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ايران و غرب چه گزينه هايى دارند؟

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   

به  اوباما  باراك  پرزيدنت  كه  پيش  سال  چهار  از 
كشورهاى  هاى  ديپلمات  رسيد،  جمهورى  رياست 
گروه 5+1  (چين، فرانسه، روسيه، بريتانيا، اياالت 
فصل  و  حل  بحث  درگير  ايران  و  آلمان)  و  متحده 
هستند. ايران  اى  هسته  برنامه  درمورد  ها  نگرانى 

پيشنهادات  ميان  اند  نتوانسته  طرف  دو  تاكنون 
ارتباط  اند،  داده  مذاكرات  طول  در  كه  متفاوتى 

برقرار كرده و به توافقى دست پيدا كنند.

سياسى  مذاكرات  زياد،  احتمال  به  كه  درحالى 
سطح باال به زودى از سر گرفته مى شود، مذاكره 
از  نگرانى  رفع  در  پيشرفت  خواهان  كه   كنندگانى 
قابليت رو به رشد هسته اى ايران و سالح هسته اى 
احتمالى هستند،بايد تغييرات جديدى در پيشنهادات 

قبلى خود بدهند.

هردو  اما  دارد،  وجود  ديپلماسى  براى  زمان  هنوز 
به  بيشترى  ضرورت  حس  و  سرعت  با  بايد  طرف 
ايران  كنند.ظاهراً  حركت  پايدار  حل  راه  يك  سوى 
هنوز يك تصميم استراتژيك درمورد ساخت سالح 
براى  الزم  مواد  هنوز  و  است  نگرفته  اى  هسته 
ساخت بمب هسته اى مؤثر در اختيار ندارد.با اين 
حال آخرين گزارش فصلى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى ((IAEA  روشن مى سازد كه قابليت هاى غنى 
سازى در حال بهبود و ذخيره اورانيوم غنى شده 

در حال رشد است.مذاكره كنندگان نمى توانند فقط 
به پيشنهادهايى تكيه كنند كه در طول سه دور قبلى 
شكست  البته  و  مطرح  گذشته   سال  در  مذاكرات 
خوردند. موقعيت هاى كنونى و پيشنهادهاى مطرح

باالى  سطح  مذاكرات  اول  دور  برگزارى  طى  در 
سياسى كه آوريل 2012 در استانبول برگزار شد، 
دو طرف با مذاكرات براساس رويكرد گام به گام 
مذاكرات،  ى  كردند.ادامه  توافق  متقابل  اقدامات  با 
برگزار  مسكو  در  ژوئن  ماه  و  بغداد  در  مى  ماه 
در  جوالى  هم،ماه  فنى  كارشناسان  شد.نشست 

استانبول برگزار شد.
كه  دادند  ارائه  را  پيشنهاداتى    1+5 گروه  و  ايران 
ماه  شد.در  بحث  آنها  ى  درباره  مذاكرات  طى  در 
اروپا  اتحاديه  عالى  نماينده  اشتون  كاترين  ژوئن، 
گفت «شكاف قابل توجهى» بين دو طرف باقى مانده 
است وى همچنين اعالم كرد كه در نشست فوق  در 

رابطه با مسائل اصلى و مهم صحبت شده است.

درحالى كه تعدادى موضوع مشترك در پيشنهادات 
مانند  مهمى  هاى  تفاوت  ى  درباره  دارد،  وجود 
كاهش  زمان  و  مسائل  ى  اقدامات،دامنه  ترتيب 

تحريم ها صحبت شده است.
ادامه در صفحه 6

صفحه 5
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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

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

ارگان  و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
سياسى و غير سياسى وابسته نمى باشد  
صحيح  رسانى  اطالع   جهت  در  صرفا  و 
سايت  از  مطالب  تمامى  دارد.  مى  بر  گام 
رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  روزنامه  ها، 
وخبرگزاريهاى رسمى با ذكر نام نويسنده 

انتخاب و به چاپ مى رسد.

مديرمسئول و سردبير:
 عباس نجفى زرافشان

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

اميرارسالن يكتامنش، مونا اهللا وردى 
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

هفته نامه پرشين از نوشته هاي نويسندگان 
و خوانندگان استقبال كرده ولي در ويرايش 
صحت  و  ها  آگهى  است.مسئوليت  آزاد  آنها 
نامه  هفته  ميباشد  آن  صاحبان  بعهده  آنها 
صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول  پرشين 
اختيار مى باشد. كليه حقوق مادى و معنوى 
ثبت  شماره  به   Golden Class Ltd براى 
 2008 دسامبر  اول  تاريخ  به   06762511

محفوظ است.
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

هيچ ميراثى غنى تر از شرافت نيست 
هر آنچه نيك پايان پذيرد نيكوست، پرده سوم، صحنه پنجم

No legacy is so rich as honesy.
All’s Well that Ends Well, Act III, sc,5 

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.

نانش بده و نامش مپرس
زهره روحي

در حال حاضر، عادت به پديده «پناهندگي» و «مهاجرت»، باعث شده 
است كه اگر هم روزي بخواهيم با نگاهي انتقادي به بررسي آنها 
صورت  پديدارشناسانه  افقي  از  بررسي ها،  اين  معموال  بپردازيم، 
اهميت  خود،  خودي  به  مساله  اين  رسد،  نظر  به  شايد  مي گيرد. 
چنداني ندارد، زيرا به هر حال، حامل خصيصه فرموله شده يي از 
جهان معاصر است؛ جهاني «ناامن و بي اعتبار» كه بيكاري، انواع 
قاچاق، ترور، سلطه حكمراني  هاي پليسي- مافيايي و انواع تجاوز 
تبديل  آن  ناگسستني  بخش  به  همه،  و  همه  وحشت،  و  رعب  و 
جامعه شناسي  نظر  از  اما  هستند.  آن   بناي  سنگ  اصال  يا  شده اند 
پديدارشناختي)،  (صرفا  بررسي ها  گونه  اين  در  ماركسيستي، 
مشكل از زماني آغاز مي شود كه در هر پديده يي، ناگزير به انتخاب 
«پناهندگي هاي  هم  كه  مي كنيم  فراموش  يعني  هستيم.  عام  نگاهي 
سياسي» و هم «مهاجرت هاي اقتصادي»، هر دو برآمده از شرايط 

غيردموكراتيك و غيرمشاركتي حكومت ها هستند. 

به عبارتي ديگر، در چنين بررسي هايي، علت بنياديني كه في المثل 
در عصر حاضر، انسان ها را «مجبور به ترك» ديار خود مي كند 
بيرون از قلمرو بررسي نگه داشته مي شود. در اين معنا اگر بر اين 
باور باشيم كه در عصر حاضر اين سياست هاي نئوليبرال است 
است  يا...  پول  بين المللي  صندوق  شنگن،  قوانين  تدوين كننده  كه 
ـ  اجتماعي  خدمات  محو  حتي  يا  كمرنگ  مسبب  قوانين،  همين  و 
رفاهي در دولت هاي پيش از اين سوسيال دموكرات هستند، در اين 
صورت در بررسي هاي پديدارشناسانه، معموال عوامل «طبقاتي ـ 

ايدئولوژيكي»، در خفا مي مانند.
جهاني شده  منافع  تا  مي شوند  سبب  كه  است  عواملي  منظور،   
همچنين  و  قضايي،  مجراي  وارد  را  خود  نه  تنها  نئوليبراليسم، 
سرنوشت  رقم زننده  بلكه  كنند،  دانشگاهي  و  علمي  حوزه هاي 
ملت ها  شوند. بنابراين هر چند امروزه سعي مي شود تا نظريه هاي 
چه  واقع،  در  اما  داده  شوند،  جلوه  بي اعتبار  طبقاتي،  مشخصا 
شيوه  اين  قرباني  لحظه  هر  و  روزه  هر  كه  كساني  بسيارند 
سياستگذاري كامال ايدئولوژيكيـ  طبقاتي مي شوند؛ افقي يك جانبه، 
تمامي  با  را  جهان  كه  «خودمدار»  بياني  به  و  غيردموكراتيك 
افزايش  براي  منابعي  منزله  به  آن،  موجودات  ديگر  و  انسان ها 
قدرت و ثروت خود مي بيند. در اين افق و نحوه هستي داشتگي آن، 

بدنه كلي ساختارهاي بوروكراتيك (آموزشي، بهداشتي، درماني)، 
دستگاه پليس و نيروهاي نظامي (از هر نوع آن)، همگي صرفا مبدل 
به ابزارهايي جهت توليد و بازتوليد اين شيوه زيست مي شوند... 
بين المللي  براي«پارلمان  را  آن  كه  وطني»  «جهان  كتاب  در  دريدا 
جهان  موضوع  به  است،  كرده  تهيه   1966 سال  در  نويسندگان» 
به  نئوليبراليسم  از  سخني  آن  در  علنا  بي آنكه  و  پرداخته  وطني 

ميان آورد،

خودش «مزورانه»يي  گفته  به  و  پهلو  دو  سياست هاي  افشاي  به   
نفع  به  نهايت  در  قوانين،  از  برخي  توسط  كه  مي پردازد 
تمام  نئوليبرال  دولت هاي  كوتاه مدت  و  موقت  برنامه ريزي هاي 
مي شود. در اين كتاب با متن دريدايي سروكار خواهيم داشت كه 
با نكته سنجي هايش، دو پهلو بودن اين گونه قوانين را نشان مي دهد. 
رباينده  عمال  اگر»هايش،  و  «اما  و  محدوديت ها  با  كه  قوانيني 
«فرصت»هاست... . به عنوان مثال دريدا با بررسي طرح و برنامه 
«كنترل مهاجرت»- كه از قضا عموم سياستمداران فرانسوي، اعم 
از جناح چپ و راست، بر سر آن توافق دارند ـ از تناقضات قوانين 
مورد نظر پرده برمي  دارد. قوانيني كه بر اساس آنها در برخورد 
با افراد مهاجر، به گفته او «پناهندگي، تنها به افرادي داده مي شود 
كه از مهاجرت كمترين منفعت اقتصادي را انتظار نداشته باشند.» 
پيداست:  روشني  به  شرط  اين  «ياو گي  مي گويد:  ادامه  در  دريدا 
جايي  در  كه  كند  ادعا  مي تواند  سياسي  صرفا  پناهنده يي  چطور 
تازه او را مي پذيرند در حالي كه فاقد شكلي از كسب درآمد باشد... 
تفاوت قائل شدن بين پناهندگي سياسي و اقتصادي، صرفا چيزي 
انتزاعي و بي خود نيست: بلكه حقيقتا مزورانه و نامعقول است. اين 
را  قانون  اجراي  عبارتي  به  سياسي،  پناهندگي  اعطاي  عمال  نكته 
ناممكن مي كند. اما اين همه ماجرا نيست. زيرا دريدا در اين ماجرا، 
طوري  به  مي گيرد.  پي  را  آن  و  مي بيند  را  شنگن  قوانين  اثر  رد 
كه درمي يابيم اين سياست «مزورانه»، تنها ناشي از «توافقنامه »يي 

است بين صاحبان قدرت در دولت هاي اروپايي. 
تصميم  اروپا  اتحاديه  عضو  دولت هاي  آن  در  كه  توافقنامه هايي 
گرفته اند، مرزهاي خود را روي «پناهجويان» اقتصادي كشورهاي 
اين  كه  نداريم  مساله  اين  به  كاري  اكنون  ببندند.  ناامن  و  فقير 
دامن  حتي  و  ايجاد  در  اروپايي  ـ  غربي  اصطالح  به  دولت هاي 
دخيل  حد  چه  تا  خود  پناه جويان،  اين  «ناامني»  و  «فقر»  به  زدن 
در  دريدا  قصد  حاضر،  جهان  ناامني هاي  به  توجه  با  بوده اند...! 
نوشتار خويش («جهان وطني»)، پروراندن ايده يي در جهت عكس 
خشونت شبح گونه پليسي است. ايده يي آلترناتيو كه بايد براي خلع 
سالح كردن قدرت مخوف و جهاني پليس، فراتر از پيش داوري هاي 
معمول و مقيد كننده عمل كند. يعني بتواند فارغ از هر محدوديتي 
«همگان» را در هر شكل، نام و مقامي كه باشند، به محض اعالم 

نياز به «پناهگاه»، پناه دهد و از وي حمايت كند. 

هم  آن  جهاني؛  خشونت  بي پناهان  به  برابر»  فرصت  «اعطاي  ايده 
بدون هرگونه پرسشي از كيستي او: «ميهمان  نوازي» فارغ از قيد 
و شرط؛ به قول ابوالحسن خرقاني و به زبان استعاره: اعطاي نان 
و ياد نكردن از نام («نانش بده و نامش نپرس») . چه در غير اين 
صورت اعتنايي به اصل «ميهمان نوازي در معناي ديگري نوازي» 
جا  به  را  ناآشنا)  و  ناشناس  ديگري  و  بيگانه  معناي  در  ( ميهمان 
به  مي تواند  حد  چه  تا  ايده  اين  اينكه  حال  هر  به  نياورده ايم... 
واقعيت نزديك شود، و اصال ابزارهاي عملي آن تا چه حد مي تواند 
وجود داشته باشد، مساله يي است كه خواهي نخواهي بسياري از 
نگرش ها را درگير خود مي كند؛ تا جايي كه احتماال در آينده، تبديل 
به پرسماني كامال جدي خواهد شد. انديشه يي اجتناب ناپذير درباره 

بازانديشي تعريف «دموكراسي» و «آزاد انديشي.»

منبع: انسان شناسي و فرهنگ

درخشش هنر ايران در فرانسه 
  

شمال غرب  در  واقع   Evreux شهر  در  «نورماندى»  هنر  خانه 
نمايشگاهى  ميزبان  سال جارى  اسفند   19 تا  دى    22 از  فرانسه 
جشنواره  ايسنا،  گزارش  به  است.  شده  ايرانى  هنرمندان  از 
هنرى «Focus Iran» عالوه بر بخش عكس ميزبان آثار ديگرى 
و  شده  هم  ايرانى  موسيقى  و  فيلم  نمايش  قالب  در  ايران  هنر  از 
نمايش فيلم هايى از عباس كيارستمى و چند اثر درباره ايران از 
افسرى،  جاويد  توسط  موسيقى  اجراى  و  غيرايرانى  فيلمسازان 
جشنواره  اين  برنامه هاى  جمله  از  سامانى  بهنام  و  وحدت  مهسا 
جنبى  برنامه هاى  از  يكى  قالب  در  نمايشگاه  اين  است.  هنرى 
جشنواره هنرى «Focus Iran» برپا شده و در آن عكس هايى از 
شادى قديريان، حميد قدرتى، نويد ريحانى، مهرداد عسگرى طارى 
و كتايون كرمى به نمايش درآمده است. آثار اين عكاسان ايرانى 
به انتخاب بريژيت رولويس، استاد و پژوهشگر دانشكده  هنرهاى 
تجسمى دانشگاه ليل، در بخشى جداگانه با عنوان «هواى تازه» به 
معرض بازديد عموم گذاشته شده است. به گفته برگزاركنندگان 
از  پس  امكان،  شدن  فراهم  درصورت  نمايشگاه،  اين  است  قرار 
برپا  هم  بلژيك  در  سپس  و  فرانسه  ديگر  شهر  چند  در   Evreux
شود. بريژيت رولويس، نمايشگاه گردان بخش عكس جشنواره كه 
سفر  ايران  به  بار  دو   2011 و   2009 سال هاى  در  اين  از  پيش 
تازه»  «هواى  نمايشگاه  براى  كوتاهى  يادداشت  در  است،  كرده 
مى نويسد: «در حدود ده سال گذشته و به خصوص در سال هاى 
حد  تا  عكاسى  و  سينما  ويژه  به  ايران  در  هنرى  رشته هاى  اخير 
زيادى تكامل يافته اند. عكاسى هنرى بخش ثابت برنامه هاى بيشتر 
گرايش هاى  به  زيادى  تنوع  و  شده  ايران  در  هنر  آموزش  مراكز 
توسط  شده  انتخاب  موضوعات  بين  در  است.  بخشيده  هنرى 
برمى خوريم  خنثى  سوژه اى  به  ندرت  به  ايران  مطرح  هنرمندان 
چرا كه آنها معموال در آثارشان روى تناقضات اجتماعى، اختالف 
پيامدهاى  و  مهاجرت  زنان،  خصوصى،  و  عمومى  فضاهاى  بين 
جنگ تاكيد مى كنند. عكاسان جوان ايرانى از مسائل جهان امروز 
مى گيرند.  الهام  كار هايشان  براى  دور  چندان  نه  گذشته هاى  يا 
تصاويرى  است،  استعاره  و  احساس  از  سرشار  آنها  عكس هاى 
همت  به   «Focus Iran» هنرى  جشنواره  فلسفه»  يا  شعر  شبيه 
موسسه  فرهنگى «Scene Nationale» كه يكى از دو شعبه آن 
در شهر كوچك Evreux در يكصد كيلومترى شمال غربى پاريس 
قرار دارد، برگزار مى شود و قسمتى از برنامه هاى مختلف فرهنگى 
از  هنرى  مختلف  گرايش هاى  پيرامون  موسسه  اين  متنوع  هنرى 

كشورهاى اروپايى و آسيايى از پاييز امسال آغاز شده است.

بحران كتابخانه هاى بريتانيا امسال 
بدتر مى شود

حذف امكانات جديد موجب شده تا اين تصور به وجود بيايد كه 
وضع بحرانى كتابخانه هاى بريتانيا كه سال پيش خيلى از آن ها را 

به تعطيلى كشاند، در سال 2013 بدتر هم بشود.-
نامناسب  موقعيت  متخصصان  گفته  به  گاردين،  از  نقل  به 
كتابخانه هاى عمومى بريتانيا با حذف بودجه كتابخانه هاى مناطق 

شفيلد و لزلينگتون بدتر هم خواهد شد. 

به گفته نويسندگانى چون ديويد آلموند و بيلى اليوت و لى هال در 
اعتراض به طرح تعطيلى 10 كتابخانه عمومى از 18 كتابخانه منطقه 
نيوكاسل و فشار بر شوراى شهر شفيلد براى حفظ 13 كتابخانه 
از 27 كتابخانه عمومى اين منطقه پس از حذف بودجه هاى دولتى، 
و هشدار شوراى لزلينگتون درباره بسته شدن همه 10 كتابخانه 
اين منطقه كه عمال در خطر تعطيل شدن قرار گرفته اند، وضعيت 

نامساعدى براى سال 2013 پيش بينى مى شود.
يكى از اعضاى شوراى شهر شفيلد با اعالم اين كه «ما به كمك 
شما نياز داريم» از انجمن هاى محلى خواست تا به شوراى شهر 
ميليون  كاهش 50  با  سال 2014  براى  كه  شورا  اين  كنند.  كمك 
با  را  پوند  ميليون  تا 6/1  دارد  نياز  شد،  خواهد  رو  روبه  پوندى 
كند.  ذخيره  بعد  سال  براى  عمومى  كتابخانه هاى  خدمات  كاهش 
اين عضو شورا گفت نيازمند كمك هاى مردمى براى ارايه خدمات 

عمومى در آينده هستند. 

لزلينگتون تاكنون ساعت هاى باز بودن كتابخانه ها را كاهش داده 
است تا بتواند 10 كتابخانه موجود را باز نگه دارد. 

در فاصله سال هاى 2011 تا 2012، بريتانيا 201 كتابخانه ثابت 
و سيار خود را به خاطر كاهش بودجه از دست داد. در سال -11

2010 هم 33 كتابخانه تعطيل شد و تعداد نيروهاى شاغل ثابت 
در اين كتابخانه ها هم كم شد.
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قاليچه هاى پرويز تناولى 
در گالرى ميم دوبى 

 
مجموعه اى از جديدترين قاليچه هاى «پرويز تناولى» اين هفته در گالرى 
ميم دوبى به نمايش درمى آيد. پرويز تناولى هنرمند مجسمه ساز ايرانى ، 
از سالها پيش به تحقيق، جمع آورى و پژوهش درباره قالى و قاليچه هاى 
و  نمايشگاه ها  و  نوشته  مقاالتى  باره  اين  در  تاكنون  و  پرداخته  ايرانى 
كتاب هايى نيز منتشر و برپا كرده است. آذر ماه سال گذشته نيز كتاب 
«فرش» اين هنرمند در گالرى اعتماد رونمايى شد. تناولى آن زمان در 
يادداشتى بر نمايشگاه «فرش»هايش نوشته بود:« از همان زمان كه پا 
اقدام  و  شدم  نيز  آن  از  سهمى  داشتن  فكر  به  گذاشتم،  فرش  دنياى  به 
دريافتم  چندى  از  پس  اما  كردم،  فرش  براى  مناسب  طرح هايى  تهيه  به 
ايران  فرش  افتاده  جا  و  محكم  اصول  گرفته ام.  پيش  در  را  سختى  راه 
و قدمت چند هزار ساله آن، آن را بصورت هنرى ويژه و جدا از ديگر 
هنرها در آورده است. به همين جهت هم دخل و تصرف هاى «نامعقول» 
را نمى پذيرد. البته اين به اين معنى نيست كه فرش ايران هنرى منجمد 
و غير قابل انعطاف است. نگاهى سريع و گذرا به دوره هاى مختلف اين 
هنر بخوبى تحوالت زنده و مستدام آن را نشان مى دهد، اما اين تحوالت 
هميشه همگون و هماهنگ با دنياى بهشت گونه فرش بوده است. با توجه 
به امور فوق دست به كار فرش بافى شدم اما هيچگاه در صدد آميختن 
طرح هاى نقاشان اروپايى و يا چيزى برگرفته از آنها نشدم و اساس هر 
دسته از فرش هاى خود را چه تصويرى ، چه شيرى و چه گبه بر اساس 
اين فرش ها بنا كردم.» پرويز تناولى (متولد 1316 در تهران)، پيشكسوت 
هنر مجسمه سازى در ايران، دانش آموخته رشته مجسمه سازى، آكادمى 
مجموعه هاى  به  تاكنون  او  آثار  و  است  ايتاليا  ميالن،  زيباى  هنرهاى 
معتبرى چون موزه بريتانيا در لندن، موزه هنر مدرن نيويورك، موزه 
هنرهاى معاصر تهران، مجموعه نيلسون راكفلر نيويورك، موزه مدرن 
در  اسفند   10 تا  ماه  دى   26 از  نمايشگاه  اين  است.  يافته  ...راه  و  وين 

گالرى ميم در دوبى برپا خواهد شد

جديدترين فيلم فرهادى درميان آثار 
برترسينما 

 
جديدترين فيلم اصغر فرهادى در ميان 10 اثر برتر سينماى جهان در 
سال 2013 قرار گرفت. وبسايت فرانسوى زبان «آلوسين» در گزارشى 
به پيش بينى 10 فيلم برتر سال 2013 سينماى جهان پرداخته كه يا در 

 2013 سال  در  اكران  آستانه 
ساخت  مرحله  در  يا  دارند  قرار 
ميان  در  نوشت:  ايسنا  هستند. 
فيلم هاى حاضر در اين فهرست، 
جديد  پروژه   «گذشته»،  فيلم 
آثارى  كنار  در  فرهادى  اصغر 
آزاد  «جانگوى  و  «استاد»  چون 
اصغر  مى خورد.  چشم  به  شده» 
از  نادر  «جدايى  با  كه  فرهادى 
را  خارجى  فيلم  اسكار  سيمين» 
 17) اكتبر  هشتم  روز  از  گرفت، 
مهر) فيلمبردارى اثر جديدش كه 
بود  خواهد  فرانسوى  زبان  به 
كرده  آغاز  پاريس  شهر  در  را 

خالف  بر  است  ممنتو»  «كمپانى  برعهده  كه  فيلم  اين  فيلمبردارى  است. 
بهمن  تا 22ژانويه 2013 ( 3  و  نرسيده  پايان  به  نادرست  اخبار  برخى 
ماه) همچنان ادامه خواهد داشت. عالوه بر «برنيس بژو» (بازيگر نامزد 
اسكار و گلدن گلوب و برنده  سزار با فيلم «هنرمند») و همچنين «طاهر 
چون  ديگرى  بازيگران  «پيام آور»)،  فيلم  با  سزار  جايزه  (برنده  رحيم» 
«زندگى  معروف  فيلم  بلژيكى  بازيگر  بورلت»،  «پائولين  مصفا»،  «على 
صورتى»، «اليس آگويس»، «ژان جستين» و «بابك كريمى» در اين فيلم 
كه  ساله  دو  و  هفتاد  لنوار  كلود  رفته اند.  كالرى  محمود  دوربين  مقابل 
سابقه طراحى صحنه سه فيلم قرمز ،ابيوسفيد كريستف كيشلوفسكى را 

در كارنامه خود دارد طراحى صحنه گذشته را انجام مى دهد

آزادشده»  «جانگوى  اندرسون،  توماس  پائول  ساخته  «استاد»  فيلم   .
مرگ»  براى  خوب  روز  يك  «جان سخت:  تارانتينو،  كوئنتين  ساخته 
«موبيوس»  ترير،  فون  الرس  ساخته  «نينفومانياس»  مور،  جان  ساخته 
ساخته اريك روهانت، «منفور زمين» ساخته ميشل ُگندرى، «مرد آهنى 
و  زمن»  «ويندينگ  ساخته  مى بخشد»  خدا  «فقط  بلك،  شان  ساخته   «3
«آكادمى غول» ساخته دن اسكانلن ديگر فيلم هاى برتر سال 2013 حاضر 
در اين فهرست هستند. فيلم «گذشته» ششمين ساخته اصغر فرهادى كه 
اين روزها توسط «ژوليت ولفلنگ» (تدوين گر غالب اثار ژاك اوديار ) در 
حال تدوين است طبق اعالم تهيه كننده فيلم در ماه مى (ارديبهشت ماه) 

همزمان در كشورهاى اروپايى اكران خود را آغاز كرد.

دو كشته در سقوط يك 
هليكوپتر در لندن

سقوط يك هليكوپتر در لندن، پايتخت انگليس دو كشته بر جاى 
گذاشت. به گزارش بى. بى. سى، اين هليكوپتر پس از برخورد به 
چهارشنبه،  بامداد   كرده است.  سقوط  لندن  جنوب  در  جرثقيلى 
شهروندان لندن تماس هاى تلفنى متعددى با آتش  نشانى و ديگر 
خبر  هليكوپتر  يك  سقوط  از  و  گرفتند  لندن  اورژانس  خدمات 

دادند.
صبح   8 ساعت  در  زمينه  اين  در  تماس  اولين  مى گويد  پليس 
گرفته شد. به گفته ناظران اين هليكوپتر «مستقيم به سمت زمين» 
سقوط كرد. ساختمانى كه هليكوپتر به آن خورده در غبار فرو 
ايمن سازى  مشغول  همچنين  آتش نشانى  ماموران  است.  رفته 
وضعيت  آن  با  هليكوپتر  برخورد  از  پس  كه  هستند  جرثقيلى 
خطرسازى پيدا كرده است. شاهدان عينى از به راه افتادن دود 
غليط و انبوهى در محل حادثه خبر مى دهند. پليس لندن مى گويد 

مستندى مبنى بر تروريستى بودن اين حادثه در دست نيست.

مخالفت روسيه با ارجاع پرونده 
سوريه به دادگاه كيفرى بين المللى

 روسيه با اقدام بيش از 50 كشور براى ارجاع پرونده بحران 
سوريه به دادگاه كيفرى بين المللى به شدت مخالفت كرد.

بيانيه اى  صدور  با  روسيه  خارجه  وزارت  رويترز،  از  نقل  به   
دادگاه  به  سوريه  بحران  پرونده  ارسال  زمان  كه  كرد  اعالم 
خواهد  پى  در  منفى  عواقبى  و  نيست  مناسب  كيفرى  بين المللى 
حل  به  كمكى  اقدامى  چنين  كه  است  آمده  بيانيه  اين  در  داشت. 
اين  در  خونريزى ها  نمى تواند  و  كرد  نخواهد  سوريه  بحران 
كشور را متوقف كند. پيش از اين 50 كشور عضو سازمان ملل 
متحد، از شوراى امنيت خواستند كه به منظور اعمال فشار بر 
دادگاه  به  را  كشور  اين  بحران  پرونده  سوريه،  بر  حاكم  نظام 

كيفرى بين المللى بفرستد.

از سوى ديگر، وزارت خارجه روسيه روز سه شنبه در بيانيه اى 
اعالم كرد كه مسكو فعاليت كنسولگرى اش را در شهر حلب تا 
اطالع ثانوى به حالت تعليق درآورد. اين همه در شرايطى است 
كه آمارقربانيان انفجار روز سه شنبه دانشگاه حلب به 82 كشته 
سازمان  در  سوريه  سفير  است.  رسيده  زخمى   160 بيش  و 
بزدالنه  و  تروريستى  را  آن  اقدام  اين  كردن  محكوم  ضمن  ملل 
العقاد،  وحيد  از  نقل  به  فرانسه  خبرگزارى  كرده است.  توصيف 
استاندار حلب اعالم كرد: «در انفجار تروريستى كه دانشجويان 
تن   82 بود  داده  قرار  هدف  امتحانات  اول  روز  در  را  دانشگاه 

كشته و 160 تن ديگر زخمى شدند.»

دانشگاه  تروريستى  انفجار  مسووليت  النصره،  جبهه  همزمان 
االن،  سوريه  خبرى  پايگاه  از  نقل  به  گرفت.  برعهده  را  حلب 
جبهه النصره، كه يكى از شاخه هاى القاعده در سوريه محسوب 
را  حلب  دانشگاه  در  روزسه شنبه  انفجار  مسووليت  مى شود، 

برعهده گرفته است. 

نامه محرمانه ايران به مرسى
مصر،  به  خود  اخير  سفر  در  صالحى  على اكبر  كه  شد  شنيده 
مرسى،  محمد  به  ايرانى  عالى رتبه  مقامات  محرمانه  نامه   حامل 
رئيس جمهورى مصر بوده است. انتخاب نوشت؛ روزنامه عراقى 
الزمان ادعا كرد: على اكبر صالحى در سفر اخير خود به مصر، 
مرسى،  محمد  به  ايرانى  عالى رتبه  مقامات  محرمانه  نامه   حامل 
رئيس جمهورى مصر بوده است. اين روزنامه ادعا كرده كه در 
اين نامه از دولت مصر خواسته شده تا مواضع خود در سوريه 
در  ايران  نقش  برابر  در  شفاف تر  رويكردى  و  كرده  تعديل  را 
اين كشور اتخاذ كند. همچنين در اين نامه آمده است كه ايران 
آمادگى دارد مصر را به عنوان همپيمان خود بپذيرد و هرگونه 

كمكى را در اين راستا به آن انجام دهد.

ترور در پاريس
يك ترور مرگبار در فرانسه روز جمعه همه را شوكه كرد. ترور 
بنيانگذاران  و  رهبران  جمله  از  آنها  از  يكي  كه  كرد  فعال  سه 
از  بيشتر  كه  اروپا  نه تنها  پاريس  در  مي رفت،  به شمار  پ ك ك 
در  درست  هم  آن   است،  كرده  پا  به  جنجال  خاورميانه  در  آن 
اوجاالن،  عبداهللا  با  بي سابقه  گفت وگوهايي  در  تركيه  كه  زماني 

رهبر زنداني پ ك ك تالش دارد تا به شكلي از مصالحه با كردها 
برسد. خبرهاي نخستين نشان مي داد كه ترور برنامه ريزي شده 
بوده و در زماني رخ داد كه هر سه زن در مركز اطالع رساني 
كردستان در شهر پاريس حضور داشتند. هر سه نفر از ناحيه 
سر هدف گلوله قرار گرفته اند و در دم جان باختند. آنها آخرين 
ديده  كردستان  اطالعات  مركز  در  چهارشنبه  روز  عصر  بار 

شدند و جسدشان روز پنجشنبه كشف شد.

آرون سوارتز نابغه علوم رايانه خودكشي كرد

 تراژدي مرگ يك نخبه
شنبه  روز  است.  كرده  بهت زده  را  امريكا  جامعه  او،  خودكشي 
علوم  نابغه  سوارتز»  كرد   «آرون  تاييد  نيويورك،  شهر  پليس 
رايانه خودكشي كرده و پيكر بي جان او در آپارتمان شخصي اش 

 پيدا شد.
اين قهرمان دنياي اينترنت با حلق آويز كردن خود از سقف، به 
زندگي اش پايان داد آن هم در  زماني كه بيش از هميشه به دليل 
بر  نظارت  و  كنترل  و  اينترنت  ساختن  محدود  با  مخالفت هايش 
آن،  در ميان كاربران اينترنتي محبوبيت يافته بود. آرون سوارتز 
اختيار  در  و  هك  برابر  اتهام  در  جنايي  دادگاه  در  گذشته  سال 
رد  را  اتهام ها  همه  مقاله،  و  سند  ميليون   19 غيرقانوني  گرفتن 
كرده بود و  اگر زنده مي ماند، ماه آينده بايد درباره اين اتهام ها 
در دادگاه توضيح مي داد. مرگ اين جوان 16 ساله، براي جامعه 
به شمار  «تراژدي»  يك  حقيقت  در  امريكا  دانشگاهي  و  علمي 

مي رود.  

حمايت شوراى امنيت از دخالت 
نظامى فرانسه در مالى 

  
اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا از دخالت 
نظامى فرانسه در مالى براى نبرد با شبه نظاميان حمايت كرده اند. 
بان كى مون، دبير كل سازمان ملل متحد گفت اميدوار است كه 
اين دخالت به احياى نظم قانونى و يكپارچگى ارضى مالى كمك 
در  ملل  سازمان  دبيركل  شينهوا،  خبرگزارى  گزارش  به  كند. 
جنگ  در  مالى  دولت  به  كمك  ارائه  به  كه  كشورهايى  از  ادامه 
با گروه هاى مسلح تروريست در اين كشور پرداختند، قدردانى 
كرد. اين در حالى است كه جامعه بين الملل به دنبال شكل گيرى 
در  كى مون  بان  است.  مالى  كشور  به  كمك رسان  هيات  يك 
بيانيه اى كه از سوى يكى از سخنگويان وى منتشر شد، از اينكه 
شركاى دوجانبه به درخواست و با رضايت دولت كشور مالى 
براى كمك به مقابله با پيشروى نگران كننده گروه هاى مسلح و 
استقبال  مى دهند،  پاسخ  كشور  اين  جنوب  سوى  به  تروريست 

كرد.

محكوميت حسين كروبى
 به 6 ماه حبس

تعزيرى  حبس  ماه   6 صدور  از  آگاه  منبع  يك  كه  شد  شنيده 
منبع  اين  نوشت؛  فارس  داد.  خبر  كروبى  محمدحسين  براى 
آگاه گفته است: در حكم دادگاه آمده است كه اجراى اين حكم 
به مدت 5 سال در حالت تعليق خواهد بود و اگر اين فرد مجدد 
اقدام به ارتكاب جرم كند، حكم وى اجرا خواهد شد. وى افزود: 
حكم  به  كه  است  فراهم  فرصت  اين  كروبى  محمدحسين  براى 
صادرشده از سوى دادگاه درمهلت قانونى اعتراض كند. پس از 
درمورد  سال 88،  در  به  هاشمى رفسنجانى  پدرش  نامه  انتشار 
حادثه كهريزك و مصاحبه هايى كه با رسانه هاى بيگانه از سوى 
فرزند كروبى انجام شده بود، از سوى دادستان وقت عمومى و 

انقالب تهران موضوع در دادگاه انقالب طرح شد.

ايميل «ايران» از دسترس
 خارج شد

خدمات  درگاه  روى  موجود  ايرانى  ايميل  كه  شد  شنيده 
موجب  و  مى شود  خارج  دسترس  از  گاها  «ايران»  الكترونيكى 
به  مكلف  كه  مى شود  دولتى  مسووالن  براى  ارتباطى  مشكالت 
استفاده از اين ايميل براى كارهاى خود هستند. تسنيم نوشت؛ در 
برخى درگاه هاى اينترنتى ايميل ايرانى هر از گاهى از دسترس 
نشان دهنده  كه  مى شويم  مواجه  صفحه اى  با  و  مى شود  خارج 

عدم دسترسى به سرور پست ايرانى است.

يك هفته با خبر
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ادامه از صفحه اول

و  انعطاف  كمى  طرف  دو  هر  اگر  حال  اين  با 
است  ممكن  دهند  نشان  خود  از  بيشتر  خالقيت 
كه شكاف بين دو طرف پر شود و بتوان به يك 
راه حل رسيد كه هم نگرانى ها درباره ى برنامه 
هسته اى رفع شود و هم ايران بتواند به برخى 
از فعاليت هاى هسته اى خود ادامه دهد و تحريم 

هاى شديد هم حذف شود.
در ماه هاى پيش رو،دو طرف بايد پيشنهادهاى 
دشوار  وضع  از  تا  كرده  مطرح  را  جايگزينى 
به  تا  كنند  ايجاد  حركتى  و  شوند  خارج  فعلى 
و  باشد  طرف  دو  قبول  مورد  كه  بروند  سمتى 

موجب حل پايدار بحران شود.
اقدامات  براى  هايى  گزينه  هم  حاضر  حال  در 
بلند  اقدامات  هم  و  سازى  اعتماد  مدت  كوتاه 
تواند  مى  و  دارند  قبول  طرف  هردو  كه  مدتى 
دارد.گزينه  شود،وجود  بازى  پايان  به  منجر 

هاى زير كه توسط انواع كارشناسان مشخص 
كه  است  مذاكراتى  كليدى  عناصر  است  شده 
ارائه   1+5 گروه  و  ايران  توسط  گذشته  سال 
هم  دولتى  مقامات  را  اظهارات  اين  شد.همچنين 
به  جا  اين  در  شده  ذكر  هاى  كردند.گزينه  بيان 
معناى جامع بودن نيست، اما به مذاكره كنندگان 
براى پيشرفت و دستيابى به راه حل ديپلماتيك 

مؤثرى كمك مى كند.

لزوم  اعتماد سازى
 يك استراتژى براى ايجاد پيشرفت در مذاكرات، 
اجراى گام اعتماد سازى است كه از بدتر شدن 
كند.در  مى  جلوگيرى  مدت  كوتاه  در  اوضاع 
حالى كه مى توان همزمان بر سر يك پيشنهاد 
جامع كه منجر به پايان بازى شود،مذاكره كرد.

ايرانيان  ميان  در  كه  اعتمادى  عدم  به  توجه  با 
پيشنهادهاى  بين  تفاوت  همچنين  دارد  وجود 
است  ممكن  رويكرد  ،اين   5+1 گروه  و  ايران 
راه  سمت  به  پيشرفت  براى  روش  ترين  عملى 

حل نهايى باشد.
مؤثر  مدت  كوتاه  در  اقدامات  اين  كه  اين  براى 
باشند، دو طرف بايد نگرانى ها را برطرف كنند 
و بين طرفين اعتماد برقرار شود.گروه 1+5 در 
خواهان  كه  است  كرده  مشخص  مدت  كوتاه 
درصد   20 اورانيوم  ذخاير  مداوم  رشد  توقف 
غنى شده ايران هستند.در غير اين صورت بايد 
از اين موضوع مطمئن شوند كه ادامه اين روند 
از سوى ايران خطرناك نباشد.به نظر مى رسد 
كه  است  اعتمادساز  اقدامات   به  عالقمند  ايران 
عبارتند از اذعان به حق مسلم غنى سازى،گرفتن 
بيشترى  هاى  تحريم  كه  اين  بر  مبنى  تضمين 
ايران  كه  اين  از  اطمينان  و  شد  نخواهد  وضع 

هدف حمله نظامى قرار نخواهد گرفت.

تعليق در برابر به رسميت شناختن
در 8 اكتبر 2008 ، على اكبر صالحى وزير امور 
خارجه ايران، در مصاحبه با اشپيگل اعالم كرد 
كه  ايران آماده معامله است و در صورتى كه 
غنى  حق  و  تضمين  سوخت  هاى  ميله  تأمين 
سازى به رسميت شناخته شود،ايران داوطلبانه 

درصد غنى سازى را محدود خواهد كرد.
كه  است  اين  پيشنهاد  اين  هاى  جذابيت  از  يكى 
مى  نشان  را  بازى  پايان  درباره  ايران  ديدگاه 
دهد.به رسميت شناختن حق غنى سازى، ايران 
را مطمئن مى كند كه در مذاكرات مى توان مسائل 
را حل و فصل كرد و غنى سازى هايى كه بعداً 
انجام شود براساس اصول مشخص مورد تأييد 
خواهد بود.عالوه بر اين، اين موضوع مغاير با 

نظر فعلى گروه 1+5 نيست.
سازى  غنى  حق  متحده  اياالت  مثال،  طور  به 

اورانيوم ايران را به رسميت مى شناسد اگر اين 
موضوع در تطابق با تعهدات پادمانى باشد.در 1 
مارس 2011 ، هيالرى كلينتون وزير خارجه ى 
اياالت متحده در جلسه ى كميته ى امور خارجى 
بسيار  شرايط  تحت   : گفت  نمايندگان  مجلس 
جامعه  هاى  نگرانى  به  دادن  پاسخ  و  سخت 
هرگونه  ناپذير  برگشت  پايان  و  المللى  بين  ى 
برنامه ى تسليحات هسته اى، ايران تحت نظارت 
سازى  غنى  اتمى،حق  انرژى  المللى  بين  آژانس 
اين  كند  مى  فكر  كه  گفت  همچنين  دارد.كلينتون 
موضع جامعه ى بين الملل نيز مى باشد.در طول 
مذاكرات سال گذشته،اياالت متحده و شركايش 
در گروه 1+5 اظهارات مشابهى داشته اند. اين 
پيشنهاد  منعكس كننده نگرانى اصلى جامعه ى 
بين المللى است كه همان  جلوگيرى از هرگونه 
شده  غنى  درصد   20 اورانيوم  ذخاير  افزايش 

اعالم شده است.

تعليق در برابر تعليق
يك گزينه ى احتمالى ديگر توافق تعليق در برابر 
سازى  غنى  تعليق  با  ايران  است.بنابرآن،  تعليق 
تعليق  با   5+1 گروه  و  موافقت   درصدى   20
هرگونه تحريم جديد موافقت مى كند.تعدادى از 
سابق  فرستاده  دابينز  جيمز  مانند  كارشناسان 
اياالت متحده به افغانستان،استدالل كرده بودند 
به   2012 آوريل  توافق  در  بايد  گزينه  اين  كه 
متقابل  اقدامات  با  گام  به  گام  فرآيند  صورت 

قرار داده مى شد.
طرف  هردو  براى  تعليق  برابر  در  تعليق  توافق 
نتيجه ى برد – برد را در پى دارد به خاطر اينكه 
ايران از تحريم هاى سختگيرانه رها مى شود و 
غرب هم مطمئن مى شود كه ايران غنى سازى 
20 درصد را متوقف مى كند و اين ميزان كمتر 
از مقدار مورد نياز براى ساخت سريع بمبى از 
همچنين  كار  باشد.اين  مى  پذير  شكافت  مواد 
فرصتى  ايجاد  و  ها  تنش  اعتماد،كاهش  موجب 

براى حل و فصل بلند مدت خواهد شد.

تبديل ذخاير اورانيوم 20 درصد غنى شده
گزينه ى احتمالى ديگر توسط حسين موسويان، 
اين  است.بر  شده  مطرح  سابق  كننده  مذاكره 
غنى  درصد   20 اورانيوم  ذخاير  ايران  اساس 
باشد  مى  هگزافلورايد  گاز  صورت  به  كه  شده 
مى  تبديل   اورانيوم  اكسيد  و  جامد  شكل  به  را 
كند كه در توليد صفحات سوخت مورد استفاده 
ى راكتور تحقيقاتى تهران به كار برده مى شود.

شكافت  براى  كمترى  تهديد  اورانيوم  اكسيد 
به  مواد  اين  تبديل  باشد.براى  مى  اى  هسته 
درجه ى تسليحاتى بايد ابتدا تبديل به گاز شوند 
احتمال  به  آنها،  تبديل  براى  تالش  هرگونه  و 
زياد توسط آژانس بين المللى انرژى اتمى مورد 

كشف قرار مى گيرد.
تا نوامبر 2012 ، ايران 96 كيلوگرم از اورانيوم 
20 درصد را تبديل به صفحه ى سوخت كرده 
است كه 82 كيلوگرم از اين ميزان وارد فرآيند 
اورانيوم  فلورايد  هگزا  واقعى  است.ذخاير  شده 

حدود 134 كيلوگرم مى باشد.
 20 اورانيم  ذخاير  شدن  صفر  ى  گزينه  اگر 
مهمترين  صورت  آن  در  شود  انجام  درصدى 
نگرانى گروه 1+5 رفع مى شود و نشان دهنده 
ى تعهد ايران به اين مورد است كه غنى سازى 
باراك  نيست.ايهود  نظامى  مصارف  براى  اش 
وزير دفاع اسرائيل اخيراً گفت كه فرآيند تبديل، 
ايران  هاى  فعاليت  با  رابطه  در  را  ها  نگرانى 

كاهش مى دهد.
هگزافلورايد  تبديل  مدت  بلند  در  حال  اين  با 
نمى  دليل  دو  به  اورانيوم  اكسيد  به  اورانيوم 
تبديلى  چنين  اين  اول،  باشد.  حل  راه  يك  تواند 

موجب از بين رفتن احتمال استفاده از اورانيوم 
غنى شده در مصارف نظامى  نخواهد شد چون 
هگزافلورايد  به  دوباره  تواند  مى  جامد  شكل 
موجب  كار  اين  انجام  حال  اين  شود.با  تبديل 
اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  فورى  آگاهى 
براى  را  اورانيوم  اكسيد  ايران،  شود.دوم،  مى 
مى  ذخيره  تهران  تحقيقاتى  راكتور  مصرف 
ايران  هدف  به  سوءظن  موجب  كار  اين  كند،كه 
و  بود  خواهد  درصدى   20 سازى  غنى  براى 
مصارف  براى  شايد  كه  شود  مى  داده  احتمال 

نظامى باشد.

به رسميت شناختن متقابل
سازى  اعتماد  راستاى  در  ديگرى  راهكار 
كه  است  اين  دهد  مى  پيشنهاد  موسويان  كه 
مذاكرات  در  ها  نگرانى  رفع  براى  هردوطرف 

سطح باالى جديد اين اقدامات را انجام دهند :

• ايران نگرانى هاى جامعه ى بين الملل مبنى بر 
توسعه ى نظامى برنامه ى هسته اى را درك كند 

و در اين رابطه توضيح دهد.

سازى  غنى  براى  را  ايران  حق   5+1 گروه   •
محدود به منظور مقاصد صلح آميز به رسميت 

بشناسد.

اين به رسميت شناختن متقابل مى تواند مبنايى 
براى اعتماد سازى باشد كه براساس آن طرفين 
مى دانند كه هر كدام نگرانى هاى مشروع دارند 
چارچوب  اين  براساس  بايد  كنندگان  مذاكره  و 
دهنده  نشان  همچنين  موضوع  كنند.اين  گفتگو 
ى ويژگى هاى ضرورى يك توافق است.نگرانى 
هاى گروه 1+5 بايد رفع شود و حق ايران براى 
بايد  آميز  صلح  مصارف  جهت  در  سازى  غنى 
تضمين شود.اين به رسميت شناختن به هر دو 
طرف اجازه مى دهد تا ادعاى پيروزى اوليه كنند 
دشوار  مذاكرات  براى  داخلى  حمايت  موجب  و 

پيش رو خواهد شد.

هماهنگ كردن پيشنهادات موجود
پيشنهادات  ميان  مهمى  هاى  تفاوت  كه  درحالى 
قابل  كه  دارد،آنچه  وجود   5+1 گروه  و  ايران 
دو  اين  ميان  مشترك  هاى  زمينه  است  توجه 
دو  كه  مسئله  اين  دارد  است.امكان  پيشنهاد 
بتوانند  و  شود  برطرف  هايشان  نگرانى  طرف 

اعالم پيروزى كنند،ساختگى باشد.
اين  تواند  مى  گروه 5+1  پيشنهاد  مثال  طور  به 
تحت  ايران  آينده،  در  كه  كند  مطرح  را  مسئله 
تعهدات  كامل  اجراى  جمله  از  خاص  شرايط 
اجازه  اتمى،  انرژى  المللى  بين  آژانس  پادمانى 
ى غنى سازى خواهد داشت.همچنين گروه 5+1 
به جاى درخواست بستن دائم فوردو مى تواند 
باشد  داشته  را  آن  موقت  شدن  بسته  تقاضاى 
طبق  بازرسى  و  نظارت  افزايش  با  آينده  در  تا 
اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  الحاقى  پروتكل 
شود.  بازگشايى  دوباره  فوردو  مكان،  اين  در 
اقدامات ديگرى مانند لغو بعضى از تحريم هاى 
بين المللى و يا تضمين دادن درباره ى اين كه 
تعادل  شود،به  نمى  اعمال  جديد  هاى  تحريم 

درخواست هاى گروه 1+5 كمك مى كند.
كه  دهد  تعهد  تواند  مى  نحو،ايران  همين  به 
حال  در  تحقيقات  با  كاملى  و  فورى  همكارى 
از  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  پيشرفت 
ذخيره  سريع  توقف  و  اى  هسته  ى  برنامه 
داشت.ايران  خواهد  درصد،  اورانيوم 20  كردن 
همكارى  كه  دهد  پيشنهاد  تواند  مى  همچنين 
كامل با بازرسى هاى آژانس بين المللى انرژى 
اتمى به منزله ى تضمين خواستن درباره ى لغو 
كامل تحريم هاى يك يا چند جانبه نيست. و يا 
پذيرش نظارت آژانس بين المللى انرژى اتمى بر 
گروه 5+1  از  گرفتن  كمك  و  سازى  غنى  روند 
تهران،  تحقيقاتى  راكتور  سوخت  تأمين  براى 
امنيت  شوراى  هاى  تحريم  به  دادن  پايان  براى 
از  ايران  ى  پرونده  شدن  خارج  و  ملل  سازمان 
در  خاص  اقدامات  نيست.تعليق  نهاد،كافى  اين 
جديد،محتمل  هاى  تحريم  اعمال  توقف  مقابل 
ايران  كه  است  پيشنهادى  ترين  متعادل  و  ترين 

مى تواند ارائه كند.

نويسنده : كلسى داونپورت / 
منبع : انجمن كنترل تسليحات   

هرگز تسليم پ.ك.ك نمى شويم 
  

تسليم  هرگز  كشورش  اينكه  بر  تاكيد  با  تركيه  نخست وزير 
پ.ك.ك نمى شود، اعالم كرد: تركيه هرگز از رويارويى با اقدامات 
تروريستى عقب نشينى نخواهد كرد. به گزارش روزنامه فرامنطقه اى 
در  سه شنبه  روز  تركيه  نخست وزير  اردوغان،  طيب  رجب  الحياة، 
ميان جمعى از نمايندگان حزب حاكم عدالت و توسعه اعالم كرد: 
و  نيامده  كوتاه  تروريستى  اقدامات  با  رويارويى  از  هرگز  تركيه 
مراسم  از  پيش  كه  اظهارات  اين  در  وى  كرد.  نخواهد  عقب نشينى 
شدند،  ترور  فرانسه  در  اخيرا  كه  كرد  زن  فعال  سه  خاكسپارى 
نسبت به هر گونه اقدام تحريك آميز كه روند صلح با كردهاى اين 
كشور را به شكست بكشاند، هشدار داد. اردوغان در ادامه گفت: 
دولت تركيه از 10 سال گذشته تا كنون به مبارزه مخلصانه خود 
براى پايان دادن به درد و رنج ها و مشكالت ناشى از فعاليت هاى 
تروريستى و رنج هاى خانواده هاى قربانيان اين اقدامات ادامه داده، 
چراكه اقدامات تروريستى و خشونت جز درد و كشتار و خونريزى 

چيز ديگرى را براى تركيه به دنبال نخواهد داشت. 

نخست وزير تركيه به هدف دولت تركيه براى پايان دادن به اقدامات 
تروريستى در اين كشور و نيز سازمان اطالعات تركيه با عبداهللا 
اوجاالن، رهبر حزب كارگران كردستان تركيه (پ.ك.ك) و همچنين 
استفاده از تاثير وى بر اين حزب جهت قانع كردن اعضاى آن براى 
اهميت  بر  ادامه  در  اردوغان  كرد.  اشاره  مسلحانه  مبارزات  پايان 
نسبت  و  تاكيد  تركيه  ملت  همه  ميان  برادرى  و  ملى  وحدت  طرح 
به موفقيت روند صلح در تركيه ابراز اميدوارى كرد. نخست وزير 
تركيه همچنين از همه احزاب سياسى و سازمان هاى جامعه مدنى 
خود  مسووليت هاى  به  بردبارى  و  تدبير  اتخاذ  ضمن  تا  خواست 
عمل كند. وى خاطرنشان كرد : دولت تركيه آماده پذيرش هر گونه 
پيشنهادى از سوى حزب مخالف مردم جمهورى خواه درخصوص 
مبارزه با تروريسم است. اردوغان همچنين به مساله كشته شدن 
سه زن عضو پ.ك.ك در پاريس اشاره كرده و بر لزوم ممانعت 
از هر گونه اقدام تحريك آميز كه روند صلح را به شكست كشاند، 
مرعش  و  درسيم  دياربكر،  شهرهاى  مردم  از  وى  كرد.  تاكيد 
خرابكاران  به  فعاليت  اجازه  پنجشنبه  روز  مراسم  در  خواست 
ندهند. وى افزود: هنوز ابعاد قتل سه تن از سران تروريست ها در 
پاريس روشن نشده است و گمانه زنى ها و تحليل هاى بسيارى در 
اين خصوص مطرح شده است اما نكته اى كه از همه اينها مهم تر 
است اين است كه اين اقدام از سوى هر كسى يا هر گروه و دولتى 
صورت گرفته باشد، هدفى جز به بن بست رساندن گفت وگوهاى 
آلى  ايمره  در  مهمى  ديدارهاى  پيشبرد  حال  در  ما  ندارد.  جارى 
هستيم و كسانى كه نمى خواهند تركيه روى آرامش، ثبات و برادرى 
ببيند، با اين اقدام خود تالش كردند به صلح و گفت وگوها ضربه 
بزنند. با اين وجود من قاطعانه اعالم مى كنم كه تحت هر شرايطى 
پاى حرف ها و مواضع صلح جويانه خود ايستاده ايم و مى خواهيم 

به ترور و خشونت پايان دهيم. 

اردوغان در ادامه گفت: ما حتى اگر به طور كامل تنها بمانيم و هيچ 
حزب و گروه و دسته اى به روند گفت وگوها و ديدارهاى كنونى و 
نتيجه  به  براى  تالش  به  همچنان  نرساند،  يارى  بعدى  مراحل  نيز 
از  من  حساس  مقطع  اين  در  مى دهيم.  ادامه  پروژه  اين  رساندن 
مرعش  قهرمان  و  درسيم  دياربكر،  شهرهاى  در  هموطنانم  همه 
و  كنند  عمل  هوشيارى  اوج  در  جنازه  تشييع  روز  در  مى خواهم 
به گروه هاى خرابكار اجازه ندهند كه نيات شوم خود را براى به 
حاال  همين  از  شك  بدون  سازند.  عملى  ديدارها  رساندن  بست  بن 
روز  در  تا  كرده اند  مهيا  را  خود  نيت،  بد  و  خرابكار  گروه هاى 
مشكالت  با  را  ما  جنازه ها،  تشييع  و  انتقال  زمان  در  و  پنجشنبه 
و  هوشيارانه  حمايت  از  ما  كه  زمانى  تا  اما  كنند،  روبه رو  امنيتى 
اهداف  به  آنان  باشيم،  برخوردار  شهرها  اين  مردم  مسووالنه 
خود نخواهند رسيد. نخست وزير تركيه درباره رفتارهاى دولت و 
نظاميان تركيه در دهه هاى گذشته در تركيه گفت: هيچ گاه نمى توان 
خوب  ما  برد.  ياد  از  را  دياربكر  گاه هاى  شكنجه  زندانيان  فرياد 
مى دانيم در آن زندان هاى مخوف چه بالهايى بر سر كردها آوردند 
و شكنجه گران پست و بى آبرو، اكنون بايد از تماشاى آيينه شرم 
كنند. اما برادران من! تنها شما نبوديد. ما نيز به خاطر دين، ايمان، 
ديگر  اسالمى  نمادهاى  خيلى  و  عليكم  سالم  تسبيح،  ريش،  نماز، 
مورد تحقير و تهديد قرار گرفتيم. ما را بيكار و خانه نشين كردند 
همان  در  من  كنونى  همكاران  و  رفقا  از  تن  صدها  بلكه  و  ده ها  و 
دوران و همزمان با شما، روزها و شب هاى سخت و دشوارى را 

سپرى كردند. 

اما به شكر خداوند آن ساليان سياه به سرآمده و اكنون همه ما 
حساس  با  ادامه  در  اردوغان  هستيم.  آرامش  و  برادرى  طرفدار 
موضوع  دانستن  ظريف  و  تركيه  كنونى  سياسى  مقطع  دانستن 
ارزش ها  به  آسيبى  هيچ  باشيد  مطمئن  گفت:  مذاكره  و  گفت وگو 
و باورها و غرور ملى ما و نيز حساسيت هاى خانواده هاى شهدا 
وارد نخواهد شد و از همه هموطنانم مى خواهم با در نظر گرفتن 
حساسيت هاى اين مقطع، تحت تاثير تبليغات منفى و سياه نمايى هاى 
رقبا و مخالفين صلح قرار نگيرند. اردوغان درباره حزب صلح و 
بر  را  خود  سالح هاى  پ.ك.ك  كه  درصورتى  گفت:  دموكراسى 
زمين بگذارد، فضا براى فعاليت سياسى حزب صلح و دموكراسى، 
مناسب و مهيا خواهد شد، چرا كه تاكنون بارها پ.ك.ك به ضرب 

و زور سالح مسير فكرى و حزبى اين افراد را تغيير داده است.

 يك استراتژى براى ايجاد پيشرفت در مذاكرات، 
اجراى گام اعتماد سازى است كه از بدتر شدن 

اوضاع در كوتاه مدت جلوگيرى مى كند.در 
حالى كه مى توان همزمان بر سر يك پيشنهاد 

جامع كه منجر به پايان بازى شود، مذاكره كرد.
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آيا انگليس خود را براى جنگ 
جديد آماده مى كند؟ 

 

سر  بر  انگليس  و  آرژانتين  ميان  تنش ها  افزايش  با  همزمان 
جزاير مورد مناقشه فالكلند، يك سرى گزينه هاى نظامى توسط 
فرماندهان ارشد دفاعى انگليس در حال بررسى هستند. روزنامه 
ساندى تلگراف در گزارشى مى نويسد: در صورت نياز و پيش از 
همه پرسى 11 مارس سال 2013 ميالدى درخصوص آينده اين 
جزاير، دولت انگليس مى تواند چند يگان از سربازان، هواپيماى 
نظامى و چند كشتى را در آب هاى جزاير مورد مناقشه فالكلند 
در  واقع  نورث وود  در  نظامى  مشترك  پايگاه هاى  كند.  مستقر 
شمال غرب لندن دائما نمايش ها و رزمايش هاى نظامى را چون 
برگزار  جنوبى  اطلس  اقيانوس  در  درياى  مشترك  مانورهاى 
مى كنند. دولت لندن قرار است تا يگان شانزدهم نيروى هوايى را 
با بيش از 800 سرباز به آب هاى جزاير مورد مناقشه اعزام كند. 
افزايش  وجود  با  مى نويسد:  ادامه  در  تلگراف  ساندى  روزنامه 
لفاظى هاى خصمانه ميان بوئنوس آيرس و لندن، دولت انگليس به 
اين امر معتقد نيست كه دولت آرژانتين همچنان قابليت و ظرفيت 
سياسى و نظامى را براى بازپس گيرى اين جزاير داشته باشد. 
فرماندهان  به  انگليس  نخست وزير  كامرون،  ديويد  حال،  اين  با 
براى  را  خود  بايد  لندن  كه  كرده  اعالم  خود  دفاعى  ارشد 
هرگونه اقدامى آماده كند. هفته گذشته نخست وزير انگليس در 
مصاحبه اى با شبكه خبرى بى .بى .سى اعالم كرد كه لندن آماده 
دفاع از فالكلند است اگر به اين امر نياز باشد. انتظار مى رود كه 
همه پرسى ماه مارس سال 2013 در جزاير فالكلند 100 درصد 
جزئى  همچنان  مى خواهيد  آيا  كه  سوال  اين  به  مثبت  جواب  با 
از انگليس باشيد، همراه باشد. تمام سه هزار سكنه اين مجمع 
جزاير را انگليسى ها تشكيل مى دهند. اين روزنامه همچنين مدعى 
شده كه روساى اطالعاتى انگليس به نخست وزير هشدار داده اند 
همزمان با برگزارى همه پرسى در جزاير فالكلند، آرژانتين ممكن 
است به اقدامات خصمانه دست بزند و در صورتى كه نيروى 
دريايى سلطنتى انگليس بخواهد براى حل اين بحران مداخله كند 
احتمال وقوع درگيرى متقابل وجود داشته باشد. وضعيت دفاعى 
سرباز،  اعزام 1500  مناقشه  مورد  جزاير  اين  قبال  در  انگليس 
تجهيزات  و  انگليس  ارتش  هوايى  نيروى  جنگنده  جت  چهار 
توپخانه اى است. ژنرال مايك جكسون، يكى از مقام هاى ارشد 
ارتش انگليس در ژانويه سال 2012 هشدار داده بود در صورتى 
كه اين جزاير توسط نيروهاى آرژانتينى بار ديگر تصرف شود، 
گيرد.  پس  باز  را  آنها  بود  نخواهد  قادر  انگليس  سلطنتى  ارتش 
حدود  كه  مى دهند  نشان  نيز  آرژانتين  در  اخير  نظرسنجى هاى 
در  فرناندز  كريستينا  رويكرد  از  كشور  اين  سكنه  از  سوم  دو 
قبال جزاير مورد مناقشه فالكلند حمايت مى كنند. مناقشه بر سر 
مالكيت جزاير فالكلند طى سال هاى اخير ميان آرژانتين و انگليس 

افزايش يافته است.

زمستان دشوار آوارگان
نشست وزراي خارجه اتحاديه عرب براي بررسي بحران سوريه 
در قاهره برگزار شد. در اين نشست فوق العاده كه به درخواست 
مي شد،  برگزار  سوري  پناه جويان  بحران  بررسي  براي  لبنان 
آوارگان  به  كمك  براي  لبنان  دالري  ميليون  درخواست180 
قرار  اتحاديه  عضو  كشورهاي  بررسي  مورد  فلسطيني  و  سوري 
گرفت. در اين نشست همچنين، سه مساله اصلي از جمله، راه هاي 
امدادرساني ضروري به پناهجويان و آوارگان سوري به لبنان در 
سايه تحوالت سوريه بررسي شد. مقامات لبناني مي گويند كشور 
هزار   10 و  سوري  پناهجوي  هزار   200 حدود  ميزبان  اينك  آنها 
خواهد  آنها  امور  صرف  عربي  كشورهاي  كمك  و  است  فلسطيني 
ادامه  با  مي گويد  لبنان  اجتماعي  امور  وزير  فائور  ابو  وائل  شد. 
جنگ داخلي سوريه احتمال دارد هر ماه حدود 30 يا 40 هزار نفر 
به پناهجويان سوري افزوده شود. جنگ داخلي در سوريه صدها 
سازمان  به گزارش  و  كرده  خود  ميهن  ترك  به  وادار  را  نفر  هزار 
ملل متحد در داخل سوريه نيز نزديك به دو ميليون و 500 هزار 
نفر بي خانمان و نيازمند به كمك هاي غذايي برجاي گذاشته است. 

به گزارش خبرگزاري ها تنها ظرف يك ماه گذشته بيش از 100 هزار 
نفر ديگر از سوريه گريخته اند. تاكنون تعداد سوري هاي ثبت شده 
در اردوگاه هاي تركيه بيش از 150 هزار نفر، در لبنان حدود 138 
هزار نفر، در اردن به 129 هزار نفر، در عراق حدود 70 هزار نفر و 
در مصر به 13 هزار نفر رسيده است. به گفته نبيل عربي، دبيركل 
اتحاديه عرب حدود 75 درصد از آوارگان سوري در كشور لبنان 
و كشورهاي همجوار را زنان و كودكان تشكيل مي دهند. همزمان 
كافي،  سوخت  فقدان  سوري ها،  تغذيه  سوء  ماه ها  غذا،  كمبود  با 
سرماي زمستان نگراني ها درباره سالمت جان 600 هزار پناهجوي 
سوري را افزايش داده است. گزارش ها از مرگ ده ها نفر به علت 
مختلف  نواحي  در  مردم  مي دهند.  خبر  سوريه  در  سرما  و  توفان 
راه هاي  باران،  از  ماندن  امان  در  يا  خود  كردن  گرم  براي  كشور 
مختلفي پيش گرفته اند. در حلب مردم مبلمان و درها را مي سوزانند 
تا خود را گرم كنند. ضمن اينكه مسووالن اداره هواشناسي لبنان 
در  گذشته  روزهاي  زمستاني  توفان  كه  كرده اند  اعالم  اسراييل  و 
منطقه در 20 سال گذشته بي سابقه بوده است. نبيل عربي دبيركل 
كمك  خواستار  عرب  اتحاديه  خارجه  وزراي  نشست  در  اتحاديه 
سازمان ملل به آوارگان و اتخاذ راهكاري مسالمت آميز براي پايان 

دادن به خشونت ها و خونريزي ها در سوريه شد.

با آبونمان (اشتراك)  
هفته نامه پرشيـــن،  به 

گسترش فرهنـــگ و هنـــر 
ايرانى جــداى از هرگونه 

گرايشهاى سياسى و مذهبـــى، 
كمكى وافر ميكنيد. 
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معناى دقيق تورم چيست؟
هوشيار رستمى

سطح  غيرمتناسب  افزايش  معنى  به  عموما  تورم 
عمومى قيمت ها در نظر گرفته مى شود. به سخن ديگر، 
در  قيمت ها  افزايش  نامنظم  و  فزاينده  روند  تورم، 

اقتصاد است. 
تعريف هاى  گوناگون،  نظريه هاى  پايه  بر  چند  هر   
به  آنها  تمامى  اما  مى شود؛  ارائه  تورم  از  متفاوتى 
اشاره  قيمت ها  در  افزايش  نامنظم  و  فزاينده  روند 
ميالدى  نوزدهم  سده  در  تورم،  امروزى  مفهوم  دارند. 
وجود  تورم  از  ديگرى  مفهوم  آن،  از  پيش  يافت.  رواج 
داشت كه جهت نشان دادن افزايش حجم اسكناس هاى 

غيرقابل تبديل به طال به كار برده مى شد.

يا  افزايش  نشان دهنده  را  تورم  نرخ  مى توان  امروزى،  تعريف  با 
كاهش يا ثبات در قيمت مصرف كننده كاالها و خدمات دانست.

هفتگى،  زمانى  بازه هاى  در  معموال  شاخص  اين  اندازه گيرى  براى 
ماهانه و ساالنه،  قيمت  انواع كاالها و خدمات در سراسر هر كشورى 
اندازه گيرى و اعالن عمومى مى شود. كاالها و خدماتى كه قيمتشان 
در نرخ تورم محاسبه مى شود معموال از كاالها و خدمات ضرورى 
زندگى مردم به شمار مى روند؛ به مجموعه اين كاالها «سبد كااليى 
و خدماتى سنجش نرخ تورم» مى گويند. اين سبد كااليى و خدماتى 
كه به عنوان سبد پايه و شاخص كاال شناخته مي شود، هرچند سالى 
از  سبد  اين  تدوين  ايران  در  مي گيرد.  قرار  بازنگري  مورد  بار  يك 
سال 1338 آغاز شد و آخرين بار در سال 1383 با در نظر گرفتن 
بانك  سوى  از  كشور  منتخب  شهر  در 75  خدمات  و  كاال  قلم   359
گرفت.  قرار  محاسبه  و  ارزيابى  مورد  اسالمى  جمهورى  مركزى 
هفتگى  رصد  با  بايد  دولت ها  تورم،  ميزان  دقيق  اندازه گيرى  براى 
تغييرات در قيمت كاالها و خدماتى كه در سبد سنجش تورم قرار 
دارند، ميزان تورم هفتگى كشور را محاسبه كنند. ميانگين نرخ تورم 
هر چهار هفته در يك ماه،  نرخ تورم ماهانه نام دارد و ميانگين نرخ 

تورم هر 12 ماه در يك سال، ميانگين نرخ تورم ساالنه است.

چرا اقتصاد دچار تورم مى شود؟
تورم  براى  عمده  دليل  دو  كينز  پروفسور  معروف،  اقتصاددان 
ذكر مى كند: كاهش عرضه كل يا افزايش تقاضاى كل و در مقابل، 
پول گرايان رشد عرضه پوِل مازاد بر رشد اقتصادى را عمده ترين 
دليل تورم مى دانند. به عبارت ديگر، تورم، تناسب نداشتن حجم پول 
در گردش با عرضه خدمات و كاالهاست. تقريبا تمام اقتصاددان ها 
جز  ريشه اى  مدت،  دراز  و  پايدار  تورم  كه  متفق القولند  نكته  اين  بر 
بيشتر  تورم  ميزان  چه  هر  ندارد.  نقدينگى  افزايش  و  پول  عرضه 

شود، قدرت خريد يك واحد پول كمتر مى شود.
يكى از ريشه هاى تورم، نبود تعادل ميان درآمدها و هزينه هاى دولت 
است. به اين ترتيب كه وقتى هزينه هاى دولت از درآمدهاى آن در 
بودجه ساالنه بيشتر باشد، دولت با كسرى بودجه مواجه مى شود. 
اگر دولت براى حل مشكل كسرى بودجه اقدام به استقراض از بانك 
مركزى يا فروش درآمدهاى ارزى (مثال حاصل از فروش نفت) به 

بانك مركزى كند، پايه پولى و به دنبال آن نقدينگى كل در اقتصاد 
افزايش مى يابد كه اين افزايش نقدينگى آثار تورمى به دنبال خواهد 

داشت.
يكى ديگر از علل افزايش نرخ تورم، انتظارات تورمى است. به اين معنى 
كه اگر مردم براساس تجربيات گذشته خود يا بر مبناى مشاهدات 
بازار پيش بينى كنند كه در آينده نزديك قيمت ها روبه افزايش خواهد 
طرف  از  مى دهند.  افزايش  را  خود  خريد هاى  و  هزينه  ميزان  بود، 
ديگر توليد كنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه كاالهاى خود 
در  است  بديهى  مى كنند،  خوددارى  آينده  در  قيمت  افزايش  اميد  به 
اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت ها 

خواهد داشت و موجب افزايش تورم مى گردد.

پيامدهاى تورم
و  مثبت  تبعات  و  آثار  مى تواند  كه  است  پديده هايى  جمله  از  تورم 
به  است؛  توزيعى  آن،  اثر  مهم ترين  و  باشد  داشته  دنبال  به  منفى 
و  فقير  گروه هاى  ضرر  به  و  پردرآمد  گروه هاى  نفع  به  كه  نحوى 
داراى  افراد  به  تورم  ديگر  عبارت  به  است.  حقوق بگير  و  كم درآمد 
درآمدهاى پولى ثابت، ضرر مى زند و از قدرت خريد آنان مى كاهد 
و در مقابل، به نفع اغلب كسانى تمام مى شود كه درآمدهاى پولى 
متغير دارند. در يكى از گزارش هاى مركز پژوهش هاى مجلس نيز 
آمده است كه تورم همچنين هزينه هاى عمومى دولت را افزايش داده 
و در نتيجه دولت را مجبور به كسب درآمد بيشتر يا استقراض از 
بانك مركزى مى كند كه در هر دو حالت ضربات جبران ناپذيرى را به 
اقتصاد كشور وارد مى كند. اين گزارش در ادامه به طرح راهكارهاى 
در  تورم  معضل  حل  كه  مى كند  تاكيد  و  پرداخته  تورم  با  مبارزه 
كشور كار خيلى پيچيده اى نيست و كافى است ريشه هاى تورم، كه 

قابل شناسايى نيز هستند، به گونه اى از ميان برداشته شوند.
عالوه بر آثار اقتصادى، تورم بر ساختار اقتصاد و متغيرهاى كالن 
اقتصادى تاثيرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعى و 
سياسى گسترده اى پيدا كرده است. دليل اين مساله ، ارتباط تنگاتنگ 
آن با زندگى افراد جامعه است. به عالوه، ثبات سياسى و اقتصادى 
يك كشور از طريق شاخص هاى متفاوتى سنجيده مى شود كه تورم 
جمهورى  رياست  نامزدهاى  از  بسيارى  شعار  آنهاست.  جمله  از 
رشد  روند  آوردن  پايين  و  كنترل  توسعه،  حال  در  كشورهاى  در 
قيمت هاست. از اين رو تورم را مى توان يكى از پيچيده ترين، مهم ترين 
و حساس ترين مقوالت اقتصادى و اجتماعى عصر حاضر دانست و 
بررسى و تحليل آن، مى تواند نقش بسزايى در تحليل و تبيين مسائل 

اقتصادى داشته باشد.

رده بندى كشورهاى جهان از نظر نرخ تورم
تورمى  ركورد  با  ايران  پول،  بين المللى  صندوق  گزارش  براساس 
بيش از 26 درصدى در سطح خاورميانه باالترين نرخ تورم را دارد. 
با  برابر  خاورميانه  كشورهاى  در  تورم  نرخ  ميانگين  كه  حالى  در 
3.3 درصد است. همچنين ايران دومين نرخ باالى تورم را در سطح 
جهان دارد. براساس آمار اين نهاد بين المللى، باالترين ميزان تورم 
ايران در سال هاى اخير بوده و تا پايان سال 1392 نيز باالترين نرخ 

تورم خواهد بود.
اقتصادى  تحليل  و  رسانى  اطالع  مركز   2011 سال  رده بندى  در 
با  سيشل  و  درصدى   (29.8) تورم  با  ونزوئال   (Indexmundi)
رده هاى  آخرين  و  نخستين  ترتيب  به  درصدى   (2.2-) تورم  نرخ 
كشور  رده بندى  اين  در  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  فهرست  اين 
امكان  عدم  و  اقتصادى  ساختارهاى  فروپاشى  علت  به  زيمبابوه 
تورم  نرخ  است.  شده  حذف  هفته  در  تورم  نرخ  ميانگينى  محاسبه 
منفى در سيشل و برخى ديگر از كشورهاى رده هاى پايين فهرست 
برخالف  منفى  تورم  است.  قيمت ها  افت  نشان دهنده  ژاپن،  جمله  از 
از  يكى  كالن  اقتصاد  در  مى دهد  نشان  را  قيمت ها  افت  كه  ظاهرش 

عامل هاى ايجاد بحران اقتصادى به شمار مى آيد.

نرخ تورم در ايران پس از انقالب
كمترين و بيشترين نرخ تورم به ترتيب، در دهه 50 در سال هاى 57 
و 59، در دهه 60 در سال هاى 64 و 69، در دهه 70 در سال هاى 70 
و 74 در دهه 80 در سال هاى 84 و 87 تحقق يافته است. كمترين 
ميزان تورم مربوط به سال 64 با 6.9 درصد و بيشترين مربوط به 
سال 74 با 49.4 درصد بوده است. در دو دهه اخير يعنى دهه 70 و 
80 شاهد فرازونشيب هايى در نرخ تورم بوده ايم؛ به اين صورت كه 
از سال 70 روند صعودى تورم را با نرخ 20.7 درصد شاهد بوديم 
و اين روند ادامه داشت تا اينكه در سال 74 ركورد 49.4 ثبت شد كه 
باالترين نرخ رسمى تورم در كشور است. از سال 75 به بعد مجددا 
كاهش تورم را داشتيم تا اينكه در سال 80 نرخ تورم به 11.4 درصد 
درصد  حدود 15  تورم  نرخ  تا 83  سال هاى 81  در  چند  هر  رسيد. 
را تجربه كرديم ولى از سال 84 به بعد نيز تورم به مرز 10 درصد 
رسيد اما افزايش آن را تا سال 87 شاهد بوديم، به طورى كه تورم 
در اين سال به 25.4 درصد رسيد. آخرين و ششمين دوره افزايشى 
نرخ تورم هم به سال 88 برمى  گردد كه از نرخ 10.8 درصد آغاز شد 

و در سال 90 به نرخ 21.5 درصد رسيد.

آيا نقص هاى علم اقتصاد موجب بروز 
بحران هاى اقتصادى اخير شده است؟

بخش 6
دايان كويل = محقق موسسه  برنامه ريزى هاى سياسى و 

اقتصادى- دانشگاه منچستر
مترجم: سعيد الريجانى

در  مطمئنا  و  است  شده  زياد  بسيار  زمينه  اين  در  تحقيقات 
آينده به بهبود سياست گذارى هاى اقتصادى كمك خواهد كرد. 
دوباره بر اين نكته تاكيد مى كنم كه اقتصاددانان هيچ اصرارى 
با  مدل  اين  كه  شرايطى  در  منطقى  انتخاب  مدل  از  كه  ندارند 
شدن  پيدا  محض  به  و  كنند  استفاده  ندارد،  همخوانى  واقعيت 
ترديدى  مدل  آن  كردن  اختيار  در  واقعيت،  با  منطبق تر  مدلى 

نخواهند كرد.
پيشرفت مهم ديگرى كه در روش شناسى علم اقتصاد رخ داده، 
آزمايشات  از  علم-  اين  در  تجربى  آزمايش هاى  از  استفاده 
دقيق اعصاب و روان شناسى گرفته تا نمونه گيرى هاى آمارى 
- است. يعنى به همان صورت كه در داروسازى از آزمايش ها 
استفاده مى شود و دو گروه را به تصادف انتخاب و به يكى از 
آنها دارويى را تزريق مى كنند و تغييرات دو گروه را تحت نظر 
مى گيرند تا تاثير عامل دارويى را مشاهده كنند، اقتصاددانان 
نيز درصدد استفاده از اين روش ها هستند. هم اكنون از اين 
توسعه  حال  در  كشورهاى  به  كمكى  برنامه هاى  در  روش ها 

استفاده مى شود.
مناسب  را  روش ها  اين  از  استفاده  اقتصاددانان  برخى  البته 
نتيجه  يك  مشاهده  واسطه  به  نمى توان  معتقدند  و  نمى دانند 
به  عموميت  را  نتيجه گيرى  آن  خاص،  گروه  يك  مورد  در 
تحليلى  روش هاى  در  نيز  ديگرى  پيشرفت هاى  داد.  افراد  همه 
روش هايى  اولين  از  يكى  بازى ها  نظريه  است.  گرفته  صورت 
اجتماعى  علوم  اكثر  در  مفيدى  تحليلى  ابزار  عنوان  به  كه  بود 
پذيرفته شد. اين نظريه در مدل سازى و پيش بينى رفتار افراد 
در شرايط مختلف، كاربردهاى زيادى دارد. البته با پيچيده تر 
شدن مسائل، استفاده از مدل هاى رياضى پيشرفته در تحليل ها 

نيز بيشتر شده است.
به  بايد  اقتصاد  علم  روش شناسى  باب  در  كه  نكته اى  سومين 
آن اشاره كرد، افزايش تمايل برخى اقتصاددانان به تحقيق در 
زمينه هاى ميان رشته اى است. البته اين را هم بايد اضافه كنم 
كه اين تحقيقات خيلى جامع نيستند و همه اقتصاددانان از آن 
استقبال نمى كنند. برخى اقتصاددانان تحقيق در اين زمينه ها را 
به نوعى فاصله گرفتن از هدف اصلى علم اقتصاد مى دانند و 
به همين دليل روى خوشى به آن نشان نمى دهند. هيچ كدام از 
جامعه شناسى  جغرافى،  اقتصاد  مثل  ميان رشته اى  حوزه هاى 
جديد  اعصاب  علوم  زمينه  در  اقتصادى  تحقيقات  و  اقتصادى 
شاخه ها  اين  قديمى ترين  از  كه  هم  سياسى  اقتصاد  نيستند. 
البته  كه  است  قرارگرفته  توجه  مورد  دوباره  مى آيد  شمار  به 
هر  به  نيست.  عجيبى  امر  كنونى،  اقتصادى  بحران  وجود  با 
احتماال  و  شده  پرشمار  بسيار  زمينه ها  اين  در  تحقيقات  حال 
از  بيرون  به  نگاه  اين  شكل گيرى  در  اقتصادى  بحران  وجود 
چارچوب هاى سنتى علم اقتصاد، بى تاثير نبوده است يا شايد 
با  كه  داشته  وجود  اقتصاد  علم  در  پيش  از  نارسايى هايى 
پيش آمدن شرايط بحرانى باعث شده اقتصاددانان حل مشكالت 

خود را در تحقيق در ساير زمينه هاى علوم جست وجو كنند.

آيا علم اقتصاد ساختارى جديد به خود خواهد گرفت؟
مسائل  از  شمارى  اقتصاددانان  انتقادها،  برخى  به  پاسخ  در 
مطرح شده را قبول كرده و در پژوهش ها و مقاالت خود آنها را 
مد نظر قرار داده اند. اقتصاددانان در سراسر دنيا كمتر بر سر 
يك مساله به نتيجه اى يكسان مى رسند، بنابراين در مورد تاثير 

اين انتقادها بر آنها نيز نبايد خيلى اغراق كنم.
اما به طور قطع مى توان گفت كه بحران اخير به بحث اصالحات 
در علم اقتصاد دامن زده است. ديگر خبرى از يك اقتصاد كالن 
مانند  اقتصاددانان  برخى  حال  اين  با  نيست.  متقن  و  واضح 
مشكلى  اقتصاد  علم  معتقدند   (Eugene Fama) فاما  يوگن 
شناخته  موثر»  بازارهاى  «نظريه  پدر  عنوان  به  كه  او  ندارد. 
مى شود در مصاحبه اى در رابطه با چگونگى عملكرد اين نظريه 

در مواجهه با بحران مالى اين گونه صحبت كرده  است:
«من فكر مى كنم كه بازارهاى مالى در اين برهه از زمان خيلى 
شده  ايجاد  ركود  دليل  به  سهام  قيمت  كرده اند.  عمل  خوب 
كاهش يافته است. هيچ چيزى اتفاق نيفتاده كه اين نظريه نتواند 
آن را توجيه كند. مردم با اطالع از وجود ركود، سرمايه گذارى 
در بازار سهام را كاهش دادند و در نتيجه آن قيمت ها افت كرد. 
اين دقيقا همان چيزى است كه از يك بازار موثر انتظار داريم.»
ادامه دارد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بانك جهانى اعالم كرد

كاهش چشــم انداز 
اقتصـــاد جهـان

«روند احياى اقتصادى جهان همچنان شكننده و نامطمئن باقى خواهد 
ماند و اين چشم انداز ها بر بهبود سريع و بازگشت به رشد اقتصادى 
يونگ  جيم  كه  بود  جمله اى  اين  افكند.»  خواهند  تيره  سايه اى  قوى تر 
كيم رييس جديد بانك جهانى همزمان با انتشار گزارش جديد بانك 

جهانى اظهار داشت.
به گزارش بلومبرگ، بانك جهانى در گزارش جديد خود كه سه شنبه 
شب منتشر كرد، پيش بينى خود از رشد اقتصادى جهان را كاهش داد. 
به دليل فشارهايى كه رياضت  اقتصادى، نرخ باالى بيكارى و اعتماد 
پايين كسب  و  كارها بر اقتصاد كشورهاى پيشرفته وارد مى سازد، 
بانك جهانى تصميم گرفته است كه رشد اقتصادى جهان را كاهش 
دهد. اين نهاد بين المللى كه مقر آن در واشنگتن واقع است، پيش بينى 
كرده است كه اقتصاد جهان پس از رشد 3/2 درصدى كه در سال 
2012 تجربه خواهد كرد، در سال 2013، رشدى 4/2 درصدى خواهد 
داشت. اين رقم از پيش بينى قبلى بانك كه در ماه ژوئن منتشر شده 
بود و رقم 3 درصد را نشان مى داد، كمتر است. جيم يونگ كيم، رييس 
بانك جهانى، داليل اصلى اين گمانه زنى مبتنى بر كاهش سرعت رشد 
جهانى را «مشكالت اقتصادى در اروپا، ضعف سياست هاى مالى در 
حوزه پولى يورو و در اياالت متحده آمريكا» دانست و افزود: «اين 
كشورهاى  در  ويژه،  به  كه  هستند  توجه اى  قابل  ريسك هاى  مسائل 
پذيرشان،  انعطاف  و  مقاوم  اقتصادهاى  به رغم  و  توسعه  حال  در 
احساس شده است.» بانك جهانى همچنين پيش بينى خود از نرخ رشد 

اقتصادى ژاپن را نصف كرد و پيش بينى خود براى آمريكا را هم 5/0 
درصد كاهش داد. در اين گزارش آمده است كه اقتصاد حوزه يورو 
بانك  پيش بينى  حتى  شد.  خواهد  كوچك  متوالى  سال  دومين  براى 
جهانى از رشد اقتصادى كشورهاى نوظهور كه برزيل، هندوستان و 
مكزيك در راس آنها قرار دارند، نيز كاهش يافت. بانك جهانى ميزان 
متوسط رشد اقتصادى كشورهاى در حال توسعه را با اندكى كاهش 
نسبت به شش ماه پيش، 5/5 درصد تخمين زده است. در اين گزارش 
در  كه  ايران  اقتصادى  رشد  ميزان  كه  است  شده  پيش بينى  همچنين 
سال گذشته منفى 1 درصد گزارش شده بود، افزايش خواهد يافت و 

به 6/0 درصد خواهد رسيد.
منتشر  بار  يك  ماه  شش  هر  كه  خود  گزارش  اين  در  جهانى  بانك 
خطرات  ميزان  اكنون  چه  «اگر  است:  كرده  پيش بينى  چنين  مى شود 
فضاى  مجموع،  در  اما  است،  يافته  كاهش  اخير  سال هاى  به  نسبت 
خواهد  بيشتر  سرخوردگى هاى  مستعد  و  شكننده  جهانى  اقتصاد 
بدهى هاى  بحران  با  مبارزه  راهكارهاى  اينكه  وجود  با  حتى  بود.» 
اروپا به رونق بازارهاى مالى سرتاسر جهان كمك كردند، اقتصادهاى 
توسعه يافته نتوانستند در سال 2012 قدرت خود را بازيابند. ترديدها 
كاهش  مورد  در  آمريكا  در  سياسى  توافق  يك  به  دستيابى  درباره 
همچنان  مى توانند  چين،  با  ژاپن  ديپلماتيك  تنش هاى  و  هزينه ها 
شرايطى  در  اين  و  كنند  وارد  جهانى  اقتصاد  بر  بيشترى  فشارهاى 
كندترين  از  يكى  پى  در  مى توانند  نوظهور  اقتصادهاى  كه  است 

نرخ هاى رشد اقتصادى خود طى دهه گذشته، بار ديگر احيا شوند.
در  جهانى  بانك  جهانى  اقتصاد  روندهاى  اداره  رييس  برنز،  اندرو 
احياى  هستيم،  شاهدش  ما  گفت: «آنچه  بانك  جديد  گزارش  توضيح 
اقتصادى اى است كه در گزارش ماه ژوئن آن را پيش بينى كرديم اما 
تا  و  مى شود  آغاز  نخست  فصل  پايان  در  و  مشاهده  تاخير  با  كمى 

فصل دوم سال 2013 ادامه خواهد داشت.»
كه  است  اقتصاددانانى  پيش بينى  از  بد بينانه تر  بانك  اين  پيش بينى 
بلومبرگ بين روزهاى چهارم تا نهم ژوئن از آنها نظرسنجى كرده 
جهان  اقتصادى  رشد  كه  كرده اند  پيش بينى  اقتصاددان  اين 41  بود. 
در سال جارى 2/3 درصد و در سال 2014، 8/3 درصد خواهد بود 
. بانك جهانى براى سال آينده رشد اقتصادى 1/3 درصدى پيش بينى 
كرده است اما در ماه ژوئن اين رقم را 3/3 درصد اعالم كرده بود. 
بر اساس پيش بينى بانك، در آمريكا ضعف بخش توليد موجب بى اثر 
مى شود.  خانوارها  هزينه هاى  و  مسكن  بخش  در  پيشرفت  ساختن 
سرمايه گذارى شركت ها در سال گذشته كاهش يافت چون شركت ها 
در انتظار نتيجه بحث هاى افزايش ماليات ها و كاهش هزينه ها بودند. 
كاهش  طور ناگهانى  به  نوامبر  ماه  در  يورو  حوزه  توليدات صنعتى 
براى  را  جديد  اقتصادى  محرك  طرح  يك  دولت  ژاپن  در  و  يافت 
افزايش رشد اقتصادى ارائه كرد. بر اساس گزارش بانك جهانى «به 
و  است  شده  دشوار  جهان  نقاط  ساير  اقتصادى  شرايط  آنكه  دليل 
رشد اقتصادى كشورهاى بالقوه پر درآمد، ظرف چند سال اخيركند 
و پر نوسان بوده است، هيچ تضمينى براى رشد اقتصادى قدرتمند 

كشورهاى در حال توسعه وجود ندارد.»
بانك جهانى گزارش كرده است كه در سال جارى كشورهاى توسعه 
يافته رشد اقتصادى 3/1 درصدى را تجربه خواهند كرد و اين رقم 
مانند رشد سال گذشته است. پيش بينى ماه ژوئن اما اين رقم را 9/1 
درصد اعالم كرده بود. همچنين در شرايطى پيش بينى شده است كه 
كشورهاى در حال توسعه رشد 5/5 درصدى را تجربه خواهند كرد 

كه پيش بينى قبلى در ماه ژوئن اين رقم را 9/5 اعالم كرده بود.

اقتصاد آلمان در لبه ركود
بحران  دليل  به  شركت ها  سرمايه گذارى  و  صادرات  كاهش  درپى 
بدهى هاى اروپا، اقتصاد آلمان، بزرگ ترين اقتصاد اين قاره، در فصل 

پايانى سال 2012 كوچك شده است. 
در  آلمان  فدرال  آمار  دفتر  ديروز،سه شنبه،  بلومبرگ،  گزارش  به 
گزارش اوليه خود برآورد كرد توليد ناخالص داخلى اين كشور در 
فصل چهارم نسبت به فصل سوم 5/0 درصد كاهش يافته است. بر 
اساس گزارش اين دفتر، رشد اقتصادى آلمان از 3 درصد در سال 

2011 به 7/0 درصد در سال 2012 كاهش يافته است.

اين در شرايطى است كه 28 اقتصاددان شركت كننده در نظرسنجى 
كرده  پيش بينى  گذشته  سال  براى  را  درصدى   8/0 رشد  بلومبرگ 
بودند. در سال 2012 اقتصاد آلمان براى نخستين بار از سال 2007 
داخلى  ناخالص  توليد  درصد  ميزان 1/0  به  بودجه اى  مازاد  تاكنون 
 8/0 بودجه  كسرى  با   2011 سال  در  كشور  اين  است.  كرده  ثبت 
آلمان  اقتصادى  رشد  برآورد  گرچه  بود.  شده  روبه رو  درصدى 
در فصل چهارم اين اقتصاد را در لبه ركود قرار مى دهد، اما بانك 
تثبيت  كشور  اين  اقتصادى  شرايط  مى كند  پيش بينى  آلمان  مركزى 
و از دو دوره متوالى ركود جلوگيرى خواهد شد. با اين وجود اين 
درصد   4/0 به  را  جارى  سال  براى  اقتصادى  رشد  پيش بينى  بانك 
 9/1 رشد   2014 سال  در  آلمان  اقتصاد  كرد  برآورد  و  داد  كاهش 

درصدى را تجربه خواهد كرد. اين در شرايطى است كه جديدترين 
آمار از افزايش اعتماد اقتصادى حكايت دارد و ماريو دراگى، رييس 
بانك مركزى اروپا، هفته گذشته ابراز خوش بينى كرد كه اواخر سال 
جارى سالمت اقتصادى به 17 كشور عضو يورو باز خواهد گشت.

آندرياس رس،اقتصاددان ارشد مركز تحقيقاتى يونى كرديت در مونيخ 
مى گويد:«با وجود ضعف در فصل چهارم، عملكرد اقتصادى آلمان 
در سال گذشته قابل توجه بوده است. شركت ها و مصرف كنندگان 
توانستند در شرايط دشوار، به خصوص در نيمه اول سال 2012 كه 
نگرانى از فروپاشى حوزه يورو بر بازارهاى مالى سايه افكنده بود، 

مقاومت كنند.»
 2012 سال  در  كرد  اعالم  همچنين  آلمان  فدرال  آمار  دفتر 
ماشين آالت 4/4  و  كارخانه ها  در  آلمانى  شركت هاى  سرمايه گذارى 
درصد كاهش يافته و هزينه ساخت وساز با افت 1/1درصدى روبه رو 
شده است. رشد صادرات نيز از 8/7 درصد در سال 2011 به 1/4 
درصد در سال 2012 كاهش يافته است. براساس اين گزارش، هزينه 
دولت همچون سال 2011، در سال 2012 يك درصد رشد كرده و 
در  ثبت كرده است. اين  خانوارها افزايش 8/0 درصدى را  مصرف 
شرايطى است كه مصرف خانوارها در سال 2011، 7/1 درصد رشد 

كرده بود. 
متوالى  ماه  دومين  براى  كارها  و  كسب  اعتماد  ديگر،  سوى  از 
نرخ  داد  نشان  نيز  نوامبر  ماه  آمار  يافت.  افزايش  دسامبر  ماه  در 
و  مانده  باقى  گذشته  دهه  دو  طى  سطح  كمترين  به  نزديك  بيكارى 

خرده فروشى افزايش يافته است. 
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سارق ادبى من
نويسنده : ُسفى هانا /  ترجمة : ليلى ُفرسى

چند كلمه در باره نويسنده :
ُسفى هانا يكى از پر كار ترين نويسنگان معاصر انگليسى است كه 
. تخصص او  كارهايش در 22 كشور جهان به چاپ رسيده است 
در نوشتن داستانهاى روانِى  پر از هيجان و دلهره است  ، از  او تا 
كنون هفت كتاب پر فروش وپنج مجموعه اشعار كه در كالسهاى 
سطح  در  دانشگاه  در  نيز  و  لِِول  اى   ، ئى  ئس  سى  جى  درسى 
ليسانس تدريس مى شود به چاپ رسيده. او دو كتاب هم براى بچه 
ها نوشته است. كتاب چهارم صوفى هانا  با عنوان دى آدِر هاف 
اليفز براى گرفتن جايزه كتاب سال2010  از طرف اينديپندنت بوك 
فوريه  در   ، كرول  آو  كايند  كتابش  آخرين  بود.  شده  نامزد  سلرز 
2012 به چاپ رسيده . او با دو فرزند و همسرش در شهر كمبريج 

زندگى مى كند . 

هر چند او را قبال نديده ام اما به محض آن كه ِست پايش را مى 
گذارد داخل كافة فِلو مى فهمم كه خودش است. مدل مو ها و كيف 
دستى اش به من مى گويد كه خودش است. برخالف من ظاهرش 
كه  آن  با  دهد،  نمى  تشخيص  مرا  اما،  او  نمايد.  مى  پركار  و  خالق 
انتخاب  دقت  با  هاى  عكس  از  تا  بيست  كه  بود  پيش  ماه  نه  همين 
شده ام را به صفحات بخش «گالرى» در ِوبسايت خودم منتقل و 

ضبط كرد.
امروز من مو هايم را باالى سرم جمع كرده ام. وقت نداشتم سرم 
را بشويم. اما خيال نمى كنم علتش همين باشد كه او مرا تشخيص 
نداده. فكر مى كنم وضع مو معمول ترين موضوعى ست كه بيشتر 
به  باشى  مشهور  اگر  بخصوص  كنند.  چه  آن  با  دانند  نمى  ها  آدم 
عنوان نويسنده. و نويسنده ها در ميان مشاهير، كمتر از همه جالب 
و زير چشم هستند، از طرف ديگر اين فكر هست، كه تو در هر قشر 
و صنفى كه باشى، نمى شود هم معمولى باشى، و هم مشهور. مردم 
به تو مى گويند « چى؟ تو فولو دارى؟ من خيال نمى كنم كه بِست 

ِسلِر نويس ها بتونن فولو بگيرن.»
من دست تكان مى دهم. ِست درنگى مى كند، كمى رنگ به رنگ مى 
شود، متقابال او هم دستى تكان مى دهد. حقيقت اين است كه اشعة 
زن بودن يا صاعقة شهرت در كار نيست. اينجا فقط يك زن هست 
در تى شرت و شلوار جين و كفش ورزش و موهاى ساده و بى 

آرايش.
«هى هى...واه واه... اين بابا كه سر تا ته اش معموليه»

شايد پيش خودش اين طور فكر كرده است، اما مطمئن هستم وقتى 
من دهان باز كنم و او حرفم را بشنود ديگر پيش خودش اين جور 
فكر نخواهد كرد. و اگر او هر كدام از كتاب هايم را خوانده باشد، 
پس مى داند كه تمام كوشش قلم من متوجه اين موضوع بوده است 
تا نشان بدهد چيزى تحت عنوان معمولى يا عادى وجود ندارد. نه 

در ميان مشاهير، نه در طبقة هيچكس ها. از طرف ديگر، زير پوست 
هم  بودن  غيرمتعارف  از  يى  اليه  چيزى  هر  يا  كسى  هر  پوستة  و 
هست. ست هم درست در اين لحظه در آستانة برخورد با آن الية 

من است.
« هاااى !... »

بعد هم مى گويد:
« معذرت مى خوام ... من- »

مى گويم :
« نگران نباش. بشين. يه بطر شراب قرمز هم تو راهه. »

ما چند لحظه يى را با مبادلة دلپسنديات ! مى گذرانيم. اما بعد، ِست 
از نو بر مى گردد به همان قيافة نگران، كه علتش اعالم مأموريت 
ناپسندى ست كه دلش مى خواست هرگز آن را به عهده نمى داشت. 
كه  كند  وانمود  تواند  نمى  او  خبرند،  با  آن  از  همه  كه  حالى  در  و 
توى  است  رفته  حتا  موضوع  است.  نشنيده  آن  بابت  از  چيزى 
جلوه  احساس  بى  محض  كه  داند  مى  ِست  مملكت.  هاى  روزنامه 

نكردن بايد موضوع را مطرح كند- و مى گويد:
« وقتى شنيدم خيلى متأسف شدم... بابت اون چيز! بين تو و اون 

داستان علمى نويسه. »
با پوزخندى مى گويم:

« اون سارق ادبى من! »
« آره ، اسمش چى چيه ؟ »

« پاتريك كاُسن »
« همينه. چه كلك بازى ! و... بينوا- تو. »

به ِست مى گويم:
« مى دونى درست همين تيكة قضيه س كه من هيچ وقت نتونسته م 

درك كنم - همين تيكة بينوا من اش رو.
من صد هزار نسخه از كتابم فروش ميره، سالى يك ميليون پاوند 
هم گيرم مى آد، من اوضاعم خوبه، مى دونى كاسن چى از كتاب 

من دزديده گذاشته تو كتاب خودش ؟ »
ِست مى گويد:

سرقت  رو  هايى  فصل  يه  نوشته  م  خونده  من  كه  يى  مقاله  تو   »
كرده. »

من سر مى پرانم :
خواننده  خاطر  محض  هاس  روزنامه  اغراق  اين  نيست.  درست   »
اما  بلند،  عبارت  يه  همين!  كرده.  سرقت  عبارت  يه  كاسن  هاشون. 
ايام  در  خوشحالى  احساس  بودن  سخت  بارة  در  عبارت،  يه  فقط 

كريسمس. »
« آآآ... كه اين طور. »

« و به خاطر سرقت يك عبارت، كتابش از طرف واسطة ادبى ش و 
ناشرش رد ميشه. تو روزنامه ها ازش بد ميگن. جرمش عجيب و 
غريب گنده جلوه داده ميشه. مردم هم با حرص و اشتياق سابقه 
اشو دارن مى گردند كه هر رقم جرم و خطا درش پيدا كنن و پخش 
كنن توى دنيا. البد مى دونى، ميگن، حتى تهديد به مرگ هم شده. 

هفته ها ! »
ست، گيج و متحير مى گويد:

« درست! »
« موضوع اينه كه اون معذرت خواست.»

تعقيب  كه  ست  طورى  اما  موقعيت  كه  دهم  مى  توضيح  ِست  براى 

كنندگان كاسن ترجيح مى دهند عذر خواهى او را نديده بگيرند.
ولى  گفت،  جدى  هم  خيلى  متأسفم.  گفت  كرد.  اعتراف  فوراً  اون   »

هيچكس اونو نبخشيد.»
« غير از تو. يعنى از حرف ات اين طور بر مى آد.»

« استنباط من اينه كه دزديدن يك عبارت از كتاب يه نويسنده، بله، 
نامردى و احمقانه س. اما با قيافه حق به جانب جنجال راه انداختن 
براى از هم پاشيدن كار و زندگى يه نويسنده چون اون يك- فقط 
يك !- كاِر خالف كرده؟ اين باليى ست كه قافلة از خدا مقدس تر 
مخالف خوان ها دارن سر كاسن مى آرن، و همين جاى مطلب هم 

درست اون جايى س كه تو وارد صحنه ميشى.»
« من ؟ »

« بگو ببينم، بطور كلى چقدر مشكالت داره كه آدم اسناد يه رابطة 
پنهانى رو به صورت ايميل سِر هم و جعل بكنه ؟ »

« منظور؟ »
« بعله پيغام هايى كه سال ها پيش به صورت ايميل فرستاده شده 
ن، و خط سير يه ماجراى عاشقانة پنهانى، شايد هم يه رابطة جنسى 

رو آشكار مى كنن، خيلى داغ ميتونه باشه مگه نه؟ »
« داغ ؟ »

ِست وحشت زده به نظر مى آيد.
تو  شد؟  خودمون،  بين  فقط  س،  محرمانه  موضوع  اين  ببين،   »
موافق باشى يا نه، كلمه يى از اين بابت به كسى نميگى. من موافقت 
شوهرم، و واسطة ادبى، و ناشر هاى خودم  رو، بعالوة كاسن و 

زنش رو گرفته م. تنها چيزى كه ما الزم داريم تو هستى.»
ِست سرش را به اين سو و آن سو مى جنباند و مى گويد:

« من اطمينان ندارم كه تو برنامه ت چيه. »
« بذار اين طور بگيم كه من و پاتريك كاسن سال ها با هم يه رابطة 
پنهانى داشته ايم. ديوانه وار عاشق هم هستيم. و حاال، بذار بگيم 
عبارت  اون  ما  نبوده.  ادبى  سرقت  اصال  كرده  اون  كه  هم  كارى 
سرقت شده رو ما با هم نوشته ايم، برنامه هم اين بوده كه هر دو 
اومده  پيش  طور  اين  و  مون.  تازه  هاى  كتاب  تو  بذاريم  اونو  مون 
كه كتاب من جلو تر ازكتاب اون منتشر شده، همين و بس. ما هرگز 
بى  شوخى  يه  قضيه  ما  نظر  از  بشه.  متوجه  كسى  نداشتيم  انتظار 
وجنجال  اومد  ميدون  به  رسوايى  هم  وقتى  بوده.  خطرخصوصى 
تا  بشه،  قلمداد  ادبى  سارق  كه  واداد  شجاعانه  كاسن  درگرفت، 
شهرت ادبى من، و ازدواج خودش، و رابطة من با شوهرم صدمه 

نبينه. » 
خودم را مى كشانم توى صورت ِست و مى گويم:

« حاال ببين چى ميگم. من مى خوام انتشار كتاب بعدى خودمو به 
تأخير بندازم، و چند ماه آينده رو بپردازم به نوشتن مكاتبات ايميلى 
«رابطة پنهانى» به شرط اين كه تو اون ايميل ها رو به ترتيبى كه 
مال  كه  كنى  درج  من  كامپيوتر  دل  تو  جورى  دونى،   مى  خودت 

گذشته ها به نظر بيان. »
و با انگشت اشاره توى چشم ست تأكيد مى كنم:

 « بعدش هم ترتيبى داده بشه كه ايميل ها بيفتن توى دست هاى 
عوضى، و در نتيجه بشن اسباب يك جنجال تازه، و شهرت كارسن 

هم نجات پيدا كنه. »
ست مى پرسد:

« اما شهرت خود تو چى ؟ »
من پوزخند مى زنم.  ِست به راستى شيرين است. مى گويم:

اين  براى  آدميزاده.  طبيعت  تاريك  روية  شناخت  در  من  شهرت   »
شناخت هم تا من تجربه هاى دست اولى از اين قبيل نداشته باشم 
برنامه  اين  كنم.  پيدا  شناخت  و  آگاهى  چطور  تاريك  روية  اون  به 
اين  از  غير  كه  هستم  خودم  هاى  خواننده  مديون  من  هارم  چينى 
جور مطالب از من قبول نمى كنن. طرح توضيحات قضيه رم ريخته 
م، كه در كمال عشوه و نجابت، در مصاحبه هاى رنگين روزنامه ها 

و رسانه ها براى دوستداران شرح بدهم. » 

گذشته از اين، برنامة ديگرم اين است كه اصال براى شش ماه بعد 
كار را تعطيل كنم. فراغتى كه خيلى الزمش دارم. ايميل هاى «رابطة 
پنهانى» البته، در زمان واقعى خودشان نوشته شده اند، و همين االن 
حاضرند. لطفا به من نگوييد كه اين موضوع برايتان ناگهانى و تكان 
دهنده است، چون در آن صورت من هم مجبور مى شوم شما را 
آدم ساده لوحى ببينم. من اديتور خودم را متقاعد كرده ام كه اين 
جنجال تازه چنان برق و جاليى به بازار كتاب بعدى ام خواهد داد 
كه ضرر عقب انداختن تاريخ انتشارش جبران مى كند. گنده كردن و 
توى دهان ها انداختن رابطة پنهانى در واقع هيچ عواقب ناجور هم 
نخواهد داشت، چون شوهر آدم مى داند كه اين فقط يك نقشه است 
براى نجات حيثيت و كسب و كار يك نويسندة همقطار، و در ضمن 

ثابت مى كند كه تو آدمى هستى متنفر از بى عدالتى.

من منتظر نشسته ام تا ِست بگويد كه آيا موافق است يكصد و بيست 
هزار واژة متن «رابطة پنهانى» را كه من ديروز، پس از «حفظ» و 
ذخيره كردن تمامى آن در يك بخش جداگانه، در سيستم [وردز] ، 
آن را از كامپيوترم خارج كردم، از نو ، به عنوان يك داستان تازه 
توى دل كامپيوتر من درج كند- و دقيقَا با همان تعداد واژگان كه 

نوشته هاى من دارند..    
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نگاهي به دنياى شعر جهان 
در سالي كه گذشت

سال  يك  ادبى  ژانرهاى  ديگر  مثل  نيز  شعر  جهان 
پركار را تجربه كرد و در گوشه و كنار جهان، منشاء 

فعاليت هاى متعدد ادبى شد.-
ايرينا  خانم  ايران(ايبنا)،  كتاب  خبرگزارى  گزارش  به 
بوكووا مدير كل يونسكو در پيامى كه به مناسبت 21 

به  كرد،  منتشر  شعر  جهانى  روز  فروردين)  مارس(2 
تجليل از جايگاه شعر در زندگى امروز پرداخت و در 
پيام خود شعر را يكى از واالترين اشكال بيان فرهنگى 
و زبانى خواند... كه اغلب به ما كمك مى كند تا هويت 

فردى خودمان را خلق كنيم. 

چهره برجسته سال 
بدون شك گونتر گراس با اشعار خود برترين چهره 
 84 نويسنده  و  شاعر  اين  بود.   2012 سال  شعرى 
ساله آلمانى و برنده جايزه ادبى نوبل، از اوايل سال 
سال 2012  آلمانى  روزنامه  يك  در  شعرى  انتشار  با 
را به سالى بد براى رژيم صهيونيستى بدل كرد و با 
گفت وگوهايى كه پس از آن به راه افتاد، خشم رژيم 
و  نكرد  بسنده  هم  اين  به  او  برانگيخت.  را  اسراييل 
اواسط سال اعالم كرد يك كتاب شعر اسراييل ستيز را 
منتشر مى كند. كتاب شعر جديد او كه شامل اشعارى 
با محتوايى ضد رژيم صهيونيستى است با نام «آين 
تاگزفليگن» (حشره اى يك روزه) منتشر شد. او در اين 
كتاب 87 شعر داشت كه برخى از آن ها در قدردانى 
هسته اى  تجهيزات  وجود  كه  وانونو»  «مردخاى  از 
اسراييل را افشا كرد و به اين دليل سال ها در زندان به 
سر برد، سروده شده بود. وى اوايل سال نيز با شعر 
«آنچه بايد گفته شود» عليه دولت اسراييل وارد عمل 
شد و موجب شد تا مقامات صهيونيستى ورود گراس 
گراس  كنند.  ممنوع  را  اشغالى  هاى  سرزمين  خاك  به 
در اين قطعه شعر، اسراييل و سالح هاى اتمى اش را 

تهديدى براى صلح جهانى و ايران دانست. 

مهم ترين جوايز شعرى 
جايزه  عنوان  با  بريتانيا  شعرى  رقابت  مهم ترين 
فوروارد با اعالم اسم يورى گراهام از ميان فهرست 
نهايى اين رقابت، شاعر برتر اين كشور در سال 2012 
را معرفى كرد. خانم گراهام نخستين زنى بود كه برنده 
شعر  پوليتزر  جايزه  او  شد.  شعرى  معتبر  جايزه  اين 
را هم قبال دريافت كرده و بنياد شعر آمريكا از او به 
عنوان «احتماال مهم ترين شاعر آمريكايى نسل پس از 
جنگ» ياد كرده است. وى براى دوازدهمين مجموعه 
را  پوندى  هزار  جايزه 10  اين  نام «مكان»  به  شعرش 

از آن خود كرد. 

جايزه  برنده  عنوان  به  بروكلين  از  دانلى»  «تيموتى 
شهروند  وى  شد.  انتخاب  تافتز»  «كينگزلى  شعر 
بروكلين و استاد دانشگاه كلمبياست و با اين موفقيت 
جايزه ساالنه 100 هزار دالرى كينگزلى تافتز را كه از 
بزرگترين جوايز شعر آمريكاست، دريافت كرد. او اين 
جايزه را براى دومين كتابش با عنوان «همكارى ابر» 
دريافت كرد كه شامل اشعار فيلسوفانه اما غيرانتزاعى 
دانشگاه  سوى  از  تافتز  شعر  جايزه  است.  شاعر  اين 

كلرمونت اهدا مى شود. 

برنده  عنوان  به  اسكاتلندى  شاعر  برنسايد»  «جان 

جايزه معتبر شعر «تي. اس. اليوت» انتخاب شد. گروه 
زيبايى  با  كتابى  را  برنسايد  شعر  مجموعه  داورى 
كودكي،  خاطرات  پرقدرت،  عشقى  مسحوركننده، 
 15 جايزه  و  خواند  تنهايي  و  انسان ها  آرزوهاي 
معتبر  جايزه  اين  دالر)  هزار  (معادل 23  پوندى  هزار 

بريتانيايى را به اين شاعر اهدا كرد. 

شعر  جايزه  گرانترين  كه  كانادا  گريفين  شعر  جايزه 
جهان است، برنده سال 2012 خود را انتخاب كرد و 
با معرفى كن باب استاك از تورنتو و ديويد هارسنت 
از بريتانيا به عنوان برندگان امسال در دو بخش شعر 
ملي و شعر بين المللي، جايزه 65 هزار دالرى خود را به 
آن ها اهدا كرد. باب استاك 42 ساله اين جايزه را براي 
مجموعه شعري اش با عنوان «هچت متديست» دريافت 
كرد و هارسنت نيز اين جايزه را براي مجموعه شعري 
اش با عنوان «شب» دريافت كرد. در 12 سالي كه از 
اهداي اين جايزه مي گذرد، در دو بخش شعر كانادا و 
مى  انتخاب  چهره ها  برترين  سال  هر  الملل  بين  شعر 
شوند و به هر يك جايزه 65 هزار دالري اهدا مى شود. 

بين  جايزه  برنده  عنوان  آمريكايى  شاعر  كنى  آدل 
مهم»  «چيزهاى  عنوان  با  كتابى  براى  را  شعر  المللى 
«چيزهاى  كرد.  دريافت  شد،  منتشر  گذشته  پاييز  كه 
مهم» دربرگيرنده مجموعه اى از شعرهاى اين شاعر 
است كه به خاطرات، مرگ و بقا ارتباط پيدا مى كنند. 
اين بانوى شاعر كه نويسنده 23 كتاب شامل مجموعه 
جهان  سراسر  در  است،  غيرداستانى  آثار  و  شعر 
جايزه  و  مرتون  شعر  جايزه  و  است  شده  شناخته 
هندرسون را در كارنامه اش دارد. او استاد نويسندگى 
زمينه  همين  در  تدريس  به  نيز  اكنون  و  بود  خالق 

مشغول است. 
شعر  ملى  جايزه   2012 برنده  عنوان  به  پرير»  «آن 
فرانسوى انتخاب شد و جايزه اش را از فردريك ميتران 
وزير وقت فرهنگ فرانسه در پاريس دريافت كرد. اين 
شاعر سوييسي فرانسوي زبان چهره اى صاحب نام 
است كه هفتاد سال از عمرش مى گذرد. وى به عنوان 
فرانسوي  معاصر  شعر  برجسته  چهره هاي  از  يكي 
در  گاليمار  انتشارات  به  متعلق  فوليو  نشر  سوي  از 
سال 2000»  براي  برگزيده  شاعر  كتاب «20  فهرست 
جاى داشت. جايزه بزرگ ملي شعر فرانسوي از سال 
1981 و توسط وزارت فرهنگ فرانسه راه اندازي شد. 

جايزه بين المللى شعر ادوين مورگان هم از جن هدفيلد 
سال 2012  در  المللى  بين  رقابت  اين  برنده  عنوان  به 
نام برد. شعر اين شاعر جوان با عنوان «بچه ها» در 
شاعران  پترسون  دان  و  فرگوسن  گيليان  كه  رقابتى 
برجسته داورى آن را برعهده داشتند، به عنوان برنده 
جايزه پنج هزار پوندى اين رقابت انتخاب شد. هر دوى 
اين شاعران گفتند شعر او را براى «قدرت آشفتن» آن 
تحسين مى كنند. اين جايزه امسال پنجمين سال خود 

را پشت سر گذاشت. 

وايتبرد  چون  معتبري  جايزه هاي  برنده  النگى  مايكل 
براى   2012 دى.ال.آر  شعر  جايزه  برنده  عنوان  به 
پنج  جايزه  اين  شد.  معرفى  در»  «صد  شعر  مجموعه 
آيريش  نشريه  پشتيبانى  به  سال  هر  يورويى  هزار 
و  شود  مى  رتداوناهدا  الگر  شهر  شوراى  و  تايمز 
بهترين  به  و  است  برخوردار  ساله  هفت  سابقه اى  از 

مجموعه شعر يك شاعر ايرلندى تعلق مى گيرد. 
جايزه بلمن سوئد كه به بهترين اثر شعر سال اهدا مى 
سوئدى  شاعر  و  نويس  نمايشنامه  نورن  شود،الرس 
سال  جايزه  اين  كرد.  انتخاب  سال  برنده  عنوان  به  را 
به  و  شد  تاسيس  زورن  اما  و  اندرسن  توسط   1920
بهترين اثر شعرى سال سوئد اهدا مى شود و ارزش 

آن 250 هزار كرون است. 
با  خود  شعر  كتاب  نخستين  براى  گومتس  الكساندر 
جايزه  برنده  عنوان  به  ها»  طرح  با  «حركت  عنوان 
هايدلبرگ  شهر  برنتانو  كلمنس  يورويى  هزار   10
با  گومتس  الكساندر  شد.اشعار  برگزيده  ادبيات  براى 
شفافيتى اسرار آميز مخاطب را شيفته مى كند. ابيات 
زندگى  عناصر  ميان  در  استادانه  شكل  به  اثر  اين 
روزمره و يك بيگانگى خيالى همچون رنگين كمان مى 

درخشد. 

براى  را  وودكاك  جورج  جايزه  مارلت  دافته 
كرد. دريافت  ادبى  فعاليت  عمر  يك  دستاوردهاى 

در  ادبى  دستاوردهاى  از  تجليل  براى  كه  جايزه  اين 
كانادا اهدا مى شود، هر سال از سوى كتابخانه عمومى 
ونكوور و با همكارى انجمن كتاب جهانى پاسيفيك به 
برنده آن سال تعلق مى گيرد. امسال در نوزدهمين سال 
برگزارى اين جايزه دافنه مارلت اين جايزه پنج هزار 
دالرى را به خانه برد. اين بانوى شاعر، مقاله نويس و 
منتقد بيش از همه براى مجموعه شعرهايش با عنوان 

«لمس زبان من» سال 1984 و شعرهاى غنايى شامل 
«آنا هيستوريك»  سال 1977 و «داده شده» سال 2008 

شناخته شده است. 
«نورا بوسونگ» نويسنده و شاعر 30 ساله به عنوان 
برنده جايزه «پترهوچل» 2012 براى شعر آلمانى زبان 
به ارزش 10 هزار يورو انتخاب شد. اين جايزه بيش 
از هر چيز براى كتاب شعر «تابستان پشت ديوار» به 
او تعلق گرفت. هيات داوران اين كتاب را يكى از آثار 
برجسته سال پيش ناميدند. اين جايزه از سال 1983 
اهدا مى شود و يادآور «پتر هوچل» شاعر آلمانى است 

كه از سال 1903 تا 1981 مى زيست. 

راه اندازي جوايز جديد شعر 
مجله والروس كانادا با راه اندازي يك جايزه شعر به 
برآمد.  شاعران  ترغيب  پي  در  دالر،  هزار  پنج  ارزش 
شد.  راه اندازي  جكمن  هال  بنياد  سوي  از  جايزه  اين 
شهر ويسبادن مركز ايالت هسن آلمان نيز در اواخر 
راه  عنوان «اورفيل»  با  را  جديد  شعر  جايزه  يك  بهار 
اندازى كرد. اين جايزه 10 هزار يورويى توسط «ايلزه 
سال  كه  آلمانى  شاعر  كونل»  «گئورگ  بيوه  كونل» 
دو  هر  است  قرار  و  شد  راه اندازى  درگذشت   1991
به  آثارشان  با  كه  شود  اهدا  شاعرانى  به  يكبار  سال 
مثل  سياسى  مدهاى  با  و  پردازند  مى  گيرى  موضع 

مدهاى سبكى مقابله مى كنند. 

آفريقا  شعر  از  حمايت  براى  جديد  ادبى  جايزه  يك 
اين  مالى  ارزش  شد.  ايجاد  برونل  دانشگاه  توسط 
جايزه سه هزار پوند است كه براى توسعه و تشويق 
شعر آفريقا پايه گذارى راه اندازى شد. اين جايزه به 
شاعرانى تعلق مى گيرد كه متولد آفريقا يا شهروند هر 
شهر آفريقايى باشند و يا در هر جاى جهان از والدينى 

آفريقايى متولد شده باشند. 

جايزه شعر اميلي ديكنسون كه در سال 2012 نخستين 
دور خود را تجربه كرد، نيز هيلي ليتهاوزر را به عنوان 
برنده نخستين دور اين جايزه معرفي كرد.اين جايزه 
براي گراميداشت شاعران آمريكايي كه حداقل 40 ساله 
انتشار  براي  را  شعرشان  مجموعه  نخستين  و  باشند 
آماده كرده باشند، از سوي بنياد شعر آمريكا، اهدا مي 

شود. ارسوال كرشل نويسنده و شاعر 65 ساله آلمانى 
نيز به عنوان نخستين برنده جايزه شعر تازه تاسيس 
معرفى  يورو  هزار   10 ارزش  به  كشورش  «اورفيل» 
شد.او براى دو كتابش با نام هاى «صداهايى از هسته 
محكم» و «ناگهان تاريكى روشن مى شود» به عنوان 

برنده اين جايزه انتخاب شد. 

جشنواره هاى شعر 
ژوئن  اول  از  برلين  شهر  المللى  بين  سنتى  فستيوال 
كشور   44 از  هنرمند   180 حضور  با  خرداد)   12)
جوان  شاعر   28 جشنواره  اين  در  شد.  افتتاح  جهان 
به  ادبى  آثار  با  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاى  از 
مسايل و مشكالت بزرگ آينده اين قاره سبز پرداختند. 
شركت  جمله  از  يونان  و  آفريقا  سوريه،  از  شاعرانى 

كنندگان در اين جشنواره بودند. 
جشنواره بين المللى شعر در اندونزى پس از يك دهه 
از 14كشور  شاعرانى  شد.  برگزار  بهار  اواخر  تاخير 
از جلمه آلمان، آفريقاى جنوبى، ايالت متحده، ايسلند ، 
استراليا و هندوستان در اين جشنواره دو روزه كه در 
شهرهاى سارابايا، ملنگ ، پكالونگان و مگلنگ برگزار 
سال  در  بار  نخستين  رويداد  اين  كردند.  شركت  شد، 

2002 برگزار شد. 
برگزارى  جريان  در   2012 سال  در  ارالنگن  شهر 
روزنامه   ، نويسنده   60 ميزبان  خود  شعر  جشنواره 
 26 تا   23 از  جشنواره  اين  بود.  ادبى  منتقد  و  نگار 
آگوست (2 تا 5 شهريور) برگزار  شد و ميزبانى حدود 

10 هزار بازديد كننده را در كارنامه اش ثبت كرد. 
با  سپتامبر   11 استانبول»  شعر  بين المللى  «فستيوال 
درهاى  خارجى  شاعر   12 و  ترك  شاعر   12 حضور 
دوستان  شعر  روى  بر  روز  چهار  مدت  به  را  خود 
هاى  جشنواره  ترين  مهم  از  يكى  فستيوال  گشود.اين 
 40 از  شاعر   200 ميزبان  كنون  تا  و  است  تركيه 
كشور بوده است. هلند به مناسبت 400 سال برقرارى 
روابط ديپلماتيك با تركيه، مهمان افتخارى امسال اين 

جشنواره بود0. 
مصر،  در  «طنطا»  شهر  در  الدلتا»  «ساقيه  موسسه 
21 سپتامبر جشنواره بزرگ شعر خود را با حضور 
شمارى از نويسندگان و شعراى معروف عرب افتتاح 

كرد. 
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يك دهه با «گلدن گلوب» 
 

نويسنده : كبرى حسينى لنگرودى

انجمن  فرهنگى  نهاد  كه  است  سالى  هفتادمين  امسال 
عنوان  تحت  را  جوايزى  هاليوود،  خارجى  مطبوعات 
گلدن گلوب Golden Globe به بهترين آثار سينمايى 
گلوب  گلدن  كرد.  مى  اهدا  گذشته  سال  تلويزيونى  و 
درابتدا با فاصله اى از نظر اعتبار با آكادمى معتبرترى 
عنوان  به  كم  كم  اما  داشت  برمى  قدم  «اسكار»  نام  به 
سينماى  ساالنه  زدن  محك  اين  براى  اى  زمينه  پيش 
جهان شد. به اندازه اى كه اينك به نظر مى رسد كه مى 
تواند در خط و مشى انتخابهاى اسكار تاثيرگذار شود 
كانديداهاى  نهائى  اسامى  تا  شده  موجب  امر  همين  و 
گلدن  مراسم  از  قبل  و  موعد  از  زودتر  امسال  اسكار 
كند.  كمرنگ  را  قديمى  شبهه  اين  تا  شوند  اعالم  گلوب 
هاى  آيتم  در  تنوع  طالئى»  «گوى  مهم  هاى  ويژگى  از 
بيشتر  كه  است  تلويزيونى  هاى  برنامه  نظير  مختلفى 
فستيوال هاى دنيا به جز «بفتا» كه نگاه ويژه اى يه اين 
برنامه ها دارد، فاقد آن هستند كه در ادامه اين يادداشت 
به بخش هاى مختلف جوايزگلدن گلوب، اشاره خواهيم 

كرد.
اولين جايزه اين مركز در سال 1943 به درام مذهبى«آهنگ برنادت» 
ساخته «هنرى كينگ» با بازى ماندگار «جنيفر جونز» اهدا شد.فيلمى 
شود.  مى  محسوب  سينما  تاريخ  كالسيك  شاهكارهاى  از  كه 
ارزشمندترين بخش انتخابى در اين مركز تحت عنوان «جايزه بهترين 
فيلم» همواره چشم اميد فيلمسازان داخل رقابت را به خود معطوف 
داشته است.ضمن اينكه جايزه ارزشمند ديگرى نيز در موازات جايزه 
داراى  كه  دارد  وجود  هنرى»  مشغوليت  عمر  «يك  عنوان  تحت  اول 
جايگاه ويژه اى است و هر ساله به يكى از بزرگان سينما و تلويزيون 
مطبوعات  انجمن  رسمى  سايت  در  كه  خبرى  شود.طبق  مى  اهدا 
خارجى هاليوود منتشر شده در هفتادمين مراسم گلدن گلوب جايزه 
و  سرشناس  هنرپيشه  فاستر  جودى  به  هنرى»  مشغوليت  عمر  «يك 

پركار سينماى آمريكا اختصاص يافته است.

� ساير جوايز اين فستيوال شامل:
بهترين فيلم درام، بهترين فيلم موزيكال يا كمدى،بهترين بازيگر مرد 
و زن فيلم هاى درام و كمدى موزيكال،بهترين سريال تلويزيونى و 
مكمل  نقش  بازيگر  بهترين  همراه  به  سريالها  اين  بازيگران  بهترين 
فيلمبردارى،بهترين  بهترين  زن،  مكمل  نقش  بازيگر  بهترين  مرد، 
كوتاه،  فيلم  بهترين  تدوين،  فيلم،بهترين  موسيقى  بهترين  كارگردانى، 
فيلم  بهترين  مستند،  فيلم  بهترين  زبان،  انگليسى  غير  فيلم  بهترين 
پويانمايى،بهترين صدابردارى و همچنين جايزه گلدن گلوب افتخارى 
مى شود. اما از ميان فيلم هايى كه درسال 2013 نامزد دريافت جايزه 
بهترين فيلم شده اند، فيلم سياسى «لينكلن» ساخته استيون اسپيلبرگ 
با نامزدى 7 شاخه از باالترين شانس براى دريافت جايزه برخوردار 
فيلم  و  افلك  بن  ساخته  «آرگو»  سياسى  فيلم  آن  از  است.پس  شده 
وسترن «جانگوى آزاد شده» اثر ديگرى از كوئينتين تارانتينو هر يك 
با پنج شاخه در رتبه دوم شانس، چشم اميد به جايزه دوخته بودند. 
شده  اخير  هاى  فستيوال  ساز  حاشيه  ديگر  بار  فيلم  اين  تارانتينوبا 
داستان  هيجان  پر  وسترنى  در  شده»  آزاد  «جانگوى  فيلم  است.در 
برده اى به نام جانگو را به تصوير كشيده كه پس از آزادى با كمك 
چند شكارچى آلمانى تالش مى كند همسر خود را از دست كالوين 
فيلم  اين  هاى  حاشيه  از  يكى  بخشد.  نجات  ظالم  دار  مزرعه  كندى 
اعتراض اسپايك لى كارگردان سياه پوست آمريكايى است كه ساخت 
اين فيلم را اهانت به نياكان سياهپوست خود تلقى كرده و مى گويد 
هرگز به تماشاى فيلم تارانتينو نخواهد رفت. سال گذشته،در شصت و 
نهمين برنامه گلدن گلوب در بخش فيلم هاى غير انگليسى فيلم «جدايى 
سربلندى  موجب  و  شده  گلوب  گلدن  جايزه  برنده  سيمين»  از  نادر 
ساخته   (The Descendants) فرزندان  فيلم  سال  شد.درهمان  ما 
الكساندر پاين (2012)جايزه «بهترين فيلم» را از آن خود كرد.اين فيلم 
در ژانر كمدى درام قرار دارد. پاين در اين فيلم زندگى وكيلى را به 
نام مت كينگ روايت مى كند كه با همسر ماجرا جو و تفريح دوستش 
اليزابت و دو دخترش الكساندر و اسكاتى روزگار مى گذراند تا اينكه 
آنچنان  شود  مى  شديد  مصدوميت  دچار  قايقرانى  حين  در  اليزابت 
كه پزشكان اميد چندانى به خارج شدن وى از كما ندارند.مت تالش 
مى كند جاى خالى اليزابت را در زندگى فرزندان پر كند ولى نزديكى 
بيش از پيش او به فرزند 17 ساله اش الكساندر باعث افشاى رازى 
مى شود كه زندگى مت كينگ را دچار آشفتگى مى سازد.او به خيانت 
همسرش اليزابت و اقدامات مقدماتى تقاضاى طالق او پى مى برد.مت 

پس از نوميدى پزشكان از بهبود اليزابت، جدا كردن دستگاه از بيمار 
محتضر را با نزديكان خود در ميان مى گذارد.

هشتمين  و  شصت  در  فينچر  ديويد  كارگردانى  به  اجتماعى  شبكه 
مراسم گلدن گلوب(2011) بهترين فيلم سال شد. فيلم شبكه اجتماعى 

(The Social Network) ساخته ديويد فينچر به شبكه عظيم فيس 
بوك و خالق اين شبكه پرداخته است. ماجراى اين درام درباره زندگى 
از  داستان  است.  بوك  فيس  اجتماعى  شبكه  خالق  زوكربرگ  مارك 
آنجا آغاز مى شود كه زوكربرگ پس از شكست عشقى در دانشگاه 
هاروارد در انزواى خود وب سايتى درست مى كند كه پس از مدتى 
اين ساخته وى منجر به مختل شدن سرورهاى دانشگاه مى شود و 
زوكر برگ براى مدتى از تحصيل محروم مى گردد. پس از بازگشت 
وى به دانشگاه او از طرف افرادى استخدام مى شود تا وب سايتى در 
خصوص دوست يابى بسازد كه اين وب سايت ابتدايى، مقدمه اى مى 
شود بر خلق فيس بوك بزرگ، شبكه اى كه ميليونها نفر از مردمان 

جهان را ميهمان خانه مجازى خود كرده است.
در مراسم شصت و هفتم «آواتار» به كارگردانى جيمز كامرون(2010)

در مراسم شصت و ششم «ميليونر زاغه نشين» به كارگردانى دنى 
بويل(2009)

در مراسم شصت و پنجم «كفاره» به كارگردانى جو رايت(2008)
در مراسم شصت و چهارم «بابل» به كارگردانى آلخاندرو گونزالز 

اينياريتو(2007)
انگ  كارگردانى  به  بروكبك»  «كوهستان  سوم  و  شصت  مراسم  در 

لى(2006)
مارتين  كارگردانى  به  «هوانورد»  دوم  و  شصت  مراسم  در 

اسكورسيزى(2005)
به  پادشاه»  بازگشت  ها:  حلقه  «ارباب  يكم  و  شصت  مراسم  در 

كارگردانى پيتر جكسون(2004)
در مراسم شصتم «ساعت ها» به كارگردانى استفن دالدرى (2003)

در مراسم پنجاه و نهم «يك ذهن زيبا» به كارگردانى ران هوارد(2002)
و در پنجاه و هشتمين مراسم گلدن گلوب «گالدياتور» به كارگردانى 

ريدلى اسكات در سال (2001) برنده جوايز گلدن گلوب شدند.
  

«بينوايان» موزيكال طاليي!

مراسم «گلدن گلوب» 2013 در شهر لس آنجلس برگزار شد

در هفتادمين دوره اهداى جوايز سينمايى گلدن گلوب كه در 
آمريكا برگزار شد فيلم ضد ايراني «آرگو» به كارگردانى «بن 
افلك» توانست دو جايزه بهترين فيلم و بهترين كارگردانى را 
خود  به  را  جايزه  دو  حالى اين  در  فيلم  اين  كند.  خود  آن  از 
فهرست  در  فيلم  اين  كارگردان  افلك» ،  كه «بن  داد  اختصاص 
ندارد.  جايي  امسال،  اسكار  در  كارگردانى  بهترين  نامزدهاى 
تهيه كنندگى  هاليوود،  سرشناس  هنرپيشه  كلونى»،  «جورج 
اين فيلم را برعهده داشته است. «آرگو» براى دريافت اين دو 
جايزه موفق شد تا دو فيلم تحسين شده «لينكلن» به كارگردانى 
«استيون اسپيلبرگ» و «زندگى پاى» به كارگردانى انگ لى را 

پشت سر بگذارد.
طاليى  گوى  دريافت  براى  شاخه  هفت  در  كه  درام «لينكلن»   
نامزد شده بود، در كمال تعجب، تنها توانست يك جايزه را از 
آن خود كند. «دنيل دى لوئيس»، هنرپيشه بريتانيايى و ايفاگر 
در  مرد  هنرپيشه  بهترين  عنوان  به  فيلم،  اين  در  اصلى  نقش 
رشته درام شناخته شد. منتقدان پيش تر اين درام سينمايى را 
يكى از شانس هاى اصلى اين دوره از گلدن گلوب مى دانستند. 
اما در مقابل اتحاديه مطبوعات خارجى هاليوود كه برگزاركننده 
مراسم به شمار مى رود، با اهداى دو جايزه به فيلم «جانگوى 
آزاده شده» به كارگردانى «كوئنتين تارانتينو» توجه ويژه خود 
فيلمنامه  بهترين  شاخه  در  فيلم  اين  داد.  نشان  فيلم  اين  به  را 
والتس»،  «كريستف  و  سربگذارد  پشت  را  رقيبان  توانست 
مرد  هنرپيشه  بهترين  عنوان  به  فيلم،  اين  اتريشى  هنرپيشه 

نقش مكمل، گوى طاليى را از آن خود كرد.
هنرپيشه  بهترين  جايزه  «بينوايان»  هنرپيشه  هاتاوى»،  «آن   
زن نقش مكمل را از آن خود كرد. در شاخه بهترين هنرپيشه 
مى رفت، «جسيكا  انتظار  كه  همانطور  نيز  درام  رشته  در  زن 
فيلم  در  سيا  سازمان  مامور  نقش  در  بازى  براى  چستين» 
«30 دقيقه پس از نيمه شب» اين جايزه را دريافت كرد. جايزه 
به  «بينوايان»  به  موزيكال  و  كمدى  رشته  در  فيلم  بهترين 
شد  موفق  جكمن»  «هيو  گرفت.  تعلق  هوپر»  «تام  كارگردانى 
موزيكال  و  كمدى  رشته  در  مرد  هنرپيشه  بهترين  شاخه  در 
اين جايزه را از آن خود كند. بهترين هنرپيشه زن در رشته 
«دفترچه  فيلم  براى  الورنس»  «جنيفر  نيز  موزيكال  و  كمدى 
اميدبخش» شناخته شد. فيلم «عشق» به كارگردانى «ميشائيل 
هانكه»، كارگردان اتريشى به عنوان بهترين فيلم غيرانگليسى 
معتبر  جايزه  چندين  كنون  تا  كه  فيلم  اين  شد.  شناخته  زبان 
سينمايى را كسب كرده، در همين شاخه نامزد دريافت اسكار 
رشته  در  سريال  بهترين  جايزه  «ميهن»  همچنين  است.  شده 
بهترين  جايزه  آن،  هنرپيشه  لوئيس»  «ديميان  و  برد  را  درام 

بازيگر تلويزيونى را گرفت.
 انيميشن سه بعدى «دالور» از كمپانى پيكسار نيز به عنوان 
دو  فى»،  «تينا  و  فولر»  «امى  شد.  برگزيده  انيميشين  بهترين 
را  گلوب  گلدن  مراسم  از  دوره  اين  اجراى  آمريكايى  كمدين 
برعهده داشتند. جايزه يك عمر فعاليت هنرى نيز به «جودى 

فاستر»، هنرپيشه آمريكايى تعلق گرفت. 
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پايان پايان فلسفه
  

 آلينا فلد
ترجمه: وحيد جعفرزاده درزى 

 
 نوشته پيش رو ترجمه بخشى از مقاله اى است تحت عنوان «كارل 
ياسپرس و آلن بديو در باب سرنوشت فلسفه» نوشته آلينا فلد استاد 
بين  نشريه  در  كه  نيويورك  در  هوفتسرا  دانشگاه  فلسفه  دانشكده 
المللى Existenz منتشر شده است. بخشى كه براى ترجمه انتخاب 
آلن  معاصر  فيلسوف  كلى  ديدگاه  تشريح  به  دارد  اختصاص  شده 
بديو در مورد تعريف، سرگذشت و چگونگى ادامه حيات فلسفه در 
بسيار  نحو  به  مقاله،  بخش  اين  در  نويسنده  تمركز  حاضر.  عصر 
امانتدارانه اى معطوف به كتاب مانيفست براى فلسفه بديو بوده و 
سعى كرده بدون ارائه برداشت هاى شخصى، تنها به توصيف آراى 
كالسيك  در  موارد  برخى  در  نويسنده  هرچند  بپردازد.  بديو  آلن 
نشان دادن افكار بديو اغراق مى كند و در لحن توصيفاتش، جانب 

زمان، زبان و زمانه بديو را وامى گذارد. 

� امكان، ضرورت و ميل فلسفه 

بديو در كتاب مانيفست براى فلسفه، نه تنها فلسفه معاصر را ممكن 
مى داند بلكه تاكيد مى كند فلسفه در حالت فرجامين نبوده و «در 
و  دكارت  توسط  كه  است  مدرن»ى  شاكله  در  برداشتن  گام  حال 
فلسفه  وضعيت  به  سوژه  و  حقيقت  وجود،  مفاهيم  دادن  پيوند  با 
شرايط  نيازمند  فلسفه  ضرورت  كه  دارد  مى  بيان  بديو  شد.  آغاز 
معينى است؛ شرايطى كه بيرونى و ابژكتيو (اجتماعى، ايدئولوژيك، 
مذهبى و عرفانى) نبوده و بيشتر عرضى اند، مانند رويه هاى حقيقت 
يكدست و ژنريك علم (رياضيات)، امر سياسى (ابداعات سياسى)، 

عشق و هنر(شعر). 

نشان  كه  است  فلسفى  چهره  اولين  افالطون  كند  مى  استدالل  او 
داد اين رويه هاى حقيقت به نحو موازى در انديشه، ممكن هستند. 
در  حقايق  تا  دارد  نياز  بلكه  كند  نمى  ايجاد  را  حقايق  فلسفه  خود 
هر مرتبه اى كه ممكن است مورد مطالبه قرار گيرند، وجود داشته 
باشند. ارتباط بين فلسفه، شناخت و حقيقت چيست؟ بديو مى نويسد 
حقيقت با منشاء رخدادى اش برجسته مى شود و با اينكه شناخت 
و گزاره هاى صحيح و دانش انباشتى، استلزامى به رخداد و امر نو 
ندارند اما شرطى ناگزير براى تحقق حقيقت اند: «منشاء يك حقيقت، 
(ناب)ى  رخداد  هيچ  ابتدا  از  اگر  است...  رخداد  نظام  منشاء  همان 
در وضعيت، منضم نباشد، هيچ حقيقتى وجود نخواهد داشت، مگر 
اين  به  توجه  با  بديو  واقعيت).»  با  (تصادفى  انطباق  جهت  از  تنها 
تحليل هاى هرمنوتيكى از حقيقت به مثابه امرى رخدادى (سرشت 
حقيقت ناهمگن است: حقيقت، معرفت نيست، بلكه «حقيقت حفره اى 
در معرفت ايجاد مى كند»، 37) رفته رفته به سراغ انديشه و تعريف 
فلسفه مى رود و براى انجام اين كار، چند تز را براى پاسخگويى 
پست  در  آن  امكان  و  فلسفه  با  مخالفت  در  شده  مطرح  ايرادات  به 

مدرنيته مطرح مى كند. 

� تز اول:ه ارتباط فلسفه با تاريخش، آن را فلج مى سازد. در واقع، 
تاريخ  ميان  در  آن  ساختن  افليج  همانا  فلسفه،  ركود  و  خمودگى 
ساختن  متوقف  بديو  هدف  است.  دوباره  سازى  بومى  و  شناسى 
اين روند و واداشتن فلسفه به بازگشت به ريشه هايش (راديكاليزه 

كردن خود)، اما اين بار به طريقى ديگر است. 

تبارشناسانه  حكم  از  فلسفه  انفصال  و  گسست  از  بديو  دوم:  تز   �
گرايى  تاريخ  از  را  خود  بايد  فلسفه  كه  است  آن  بر  و  كرده  دفاع 
بگسلد. او بر ضد هايدگر، «به فراموشى سپردن سريع تاريخ فلسفه 
بديو  كند.  مى  تبليغ  را  هستى»(ص115)  نسيان  سازبندى  همه  و 
قصد دارد مثل دكارت يا اسپينوزا، گفتمانى خود قانونگذار و خود 
و  تاريخ  به  ارجاع  بدون  را  فلسفه  و  نهاده  بنا  را  بخش  مشروعيت 

سرنوشتش و بدون توسل به افول متافيزيك غربى تعريف كند. 

� تز سوم: تعريفى از فلسفه وجود دارد كه بدون تغيير در طول تاريخ 
آن را از سفسطه (آنچه فلسفه نيست اما بسيار به آن شبيه است) 
متمايز ساخته است. سوفيست هاى مدرن با پيروى از ويتگنشتاين 
ادعا مى كنند وضع مقابل و بديل بنيادين تفكر، آن چيزى است كه 
بين گفتار و سكوت است نه بين صدق (حقيقت) و خطا. به اين علت 
است كه بديو فلسفه معاصر يا پست مدرن را به چشم سفسطه نگاه 
ايده  كردن  دار  خدشه  معاصر،  سفسطه  ژست  ترين  مهم  كند.  مى 
حقيقت، در زمان افول روايات سترگ تاريخى، گفتمان مترقى فديه 
و جايگزينى آن با ايده قاعده و اتوريته زبانشناختى فرمان و زوال 

تحركات يهودى در ذيل قانون است. (ص118) 

� تز چهارم: بنابراين هر تعريفى از فلسفه بايد خود را از سفسطه 
بازشناسد. از آنجا كه سوفيست باستان يا پست مدرن ادعا دارد كه 
حقيقتى وجود ندارد و مفهوم حقيقت بى فايده و مورد ترديد بوده و 
آنچه وجود دارد تنها توافق، قواعد، انواع گفتمان و بازى هاى زبانى 
است، لذا الزمه يك تعريف براى فلسفه، اتخاذ موضعى در ارتباط 
با مفهوم حقيقت است. از اين رو بديو تاكيد مى كند «مقوله حقيقت، 

مقوله مركزى هر فلسفه ورزى ممكن است.»(ص119) 

روسيه،  در  استالينيسم  تاريخى  موضع  سه  بيستم،  قرن  طول  در 
نيز  و  متحده  اياالت  در  غربى  پارلمانتاريسم  و  آلمان  در  فاشيسم 
ماركسيستى  ماترياليسم  شامل  فلسفى،  ايدئولوژيكى  مجموعه  سه 
و  نازيستى  طلبانه  جنگ  بعد  در  هايدگرى  تفكر  ديالكتيكى، 
پوزيتيويسم منطقى حلقه وين وجود داشته اند كه هر سه آنها در 
بودند.  مشترك  متافيزيك  افالطونى  شالوده  با  شديدشان  مخالفت 
تقريرات معاصر بر سر اين موضوع توافق دارند كه آنچه در تاريخ 
توسط افالطون آغاز شده بود به هنگامه پايانى اش وارد شده است. 
(ص122) بديو پايان اين پايان را اعالم كرده و مى گويد مى توان 
افالطونى ديگر را براى پشتيبانى تفكر آينده برگزيد. براى مثال اين 
را  نه افالطونى  و  را  ناسازمند  محاورات  و  آپولوژى   ِ افالطون  بار 
كه «در كتاب دهم قوانين مانند يك دستگاه سركوبگر عمل مى كند». 
بديو درگير تعريف مقوله دقيق فلسفى حقيقت در ارتباط با فلسفه 

كالسيك مى شود. 

از  اند  متشكل  فلسفه  واكنش  از  پيش  شرايط  او،  اول  تز  اساس  بر 
ظهور حقيقت در چهار هيئت رياضيات، هنر، امر سياسى و مواجهه 
عاشقانه كه اين چهار هيئت در واقعيت، مستقل از فلسفه عمل مى 
از  برآمده  عملى  بلكه  نيست  حقيقت  توليد  فلسفه،  (ص123)  كنند. 
خالى  عمًال  و  منطقًا  و  بوده  خأل  بايد  حقيقت  كه  چرا  است،  حقيقت 
باشد. عبارت بديو در باب عمل فلسفى مقوله حقيقت، ذيل اصطالح 
مركزى  مقوله  كه  آنجا  از  است:«  قرار  اين  از  تصرف»  و  «قاپيدن 
فلسفه خأل است، لذا ذاتًا كاهشى بوده و بايد حقيقت را از گيجراهه 

معنا كسر كند (بيرون بكشد).» (ص126) 
بر اين اساس، فلسفه كه مركزيتش فقدان و حفره است، عبارت است 
از عمل قاپيدن حقيقت ِ كسرشده از حضور و توالى، و به عبارتى 
است  شده  وسوسه  همواره  فلسفه  اما  معنا.  و  تاريخ  از  كسرشده 
كه عمل خودناظر بر مقوله خالى ِحقيقت را با توليد حقيقت اشتباه 
بگيرد و تسليم شدن در برابر اين وسوسه، فلسفه را در معرض آن 
چيزى قرار مى دهد كه بديو آن را «بالى ناگهان» مى خواند. اولين 
ناسازمندى  از  كه  بود  افالطون  خود  انديشه  وسوسه،  اين  قربانى 
قوانين  جنايى  تجويزات  نفع  به  اوليه،  محاورات  در  حقيقت  خالء 
ناگهان  بالياى  جوالنگاه  فلسفه  تاريخ  الگو،  اين  در  داد.  انصراف 
مكرر و عميق شونده اى بوده است كه با رژيم هاى ترور (وحشت) 
سياسى قرن بيستم به اوج رسيدند. هرگاه فلسفه خود را به مثابه 
يا  حقيقت  روند  عنوان  به  و  حقيقت معرفى نكرده  قاپيدن  عمل تهى 
شود،  مطرح  حقيقت  از  سرشار  امرى  واقع  در  و  حقيقت  از  حالتى 
بالى ناگهان به بار خواهد آمد. بالى ناگهان فلسفه به معناى بيان 

جذبه مكان، تقدس اسم و وحشت است. بنابراين، كثرت و ناهمگنى 
مورد داللت قرار  حقايق، به جوالنگاه منفردى از حقيقت كه مجازاً 

گرفته، فروكاسته شده است. 

معقول  مكان  حقيقت،  فرد  به  منحصر  جوالنگاه  افالطون،  مورد  در 
احكام،  بيانات،  اصول،  قضايا،  مثل  حقيقت  اسامى  كثرت  است. 
زيبايى و قوانين، محدود شده است به يك اسم منفرد ناب سرمدى، 

يعنى تقدس بخشى به اسم يا جسم بخشى به مقوله حقيقت. براى 
افالطون، اين تقدس بخشى، بيش تعيين كننده مثال خير است. وقتى 
خالى بودن حقيقت آشكار شود و بنابراين آنچه بيرون از حضور 
حقيقت است از بين رفته و خنثى شده باشد، آنگاه وحشت، همراه با 
قانون مرگش حاصل خواهد شد. بديو استالينيسم، سوسياليسم ملى 
(نازيسم) و دموكراسى پارلمانى امپرياليستى را به مثابه نمونه هاى 
اصلى «بالى ناگهان» واقعى و تاريخى قرن بيستم مورد اشاره قرار 
مى دهد كه همواره با خود برهانى فلسفى براى ايجاد جذبه، تقدس 
و وحشت به همراه دارند؛ وحشتى كه ابتدا براى غربيان، يهوديان 
و كمونيست ها و پس از جنگ سرد، براى غيرغربيان، مهاجران و 
راه  بايد  فلسفه  بنابراين،  شود.  مى  ايجاد  اى  فرامنطقه  شورشيان 

خود را مابين سفسطه و دگماتيسم پيش گيرد. 

فلسفى  هاى  برهان  از  حاصل  وحشت  با  مواجهه  در  سوفيست 
توليدشده توسط بالى ناگهان دگماتيك تمركزگرايى و اردوگاه هاى 
استالينيستى قرن بيستم، وجود حقيقت و امكان دستيابى به وجود 

بماهو وجود را انكار مى كند. 
دگماتيسم  افراط  ناگهان»  «بالى  وسوسه  از  كه  حالى  در  فيلسوف 
اجتناب مى كند، بايد به انكار حقيقت توسط سوفيست واكنش نشان 
كرده  خلط  وجودبخشى  با  را  حقيقت  عملى  خالء  دگماتيست،  دهد. 
كند.  مى  تبديل  منشائيت  اى  گونه  به  عقالنى،  عملى  از  را  فلسفه  و 
دگماتيست همچنين خالء عمل قاپيدن را با جذبه يك جايگاه منحصر 
به فرد حقيقت پر كرده، يكى از اسامى حقيقت را بيان كرده و حالتى 
فلسفه،  تاريخ  كند.  مى  پيشنهاد  را  داشتن  حقيقت  از  انگيز  وحشت 
تاريخ شكست دگماتيك تفكر و ترك اخالق فلسفى است. اين روند با 
ظهور رژيم هاى ترور(وحشت) قرن بيستم كه به فلسفه آسيب هاى 
جدى وارد آوردند به اوج خود رسيد و اين امر سبب بروز و توجيه 
اعتراضات و ايرادات سوفيست ها و به ويژه سوفيست هاى پست 

مدرن (به فلسفه) شد. 
بر  گذاشتن  صحه  با  معاصر،  مدرن  پست  و  آميز  سفسطه  (فلسفه 
عالج  ناهمگنى  انديشى،  سست  ساختارگشايى،  زبانى،  هاى  بازى 
گسسته،  گفتمان  يا  قطعه  عقل،  تباهى  ها،  تفاوت  و  متفاوت  ناپذير، 
آينده  و  امكان  به  بديو  (ص135)  كشد.)  مى  بست  بن  به  را  فلسفه 
فلسفه ايمان دارد؛ فلسفه اى كه مقوله مركزى اش بنا به تعريف او 
خالء حقيقت بوده و فلسفه اى كه در محاورات ناسازمند افالطونى 
وجود داشته است. اين طرز بينش، به همان اندازه كه ضدسوفيستى 
است، ضددگماتيك نيز هست. بديو بر امكان، ضرورت و ميل فلسفه 
نمود  هست  آنچه  مثابه  به  بايد  «فلسفه  گويد:  مى  و  داشته  تاكيد 
تفكر.»  براى  تعهدى  مثابه)  (به  و  سرمديت  درخشان  گشايش  يابد: 

(ص137) 
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ناصـــرالدين شاه، 
نخستين عكاس ايران

  

فرزانه نيكروح متين

لقب  و  گرفت  ياد  را  عكاسى  كه  تهرانى  نخستين  بدانيد  است  جالب 
قاجار،  پادشاه  چهارمين  داد  اختصاص  خود  به  را  عكاس  نخستين 

ناصرالدين شاه بود.

دوره  اواخر  در  بار  اولين  براى  عكاسى  دوربين  و  عكس  پيدايش   
حكومت محمدشاه قاجار توسط نظاميان و مستشاران اروپايى كه به 
تهران رفت و آمد داشتند، گزارش شده است. عكس هايى كه در ابتدا 
درباريان  و  مردم  زندگى  از  هايى  عكس  شامل  شده  گرفته  تهران  از 
قاجار بود كه متاسفانه نخستين عكس هاى برگرفته شده از ايران در 
موزه ها و مراكز فرهنگى خارج از كشور نگهدارى مى شود. با روى 
كار آمدن ناصرالدين شاه و عالقه وى به دوربين عكاسى، عكاسى از 
انحصار فرنگيان خارج شد. وى عكاسى را از شخصى فرانسوى به نام 
چاپ  و  فيلم  ظهور  عكاسى،  كار  به  خودش  آموخت.  كارليان»  «مسيو 
عكس پرداخت. از جمله عكس هاى معروفى كه ناصرالدين شاه از خود 
به جا گذاشته است، عكسى از مهدعليا (مادرشاه) و زنان حرمسرايش 
است. وى به غير از عكاسى از زنان و سوگلى هايش، از بناها، مناظر، 
بسيارى  انداخت.  مى  عكس  سياسى  زندانيان  و  ييالقات  ها،  شكارگاه 
از عكس هايى كه ناصرالدين شاه از زندانيان سياسى گرفته در آلبوم 
خانه كاخ � موزه گلستان نگهدارى مى شود و جمله «خودمان انداختيم» 
ديده مى شود. پس از ناصرالدين شاه، ساير عكس هاى برجاى مانده از 
دوران قاجار، عكس هايى از مظفرالدين شاه، محمدعلى شاه، احمدشاه 
است كه در حالت هاى مختلف ايستاده، نشسته، سوار بر كالسكه اسب 
ديده مى شود و كمتر عكسى از مناظر طبيعى در آن روزگار به ثبت 
رسيده است. با روى كار آمدن پهلوى اول، عكس هاى بجاى مانده در 
آن دوران بيشتر از احداثاث، ابنيه عمارات، پل ها، ساختمان، دانشگاه، 

خيابان كشى، شهرسازى، پارك، دانشكده، مدرسه و قشون است.

� مونتاژ عكس
ناگفته نماند كه تا مدت ها ى مديدى عكاسى در انحصار درباريان بود 
و آنها از عكس به عنوان وسيله اى جهت پيشبرد پاره اى از اهداف و 
مقاصد خاص خود استفاده مى كردندو اگر در اوايل دوربين عكاسى 
فقط به منظور گرفتن عكس هاى يادگارى و نمايش مورد استفاده قرار 
مى گرفت، به تدريج با استفاده از تكنيك هاى جديد عكاسى، عكس در 
زمينه هاى ديگر به كار گرفته شد. تا جايى كه گروهى از دربايان براى 
و  مهم  افراد  عكس  دفعات  به  سياسى  رجال  از  برخى  چهره  تخريب 
سرشناس و يا دشمنان خود را با بدن حيواناتى نظير سگ، گربه، االغ 

و... مونتاژ و درميان مردم توزيع مى كردند.

� پدر عكاسى ايران
يافت،  راه  تهران  به  درباريان  و  شاه  تفنن  براى  ابتدا  در  كه  عكاسى 
استعداد  با  و  ممتاز  شاگردان  از  اى  عده  تا  شد  اى  وسيله  بعدها 
نفر  چند  و  شوند  اعزام  اروپا  به  عكاسى  فن  آموختن  براى  دارالفنون 
از آنها بعد از مراجعت مورد توجه ناصرالدين شاه قرار گرفتند و به 
عنوان عكاسباشى در دارالخالفه مباركه ناصرى مشغول به كار شدند 
و حتى برخى از آنها در مسافرت هاى داخلى و خارجى شاه را همراهى 
مى كردند. محمدرضا بيگى، نگارنده كتاب تهران قديم، نام عده اى از 

عكاسباشيان پايتخت را به ترتيب قدمت و مسووليت برشمرده است: 
السلطنه)،  (اقبال  پيشخدمت  رضاى  آقا   � عكاسباشى  ميرزاعلى  «حاج 
عزيز خواجه (متصدى تاريكخانه و ظهور عكس)، عباسعلى بيگ (ناظم 
عكاسخانه)، معتمدالسلطان (رييس عكاسخانه)، حسنعلى (عكاسباشى)، 
و  قاجار  محمدحسين  دارالفنون)،  مدرسه  (عكاسباشى  قاجار  عبداهللا 
قاجار  عبداهللا  و  عكاسباشى  ميان حسنعلى  اين  در  ميرزا جهانگيرخان. 
سايران  به  و  بودند  آموخته  اروپا  در  را  عكاسى  كه  بودند  كسانى  از 
مى  ايران  عكاسى  پدر  را  قاجار  عبداهللا  تاريخ،  اما  دادند».  مى  آموزش 
شناسد و عكس هاى متعلق به دوران قاجار كه توسط وى تهيه شده 
است باعث ترقى و پيشرفت وى در اين رشته بيش از ساير رشته ها 

شد.

� آشنايى عوام با عكس
مردم تهران نسبت به اين ابزار فرنگى و ماحصل آن آشنايى چندانى 
نداشتند. مشاهده تصويرى از يك نفر كه دقيقا با واقعيت مطابقت داشته 

بود.  مردم  عامه  براى  آور  تعجب  و  انگيز  حيرت  بسيار  امرى  باشد 
متداول شدن عكس در ميان مردم را بايد از زمان اجبارى شدن ثبت 
احوال در تهران و ساير شهرستان ها دانست. نخستين سجل احوال كه 
بدون  اى  ورقه  بود  شده  تكليف  مردم  به  قاجار  شاه  آخرين  زمان  در 
شدن  دار  عكس  دستور  اول،  پهلوى  آمدن  كار  روى  با  اما  بود.  عكس 
سجل داده شد و مردم اجبارا با عكس و عكاسى سر و كار پيدا كردند. 
مناظر مضحك عكس گرفتن ها براى ثبت احوال، ماجراهاى خنده آورى 
مردم  از  برخى  كه  جمله  آن  از  كرده  ايجاد  روزگار  آن  تهران  در  را 

از دوربين عكاسى وحشت داشتند و حاضر به نشستن در جلوى آن 
شان  هاى  دست  با  يا  و  كردند  مى  مچاله  را  خودشان  اينكه  يا  نبودند 
صورت شان را مى پوشانيدند در نتيجه عكاسان وقت زياد را صرف 
ادا و اطوار هاى عامه مردم مى كردند و با سخنان شان به آنها قوت 
قلب مى دادند تا ترس شان از بين برود. به عنوان مثال اگر پيرمردى 
براى عكاسى مى آمد و ترس داشت، عكاس به وى مى گفت اگر دوست 
دارى مسجد آبادى يا محله تان را ببينى، تكان نخور و داخل سوراخ 
دوربين را نگاه كن كه االن آن منظره جلويت نمايان مى شود و يا اگر 
جوان بود، عكاس از وى مى پرسيد كه كدام يك از رفقايت را دوست 
اكنون  نخور،  ُجم  گفت،  مى  او  به  فالنى  داد،  مى  جواب  وقتى  و  دارى 

دوستت را داخل دوربين مى بينى.

� عكاسخانه هاى مشهور تهران قديم
تهران  عكاسخانه  تنها  تهران،  در  عكاسى  صنعت  رواج  اوان  در 
و  نداشتند  راه  آنجا  به  همگان  كه  بود  دولتى»  مباركه  «عكاسخانه 
بيشتر اشراف و اعيان به اين عكاسخانه مى رفتند. عكاسخانه مذكور 
در خيابان جبارخانه به مديريت عباسعلى بيگ بود و قيمت عكس در 
اين عكاسخانه بستگى به كوچكى و بزرگى عكس داشت. اما نخستين 
گشايش  (فردوسى)  ءالدوله  عال  خيابان  در  تهران  عمومى  عكاسخانه 
نيز  وى  بعداز  بود.  خان»  «روسى  نام  به  شخصى  به  متعلق  كه  يافت 
بين  بازار  در  اى  عكاسخانه  پرپايى  به  اقدام  ماشاءاهللا  نام  به  فردى 
داشت.  شهرت  ماشاءاهللا  الحرمين  بين  عكاسخانه  به  كه  كرد  الحرمين 
اين دو عكاسخانه مختص مردم عادى بود. زنان تهرانى به هيچ عنوان 
راضى نمى شدند كه داخل عكاسخانه هاى عمومى بشوند و نامحرم از 

آنان عكس بيندازد.

� اولين عكاس زن
به دليل عموميت يافتن عكاسى در خانواده هاى اعيان و اشراف، چند 
نفر از زنان و دختران نيز به تجربه كردن اين صنعت نوظهور پرداختند 
و معروف ترين آنها كه نامش به عنوان اولين عكاس زن ايران به ثبت 
بود  اعتمادالسلطنه  خان  محمدحسن  همسر  السلطنه  اشرف  رسيده، 
مى  فعاليت  به  راسا  و  آموخته  محمدميرزا  شاهزاده  از  را  عكاسى  كه 
حداد  پرداخت، خانم  به عكاسى عمومى  اما نخستين زنى كه  پرداخت. 
شاهپور  ميدان  در  وى  عكاسخانه  به  عكس  گرفتن  براى  زنان  كه  بود 

مى رفتند.

� نخستين عكسى كه در شب انداخته شد
در تهران قديم، عكس ها همگى در روز و توسط نور آفتاب برداشته مى 
شد اما نخستين عكاسى كه در شب عكس گرفت، جعفر خادم بود. ابتكار 
درازى  ظرف  در  را  منيزيوم  پودر  كه  بود  صورت  اين  به  وى  جالب 
ريخته و دو طرف پودر را به سر سيم لخت برق وصل كرد و با آماده 
شدن عكس، كليد برق را زده منيزيوم مشتعل و توليد نور درخشان مى 
كرد در اين هنگام فالش به كار مى افتاد، خادم نخستين عكس در هنگام 
شب را از چهارراه حسن آباد گرفت و به دليل نبود رقيب، عكس شب 
بسيار گران و تقريبا سه برابر قيمت عكس هاى روز بود. اين عكاسخانه 
به نام خادم با آويختن تابلويى به نام «عكاس شب و روز» باعث حيرت 
از  بعد  بود  رضاخان  دوستان  از  كه  خادم  جعفر  شد.  مردم  اعجاز  و 
به سلطنت رسيدن وى به خدمت دربار او درآمد و عكاس مخصوص 

دربار شد و پسرش به نام على خادم نيز بعدها جانشين پدرش شد.

� قيمت عكس
قيمت عكس و شرايط پرداخت در آن دوران به اين گونه بود كه عكاس 
را  پول  عكس،  تحويل  بعداز  كرد.  نمى  دريافت  پرداختى  پيش  ابتدا  در 
نقدا مى گرفت. شش عكس شش در چهار فورى از يك قران تا دو قران 
و غيرفورى سه تا چهار قران و اگر همراه با كارت پستال بود براى 

مشترى پنج قران تمام مى شد.  

اوضاع اقتصادي انگليس در قرن نوزدهم
فاطمه باباخاني

 در اوايل قرن نوزدهم شهرهاى بزرگ اروپايى در وضع بدى قرارداشتند. 
چراغ هاى گاز اولين بار در پال مال لندن در سال 1807 استفاده شدند. اما 
مورد  سال 1820  در  خيابانى  گاز  چراغ هاى  از  استفاده  گسترده  شكل  به 

بهره بردارى قرار گرفت. 
 در اوايل اين سده شهرها كثيف، غيربهداشتى و مملو از جمعيت بودند. در 
قرن هجدهم گروهى از مردان كميسيون هاى بهبود را شكل دادند. آنها براى 
تميز كردن، روشن كردن و هموار كردن خيابان ها برنامه هايى را در نظر 
گرفتند. در آن زمان لندن به محله هاى مختلفى تقسيم مى شد، اما اعضاى 
كميسيون هاى بهبود تنها در محله هاى مشخصى قدرت نفوذ و تاثيرگذارى 
را داشتند. زمانى كه شهر رشد پيدا كرد محله هاى جديدى به وجود آمدند، 
مساله  اين  كند،  كسب  اعتبارى  محله ها  اين  در  نتوانست  بهبود  كميسيون 
موجب شد كه هيچ مرجعى براى تميز كردن محله وجود نداشته و زباله ها 
در گوشه اى از خيابان جمع شوند. از آنجا كه برخى از اين زباله، به شكل 
زباله هاى تر و ارگانيك بودند پس از مدتى چسبناك و سياه مى شدند، از 

آنها براى كود استفاده مى شد. 

در اوايل قرن نوزدهم چاه فاضالب بخش هاى فقير شهرهاى بزرگ فقير، 
مساله ساز شد. دير به دير خالى مى شد و موجبات بيمارى هاى واگيردار را 
پديد مى آورد. در اوايل اين قرن فقط مردم ثروتمند سرويس هاى بهداشتى 

مجهز داشتند (گرچه در اواخر اين قرن، عده بيشترى از آن بهره مند شدند) 
استفاده  بهداشتى  سرويس هاى  از  اشتراكى  شكل  به  فقير  خانواده هاى  و 
ميان  در  را  واگيردار  بيمارى هاى  غيربهداشتى،  وضعيت  اين  مى كردند. 
طبقات فقير به سرعت افزايش داد و اميد به زندگى در اين دوران كاهش 
مير  و  مرگ  كه  حالى  در  رسيد،  پايينى  سطح  به  شهرها  در  و  كرده  پيدا 
كودكان همچنان به روند رو به رشد خود ادامه مى داد. در سال هاى بين 
1831 تا 1832 و در 1848 تا 1849 بيمارى وبا در شهرهاى انگليس رواج 
پيدا كرد. اما در نيمه دوم اين قرن بود كه سيستم فاضالب لندن به راه افتاد 
و توانست تحولى در بهداشت و ريشه كن شدن بيمارى هايى نظير وبا در 

اين شهر به وجود آورد. 

دارايى در قرن نوزدهم
ما درباره وضعيت معيشتى افراد در قرن نوزدهم به نسبت قرن هاى پيش 
از آن آگاهى بيشترى داريم. در اين دوره گزارش هاى مفصلى از زندگى 
گرايش هاى  داشت،  وجود  دوران  آن  در  كه  چيزى  بدترين  شد.  تهيه  فقرا 
سنگدالنه افراد نسبت به هم بود، بسيارى از انگليسى ها به كمك كردن به 
خود بيش از هر چيزى اعتقاد داشتند. به نظر آنها هر كسى بايد به خود 
متكى باشد و از هيچ كسى انتظار كمك نداشته باشد. آنها همچنين معتقد 
بودند هر كسى اگر عقل معاش داشته باشد و به سختى كار كند مى تواند 
موفق شود. به شكل منطقى اين نگرش به اين معنا بود كه مردم فقير در فقر 
خودشان مقصر هستند. بسيارى از مردم در قرن نوزدهم ( اگر نه همه آنها) 
احساس مى كردند كه فقرا در بينوايى خود مقصرند.در پايان قرن نوزدهم 
بيش از 25 درصد از جمعيت انگلستان زير خط فقر زندگى مى كردند. 10 
غذا  خود  اوليه  مايحتاج  نمى توانستند  كه  بودند  فقير  چنان  آنها  از  درصد 

زنده  اينكه  براى  تنها  نيز  درصد  تا 20  كنند. 15  تامين  كافى  اندازه  به  را 
بمانند پول كافى داشتند، (آنها نمى توانستند كار نكنند حتى زمانى كه مريض 
بودند) اگر فردى هيچ منبع درآمدى نداشت بايد به نوانخانه يا اردوى كار 
مى رفت. اين اردوگاه ها مكانى بود كه مردم فقير از آن تنفر داشتند، در عين 
حال آنها هيچ اعتراضى نسبت به فقر خود نداشتند چرا كه فكر مى كردند 
پرسش از دولت درباره وضع معيشت شان كار نادرستى به حساب مى آيد. 
ساكنان اردوى كار نيمه قرن نوزدهم نمى توانستند لباس هاى خودشان را 
بپوشند، آنها بايد يونيفرم به تن مى كردند. زنان و مردان با وجود ازدواج 
از هم جدا بودند و بچه ها را نيز از والدين شان جدا مى كردند. ساكنان اين 
خانه ها كارهاى مشقت بارى نظير شكستن سنگ و كشيدن آن با طناب هاى 
فرسوده را انجام مى دادند. در پايان اين قرن به تدريج شرايط براى زندگى 

آنها انسانى تر شد. 
در پايان قرن نوزدهم باورهاى مردم نسبت به فقرا تغيير يافت. در سال 
1878 ويليام بوث ارتش رهايى بخشى را شكل داد كه كارهاى قابل توجهى 
را براى فقرا به انجام مى رساندند. همچنين برخى معلم ها در سال 1890 در 
برخى مكان ها شروع به دادن صبحانه و نان رايگان به بچه  ها كردند. در آن 
زمان بسيارى از بچه هاى فقير دچار سوءتغذيه بودند و معلم ها مى دانستند 
نمى توان به بچه گرسنه آموزش داد. در سال هاى 1890 همچنين بنگاه هاى 
خيريه براى تهيه كفش اين بچه ها شكل گرفت. بنگاه خيريه تالش مى كرد 
كه براى بچه ها پوتين و كفش تهيه كند (در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم 
فقراى  نوزدهم  قرن  در  نداشتند)  كردن  پا  براى  كفشى  بچه ها  از  بسيارى 
يك  عنوان  به  فقر  قرن  اين  پايان  با  اما  داشت،  وجود  انگلستان  در  زيادى 
واقعيت در زندگى انگليسى ها پذيرفته شد و تصميم به رهايى از آن گرفتند. 
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چگونه عادت 
قسم خوردن 
را ترك كنيم؟

 

اعظم ولى قيدارى

مى  تبديل  عادت  يك  به  آسانى  به  خوردن  قسم 
هايى  جمع  وسيله  به  تواند  مى  كه  عادتى  شود؛ 
كه در آنها قرار مى گيريم تشديد شود؛ مثل قرار 
شناسيم،  مى  را  آنها  كه  هايى  آدم  بين  گرفتن 
مانند خانواده. والدين با توجه دقيق مى توانند 
مانع از به وجود آمدن زمينه رشد اين عادت در 

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

راهنماى زير بهره ببريد.

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

به همين دليل رو به قسم خوردن آورده باشيد.

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

متوقف كردن آن است.

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

بدتان را براى خود روشن كنيد و آن را بنويسيد.

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

براى قسم خوردن مدت زمان در نظر بگيريد.
كنيد  بررسى  افتيد؟  مى  خوردن  قسم  فكر  به  چرا 
دارد؟  وامى  كار  اين  به  را  شما  شرايطى  چه  كه 

(عصبانى بودن، مطمئن كردن ديگران و...)

لغات  گستره  از  دادن  توضيح  براى  پنجم:  گام   �
مكالمه  يك  داشتن  براى  كنيد.  استفاده  بيشترى 

باارزش، مودبانه و قابل احترام حتما نبايد از قسم 
خوردن استفاده كرد، اگر چه اين كار هميشه چيز 
متعهد  خودتان  قول  به  ولى  شود  نمى  تلقى  بدى 
باشيد و به جاى قسم خوردن از دايره لغات وسيع 
قرار  موقعيتى  در  وقتى  كنيد.  استفاده  زبانتان 
توضيح  و  كردن  بيان  در  كرديد  حس  كه  گرفتيد 
ايد  آورده  كم  تان  احساس  يا  چيزى  واضح  دادن 

قسم  به  نياز  ديگران  كردن  مطمئن  براى  اينكه  يا 
شك  شما  هاى  صحبت  در  آنها  تا  داريد  خوردن 
نكنند همان لحظه به كلمات يا اصطالحاتى فكر كنيد 
كه بهتر و بيشتر پيامتان را به اطرافيان مى رسانند. 
قسم  كلمات  جايگزين  بتوانند  كه  كنيد  پيدا  كلماتى 

خوردن بشوند.

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

مهربان نياز داريد نه يك سخنران منتقد.

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

مى ماند و حتى خودبه خود جايگزين قسم هايتان 
مى شود.

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

عادتتان را ترك كنيد تشويقى داشته باشيد.

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

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

راه با پستى و بلندى هايى روبه رو خواهيد شد.

� نكته هاى جانبى
كنار  كامال  را  خوردن  قسم  بايد  كه  نكنيد  فكر   �

كه  دارد  وجود  هايى  موقعيت  زندگى  در  بگذاريد. 
مانند  شود  مى  خوردن  قسم  به  مجبور  انسان 
دست  از  يا  بيزارى  زا،  وحشت  دردآور،  لحظات 

دادن ها.

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

21 روز وقت تعيين كنيد كه در آن قسم نخوريد.

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

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

كار مى بينيد كه آن لحظه گذشته است.
فشار  و  عصبانيت  تواند  مى  ورزشى  تمرينات   �
روحى تان را كاهش دهد و شما را در وضعيت و 
حالت بهترى قرار دهد. از خودتان مراقبت كنيد و 

به خودتان احترام بگذاريد.
به  بياوريد  دليل  تان  اظهارات  كردن  ثابت  براى   �

جاى اينكه قسم بخوريد.
� تسليم نشويد و اگر در اين راه قسمى از دهانتان 
بيرون پريد نااميد نشويد و مطمئن باشيد كه فقط 

يك اتفاق بوده است.
� اين كار مطمئنا زمان مى برد. صبر داشته باشيد 

و حتما از خانواده و دوستان تان كمك بگيريد.

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
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نگاهى به شبكه 
فاضالب لندن

ميالدى   1247 در  انگلستان  آب  انتقال  خط  اولين 
درشهر لندن ساخته شد.توسط يك لوله بزرگ، آب 
از چشمه تى بورن به بخش هاى محدودى از مركز 
دركنار  شهر  ثروتمندان  مى يافت.  انتقال  لندن  شهر 
اين خط لوله، خانه هاى خود را بنا مى كردند و براى 
استفاده از اين آب پول پرداخت مى كردند. البته اكثر 
شهروندان لندنى تا قرن شانزدهم از آب رودخانه 

تيمز براى آشاميدن استفاده مى كردند.
هفدهم،  قرن  اوايل  در  جمعيت  افزايش  با  همراه 
مورد  آب  تامين  براى  و  يافت  افزايش  آب  مصرف 
اين  شد.  احداث  كيلومتر   64 طول  به  كانالى  نياز، 
شاير  هرفورد  منطقه  چشمه هاى  از  را  آب  كانال 
 1613 سال  در  طرح  اين  مى داد.  انتقال  لندن  به 
از  بخشى  امروز  و  رسيد  بهره بردارى  به  ميالدى 
 18 قرن  مى گيرد.در  قرار  استفاده  مورد  هنوز  آن 

افزايش  نفر  ميليون  يك  به  لندن  جمعيت  ميالدى 
يافت و تامين آب و دفع فاضالب به يكى از مهم ترين 

مشكالت لندن مبدل شد.

تعفن بزرگ
رودخانه  از  كه  فاضالبى  بوى  ميالدى   1858 در 
قدرى  به  مى شد،  متصاعد  شهر  درفضاى  تيمز 
بود،  كرده  مختل  را  لندن  در  زندگى  بودكه  متعفن 
شبكه  ساخت  به  پارلمان  شد  باعث  مساله  اين 
تاريخ  در  دوره  دهد. (اين  در  تن  لندن  در  فاضالب 
انگلستان معروف به دوره تعفن بزرگ است) در اين 
سال ها جمعيت لندن به مرز دو ميليون نفر رسيده 
به  شهرى  فاضالب هاى  از  بسيارى  همچنان  و  بود 
اولين  راه اندازى  مى شد.حتى  هدايت  تيمز  رودخانه 
توسط   1590 در  ساختمان  داخل  توالت  سيستم 
برامه  توسط  تانك  فالش  اختراع  و  هارينگتون 
درسال 1700 ميالدى بازهم نتوانست مشكالت بو 
و  شبكه ها  ايجاد  با  تنها  و  كند  حل  را  لندن  تعفن  و 
تصفيه خانه هاى فاضالب در سال هاى بعد وضعيت 

سروسامان يافت.
سيستم هاى اوليه فاضالب

 150 تنها  لندن  ميليونى  يك  شهر  براى   1805 در 
از  بسيارى  و  بود  شده  حفر  فاضالب  چاه  هزار 
غيرقانونى  طور  به  همچنان  لندنى  خانواده هاى 
كه  تيمز  رودخانه  روى  را  خود  چاه هاى  فاضالب 
سرازير  بود  لندن  آشاميدنى  آب  منبع  مهم ترين 
شيوع  و  رودخانه  آلودگى  ادامه  با  مى كردند. 
بيمارى ها، وضع به گونه اى شد كه باالخره در سال 
1848 قانون بهداشت عمومى درخصوص رودخانه 
تيمز وضع شد و در اين كميسيون تاسيس فاضالب 

لندن نيز مورد تصويب قرارگرفت.

كميسيون فاضالب لندن
 1832 سال  در  وبا  بيمارى  شيوع  خاطر  به 
با  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  لندن  فاضالب  اصالح 
در  ومير  مرگ  افزايش  و  با  و  بيمارى  فراگيرشدن 
1849 باالخره پارلمان طرح شبكه فاضالب لندن را 

وهمكارانش  اسنو  جان  فعاليت هاى  كرد.  تصويب 
دراين زمينه نقش مهمى را ايفا كرد آنها با تحقيقات 
گسترده خودبه اين نكته پى بردندكه علت وبا وجود 
عامل  بلكه  نيست،  هوا  در  آلودگى  و  بخار  ذرات 
لندن  شهر  آشاميدنى  آب  آلودگى  بيمارى،  اصلى 

است.

سيستم فاضالب لندن
به  قديم  انگليسى  زبان  )در   sever)فاضالب
است  بوده   (seaward)دريا سوى  به  معناى 
كردن  سرازير  قرن ها  خاطر  به  هم  آن  دليل  شايد 
فاضالب به سوى دريا و رودخانه ها در انگلستان 
قرن  اواخر  در  لندن  فاضالب  سيستم  است.  بوده 
مهندس  بازالگتى  جوزف  يافت.  توسعه  نوزدهم 
از  حاصل  تعفن  بوى  آنكه،  علت  به  شهرى  عمران 
تيمز  رودخانه  به  ها  خانه  فاضالب  شدن  سرازير 
براى  را  طرحى  بود؛  گرفته  بر  در  را  شهر  فضاى 
انتقال فاضالب ارائه داد. با توجه به هزينه زيادطرح 
شد؛  روبه رو  دولت  و  پارلمان  مقاومت  با  ابتدا  در 
اما با شيوع بيمارى وبا و افزايش مرگ ومير ناشى 
طرح  اين  با  شد  مجبور  پارلمان  آب  آلودگى  از 
موافقت نمايد و عمليات اجرايى شبكه فاضالب لندن 
آغازشد.اين شبكه زيرزمينى گرانقيمت فاضالب را 
محل  و  شهر  مركز  از  دور  تيمز  رودخانه  پايين  به 
شش  بازالگتى  مى كرد.  منحرف  جمعيت،  تراكم 
در  كيلومتر   160 حدود  در  مجموعا  فاضالب  خط 
امتداد رودخانه ساخت كه كار انتقال فاضالب را در 
قسمت هاى مختلف شهر انجام مى داد.بين سال هاى 
1859تا 1865 در حدود 720 كيلومتر خطوط اصلى 
فاضالب و 21000 كيلومتر خطوط فرعى فاضالب 
شبكه  اين  ساخت  براى  شد.  ساخته  و  طراحى 
عظيم فاضالب بيش از 318 ميليون عدد آجر، 7/2 
متر  هزار   670 و  خاكبردارى  مكعب  متر  ميليون 
همان  از  حاضر  شد.درحال  انجام  بتن ريزى  مكعب 
سيستم فاضالب قديمى دوران ويكتوريايى كمتر از 
يك درصد شهر لندن استفاده مى كنند. اين سيستم 
كه  زمانى  براى  اينچى)   1/4  ) ميليمتر   5/6 قطر  با 

بود.درآن  شده  طراحى  بوده  محدود  لندن  جمعيت 
به  سرازيرى  باران  آب  و  بارندگى  اگر  شرايط 
فاضالب افزايش مى يافت و به موقع پمپاژ نمى شد، 

معابر و خيابان هاى شهر را آب فرا مى گرفت.

طرح هاى آينده
براى توسعه شبكه فاضالب در شهر لندن يك تونل 
انتقال فاضالب در حال ساخت است كه مى تواند تا 
حد زيادى مشكل فاضالب اين شهر را حل كند. اين 
زير  از  كيلومتر  طول 35  به  و  متر   9 قطر  به  تونل 
بستر رودخانه تيمز عبور مى كند.هزينه ساخت اين 
تونل رقمى بالغ بر 2 ميليارد پوند برآورد مى شود 
طور  به  ساالنه  پول  مقدار  اين  تامين  براى  كه 
شهروندان  آب  قبوض  هزينه  به  پوند   12 متوسط 
لندنى اضافه مى شود. انتظار مى رود تا سال 2020 

ميالدى اين تونل به بهره بردارى كامل برسد.

شركت تيمز آب
خدمات دهنده  شركت  بزرگ ترين  آب  تيمز  شركت 
با  شركت  اين  است.  انگلستان  در  فاضالب  و  آب 
نفر  ميليون  نيم  و  هشت  پرسنل  نفر  از 5000  بيش 
هزارمشترك   600 و  ميليون   13 و  آب  مشترك 
فاضالب را تحت پوشش خدمات خود دارد. شركت 
اصلى  لوله  كيلومترخطوط  داراى 31100  آب  تيمز 
آب، 68000 كيلومتر خطوط فاضالب، 100 تصفيه 
با  مى باشد.  فاضالب  خانه  تصفيه  و 349  آب  خانه 
توزيع  اصلى  خطوط  از  درصد   20 اينكه  به  توجه 
دارد  قدمت  سال   150 از  بيش  لندن  شهرى  آب 
عمر  نيز  خطوط  كل  درصد   40 از  بيش  وهمچنين 
باالى 100 سال دارد، تعويض لوله هاى فرسوده با 
لوله هاى جديد يكى از اولويت هاى اصلى اين شركت 
سال  از  شركت  اين  طلبانه  جاه  طرح  است.دريك 
و  قديمى  لوله  خطوط  كيلومتر  از 1340  2003بيش 
فرسوده آب لندن را با خطوط جديد تعويض كرده 
از  بيش  به  مقدار  اين  سال 2010  پايان  تا  كه  است 

1815 كيلومتر خطوط جايگزين مى رسد. 

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 
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هجوم فيس بوك به 
جهان جست وجو

شبكه  در  زيادى  اطالعات  زوكربرگ 
اجتماعى گسترده اش دارد، اما آيا كاربران 
مى توانند جست وجوى موفقى در آن داشته 

باشند؟
فيس بوك حاال ديگر به پديده اى آشنا براى 
اغلب مردم سرتاسر دنيا تبديل شده است. 
درست به همين دليل هم مديران بزرگ ترين 
ارائه  با  دارند  سعى  جهان  اجتماعى  شبكه 
را  محبوبيت  اين  بهتر  و  جديد  خدمات 
همچنان حفظ كنند و با اين اوصاف است كه 
اخبار مربوط به فيس بوك براى كاربرانش 
در سرتاسر دنيا جالب توجه است. در همين 
راستا فيس بوك سه شنبه گذشته كنفرانسى 
جديدترين  از  يكى  آن  در  و  كرد  برگزار 

اركان مهم خودش را معرفى كرد.
از  زوكربرگ  مارك  كنفرانس  اين  در   
نام  به  بوك  فيس  جست وجوى  سرويس 
هرچند  كرد.  رونمايى   Graph Search
موتور  يك  را  سرويس  اين  زوكربرگ 
جست وجوى اينترنتى مانند گوگل نمى داند، 
عالوه   Graph Search سرويس  اما 
فضاى  در  جست وجو  نتايج  نمايش  بر 
جست وجوى  نتايج  نمايش  براى  فيس بوك، 
بينگ  جست وجوى  موتور  از  وب 
سرويس  مى گيرد.  كمك  هم  مايكروسافت 
كاربران  به  فيس بوك  جديد  جست وجوى 
در  جست وجو  امكان  اجتماعى  شبكه  اين 
هر  و  اخبار  شغل ،  غذا،  دوستان،  ميان 
موضوع ديگرى را كه در فيس بوك وجود 

دارد مى دهد. 
كه  است  گفته  كنفرانس  اين  در  زوكربرگ 

فرد  به  منحصر  امكانى  جديد  سرويس  اين 
ديگر سرويس هاى جست وجو  متمايز از  و 
بسيار  تكنيكى  نظر  از  آن  طراحى  كه  است 
سخت تر هم بوده است. اين سختى از نظر 
مديريت  واقع  در  بوك  فيس  عامل  مدير 
جديد  سرويس  يك  از  كاربران  انتظارات 
سرويس  اين  كيفيت  گرفتن  نظر  در  البته  و 
از  بعد  كه  است  حالى  در  اين  است.  بوده 
ماه هاى  در  بوك  فيس  سهام  قيمت  كاهش 
اخير، مديران اين شركت ناچار هستند كمى 
تا  كنند  عمل  و  بگيرند  تصميم  محتاطانه تر 
نگه  راضى  را  شركت  سهامداران  بتوانند 

دارند. 
 Graph اگرچه  كه  معتقدند  كارشناسان 
صورت  به  كه  را  بزرگى  حفره   Search
شبكه  اين  قابليت هاى  ميان  در  خالى  جاى 
اجتماعى وجود داشت پر مى كند و به نبرد 
با رقباى بزرگى خواهد رفت، اما فيس بوك 
و  تازه   رقابت  وارد  جديد  سرويس  اين  با 
جست وجوى  موتور  بزرگ ترين  با  جدى 

دنيا يعنى گوگل هم مى شود.
فيس بوك معتقد است كه اگرچه ديتابيسى 
كه در اختيار دارد به بزرگى و اندازه گوگل 
كاربران  نفر  ميليارد  يك  وجود  اما  نيست، 
فعال كه 240 ميليارد عكس و يك تريليون 
ارتباط مختلف بين آنها رد و بدل مى شود 
صورتى  به  را  جست وجو  نتايج  مى تواند 
دقيق تر، بهتر و هدفمند در اختيار كاربرانش 
قرار بدهد. اين در حالى است كه اين شبكه 
از  خارج  محتواى  نمايش  براى  اجتماعى 
تازه اى  همكارى  وارد  هم  فيس  بوك  فضاى 
با مايكروسافت شده و قرار است از موتور 

جست وجوى Bing اين شركت بهره ببرد.
خاطر  اطمينان  براى  بوك  فيس  مديرعامل 
خصوصى شان  حريم  حفظ  از  كاربران 
كل  از  درصد   10» گفت:  كنفرانس  اين  در 
ظرفيت CPU در دسترس فيس  بوك، صرف 
خصوصى  حريم  بازرسى  و  پردازش 
اين  در  بوك  فيس  مى شود.»  كاربران 
براى  مداومش  تالش  از  همچنين  كنفرانس 
جست وجو  فرآيند  كردن  راحت  و  طبيعى 
در Graph Search خبر داد و اعالم كرد 
به  را  جست وجو  تا  مى كنند  تالش  آنها  كه 
تبديل  عكس ها  در  افراد  كردن  تگ  راحتى 

كنند. 
Graph Search مجهز به قابليت تجزيه و 
نظر  اين  از  كه  است  رايج  زبان هاى  تحليل 
بر  مبتنى  اما  دارد  اپل   Siri به  شباهت هايى 

متن است نه صدا. به اين ترتيب نتايج نمايش 
داده شده براى كاربر به نوعى براى افراد 
داخل اين شبكه اجتماعى معنى دار خواهند 
بود. به عنوان مثال عكس هاى دوستان شما 
تلويزيونى  سريال  يا  عمومى  پارك  يك  در 
كه قبال اليك كرده ايد به صورت خودكار در 

فهرست كلمات كليدى قرار مى گيرند.
نتايج جست وجو هم با يك الگوريتم پيچيده 
داده  نمايش  كاربر  عاليق  براساس  و 

خواهند شد.
البته اين قابليت ها شبيه جست وجوى تحت 
تفاوت  سرويس  اين  اينجا  تا  و  است  وب 
ديگر  جست وجوى  موتورهاى  با  چندانى 
با  فيس  بوك  مى رسد  نظر  به  اما  ندارد؛ 
Linked- شبكه هاى اجتماعى ديگرى مانند

In هم وارد رقابت شده است. 
دوستان  كه  «شركت هايى  مثال  عنوان  به 
جاى  هستند  كار  به  مشغول  آن  در  شما 
مناسبى براى استخدام شدن است» يعنى به 
 Graph Searchطريق از  فيس بوك  نوعى 
اجتماعى  شبكه  مهم  قابليت هاى  از  يكى 
خودش  اجتماعى  شبكه  به  را   LinkedIn
ديگر،  مثال  عنوان  به  يا  است  كرده  اضافه 
با  كه  افرادى  جست وجوى  به  كه  قابليتى 
مى پردازد  هستند،  دوست  شما  دوستان 
اجتماعى  شبكه هاى  كار  نوعى  به  و 

دوست يابى را انجام مى دهد.
از  ديگر  يكى  هم  اماكن  جست وجوى 
كه  است   Graph Search قابليت هاى 
سرويس هاى  براى  جدى  رقيبى  به  را  آن 
مانند  غيره  و  گردشگرى  يابى،  رستوران 
حال  در  سرويس  اين  مى دهد.  قرار   Yelp
طريق  از  آزمايشى  صورت  به  حاضر 
 facebook.com/graphsearch آدرس 
با  فيس  بوك  واقع  در  است.  دسترس  در 
همان  دنبال  به  دقيقا   Graph Search
شبكه  تركيب  با  گوگل  كه  است  سيستمى 
اجتماعى +Google با ديگر سرويس هايش 
انجام دارد و از اين طريق قصد دارد نتايج 
جست وجو را براساس اطالعات ارزشمندى 
نوعى  به  دارد  اختيار  در  كاربرانش  از  كه 

هدفمند نمايش دهد.
به اين ترتيب فيس بوك ديگر تنها يك شبكه 
بزرگ،  رقيبى  به  كم  كم  و  نبوده  اجتماعى 
مهم و جدى براى موتورهاى جست وجوى 
تبديل  ياهو  و  گوگل  مانند  معتبر  و  قديمى 

خواهد شد. 

پايتخت فرهنگي اروپا؛ 
 بندر قاچاقچيان و بيكاران!

مارسي فرانسه به عنوان پايتخت فرهنگي اروپا در سال 2013 انتخاب 
شده است

آماده  گردشگرى  ميليون ها  از  پذيرايى  براى  را  خود  مارسى  بندر 
مى كند كه به قصد بازديد از كاخ ها، موزه ها و آثار فرهنگى بى شمار 
اين بندر به مركز ناحيه  رويايى «پرووانس آلپ ـ كوت دازور» سفر 
دست  به  مسيح  تولد  از  پيش  600سال  كه  شهر  اين  در  مى كنند. 
اين  طرح  است.  روييدن  حال  در  جديد  شهرى  شد،  ساخته  يونانى ها 
شهر مدرن را كه يكى از پرهزينه ترين طرح هاى ساختمانى اروپاست، 

مشهورترين معمارهاى جهان ريخته اند.

 با اين حال هنوز فضاى مسحوركننده  هنر و فرهنگ باستانى در اين 
شهر حاكم است؛ از جمله در 25 سالن پرشكوه تئاتر و اپرا، در سالن 
كنسرت قديمى «لودوم»، در مدرسه بين المللى «مارى- كلود پيتراگاال» 
بعدها  كه  دژى  بود؛  نظامى  دژ  يك  ابتدا  قلعه  اين  «ايف».  قلعه   در  و 
آن 30  بناى  كه  كاخ «لون شان»  شد.  استفاده  آن  از  زندان  عنوان  به 
ا ست  مارسى  بندر  باستانى  آثار  از  ديگر  يكى  انجاميد،  به طول  سال 
كه در سال 1860 ميالدى بر اساس طرح «آنرى اسپرانديو»، معمار 
نام آشناى آن دوران، ساخته شد. مارسى تنها شهر زيبايى هاى نادر 

و چشم اندازهاى رويايى طبيعت مديترانه اى نيست.

 اين بندر چندى است كه با مسائل و دشوارى هاى اجتماعىـ  اقتصادى 
بسيارى نيز دست به گريبان است. فقر، بيكارى و قاچاق مواد مخدر 
از جمله  اين معضالت اند. مارسى كه سومين مركز اقتصادى فرانسه 
دهه  1950  آغاز  از  ولى  داشت،  سكنه  نفر  تنها 1000  ابتدا  در  است، 
تدريج  به  الجزاير،  از  ويژه  به  مهاجران،  پى درپى  موج هاى  دليل  به 
و   1973 سال  در  نفت  بحران  از  پس  شد.  بدل  ميليونى  شهرى  به 
آغاز تنش هاى اقتصادى در اين بندر، افزايش شمار بيكاران، جنايت 
ولى  پاريس  شد.  بدل  فرانسه  مركزى  دولت  براى  معضلى  به  فقر  و 
سر  پشت  را  بحران  اين  ديگر  اروپايى  كشور  چند  مالى  پشتيبانى  با 

گذاشت و مارسى دوباره در مسير رونق و پيشرفت قرار گرفت. 
بى ثباتى هاى اقتصادى ـ سياسى قرن بيستم در برخى از كشورهاى 
اروپايى و غيراروپايى، تاثير خود را بر اين بندر كه همواره به عنوان 
دروازه  ورود مهاجران به كشور فرانسه عمل كرده است، نيز برجاى 
اين  جمعيت  درصد  حدود 40  حاضر  حال  در  كه  به گونه اى  گذاشت، 
شهر را، مهاجران ايتاليايى، روسى، اسپانيايى، ارمنى و آفريقايى تبار 

تشكيل مى دهند. 

بيش  و  هستند  كاتوليك  مارسى  شهروندان  از  نفر  هزار  حدود 600 
فعاليت  كانون  به  كه  سال هاست  مارسى  مسلمان.  نفر  هزار  از 200 
باندهاى قاچاق مواد مخدر و خريد و فروش كاالهاى غيرقانونى بدل 
براى  سرگرمى  و  آموزشى  امكانات  عدم  و  فقر  بيكارى،  است.  شده 
جوانان، از داليل اصلى فروپاشى اقتصادى ـ اجتماعى اين بندر است. 
باندهاى قاچاق در برخى از محله هاى اين شهر، نه تنها به راحتى به 
خريد و فروش مواد مخدر ادامه مى دهند، بلكه به اعمال خشونت و 

انتقام جويى هاى شخصى نيز دست مى زنند. 

در  مخدر  مواد  باند هاى  كه  فجيع  قتل هاى  رشته  يك  وقوع  پى  در 
بندر مارسى به راه انداختند، برخى از نهادها حتى از دولت فرانسه 
خواستند كه نيروى نظامى به اين شهر اعزام كند؛ درخواستى كه از 
اين  حساب  به  قتل  مورد  تاكنون 14  شد.  رد  سياسى  مقامات  سوى 
است.  رسيده  ثبت  به  پليس  خونين  درگيرى هاى  فهرست  در  باند ها، 
نرخ بيكارى در مارسى در حال حاضر به 13 درصد رسيده است و 

تنها نيمى از جمعيت فعال آن قادر به پرداخت ماليات  است.
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10 پيشرفــت مهم 
پزشكي سال 2012 به 

روايت مجله تايم

بي مصرف»  ژنتيكي  زباله  «سطل 
بي مصرف نيست

كه   DNA از  درصد  شد 98  مشخص  سال 2012  در 
ظاهرا حاوي ژن فعالي نيست و به عنوان «سطل زباله 
وظيفه اي  مي شد،  گرفته  ناديده  بي مصرف»  ژنتيكي 
از  بخش هايي  كه  داد  نشان  بررسي ها  دارد.  عهده  به 
مي رسيدند،  نظر  به  بي استفاده  اين  از  پيش  كه   DNA 
عنوان  به  و  هستند  هوشمندي  واقعا  ژنتيكي  عوامل 
شدن  فعال  ميزان  و  زمان  متابوليك»  «سوئيچ هاي 
را  اين  ژن ها  به وسيله  پروتئين ها  توليد  ميزان  و  ژن ها 
تنظيم مي كنند. به گفته دانشمندان، بدون اين سوئيچ  ها، 
هستند  كلمات  از  برهمي  و  درهم  مجموعه  مانند  ژن ها 
كه معنايي ندارند. دانشمندان از هم اكنون بهره برداري 
را  زيستي  اطالعات  شده  كشف  تازه  گنجينه  اين  از 
كنترل  براي  جديدي  راه هاي  دنبال  به  و  كرده اند  آغاز 
اين  از  استفاده  با  بيماري  ها  معالجه  حتي  احتماال  و 

سوئيچ هاي ژنتيكي هستند.

باكتري هايي كه با ما زندگي مي كنند

نه!  سلول ها؟  چيست؟  انسان  بدن  جزء  پرشمارترين 

ميكروب ها  ما  بدن  جزء  پرشمارترين  اصال!  نه  ژن ها؟ 
كه  باكتري هايي  جمله  از  ميكروب ها  شمار  هستند. 
برابر   10 مي كنند،  زندگي  ما  بدن  روي  يا  درون 
 2012 سال  در  پژوهشگران  ماست.  سلول هاي  شمار 
اولين مرحله از «طرح ميكروبيوم انساني» را به پايان 
ساكنان  شمارش  برنامه  فراگيرترين  كه  رساندند 
واقع  در  ميكروب ها  اين  اغلب  ماست.  بدن  ميكروبي 
مي كنند  كمك  غذا  گوارش  به  مثال  هستند؛  ما  دوستان 
حال  عين  در  مي شوند.  ايمني  دستگاه  تقويت  باعث  و 
درون  كه  ميكروب هايي  بيشتر  شناخت  با  دانشمندان 
در  مهمي  نقش  آنها  كه  دريافته اند  مي  كنند،  زندگي  ما 
چاقي  و  التهاب  مانند  مزمني  عوارض  و  بيماري ها 
دارند. در آينده ممكن است اين ميكروب ها نه به عنوان 
به  سودمند  ياراني  به عنوان  بلكه  ناخواسته،  مهاجماني 
ما در حل برخي از سخت ترين مشكالت بهداشتي كمك 

كنند.

از  دور  پستان  سرطان  دادن  شكست 
دسترس نيست

سرطان پستان يك بيماري پيچيده است كه مجموعه اي 
هستند  دخيل  آن  در  زندگي  سبك  و  ژنتيكي  عوامل  از 
پستاني  DNAتومورهاي  تحليل  و  تجزيه  آخرين  اما 
نشان  كه  است  اميدبخش  لحاظ  اين  از  سال 2012  در 
مي دهد اين بيماري ممكن است اندكي ساده تر از حدي 
باشد كه تصور مي شد. «اطلس ژنوم سرطان» يك طرح 
دولتي در آمريكا كه توالي ژنومي چندين نوع سرطان 
را تعيين مي كند، در اين سال بيش از 30 هزار جهش 
ژنتيكي در 510 نمونه از تومورهاي پستاني پيدا كرد. 
اين مجموعه ژن ها را مي توان به چهار نوع عمده تقسيم 
در  دخيل  ژني  جهش هاي  با  گروه ها  اين  از  يكي  كرد؛ 
اين  بنابراين  دارد  نزديكي  رابطه  تخمدان  سرطان 
احتمال وجود دارد كه داروهايي كه در درمان سرطان 
سرطان  دچار  بيماران  به  مي روند،  كار  به  تخمدان 
زيرگروه هاي  اين  از  ديگر  يكي  كنند.  كمك  هم  پستان 
ميان  در  چرا  كه  است  اين  توضيح دهنده  ژني  جهش  
كه   HER-2 گيرنده داراي  پستاني  تومور  دچار  زنان 
بدهند،  خوبي  پاسخ  هرسپتين  مانند  داروهايي  به  بايد 

گروهي از بيماران عاقبت بهتري دارند.

رشد اعضاي بدن در آزمايشگاه

ناي (مجراي هوايي كه بيني و دهان را به ريه ها مربوط 
در  كمتر  كليه،  يا  كبد  مانند  اعضايي  برخالف  مي كند)، 
فهرست  اعضاي پيوندي ديده مي شود اما با استفاده از 
سلول هاي بنيادي، مي توان آن را در آزمايشگاه رشد 
داد. پژوهشگران در انستيتوي كارولينسكاي سوئد در 
سال 2012 دومين ناي دست ساز انسان را با استفاده 
از ميكروفيبرهاي مصنوعي و مجموعه اي از سلول هاي 
بنيادي به دست آمده از مغز استخوان بيماري كه نايش 
به علت سرطان نابود شده بود، به وجود آوردند. در 
اولين مورد، از ناي به دست آمده از يك فرد فوت شده 
به عنوان چارچوبي براي رشد دادن سلول هاي بنيادي 
يك بيمار اسپانيايي استفاده شده بود اما در اين مورد 
با  ساخته شده  زمينه اي  ماده  يك  از  دانشمندان  جديد 
دادن  رشد  براي  بستري  به عنوان  زيستي  مهندسي 
چنين  از  استفاده  كردند.  استفاده  بنيادي  سلول هاي 
است  بازسازي»  «پزشكي  آينده  مسير  بيانگر  تكنيكي 
انواع،  همه  از  بنيادي  سلول هاي  از  استفاده  آن  در  كه 
پوست  از  آمده  دست  به  بنيادي  سلول هاي  جمله  از 
بيماران، اساس توليد هر نوع سلول يا بافت جايگزين 

خواهد بود.

تخمك موش دست ساز انسان

سلول هاي بنيادي گستره اي از كارهاي به ظاهر ناممكن 
كمك  ديابت،  درمان  داده اند:  قرار  ما  چشم انداز  در  را 
به افراد فلج براي راه رفتن دوباره و ترميم بافت قلبي 
آسيب ديده با حمله قلبي. اما حتي در اين حوزه توانايي 
اسپرم-  و  تخمك  حيات-  بنيادي  عناصر  بازسازي 
بسيار دور از دسترس به نظر مي رسيد ولي در سال 
2012 دانشمندان يك گام به اين هدف نزديك تر شدند.

موش-  بنيادي  سلول  نوع  دو  ژاپن  در  دانشمندان 
روزه   2 رويان هاي  از  گرفته شده  بنيادي  سلول هاي 
از  گرفته شده  برنامه ريزي شده  دوباره  سلول هاي  و 
تخمك  سلول هاي  و  گرفتند  را  بالغ  موش هاي  پوست 
لقاح  با  موفقيت آميزي  طور  به  بعد  و  ساختند  زنده 
توانستند اولين بچه موش هاي متولدشده از تخمك هاي 

ساخته شده از سلول بنيادي را به دنيا آورند.
به دنيا آمدن اين بچه موش هاي به ظاهر سالم بيانگر 

بازسازي  در  بنيادي  سلول هاي  فوق العاده  توانايي 
سلولي و بافتي است و بالقوه ممكن است به درمان هاي 

جديدي براي درمان ناباروري در انسان ها بينجامد.

اميدواري بيشتر براي درمان اوتيسم

در  اوتيسم  دچار  كودكان  والدين  براي  اميدبخش  خبر 
 2012 سال  در  پژوهشگران  كه  بود  اين   2012 سال 
به  است  ممكن  زودرس  رفتاردرماني  كردند  كشف 
عاليم  ايجادكننده  مغزي  فعاليت  الگوهاي  طبيعي شدن 
نوپاي  كودكان  از  گروهي  بررسي  كند.  كمك  اوتيسم 
فشرده  رفتاردرماني  برنامه  يك  در  كه  اوتيسم  دچار 
براي بهبود مهارت هاي اجتماعي و زباني شركت كرده 
بودند، نشان داد تغييراتي در فرآيند پردازش اطالعات 
مغز  در  اشيا  و  انسان  صورت  شناسايي  به  مربوط 
آنها ايجاد شده است. فعاليت مغزي كودكان اوتيستيك 
نسبت  غيرزنده  شي ء  يك  تصوير  ديدن  هنگام  معموال 
به زمان ديدن تصوير چهره يك زن بيشتر مي شد اما 
پس از 2 سال روان درماني، فعاليت مغزي اين كودكان 
در  مشاهده شده  مغزي  الگوهاي  به  و  شد  برعكس 
كودكان در حال رشد طبيعي شباهت پيدا كرد، به اين 
معنا كه مشاهده صورت انسان فعاليت مغزي بيشتري 
نسبت به ديدن اشياي غيرزنده در آنها ايجاد مي كرد. 
اين تغيير اين اميدواري را ايجاد مي كند كه شايد بتوان 
برخي تغييرات مغزي مربوط به اوتيسم را متوقف كرد 

يا آنها را به حالت طبيعي بازگرداند.

رمزگشايي تومورهاي كودكان

ميزان زنده ماندن كودكان مبتال به سرطان در سال هاي 
است  رسيده  درصد  تا 90  فوق العاده 80  حد  به  اخير 
و  تومورها  زودرس  شناسايي  مديون  پيشرفت  اين  و 
شامل  شناخته شده اي  درماني  شيوه هاي  از  استفاده 
عين  در  است.  پرتودرماني  و  شيمي درماني  جراحي، 
حال پزشكاني كه در «طرح ژنوم سرطان هاي كودكان» 
ميليون   65 بودجه  با  3ساله  برنامه  يك   - آمريكا  در 
عمده  سرطان هاي  ژنتيكي  توالي  تعيين  براي   – دالر 
درمان هاي  ايجاد  براي  را  زمينه  مي كنند  كار  كودكان 
عوامل  شناخت  خوشبختانه  كرده اند.  فراهم  جديد 
ژنتيكي سرطان بيانگر آن است كه مسيرهاي مشتركي 

آژانس امالك آكادمى
Academy state agency
Comercials and residential
Sales and Lettings
26 Queens Parade 
Friern Barnet Rd N11 3DA

Tell: 02083610555 -  07930315175

كافى شاپ در ناحيه West Hampstead  با اجاره و ريت كم 15000 پوند
كافى شاپ اجاره اى در ناحيه Finchley Rd اجاره اى ماهى 1300 پوند

 North Finchley  70000 رستوران فروشى با ليز طوالنى و اجاره مناسب در
پوند

پيتزاشاپ در ناحيه Cricklewood  با فروش خوب 55000 پوند
پيتزا شاپ در ناحيه Kilburn  با فروش خوب و اجاره و ريت كم 65000 پوند

كباب شاپ در ناحيه North Finchley  يا فروش 6000 پوند و اجاره و ريت 
كم 150000 پوند

ليز  با    A1-A3 شغل  هرگونه  براى    Friern Barnet ناحيه  در  خالى  مغازه 
طوالنى اجاره 15000 پوند

مغازه خالى براى هرگونه شغل در نقاط مختلف لندن با اجاره مناسب موجود 
است

براى خريد و فروش، اطالع و راهنمايى و جلوگيرى از ضرر و زيان هاى احتمالى 
آينده با ما مشورت كنيد.

براى وام مسكن و پرسونال Loan  با ما تماس بگيريد
توسط  ملك  فروش  و  خريد  سند،  تنظيم  و  مغازه  و  ملك  فروش  و  خريد  براى 

وكيل با ما تماس بگيريد.

07930315175
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«اكتبر سرخ»؛ تازه ترين 
بدافزار جاسوسي 

كشف شده
شركت كسپرسكى از طريق يكى از شركاى تجارى 

خود از اين عمليات جاسوسى باخبر شده است
از  «كسپرسكى»  رايانه اى  امنيت  روسى  شركت 
خبر  ديجيتال  جاسوسى  پيچيده  برنامه  يك  كشف 
داده است كه مدت پنج سال، بدون آنكه شناسايى 
پژوهشى  مراكز  دولتى،  سازمان  صد  چند  شود، 
و  شرقى  اروپاى  ديپلماتيك  در  نمايندگى هاى  و 
آسياى ميانه را هدف قرار داده و اطالعات و اسناد 
بسيار حساس با محتواى محرمانه را سرقت كرده 
«روكرا»  را  آن  كه  جاسوسى  بدافزار  اين  است. 
(مخفف «اكتبر سرخ») نام نهاده اند، ساختار بسيار 
را  آن  مى توان  كه  اندازه اى  تا  داشته،  پيچيده اى 
«فليم»  بدافزار  گرفت.  مشابه  «فليم»  بدافزار  با 
رايانه  امنيت  كارشناسان  سوى  از  زمان  آن  در 
گرفت  لقب  ديجيتالى  تهديد  پيچيده ترين  عنوان  به 
عامل  هاى  سيستم  است.  شده  كشف  كنون  تا  كه 
رايانه ها،  جمله  از  مختلف  دستگاه هاى  «روكرا» 
بر  مبتنى  و  نوكيا  آى فون،  هوشمند  گوشى هاى 
آمريكايى  شركت  سخت افزارهاى  نيز  و  ويندوز 
قرار  هدف  خود  ساله  پنج  عمليات  طى  را  سيسكو 
داده اند. به نوشته «كسپرسكى» قربانيان اين حمله 
ارتش،  دولتى،  شبكه هاى  و  رايانه ها  همه  از  بيش 
نيز  و  گاز  و  نفت  صنايع  هواپيمايى،  شركت هاى 
ماهه  چندين  تحقيقات  بوده اند.  ديپلماتيك  مراكز 
شمار  خصوص  در  موسسه  اين  كارشناسان 
آمار  پيچيده  بدافزار  اين  به  آلوده  سيستم هاى 
مورد)،   37) روسيه  است:  داده  دست  به  را  زير 
(15 مورد)،  آذربايجان  مورد)،   21) قزاقستان 
افغانستان  مورد)،   14) هند  (15 مورد)،  بلژيك 
(10 مورد)، ارمنستان (10 مورد) و تركمنستان (7 

مورد). نام ايران نيز با داشتن هفت مورد سيستم 
آلوده به اين بدافزار، در اين فهرست آمده است. در 
همين حال تحقيقات در مورد گسترش اين ويروس 
آمريكا،  اوكراين،  كشورهاى  كه  است  داده  نشان 
ويتنام، بالروس، يونان، ايتاليا، مراكش، پاكستان، 
ميان  در  عربى  متحده  امارات  و  اوگاندا  سوئيس، 

قربانيان اين ويروس جاى داشته اند.

جاسوسى «روكرا»  عمليات  پرده  پشت  هكرهاى   
در  حساس  اطالعات  به دنبال  رايانه ها  در  بانفوذ 
رمزگشايى  كليدهاى  يافتن  جدول،  متن،  قالب 
 ،PGP و   GNU Privacy Guard نرم افزارهاى 
بوده اند.  رمزنگارى  نرم افزارهاى  مجموعه  از 
اطالعات  نيز  و  ايميل ها  همچنين  «روكرا» 
مى شده اند ،  متصل  رايانه  به  كه  را  دستگاه هايى 
كسپرسكى  شركت  است.  مى كرده  كپى بردارى 
شركاى  از  يكى  طريق  از  كه  است  كرده  اعالم 
نامش  ماندن  مخفى  تقاضاى  كه  خود  تجارى 
شده  باخبر  جاسوسى  عمليات  اين  از  داشته،  را 
سوى  از  وارده  آسيب هاى  تحليل  و  تجزيه  است. 
اين تروجان، كارشناسان كسپرسكى را به كشف 
ردپاى ديگر قربانيان اين حمله پيچيده سوق داده 
آلوده  براى  هكرها  «روكرا»،  عمليات  در  است. 
استفاده  ابتدايى  بسيار  روش  از  سيستم ها  كردن 
ايميل هايى  آنها  كسپرسكى  گزارش  به  كرده اند. 
ارسال   Word يا  اكسل  آلوده  فايل هاى  حاوى 
كرده اند كه محتوايشان مى توانسته براى قربانيان 
ايميل ها  اين  از  يكى  محتواى  باشد.  توجه  جالب 
آگهى فروش يك خودرو دست دوم بوده كه به يك 
ديپلمات تعلق داشته است. به محض باز كردن اين 
متخصصان  است.  مى شده  آلوده  سيستم  فايل ها 
در  كه  نوشته اند  خود  گزارش  در  كسپرسكى 
دو  دست كم  رد  مى توان  شده  طراحى  بدافزارهاى 
كه  مخرب  كدهاى  ظاهرا  يافت.  را  مختلف  كشور 
از  مى كرده  اند،  سوءاستفاده  امنيتى  حفره هاى  از 

سوى هكرهاى چينى طراحى شده اند.

اين  به  و  مي انجامد  سرطان  متفاوت  انواع  ايجاد  به 
ترتيب درمان هايي كه بر يك نوع تومور موثر هستند، 
ممكن  است توموري از نوع ديگر را هم درمان كنند يا 
رشد  با  مقابله  براي  جديدي  كامال  داروهاي  مي توان 
روش هاي  اين  ساخت.  سلول ها  انواع  همه  غيرطبيعي 
ماندن  زنده  ميزان  شوند  باعث  است  ممكن  جديد 

بيماران سرطاني حتي از اين حد هم بهتر شود.

تشخيص سريع بيماري نوزادان بر اساس 
DNA

اكنون فقط 50 ساعت كافي است تا بتوان DNA يك 
كودك تازه به دنيا آمده را رمزگشايي و تفسير كرد 

در حالي كه اين كار تا پيش از اين هفته ها و حتي ماه ها 
در  نوزادي  براي  سريع  شناسايي  مي كشيد.اين  طول 
ميان  تفاوت  معناي  به  ممكن است  بحراني  وضعيت 
ژنتيكي  سريع تر  تشخيص  اين  باشد.  زندگي  و  مرگ 
 DNA توالي  تعيين  تكنولوژي  در  پيشرفت ها  به دليل 
ژنتيكي  نقصان   3500 كه  است  ابداعي  نرم افزار  و 
و  مي كند  مربوط  كودكي  دوران  بيماري هاي  به  را 
مناسب  درمان  درباره  مي دهد  امكان  پزشكان  به 

نجات بخش جان كودكان تصميم بگيرند.
بخش  در  سال  هر  كه  نوزاداني  درصد   30 حدود 
يك  مي شوند،  بستري  نوزادان  ويژه  مراقبت هاي 

توالي  تعيين  و  برده اند  ارث  به  را  ژنتيكي  بيماري 
در  ضروري  بخشي  به  است  ممكن  ژنتيكي شان 
هرچه  كار  اين  و  شود  تبديل  آنها  درماني  مراقبت 

زودتر انجام شود، بهتر است.

دارويي براي پيشگيري از ايدز

ضدويروسي،  داروي   2 از  تركيبي  ترووادا،  داروي 
 (HIV) ايدز  ويروس  ضد  بر  قوي  سالحي  به عنوان 
اولين  براي  سال 2012  در  اما  است،  مي رفته  كار  به 
از  پيشگيري  براي  آن  از  مي توان  شد  مشخص  بار 
كرد.  استفاده  هم  سالم  افراد  در  ويروس  اين  انتشار 
نتايج چند بررسي باليني نشان داد تجويز اين دارو به 
افراد غيرآلوده به ويروس ايدز مي تواند خطر عفونت 
با ويروس را در آنها كاهش دهد بنابراين سازمان غذا 
و داروي آمريكا مجوز استفاده از اين دارو را براي 
صادر   HIV با  عفونت  باالي  خطر  معرض  در  افراد 
اين  از  استفاده  هستند  نگران  منتقدان  اينكه  با  كرد. 
دارو به افزايش رفتارهاي پرخطر مانند رابطه جنسي 
عمومي  بهداشت  كارشناسان  بينجامد،  نشده  حفاظت 
از  پيشگيري  براي  جديدي  راه  عنوان  به  اقدام  اين  از 

ايدز در قدم اول استقبال كردند.

ويروس هاي ضدآكنه
از  استفاده  آتش،  با  جنگيدن  براي  راه  بهترين  گاهي 
در  رويكرد  همين  از  پژوهشگران  و  است  آتش  خود 
استفاده  نوجوانان  آكنه  با  مقابله  براي   2012 سال 
كردند. آنها ويروس هاي خنثي را به جنگ باكتري هاي 

مسوول اين عارضه پوستي فرستادند.
زندگي  پوست  عميق  منافذ  در  معموال  ويروس ها  اين 
باكتري ها  با  مقابله  براي  طبيعي  توانايي  و  مي كنند 
دارند. اين ويروس ها با وارد شدن به باكتري ها آنها 
باعث  و  مي كنند  تبديل  ويروس  توليد  كارخانه  به  را 
افزايش  مي ماند،  باقي  كه  كاري  مي شوند.  تخريبشان 
گفته  به  كه  است  پوست  در  ويروس ها  اين  شمار 
اين  حاوي  موضعي  كرم  يك  با  مي توان  پژوهشگران 
ويروس ها اين كار را انجام داد يا بتوان به سادگي اين 
مي كنند،  توليد  ويروس ها  اين  كه  را  باكتري كش  مواد 
وارد كرم كرد. در هر دو حال نتيجه پاك شدن پوست 

نوجوانان از اين باكتري ها خواهد بود.
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بهترين مناطق اسكى جهان
  

اگر بخواهيم يك پيست ايده آل انتخاب كنيم. شكى نيست كه در 
گرفت،  خواهد  قرار  اولويت  در  اروپا  هاى  پيست  هايمان  انتخاب 
جايى كه ورزش اسكى در آن پا گرفته و هنوز هم كوهستان هاى 
آن پذيراى انبوه عالقه مندان به اسكى است، اما تنها اروپا نيست 
كه مى تواند مقصد خوبى براى اسكى دوستان باشد، آنچه در زير 
مى خوانيد فهرستى از برخى از بهترين پيست هاى جهان است كه 

البته باز هم در آن اروپا جايگاه ويژه اى دارد.

� يونگ فرا سوئيس
رفتن به يونگ فرا براى اسكى شما يك تجربه شگفت انگيز خواهد 
بود. اگر براى اسكى به اين منطقه برويد، در آنجا غير از اسكى 
جذابيت هاى زيادى را خواهيد يافت. در يونگ فرا مربيانى هستند 
كه بهترين مكان ها را براى اسكى به شما معرفى مى كنند و با 
تمام شدن روز همراه جماعت اسكى بازان به استراحت خواهيد 

پرداخت. سفر با قطار ديگر جذابيت اين برنامه براى شماست.

� آسپن كلرادو
براى  باال  باامتياز  هاى  محل  از  يكى  عنوان  به  آسپن  كوهستان 
اسكى افراد مشهور و ثروتمند درآمده است. ممكن است فكر كنيد 
اين محل تنها براى كسانى كه با درآمد باال هستند طراحى شده 
باشد، اما اگر درباره اين محل تحقيق كنيد، مطمئن مى شويد كه 
بود.  خواهد  نيز  صرفه  به  مقرون  شما  براى  پيست  اين  به  آمدن 
اسكى بازان در تمام سطوح حرفه اى براى لذت بردن از كوهستان 

زيباى آسپن به اين محل مى آيند.

� كرتينا ايتاليا
ببريد.  لذت  آن  از  تابستان  در  تنها  شما  كه  نيست  جايى  ايتاليا 
را  تابستان  جذابيت  همان  كشور  اين  هم  زمستان  هاى  ماه  در 
دارد. كرتينا بهترين جا براى يك ماه عسل خوب است. سبك فوق 
منطقه  اين  ها،  اقامتگاه  ساخت  در  رفته  كار  به  ظرافت  و  العاده 
را به عنوان يكى از بهترين مناطق اسكى جهان شناسانده است. 
در پيست مركزى كرتينا 52 تله كابين اسكى بازان را به مناطق 

دلخواهشان مى برد.

� مونت بالن فرانسه
اولين بازى هاى المپيك زمستانى در سال 1924 در مونت بالن 
برگزار شد. مونت بالن بلندترين قله در رشته كوه هاى آلپ است. 
يكى  واقع  در  كنيد،  انتخاب  اسكى  براى  را  منطقه  اين  شما  اگر 
همين  كرد،  خواهيد  تجربه  را  اسكى  مسيرهاى  ترين  طوالنى  از 
محبوب  مناطق  از  يكى  عنوان  به  را  بالن  مونت  كه  است  ويژگى 
براى اسكى بازان سراسر جهان تبديل كرده است، جايى كه آنها 

مى توانند مهارت هاى خود را محك بزنند.
� كيور ژاپن

تعطيالت  خواهند  مى  كه  كسانى  براى  دارد  زيادى  جذابيت  ژاپن 
خود را براى اسكى در اين كشور بگذارنند. كيورو يكى از بهترين 
ساپرو  كيلومترى   40 در  و  است  كشور  اين  در  اسكى  مناطق 
نزديك اتارو واقع شده است. ساپورو همچنين مكان جذابى براى 
گشت و گذار است، اگر مى خواهيد تعطيالت خود را در يك مكان 
خوبى  انتخاب  كيورو  بگذرانيد،  كوهستان  در  هتلى  در  و  لوكس 

براى شماخواهد بود.

� گالمارگ هيماليا
هيجان  بسيار  شما  براى  منطقه  اين  نداريد،  ارتفاع  از  ترس  اگر 
انگيز خواهد بود، جايى كه كه آن را تا مدت هاى طوالنى در ذهن 
خواهيد داشت. گالمارگ نه تنها در زمستان به واسطه برف زياد 
واسطه  به  نيز  تابستان  در  بلكه  است،  جذاب  بازان  اسكى  براى 
قرار گرفتن بلندترين تكابين جهان در فهرست مناطق پرمخاطره 

به حساب مى آيد.  

اينجا چين ايران است!
  

است؛  ايران  سنگى  معابد  نظيرترين  بى  از  يكى  كسن  داش  معبد 
معبدى با طرح اژدها كه وقتى گردشگران آن را مى بينند تصور 
مى كنند با معبدى چينى روبرو هستند اما اين اثر تاريخى يادگارى 

از دوره ايلخانيان است
 10 در  كسن  داش  معبد  به  مشهور  زنجان،  در  اى  صخره  بنايى 
از  وير،  روستاى  نزديكى  در  سلطانيه،  شرقى  جنوب  كيلومترى 
توابع همين بخش قرار گرفته است. اين مجموعه در محوطه اى به 
شكل مستطيلى ناقص، به طول 400 متر و عرض 50 تا 300 متر 
ديده مى شود. درون اين مجموعه، سه غار نسبتا عميق در دل كوه 
كنده شده است كه كنده كارى هاى زيبايى دارند. از نقش هاى اين 
كنده كارى ها، مى توان به دو تصوير اژدها كه در مقابل يكديگر 
به شكل قرينه حك شده اند و طول هر يك 3/5 متر است اشاره 
كرد. در طرفين اين نقش ها، محراب هاى زيباى نقش دارى با طرح 
هاى اسليمى، گل و بوته و مقرنس هاى سنگى كنده كارى شده اند. 
مجموعه آثار كنده كارى اين محل، يادگار هنرمندان چينى است كه 

به فرمان اولجايتو از چين فراخوانده شده بودند.

بر اساس فرضيه اى، غارهاى «داش كسن» در دو دوره تاريخى 
جدا از هم مورد استفاده قرار گرفته است. در دوره نخستين، اين 
غار نيايشگاه آئين مهرپرستى در عهد ساسانى بوده است اما از 
هاى  نقش  كه  دوم  دوره  است.  نمانده  جاى  به  آثارى  دوره  اين 
اژدها، برگ مو، پيچك و طرح هاى اسليمى، يادگار آن دوره است، 

به دوران فرمانروايى ايلخانان تعلق دارد.
سنگ هاى سبز به كار گرفته شده در حصار ارگ سلطانيه، مطمئنا 
از محل تاريخى داش كسن (سنگ بر) بريده شده است. در نتيجه 
برش و انتقال سنگ، فضاى الزم جهت كنده كارى و دخمه سازى 
در اين محل فراهم شده و اين مكان با اندكى تغييرات به آرامگاه 
تبديل شده است. بنابراين، محوطه تاريخى داش كسن را مى توان 

در رديف آرامگاه هاى دوره ايلخانى نيز طبقه بندى كرد.
معبد صخره اى داش كسن كه به معناى سنگ تراشيده يا بريده 
سنگ است در جنوب شرقى روستاى وير در سينه كش ارتفاعات 
فن  از  استفاده  بر  عالوه  معبد  اين  در  دارد،  قرار  سلطانيه  محلى 
با  تراشى  سنگ  فن  تكامل  و  رشد  پيامد  كه  زمان  پيشرفته  آورى 
ابزار فلزى است، انتخاب مناسبترين نقطه نسبت به نقاط همجوار 
نمودار توجه و آشنايى كامل سازندگان آن با دانش زمين شناسى 
و معدنشناسى است. به نظر مى آيد هنرمندان خالق معبد صخره 
اى در خلق حجارى ها و كنده كارى هاى زيبا كه در غرب و شرق 
اين نيايشگاه گسترده شده عالوه بر مهارت در تكنيك سنگ تراشى 

از پاره اى اصول پيكرتراشى نيز الهام گرفته اند.

� اژدها نماد ظلم و پليدى
به  توجه  با  توان  مى  را  اى  صخره  معبد  اين  پيدايش  و  ظهور 
شكل معمارى (چليپايى) آن و وجود فضاهايى مانند مهرابه هاى 
مهرپرستان به سده هاى اول و دوم ميالدى بازگرداند و از سوى 
ديگر نحوه پرداخت نقوش آن متاثر است از اوضاع اجتماعى ايران 
گياهى،  هاى  طرح  اژدها،  شده  حجازى  نقوش  قمرى،  هشتم  قرن 
رديفى از بن نگاره ها روى گلدان هايى در دو سوى طاق هاللى كه 
در دهه ها و سده هاى بعد، اين شيوه تزئينى را بر گرداگرد ايوان 
هاى مساجد مى بينيم، همراه با محرابى هايى با تزئينات مقرنسى، 
به  ديگر  محتوايى  و  مفهوم  با  را  چين  و  ايران  هنر  از  اى  آميزه 

وجود آورده.
و  هنر  در  كه  كسن  داش  اى  صخره  پيكره  بر  شده  نقش  اژدهاى 

فاتح  قوم  نفوذ  با  است  پليدى  و  ستم  ظلم،  مظهر  ايرانى  انديشه 
همچون محافظ هميشه بيدار كه نشان از ارزانى، خير، بركت، دولت 

و سلطنت دارد در هنر ايران جاى مى گيرد.
الجاى  پشتكار  با  ارغونشاه،  مرگ  از  پس  معبد  اين  گيرى  شكل 
پايان  به  ولى  شد،  آغاز  خدابنده  محمد  سلطان  خواهر  خاتون، 
نرسيد. از نظر نقشه و نقوش تزئينى يكى از با ارزش ترين نمونه 
هاى معمارى صخره اى در طول تاريخ معمارى ايران به شمار مى 

رود. در اين معبد نقوشى از هنر چينى به كار رفته است.
زمره  در  متر   1/5 عرض  و  متر  پنج  طول  به  اژدها  هاى  نقش 
هاى  خم  و  پيچ  در  كه  است  معبد  اين  تزئينى  نقوش  بزرگترين 
اين  تزئينى  نقوش  ديگر  دارد.  اى  نهفته  رموز  خود  انگيز  شگفت 
معبد، تاقچه هاى بسيار فاخرى است كه در ضلع شرقى و غربى 
معبد در كنار نقوش اژدها كنده شده اند. اين تاقچه ها با مقرنس 
هاى بسيار زيبايى شكل گرفته كه يادآور استادى هنرمندان سنگ 
نوع  در  اسليميكه  نقوش  همچنين  است.  دوره  آن  در  معبد  تراش 
بيانگر  متنوع  بسيار  هاى  طرح  با  اند  شده  تراشيده  ماهرانه  خود 

فعاليت هنرمندان مسلمان در پديد آوردن اين معبد است.
در ساخت اين معبد، همواره پيروزى از تقارن طولى مد نظر بوده و 
اين تقارن در كليه بخ شهاى معبد به چشم مى خورد. معبد تاريخى 
داش كسن از سمت شمال به دشت سلطانيه و بناى تاريخى آرامگاه 

قديم  شهر  كنار  در  معبد  اين  دارد.  اشراف  خدابنده  محمد  سلطان 
سلطانيه با گنبد رفيع آن، آرامگاه چلبى اوغلو و آرامگاه مالحسن 
كاشى، در مجموع محور فرهنگى تاريخى سلطانيه را تشكيل مى 

دهد.

� چگونه به نقش اژدها برسيم؟
راه رسيدن به معبد چندان مناسب نبوده و از روستاى وير به بعد 
كامال خاكى و بدون تابلوى راهنما است. از حاشيه روستا تا معبد 
حدود پنج كيلومتر راه را بايد طى كرد كه بهتر است يكى از اهالى 
را به عنوان راهنما با خود همراه داشته باشيد؛ تا براى يافتن محل 
معبد دچار مشكل نشويد. در كنار معبد يك كانكس كوچك وجود 
دارد كه نگهبان معبد در آن زندگى مى كند. معبد باستانى «داش 
اژدها؛  معبد  شناسند:  مى  را  آن  جهانگردان  كه  آنچنان  يا  كسن» 
تاريخى  كيلومترى شهر  حدود 15  در  روستاى «وير»  حاشيه  در 
سلطانيه واقع شده كه به نقش دو اژدهاى برجسته و چند محراب 

اسالمى در دو سمت خود و به قرينه يكديگر مزين است.
هاى  نقش  وجود  دليل  به  معبد  اين  بودن  معروف  داليل  از  يكى 
در  آنوبانينى  را  آن  مشابه  هاى  نمونه  كه  است  آن  اژدهاى 
برخى  نظر  طبق  است.  نكرده  مشاهده  ايران  از  ديگرى  جاى 
باستانشناسان، قدمت اين معبد به قبل از اسالم باز مى گردد كه 
در زمان ايلخانان، نقوشى از جمله اژدها بر آن افزوده شده است.

در حال حاضر، چيز زيادى از اين معبد باقى نمانده و تنها سنگ 
هاى بزرگ و پرانده در گوشه و كنار معبد ديده مى شود. محدوده 
معبد اژدها مستطيلى و به ابعاد تقريبى 100 متر در 50 متر است 
است.  شده  ايجاد  تپه  در  حفارى  واسطه  به  آن  از  قسمت  يك  كه 
معبد در دامنه تپه اى قرار داشته و مشرف به دشت هاى وسيع و 
زيبايى است. مجموعه تاريخى داش كسن مركب از ايوان ها، نقوش 
برجسته و محوطه هاى باستانى است كه در جهات مختلف به ويژه 

نقش حجارى شده اژدها، منحصر به فرد و قابل توجه است.
كه  بخشد  مى  قوت  را  احتمال  اين  محل؛  در  مانده  جاى  به  آثار 
به  اقدام  اسالم،  دين  به  گرايش  از  بيش  «ارغون»  مغول  ايلخان 
بر  چين  و  ايران  متقابل  تاثير  و  تاثير  است.  كرده  معبدى  ساخت 
يكديگر بيش از هر محل ديگرى در اين مكان مشهود است چنانچه 
مى  متذكر  را  موضوع  اين  اژدها  نقش  و  اسليمى  هاى  طرح  تلفيق 

شود. 
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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

به ياد داشته 
باشيد فقط از 
صرافى هاى 

معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود 
استفاده نمائيد
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مى توان تن  را به  نازطبيبان 
نيازمند نساخت؟

نويد گل چوبيان 

و  كوچك  تغييراتى  با  مى توان  چگونه  سخن  ديگر  به   
را  خاطر  كه  چه  آن  هر  نيازمند  را  خويش  تن   مستمر 
حزين سازد ننماييم. با پيروى از يافته هايى  ساده،فرتتى 
را به استقبال ننشينيم و آنچنان باشيم كه زندگى  در ما 
جارى باشد و ما در او. در اين  سخن خواهيم خواند 
كه چگونه با انجام دادن رهنمود هايى نچندان دور از 
ذهن از رفتار كنونى  سبك و سياقى سازيم براى پرهيز 
از آنچه كه تن  را نامتناسب مى  سازد.كه در اين شهر 

دور به شيوه زندگى  شهره است.
اول سخن آنكه رفتار ما ،نتيجه افكار و پيرامون است 
.پس درون و بيرون  دو عامل موثر اند كه بايد پااليش 

شوند به طور منظم و هميشگى.
باشد  صورتى   به  بايد  زندگى   شيوه  آنكه،تغيير  ديگر 
رسيدن  تناسب  به  براى  بخشد.  فزونى  را  شادى  كه 
چگونه  حال  به  تا  بدانيم   بايد  افكار  و  جسمى  اندام 

رفتار كرديم.
 

آيا بدن من متناسب است؟
توده  محاسبه  اندازگيرى  شخص هاى  اولين  از  يكى 

حجمى است.
وزن(كيلو گرم)/(متر) مجذور قد=توده حجمى بدن

اين شاخص براى افراد معمولى  متعادل (بدون سابق 
تر  پايين  يا  و  باالتر  كه  است   18-25 بين  ورزشى) 

مناسب نمى باشد.
هيچ وقت، هيچ وقت (بر اساس دانش من)تغيرات سريع 
را بر خود حادث نكينيم(در اين موضوع مگر در موارد 

خاص)
 

نمك:
به  اى   گفته  ندارد  مزه  بى نمك  غذاى  ميگويند  كه  اين 
اين  كردن  گزين  جاى  براى  پس  است.  درست  غايت 

طعم معجز آسا چه بايد كرد؟
حساب  را  روزانه  چربى  و  كالرى  است  ممكن  شما 

كنيد،اما از نمك غافل ميشويد.
كمتر. خون  فشار  و  قلبى  مشكالت  يعنى   كمتر  نمك 

شده  انجام  سال   40 باالى  افراد  روى  بر  كه  تحقيقى 
نشان داده است سديم كمتر توانسته بسيا ر بر كاهش 

مشكالت ذكر شده موثر باشد.
جديد ترين يافته ها پيشنهاد مى كنند تنها 3گرم نمك در 
بيماريى هاى  احتمال  كاهش  بر  شود.كه  مصرف  روز 
ياد شده موثر است.فراموش نكنيم كه سديم در اكثر 
محصوالت  در  خصوص  دارد.به  وجود  غذاى  مواد 

فرايند شده مانند كنسرو ها، نان، ...
ميزان سديم مورد نياز بدن در روز 2300 ميلى گرم 
است.كه مساوى با 1 قاشق چاى خورى در روز است 
و در اكثر غذا هاى روزانه وجود دارد مانند سبزيجات، 

گوشت، شير، ...
براى مثآل 1 ليوان شير (237گرم) كم چرب،237ميلى  

گرم  سديم دارد.
 

 براى رسيدن به اهداف باال چه بايد كرد؟
در ماه اول تنها نمك را در هنگام طبخ اضافه كنيد .

از  و  كرده  كم  را  مصرفى  نمك  ميزان  دّوم  ماه  در 
طعم هاى ديگر (تندى ،شورى) استفاده كنيد.

در ماه سوم برچسب مواد غذاى را نگاه كنيد و مواد 
كمتر سديم دار راا انتخاب كنيد.

نخواهيد  نمك  خوردن  به  تمايلى  ديگر  چهارم  ماه  در 
داشت.

 
اخطار!

اكثر ميان وعده ها يا داراى نمك فراوان هستند و يا ما 
خودمان به آن نمك اضافه مى كنيم.مواد با سديم باال 
مانند نان سفيد، پنير، پيتزا، پاستا، چيپس، هر نوع غذا 

حاضرى   
هيچ كس، هيچ كس از دروغ خوشش نمى آيد.نمك يك 
هنر  شما  ميدهد،  تغيير  را  غذا  طعم  و  است  گو  دروغ 

آشپز را نخواهيد فهميد.
 در هفته بعد عالوه بر شورى نمك  شيرينى  قند را هم 

كنار مى گذاريم! 

مهم ترين توصيه هاي سالمت در سال 2012
سال 2012 شاهد انتشار خبر تاثيرگذاري در حوزه سالمت بوديم؛ از خطرهاي 
نشستن بيش از حد گرفته تا سالم بودن غذاهاي ارگانيك. جدا از اينكه سطح 
و  توصيه ها  پژوهش ها،  نتايج  از  انبوهي  انتشار  باشد،  چقدر  ما  اطالعات 
اختالف نظرها ممكن است پيگيري آنها را براي ما مشكل كند، چه رسد كه پس 

از يك سال آنها را به ياد داشته باشيم.  

صندلي كار شما دشمن شماست / بلند شويد و حركت كنيد!
داد  نشان  بررسي  چند  نبود.  پشت ميزنشينان  براي  خوبي  سال  امسال  خبر: 
پشت ميزنشيني يا هر سبك زندگي اي كه در آن نشستن به مدت طوالني  وجود 
بررسي ها  اين  باشد.  زيانبار  سالمت  براي  درازمدت  در  مي تواند  باشد،  داشته 
نشستن طوالني مدت را حتي در مواردي كه افراد مرتب ورزش كنند نيز با افزايش 
سرطان ها  انواع  از  برخي  و  ديابت  به  ابتال  احتمال  رفتن  باالتر  مرگ ومير،  خطر 

ارتباط دادند.
از  درصد   60 از  بيش  اگر  مي گويند  كارشناسان  كنيد.  حركت  بيشتر  توصيه: 
ساعت هاي روز را مي نشينيد - وضعيتي كه اغلب كارمندان دفتري دارند - زمان 
تغيير سبك زندگي تان فرارسيده است. روي ميز تان وسيله هشداردهنده اي (مانند 
ساعت) بگذاريد كه به شما يادآوري كند هر 30 دقيقه از جاي خود برخيزيد. به 
جاي تلفن زدن به همكارانتان، از جاي خود بلند شويد و به اتاق آنها برويد و در 
تحرك  ممكن،  ترتيب  هر  به  كنيد.  پياده روي  ناهار،  استراحت  زمان   و  ساعت ها 

داشته باشيد.

مضر  چربي هاي  سوزاندن  فكر  به  ندارد /  ضرر  قهوه اي  چربي 
باشيد!

خبر: بله، درست است، چربي قهوه اي نه تنها ضرري ندارد، بلكه داشتن بيشتر آن 
به نفع ما هم است. چند بررسي مهم در سال جاري منتشر شدند كه به يافته هاي 
جديد و جالبي درباره بافت چربي قهوه اي رسيدند. بر اساس نتايج اين بررسي ها، 
ممكن است روزي بتوان به درمان چاقي يا ديابت نوع 2 كمك كرد. همه انسان ها 
مقادير اندكي چربي قهوه اي در بدنشان دارند كه باعث تشديد سوخت و ساز، 
سوزاندن كالري ها و احتماال حساسيت بيشتر بدن به انسولين مي شود. انتظار 
ميزان  افزايش  براي  راه هايي  دنبال  به  پژوهشگران  آينده  سال هاي  در  مي رود 

چربي قهوه اي بدن ما بگردند.
به طور  مي توانند  انسان ها  آيا  كه  نيست  معلوم  دقيقا  حاضر  حال  در  توصيه: 
مقدماتي  بررسي هاي  اما  نه،  يا  دهند  افزايش  را  بدنشان  قهوه اي  چربي  طبيعي 
ورزش هاي  و  خفيف)  سرماي  (حتي  سرما  برابر  در  قرارگيري  مي دهد  نشان 
هوازي، ممكن است سودمند باشد. بهتر است بيشتر بر كاهش ميزان  چربي  سفيد 
ناسالم (چربي اي كه بسياري از ما ميزان ناسالمي از آن را در بدن خود داريم) با 

رژيم غذايي سالم و ورزش منظم متمركز شويد.

آفت كش ها بيش از آنچه تصور مي كرديم، زيانبارند
از قرار گرفتن در معرض اين سموم بپرهيزيد!

زيانبار  انسان  سالمت  براي  كشاورزي  در  استفاده  مورد  آفت كش هاي  خبر: 
هستند، اما در سال 2012 پژوهش هاي جديد آثار زيانبار بيشتري از اين مواد 
شيميايي را نشان داد. يك بررسي بي سابقه بيانگر ارتباط عجيب ميان قرارگيري 
ديگر  بررسي  يك  نتايج  بود.  غذايي  رايج  آلرژي هاي  و  آفت كش ها  معرض  در 
حتي  و  دردناك  ماهيانه  عادت   بروز  باعث  است  ممكن  آفت كش ها  داد  هشدار 
امسال  آمريكا  اطفال  متخصصان  آكادمي  شوند.  پستان  سرطان  خطر  افزايش 
در بيانيه اي اعالم كرد قرار گرفتن در معرض آفت كش ها ممكن است آسيب هاي 

قابل توجهي به بدن كودكان كم سن بزند.
شيميايي  مواد  اين  معرض  در  قرارگيري  كم كردن  براي  اقدام هايي  بايد  توصيه: 
انجام دهيد. گام اول اين است كه در صورت امكان از موادغذايي ارگانيك استفاده 
كنيد- اين توصيه به خصوص درباره اين ميوه ها و سبزي ها صادق است. سموم 
تاييدشده  تصفيه كننده  دستگاه هاي  از  مي توانيد  را  آشاميدني  آب  در  موجود 
برطرف كنيد و از فراورده هاي پاك كننده اي استفاده كنيد كه آلودگي محيط زيستي 

ايجاد نمي كنند يا به اصطالح «سبز» هستند.

برخي فراورده هاي آرايشي و بهداشتي خطرناكند
در انتخاب لوازم آرايش احتياط كنيد!

خبر: تالش براي شاداب و جوان تر كردن پوست نبايد سالمت شما را به خطر 
بيندازد. متاسفانه در سال 2012 برخي فراورده هاي مراقبت شخصي و زيبايي 
به دليل آثار زيانبارشان در صدر خبر قرار گرفتند: در گزارش سازمان غذا و 
هزار   130 كرم ها   برخي  شد  داده  هشدار  امسال  مارس  ماه  در  آمريكا  داروي 
دانشگاه  در  اخير  بررسي  يك  و  هستند  جيوه  حاوي  مجاز  ميزان  از  بيشتر  بار 
روچستر وجود فتاالت ها (ماده شيميايي اي كه باعث اختالل هورموني و افزايش 
خطر ديابت و چاقي مي شود) را در ادرار زناني كه از فراورده هايي مانند عطرها 

استفاده كرده بودند، نشان داد.
از  باشيد.  داشته  توجه  فراورده ها  اين  تشكيل دهنده  اجزاي  به  هميشه  توصيه: 
محصوالتي كه عطرهاي مصنوعي  دارند و احتماال حاوي فتاالت هستند، پرهيز 
كنيد و هر فراورده اي كه در اجزايش ماده «تريكلوسان» كه يك ماده شيميايي 
در  بگذاريد.  كنار  دارد،  وجود  است،  بسيار  بهداشتي  زيان هاي  با  ميكروب كش 
مسوول  سازمان هاي  توصيه هاي  به  ايمن  شخصي  مراقبت  فراورده هاي  مورد 

توجه داشته باشيد.

منافع امگا يكي دوتا نيست / بيشتر ماهي بخوريد
موادغذايي اي  در  كه  مغذي  چرب  اسيدهاي  اين  براي  خوبي  سال  امسال،  خبر: 
مانند ماهي، برخي از مغزهاي خوراكي و تخم مرغ يافت مي شوند، بود. پيش از 
اين درباره آثار سالمت بخش امگا3 مانند كاهش خطر حمله قلبي، موهاي سالم تر 
و قدرت مغزي بيشتر بحث شده بود. در سال 2012 يك اثرمثبت ديگر امگا3 ها هم 
كشف شد. يك بررسي بزرگ نشان داد مصرف كافي امگا3 ممكن است آثار منفي 
سموم محيطي را خنثي كند و يك بررسي ديگر بيانگر آن بود كه اين اسيدهاي 

چرب ممكن است خطر سكته مغزي را كاهش دهد.

توصيه: ماهي، تخم مرغ و ساير خوراكي هاي حاوي امگا را بيشتر مصرف كنيد 
اما اگر براي دريافت امگا3 ها قصد داريد مكمل آن را مصرف كنيد، توجه داشته 
باشيد كه يك بررسي روي چند مكمل رايج امگا3 نشان داد اين مكمل ها حاوي 

مقدار ادعايي امگا3 نيستند.

لپ تاپ تان  و  موبايل  در  نيست  بي خطر  چندان  ديجيتال  دنياي 
غرق نشويد!

تلفن هاي  از  الكترونيكي،  ابزارهاي  به  فزاينده اي  به طور  روز  هر  مردم  خبر: 
به   2012 سال  در  پژوهشگران  مي شوند.  متكي  لپ تاپ ها،  تا  گرفته  هوشمند 
عادت هاي تكنولوژيك ما هم پرداختند و به يافته  هاي ناخوشايندي درباره تأثير 
چند  از  استفاده  داد  نشان  جاري  سال  در  بررسي ها  رسيدند.  سالمت  بر  آنها 
مي گويند)  «مولتي مديا»  آن  به  اصطالحا  (كه  همزمان  به طور  الكترونيكي  وسيله 
مانيتور  صفحه هاي  نور  اينكه  و  باشد  داشته  ارتباط  افسردگي  با  است  ممكن 
ممكن است خواب را مختل كند و سالمت رواني را به خطر بيندازد و رسانه هاي 

اجتماعي مانند فيسبوك ممكن است عزشت نفس ما را جريحه دار كنند.
توصيه: موضوع اين نيست كه استفاده از اين وسايل را به كلي كنار بگذاريد، بلكه 
خاموش  را  لپ تاپ  شب ها  بدهيد.  خودتان  به  بيشتري  استراحت  زمان هاي  بايد 
صفحه  درخشندگي  حداقل  يا  بپردازيد  معمول  كتاب هاي  مطالعه  به  و  كنيد 

رايانه تان را كم كنيد و سعي كنيد هر بار فقط از يك وسيله استفاده كنيد.

سالمت  به  دارند  اختالف نظر  ارگانيك  غذاهاي  درباره  محققان 
غذاي تان اهميت بدهيد!

خبر: غذاهاي ارگانيك از غذاهاي معمول مغذي ترند. آيا اين جمله درست است؟ 
منفي  پاسخشان  بپرسيد،  استانفورد  دانشگاه  پژوهشگران  از  را  سوال  اين  اگر 
است؛ آنها امسال نتايج بازبيني پژوهش ها را منتشر كردند و براساس آن گفتند: 
از  مغذي تر  قابل توجهي  به طور  ارگانيك  غذاهاي  اينكه  درباره  قوي  «شواهدي 
غذاهاي عادي هستند، وجود ندارد.» اين يافته ها باعث بحث هاي گسترده اي شد. 
طرفداران غذاهاي ارگانيك معتقد بودند نتايج اين پژوهش قطعي نيست زيرا چند 

بررسي پيشين بيانگر بهتر بودن واقعي غذاهاي ارگانيك بوده  اند.
ارگانيك  موادغذايي  كه  است  آن  بيانگر  قانع كننده اي  فراوان  شواهد  توصيه: 
و  آنتي بيوتيك ها  و  بيشتر  موادمغذي  حاوي  كه  علت  اين  به  عمدتا  سالم ترند، 
آفت كش هاي كمتري هستند. غذاهاي ارگانيك براي محيط زيست هم بهتر هستند، 
از  خوشمزه تر  معموال  و  مي كنند  كمك  محلي  كوچك تر  مزارع  كار  ادامه  به 
موادغذايي عادي هستند كه از فروشگاه ها مي خريم. البته اغلب گران تر هم هستند.

ادامه  پستان  سرطان  زودرس  تشخيص  براي  طبي  تالش هاي 
دارد ماموگرافي را جدي بگيريد!

خبر: ماموگرافي بكنيم يا نكنيم؟ اين سوال ذهن بسياري از زنان را در سال 2012 
هنگامي كه مباحثه درباره غربالگري سرطان پستان (تشخيص زودرس سرطان 
پستان با ماموگرافي هاي ساالنه) در ميان سازمان هاي بهداشتي در آمريكا باال 
گرفت، مشغول كرد. برخي از گروه هاي پزشكي در حال حاضر توصيه مي كنند 
برخي  و  دهند  انجام  ماموگرافي  بار  يك  سال   2 هر  بعد  به  سالگي  از 50  زنان 
ديگر از گروه هاي پزشكي از انجام ماموگرافي سالي يكبار از 40 سالگي به بعد 

حمايت مي كنند.
اما  ندارند،  سوال  اين  براي  قاطعي  پاسخ  كارشناسان  هنوز  متاسفانه  توصيه: 
دهيد.  انجام  اقدام هايي  پستان  سرطان  از  پيشگيري  براي  مي توانيد  خودتان 
و  سيگار  مصرف  مثال  دهيد،  كاهش  را  ناسالم  زندگي  سبك  از  ناشي  خطرهاي 
الكل را كنار بگذاريد، منظم پستان هايتان را معاينه كنيد و با مشورت با پزشك 

درباره انجام ماموگرافي تصميم بگيريد.

بحث درباره ويتامين  همچنان ادامه دارد
اين ويتامين را حتما در رژيم غذايي تان بگنجانيد!

مقادير  مي كنند  تشويق  را  آمريكايي?ها  كارشناسان  كه  سال هاست  خبر: 
استحكام  و  سرطان  از  پيشگيري  ايمني،  دستگاه  تقويت  براي   Dويتامين كافي 
را  توصيه  اين  پژوهشگران  برخي  سال 2012  در  اما  كنند  مصرف  استخوان ها 
زير سوال بردند: يك هيات دولتي امسال اعالم كرد كه مكمل هاي ويتامينD هيچ 
سودي براي زنان در سنين پس از يائسگي ندارند. بررسي هاي ديگر نيز نشان 
 Dويتامين كمبود  آمريكايي?ها  از  بسياري  كارشناسان،  نظر  برخالف   كه  دادند 
غني  و   Dويتامين مكمل هاي  از  استفاده  كه  شد  مطرح  بحث  اين  بنابراين  ندارند 

كردن غذاها با اين ويتامين در آمريكا ممكن است بيش از حد الزم باشد.
توصيه: هدف اين است كه دوز توصيه شده روزانه ويتامينD به بدن برسد كه 
معادل 600 واحد بين المللي اين ويتامين براي بزرگساالن زير 71 سال است و 
در صورتي كه نگران هستيد ميزان ويتامينD بدنتان بيش از حد كم (يا بيش از 
حد باال) است، با پزشك مشورت كنيد. توصيه عملي براي اغلب افراد دريافت يك 
رژيم غذايي غني از ويتامينD و مصرف روزانه يك مكمل ويتامينD (اغلب حاوي 

400 واحد ويتامينD) است.

برخي درمان هاي جايگزين واقعا مؤثرند از پزشك تان مشورت 
بگيريد!

خبر: درمان هاي جايگزين مانند طب سوزني و ماساژدرماني قرن هاست كه رايج 
رد  را  تكنيك ها  اين  مدت ها  براي  كه  مدرن  پزشكي  سال 2012  در  اما  بوده اند، 
طب  «آرشيوهاي  مجله  در  عمده  گزارش  يك  داد.  نشان  توجه  آنها  به  مي كرد، 
داخلي» نتيجه گيري كرد طب سوزني مي تواند برخي دردها را تسكين دهد و يك 
بررسي در دانشگاه اموري بيانگر آن بود كه ماساژ منظم، سطح هورمون هاي 
رايحه درماني  درباره  جديد  پژوهش  يك  نتايج  مي دهد.  كاهش  را  استرس 
(آروماتراپي) نيز نشان داد كه اين تكنيك ممكن است در برخي موارد به بهبود 

سالمت قلب كمك كند.
نگران  كه  زناني  درصد   44 داد  نشان  آمريكا  در  اخير  بررسي  يك  توصيه: 
مي توانيد  مي كنند.  دريافت  جايگزين  درمان  يك  حداقل  هستند،  سالمتشان 
به  و  مشورت  پزشكتان  با  موارد  اين  در  كنيد.  امتحان  را  جايگزين  شيوه هاي 

درمانگران داراي مجوز مراجعه كنيد.
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5 راه شگفت انگيز براى 
گفتن «دوستت دارم»

عاشق شدن آسان است اما اينكه به كسى بگوييد 
مى  سخت  خيلى  ها  وقت  بعضى  داريد  دوستش 
شود. شايد بخواهيد اولين بارى كه به كسى مى 
گوييد «دوستت دارم» خيلى خاص باشد، و وقتى 
براى يك ميليون بار اين را به او مى گوييد باز هم 

همانقدر به يادماندنى باشد.

1 وقتى با خانواده اش هستيد
يكى از بهترين و تاثيرگذارترين فرصت ها براى 
در  كه  است  زمانى  او  به  تان  عالقه  دادن  نشان 
كنار خانواده اش هستيد. حتى اگر شما با بعضى 
از اعضاى خانواده اش زياد آبتان توى يك جوى 
صدق  موردتان  در  قانون  اين  هم  باز  رود  نمى 

مى كند.
داريد  دوست  را  او  شما  چون  كه  است  درست 
عاشق  حتما  كه  نيست  اين  براى  خوبى  دليل 
خانواده اش هم باشيد، چون عشق و عالقه زورى 
نيست اما دوست داشتن او مى تواند انگيزه خوبى 
به  و  باشد  اش  خانواده  به  گذاشتن  احترام  براى 
اش  خانواده  نزد  را  او  كه  باشد  دليلى  خصوص 
باال ببريد و كارى كنيد كه به او افتخار كنند. اين 
انجام  خوردن  آب  سادگى  به  توانيد  مى  را  كار 
دهيد و با اين كه كار كوچك و ساده اى است اما 

تاثيرش به اندازه كهكشان هاست!
خودتان  هستيد  اش  خانواده  كنار  در  وقتى   1
غذا  يك  كردن  درست  كنيد.  شيرين  برايشان  را 
چيز  هر  يا  خاص،  كار  يك  انجام  خاص،  دسر  يا 
ديگرى كه در نظر همسرتان و خانواده اش خاص 

باشد (نه در نظر خودتان) مى تواند موثر باشد.
كس  هيچ  كنيد.  تعريف  او  از  اش  خانواده  نزد   2
نيست كه از تعريف كردن خوشش نيايد. تعريف 
به  ورود  براى  ساده  خيلى  عبور  رمز  كردن 
نوع  اين  اما  است  جهان  مردم  درصد   9/99 قلب 
تعريف كردن خاصيتش چند برابر است: وقتى از 
مى  باعث  كنيد  مى  تعريف  اش  خانواده  پيش  او 
شويد خانواده به خودشان افتخار كنند كه چنين 
مى  همچنين  اند.  داده  جامعه  تحويل  را  شخصى 
فهمند كه شما چه آدم فهميده اى هستيد و قدر او 
را مى دانيد و از اين بابت به خود شما هم افتخار 
مى كنند، و از اين گذشته آنها حتما اين موضوع 
مى  باعث  رسانندكه  مى  هم  خودش  گوش  به  را 
شود به عشق شما پى ببرد و عالقه اش به شما 

دو چندان شود.
به  است  ممكن  هستيد  ها  خانواده  كنار  وقتى   3
به  نسبت  تان  توجه  و  برگرديد  گذشته  دوران 
بكنيد  كارهايى  اگر  حالت  اين  در  شود.  كمتر  هم 

كه توجه تان را به هم نشان دهيد، هم به رابطه 
اينكه  از  را  خانواده  هم  و  كند  مى  كمك  خودتان 
مطمئن  هستيد،  هم  براى  زوج  ترين  مناسب  شما 

تر مى كند.
خودتان  براى  محرمانه  كامال  رمزى  زبان  يك   4
رسد  مى  نظر  به  كه  هايى  زمان  تا  كنيد  اختراع 
ظاهرا به هم توجه نداريد، از آن براى نشان دادن 
بار  دو  انگشت  با  مثال  كنيد.  استفاده  تان  عالقه 
روى دستش بزنيد، به نشانه دو سيالب «دوست 

– دارم»!
2 وقتى به رستوران يا كافى شاپ مى رويد

شاپ  كافى  يا  رستوران  به  كسانى  چه  معموال 
به  نامزدى  دوره  در  هنوز  كه  آنهايى  روند؟  مى 
سر مى برند؛ چون مى خواهند هم اوقات خوبى 
و  بزنند  حرف  هم  با  بتوانند  وهم  باشند  داشته 
كار  اين  شما  چرا  خب  جاست.  بهترين  هم  اينجا 
را نكنيد؟ به اين فكر كنيد كه كجاى دنيا مثل يك 
دهد  مى  را  فرصت  اين  شما  به  آرام  شاپ  كافى 
مزاحمت  بدون  و  زندگى  هاى  دغدغه  بدون  كه 
كسى دو دقيقه روبروى هم بنشينيد وهمديگر را 
بيشتر بشناسيد؟» البته خيلى از همسران هم براى 
مى  پيدايشان  جاها  اينجور  خاص  هاى  موقعيت 

شود اما فقط براى موقعيت هاى خاص.
دوى  هر  عالقه  مورد  كه  را  رستورانى  يك   1
شماست انتخاب كنيد و هر بار كه دلتان براى هم 
تنگ شد – اگرچه هر روز يكديگر را مى بينيد – با 
هم قرار بگذاريد و به آنجا برويد و ديدارى تازه 

كنيد!
2 هر بار كه خواستيد بيرون برويد، با هم سنگ 
كاغذ قيچى يا ده بيست سى چهل كنيد تا برنده، 
كافه مورد نظر را انتخاب كند. يا اينكه هر كدامتان 

نظر خودش را بنويسد و قرعه كشى كنيد.
3 مثل آن روزها بهترين لباس هايتان را بپوشيد و 
تمام مدت به چشم هاى او خيره شويد و اطراف 

را نبينيد – اين يعنى كه خيلى دوستش داريد!
3 وقتى اسباب كشى داريد

ترين  پراسترس  از  يكى  كردن  كشى  اسباب 
موقعيت هاى زندگى است. اين استرس مى تواند 
مثبت باشد، به خاطر خانه جديدى كه مى خواهيد 
خاطر  به  باشد،  منفى  يا  كنيد  مكان  نقل  آن  به 
همه  يا  ايد  كرده  عادت  آنها  به  كه  چيزهايى  همه 
دوستانى كه در محل قبلى داشته ايد اما مجبوريد 
اين  خاطر  به  يا  كنيد،  خداحافظى  شان  همه  با 
همه كارى كه سرتان ريخته. در هر حال، اوقات 
پراسترس اوقاتى است كه بيشتر از هميشه نياز 
داريد مورد توجه و محبت قرار بگيريد پس بيكار 

ننشينيد و فرصت طلب باشيد!
مى  پر  كه  هايى  بسته  و  ها  كارت  از  كدام  هر   1
كنيد ودرش را مى بنديد يك فرصت طاليى است 
براى اينكه رويش بنويسيد «دوستت دارم»! البته 
اول بايد مطمئن باشيد كه اين جعبه را خود او باز 

مى كند، نه كارگرها!
2 قبل از اينكه او وارد خانه جديد شود، خودتان 
بچسبانيد  در  روى  يادداشت  يك  و  برسانيد  را 
آدم  خيلى  اگر  عاشق»!!  پرنده  دو  جديد  «آشيانه 
هستيد،  جيب  به  دست  كميهم  البته  و  حوصله  با 
هم  خودتان  براى  خوشامدگويى  بنر  نصب  ايده 

مى تواند فكر خوبى باشد!
3 خيلى ساده تر از همه اينها، بگذاريد اسباب ها و 
دكوراسيون را آنطورى كه دلش مى خواهد بچيند 
– البته شما هم بايد راضى باشيد اما زياد سخت 
و  بچينيد  را  آنجا  اول  دارد  كار  اتاق  اگر  نگيريد. 

مرتب كنيد تا به او بفهمانيدكه به فكرش هستيد.
توى  يادداشت  يك  ايد،  كرده  ازدواج  تازه  اگر   4
كيفش بگذاريد: «به خانه جديدمون خوش اومدى!»

4 وقتى تولدش است

روز تولد او يعنى روزى كه نيمه گمشده شما پا 
به اين دنيا گذاشت. چون تولد هر سال تكرار مى 
شودوما سال ها در كنار هم زندگى مى كنيم، يكى 
از سخت ترين كارها اين است كه تصميم بگيريم 
پايتان  پيش  راه  چند  كنيم.  كار  چه  تولدش  براى 
خيالتان  آينده  سال  سه  دو  براى  تا  گذاريم  مى 

راحت باشد!
1 به ايميلش كارت تبريك بفرستيد. اين كار حس 
خوبى در او ايجاد مى كند. حواستان باشد كه اين 
كار جاى كادو دادن را نمى گيرد، پس در كنارش 

هديه تولد يادتان نرود!
مقواى  يك  آوريد،  سردرنمى  اينترنت  از  اگر   2
و  قيچى  و  چسب  و  ماژيك  چندتا  و  رنگ  خوش 
... تهيه كنيد وبا ابتكار خودتان يك كارت قشنگ 
درست كنيد و با خط خودتان برايش يك تبريك 
من  زندگى  شانس  «بزرگترين  بنويسيد  جانانه 
قدم گذاشتن تو به سرنوشتم بود، فرشته زندگى 
من!» يا مثال «ديدى تولدت يادم نرفته؟!» بعد هم با 
افتخار آن را تقديمش كنيد. البته اين هم نمى تواند 

جاى كادوى تولد را بگيرد.
هايش  عكس  از  كاغذى  يا  ديجيتال  آلبوم  يك   3
درست كنيد و به شكلى خاص آن را طراحى كرده 
وتقديمش كنيد. اين آلبوم نبايد يك آلبوم معمولى 
تولدش  از  قبل  مدتى  از  باشد  الزم  شايد  باشد. 
شروع كنيد از او عكس هاى يواشكى تهيه كنيد تا 

با ديدنشان غافلگير شود.
عزيزانش  همه  از  و  برداريد  زيبا  دفترچه  يك   4
اين  در  او  براى  را  هايشان  نوشت  دل  بخواهيد 
نزديك،دوستان  و  دور  آشناهاى  بنويسند.  دفتر 
آشنا  و  فاميل  بينيد،  مى  را  آنها  كمتر  كه  قديمى 
و هر كسى كه برايش عزيز است مى تواند جزو 

فهرست تان باشد.
بدون  احتماال  تاثيرگذار،  عالى،  ايده  يك   5
كوچكترين خرج و واقعا ذوب كننده كه هر سال 
هم مى توانيد از آن استفاده كنيد اين است: روز 
كنيد؛  نامگذارى  تو»  «روز  عنوان  به  را  تولدش 

فقط  گفت  همسرتان  كه  چيزى  هر  روز  اين  در 
موفقيت  مورد  اين  در  «چشششم!»  بگوييد  بايد 

هيچگونه مسئوليتى را نمى پذيرد!
5 وقتى عزيزى را از دست داده است

اى كاش زندگى سراسر جشن و شادى و خوشى 
... بود اما اين يك آرزوى محال است.  و تولد و 
باالخره اتفاقات بد هم براى همه ما پيش مى آيد 
ناگوار  لحظات  همين  در  درست  كه  بدانيد  بايد  و 
و  عشق  و  شما  به  را  نياز  بيشترين  او  كه  است 
اطرافيان  همه  وظيفه  اين  كند.  مى  پيدا  تان  توجه 
اما  برگردانند  آرامش  به  را  او  كه  است  داغديده 
اين وسط مسووليت شما به عنوان شريك عاطفى 

اش صد برابر بيشتر از بقيه است.
1 سنگ صبورش باشيد. بگذاريد هر قدر كه مى 
خاطرات  كند،  گريه  كند،  دل  درد  برايتان  خواهد 
نياز  او  كند.  تعريف  را  اش  رفته  دست  از  عزيز 
شديديبه بيرون ريختن احساساتش دارد و شما 
بهترين همدل و همدمش باشيد. اگر شما هم تجربه 
بيشتر  اما  بگوييد  برايش  داريد  دست  اين  از  اى 
نظرى  و  نقد  هيچ  بدون  بزند.  حرف  او  بگذاريد 
بگذاريد حرف بزند و تاييدش كنيد. خاطراتى كه 
از آن عزيز داريد با هم مرور كنيد و اجازه بدهيد 
سوگوارى اش كامل شود. اگر نياز است، دورش 

را خلوت كنيد تا آسوده باشد.
2 كارهايش را تا جايى كه مى توانيد انجام دهيد. 
غم  اين  جز  به  ديگرى  زحمت  و  سختى  نگذاريد 
داشته باشد. اگر قرار است به افرادى تلفنى خبر 
داده شود، مراسمى تدارك ديده شود و يا هر كار 
را  تالشتان  تمام  است،  دوشش  روى  كه  ديگرى 

براى انجام آنها بكنيد. مطمئن باشيد تاثير دارد.
چه  اش  غصه  كردن  كم  براى  بگوييدكه  او  به   3
هيچ  شايد  اگرچه  آيد،  برمى  دستتان  از  كارى 
كارى نتوانيد بكنيد اما به او بگوييد كه اى كاش 
غصه  از  كمى  حداقل  تا  كنيد  كارى  توانستيد  مى 

هايش كم شود.

به خانمى جهت نگهدارى از
 كودك در منزل نيازمنديم. 

ترجيحا شرق يا جنوب شرق لندن 

07899650908
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خواهد  نفس  از  هم  آرسنال  استعداديابي  چرخه 
افتاد؟

آرسـن، فيدل 
و بهشت خيالي 
سوسياليــسم
بهنام جعفرزاده

آرسنالي ها  حسرت  بگذرد،  كه  هم  فصل  نيم  اين 
و  كوچك  هرچند  جام،  يك  به  رسيدن  براي 
شد.  خواهد  ساله   8 اتحاديه،  جام  مثل  بي اهميت 
براي هواداران آرسنال 8 سال بدون جام، وقتي 
حتي بيرمنگام و پورتسموث هم در اين مدت يكي 

دو جام را به خانه بردند، دردناك و تلخ بود.

آينده  مي كند،  برابر  چند  را  تلخي  اين  آنچه  اما 
دارد؛  قرار  توپچي ها  مقابل  كه  است  مبهمي 
از  اميدوار كننده تر  و  روشن تر  خيلي  كه  آينده يي 
كه  فصل  هر  نمي رسد.  نظر  به  لعنتي  سال  اين 8 
مي گذرد، سقف آرزوهاي آنها پايين تر مي آيد؛ از 
به  قهرماني  مدعي  از  قهرماني؛  مدعي  به  قهرمان 
به  هم  همين  براي  حاال  و  اول؛  تيم  چهار  از  يكي 
روند  همين  باشد  قرار  اگر  و  خورده اند؛  مشكل 
اورتون،  با  آينده  فصل  آرسنال  كند،  پيدا  ادامه 
ليگ  به  صعود  براي  سوانسي،  و  بروم  وست 
ريشه هاي  كه  اتفاقي  كرد.  خواهد  رقابت  اروپا 
آن در سياست اقتصادي اين باشگاه نهفته است؛ 
سياستي كه آرسن ونگر همين چند روز قبل از آن 

پرده برداشت: «اقتصاد سوسياليستي.»

-1  «در سوسياليسمي كه من به آن معتقدم، همه 
براي هم كار مي كنند و منافع شان را با هم تقسيم 
مي كنند. من فوتبال را اين طور مي بينم؛ من زندگي 
را هم اينطور مي بينم.» وقتي بيل شنكلي، سرمربي 
اسطوره يي ليورپول، اين جمالت را در ميانه دهه 
1970 با صداي بلند به عنوان مانيفست اش اعالم 
بود.  خيلي ها  آمال  كعبه  سرخ»  «غول  هنوز  كرد، 
اما صحبت از اقتصاد سوسياليستي، بيش از دو 

دهه بعد از فروپاشي شوروي، و دو سال بعد از 
اينكه حتي فيدل كاستروي سرسخت و لجباز هم 
به ناكارآمدي چنين سيستم اقتصادي اي اعتراف 
كاستروها  است.  آور  حيرت  و  عجيب  كرده، 
به  را  كوبا  بود  قرار  كه  انقالبي  از  بعد  سال   50
«دوزخ  قدمي  يك  در  سوسياليستي»  «بهشتي 

كاپيتاليسم» تبديل كند، مجبور شدند اعتراف كنند 
كه  نيست  شدني  صادر  تنها  نه  شان  انقالب  كه 
و  نيست.»  عملي  ديگر  هم  خودشان  براي  «حتي 
آرسنالي ها بايد اميدوار باشند كه ونگر زودتر از 

«فيدل و رائول» به اشتباهش پي ببرد.

زيادي  فاصله  ما  بازيكنان  دريافتي هاي  «بين    2-
و  است  سوسياليستي  ما  اقتصاد  ندارد.  وجود 
هميشه  من  است...  كرده  آسيب پذير  را  ما  همين 
به دنبال اين بودم كه بازيكنانم دستمزدهاي باال 
به  كه  نداريم  پوند  هزار  ما 200  اما  كنند  دريافت 
دانش آموخته  ونگر،  براي  كنيم.»  پرداخت  كسي 
مي تواند  اين  استراسبورگ،  اقتصاد  دانشكده 
بزرگ ترين اشتباه دوران مربيگري اش باشد. او با 
انتقاد از شيوه پرداخت باشگاه هايي مانند چلسي 
و منچسترسيتي، با افتخار از «برابري» پرداخت ها 
پرداخت هاي  به  و  مي كند  صحبت  باشگاهش  در 

فن  رابين  (دستمزد  رقبا  پوندي»  هزار   200»
پرسي در منچستريونايتد) طعنه مي زند. اما شايد 
ستاره هايي  چرا  كه  بپرسد  خود  از  باشد  بهتر 
دستمزد  با  ديگر،  باشگاه هاي  در  مي توانند  كه 
دوران  بايد  برسند،  بيشتري  افتخارات  به  بهتر، 
خورده  شكست  سياست  صرف  را  حرفه يي شان 

سوسياليست ها  كنند.  آرسنال  باشگاه  و  ونگر 
«برابري» را برتر از «آزادي» معرفي مي كردند اما 
خيلي زود مشخص شد كه «كوشش براي محقق 
ساختن برابري، آزادي را هم به خطر مي اندازد و 
اگر آزادي از دست برود، ديگر حتي برابري هم 
در ميان افراد وجود نخواهد داشت. (كارل پوپر).»

«پرورش  را  برابري  پوپر،  جمله  در  اگر    3-
و  ونگر)  هميشگي  (هدف  جوان»  استعدادهاي 
مختلف»  جام هاي  در  قهرماني  «كسب  را  آزادي 
«پروفسور»،  سوسياليستي  اقتصاد  ببينيم، 
نگه  دور  قهرماني ها  به  رسيدن  از  را  او  تنها  نه 
چرخه  ديگر،  فصل  چند  تا  بلكه  داشت،  خواهد 
افتاد.  خواهد  نفس  از  هم  آرسنال  استعداديابي 
حضور  جواني،  ستاره  هر  اصلي  هدف  بي ترديد 
و  افتخار  به  رسيدن  و  بزرگ  باشگاه  يك  در 
مي تواند  كه  بازيكني  پس  است.  آينده  در  شهرت 

سيتي،  مانند  باشگاه هايي  آكادمي  در  حضور  با 
كند،  طي  را  مسير  اين  زودتر  بارسا،  يا  چلسي 
كند.  كج  «اميريتس»  سوي  به  را  راهش  بايد  چرا 
به ستاره هاي جوان آرسنال نگاه كنيد؛ چمبرلين، 
نويد  يك  كدام  و...  ژورو  شچسني،  جنكينسون، 
حتي  يا  فابرگاس  ويرا،  آنري،  مانند  ستاره هايي 

نصري را مي دهند.

طرفدار  اگر  است.»  غيرممكن  «سوسياليسم    4-
ميزس»  فن  «لودويگ  كتاب  اين  هستيد،  آرسنال 
كه  همانطور  كه  كتابي  كنيد.  پست  ونگر  براي  را 
از نامش پيداست، باطل بودن اين شيوه اقتصادي 
را ثابت مي كند. اقتصادي كه در آن رقابتي وجود 
ندارد و در نتيجه انگيزه يي براي بهتر شدن؛ اتفاقي 
كه در آرسنال رخ داده است. وقتي تفاوت دستمزد 
تئو والكات، ستاره تيم، با بازيكناني مانند يوهان 
ژورو، سباستين اسكيالچي و مارونه شاماخ، كه 
هيچگاه نتوانستند انتظارات را برآورده كنند، كمتر 
از 10 هزار پوند در هفته است، عجيب نيست كه 
نيمكت نشين  بازيكن  يا  برود  بخواهد  تيم  ستاره 

تالشي براي بهتر شدن كند.
كه  جايي  منچستريونايتد.  با  كنيد  مقايسه  را  اين 
اختالف درآمد ستاره تيم، روني و بازيكن جواني 
مانند ولبك، تا همين تابستان قبل نزديك به 200 

هزار پوند بود!

جامعه  «در  است  معتقد  فريدمن  ميلتون    5-
درآمدهاي  افرادي  است  ممكن  سوسياليستي 
باشند  داشته  عظيم  سرمايه هاي  حتي  يا  هنگفت 
عاليرتبه  مقامات  از  تنها  افرادي  چنين  لزوما  اما 
دولتي خواهند بود.» مطمئنا وقتي ونگر از اقتصاد 
مي كرد،  صحبت  آرسنال  باشگاه  سوسياليستي 
در  خودش  كند  يادآوري  كه  بود  كرده  فراموش 

اين شيوه اقتصادي جاي نمي گيرد.
هزار   200 دستمزد  «نداشتن  از  حالي  در  او 
كه  مي كند  صحبت  بازيكنانش  براي  پوندي» 
 5 بين  در  پوندي،  ميليون   7 دستمزد  با  خود 
مربي پردرآمد دنياست؛ باالتر از هيدينك، كاپلو، 
مانچيني و كونته. اگر فيدل كاسترو بعد از انقالب 
روستاييان  بين  را  خانوادگي  زمين هاي  كوبا، 
به  اندازه  چه  كه  بدهد  نشان  تا  كرد  تقسيم 
اهداف انقالب وفادار است، ونگر بيشتر به شيوه 
قلعه  در  مي كند.  حكومت  آرسنال  بر  «استاليني» 
«عمو آرسن» هم «همه حيوانات باهم مساوي اند، 

اما برخي مساوي ترند.»

ورزش

حسين رضازاده:

شانس سليمى براى كسب عنوان 
بهترين وزنه بردار جهان كم است

بهترين  معرفى  به  اشاره  با  وزنه بردارى  فدراسيون  رييس 
وزنه برداران جهان گفت: شانس وزنه بردار قزاقستانى براى كسب 

اين عنوان بيشتر از بهداد سليمى است.

با  روز  هر  تلويزيونى  برنامه  در  حضور  با  رضازاده  حسين   
مواد  مورد  در  شده  مطرح  صحبت هاى  خصوص  در  ورزش، 
ساله  همه  كرد:  اظهار  شده،  اعالم  ممنوع  دوپينگ  در  كه  جديدى 
و  المپيك  ملى  كميته  ورزش،  وزارت  به  المپيك  بين المللى  كميته 
داروهايى  چه  كه  مى كند  اعالم  را  ليستى  وزنه بردارى  فدراسيون 
ممنوع يا مجاز است و فدراسيون پزشكى - ورزشى نيز در اين 
مورد تصميم گيرى مى كند و به فدراسيون ها گزارش مى كند. هنوز 

ليستى دراين خصوص به دست ما نرسيده است.

بر  مبنى  شده  مطرح  صحبت هايى  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وى 
تمركزش  مالى،  مشكالت  دليل  به  وزنه بردارى  فدراسيون  اينكه 
روى مسابقات جهانى است و شايد در رقابت هاى آسيايى شركت 
برنامه  كرد:  خاطرنشان  چيست؟  مورد  اين  در  شما  نظر  نكند، 
فروردين ماه  در  كه  است  صورت  اين  به  سال 92  در  فدراسيون 
عالوه  مى كنيم؛  شركت  جهان  نوجوانان  مسابقات  در  آينده  سال 
در  همچنين  و  قزاقستان  در  آسيا  بزرگساالن  مسابقات  در  براين 
و  مى يابيم  حضور  اندونزى  در  اسالمى  كشورهاى  بازى هاى 
را  لهستان  ورشو  در  جهان  بزرگساالن  مسابقات  مهم تر  همه  از 

پيش رو داريم.

شده  مطرح  شايعات  مورد  در  وزنه بردارى  فدراسيون  رييس 
كرد:  تصريح  واليبال  ملى  تيم  در  باقرى  كوروش  حضور  درباره 
والسكو، سرمربى تيم ملى واليبال در جلسه اى كه با باقرى داشت، 
از وى مشاوره خواسته است؛ عالوه بر اين از باقرى خواسته، يك 
از  بتواند  تا  كند  معرفى  واليبال  فدراسيون  به  وزنه بردارى  مربى 

لحاظ بدنسازى كمكى به اين فدراسيون باشد.

رضازاده در ادامه با اشاره به معرفى وزنه بردار سال و شانس 
بهداد سليمى براى كسب اين عنوان بيان كرد: طبيعى است كه همه 
اما  برسد،  سليمى  بهداد  به  ارزشمند  عنوان  اين  داريم  دوست  ما 
ايلين ايليا، وزنه بردار قزاقستانى ركورد جهان و المپيك را بهبود 
بخشيده است و شانس وى بيشتر از سليمى است، به هرحال بايد 

صبر كنيم و ببينيم اين عنوان به چه كسى مى رسد.

براى  جوانان  ملى  تيم  عضو  محمدپور،  شانس  به  اشاره  با  وى 
كسب اين عنوان نيز گفت: محمدپور با توجه به اينكه 19 سال سن 
انتخاب  كه  صورتى  در  و  است  زده  خوبى  ركوردهاى  اما  دارد، 
رخ  امر  اين  جهانى  فدراسيون  تاريخ  در  نخستين بار  براى  شود، 

داده است، چراكه قبال وزنه بردار جوان انتخاب نمى شد.

رييس فدراسيون وزنه بردارى در پايان با اشاره به گله مندى برخى 
به  ورزش  دستگاه  ضعيف  توجه  از  وزنه بردارى  ملى پوشان  از 
عملكرد آنها در المپيك عنوان كرد: وزارت ورزش به قول خود در 
پرداخت سكه به ملى پوشان وزنه بردارى عمل كرد؛ منظور سليمى 
با  المپيك  ملى  كميته  مسووالن  مى شد،  گفته  كه  بوده  اين  شايد 
حضور در سالن تمرين به مدال آوران المپيك پول پرداخت مى كنند 
از  برخى  شود.  پرداخت  آنها  حق  اميدوارم  كه  نشد  پرداخت  كه 

ملى پوشان نيز از مسووالن استانى خود گله داشتند. 
 

«خوزه مورينيو» گزينه
 مربيگرى ميالن شد

بازگشت  به  نسبت  سه شنبه  روز  مورينيو»  «خوزه  كه  حالى  در 
به فوتبال انگلستان ابراز عالقه كرده بود، باشگاه ميالن در نظر 
«آقاى  مى خواهند  ميالنى ها  بگيرد.  خدمت  به  را  مربى  اين  دارد 
خاص» را به سن سيرو بياورند تا افتخاراتى كه اين مربى با اينتر 
مى رود  انتظار  كه  مورينيو»  «خوزه  كنند.  تجربه  را  كرده  تجربه 
فرصت  نمى رسد  نظر  به  شود،  جدا  مادريد  رئال  از  تابستان 
گفته  فرگوسن»  باشد. «سرآلكس  داشته  را  انگلستان  در  حضور 
هم  گوارديوال»  «پپ  و  دهد  ادامه  يونايتد  من  با  مى خواهد  كه 
مربيان  با  هم  ليورپول  و  تاتنهام  است.  منچسترسيتى  رهسپار 
مشكل  با  راجرز»  «برندن  و  بوآس»  ويالس  «آندره  خود  جوان 
بودجه مواجهند.بر پايه گزارش سان، در ليگ برتر دو تيم مى ماند: 
سال   17 ونگر»  «آرسن  چلسى.  مورينيو،  پيشين  تيم  و  آرسنال 
جام  يك  اگر  هم  بنيتز»  «رافائل  و  است  آرسنال  با  كه  مى شود 
با چلسى ببرد مى تواند حضور موقت خود در «استمفوردبريج» 
را به حضور دائم تبديل كند. بنابراين سه باشگاه براى مورينيو 

مى ماند: ميالن، پارى سن ژرمن و بايرن مونيخ.
است  دنيا  باشگاه هاى  پرافتخارترين  از  يكى  كه  ميالن  تمايل 
«سيلويو  مى كند.  وسوسه  را  مربى  اين  مورينيو،  جذب  براى 
برلوسكونى»، مالك باشگاه ميالن، گفته كه اين باشگاه مى خواهد 
نشده  موفق  كه  گفته  او  بازگردد.  گذشته اش  درخشان  دوران  به 
كند.  متقاعد  سيرو  سن  در  حضور  براى  را  گوارديوال»  «پپ 
«مورينيو» اكنون به هدف باشگاه ميالن تبديل شده اما آنها بايد 
بتوانند از پس حقوق ساالنه 13/5 ميليون دالرى رئال مادريد به 

اين مربى برآيند. 
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پخش مستقيم ليگ برتر 
انگلستان در دريا 

انگليس  برتر  ليگ  پخش  امتياز  كه   IMG شبكه 
را در اختيار دارد مذاكرات خود را با مقام هاى 
دادن  پوشش  جهت  انگلستان  فوتبال  اتحاديه 
دريايى  شركت  كشتى هاى  در  مسابقات 

كوناردلين با موفقيت انجام داد.

شركت هاى  بزرگ ترين  از  كوناردلين  شركت 
كشتى  هفت  شامل  كه  بريتانياست  در  دريايى 
همكارى  قرارداد  اين  است.  مجلل  مسافربرى 
شركت  لوفتانزا،  شركت هاى  توافق  از  بعد 
دريايى نروژ وهواپيمايى خليج است كه پيش از 
در  را  انگليس  برتر  ليگ  زنده  پخش  امتياز  اين 

كشتى ها و هواپيماهايشان خريدارى كردند. 

سفر  در  مسافران  بعد  به  اين  از  ترتيب  اين  به 
دريايى خود از انگليس به آمريكا نيز از فوتبال 
زنده  صورت  به  مي توانند  و  شد  نخواهند  دور 
بازى هاى  پخش  ببينند.  را  انگليس  برتر  ليگ 
است  دليل  اين  به  كشتى ها  اين  در  انگليس  ليگ 
كه مسافران در زمان برگزارى ليگ انگليس نيز 

برنامه سفرى خود را تغيير ندهند. 

زمانى كه  تا  مي تواند  اكنون   IMG شركت 
سيستم  كشتيرانى،  صنعت  ديگر  شركت هاى 
فراهم  را  زنده  فوتبال  پخش  براى  نياز  مورد 
نكرده اند در اين صنعت يكه تاز بوده و مسافران 

بيشترى را جذب كند. 

نايب رئيس شبكه IMG در اين باره گفت: «ما در 
مختص  ساعته   24 زنده  شبكه  تا  هستيم  تالش 
ورزش ايجاد كنيم تا فوتبال دوستان همزمان كه 

سفر مى كنند از تماشاى فوتبال لذت ببرند.»

آرمسترانگ همه را لو مي دهد 
چسبيده،  آرمسترانگ  النس  پيشاني  روي  دوپينگ  انگ  كه  زماني  از 
ورزشي سال  چهره هاي  جنجالي ترين  از  يكي  به  آمريكايي  دوچرخه سوار 
تبديل شده و هر روز خبرهاي تازه اي درباره او در رسانه هاي معتبر جهان 
منتشر مي شود.آرمسترانگ اخيرا در يك مصاحبه به استفاده از داروهاى 
نيروزا در دوران فعاليت حرفه اى خود اعتراف كرده اما اين گفت وگو هنوز 
به طور رسمي پخش نشده است.به گزارش پايگاه خبرى نيويورك تايمز، دو 
فردي كه از جريان مصاحبه آرمسترانگ با اوپرا وينفرى، مجري معروف 
آمريكايي اطالع دارند از اعتراف هاي تكان دهنده او خبر مي دهند و معتقدند 
انتشار صحبت هاي او بازتاب گسترده اي در رسانه هاي جهان خواهد داشت. 
مقام  چند  عليه  گفت وگو  اين  البه الي  در  آرمسترانگ  مطلع،  افراد  گفته  به 
دوپينگ  ترويج  در  آنها  نقش  و  دوچرخه سواري  جهاني  اتحاديه  عالي رتبه 
دادند  مى  انجام  تيمى هايش  هم  كه  را  كارى  كرده  اعتراف  و  داده  شهادت 
مرتكب شده است. يكي از اين افراد، پت مك كوايد، رئيس اتحاديه بين المللى 
دوچرخه سوارى و ديگري هين وربروگن است كه از سال 1991 تا 2005 كه 
دوپينگ در اين رشته رو به افزايش بود رياست اين نهاد را به عهده داشت. 

وربروگن كه رابطه نزديكى با ژاك روگ، رئيس كميته بين المللى المپيك دارد، 
رئيس افتخارى اتحاديه بين المللى دوچرخه سوارى و عضو افتخارى كميته 
بين المللى المپيك هم است. با اين حال ديويد هومان، مديركل سازمان جهانى 
به  كمك  براى  آرمسترانگ  ندارم  باور  مي گويد  (وادا)  دوپينگ  با  مبارزه 
پاك سازى اين ورزش شهادت دهد.هومان مي گويد آرمسترانگ يك معماست 
دوچرخه سوار  دهد.  انجام  مي خواهد  كارى  چه  نمى داند  واقعا  هيچ كس  و 
ورزش  در  قدرتمند  فرد  چندين  عليه  دارد  قصد  همچنين  آمريكا  دوپينگي 
دوچرخه سوارى كه از دوپينگ او مطلع بوده و احتماال مقدمات اين كار را 
فراهم كرده اند شهادت دهد. همچنين آرمسترانگ درحال مذاكره با وزارت 
دادگسترى آمريكا براي شهادت دادن در يك پرونده افشاگرى فدرال است. 
آمريكا  پست  خدمات  كه  است  دوچرخه سوارى  تيم  به  مربوط  پرونده  اين 
از  نفر  چندين  عليه  آرمسترانگ  است.  داشته  عهده  به  را  آن  مالى  حمايت 
داد  خواهد  شهادت  مقامات  ساير  و  بانكدار  وايزل  تام  جمله  از  تيم  مالكان 
چرا كه بر اين باور است كه حاميان مالي در اين ماجرا نقش اصلي را ايفا 
كرده اند. وزارت دادگسترى آمريكا در حال بررسى اين موضوع است تا به 
عنوان مدعى وارد قضيه شود. اعتراف به دوپينگ ممكن است دادگاه را براي 
تخفيف دادن در جريمه آرمسترانگ مجاب كند و محروميت مادام العمر او از 

ورزش هاى المپيكى منتفي شود.

كشتي گير ايراني را به آذربايجان مي آورم 
مي برد  سر  به  بالتكليفي  در  ايران  كشتي فرنگي  ملي  تيم  كه  روزهايي  در 
نشده،  مشخص  كامال  تيم  اين  از  بنا  محمد  رفتن  يا  ماندن  تكليف   هنوز  و 
سابق  مربيان  حضور  با  آذربايجان  كشتي فرنگي  ملي  تيم  آمادگي  اردوي 
تيم ملي ايران شروع شده و جمشيد خيرآبادي، دستيار سابق بنا كه اكنون 
كشتي گيران  پيوستن  احتمال  از  دارد  عهده  بر  را  آذربايجان  سرمربيگري 
ايراني به تمرينات اين تيم خبر مي دهد. جمشيد خيرآبادي در پايان آخرين 
و  گرفت  قرار  آذربايجاني  خبرنگاران  دايره  در  آذربايجان  ملي  تيم  تمرين 
 11 – از 12  گفت: «من  كشور  اين  ملي  تيم  به  پيوستنش  داليل  به  اشاره  با 
كشور پيشنهاد داشتم اما همه آنها را رد كردم چون آذربايجان را بهترين 
كامل  موفقيت  به  تا  دارم  نياز  زمان  پنج سال  مي دانم.  كردن  كار  براى  جا 
هفته اى  قبال  آنها  كنند.  عادت  تمرينات مان  به  بايد  هم  كشتى گيران  و  برسم 
سه ، چهار جلسه تمرين مى كردند اما حاال روزى دو جلسه تمرين براى آنها 
در نظر گرفته ايم كه البته در اين راه به حمايت خبرنگاران هم احتياج داريم 
و مى خواهيم ما را تنها نگذارند. من هشت دستيار ايرانى را با خود به اينجا 

قول  و  كنيم  تربيت  كشتى  جهان  در  را  جديدى  ستارگان  بايد  ما  آورده ام. 
مى دهم كه اين كار را خواهيم كرد. نتايج ما در آينده اين موضوع را نشان 
رده 30  در  گرفتيم،  دست  در  را  ايران  كشتى  ملى  تيم  ما  وقتى  داد.  خواهد 

جهان بود، اما حاال قهرمان المپيك شده است. 

بود.»  خواهد  ممكن  چيز  همه  كنيم  كار  روح مان  و  قلب  با  اينجا  در  ما  اگر 
مربي سابق تيم ملي كشتي فرنگي ايران صراحتا از احتمال اضافه شدن يك 
كشتي گير سنگين وزن ايراني به تمرينات تيم ملي آذربايجان خبر داد و گفت: 
كشتي گير  كمبود  با  وزن  سنگين  در  اما  نداريم  مشكلى  وزن  سبك  در  «ما 
هستيم  ايراني  كشتي گير  يك  با  مذاكره  حال  در  هستيم.  مواجه  بااستعداد 
به  كنم.»  مطرح  را  كشتي گير  اين  نام  نمى توانم  نرسيم  نتيجه  به  وقتى  تا  اما 
جز خيرآبادى، دو مربى تاثيرگذار ديگر از كادر فنى تيم ملى كشتى فرنگى 
ايران جدا شده اند. خيرآبادي در حالي از مذاكره با يك فرنگي كار ايراني خبر 
كشتي فرنگي   2010 قهرمان سال  اكبري،  اميرعلي  قبل،  روز  چند  كه  مي دهد 
جهان ادعا كرد پيشنهاد اغوا كننده اي از سوي يكي از كشورها دريافت كرده 

است.
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٧- ظاهر عمارت – آدامس سنتي – 

جانور وحشي و دشمن كشتزارها
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ــرف پيروزي – گاز مرداب –  ١١- ح
زرنگ و بال – شامل همه مي شود

١٢- رنگ دودي سير – قلم انگليسي 
– محصول رودبار

ــات يافتن – پماد قديمي –  ١٣- نج
مركز كشور چك

١٤- فالني – عقل باخته – جد
ــتان  ــهري در اس ــدك – ش ١٥- ان

همدان
 عمودي:
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وحشت
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ــتگاه نظارت و  ــاده – دس ــاد م ١١- متض
ــوارض ورودي بر ارزش  وصول حقوق و ع
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١٣- قلب قرآن – نويسنده – يك شبكه 
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معروف
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 عمودي:
ــس فلفل تند –  ــام تجاري نوعي س ١-  ن

مهمانخانه ماهانه
٢- ژنتيك – بشارت دادن – نام پسرانه

٣- توبه كننده – برادر دروغين كمبوجيه 
– قاره كهن
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٥- هنوز آدم نشده! – جمع تابع – داستان

ــه گر – يكي –  ــر – فلز وسوس ٦- ضربه س
مقياس طول

٧- ناپاكي – اندوهگين – فيلمي از جمشيد 
حيدري

ــان – جانوران  ــال – جزو زم ــن ج ٨- روغ
بياباني

٩- بازيكن سابق تيم ملي برزيل – روزي 
ــاج مالهادي  ــم – تخلص ح ــه در آني ك

سبزواري
ــوار – درنده  ــدن – ناگ ١٠- ب

جنگلي – رود فرانسه
ــم – نمره –  ــش، رس ١١- كي

كاله فرنگي
١٢- باران تند و كم دوام – آب 
ــده اي كوچكتر از  ــي – پرن عرب

كبوتر
ــد  عاب  – ــتر  ش ــالخ  س  -١٣

گوشه نشين – برادر
ــان –  ــم آرش معيري ١٤- فيل
ــنگين وزن – كلمه  ــودرو س خ

تصديق بي ادبانه
١٥- علف گربه – خاك پژوهي
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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 
باشيد.هدف  داشته  دست  را  آن  كنترل  و  شويد  سوار  آنها  بر 
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 
شويد.

كار  محل  در  يا  هستيد  عضو  اجتماعى  هاى  گروه  در  اگر 
باشد  مشكل  بسيار  است  ممكن  كنيد،  مى  كار  گروهى  خود 
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 

را بر عهده بگيريد.
خانه  در  كه  وظايفى  از  كه  شود  موجب  است  ممكن  كار  اين 

آن  دقيقا  نتيجه  كنيد،  انتخاب  چرا  هر  اما  شويد  غافل  داريد 
انجام  نهايت،  داريد.در  را  انتظارش  شما  كه  شود  نمى  چيزى 
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 

هايى از پازل مشكل شما گمشده هستند.
تا زمانى كه بتوانيد 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 
شگفت انگيز انجام دهد كه شما را شوكه كند.

باشد  موضوع  از  خارج  بسيار  تواند  مى  ديگران  وجود  ابراز 
كه شما حتى ندانيد چگونه بايد به آن فكر كنيد ؛ به جاى اينكه 
شويد،  پشيمان  شان  گفتن  از  بعدها  كه  بزنيد  را  هايى  حرف 
تان  احساسات  درباره  دادن  نشان  واكنش  از  فعال  است  بهتر 

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

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 
دهيد كه زمان مشكالت زيادى را حل كرده  الزم است اجازه 
تقدير  و  .سرنوشت  كنند  طى  را  خود  تدريجى  راه  مسايل  و 
بهترين ها را برايتان رقم ميزنند ، در اين هفته از دروغگويى 
ضررتان  به  بعدها  كه  نزنيد  حرفى  باشيد  مواظب  و  بپرهيزيد 
تمام شود .در انتظار بروز مشكالت مالى باشيد و در مورد هر 
كارى ابتدا مشورت نماييد در غير اين صورت با هزينه هاى 
چنين  نيستيد  مايل  قطعا“   ، شد  خواهيد  مواجه  آورى  سرسام 

باليى سرتان بيايد ، پس هوشيار و آگاه باشيد .

جدول و سرگرمى
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يك فرصت استثنائى 

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

بازديد، تماس حاصل نماييد. 

www.blackpoolrokerhotel.co.uk


