يادم باشد اواخر فوريه سال 2011 بود كه ما 

به قصر ال پاردو رفتيم.

از  يكي  عنوان  به  اسپانيا  ملي  تيم   ،2010 جهاني  جام  در  قهرماني  از  بعد   
برنده هاي جوايز ملي كشور برگزيده شده بود و پادشاه اسپانيا، اين جايزه 

را به بيسنته دل بوسكه و من، به نمايندگي از تيم ملي اسپانيا هديه داد. 
صحبت،  كمي  از  بعد  و  شدم  نزديك  پادشاه  به  من  مراسم،  اين  پايان  در 
نشان  به  امضا  يك  من  به  تا  خواستم  او  از  من 
يادگاري بدهد و يك عكس هم به يادگار با من بگيرد 
نام  به  پسرعموهايم  از  يكي  به  را  اينها  هردوي  تا 
داويد كه عاشق پادشاه است هديه بدهم. سورپرايز 
بزرگ براي من زماني بود كه بعد از لطف و محبت 
پادشاه در انجام هر دو خواسته من، او نيز موبايلش 
را از كيفش درآورد و از من خواست تا با هم عكسي 

يادگاري بگيريم. 

پادشاه مي خواست با من يك عكس يادگاري داشته 
باشد!! تا آن موقع هيچ وقت فكرش را هم نمي كردم 
يادگاري  عكس  من  با  بخواهد  اسپانيا  پادشاه  كه 
صميميت  و  فروتني  ديگر  بار  يك  ماجرا  اين  بگيرد. 
فردي كه من همواره دوستش داشتم و به او احترام 

مي گذاشتم و تا آخر عمر تحسينش مي كنم را ثابت كرد.»
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 افقي:
ــاب –  ــراوان و بي حس ــروت ف ١-  ث

سرزده
ــدن در  ــدگار ش ــتان – مان ٢- داس

جايي – چهره
 – ــن  اهريم  – ــي  ورزش ــدد  ع  -٣
ــهرهاي  ــلغم – از ش ويتاميني در ش

استان آذربايجان شرقي
٤- كمك – كلمه سؤالي – پيراستن 

به شيوه باغبان – آتشدان حمام
ــفيع –  ٥- بهانه و خرده گيري – ش

كار بچه يكدنده
ــا – خطاب  ــع فن – جامه ه ٦- جم

بي ادبانه
ــح جمعه –  ــاي معروف صب ٧- دع

سمت و سو – از صفات خدا
٨- بوي ماندگي – ساختمان بسيار 

مرتفع – پسوند شباهت
٩- با تاز آيد – دريا – زن پادشاه

ــه –  ــادر، خيم ــتي – چ ١٠- دوس
فراق

ــتان  ــهري در اس ١١- موضوع – ش
همدان – روشنايي ماه

ــهر آرزو –  ــگ – ش ــب و نن ١٢- عي
خرده سنگ – فراموشي

١٣- پرسوز و گداز – طليعه اعداد – 
نهر بسيار بزرگ – دويدن

١٤- پست فطرت – ستايش – حشره 
سمي

ــوج – حالتي  ــه از آدم لج ١٥- كناي
مؤدبانه از نشستن

 عمودي:
ــم –  ــش قدي ــتگاه پخ ــام دس ١-  ن

بلندپايه
٢- سمبليك – دستگاه خودكار

ــرون – هنوز آدم  ٣- مكان – ضد بي
نشده! – برومند

٤- شيريني چاي – پرتاب 
كردن – كشور مبارك

ــابقًا  س  – ــر  خاط  -٥
ــان  ــا در ام ــتند ت مي نشس

باشند – آگاه باش
ــد  ــده – واح ٦- روايت كنن
ــتم  مقاومت برق – جد رس

– عدد يك رقمي
ــد عوعو  ــرارش كني ٧- تك
ــي  نوع ــود –  مي ش ــگ  س
ــهاب  خودروي آلماني – ش

سنگ
 – ــي  آلودگ ــوند  پس  -٨
اشتراك روزنامه – مسافرت 

به سبك پرندگان

ــفره  ــاروري و بركت در س ٩- نماد ب
نوروزي – گردش كودكان – روستا

ــه – تاب و توان –  ١٠- تذكره – گل
حنا

ــه در ملك  ــردن – آنچ ــم ك ١١- ك
شخص باشد – نهي از گفتن

ــن –  ــته زمي ــيختگي پوس ١٢- گس
بخشي از دانشگاه – چاك، شكاف

١٣- علم نجوم – حرف جمع فارسي 
– خوش اندام – خميدگي كاغذ

١٤- بيماربر! – حقيقي
ــش  ــع بخ ــا – از تواب ١٥- از رنگ ه
ــتان  ــن اس ــتان نمي ــج شهرس ويلكي

اردبيل

 افقي:
ــاخه اي از بي مهرگان آبزي –  ١-  ش

ستيز
٢- صوت – ماترك – آسمان غرنبه

 – ــردن  ك رد   – ــي  بزرگ منش  -٣
چين هاي ريز – شهر عزيز عراق

ــين  ــه – كاال – همنش ٤- صندوقچ
برهمن – ساكت!

روح   – ــر  تكب  – ــده  مجبورش  -٥
جاويدان

٦- شعله – واضح – رسم، روش
ــمن – استوارساختن –  ٧- ضد دش

پرش كردن
ــان  ــق آخر – فيلمي از رخش ٨- رم

بني اعتماد – خاك مفيد پخته
ــا – نپذيرفتن –  ــت و پ ٩- بي دس

بلوا
١٠- جمع اديب – تيرگي خاطر – 

فدراسيون شنا
ــتي جنگي تندرو  ١١- چيز – كش

– مزاحم
ــده  درن ــور  جان  – ــتن  بس  -١٢
از   – ــتي  دوس در  ــداري  پاي  –

سبزيجات
١٣- از رشته هاي ورزشي – باالي 

فرنگي – با تيز آيد – مخفف گاه
١٤- زور، قوه – شهري تاريخي در 

استان مازندران – قاره كهن
١٥- از رودهاي پرآب ايران و آسيا 

– برنده نوبل ادبيات ٢٠٠٩
 عمودي:

ــيقي – نوعي  ــازهاي موس ١-  از س
غذا

ــامانه  ــاخته و پرداخته – س ٢- س
پخش تلويزيوني ديجيتال

ــازه – مغز يا  ــرغ مي رود – ت ٣- م
هسته اصلي چيزي – سكون

ــتراك مجله  ــو – اش ٤- گازي در ج
– هيأت

ــا – مخفف  ــپيده دم – آئين ه ٥- س
آگاه

ــه  ــي ب ــت – بعض ــمت راس ٦- س
ــندل –  ــد – روش ــخاش گذارن خش

چاره
ــي در مكالمه – علت – جاي  ٧- بل

تفريح و تفرج
ــاهزادگان  ش ــب  لق ــي –  عصب  -٨

اتريش – از حشرات موذي
ــول- نوعي خودرو – خواندن  ٩- مل

گوسفند
ــائل رياضي  ــزار حل مس ١٠- نرم اف
ــود –  ــه – كمب – آويخت

سستي
ــه – فردوس –  ١١- خدع

پسوند شباهت
 – ــي  بيهوش ــاده  م  -١٢
ــرداد فريد –  فيلمي از مه

فيلمي از جالل مهربان
ــفند –  ــي گوس ١٣- چرب
ــدر جعلي –  ــت مص عالم

شكوه – جهت
ــوش  ملي پ ــع  مداف  -١٤
انگليسي تاتنهام – از ميوه ها

١٥- ترسيده – تله فيلمي به 
كارگرداني محمدرضا اعالمي 
و تهيه كنندگي قاسم اموري
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طالع بينى هفته
  

� فروردين ماه: 
اين هفته شما احساس مى كنيد اگر روى يك سيم فشار قوى 
و  روشن  اخير  الكتريكى  جريانات  است  ممكن  كنيد،  گردش 
خاموش شوند.لحظه اى كه صاعقه ضربه مى زند و همه جا 
روشن است، شما فكر مى كنيد رازهاى جهان را مى دانيد، اما 
ياد  به  توانيد  نمى  شود  مى  تاريك  جا  همه  كه  بعد  لحظه  در 
است  ممكن  شما  چه  ايد.اگر  ديده  چه  قبل  لحظاتى  كه  بياوريد 
وسوسه شويد كه اين جريانات پى در پى را كنترل كنيد، اما 
بايد براى اين كار وقت خود را هدر دهيد. زمانيكه شما واكنش 
خود را نسبت به تغييرات پايدار مى بينيد، به راحتى مى توانيد 

بر آنها سوار شويد و كنترل آن را دست داشته باشيد.
هدف شما اين هفته اين است كه در پايان هر كارى كه انجام مى 

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

مى  متعجب  خود  ناگهانى  العمل  عكس  بوسيله  هفته  اين  شما 
محل  در  يا  هستيد  عضو  اجتماعى  هاى  گروه  در  شويد.اگر 
كار خود گروهى كار مى كنيد، ممكن است بسيار مشكل باشد 
آن  ابراز  از  و  داريد  نگه  خودتان  براى  را  تان  احساسات  كه 

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

بخواهيد موافقت ديگران را بدست بياوريد.
� خرداد ماه: 

اين هفته حق شماست كه فكر كنيد و ببينيد چه چيزى مهمتر 
فشار  زير  اينكه  يا  تان  آزادى  و  استقالل  كردن  بيان   ، است 
اختيارات و تعهدات خود خم شويد و بخواهيد وظايف بيشترى 
از  كه  شود  موجب  است  ممكن  كار  بگيريد.اين  عهده  بر  را 
وظايفى كه در خانه داريد غافل شويد اما هر چرا انتخاب كنيد، 

نتيجه دقيقا آن چيزى نمى شود كه شما انتظارش را داريد.

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

انجام دهيد.
� تير ماه: 

اين هفته شما ممكن است خودتان را از داشتن يك هفته عجيب 
كنار بكشيد چون مى دانيد كه طبق برنامه و انتظار شما پيش 
نخواهد رفت.احتمال دارد اين هفته كسى در زندگى شما وارد 
را  شما  و  بريزد  بهم  را  شما  دنياى  دليلى  هيچ  بدون  كه  شود 
از وضعيت كنونى خارج كند ؛ اگر چه اين هيجان ممكن است 
شما را از حالت تعادلى كه در زندگى تان وجود داشت بيرون 
اين  تا  ببريد  بكار  را  زيادى  نيروى  كه  است  بهتر  اما  بياورد 
قضيه را ناديده بگيريد.اين هفته سعى كنيد تغييرات پيش روى 
و  اوضاع  شدن  وخيم  باعث  فقط  اين  نگيريد،  ناديده  را  تان 

تشديد مشكالت مى شود.
� مرداد ماه: 

داشته  اى  مالى  تعهدات  و  وظايف  است  ممكن  شما  هفته  اين 
قطعه  هنوز  اما  دهيد  انجام  حاال  همين  را  آنها  بايد  كه  باشيد 
بتوانيد  كه  زمانى  هستند.تا  گمشده  شما  مشكل  پازل  از  هايى 
همه اطالعات مورد نياز را براى سازماندهى وضعيت خود را 
گردآورى كنيد، خيلى سخت است كه بخواهيد موقعيت اخير را 
اداره كنيد با اين وجود شما نمى توانيد همين طور دست روى 

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

را اصالح كنيد.
� شهريور ماه: 

العاده  فوق  كارى  تان  اطرافيان  از  كسى  هفته  اين  است  ممكن 
وجود  كند.ابراز  شوكه  را  شما  كه  دهد  انجام  انگيز  شگفت 
ديگران مى تواند بسيار خارج از موضوع باشد كه شما حتى 
ندانيد چگونه بايد به آن فكر كنيد ؛ به جاى اينكه حرف هايى 
را بزنيد كه بعدها از گفتن شان پشيمان شويد، بهتر است فعال 

از واكنش نشان دادن درباره احساسات تان خوددارى كنيد.
اجازه بدهيد ديگران بفهمند شما تا بحال احتياط مى كرديد، و 
نياز به زمان داريد كه قبل از اينكه بتوانيد پاسخ گوى مسئله 

اى باشيد بايد آن را به خوبى بررسى كنيد.

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

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

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

راهنمايى كند.
� آبان ماه: 

شده  بيدار  خواب  از  خالقانه  بسيار  نيرويى  با  احتماال  شنبه 
خاص  بسيار  اى  هفته  به  را  هفته  اين  كه  ميشويد  آماده  و 
غير  شرايط  خاطر  به  احتماال  تان  تصميمات  اما  كنيد  تبديل 
شما  به  تان  رئيس  است  ممكن  يا  شود  مى  لغو  انتظارى  قابل 
ماموريت سخت و دشوارى محول كند يا دوستى از شما انتظار 
مساعدت و يارى داشته باشد، ولى بهر حال شما مجبورهستيد 
و  تفريح  به  اينكه  جاى  به  بگذاريد،  كار  براى  را  زيادى  زمان 
در  مهمى  بادهاى  اكنون  باشيد  داشته  ياد  بگذرانيد.به  گردش 
را  خود  وقت  پس  است،  وزيدن  حال  در  شما  زندگى  آسمان 
اجتناب  غيرقابل  شرايط  مقابل  در  كه  نكنيد  تلف  اين  براى 

ايستادگى كنيد.
� آذر ماه: 

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

با  زدن  سروكله  براى  بايد  كه  نيست  اين  درباره  فقط  اين 
درباره  اينكه  يا  برگرديد  كارتان  محل  به  دشوارتان  كارهاى 
نمى  شما  باشيد؛  نگران  داريد  رو  پيش  در  كه  دشوارى  زمان 
خواهيد امور به روال گذشته پيش بروند بلكه مى خواهيد حتى 
اگر كمى هم كه شده در راه ترقى و پيشرفت گام برداريد فقط 
به اين منظور كه تغيير كنند.اين هفته سعى نكنيد كه كارها را 
به زور و با عجله انجام دهيد ؛ زمان زيادى براى تان وجود 
خواهند داشت و مى توانيد در طى آن كارهايتان را با صبر و 

حوصله و بهتر انجام دهيد.
� دى ماه: 

اين هفته مسئوليت هايتان پيچيده ميشود به خاطر اينكه شما 
در قبال چندين نفر مسئول هستيد و حتى ممكن است وعده و 

تعهد شما با همديگر در تضاد باشند.
داريد  كه  شايستگى  و  توانايى  با  كه  است  اين  زمان  هفته  اين 
و  دهيد  سامان  و  سر  كمى  را  ريخته  درهم  و  پيچيده  اوضاع 
انجام  كارى  هيچ  توانيد  نمى  شما  اوضاع  اين  با  است  بديهى 

دهيد.
ديگران  بگذاريد  و  كنيد  آشكار  را  تان  امكانات  و  استعدادها 
را  كارى  چه  و  دهيد  انجام  توانيد  مى  كارى  چه  شما  بفهمند 
نمى توانيد و مطمئن باشيد ديگران از اين صداقت شما قدردانى 

خواهند كرد.
� بهمن ماه: 

دوست  كه  آنچه  ميان  داريد  رو  پيش  كه  رقابتى  در  هفته  اين 
و  استقالل  دهيد  انجام  بايد  كه  كارى  آن  و  دهيد  انجام  داريد 
بى نيازى به ديگران بر مسئوليت هايتان پيروز خواهد شد اما 
اين يك راه حل طوالنى مدت نيست ؛ اين فقط واكنشى موقتى 
است در برابر اتفاقات اخير.تصميم ناخودآگاه و ناگهانى شما 
ممكن است آنقدر ديگرى را ناراحت كند كه او مانع برنامه ها و 
پيشرفت هاى آينده شما شود ؛ از اين رقابت عقب نشينى نكنيد 

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

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

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

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

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

سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد .

جدول و سرگرمى



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Return
f r  £486

Gulf
Air

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £386
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

I ran
Air

f r  £389
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Oman
Air

f r  £413
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Qatar
Airways

f r  £487
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £405
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £386
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £470
Return

Baghdad

i nc luding al l  tax
& c harges

E t ihad
Air l ines

f r  £639
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return



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


