
بافتا با سه جايزه، «آرگو» را روانه ى اسكار كرد!
مراسم اعطاى جوايز آكادمى فيلم بريتانيا در سال 2013 شب گذشته (يكشنبه 22 بهمن) در لندن 

برگزار شد و فيلم تحريف شده «آرگو» موفق به دريافت سه جايزه از جمله بهترين فيلم شد.

«آرگو» به كارگردانى بن افلك و تهيه كنندگى جورج كلونى كه به دليل ايجاد تحريفات تاريخى و 
اتخاذ ديدگاه ضدايرانى منتقدين فراوانى دارد، همچنين جايزه بهترين كارگردانى و بهترين تدوين را 
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با آزمايش مجدد هسته اى در كره شمالى

ارتش  دادند  گزارش  شمالي  كره  دولتي  رسانه هاي 
اين كشور «يك بمب سبك تر و كوچك تر اتمي اما با 
قدرت انفجاري بسيار بيشتر از بمب هاي اتمي قبلي را 
با موفقيت آزمايش كرده است.» مراكز زلزله شناسي 
لرزه يي  زمين  وقوع  از  نيز  مختلف  كشورهاي  در 
آزمايش  انجام  احتمال  كه  دادند  خبر  منطقه  در 
زمينه  اين  در  مي كرد.  تاييد  را  شمالي  كره  در  اتمي 
ايستگاه هاي زلزله شناسي در اياالت متحده و شماري 
در  به شدت 9/4  لرزشي  وقوع  منطقه،  كشورهاي  از 
محل  نزديك  را  آن  مركز  و  ثبت  را  ريشتر  مقياس 

انجام آزمايش هاي اتمي كره شمالي گزارش كردند.

اين سومين آزمايش اتمي كره شمالي از سال 2006 
كارشناسان  گفته  به  و  مي شود  محسوب  ميالدي 
ساخت  فناوري  به  كه  پيونگ يانگ  مي دهد  نشان 
وسايل انفجاري هسته يي دست يافته، درصدد توليد 
بمب اتمي در اندازه  و قابليتي است كه بتوان آن را 
به صورت كالهك بر موشك هاي بالستيك نصب كند. 
كره  مقامات  داده اند  گزارش  نيز  مختلف  رسانه هاي 
شمالي با گزارش هايي گفته اند كه هدف از انجام اين 
اياالت  وقيحانه  خصومت  با  «مقابله  اتمي  آزمايش 
خلق  دموكراتيك  جمهوري  مسلم  حق  عليه  متحده 
ماهواره  حامل  موشك  مسالمت آميز  پرتاب  در  كره 
به فضا» بوده است. اشاره آنها به تشديد تحريم هاي 
بين المللي عليه كره شمالي در پي پرتاب يك موشك 
برد بلند به فضا در ماه دسامبر سال گذشته است كه 

به گفته مقامات كره شمالي، حامل يك ماهواره بود. 
انتظار مي رود آزمايش اتمي اخير نيز با واكنش تند 
جديد  تحريم هاي  وضع  صورت  به  بين المللي  جامعه 
عليه كره شمالي مواجه شود در حالي كه مردم اين 
مشكالت  با  اقتصادي،  نابساماني  دليل  به  كشور، 

فراواني مواجه هستند.
واكنش ها

شوراي امنيت سازمان ملل و اكثر قدرت هاي جهان، 
از جمله چين و روسيه كه روابط نزديك تري با كره 
خواست  مغاير  را  موشك  اين  پرتاب  دارند،  شمالي 
و  موشكي  فعاليت هاي  توقف  براي  جهاني  جامعه 

هسته يي كره شمالي دانسته و آن را محكوم كردند.

دبيركل  سخنگوي  توسط  كه  مون  كي  بان  بيانيه  در 
«آزمايش  كه  است  آمده  يافته  انتشار  ملل  سازمان 
مصوبات  جدي  و  آشكار  نقض  شمالي  كره  اتمي 

شوراي امنيت محسوب مي شود.»

وزارت دفاع كره جنوبي، با اعالم اينكه قدرت انفجاري 
بمب آزمايش شده در روز سه شنبه معادل شش تا 
هفت كيلو تن بوده، گفته است كه واحدهاي ارتش اين 
كشور به حالت آماده باش درآمده و رييس جمهوري 
نيز براي مذاكره پيرامون تحول جديد، دستور تشكيل 
جلسه اضطراري شوراي امنيت ملي را صادر كرده 

است.
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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. 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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با فكر به اينكه ديگران را از درد و رنج ياراى ايستادن نيست، اندكى آسودگى خاطر به 
وجود مى آيد، اگر چه آن آسايش هرگز حفظ نمى شود.

تجاوز لوكرك

It easeth some, though none if ever cured, to think 
their dolour others have endured.

The Rape of Lucrece

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

هفته نامه پرشين

پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  در انگلستان 
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما   07811000455

امروزه بر كسى پوشيده نيست كه آگهى  در مطبوعات جزء اصلى ترين و مهم ترين ابزارجهت رشد و كيفيت  
يك رسانه ميباشد . روزانه بيش از صدها هزار  نشريه  با جذب آگهى هاى بالغ بر بيش از ميليارد ها دالر در 
روز در سراسر جهان روبه روى ديده گان ميليون ها نفر انسان قرار گرفته مى شوند تا بتوانند  در جهت رشد 

و اعتالى فرهنگى  يك جامعه  گام بردارند 
يارانه  دريافت  كنند،  كم  بازرگانى  هاى  آگهى  به  را  خود  اتكاى  مى توانند  رسانه ها  كه  شيوه هايى  از  يكى  اما 
باعث  هم  مى تواند  و  است  دودم  تيغ  همانند  واقع  در  امر  اين  البته  است.  بزرگ  داران  سرمايه  و  دولتمردان  از 
نفوذ و تأثيرگذارى آنها در جريان انتشار اخبار و اطالعات شود و هم مى تواند استقالل نسبى رسانه ها را از 

آگهى دهندگان خصوصى سلب كند. 
به هر روى در  سالهاى اخير تامين هزينه نشريات از طريق جذب آگهى به گونه ايست كه نشريات  نسبت به 
درآمد اندك ناشى از تك فروشى اندك اندك  بى اعتنا مى شوند اما جداى از اين مطالعات ما نشان داده است كه 
تجربه "مطبوعات رايگاني" كه هزينه شان از راه تبليغات تامين مي شود، باعث افزايش ميزان خوانندگان در دنيا و 
بخصوص در انگلستان  گرديده است و به همين دليل  مخاطبين  هفته نامه پرشين نيز با رشد چشمگيرى در سال 
گذشته  روبرو بوده  است و در حال حاضر، نشريه ما  را نزديك به  هزاران نفر   از طريق وب سايت و ايميل 
در سراسر انگلستان و كشورهاى ديگر  دريافت مي كنند كه اين تعداد، چيزي بيش از يك سوم كل خوانندگان  

ما را شامل ميشود.
قطعا  هفته نامه شما "پرشين" كه اكنون در كشور انگلستان چاپ ميگردد از اين قضيه حمايت آگهى دهندگان 
مستثنى نيست  و در طول انتشار مداوم نيز با مشكالت متعددى چون رقابت هاى ناسالم  برخى از همكاران و  
عدم حمايت كافى برخى آگهى دهندگان  همواره  با خطر جدى عدم انتشار  دست و پنجه نرم كرده و به راه خود  
با جديت و تالش  بى وقفه همكاران چه در بخش فنى و چه در بخش توزيع  بصورت مداوم و منظم چاپ شده و 

در مقابل ديده گان مخاطبين خود قرار گرفته است.
متاسفانه اين روزها شركت هايى كه در طول اين سالها با  آگهي هاي تبليغاتي  خود يكي از منابع اصلي و حاميان 
هفته نامه  پرشين به حساب مي آمدند  به دليل مشكالت اقتصادى جهانى آگهي ها را يا كاهش داده يا حذف كرده 
اند  بنابراين حيات اقتصادي هفته نامه پرشين نيز با خطر جدي مواجه شده است.  هفته نامه اى  كه نزديك  به 5 
سال از انتشار آن مي گذرد و هميشه درتالش بوده كه با رعايت اصل بى طرفى در جهت رشد فرهنگى و اجتماعى  
گام برداشته  و به تعداد مخاطبين خود بيفزايد  متاسفانه بعد از  284 شماره چاپ مجبور به كاهش صفحات  و 

مطالب خود جهت  گذر از بحران اقتصادى  شده است.
در پايان  حال كه ما وارد اين مرحله دشوار و گذرا شده ايم فقط  به حمايت  و تشويق شما مخاطبين و خوانندگان 

هفته نامه پرشين نياز داريم  و قطعا نظرات شما عزيزان  مايه دلگرمى و ادامه اين راه خواهد شد.
سردبير

اشتراك هفته نامه
عالقمندان به اشتراك و دريافت هفته نامه پرسشنامه  زير را تكميل نموده و براى ما ارسال نمايند 

نام: .....................................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
كدپستى: ............................................  تلفن : ................................................................................................ 
آدرس ايميل: ..................................................................................................................................................

موبايل: ..................................................................................... 
شماره شروع اشتراك از شماره : .........................

مدت اشتراك براى كشور انگلستان:        ششماه 42 £         يكسال 60 £

 
لطفا فرم فوق را به همراه مبلغ مورد نظر به دفتر هفته نامه ارسال نمائيد  و به 

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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احتمال ارجاع پرونده 
هسته اى ايران به شوراى 
امنيت در ماه آينده؟

خبرگزارى فرانسه ادعا كرده است كه اگر ايران 
نتايج  به  خود  هفته  اين  مذاكرات  در  آژانس  و 
پرونده  است  ممكن  نيابند،  دست  انتظار  مورد 
شوراى  مارس  ماه  نشست  در  ايران  هسته اى 

امنيت مطرح شود.
خبرگزارى  فارس،  خبرگزارى  گزارش  به 
مذاكرات  كه  صورتى  در  است:  نوشته  فرانسه 
روز چهارشنبه ميان تهران و آژانس بين المللى 
برآورده  را  انتظارات  نتواند  هسته اى  انرژى 
كند و توافقى براى بازرسى هاى بيشتر حاصل 
نشود، ممكن است پرونده برنامه هسته اى ايران 

در ماه مارس به شوراى امنيت ارجاع شود.

اين خبرگزارى با اشاره به ادوار قبلى مذاكرات 
ديپلمات  يك  از  نقل  به  و  آژانس  و  ايران  بين 
مستقر در آژانس نوشته است كه «اميد چندانى 
خبرگزارى  نيست».  مذاكرات  جديد  دور  به 
فرانسه ادعا كرده است كه شكست اين دور از 

مذاكرات مى تواند تبعات جدى داشته باشد.
بود  داده  هشدار  واشنگتن  هم  نوامبر  ماه  در 
كه اگر مذاكرات آتى نتيجه اى نداشته باشد، در 
ماه  هشتم  تا  چهارم  كه  امنيت  شوراى  نشست 
شدن  برداشته  براى  مى شود،  برگزار  مارس 

گامى جدى عليه ايران تالش مى كند.
هرچند كه چين و روسيه تاكنون بارها مخالفت 
خود را با تصويب قطعنامه شوراى امنيت عليه 
ايران ابراز كرده اند، اما يك ديپلمات غربى ادعا 
كرده است كه اين خوش بينى وجود دارد كه در 
نشست آتى شوراى امنيت، اين دو كشور نيز با 

كشورهاى غربى همراه شوند. 

احتمال دست داشتن 
مافيا در عرضه گوشت 

اسب در اروپا
گوشت  توزيع  سر  بر  رسوايى  درباره  تحقيق   
در  و  دارد  ادامه  بريتانيا  و  فرانسه  در  اسب 
همين شرايط گمانه هايى چون وجود دسيسه و 
دست داشتن مافيا در اين خصوص مطرح است. 
به گزارش يورو نيوز، برخى احتمال داده اند كه 
گوشت قرمزى كه در سوپرماركت هاى بريتانيا 
با نام گوشت اسب يافت شده مى تواند گوشت 
خر باشد. اوون پاترسون، وزير محيط زيست 
بريتانيا گفت: «به من احساس بسيار بدى دست 
داد كه ما در حال نگريستن به توطئه اى بزرگ 
و در ابعاد جنايتى بين المللى هستيم. آرى، حجم 
بسيار زيادى از انواع كاال ها در جهان در حال 
جا به جايى است و گمان مى رود كه در برخى 
ديگر  چيزى  جايگزين  درست،  كاالى  يك  نقاط، 
در  تازه  رسوايى  اين  ابعاد  هنوز  باشد.»  شده 

صنعت مواد پروتئينى اروپا روشن نيست. 

وزير خارجه اسپانيا:

به صندوق نجات يورو 
نياز نداريم

مجله  با  مصاحبه اى  در  اسپانيا  خارجه  وزير   
آلمانى «فوكوس» گفت كشورش مى تواند بدون 
 (ESM) كمك مالى صندوق نجات حوزه يورو
ايسنا،  گزارش  به  شود.  خارج  مالى  بحران  از 
خوزه مانوئل گارسيا مارگايو در اين مصاحبه 
نبايد  هرگز  يورو  نجات  كرد:«صندوق  بيان 

مسير اصلى خروج از بحران باشد.»

با اين وجود او در ادامه افزود كه قدرت بانك 
بازارهاى  بر  تاثيرگذارى  براى  اروپا  مركزى 

اسپانيا  استقراض  هزينه  دادن  كاهش  و  مالى 
ضرورى است. به گزارش وال استريت ژورنال، 
مى تواند  كشورش  گفت  اسپانيا  خارجه  وزير 
شود  موفق  يورو  نجات  صندوق  كمك  بدون 
باشد،  داشته  پايين ترى  بهره  نرخ هاى  اگر  اما 

سريع تر و راحت تر از بحران خارج مى شود.

روباه، نوزاد يك ماهه را ربود
قالده  يك  توسط  كه  ماهه  يك  نوزاد   - لندن 
روباه در جنوب لندن از گهواره اش ربوده شده 
در  درمان  از  پس  بود،  شده  قطع  انگشتش  و 
نوزاد  اين  دارد.  مناسبى  وضعيت  بيمارستان 
به  وحشى،  روباه  توسط  ربوده شدن  از  پس 
شدت آسيب ديد و يكى از انگشتانش نيز قطع 
جيغ  شنيدن  از  پس  گفت:  نوزاد  اين  مادر  شد. 
كودك  خواب  اتاق  سمت  به  فرزندم  دادهاى  و 
دويده و روباهى را مشاهده كردم كه در حال 
جراحان  بود.  گهواره اش  از  فرزندم  ربودن 
شده  قطع  انگشت  شده اند  موفق  كردند:  اعالم 
پيوند  دوباره  را  تهاجم  مورد  نوزاد  «دِنى»، 
روى  جراحت هاى  برخى  كه  اين  ضمن  بزنند. 
صورت وى نيز نياز به بخيه دارند. به گزارش 
تنها  روباه   كردند:  اعالم  متخصصان  اسكاى، 
حمله  به  اقدام  كند،  ترس  احساس  كه  هنگامى 
مى كند كه حمله اين روباه به اين نوزاد بسيار 

غيرعادى است.

توافق رهبران اتحاديه 
اروپا براى كاهش بودجه

 960 بودجه  سر  بر  اروپا  اتحاديه  رهبران 
ميليارد يورويى اين اتحاديه به توافق رسيدند. 
 2020 تا   2014 سال هاى  براى  بودجه  اين 
ون  هرمان  است.  شده  گرفته  نظر  در  ميالدى 
رومپوى رئيس شوراى اروپا در پايان نشست 
رهبران اتحاديه در بروكسل گفت: بودجه توافق 
شده جديد حدود 34 ميليارد يورو كاهش يافته 
است. آنگال مركل، صدراعظم آلمان گفته است 
كه اين رقم معادل كاهش 3/3 درصد در بودجه 
دولت هاى  كه  اين  با  است.  پيشين  ساله  هفت 
بريتانيا و هلند از جمله دولت هايى بودند كه در 
بودجه  كاهش  دنبال  شدت  به  سران  مذاكرات 
اتحاديه اروپا بودند، دولت هاى فرانسه و ايتاليا 
خواستار  كه  بودند  دولت ها  از  گروهى  نماينده 
تداوم روند افزايشى بودجه و هزينه كردن در 
ميان كشورهاى عضو بودند. به گزارش شبكه 
بى بى سى، اين توافق بايد به تاييد پارلمان اروپا 
نيز برسد كه احتماال چند ماه طول خواهد كشيد. 
با اين حال، چند حزب بزرگ در پارلمان اروپا 
نيستند  بودجه  كاهش  اين  موافق  كه  گفته اند 
اروپايى  شهروندان  نفع  به  كاهش  اين  چون 

نيست.

تظاهرات زنان عربستانى
شبكه خبرى سى.ان.ان از تظاهرات ده ها زن و 
كودك عربستانى در دو شهر بزرگ اين كشور 
گزارش  سى.ان.ان  تلويزيونى  شبكه  داد.  خبر 
كودكان  با  همراه  عربستانى  زن  ده ها  داد: 
خود در شهر «بوريدا» مركز ايالت قسيم و نيز 
آمده  خيابان ها  به  كشور  اين  پايتخت  رياض، 
دست نوشته هايى  حمل  و  شعار  دادن  سر  با  و 
سال ها  كه  شدند  خود  بستگان  آزادى  خواهان 
وكيل  به  دسترسى  بدون  و  اتهامى  هيچ  بدون 
از  برخى  مى برند.  سر  به  زندان  در  محاكمه  يا 
بدون  كه  است  سال   10 از  بيش  زندانيان  اين 
حضور  مى برند.  سر  به  زندان  در  اتهامى  هيچ 
دادن  سر  و  عربستان  خيابان هاى  در  زنان 
بى سابقه  بسيار  سعودى  عربستان  در  شعار 
تن  چند  بازداشت  از  سى.ان.ان  خبرنگار  است. 
از اين زنان به دست پليس خبر داد و گفت: اين 
بازداشت هاى  به  اعتراض  در  زنان  تظاهرات 

بى مورد است.

يك هفته با خبر
دكتر ونديداد گلشنى 
چشم از جهان فرو بست

و  شاعر  دوست،  ميهن  گلشنى،  ونديداد  دكتر 
بيمارى  بعلت  گذشته  هفته  توانا  هنرشناسى 
و  كاردان  پزشكى  ايشان   گذشت.  در  لندن  در 

هنرشناسى بود كه در بين هموطنان ايرانى لندن 
به كارهاى خير مشغول بود و در گذشته نيز به 

درمان بيماران دردمند مى پرداخت.
اين مرد نيكوكار طى يك آئين زرتشتى با حضور 
در  جمعه  روز  در  وى  دوستداران  و  خانواده 
اين  در  شده.  سپرده  خاك  به  هندون  قبرستان 
مراسم تعدادى از دوستان نزديك  وى با سخنانى 
طى  و  نموده  آورى  ياد  ايشان  نيكويى  و  مهر  از 

مراسمى باشكوه ايشان را به خاك سپردند. 

از ايشان چكامه ها و ترانه هايى به يادگار مانده 
است.

به سرايى به خشت افتادم 
 به سرائى دگر به خشت شدم

بى سراپا دروغ دوزخ را
نشنيدم و در بهشت شدم

به همين منظور مراسم يادبودى نيز در روز يك 
 Palm Hotel - 64-76 در  فوريه  هفدهم  شنبه 
Hendon Way NW2 2Nl  برگزار خواهد شد.

به  قلب  صميم  از  نيز  پرشين  نامه  هفته  پايان  در 
نموده  عرض  تسليت  وى  دوستداران  و  خانواده 
را  ابدى  آرامش  مغفوره  مرحومه  آن  براى  و 
براى  حكيم  دادار  يگانه  بارگاه  از  و  خواستاريم 
تمامى بازماندگان ايشان ،  تندرستى ، شكيبايى و 

توان تحمل اين مصيبت را خواهانيم

تسليت
  ضايعه درگذشت جناب دكتر ونديداد گلشنى را از صميم قلب تسليت عرض نموده و 
براى آن مرحومه مغفوره آرامش ابدى را خواستاريم و نيز از بارگاه يگانه دادار حكيم 

براى تمامى بازماندگان و دستان ايشان ،  تندرستى ، شكيبايى و توان تحمل اين مصيبت 
را خواهانيم . 

از طرف دوستان انجمن خوشنويسان ايران لندن
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دهكده ما
خودتان قضاوت كنيد!

احسان صادقيان 

از  كردم  انتقادى  ستون  همين  در  پيش  هفته  چند 
مباهاتى كه مى كنيم به تمدن هايى كه گفته مى شود 
در زمان هاى دور داشته ايم. به دنبال آن چند نفر از 
هموطنان تماس گرفته و به نقطه نظرم معترض شده 
بودند. اتفاقًا اخيراً مصاحبه اى از يكى از محققان علوم 
ايرانى  ما  خصوصيات  از  برخى  كه  خواندم  اجتماعى 
ها را بر شمرده. بعضى نكته هايى كه به نظرم خيلى 
گرفتم  تصميم  و  كردم  انتخاب  را  است  توجه  قابل 
قضاوت  خودتان  شما  تا  كنم  ذكر  وار  فهرست  اينجا 
تأكيد  نكته  يك  روى  دارم  دوست  ميان  آن  از  كنيد. 
مصاحبه  در  القلم  سريع  محمود  دكتر  كنم:  مضاعف 
اميدوارم  كه  ايرانى)  زندگى  سبك  بر  (نقدى  اخيرش 
مى  بخوانيد،  حتمًا  يا  باشيد  خوانده  را  آن  كامل  متن 
گويد: «ما هنوز جامعه نداريم...در علم جامعه شناسى، 
آن  در  عده اى  كه  شود  مى  تعريف  اينگونه  جامعه 
هستند.  مشترك  جهت گيرى  و  مشترك  اهداف  داراى 
مى  الزم  آنچه  نرسيده ايم...».  مرحله  آن  به  هنوز  ما 
بينم در اين خصوص بى پرده ابراز كنم اين است كه 
تأكيد بر اين تعريف علمى از جامعه، براى تميز آن از 
زندگى جمعى و يا گله ايست كه تنها در ميان حيوانات 
ديده مى شود. يعنى حتى زندگى قبيله اى انسان هاى 
اوليه نيز مشمول تعريف جامعه هست ولى ما اكنون 
در اين تعريف نمى گنجيم. به عبارت ديگرى كه آقاى 
سريع القلم احتماًال از ابراز آن حيا ورزيده اند، ما در 
كنيم؛  مى  زندگى  اى  گله  يا  جمعى  بطور  حاضر  حال 
حاال شما چطور مى توانيد به اين ملت تمدنى را نسبت 
دهيد؟ الزم نيست راه دورى برويم؛ همين بريتانيا تا 
مى  امپراتورى  دنيا  بر  رسمًا  پيش  سال  صد  از  كمتر 
كرد و شما اآلن نشانه هاى تمدن را در جاى جاى اين 
كشور و در رفتار و گفتار فرد فرد جامعه مى بينيد. 
اما فاصله زمانى ما با آن تمدنهاى باستانى بسيار زياد 
است و در اين مدت، آنقدر اتفاقات اجتماعى بزرگى رخ 
نسبت  كه  گذاشته  جاى  بر  شگرفى  هاى  تأثير  و  داده 
دادن آن تمدن به اين ملت واقعًا ادعاى بزرگى است! يا 
مثًال ادعا مى كنيم نژادمان آرياييست. اوًال چطور مى 
توانيم از نسل ملت تحت فرمان كوروش، ولى به خالف 
منشور حقوق بشر او، اينقدر نژاد پرست باشيم؟ دوم، 
و  آبرو  ما  براى  نژادپرستانه  ادعاهاى  اين  كه  گيريم 
فرد  يك  بفرماييد:  مقايسه  لحظه  يك  بياورد؛  اعتبارى 
آزمايش  يك  طى  در  انگليسى،  نژاد  ترين  اصيل  از 
است!  آمده  در  آب  از  چينى  نسبش  و  اصل  ژنتيكى، 
اروپا  غرب  در  انگلستان  جزيره  بگيريد  درنظر  شما 
كجا و چين كجا! حاال آريايى ها، اقوامى بوده اند كه 
سالها و بلكه قرن ها قبل از امپراتورى هخامنشيان از 
نزديكى هاى قطب شمال به فالت ايران مهاجرت كرده 
اند. خودتان يك حساب سر انگشتى بكنيد و ببينيد از 
آن زمان تا كنون چندين مليت، چه بصورت مهاجرت 
يا به طور تهاجمى، از اين منطقه جغرافيايى گذشته اند 
و با اين قوم در آميخته اند! واقعًا با چه سنديتى و چه 
است؟  آريايى  ما  نژاد  كه  بگوييم  توانيم  مى  اطمينانى 
اتفاقًا دكتر سريع القلم نيز مى گويد:« ما ايرانى ها يك 
ظاهرى داريم ... كه خود را موجه معرفى مى كنيم و 
همان  از  هم  اينها  زنيم...»  مى  زيبايى  بسيار  حرفهاى 

حرف هاست. اما بخوانيد از باطن مان:
 

• ميانگين ايرانى خيلى دنيا دوست است ولى  با ادا 
كتاب،  هنر،  موزه،  مى كند.  استتار  آنرا  ظاهرسازى  و 
آخرين رمانها، كنسرت، تئاتر، دوستان فرهنگى، كشف 
كشورها و فرهنگهاى ديگر، در سبد كاالهاى ميانگين 

ايرانى، تقريبًا تعطيل است.

• واژگانى مانند انسانيت، خدا، پيغمبر، پاكى، وجدان، 
دائمًا  وظيفه  و  راستگويى  شرافت،  صداقت،  محبت، 
و  زندگى  در  اين  انعكاس  اما  ماست،  استفاده  مورد 
نيم  با  ما  ذهنى  كره  نيم  است.  محدود  بسيار  ما  عمل 

كره عملى ما تقريبًا هيچ ارتباطى با هم ندارند.
 

با  را  خوشبختى  ما،  از  بسيارى  مى رسد  نظر  به   •
راحتى اشتباه گرفته ايم و فكر مى كنيم تجمالت يعنى 
ايده آلهاى زندگى. بسيارى از ما، هدفى باالتر از تأمين 
غرايز اوليه نداريم؛ [مثًال] خلق كنيم؛ توليد كنيم؛ كار به 

جا ماندنى انجام دهيم.
 

• دليل مهم عالقه ما به دارايى و ماديات براى نمايش 
كه 45  فرهنگى  شايد  است.  فخرفروشى  و  ديگران  به 
سال پيش در مناطق فرودست تهران حاكم بود االن در 

منطقه فرشته تهران مى بينيد.
 

• كسى كه قبًال در فقر و محروميت زندگى كرده االن 
از فرايند ناسالم پول درآوردن در اين جامعه به وجد 
آمده و معناى ديگرى براى زندگى قايل نيست. كتاب 
خواندن و به موزه رفتن براى او مسخره است؛ رشد 
قواى فكرى و معنوى براى او وقت تلف كردن است. 
[اگر] به صورت اين شخص با اين ثروت نگاه كنيد فكر 
انعكاس  انسان،  صورت  است.  معدن  كارگر  مى كنيد 

آرامش، سالمتى روانى و روحى اوست.
 

اما  هستند  تفريح  و  خوشگذرانى  دنبال  ملتها  همه   •
افراطى  ايرانى  زندگى  در  تفريح  و  خوشگذرانى  سهم 
عنوان  به  دلچسب  حرفهاى  و  معنويت  اخالق،  است. 
پوششى است بر آنچه ما در باطن انجام مى دهيم. بايد 
توجه داشت كه سرنوشت هر ملتى با روحيه اكثريت 

آن ملت رقم مى خورد.
 

•  ما بيشتر به دنبال حريم فردى خود هستيم. در يك 
ساعت  حتى  بود  معتقد  همسايه اى  آپارتمانى،  مجتمع 
كسى  به  [اش]  موسيقى  بلند  صداى  شب  نصف  دو 
مربوط نيست. اين درصد قابل توجهى از توحش است 

كه با زندگى انسانى و مدنى ناسازگار است.
 

• تهران متأسفانه در حال حاضر به يكى از شهرهايى 
ممكن  حداقل  در  آن  در  تربيت  و  ادب  كه  شده  تبديل 
ريختگى  هم  به  دليل  به  موضوع  اين  دارد.  قرار  خود 
شهر  اين  در  مدنى  آموزش  فقدان  و  اجتماعى  طبقات 

است.
 

• در شمال شهر تهران به خاطر اينكه افراد پول دارند 
احساس بى نيازى به فرهنگ مدنى مى كنند. يعنى براى 
نمونه كسى كه ماشين دويست ميليون تومانى سوار 
ندارد  نيازى  آموزش  به  كند  مى  احساس  شود  مى 
چون پول دارد. البته اگر كسى با زحمت و تالش خود، 
هيچ  شود  سوار  هم  تومانى  ميليون  پانصد  اتومبيل 
هم  مدنيت  و  تربيت  حتمًا  فردى،  چنين  ندارد.  اشكالى 

دارد.
 

بشود.  تعريف  ما  از  همواره  كه  كرده ايم  عادت   •
را  خود  فرزندان  عمومًا  نيز  مادرها  و  پدرها  حتى 
به سختى مى  تربيت كنند. ما  تا آنها را  تأييد مى كنند 
نقد بكنيم.  را  يكديگر  و  بدهيم  تذكر  همديگر  به  توانيم 
هم روش اين كار را بلد نيستيم و هم آمادگى روحى 

براى پذيرش نقد نداريم.
 

• آيا مردم ما آمادگى تغيير را دارند؟ آيا آمادگى اين 
را داريم كه به جاى آنكه يك شب برويم پيتزا بخوريم 
پول آنرا صرف خريدن كتاب كنيم؟ ما بايد خودمان را 
اصالح كنيم و نه اينكه تمامًا نگاه ما اين باشد كه دولت 
بايد اصالح شود. نبايد نگاه اينگونه باشد كه ما مردم 
عالى  بسيار  خلقياتمان  و  كردار  و  رفتار  و  آداب  همه 

است و مشكل فقط در دولت است!
 

زندگى،  سبك  در  يافتگى  توسعه  وجه  مهمترين   •
ميانگين  است.  جامعه  يك  در  قانون  و  قاعده  رعايت 
خيلى  عوض  در  نيست.  قاعده  به  عالقمند  ايرانى 
عالقمند است از هر روشى استفاده كند تا به منافعش 

برسد كه عمومًا هم منافع دنيوى هستند.
هموطن عزيز! اين شعر حافظ را قبًال هم آورده ام و 

باز مى آورم كه: 
در كوى نيك نامان ما را گذر ندادند
گر تو نمى پسندى، تغيير ده قضا را

خود شيفتگى ايرانى  
خود باختگى ايرانى

الله اميرى  - لندن

خود  داراى  طبيعى  بطور  انسانها  همه 
در  هستند.  آن  خفيف  نوع  از  شيفتگى 
به  اجمالى  نگاهى  و  كوتاه  بررسى  يك 
 ، نزديك  كنارى  دور،  اى  گوشه  اطرافمان، 
به دوستانى بر مى خوريم كه نا خشنودى 
موجب اختالل در زندگيشان شده و رنج و 
عذاب درون ذهنى رهايشان نمى كند اما از 
و  تمايز  احساس  بينانه  خودبزرگ  سويى 
تفاوت با ديگران مى كنند. احساس برترى 
در آنها موج مى زند و رفتار استثمارگرانه 
شان با سايرين ، گواهى بارز بر اين حس 

مى باشد.
عاشق  آميزى  مبالغه  طرز  به  دوستان  اين 
به  راسخ  اعتقاد  و  هستند  خودشان 

«منحصر به فرد بودن » خود دارند.
سازد  مى  خود  كمند  گرفتار  را  آنها  كسى 
كه مدام به تعريف و تمجيد و ستايششان 
ى  روحيه  بنام  اى  وديعه  باشد.  مشغول 
در  مخالف  ساز  تحمل  و  پذيرى  انتقاد 
كه  آنجا  از  موجودنيست.  وجودشان 
براى بقاء روانى نيازمند امنيتى هستند كه 
درون آنها تعريف نشده و مفقود است ،به 
قدرت متوسل مى شوند و سعى در كنترل 
مى  نزديكان  بر  جويى  سلطه  و  اطرافيان 

كنند.
اما نگاهى مو شكافانه و عميق تر ، با ذره 
بينى از نزديك نمايى غير مغرضانه ، باب 
به  اعتماد  و  ضعيف  ى  روحيه  به  اشارتى 
نفس شكننده اى از ايشان را مى گشايد كه 
اگر از دروازه ى آن گذر كنيم ،پا به دنياى 
كه  دنيايى  گذاشت.  خواهيم  آشفته  درونى 
در آن ، ترس از دست دادن محبت ديگران 
كند  مى  ايجاد  برايشان  روانى  فشار  چنان 

هر  نشين  هم  عذاب،  و  حرمان  و  درد  كه 
روزه ى ايشان است.

 ، همواره   ، اما  ما  ايرانى  بوم  كه  آنجا  از 
ى  گستره  در  را  جغرافيايى  ى  منطقه  دو 
خود دارد! اگر ذره بين نزديك نماييمان را 
كمى آن سو تر بگيريم ، از آن سوى بوم 
بر پهناى خود كم بينى و خود باختگى در 
مى  سقوط  دگرشيفتگى!  و  بيگانگان  مقابل 

كنيم  كه پهنايى است، بس، عريض !
مكانى  كاربرد  بر  مرورى  كه  هنگامى 
واژه هاى «وطن پرستى » ، « ميهن » و...

مشخص مى سازد كه اين كلمات در تقابل 
و گاه تضاد ، معناى مد نظر ما را به خود 
مى گيرند ، سئوالى ذهن انسان را به شدت 

درگير خود مى سازد؛
خاكى كه خاك ماست و جايى در تقابل با 
ما  غرور  و  سرور   ، شرق  مثال“   ، فرهنگى 
تقابل  در  كه  شود  مى  چه   ، است  سبب  را 
با فرهنگى ديگر ، مثال“ غرب ، سر مارا در 
الك تبديل مليتمان به مليتى ديگر فرو مى 

برد؟!
از  ماست  وجود  در  كه  اصالتى  انكار  اين 
اعتقادى كه به خود  كجا نشأت مى گيرد؟ 
هست  بيگانه  به  كه  اعتمادى  و   ، نيست 
خودمان  از  كجا  شد؟  دار  ريشه  چگونه   ،
كه  وجاهتى  به  دل  باختيم  و  شديم  بيرون 

نشناخته باور كرديم ؟
گريزيم؟  مى  كجا  به  ؟  گريزيم  مى  چه  از 

آنهم « چنين شتابان »!
خوش  جوان  حكايت  تكرار   : پايانى  كالم 
سيمايى نشويم كه عاشق تصوير خود كه 
در آب ديده بود شد و به اميد ديدار فرشته 

اى كه ديده بود در آب پريد و....
زيبايى شيدايى ، در شيفتگى اصالت درون 
است كه نه مرز مى شناسد و نه با گذر از 
مرز، از دل مى رود. نه با واژه ى پارسى  
از  زمان  گذر  با  نه  و  شود  مى  پررنگ   ،

پيشينه ى تاريخى پربار ، كمرنگ

نظرات
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چرا پاپ استعفا مى دهد؟
كه  داد  نشان  سفيد  دودى  برخاستن  كه  بود   2005 مه   7 روز  صبح 
شوراى انتخاب پاپ باالخره دويست و شصت و پنجمين پاپ را انتخاب 
كرده است. «يوزف آلويس راتزينگر» با الهام از نام قديس «بنديكت» و 
«پاپ بنديكت پانزدهم» كه طى جنگ جهانى اول پاپ بود، نام «بنديكت 

شانزدهم» را براى خود انتخاب كرد.
«پاپ بنديكت شانزدهم» كه در آن زمان 78 سال داشت، يكى از مسن 
كه  ها  كاتوليك  شد.  مى  برگزيده  سمت  اين  به  كه  بود  افرادى  ترين 
حضور پاپ جديد را گامى براى قوام بخشيدن به هويت كاتوليسيزم 
مى ديدند اين انتخاب را به ديد مثبت مى نگريستند زيرا پاپ پيش از 
اين به خاطر داشتن ديدگاه هاى محافظه كارانه و ثابت قدمى در احياى 

رسومات مذهبى نامى براى خودش دست و پا كرده بود.
  با اين حال، حوادث سالهايى كه پاپ رهبرى كاتوليك هاى جهان را 
به عهده داشت باعث شد كاتوليك ها در سالهاى بعد اين رؤياهايشان 
دوره  بر  كه  هايى  رسوايى  بزرگترين  جمله  ببينند.از  رفته  باد  بر  را 
و  گوشه  از  كه  بود  اى  جنجالى  خبرهاى  افكند،  سايه  پاپ  زمامدارى 
كنار اروپا درباره سوء استفاده جنسى كشيشان از كودكان به گوش 
مى رسيد. پاپ در ايرلند دستور انجام تحقيقات رسمى در ارتباط با اين 
موضوع را صادر كرد كه به استعفاى چند كشيش منجر شد. روابط 
واتيكان با ايرلندى كه زمانى كاتوليك بود در زمان رهبرى پاپ تا آنجا 

را  واتيكان  در  خود  سفارت  كشور  اين   2011 سال  در  كه  كرد  افول 
تعطيل كرد.

«پاپ» در تالش براى كاستن از حجم انتقاداتى كه گاه و بيگاه سرازير 
«سرير مقدس» مى شدند به ديدار قربانيان اين حادثه رفت، اما قربانيان 
خواستار آن شدند كه خود پاپ روانه دادگاه جنايى بين الملل شود تا 

درباره جرائم احتمالى او هم در الپوشانى اين پرونده تحقيق شود.
رهبر كاتوليكهاى جهان در پاسخ به انتقاداتى كه او را به دست داشتن 
در رسوايى هاى سوءاستفاده جنسى متهم مى كردند همواره مى گفت 
او مقصر جرائمى نيست كه ديگران مرتكب مى شوند، اما شايد بخت 
شدند.  مى  تر  نزديك  او  به  گام  به  گام  كه «جرائم»  نبود  يار  او  با  هم 
رسوايى «واتيليكس» در مه 2012 رخداد ديگرى بود كه خواب آشفته 

پاپ را بيش از پيش به هم ريخت.
واتيليكس از آنجا آغاز شد كه در ژانويه 2012 يك برنامه تلويزيونى 
در ايتاليا و پس از آن روزنامه نگارى به نام «جيان لوجى نازى» از 
مواردى كه به ادعاى آنها «فساد در واتيكان» بود پرده برداشتند. اوج 
اين پرونده در مه 2012 بود كه «نازى» كتابى تند عليه پاپ با عنوان 

«عليا حضرت: اسناد محرمانه بنديك شانزدهم» منتشر كرد.
رذائلى  به  آلوده  فردى  را  پاپ  بود  كرده  تالش  حضرت  عليا  كتاب    
تصوير كند كه اسقف اعظم سرير مقدس به حسب قاعده بايد از آنها 
عارى باشد: حسادت، توطئه چينى، رشوه و ثروت اندوزى غيرقانونى 
بخشى از اتهاماتى بود كه اين كتاب بر اساس آنها تالش كرده بود روى 

ديگرى از چهره معنوى پاپ به نمايش بگذارد.
شد؛  نمى  محدود  مذهبى  كاران  محافظه  به  تنها،  اما،  پاپ،  از  انتقادات 
ليبرال ها هم او را به اخالل در مسير اصالحگرى و مانع تراشى براى 
ساير  و  ها  با مسلمانان، يهودى  مذهبى  بين  هاى  در گفتمان  پيشرفت 
شاخه هاى مسيحيت متهم مى كردند.اين انتقادات البته ريشه در برخى 

جنجال هايى داشتند كه اقدامات يا اظهارات پاپ ايجاد كرده بود.
آلمان»،  «روزنبرگ  دانشگاه  در   2006 سال  در  سخنرانى  يك  در  او 
يعنى همان دانشگاهى كه مدركش در دكترى الهيات را از آنجا گرفته 
تبليغ  شمشير  با  كه  دانست  جهان  در  شر  عامل  را  اسالم  دين  بود، 
شده است. اين اظهارات پاپ انتقادات بسيار وسيع وگسترده اى در 

سرتاسر جهان به همراه داشت.
بود.  برانگيخته  را  مسيحى  هاى  فرقه  انتقاد  پاپ  هم   2007 سال  در 
او كه پيشتر تالش مى كرد خودش را فردى معتقد به ديدگاه وحدت 
مسيحيان نشان دهد، در اين سال سندى را امضا كرد كه فرقه هاى 

ديگر مسيحيت را كليساهاى راستين طرفدار مسيحيت نمى دانست.
رابطه پاپ با يهودى ها، البته با فراز و فرودهايى همراه بود.

يهودى ها يك بار هنگامى كه پاپ تصميم گرفت محدوديت ها براى 
مراسم برگزارى «عشاى ربانى التين» را رفع كند، از او آزرده شدند. 
در بخش هايى از نيايش هاى اين مراسم از يهودى ها خواسته مى 

شود از تاريكى بيرون آمده و كاتوليك شوند.
بنديكت  پاپ  كه  آمد  پيش   2009 سال  در  ها  يهودى  با  ديگر  تنش 
پيوس  «پاپ  درگذشت  سالگرد  پنجاهمين  مناسبت  به  شانزدهم 
دوزادهم» ـ پاپى كه يهودى ها او را به سكوت در برابر نسل كشى 

يهوديان متهم مى كنند ـ تقديس كرد.
ها  يهودى  دل  مجدداً  توانست  او  كه  بود  سال 2011  در  حال  اين  با 
از  را  ها  يهودى  شخصًا  گفت  پاپ  سال  اين  در  آورد.  دست  به  را 
دانند،  مى  مقصر  (ع)  عيسى  حضرت  كشتار  در  را  آنها  كه  ادعاهايى 

تبرئه مى كند.

پاپ  ترين  مسن  از  يكى  براى  را  پرمشقتى  دوران  سالها  اين  حوادث 
هاى كليساى كاتوليك رقم زدند كه اولين پاپ مستعفى پس از 700 
سال خواهد بود. «يوزف آلويس راتزينگر»، گفته است به علت بيمارى 
و ضعف جسمانى قادر نيست وظايفش را انجام دهد و از سمتش كنار 
خواهد رفت.با آنكه بيمارى و ضعف جسمانى توجيه قابل قبولى براى 
كناره گيرى پاپ از سمتش به نظر مى رسد چالش هاى مستمرى كه 
او طى اين سالها با آنها دست و پنجه نرم كرده است را هم نمى توان 
در اين تصميم بى اثر دانست. استعفاى پاپ بنديكت شانزدهم از سمت 
خود واكنش رهبران جهان را به دنبال داشت، به طورى كه صدراعظم 
خواند.  حاضر  عصر  در  مهم  مذهبى  متفكران  از  يكى  را  وى  آلمان 
شانزدهم،  بنديكت  پاپ  اينكه  اعالم  با  آلمان  اعظم  صدر  مركل،   آنگال 
 1523 سال  از  كه  بود  آلمانى  پاپ  اولين  جهان  كاتوليك هاى  رهبر 
ميالدى به اين سمت منصوب شد، گفت كه به تصميم وى درخصوص 
استعفايش از اين سمت احترام ويژه اى قائل است. مركل كه خود دختر 
يك كشيش پروتستان است، در ادامه اعالم كرد: پاپ بنديكت شانزدهم 
يك فرد تحصيلكرده و داراى حس همبستگى و متمايل به روند اتحاد 
در اروپا است. به گزارش پايگاه خبرى دويچه وله، صدر اعظم آلمان 
همچنين اقدامات پاپ را در نزديكتر كردن عقايد مختلف مذهبى جهان 
به يكديگر مورد ستايش قرار داد و گفت: او همواره از اين موضوع 
آگاهى داشت كه چنين روندى تنها از طريق مذاكرات درون فرقه اى و 
درون مذهبى تحقق مى يابد و او اين مذاكرات را رهبرى كرد. يكى از 
مقام هاى ارشد ايالت باواريا زادگاه پاپ بنديكت شانزدهم نيز با اعالم 
اينكه به شخصه از استعفاى وى ناراحت است، گفت: به تصميم پاپ 
احترام مى گذارم. جورجيو ناپوليتانو، رئيس جمهورى ايتاليا نيز گفت، 
پاپ بنديكت شانزدهم نهايت شهامت و حس مسئوليت پذيرى را در 

دوران تصدى سمت خود نشان داد. 

جنگ قدرت در واتيكان بر سر 
جانشينى پاپ

علت  جهان  كاتوليك  مسيحيان  رهبر  شانزدهم،  بنديكت  پاپ 
كناره گيرى خود را كهولت و ناتوانى جسمى عنوان كرد اما به 
نظر مى رسد اختالف هاى داخلى در واتيكان و بحران هاى پياپى 

در اين تصميم گيرى غيرمنتظره، بى تاثير نبوده  است.
به گزارش دويچه وله، ژوزف راتسينگر، كه از سال 2005 به 
را  جهان  كاتوليك هاى  رهبرى  شانزدهم  بنديكت  پاپ  عنوان 
بر عهده گرفت، ظهر دوشنبه اعالم كرد كه شامگاه 28 فوريه 

رسما كناره گيرى خواهد كرد.
هانس يورگن شالمپ، كارشناس نشريه  اشپيگل مى نويسد كه 
مدت ها  از  كه  دارد  ارتباط  نيز  واقعيت  اين  با  پاپ  كناره گيرى 
شده است. خارج  او  اختيار  از  كليسا»  «امپراتورى  اداره  پيش 

در ماجرايى كه به «واتيليكس» مشهور شده است و بازداشت 
و  محرمانه  اسناد  داشت،  همراه  به  را  پاپ  مخصوص  منشى 
نامه هايى افشا شد كه جنگ قدرت ميان كاردينال ها و همچنين 
بسيارى از مسائل داخلى واتيكان را افشا كرد.بنابر اين گزارش 
تالش راتسينگر در ماه هاى گذشته براى جلوگيرى از افشاى 
اسناد واتيكان ناكام مانده است. او همچنين به اصالح ساختار 
بانك واتيكان كه متهم به دست داشتن در پولشويى شده بود، 

قادر نشده  است.
راتسينگر  قديمى  دوست  زكلر،  ماكس  از  نقل  به  اشپيگل 
مى نويسد كه پاپ به دليل «برخى مسائلى كه اين سمت با خود 
دارد» عذاب زيادى كشيد. به گفته او «انسان نمى تواند تصور 

كند كه چه درگيرى هايى در رم وجود دارد.»
بنديكت شانزدهم در مواجهه با مشكالت مهم كليساى كاتوليك 
در سال هاى اخير، از جمله جنجال بر سر سوء استفاده جنسى 
ميان  روزافزون  شكاف  و  كودكان  از  كشيشان  معدودي 
مسيحيان امروزى با واتيكان، نيز توفيق چندانى نداشته است.
بسيارى  نظر  در  را  خود  جاذبه  واتيكان  گذشته  سال هاى  در 
ويژه  به  كليسا  از  خروج  و  داده  دست  از  مسيحى  مؤمنان  از 
رشد  به  رو  روندى  آمريكا  و  اروپا  ثروتمند  كشورهاى  در 

داشته است.
ظاهرا موضوع جانشينى پاپ از مدت ها پيش مطرح بوده اما 
كار  هرگز  رقابت ها  اين  نتيجه   پيش بينى  معتقدند  كارشناسان 

ساده اى نبوده است و نخواهد بود.
و  ليبرال  محافظه كار،  افراطى،  گروه هاى  كاتوليك  كليساى  در 
گروه هاى كوچك تر و پراكنده اى صاحب نفوذ هستند. در كنار 
اين گروه ها جناح بندى هايى نيز بر مبناى تقسيمات جغرافيايى 

وجود دارد.
آمريكاى  اسپانيايى   كاردينال هاى  جناح بندى ها  اين  ميان  در 
جناح  قدرت  و  برخوردارند  توجهى  درخور  نفوذ  از  التينى 
كاردينال هاى آمريكايى نيز در سال هاى گذشته رو به افزايش 
بوده  است.كاردينال هاى ايتاليايى نيز همواره يك طرف رقابت 
بر سر تكيه زدن بر جايگاه پاپ بوده اند و از مزيت قرار داشتن 
واتيكان در رم نيز به خوبى بهره مى گيرند.به گفته  كارشناسان 
از  بسيارى  سر  بر  نيز  مختلف  جناح هاى  و  گروه ها  ميان  در 
ملزومات  و  معضالت  با  كليسا  مواجهه  نحوه  و  روز  مسائل 
دوران  در  دارد.  وجود  فراوانى  اختالف هاى  مدرن  دنياى 
سد  كليسا  در  اساسى  اصالحات  گونه  هر  بر  راه  راتسينگر 

شده بود.
انتظار مى رود بنديكت شانزدهم كه از محافظه كاران سرسخت 
مربوط  بحث هاى  در  مى شود  محسوب  كاتوليك  كليساى 
اين  به  بگيرد.  عهده  بر  فعالى  نقش  خود  جانشين  انتخاب  به 
ترتيب اين بحث ها نمي تواند در جهت گسست از ميراث يوزف 

راتسينگر به نتيجه برسد. 
شرق  از  آرينز  فرانسيس  و  غنا  از  ساله   64 توركسان،  پيتر 
انتخاب  همچنين  هستند.  پاپى  پست  تصدى  نامزد  دو  نيجريه 
يك پاپ سياه پوست بر قدرت و استحكام رو به رشد كليساى 
كاتوليك در كشورهاى در حال توسعه اثر مى گذارد. اين امر 
همچنين در بخش هايى از اروپاى شرقى كه نژادپرستى همچنان 
باشد.  برانگيز  مناقشه  مى تواند  مى شود،  محسوب  مشكل  يك 
دو كانديداى ديگر تصدى اين پست كاردينال اوديلو شرر، از 
سن پائولو و يك كاردينال فرانسوى به نام مارك اوئله هستند. 
بسيارى بر اين باورند كه پاپ آتى فردى از كشورى در حال 
از  درصد  است. 42  آفريقا  يا  التين  آمريكاى  ويژه  به  توسعه 
زندگى  التين  آمريكاى  در  كاتوليك ها  جمعيت  2/1ميلياردى 
اروپا  در  جمعيت  اين  از  درصد  تنها 25  كه  حالى  در  مى كنند 
ساكن هستند. پس از ژان پل دوم، پاپى از لهستان كه در سال 
محسوب  واتيكان  ايتاليايى  غير  پاپ  اولين  و  كرد  فوت   2005
مى شد، كليساى كاتوليك ايتاليا فشارها بر كاردينال ها را براى 
خواهد  بيشتر  سمت  اين  تصدى  براى  ايتاليايى  يك  از  حمايت 
كرد. يكى از اين كاردينال هاى ايتاليايى آنجلو اسكوال، از ميالن 
و ديگرى كاردينال آنجلو باگناسكو از جنوآست. استعفاى پاپ 
كاردينال هاى  از  جمعى  كه  معناست  اين  به  شانزدهم  بنديكت 
ماه  اواخر  تا  را  وى  جانشين  تا  مى شوند  جمع  رم  در  ارشد 

مارس سال جارى ميالدى انتخاب كنند.
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هدف امريكا جنگ است!
بحران امريكايى ها در سياست خارجى و ديپلماسى اين است كه از يك 
سو از گفت وگو و مذاكره حمايت مى كنند و از سوى ديگر مى خواهند 

كار خود را از راه هاى امنيتى پيش ببرند.

قبال  در  خود  اى  منطقه  تحركات  اولين  در  كرى،  جان  سناتور  آيا   
خاورميانه طرحى براى گفت وگو با اسد پيش بينى كرده است؟بسيار 
روشن است كه كاخ سفيد مخالفان اسد در خارج را ترغيب مى كند كه 
به فكر ايجاد پلى براى گفت وگو با نظام اسد باشند ودر همين راستا 
تالش دارد تا جريان هاى اسالمى و ليبرال را در ائتالف مخالفان اسد 

راضى كند تا به گفت وگو با بشار اسد بنشينند.

بنابر اين به روشنى مى بينيم كه بار ديگر اياالت متحده امريكا خطاى 
را  چيزى  خارجى  سياست  بعد  در  و  است  شده  مرتكب  را  بزرگى 
ترغيب مى كند كه خود هيچ مطالعه اى بر روى آن انجام نداده و مى 

داند كه با اين وضعيت امكان تطبيق آن نيست.

تصميم امريكا براى حمايت از گفت وگو جزئى از برنامه فشار امريكا 
به مخالفان اسد است كه ميان جان كرى، وزير امور خارجه امريكا و 

همتاى روسى اش سرگئى الوروف توافق شده است.

مساله اى كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه امريكايى ها درك 
نمى كنند كه آن چه تجويز مى كنند به سادگى امكان پذير نيست. چرا 
در  تنها  و  نيستند  آمدن  كوتاه  به  حاضر  سادگى  اين  به  ها  روس  كه 
صورتى حاضرند بر سر سوريه امتيازى را بدهند يا از مواضع خود 
كوتاه بيايند كه مطمئن شوند در دستورالعمل جديد جايگاهى براى آنها 

در نظر گرفته شده است.

تا  وقتى  كه  پرسند  نمى  خود  از  را  سوال  اين  ها  امريكايى  سويى  از 
مدت ها شعار سرنگونى نظام اسد را مى دادند و به طور مستقيم يا 
حمايت  سياسى  و  نظامى  و  امنيتى  آن  مسلح  مخالفان  از  غيرمستقيم 
مى كردند، اكنون دمشق، مخالفان و جامعه جهانى به ويژه كشورهاى 

منطقه چگونه مى توانند به توصيه آنها اعتماد كنند.

مخالفان اسد گفته اند كه حاضرند با آن دسته از مقام هاى بعث سورى 
از  بنشينند.  مذاكره  ميز  پاى  است،  نشده  آلوده  خون  به  دستشان  كه 
الشرع،  فاروق  آقاى  با  حاضرند  كه  اند  كرده  اعالم  نيز  دريچه  همين 
معاون رئيس جمهورى سوريه كه تصور مى شود نگاهى متفاوت با 
ديگر اركان نظام سوريه به اوضاع داشته باشد و از تصويرى مغاير 

با ديگران برخوردار است، به مذاكره بنشينند.

بسيار روشن است كه روس ها تالش مى كنند تا زمان بيشترى به نفع 
بشار اسد براى حفظش در قدرت از طريق گفت وگو و مذاكره بخرند. 
به رغم اين كه خوب مى دانند كه هيچ آينده اى براى گفت وگوهاى ملى 
كه بشار اسد يك طرف آن باشد و حاضر به كوتاه آمدن از خواسته 
وجود  كنند،  اصرار  هايشان  خواسته  بر  نيز  مخالفان  و  نباشد  هايش 

ندارد.

ميان  به  الشرق  فاروق  اسم  تا  است  شده  باعث  ميان  اين  در  چه  آن 
سوريه  فعلى  حكومت  اعضاى  ديگر  با  وى  كه  شود  گفته  و  بيايد 
متفاوت است، به گفته برخى از جريان هاى مخالف كه در خفا و سرى 
اظهاراتى را بر زبان رانده اند، اين است كه وى در جايى گفته است 
كه مانعى ندارد كه در گفت وگوهاى پيش رو رياست دولت انتقالى يا 

حكومت را متقبل شود.

كه  است  اين  ديپلماسى  و  خارجى  سياست  در  ها  امريكايى  بحران 
ديگر  سوى  از  و  كنند  مى  حمايت  مذاكره  و  وگو  گفت  از  سو  يك  از 
مى خواهند كار خود را از راه هاى امنيتى پيش ببرند. همان طور كه 
روزنامه نيويورك تايمز نيز در مقاله اى به اين موضوع اشاره كرده و 
آورده است كه امريكايى ها حاضرند از طرح نظامى اى كه به بمباران 
فرودگاه هاى نظامى بينجامد، حمايت كنند تا بدين ترتيب نيروى هوايى 
سوريه در بمباران مواضع مخالفان به مشكل بخورد و نتواند كارى 

از پيش ببرد.

سوى  از  و  كنند  مى  حمايت  وگو  گفت  از  سو  يك  از  كه  تناقض  اين 
به  دهند،  مى  قرار  تاييد  مورد  تلويحى  طور  به  را  نظامى  حمله  ديگر 
عصاى“  به  ”دست  سياست  روشن  نمونه  مفسران  از  برخى  اعتقادى 

سنتى اياالت متحده امريكا است.

كردن  راضى  از  تر  مهم  بسيار  مسكو  كردن  راضى  واشنگتن  براى 
ملت سوريه است كه شب و روز كشته مى شوند و به خاك و خون 

كشيده مى شوند.
شكى نيست كه واشنگتن بدون در نظر گرفتن عواقب گزينه نظامى به 
فكر مداخله نظامى يا حمايت از راه حل نظامى براى يك سره كردن 
بحران سوريه است، آن چه مانع اين كار مى شود فقط مساله زمان 
است و براى همين هيچ مانعى نمى بيند كه ديپلماسى را بهانه كند تا در 

وقتى كه خودش در نظر دارد به اين تصميم برسد.

منبع: الشرق االوسط

ادامه از صفحه اول

بحران هستـه اى دوباره باال گرفت
ميزان  سنجش  براي  زودي  به  كرد  اعالم  ژاپن  دفاع  وزارت 
اعزام  منطقه  به  را  هواپيماهايي  راديواكتيو  مواد  به  هوا  آلودگي 
خواهان  بالفاصله  نيز  ژاپن  جديد  نخست وزير  آبه،  شينزو  مي كند. 

تحريم هاي شديدتر عليه دولت پيونگ يانگ شد.

دولت  كرد  اعالم  اطالعيه يي،  صدور  با  نيز  روسيه  خارجه  وزارت 
كنار  در  و  كرده  محكوم  را  شمالي  كره  اقدامات  روسيه «اين گونه 
اقدام قبلي آن كشور در پرتاب موشك بالستيك حامل ماهواره، آن 

را ناقض مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل مي داند.»

كاخ سفيد در بيانيه يي در محكوميت سومين آزمايش هسته يي كره 
در 12  بالستيك  موشكي  آزمايش  از  پس  كه  را  اقدام  اين  شمالي، 
افزايش  موجب  كه  خواند  تحريك آميز  بسيار  شد،  انجام  دسامبر 
انزواي پيونگ يانگ و فقر بيشتر مردم اين كشور مي شود. امريكا 
همچنين آزمايش هسته يي كره شمالي را نقض تعهدات كره شمالي 
در قبال قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و مذاكرات 
شش جانبه خواند. در بيانيه كاخ سفيد آمده است امريكا همچنان به 

تعهدات نظامي هم پيمانان خود در منطقه متعهد است.

ارزيابي ها
كارشناسان فني هنوز در حال گمانه زني هستند كه آيا سوخت اين 
گمانه زني هاي  پلوتونيوم.  يا  بوده  شده  غني  بسيار  اورانيوم  بمب 
اوليه اين ميزان را تا 10 كيلوتن برآورد كرده بودند. بمبي كه در 
معادل  قدرتي  كرد  ويران  را  ژاپن  هيروشيماي  شهر   1945 سال 
13 تا 16 كيلو تن «تي ان تي» داشته است. به هر حال آزمايش چه 
تحريم هاي  به  منجر  باشد  اورانيومي  چه  و  پلوتونيومي  نوع  از 
بر  تحريم  تاثير  درباره  نيز  سياسي  تحليلگران  مي شود.  بين المللي 
توقف فعاليت هاي تحريك آميز پيونگ يانگ گمانه زني مي كنند. برخي 
ناظران بين المللي بر اين باورند تحريم ها تاكنون نتوانسته است مانع 
بلندپروازي ها و خشم هسته يي كره شمالي شود و به نظر مي رسد 
آزمايش  رسانه ها  برخي  باشد.  نداشته  تاثيري  هم  اين  از  پس 
كرده اند  قلمداد  چين  جديد  رهبر  ارزيابي  را  شمالي  كره  هسته يي 
گفت وگوهاي  تداوم  براي  زيادي  تالش هاي  چين  تاكنون  كه  چرا 
شش جانبه هسته يي پيونگ يانگ داشته و مانع از افزايش فشارها به 
كره شمالي شده است اما هنوز مشخص نيست آيا رهبر جديد چين 
اين بار در برابر فشارهاي جامعه جهاني براي مهار كره شمالي چه 

واكنشي خواهد داد.
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دورنمايى از پيشگامان ثروت و اقتصاد جهانى

دنياى اقتصاد در 
سال 2050

مترجم: احمد رضا روشن
 عضو هيات علمى موسسه پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى 

تا  مي پرداختند  آينده  «پيشگويي»  به  جادوگران  كه  زمان  آن  از  اشاره: 
همواره  مى پردازند،  پديده ها  رفتار  «پيش بينى»  به  دانشمندان  كه  اكنون 
بوده  زنده  داد،  خواهد  روي  آينده  در  آنچه  از  آگاهي  براى  انسان  حس 

است.
در ِعين حالي كه انسان ها تمايل دروني نسبت به شناخت آينده دارند اما 
با  كنند.  فكر  آن  درباره  كه  مي دهند  زحمت  خود  به  جدي  طور  به  كمتر 
اين وجود، انسان همواره مايل است كه موقعيت خود را در حال و آينده 
مشخص كند. پيش بيني آينده، چارچوب و قالبي فراهم مي آورد كه شناخت 
موقعيت فعلي و آينده انسان را تسهيل مي كند. آينده نگري يكي از بهترين 
شيوه ها براي شناخت و درك روابط جديد و رويدادهاى فعلى است. عادت 
به پيش بيني و آينده نگرى علمى، توانايي بسيار مهمي است. اين توانايي 
در انطباق يافتن با محيط، نقش مهمي دارد. افراد به نسبت مقدار فكري كه 
صرف آينده مي كنند، تفاوت هاي قابل توجهي با هم مي يابند. آگاهي قبلي، 

تغييرات عظيمي را در انجام كار باعث مي شود. 

از  يكى   «THE WEALTH REPORT, 2012» يا   «2012 ثروت  «گزارش 
چندين گزارش آينده نگرانه است كه عالوه بر بررسى وضعيت ثروتمندان 
دنيا، به پيش بينى آينده اقتصاد جهان مى پردازد. از جمله نكات جالب اين 
گزارش اين است كه بر خالف ساير گزارش هاى پيش بينى، نه چين بلكه 
هند را بزرگ ترين اقتصاد جهان در سال 2050 مى داند. بنابر برآورد اين 
جهان  اقتصاد  توليدكننده  بزرگ ترين  سال 2020  تا  چين  گرچه  گزارش، 
خواهد شد و آمريكا را پشت سر مى گذارد، اما پس از آن رفته رفته هند 
پا پيش مى گذارد و با 86 هزار ميليارد دالر بيشترين ارزش GDP را در 

سال 2050 خواهد داشت.
طى  كه  است  اين   «2012 ثروت  «گزارش  توجه  قابل  يافته هاى  ديگر  از 
نظير  كشورهايى  ميالدى،   2050 سال  در  يعنى  آينده؛  سال   40 حدودا 
اندونزى، برزيل، نيجريه، مكزيك و مصر جزو 10 كشور اول دنيا از لحاظ 
سريالنكا  و  مغولستان  ويتنام،  بنگالدش،  عراق،  و  داخلى  ناخالص  توليد 
هنگ  سنگاپور،  و  اقتصادى  رشد  نرخ  لحاظ  از  دنيا  اول  كشور  جزو 10 
كنگ، تايوان، كره جنوبى و عربستان سعودى جزو 10 كشور اول دنيا از 
لحاظ درآمد سرانه خواهند بود. فكر مى كنيد نام كدام كشور در بين اينها 

خالى است؟ مطمئنا پاسخ شما نيز چنين است: ايران.
در  سال 2050  در  هم  و  سال 2010  در  هم  سنگاپور،  گزارش،  اين  طبق 
رده اول دنيا از لحاظ درآمد سرانه قرار دارد. هنگامى كه از ثروتمندان 
سنگاپورى پرسيده شده كه براى آنها مطلوب ترين كاال چيست؟ آنها به 
جاى اينكه اتومبيل لوكس و خانه هاى مجلل را نام ببرند، كتاب را مهم ترين 
و مرجح ترين كاالى خود نام برده اند. حال آيا اين خود بهترين دليل براى 

پيشگامى آنها در كسب درآمد سرانه نيست؟

پرسيده  جهان  ثروتمندان»  «اََبر-  از  گزارش  اين  از  قسمتى  در  همچنين، 
كمك هاى  و  خيريه  موسسات  به  را  خود  ثروت  از  نسبتى  چه  كه  شده 
جهان  مختلف  مناطق  تفكيك  به  آنها  پاسخ  مى كنند؟  اهدا  بشردوستانه 
عبارت بود از: آمريكاى شمالى 21 درصد (بيش از يك پنجم)، آمريكاى 
جنوبى 9 درصد، اروپا و روسيه 9 درصد، شرق و جنوب شرقى آسيا 
9 درصد و كمترين مقدار در خاورميانه و آفريقا با 7 درصد؛ گويى در 

مناطقى كه تعداد ثروتمندان كمتر است، بخشايششان هم كمتر است!

توزيع جغرافيايى ثروتمندان جهان
لندن،  اقتصادى  مدرسه  استاد   (Danny Quah) كوآ»  «دنى  پروفسور 
در  كه  جغرافيايى  منطقه  يعنى  جهانى  اقتصاد  ثقل  مركز  كه  است  معتقد 
آن بيشترين توليد اقتصادى صورت مى گيرد در حال جابه جايى است. به 

اعتقاد او با رشد اقتصادى مستمر و پايدار اقتصادهاى نوظهور آسيا، تا 
سال 2050 ميالدى مركز ثقل توليد اقتصادى جهان از اقيانوس آتالنتيك 
شمالى (آمريكا و اروپاى غربى) به جايى حول و حوش چين يا هند منتقل 
خواهد شد. به نظر وى، نه تنها قدرت اقتصادى، بلكه حتى نفوذ و قدرت 
به  غرب  از  سياسى  ثقل  مركز  و  كرده  طى  را  روندى  چنين  نيز  سياسى 

شرق متمايل خواهد شد. 
نشانه هاى اين تغيير مكان را از هم اكنون شاهد هستيم. مثال در سال هاى 
اخير افزايش تعداد اََبر- ثروتمندان (يعنى كسانى كه بيش از 25 ميليون 
دالر آمريكا يا حدود 55 ميليارد تومان دارايى قابل سرمايه گذارى داشته 
باشند)، در سطح جهان به طور انكارناپذيرى با پديده اقتصادهاى نوظهور 
كه  است  كشورهايى  نوظهور،  اقتصادهاى  از  منظور  است.  بوده  همراه 
مانند  و  داشته اند  را  اقتصادى  رشد  نرخ  بيشترين  اخير  سال هاى  طى 
نيز  اقتصادها  اين  تجمع  كرده اند.  عمل  جهانى  اقتصاد  رشد  مولد  موتور 

در آسياست.
جمله  از  ميالدى   2011 سال  اقتصادى  آشفتگى هاى  و  تالطم ها  البته 
بحران اقتصادى اروپا و نيز قيام هاى ملى كشورهاى عربى موجب شد تا 
بسيارى از بازارهاى مهم بورس دنيا با سقوط مواجه شوند. در نتيجه در 
اين سال تعداد افراد«سنتا- ميليونر» يا مافوق ثروتمند دنيا (يعنى كسانى 
كه ارزش دارايى آنها 100 ميليون دالر است)، كاهش يافت. هم اكنون (در 
سال 2012) تعداد افراد مافوق ثروتمند در سراسر جهان حدود 63 هزار 

نفر است.

در سال 2011 گرچه حجم توليد اقتصادى جهان افزايش يافت، اما رشد 
آمريكا 8/1  اقتصادى  رشد  سال 2011  در  بود.  سال 2010  از  كمتر  آن 
درصد و رشد اقتصادى اروپا 6/1 درصد بود. گرچه كشورهاى آسيايى 
نرخ رشد اقتصادى چندين برابر آمريكا و اروپا داشتند و اين عدد براى 
آسيا 9/7 درصد بود، اما نسبت به عدد 5/9 درصدى سال 2010 كاهش 

داشت. 
در سال 2011 تعداد افراد مافوق ثروتمند(داراى 100 ميليون دالر دارايى) 
در آسياى جنوب شرقى، ژاپن و چين 18 هزار نفر بود كه اين عدد بزرگ تر 
از ارقام مربوط به آمريكاى شمالى(17 هزار نفر) و اروپاى غربى(14 هزار 
نفر) است. اين برترى منطقه اى در زمينه تعداد مافوق ثروتمندان، حداقل 
(آسياى  نفر  هزار   26 به  ترتيب  به  و  داشت  خواهد  ادامه  سال 2016  تا 
غربى)  (اروپاى  نفر  هزار  و 15  شمالى)  (آمريكاى  نفر  هزار  شرقى)، 21 

خواهد رسيد. 
به عالوه، از لحاظ شاخص تعداد افراد كالن- ثروتمند يا «دِكا- ميليونر» 
(كسانى كه ارزش دارايى آنها 10 ميليون دالر و بيشتر است)، عدد مربوط 
به شرق آسيا بيشتر از اروپا ولى كمتر از آمريكاست؛ اما انتظار مى رود 
كه در دهه آينده، آسيا در اين زمينه از آمريكا پيشى گيرد. اين پيش بينى ها 
گرفته  صورت  آرام  اقيانوس  آسيا-  منطقه  اقتصادى  عملكرد  اساس  بر 
جامعه  يك  براى  ثروت  افزايش  اقتصادى  رشد  نرخ  افزايش  گرچه  است. 
را به همراه دارد، اما چگونگى توزيع ثروت يك تصميم سياسى است و 
توسط سياستمداران اتخاذ مى شود، همان گونه كه در نهايت، فرآيندهاى 
اقتصادى نيز توسط سياستمداران تعيين مي شود. همچنين، نرخ هاى رشد 
اقتصادى باال الزاما به معناى افزايش تعداد ابر ثروتمندان نيست؛ اما از 
اقتصادى  فرصت هاى  افزايش  زمينه ساز  زياد،  اقتصادى  رشد  كه  آنجا 
ثروتمندان  افزايش  الزم  شرط  اقتصادى  رشد  در  شتاب  بنابراين،  است، 
است. مطمئنا در اينجا، هم فرصت هاى اقتصادى مهم است و هم توانايى 
شده  ايجاد  ثروت  بيشترين  آنها  در  كه  بخش هايى  فرصت.  از  استفاده 
سازى.  ساختمان  و  كارخانه اى  صنايع  طبيعى،  منابع  از:  عبارتند  است، 
خود،  روى  بر  سرمايه گذارى ها  پربازده ترين  فردى،  لحاظ  به  همچنين، 

سرمايه گذارى در آموزش و مهارت آموزى است.

بازيگران جديد اقتصاد جهانى
گرچه به احتمال زياد، كشورهاى نوظهور اقتصادى (مثل كشورهاى واقع 
در شرق و جنوب شرقى آسيا، چين و هند) بيشترين نرخ رشد اقتصادى 
اندازه  اين  به  دنيا  كشورهاى  از  بسيارى  اما  داشت،  خواهند  آينده  در  را 
كامياب نخواهند شد. در بسيارى از كشورهاى فقير كيفيت پايين نهادها، 
به  قادر  كشورها  اين  رو  اين  از  دارد.  وجود  سياسى  بى ثباتى  همراه  به 
دستيابى به رشدهاى سريع اقتصادى و پيشگامى نيستند. در همين حال، 
زياد  رشد  و  اعتبار  حبابى  افزايش  اگر  پول  بين المللى  صندوق  نظر  طبق 
آثار  آمده،  وجود  به  كننده  مصرف  تقاضاى  اثر  در  كه  دارايى ها  ارزش 
منفى خود را نشان دهد، ممكن است همين اقتصادهاى نوظهور با بحران 

و سقوط شديد اقتصادى مواجه شوند. 
صندوق بين المللى پول پيش بينى مى كند كه رشد اقتصادى اين كشورها در 
سال جارى(2012) معادل 4/5 درصد و در سال 2013 معادل 9/5 درصد 
رشد يابد. گرچه اين برآوردها از اعدادى كه قبال پيش بينى مى شد، كمتر 
است، اما هنوز باالتر از متوسط رشد اقتصادى كشورهاى توسعه يافته 
است. برآورد مى شود كه متوسط نرخ رشد اقتصادى كشورهاى توسعه 
يافته طى سال هاى 2012 و 2013 به ترتيب معادل 2/1 و 9/1 درصد باشد.

تغيير هژمونى اقتصادى
پيش بينى هاى مربوط به وضعيت آينده جهان نشان مى دهد كه كشورهاى 
غربى طى دهه هاى آينده تا حد زيادى تفوق و تسلط اقتصادى خود را از 
آمريكاى  سهم  كه  مى دهد  نشان  بانك  سيتى  برآوردهاى  مى دهند.  دست 
شمالى و اروپاى غربى در توليد اقتصادى جهان از 41 درصد در سال 
2010 با يك كاهش قابل توجه به 18 درصد در سال 2050 خواهد رسيد. 
بر همين اساس، انتظار مى رود سهم كشورهاى در حال توسعه آسيايى از 
27 درصد به 49 درصد افزايش يابد. گرچه هم اكنون آمريكا بزرگ ترين 
اقتصاد جهان است، اما تا سال 2020 چين از آمريكا سبقت مى گيرد و به 
توليد كننده اول دنيا تبديل مى شود، اين در حالى است كه تا سال 2050 

كشور چين توسط هند پشت سر گذاشته مى شود.

نرخ رشد اقتصادى
سال   40 طى  احتماال  هند  كه  حالى  در  مى دهد  نشان  بانك  سيتى  تحقيق 
خواهد  بااليى  اقتصادى  رشد  مستمر  طور  به  سال 2050  تا  يعنى  آينده 
موفق  كشورهاى  رده  در  مى رود  انتظار  كه  مهمى  كشورهاى  اما  داشت؛ 
از لحاظ رشد اقتصادى باشند در فهرست سيتى بانك قرار ندارند. براى 
مثال كشورهاى چين، روسيه و برزيل در جدول مربوط به پررشدترين 

كشورها، جايشان خالى است. 
اندونزى،  مصر،  بنگالدش،  همچون  كشورهايى  بانك،  سيتى  عوض،  در 
عراق، مغولستان، نيجريه، فيليپين، سريالنكا و ويتنام را جزو كشورهاى 
مولد رشد اقتصاد جهانى يا كشورهاى «3 جى» قرار داده است. در حال 
اما  مى شوند؛  محسوب  فقير  كشورهاى  جزو  كشورها  اين  همه  حاضر 
دهه هاى آينده منتظر رشدهاى بااليى براى آنان است. برخى از آنها مثل 
هم  سرشارى  طبيعى  منابع  داراى  اندونزى  و  عراق  مغولستان،  نيجريه، 
هستند كه اميد مى رود در آينده بهره بردارى هاى مفيدترى از اين منابع 
ذكرى  قابل  كشورهاى  هم  ايران  و  تايلند  تركيه،  مكزيك،  آورند.  عمل  به 
هستند، اما به نظر گزارش سيتى بانك براى اينكه اين كشورها در زمره 
كشورهاى «3 جى» قرار گيرند، الزم است كه تالش هاى بسيار زيادى از 

جانب آنها صورت گيرد.

ساير يافته ها
ابر-  از  كه  ثروت 2012»  نظرسنجى «گزارش  طبق  سرمايه:  امنيت  آينده 
ثروتمندان جهان به عمل آورده، اغلب آنها نسبت به ادامه افزايش ثروت 
در آينده خوش بين هستند و كمتر از 25 درصد آنها اظهار داشته اند كه 

نسبت به چشم انداز آينده دارايى و ثروت خود بدبين هستند.
اما «تينا فوردهام» تحليلگر سياسى ارشد سيتى بانك هشدار مى دهد كه 
نابرابرى درآمدى يكى از نگرانى هاى عمده در اقتصاد جهانى است چنانكه 
كاهش  استريت  وال  تظاهركنندگان  خواسته هاى  ترين  عمده  از  يكى  مثال 
شكاف درآمدى بود كه يك تنظيم مجدد روابط بين دولت، اقتصاد و جامعه 
جديدى  هنجارهاى  اينكه  براى  مى گويد  وى  البته  مى سازد.  ضرورى  را 

ايجاد شود چه بسا سال هاى طوالنى زمان نياز باشد.
در  درآمد  نابرابرى  داووس،   2012 جهانى  اقتصاد  اجالس  در  همچنين 
فهرست مهم ترين مسائل مورد توجه و بحث كشورها در اين اجالس بود، 
حتى مهم تر از مسائل زيست محيطى. به نظر مى رسد كه اين موضوع يك 
چالش سخت و دشوار براى اغنياء خواهد بود و هشدار به سياستمداران 
درباره اهميت دادن به نابرابرى درآمدى هم در كشورهاى توسعه يافته و 
هم در كشورهاى در حال توسعه بيشتر خواهد شد. از اين روى، دولت ها 
ممكن است ابزار مالياتى را بيش از گذشته به كار گيرند و به مناطق امن 

مالياتى حمله برند. 

خريدهاى فرا مرزى: گرايش روزافزون جهانى، رشد عالئق ابر ثروتمندان 
به موقعيت هاى برون مرزى است. خانواده هاى ثروتمند در جست وجوى 
فرصت در هر كجاى دنيا كه باشد هستند. ما شاهد افزايش مالكيت هاى 
عالقه  مورد  ورزشى  باشگاه هاى  خريد  معموال  بود.  خواهيم  خارجى 
ورزشى  تيم هاى  آنها  مثال  است.  بين المللى  سرمايه گذاران  و  ثروتمندان 
ميلياردر  پروخروف»  «ميخاييل  مى كنند.  خريدارى  را  كشورها  ساير 
روس باشگاه بسكتبال نيوجرسى را خريدارى كرده است. يا مثال خريد 

باشگاه هاى كريكت هند مورد توجه ثروتمندان خارجى است. 
آينده  در  چيزهايى  چه  شد  پرسيده  جهان  ابرثروتمندان  از  ثروت:  تهديد 
براى ثروت آنها بيشترين تهديد را ايجاد مى كند؟ آنها در پاسخ به مسائلى 
همچون بحران مالى احتمالى در سنگاپور، جنگ منطقه اى در خاورميانه، 
آميز  خصومت  مناقشات  هند،  در  اقتصادى  تورم  زامبيا،  در  گرايى  ملى 

عليه دولت روسيه و كاهش ارزش پول در هنگ كنگ اشاره كرده اند. 
كمك هاى انسان دوستانه: ركود اقتصادى و كاهش رشد اقتصادى جهان 
بر ميزان كمك هاى بشر دوستانه افراد ثروتمند تاثير منفى نگذاشته است. 
به طورى كه در سال 2011 نسبت به سال قبل از آن، خالص كمك هاى 
اين  از  خيلى  است.  داشته  رشد  درصد   10 افراد  اين  دوستانه  بشر 
ثروتمندان اعتقاد دارند كه در اين دوران سخت، كمك هاى آنان حياتى تر 

و ضرورى تر است. 
از ابرثروتمندان جهان پرسيده شد چه نسبتى از ثروت خود را در زمان 
به  ارث)  اختصاص  طريق  از  و  وصيت نامه  (در  مرگ  هنگام  به  يا  حيات 
آنها  پاسخ  كه  مى كنند  اهدا  دوستانه  بشر  كمك هاى  و  خيريه  موسسات 
در مجموع و به طور متوسط 11 درصد بود. پاسخ ثروتمندان به تفكيك 
مناطق مختلف جهان عبارت بود از: آمريكاى شمالى 21 درصد (بيش از 
يك پنجم)، آمريكاى جنوبى 9 درصد، اروپا و روسيه 9 درصد، شرق و 

جنوب شرقى آسيا 9 درصد و خاورميانه و آفريقا 7 درصد.
افزايش خريد كاالهاى لوكس: در عين حال و برخالف انتظار، ميزان خريد 
 17 معادل   2011 سال  در  ثروتمندان  توسط  تجملى  و  لوكس  كاالهاى 
درصد رشد داشته است. به عنوان مثال كارخانه توليد ماشين هاى لوكس 
«بنتلى» اعالم كرد كه فروش اتومبيل هاى اين شركت در 2011 در چين دو 

برابر شده و به 1839 دستگاه رسيده است.

مطلوب ترين كاالها: در اين تحقيق، سوال  جالب ديگرى كه از ابر ثروتمندان 
جهان پرسيده شده اين است كه مطلوب ترين و دلخواه ترين كاال يا فعاليت 

براى آنها چيست؟
ثروتمندان آمريكاى جنوبى پاسخ دادند: مسافرت

ثروتمندان آفريقايى پاسخ دادند: سفر براى شكار و ماهيگيرى
ثروتمندان آسياى شرقى پاسخ دادند: درستكارى، صداقت و برابرى

ثروتمندان هندى پاسخ دادند: جديدترين اتومبيل ها و دستگاه ها
ثروتمندان سنگاپورى پاسخ دادند: كتاب و مطالب خواندنى
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

”رشد اقتصادى 2012 ايران:
منهاى يك درصد“

 واحد اقتصادى سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) در گزارشى از 
شاخص هاى كالن اقتصادى ايران در سال 2012 ميزان توليد ناخالص 
داخلى ايران در اين سال بر اساس قدرت خريد را 997.4 ميليارد دالر 

و رتبه ايران از اين نظر در جهان را 18 اعالم كرد.
و  بوده   2012 سال  در  ايران  اقتصاد  بخش  بزرگترين  خدمات  بخش 
50.6 درصد توليد ناخالص داخلى ايران را به خود اختصاص داده و 
سهم صنعت 38.4 درصد و سهم كشاورزى فقط 11 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران كه در سال 2011 رشد 2 درصدى 
مواجه  درصد   0.9 منفى  رشد  با  سال 2012  در  بود  كرده  تجربه  را 

شده است.
اين گزارش افزود ايران با داشتن 27.05 ميليون نفر نيروى آماده به 
كار از اين نظر در رتبه 24 جهان قرار گرفته و نرخ بيكارى در ايران 
كه طى سال 2011 به 15.3 درصد رسيده بود در سال 2012 به 15.5 

درصد افزايش يافته است.
معادل  ايران  در  شده  انجام  هاى  گذارى  سرمايه  كل   2012 سال  در 
31.2 درصد توليد ناخالص داخلى اين كشور بوده است. در اين سال 

انجام  ايران  در  خارجى  مستقيم  گذارى  سرمايه  دالر  ميليارد   2.881
شده است كه نسبت به سال قبل از آن افزايش داشته است. در سال 
2011 كل سرمايه گذارى مستقيم خارجى انجام شده در ايران 2.531 

ميليارد دالر اعالم شده بود.
سازمان اطالعات مركزى آمريكا در ادامه گزارش خود كسرى بودجه 
دولت ايران در سال 2012 را معادل 5 درصد توليد ناخالص داخلى اين 
كشور و نرخ رسمى تورم را 23.6 درصد اعالم كرده است. نرخ تورم 

ايران در سال 2011 به 20.6 درصد رسيده بود.
 199.9 را   2012 سال  پايان  در  ايران  در  نقدينگى  حجم  گزارش  اين 
ميليارد دالر برآورد كرده كه نسبت به سال قبل از آن 16.4 ميليارد 
دالر افزايش داشته است. حجم نقدينگى در ايران در سال 2011 بالغ بر 

183.5 ميليارد دالر اعالم شده بود.
بر اين اساس تراز حساب هاى جارى ايران كه در سال 2011 بالغ بر 
26.19 ميليارد بود در سال 2012 به منفى 9.078 ميليارد دالر رسيده 

است.
 66.97 به   2011 سال  در  دالر  109.5ميليارد  از  نيز  ايران  صادرات 
ميليارد دالر در سال 2012 كاهش يافته و واردات نيز از 109.7 ميليارد 

دالر به 69.86 ميليارد دالر رسيده است.
 2012 سال  در  نيز  ايران  خارجى  هاى  بدهى  گزارش  اين  اساس  بر 
نسبت به سال قبل از آن تقريبا نصف شده و از 17.9 ميليارد دالر در 

سال 2011 به 9.452 ميليارد دالر در سال 2012 رسيده است.

كناره گيرى عربستان از 
دبيركلى اوپك

خبرگزارى بلومبرگ به نقل از يك مقام عربستانى كناره گيرى نامزد 
دبيركلى  پست  احراز  سر  بر  رقابت  ادامه  براى  سعودى  عربستان 

اوپك را تاييد كرد.
اوپك،  امسال  آذرماه  نشست  در  كه  شد  مى  بينى  پيش  هم  قبل  از 
البدرى 72 ساله همچنان بر صندلى رياست اين سازمان جا خوش 

كند و تا سال آينده ميالدى انتخاب دبيركلى به تعويق بيفتد.
در ابتدا قرار بود نمايندگان 4 كشور عربستان، ايران،عراق و اكوادور 
براى نشستن بر اين مسند با هم به رقابت بپردازند و در اولين اقدام 

قرار شد اين نمايندگان مورد ارزيابى قرار بگيرند.
البته  و  شد  برگزار  وين  در  اوپك  ساختمان  در  نشستى  در  ارزيابى 

نتيجه اين بررسى ها نيز محرمانه باقى ماند.
غالمحسين نوذرى وزير نفت پيشين ايران، مجيد منيف نماينده هئيت 
عامل عربستان سعودى ، سمير الغضبان مشاور ارشد نخست وزير 
وزير نفت كنونى اكوادور  پاستور  ويلسون  امور انرژى عراق و  در 

چهار نامزد تصرف اين پست بودند.
اما در روزهايى كه به تصميم نهايى اعضا نزديك مى شديم اكوادور 
انصراف خود را اعالم كرد تا شايد با اينكار بتواند از دبيركلى البدرى 
دفاع كند و در عين حال ما بين كشورهايى چون عربستان، ايران و 
عراق قرار نگيرد. در نهايت نيز در جلسه تصميم گيرى اعضاى اوپك 
عين  در  اما  نكند.  قضاوتى  تا  نكرد  شركت  سالجارى  آذرماه  در 22 
حال از پيش مذاكرات را براى حفظ سمت البدرى در اوپك انجام داده 

بود.
به هرحال با كناره گيرى اكوادور از دبيركلى اوپك اعضاى سازمان 
نشست  دومين  و  شصت  و  يكصد  در  نفت  صادركننده  كشورهاى 

كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك ) تصميم گرفتند كه رياست عبدهللا 
تمديد  ديگر  يكسال  براى  را  سازمان  اين  فعلى  دبيركل  البدرى  سالم 

كنند.
براين اساس قرارشد نامزدهاى دبيركلى اوپك با نزديك شدن به سال 
اوپك  دبيركلى  خصوص  در  اى  جلسه  طى  بارديگر   ،2014 ميالدى 

تصميم بگيرند.
اين درحالى است كه تحليل ها بزرگترين رقيب ايران براى دبيركلى را 
عربستان مى دانستند در حاليكه اخيرا اعالم شده كه نامزد عربستان 

از نامزدى اوپك كناره گيرى كرده است.
اگرچه پيش از اين اعالم شده بود كه نامزد عربستان براى دبيركلى 
شده  بازنشست  سمت  اين  براى  وى  معرفى  از  پيش  چندماه  اوپك 
بود اما مقامات عربستان على رغم ارسال نامه بازنشستگى وى به 
دبيرخانه اوپك و معرفى فردى جديد براى نماينده اين كشور در اوپك 

اما بازنشستگى وى را تكذيب مى كردند.
اين درحالى است كه خبرگزارى بلومبرگ به نقل از يك مقام عربستانى 
كناره گيرى نامزد عربستان سعودى براى ادامه رقابت بر سر احراز 

پست دبيركلى اوپك را تاييد كرده است.
براساس اظهارات اين خبرگزارى، يك مقام سعودى اعالم كرده، ماجد 
المنيف پس از ارتقاى مقام در شوراى عالى اقتصاد عربستان سعودى، 
از ادامه نامزدى براى احراز پست دبيركلى سازمان كشورهاى صادر 

كننده نفت (اوپك) كناره گيرى كرده است.
عامل  هئيت  در  عربستان  نماينده  هاى  پست  در  تر  پيش  كه  المنيف 
عربستان،  نفت  وزير  النعيمى،  على  اقتصادى  ارشد  مشاور  و  اوپك 
نامزدهاى  با  اوپك  دبيركلى  پست  احراز  سر  بر  كرده،  وظيفه  انجام 

ايران و عربستان رقابت داشته است.
گذشته  روز  عربستان،  پادشاه  عبداهللا،  ملك  كه  است  درحالى  اين 

المنيف را به سمت دبيركل شوراى عالى اقتصاد منصوب كرد.
مجموعه  و  عبداهللا  ملك  رياست  به  عربستان  اقتصاد  عالى  شوراى 
زير نظر وى اداره مى شود و به بررسى سياست هاى اقتصادى ملى 
عربستان در خارج از مرزهاى اين كشور و هماهنگى با ديگر نهادى 

دولتى مى پردازد.
سه وزير اقتصاد، نفت و امور خارجه عربستان از اعضاى شوراى 
عالى اقتصاد اين كشور به شمار مى روند و المنيف از سال 1999 

عضو هئيت مديره اين شورا بوده است.
از سويى ديگر، با توجه به اين كه دوره دوم سه ساله دبيركلى البدرى 
دسامبر امسال به پايان مى رسيد، اعضاى اوپك در دو نشست اخير 
دبيركل  يك  شده  معرفى  نامزد  چهار  ميان  از  داشتند  تالش  خود 
جديد براى اين سازمان انتخاب كنند اما از آن جا كه هر يك از اين 
نامزدها براى انتخاب به اجماع كامل اعضا نياز دارند، همين موضوع 

تا حدودى تصميم گيرى در اين باره را دشوار كرده است.
از  عربستان  گيرى  كناره  صورت  در  رسد  مى  نظر  به  بين  دراين 
ديد  بايد  كه  يابد  ادامه  عراق  و  ايران  مابين  رقابت  اوپك  دبيركلى 
اوپك  بعدى  دبيركل  ايران  پيشين  نفت  وزير  نوذرى،  غالمحسين 
خواهد بود و يا سمير الغضبان مشاور ارشد نخست وزير در امور 

انرژى عراق مى تواند بر اين جايگاه تكيه بزند.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد
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آلن شارپ فيلمنامه نويس بريتانيايى 
درگذشت

آلن شارپ فيلمنامه نويسى كه كارگردان هايى چون آرتور پن و سام 
پكين پا آثارش را به فيلم برگردانده بودند، درگذشت.-

به نقل از آسوشيتدپرس، اين فيلمنامه نويس اسكاتلندى كه 79 سال 
داشت، به عنوان يكى از چهره هاى آثار فولكلور كشورش شناخته 

مى شد. 
كرد.  نوشتن  به  شروع   1965 سال  از  و  بود   1934 متولد  شارپ 
«يك  عنوان  با  بود،  سه گانه  يك  از  اول  كتاب  كه  او  كتاب  نخستين 
درخت سبز در گيدى» منتشر شد و با اين رمان جايزه هنر اسكاتلند 

را در سال 1967 دريافت كرد. 
سال 1968  مى وزد»  عنوان «باد  با  سه گانه  اين  از  او  رمان  دومين 
منتشر شد و سومين آن با عنوان «گريه نكن، اين فقط يك تصوير 
به  و  بود  شده  هاليوود  جذب  شارپ  چون  ماند  تمام  نيمه  است»، 
هفته  آخر  «تعطيالت  فيلمنامه  او  آورد.  روى  فيلمنامه  نوشتن 
و  آمريكايى  مشهور  كارگردان  پكين پا  سام  براى  را  اوسترمن» 

«جنبش شبانه» را براى آرتور پن نوشته بود. 
بريل بينبريج نويسنده مشهور بريتانيايى كه پنج بار نامزد دريافت 
او  نام  به  اى  جايزه  درگذشتش  از  پس  و  بود  شده  بوكر  جايزه 

راه اندازى شد، همسر اين فيلمنامه نويس بود. 

به ياد آلن شارپ 2 مارس (12 اسفند) مراسمى در زادگاهش برگزار 
مى شود.

كتابخانه بريتيش چهره شيطنت آميز 
ويرجينيا وولف را عيان مى كند

كتابخانه بريتيش با انتشار آخرين كار منتشر شده ويرجينيا ولف 
چهره  مفرح  و  آميز  شيطنت  بخش  تا  دارد  سعى  امسال،  آخر  تا 

ويرجينيا ولف نويسنده مشهور بريتانيايى را نشان دهد.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران(ايبنا) به نقل از اينديپندنت، اين اثر 
شد،  مى  منتشر  چارلستون  بولتن  ضميمه  صورت  به  كه  ساله   90

براى نخستين بار در ماه ژوئن به چاپ مي رسد. 
ولف با همكارى بچه هاى خواهرش جولين و كوئنتين اين مطالب را 
مى نوشت. كوئنتين در اين باره گفته بود به نظر احمقانه مى آيد كه 
يك نويسنده واقعى اين قدر نزديك آدم باشد و با او همكارى نكنى. 
ولف در اين تكه يادداشت ها مطالبى درباره اعضاى خانواده چون 
نوشته  بلومزبرى  گروه  اعضاى  و  مستخدمان  ها،  بچه  پدر  كاليو، 

است. 
هاى  سال  فاصله  در  چارلستون  روزنامه  ضميمه  در  مطالب  اين 
1923 تا 1927 منتشر مى شد و با نقاشى هاى كوئنتين همراه بود. 
يكى از سخنگويان كتابخانه بريتيش گفت: طبيعت طنزآلود و شيطنت 
آميز ولف با انتشار اين بخش از آثار اين نويسنده بزرگ قرن بيستم 

عيان مى شود. 
اين كتابخانه در سال 2003 اين نوشته ها را به تملك خود درآورد. 
اين مطالب در اختيار آرشيو سر آلك گينس بودند كه آرشيو سه 
چهره بزرگ ديگر قرن بيستم يعنى سر الرنس اوليويه، سر رالف 
ريچاردسون و سر جان گيلگاد را نيز در تملك دارد. در آرشيو سر 
آلك بيش از 100 مجلد از خاطرات او از سال 1963 تا زمان مرگش 

در سال 2000 و بيش از 900 نامه وجود دارد.

جيمز پترسون باز هم 
پرمخاطب ترين نويسنده كتابخانه 

هاى بريتانيا شد
متوالى  سال  ششمين  براى  آمريكايى  نويسنده  پترسون،  جيمز 
گيرندگان  امانت  ميان  در  نويسنده  مخاطب ترين  پر  عنوان  به 

كتابخانه هاى عمومى بريتانيا شناخته شد.-
سوى  از  سال  هر  كه  فهرستى  در  ميل،  اند  گالب  از  نقل  به 
پرمخاطب  شود  تعيين  تا  شود  مى  تهيه  بريتانيا  هاى  كتابخانه 
ترين نويسندگان از نظر به امانت گيرندگان كتاب از كتابخانه هاى 
پترسون  جيمز  مختلف  آثار  شد  روشن  هستند،  ها  كدام  انگليس 
بيش از 4/2 ميليون بار در طول سال گذشته در كتابخانه هاى اين 

كشور به امانت گرفته شده اند. 
ظاهر  فهرست  اين  در  ديگر  يكبار  استيل  دانيل  نام  ميان  اين  در 
شد تا نشان دهد او بيش از هر نويسنده ديگرى در طول 30 سال 
اخير در كتابخانه هاى بريتانيا مورد توجه بوده است. كتاب هاى 
استيل در طول سال گذشته توجه بيش از 900 هزار كتابخوان را 

به خود جلب كردند. 
هاى  كتابخانه  در  نويسندگان  ترين  مخاطب  پر  گزارش  تهيه 

عمومى بريتانيا از سال 1983 انجام مى شود. 

مخاطب  پر  عنوان  شده  گرفته  امانت  به  هاى  كتاب  ميان  در 
دى.جى سلينجر نويسنده  به «ناتور دشت»  ترين كتاب كالسيك 

آمريكايى تعلق گرفت. 
در اين فهرست براى سال 2012 به ترتيب جيمز پترسون، دى.ز 
ميدوز، جوليا دونالدسون، نورا رابرتز، فرانچسكا سيمون، ژاكلين 
ويلسون، ام.سى بيتون، دانيل استيل، مايك اينكپن، آدام بليد، كليو 
ساكلر، ترى ديرى، فيونا وات، رولد دال، آنا جيكوبز، لى چايلد، 
جاى  كوبن  هرالن  و  كانلى،  مايكل  بالداچى،  ديويد  وايبرو،  يان 

دارند. 
و  كريستى  آگاتا  كودكان،  هاى  كتاب  نويسنده  باليتون  انيد 
فهرست  در  كه  هستند  بريتانيايى  نويسندگان  هير  جورجت 
پرمخاطب ها جاى دارند اما در رديف 20 نويسنده نخست قرار 

نگرفته اند. 
دانيل استيل 65 ساله با بيش از 10 ميليون بار امانت گرفته شدن 
نويسنده  ترين  پرمخاطب  دارد  ركورد  مدت  اين  در  هايش  كتاب 
در تمام اين سال هاست. او با هر كتابش در فهرست پرفروش 
ها جاى مى گيرد و 590 ميليون نسخه از كتاب هايش تاكنون به 
و  كرد  نوشتن  به  شروع  سالگى  از 19  او  است.  رسيده  فروش 

هميشه به صورت همزمان در حال نوشتن 5 كتاب است. 

خانه پوشكين در لندن جايزه 
جديد اهدا مى كند

خانه پوشكين در لندن جايزه جديدى براى نويسندگانى كه درباره 
روسيه بنويسند، اهدا مى كند. به نقل از بوك تريد، اين جايزه كه 
به كتاب هاى غيرداستانى اهدا مى شود، به آثارى تعلق مى گيرد 
كه به زبان انگليسى نوشته شده باشند و در آن ها به نوعى به 
روسيه، تاريخ و تمدن و يا زندگى امروز آن پرداخته شده باشد. 
گروه داورى اين رقابت 5 نفره و متشكل از نويسندگان، روزنامه 
نگاران و منتقدان ادبى از روسيه و بريتانيا است و هر سال تغيير 

مى كند. برنده اين رقابت 5 هزار پوند دريافت مى كند. 
مركز فرهنگى خانه پوشكين كه از چندين دهه پيش در لندن راه 
اندازى شده، اين جايزه را با هدف بردن زبان و فرهنگ روسيه 

به درون مردم بريتانيا راه اندازى كرده است. 

اين جايزه با همكارى واتراستونز در بريتانيا برگزار مى شود و 
سه سال اول، مبلغ جايزه توسط اين بنياد كتاب بريتانيايى تامين 

مى شود. 
جايزه پوشكين در نخستين سال اهداى خود به همه كتاب هايى 
انگليسى  زبان  به  دسامبر 2012  تا 31  ژانويه  اول  فاصله  از  كه 

منتشر شده اند، تعلق مى گيرد. 
«هى»  جشنواره  در  و  آينده  بهار  در  رقابت  اين  نهايى  فهرست 

اعالم مى شود.

كتابخانه بريتانيا نخستين آرشيو 
ملى زنان را راه مى اندازد

كتابخانه بريتيش اعالم كرد نخستين آرشيو تاريخ شفاهى مربوط 
به حقوق آزادى زنان را از 8 مارس (18 اسفند) راه اندازى مى 
تاريخ  آرشيو  زنان،  المللى  بين  روز  در  تلگراف،  از  نقل  كند.به 
شفاهى با نام «خواهرى و پس از آن» در دسترس عموم خواهد 

بود.
تصويرى  و  صوتى  فايل  ساعت   350 دربرگيرنده  آرشيو  اين   
است و فيلم هايى از جنبش هاى آزاديخواهانه زنان را در ايرلند 

شمالى گردآورى كرده است. 
اين آرشيو كه در اختيار محققان و عموم كاربران قرار مى گيرد، 

به صورت رايگان قابل استفاده است. 

در اين آرشيو همچنين اطالعاتى درباره زنانى كه در طول تاريخ 
بريتانيا براى به دست آوردن حقوق مدنى تالش كردند گردآورى 
شده است. اونا كرول 87 ساله كه براى كسب حق كشيش شدن 
زنان تالش كرد و سوزى لوپز كه براى نخستين بار فوتبال زنان 
را در بريتانيا به راه انداخت و به دنبال آن اتحاديه فوتبال را براى 

زنان شكل داد از جمله اين چهره ها هستند. 

با  را  آرشيو  اين  است،  اسناد  اين  دارنده  كه  بريتيش  كتابخانه 
همكارى كتابخانه دانشگاه ساكس راه اندازى كرده است.
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به بهانه زادروز تولد فروغ فرخزاد

نگاهى به زندگى 
فروغ فرخزاد

به  چشم  كودكى  تهران  در   1313 ماه  دى  در 
هستى گشود كه بعد ها همگان را غرق در حيرت 
شعرش  اولين  درگذشتش  از  پيش  سال   12 كرد 
بود  هفته  همان  و  سپرد  روشنفكر  جامعه  به  را 
پرواى  بى  شعر  خواندن  با  نفر  هزار  ها  صد  كه 
او با نام شاعره اى آشنا شدند كه چندى بعد به 
بسيار  هواخواهان  آثارش  و  رسيد  شهرت  اوج 

يافت و در همان روز ها بود كه يكى از شاعران 
معروف او را در بى پروايى به حافظ تشبيه كرد 
و نوشت : « كه اگر در قدرت بيان هم به پاى لسان 
الغيب برسد ، حافظ ديگرى خواهيم داشت » فروغ 
آنچنان شيطان بود كه از در و ديوار باال مى رفت 
و مثل پسر ها روى نوك درخت ها مى نشست و 
مثل شيطانك ها با كارهايش ديگران را به خنده 
. فروغ بسيار فعال و پر انرژى و نا  مى انداخت 

آرام بود . 
  

نادره اى نخستين بر آسمان شعر و ادب فارسى 
ايران درخشيدن گرفت و افق ديد پر فروغش را 
بر همگان ارزانى داشت ، صدايش ترنم موسيقى 
بود و شعرش آيت عشق و هم او بود كه به نوعى 
در  را  ديدن  ديگر  نوعى  به  را  انديشيدن  ديگر 
داد  قرار  يمانم  بسته  و  خسته  چشمان  فراسوى 
تا  كرد  صبر  و  نشست  نظاره  به  را  عشق  فروغ 
ما بزرگ شويم و صبورى كرد تا كلمات درست 
ميان  در  بيابند  درست  جايگاهى  و  شوند  ادا 
از  را  خود  و  پرداخت  جستجو  به  گيتى  حقايق 
بديع  چنين  اين  هايى  اثر  تا  گذراند  عشق  صيقل 
هرآنچه  از  گرفت  فاصله  فروغ  نهاد  يادگار  به  را 
كه در بندش مى كرد افسوس فروغ براى زمانش 
بزرگ بود و بزرگتر از آن بود كه درك شود و 
اين نا مهربانى زمانه است كه اينگونه از ادمهاى 
بزرگ خود پذيرايى مى كند چرا كه آدمهاى بزرگ 
هميشه از فراسوى زمان خود جلو ترند و طبيعى 

آن  از  و  زمان  تنگناى  در  كه  آدمهايى  كه  است 
تنگ تر در عقايد خشك و بسته خود دست و پا 
در  درخشش  و  تابيد  فروغ  نشود  درك  زنند  مى 
جهان ادب عالمگير شد افسوس كه صد افسوس 
مردم ما انديشه هاى واال و روح بزرگ اين فرزانه 
همه  و  ها  كاش  اى  اين  همه  نفهميدند  را  جاويد 
انديشه  ما  كه  بخشد  مى  ثمر  زمانى  ها  افسوس 
هاى تابناك او را درك كنيم و بزرگى روحش را 

ارج نهيم هر چند كه او خود مانا و جاويد است .
به  چشم  كودكى  تهران  در   1313 ماه  دى  در 
هستى گشود كه بعد ها همگان را غرق در حيرت 
شعرش  اولين  درگذشتش  از  پيش  سال   12 كرد 
بود  هفته  همان  و  سپرد  روشنفكر  جامعه  به  را 
پرواى  بى  شعر  خواندن  با  نفر  هزار  ها  صد  كه 

او با نام شاعره اى آشنا شدند كه چندى بعد به 
بسيار  هواخواهان  آثارش  و  رسيد  شهرت  اوج 
يافت و در همان روز ها بود كه يكى از شاعران 
معروف او را در بى پروايى به حافظ تشبيه كرد 
پاى  به  هم  بيان  قدرت  در  اگر  كه   »  : نوشت  و 
لسان الغيب برسد ، حافظ ديگرى خواهيم داشت 
» فروغ آنچنان شيطان بود كه از در و ديوار باال 
مى رفت و مثل پسر ها روى نوك درخت ها مى 
ديگران  كارهايش  با  ها  شيطانك  مثل  و  نشست 
پر  و  فعال  بسيار  فروغ   . انداخت  مى  خنده  به  را 
هم  او  آرامش  عدم  همين   . بود  آرام  نا  و  انرژى 

منجر به شيطنت و هياهوى او مى شد .
ديگر  روحيه  يك  شيطان  روحيه  بر  عالوه  فروغ 
حساس   ، گير  بهانه  و  زده  غم  فروغ   . داشت  هم 
كه با كمترين بهانه ساعت ها با صداى بلند گريه 
مى كرد. فروغ عاشق قصه بود . مادر بزرگ قصه 
مادر  لحظه  يك  فروغ  و  دانست  مى  قشنگى  هاى 
بزرگ را آرام نمى گذاشت . به قصه ها گوش مى 
داد و دچار جذبه و شگفتى ماليخوليايى مى شد 
. اين شخصيت هاى دوگانه ، درست مثل مهمانى 
كه از در خانه وارد مى شود ، يك يا چند روز در 
رود  مى  بيرون  در  همان  از  باز  و  ماند  مى  آنجا 
 . رفتند  مى  بعد  و  دادند  مى  نشان  را  خودشان   ،
فروغ احساس تند ، قدرت مطالعه ، تحقيق استعداد 
هاى شعرى را از پدرش گرفت از مادر هم صفا 
و مهربانى و سادگى را . پدر شعر مى خواند و 

فروغ با عالقه گوش مى داد كه با ابيات آشنا شود 
استعداد فروغ در نوجوانى به حدى بود كه معلم 
انشاى فروغ باور نمى كرد كه خودش انشاهايش 

را بنويسد .
هر چه هست فروغ است فروغى كه بى هراس از 
جذام ، بى آنكه جذامى ها را زشت و چندش آور 
پسر  فروغ  سرانجام  كند  مى  زندگى  انها  با  ببيند 
بچه يك جذامى را به فرزندى انتخاب مى كند در 
اين ميان تنها كسى كه تنها ماند و بى كسى را با 
همه وجودش حس كرد فرزند خوانده او حسين 
بود فروغ زمانى نخستين شعرهايش را به چاپ 
او   ( بود  ادبى  صفحه   ) رونق  دوران  كه  رساند 
براى گذراندن زندگى داستان و سفرنامه هم مى 
نوشت و به مجله ها مى سپرد اما از همين مجله 
ها ضربه هاى سختى خورد و نوميد و خشمگين 

از آنها بريد .
فروغ زبان فرانسه ، ايتاليايى ، آلمانى را با شوق 
به  را  او  دوستى  انجام  سر  تا  آموخت  پيگيرى 
گلستان معرفى نمود فروغ با شعرا ، نويسندگان 
و روشنفكران برجسته اى آشنا شد كه هر كدام 
در زمينه كار ادبى و فعاليت فكرى نخبه بودند در 
برجسته  شعر  ترجمه  با  فروغ  كه  بود  ايام  همين 
هم  خودش  فروغ   . شد  آشنا  عرب  شاعر  ترين 
او  هاى  ترجمه  ميان  از  داشت  ترجمه  در  دستى 
مى توان به نمايشنامه ژان مقدس از (برنارد شا و 
) سياحتنامه هنرى ميلر در يونان با عنوان ستون 
سنگى ماروسى اشاره كرد . فروغ كار سينمايى 

خود را اينگونه شروع كرد :

از طرف گلستان فيلم در سال 1338 به انگلستان 
سفر كرد تا در كارهاى تشكيالتى فيلم مطالعه كند 
هاى  كوشش  نخستين  سفر  از  بازگشت  از  پس 
خود را در زمينه فيلمبردارى آغاز كرد و پس از 
تهيه مقدمات ساختن چند فيلم مستند بكار پرداخت 
و سفرى به خوزستان كرد موسسه فيلم كانادا از 
گلستان فيلم در سال 1339 خواست كه در باره 

مراسم خواستگارى در ايران فيلم كوتاهى بسازد 
و فروغ در اين فيلم بازى كرد و خود در تهيه آن 
فعال بود و در سال 1340 قسمت دوم فيلم زيباى 
( آب و گرما ) را تهيه كرد در همين سال در تهيه 
صداى فيلم ( موج و مرجان و خارا ) گلستان را 
يارى داد او براى صفحه نيازمنديهاى كيهان يك 
فيلم يك دقيقه اى ساخت كه در نوع خود اين اثر 
در   1341 سال  تابستان  در   . بود  تحسين  قابل 
تهيه فيلم دريا ، گلستان را يارى كرد و خود نيز 
بازى كرد كه متاسفانه ناتمام ماند فروغ در سال 
1341 فيلم درخشان (خانه سياه است) را ساخت 
اين فيلم در سال 1342 برنده جايزه بهترين فيلم 
مستند از فستيوال جهانى اوبرها وزن آلمان شد 
جهان  آوران  نام  و  بزرگ  سينماگران  و  ناقدان   .
. چهار دهمين فستيوال  از اين فيلم تجليل كردند 
براى  را  خود  بزرگ  جايزه  وزن  اوبرها  فيلم 
كرد  نامگذارى   ( فروغ  بود  ياد  به   ) مستند  فيلم 
به  مستند  هاى  فيلم  بهترين  جايزه  نامگذارى   .
بزرگ  هنرمند  اين  به  بود  حرمتى  اداى  فروغ  نام 
ايرانى و توفيق او در هنر و انسانيت هيئت مديره 
فستيوال شاعر جايزه بزرگ خود را از نخستين 
جمله هاى فراموش نشدنى فيلم ( خانه سياه است 
) برگزيد در سال 1345 فروغ بار ديگر به ايتاليا 
مولف  سينمايى  فستيوال  دومين  در  و  كرد  سفر 
در شهر پزارو شركت و در همين سال از كشور 

سوئد به او پيشنهاد براى ساخت فيلم داده شد .
و سرانجام در سال 1345 فروغ در تصادفى جان 
آسمان  و  شد  عزاپوش  ديگر  بار  زمين  و  باخت 
مرگ   . داد  جاى  خود  در  را  هديه  اين  و  گريست 
فروغ جامعه ما را تكان داد نه تنها روشنفكران كه 
مردم ساده كوى و برزن هم گويى تازه دريافته 
بودند كه چه گوهر يكدانه اى را از دست داده اند 
آنچه  از  تر  زود  ترسم  مى   »  : بود  نوشته  فروغ 
فكر كنم بميرم و كارهايم ناتمام بماند و اين درد 

بزرگى است . »
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لئوناردو دى كاپريو:
 من معتاد اسكورسيزى هستم!

  

لئوناردو دى كاپريو بى شك يكى از توانمندترين بازيگران حال حاضر 
سوپراستارهاى  پرطرفدارترين  از  يكى  حال  عين  در  و  جهان  سينماى 
هاليوودى است. او در سال 2013 تقريبا همزمان سه فيلم بزرگ در دست 
شده»  رها  «جانگوى  بازلورمان،  ساخته  بزرگ»  «گتسبى  فيلم  داشت. 

ساخته كونينتين تارانتينو و از لژنشينان سينماى جهان است.
اكران  به  كه  بود  اثر  سه  اين  از  فيلم  اولين  شده»  رها  «جانگوى  فيلم 
سينماهاى جهان درآمد و شايد بتوان آن را متفاوت ترين كار لئو دانست. 
او در اين فيلم نقش منفى داستان را ايفا كرده است كه در پرونده كارى 
و  منتقدان  استقبال  با  فيلم  اين  خورد.  نمى  چشم  به  اى  تجربه  چنين  او 

تماشاگران سينما روبرو شد.
مخالفان  تارانتينو  كارهاى  تمامى  مانند  شده»  رها  كه «جانگوى  چند  هر 
سرسخت خود را داشت اما لئو تجربه متفاوتى داشت و به خوبى ديده 
شد. مجله «The Talk» در هفته آغازين اكران اين فيلم گفت و گويى را با 

لئوناردو دى كاپريو انجام داد.
يكى دو روز پيش نامزدهاى دريافت اسكار معرفى شدند اما لئو اين بار 
حتى در فهرست نامزدها هم نبود تا احتماال امسال هم لئو مثل پارسال 
را  گو  و  گفت  اين  ندارد.  اهميتى  هيچ  برايش  اسكار  ديگر  كه  كند  اعالم 

بخوانيد:
از كار با تارانتينو و شخصيتى كه در اين فيلم بازى كردى بگو. اصال چه 

شد قبول كردى در اين فيلم بازى كنى؟
مدت هاى زيادى بود عاشق كارهاى كوئينتين بودم. اينكه او چطور تاريخ 
را به سبك خودش دوباره خلق مى كرد، برايم جذاب بود. از سوى ديگر 
او اين بار در «جانگوى رها شده» يك داستان اصيل آمريكايى را به سبك 
وسترن اسپاگتى از نو خلق و در عين حال سبك هاى مختلف سينمايى 
دهد.  انجام  تواند  مى  تارانتينو  تنها  كه  كارى  بود.  كرده  ميكس  هم  با  را 
شخصيت  ياد  را  من  نوعى  به  و  بود  جالب  بسيار  برايم  من  شخصيت 
جوانى لويى چهاردهم مى انداخت. انسانى سرد از درون. براى من اين 
كاراكتر كسى بود كه نماد مردى از جنوب به نظر مى رسيد. از طرف ديگر 
من هميشه عاشق كار كردن با جيمى فاكس، كريستف والتز و ال جكسون 
بودم و خب البته داليل بسيار زياد ديگرى هم وجود داشت كه من نتوانم 

از كنار اين فيلم به راحتى رد شوم.
االن كه فيلم به اتمام رسيده نظرت در مورد فيلم چيست؟

اين فيلم يك فيلم فانتزى است. داستانى كه هر كسى مى تواند براى آن 
حال  عين  در  و  است  تاريخى  بازسازى  يك  فيلم  اين  باشد.  قائل  احترام 
هيچ چيزى در اين فيلم وجود ندارد كه باعث شود مردمى كه در آن دوره 
تاريخى زندگى مى كرده اند از ديدن آن ناراحت شوند! اينكه شخصيت 
جيمى فاكس تالش مى كند تا خودش را آزاد كند اتفاقى نيست كه تا به 
حال در هيچ فيلمى افتاده باشد. اين تالش براى آزادى، يك تالش كامال 
متفاوت است. البته ما درمورد برده بردارى در آن زمان تصاوير بسيارى 
ديده ايم و فيلم هاى بسيارى ساخته ايم اما اينك يك برده خودش قهرمان 
داستانش باشد و براى رهايى خودش تالش كند، اتفاقى كامال تازه است.

عالم  در  هرگز  اتفاقى  اينچنين  كه  باشد  داشته  وجود  تصور  اين  شايد 
اين  به  تارانتينو  چشمان  از  كه  است  كافى  فقط  اما  است  نيفتاده  واقعيت 
افتاد  فيلم  اين  در  كه  اتفاقى  كنيم.  درك  را  موضوع  تا  كنيم  نگاه  داستان 
كارى است كه شايد فقط كوئينتين تارانتينو بتواند انجام دهد. شايد خيلى 
ها تالش كرده باشند كارهاى اينچنينى بسازند اما او سبك خاص خودش 
را دارد. وقتى شما فيلم تارانتينو را مى بينيد، مى دانيد كه قرار است كامال 
درگير فيلم شويد زيرا ابزارهاى فيلم تنها شخصيت يا داستان نيست. بلكه 
موسيقى نيز هست و اين مى تواند كامال شوكه كننده باشد. مانند همين 
فيلم كه او براى يك داستان كه قبل از جنگ داخلى آمريكا اتفاق مى افتد 
از موسيقى هيپ هاپ استفاده كرده است و اين كار او نيز جواب داده! 

تارانتينو فوق العاده است.
كار با ساموئل ال جكسون چطور بود؟

او يك بازيگر فوق العاده است و وقتى وارد صحنه مى شود انرژى بسيار 
مثبتى دارد. وقتى كه تو ديالوگ هايت را مى خوانى و به صحنه اى كه 
قرار است بازى كنى، فكر مى كنى، ناگهان يك توفان راه مى افتد. آن وقتى 
است كه ساموئل آمده! تو مجبورى در صحنه دوام بياورى و تالش كنى 
خودت را با آن انرژى هماهنگ كنى و اين واقعا فوق العاده است. كارى 

كه او در اين نقش كرده واقعا قابل ستايش است.
لئو فكر نمى كنى خوب باشد چند وقت يك بار فيلم هاى كمدى رمانيتيك 

هم بازى كنى؟
من براى بازى كردن در فيلم هاى كمدى رمانتيك هيچ مشكلى ندارم اما 
دوست ندارم كارى را قبول كنم. فقط به خاطر اينكه ژانر خاصى را بازى 
كرده باشم زيرا اين زمان و مكان و موقعيت هاى خاص است كه باعث 
مى شود فيلمى را براى بازى انتخاب كنم. در غير اينصورت فكر مى كنم 
كه يك اشتباه بزرگ خواهد بود. هميشه وقتى فيلمنامه اى را براى بازى 
انتخاب مى كنم كه بعد از خواندنش احساس كنم «واى من چقدر با اين 
داستان ارتباط خوبى برقرار مى كنم.» هيچگاه به مسائل ديگر فكر نمى 
كنم. نه به اينكه فيلم محبوب مى شود يا نه، نه اينكه ماندگار مى شود يا 
نه و ...؛ چون همه اين اتفاقات زمانى مشخص مى شود كه فيلم ساخته 
شودو به اكران دربيايد. تنها چيزى كه من براى انتخاب فيلم به آن اهميت 

مى دهم اين است كه بتوانم با داستان فيلم ارتباط برقرار كنم.
چقدر براى تو اهميت دارد در هر فيلمى كه بازى مى كنى خود را با چالش 

جديدى مواجه كنى؟
كار  در  بايد  كه  بوده  اينگونه  هميشه  دارد.  بستگى  نقش  به  كامال  اين 
تحقيق بسيار كنى تا به ابزارهاى خوب دست پيدا كنى. به هر حال هميشه 
ابزارهاى خوب وجود دارد كه به ميان مى آيند و مانند غذا براى بدن عمل 
مى كنند. به همين خاطر است كه هميشه سال هاى سال طول مى كشد تا 
به رشد كنى زيرا نتيجه كار هميشه روى پرده سينما مشخص مى شود. 
اگر در داستان مشكلى وجود داشته باشد يا منطقى نباشد يا در روايت، 
باعث  و  مشخص  پرده  روى  همگى  باشد،  داشته  وجود  ناگشودنى  گره 

شكست فيلم مى شود.
تو در طول دوران كارى ات يا اسپيلبرگ، نوالن، ايستوود، مندس، بويل، 
كارگردان  اى.  كرده  كار  اسكورسيزى  همه  از  بيشتر  البته  و  كامرون 
ديگرى باقى مانده كه دوست داشته باشى به اين فهرست اضافه شود؟

كارگردانان بسيارى هستند كه من همچنان اميد دارم بتوانم با آنها كار 
او  با  دارم  دوست  واقعا  كه  آنهاست  از  يكى  اندرسون  تامس  پل  كنم. 
با  بسيار  كارگردان  ايناريتو  گنزالس  الخاندرو  كه  كنم  مى  فكر  كنم.  كار 
استعدادى است. آنگ لى نيز همينطور. منظورم اين است كه كارگردانان 

فوق العاده بسيارى هستندكه واقعا دوست دارم با آنها كار كنم.
چقدر از زندگى ات به ساخت فيلم يا فكر كردن به فيلم اختصاص دارد؟

مطمئن هستم كه بخش بسيار زيادى از زندگى ام به اين كار اختصاص 
دارد. البته نمى خواهم بگويم همه زمان من به اين كار اختصاص دارد اما 
من هميشه آرزوى بازيگر شدن داشته ام و االن كه اين آرزو محقق شده 

است، دوست دارم سهم خودم از بازيگرى را از سينما بگيرم.
فكر مى كنى حاال حاالها بتوانى به اين كار ادامه دهى؟

شده  بزرگ  آنها  با  من  كه  بازيگرانى  از  بسيارى  كه  دانم  مى  البته  بله؛ 
ام ممكن است اين كار را نكنند اما من هميشه خودم را در 30 سال بعد 
تصور مى كنم و با خودم فكر مى كنم كه «چرا از همه فرصت هايى كه 
برايم مهيا بود استفاده نكردم؟ به همه كسانى فكر مى كنم كه مى توانستم 
با آنها كار كنم، به همه نقش هايى كه مى توانستم آنها را بازى كنم. به 
خودم مى گويم به خاطر همين ها تالش كن» و اين چيزى است كه هميشه 

به آن فكر مى كنم.
پس تو ديگر كارها و حرفه ها را كنار گذاشته اى؟

نه؛ اصال اينگونه نيست. من سعى نمى كنم مسائل عادى زندگى را از حالت 
طبيعى آن خارج كنم. اصال دوست ندارم كه به انجام كارى اصرار كنم. اما 
در نهايت بازيگرى كارى است كه من هميشه عاشقش بوده ام و مسائل 

ديگر مطمئنا راه خودشان را براى اتفاق افتادن پيدا مى كنند.
به اين فكر كرده اى كه روزى توان خود را از دست بدهى و مجبور شوى 

كال كار ديگرى را انجام دهى؟
تمام  در  هستم.  بازيگرى  عاشق  من  اما  نكنم  بازى  ديگر  روز  يك  شايد 
كه  زمانى  دارد.  وجود  شدن  بازيگر  روياى  من  زندگى  شيرين  خاطرات 
كودك بودم تنها چيزى كه از پدر و مادرم مى خواستم اين بود كه من را 
به سينما ببرند و بعد از آن هزينه كالس هاى بازيگرى ام را بدهند. من 
هيچ چيزى به غير از اين نمى خواستم. بازيگر شدن كارى بود كه من مى 
خواستم انجام بدهم و در حال حاضر به هيچ وجه نمى خواهم كارى كنم 

كه در آن تغييرى ايجاد شود.
غريبى  و  عجيب  حس  شده  تبديل  واقعيت  به  ات  كودكى  آرزوهاى  اينكه 

دارد؟
 ... بعضى وقت ها به گذشته ها فكر مى كنم و با خودم مى گويم «واى 
اتفاقاتى كه برايم افتاده فوق العاده است. من موفق به عملى كردن بسيارى 
از آرزوهايم در كودكى شدم.» من هيچ وقت فكر نمى كردم كه بتوانم حتى 
يك نقش كوتاه در فيلم اسكورسيزى داشته باشم اما امروز چهار فيلم با 
او كار كرده ام و مى دانيد اين يعنى چه؟ يعنى دنيا براى من فوق العاده 
بعضى  اصال  هست!  هم  آور  اعتياد  جورهايى  يك  موضوع  اين  اما  است 
آدم ها و كار كردن با آنها اعتياد آورند. من معتاد اسكورسيزى هستم. 
از  كه  افتاده  اتفاقاتى  امروز  اما  داشتم  شدن  بازيگر  روياى  كودكى  در 

روياهاى من نيز جلوترند. من خيلى خوشبختم.
  

بافتا با سه جايزه، «آرگو» 
را روانه ى اسكار كرد!

فيلم «آرگو» ساخته بن افلك با كسب سه جايزه از 
آكادمى بافتا، يك قدم ديگر به درخشش غيرمنتظره 

در اسكار نزديك شد.
مراسم اعطاى جوايز آكادمى فيلم بريتانيا در سال 
شد  برگزار  لندن  در  (يكشنبه)  گذشته  شب   2013
سه  دريافت  به  موفق  «آرگو»  شده  تحريف  فيلم  و 

جايزه از جمله بهترين فيلم شد.
«آرگو» به كارگردانى بن افلك و تهيه كنندگى جورج 
اتخاذ  و  تاريخى  تحريفات  ايجاد  دليل  به  كه  كلونى 
همچنين  دارد،  فراوانى  منتقدين  ضدايرانى  ديدگاه 
به  را  تدوين  بهترين  و  كارگردانى  بهترين  جايزه 

دست آورد.
هاى  فيلم  حضور  در  محور  سياسى  فيلم  اين 
پى»  «زندگى  چون  بزرگى  كارگردانان  و  شاخص 
آنگ لى، «لينكلن» استيون اسپيلبرگ، «بينوايان» تام 
هوپر و «سى دقيقه بامداد» كاترين بيگلو توانست به 

اين عنوان دست يابد.
بهترين  جايزه  بافتا  فيلم  جوايز  برگزاركنندگان 
كارگردانى را با وجود حضور فيلمسازان نامدار و 
هانكه»،  «ميشل  جمله  از  اسكار  و  طال  نخل  برنده 
اعطا  افلك  بن  به  لى»  «آنگ  و  تارانتينو»  «كوئنتين 

كردند!
آسمانى»،  «سقوط  انگليسى  فيلم  بهترين  بخش  در 
جديدترين قسمت از سرى فيلم هاى «جيمز باند» به 

عنوان اثر برتر معرفى شد.
به  «عشق»  غيرانگليسى  فيلم  بهترين  بخش  در 
كارگردانى ميشل هانكه، برنده نخل طالى كن جايزه 

بهترين فيلم را به دست آورد.
به  «شجاع»  فيلم  بلند،  انيميشن  بهترين  بخش  در 
فيلم  حضور  در  آندروس»  «مارك  كارگردانى 
بهترين  برتون  تيم  ساخته  «فرانكوينى»  سرشناس 

اثر معرفى شد.
فيلم  براى  اصلى  فيلمنامه  بهترين  بافتاى  جايزه 
«جانگوى آزاد شده» به كوئنتين تارانتينو اهدا شد. 
همچنين در بخش بهترين فيلمنامه اقتباسى «كتابچه 
به  را  بافتا  جايزه  اوراسل  ديويد  اثر  اميد»  بارقه 

دست آورد.
«دانيل دى لوييس» براى بازى در فيلم «لينكلن» به 
سوى  از  شد.  انتخاب  مرد  بازيگر  بهترين  عنوان 
مقابل، «امانوئله ريوا» براى فيلم «عشق» به عنوان 
بهترين بازيگر نقش زن جايزه خود را دريافت كرد.

در بخش بهترين بازيگر نقش مكمل مرد، «كريستوف 
بخش  در  و  شده»  آزاد  فيلم «جانگوى  براى  والتز» 
بهترين بازيگر نقش مكمل زن «آن هات وى» براى 

فيلم «بينوايان» جايزه بافتا را دريافت كردند.
در بخش بهترين فيلمبردارى «زندگى پى» اثر برتر 
موسيقى «توماس  بهترين  بخش  در  و  شد  شناخته 
را  جايزه  آسمانى»  «سقوط  فيلم  براى  نيومن» 

دريافت كرد.
بخش  در  «آرگو»،  فيلم  تدوين  بهترين  بخش  در 
بخش  در  كارنينا»،  «آنا  لباس  طراحى  بهترين 
بهترين  بخش  در  «بينوايان»،  آرايى  چهره  بهترين 
صدابردارى «بينوايان» و در بخش جلوه هاى ويژه 

«زندگى پى» موفق به دريافت جوايز بافتا شدند.
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به بهانه ساخت موسيقى متن ”جانگو“ى تارانتينو

موريكونه آهنگساز 
فيلم هاى وسترن

 
و  موسيقيدان   ،(Ennio Morricone) موريكونه  انيو 
خاطر  به  چيز  هر  از  بيش  ايتاليايى،  برجسته  آهنگساز 
وسترن  هاى  فيلم  خصوص  به  و  فيلم  متن  موسيقى 

شايد  و  دارد  شهرت  اسپاگتى)  (وسترن  ايتاليايى 
مشهورترين آثار وسترن او، مجموعه «دالر» با شركت 
اش،  قديمى  همكالس  كارگردانى  به  و  ايستوود  كلينت 
سرجيو لئونه باشد. سرجيو لئونه در دهه 60 و بعد از 
آن، تعداد زيادى فيلم ساخت كه عمومآ به زبان ايتاليايى 
بودند و بعد به انگليسى دوبله مى شد. تركيب پس زمينه 
هاى ايتاليايى و داستان هاى وسترن با قهرمانى شكست 
ناپذير، به ساختن چند فيلم موفق گانگسترى نيز منجر 
موريكونه  موسيقى  از  آنها  تمام  در  تقريبا  او  كه  شد 
استفاده كرد. هرچند تماشاگران انگليسى زبان پس از 
ديدن اين فيلم ها با موسيقى موريكونه آشنا شدند، اما 

او قبل از آن در موطن خود آهنگسازى مشهور بود.

● تحصيل و آغاز كار آهنگسازى
انيو موريكونه در سال 1928 در رم متولد شد و بعدها 
نواختن  او  پرداخت.  موسيقى  تحصيل  به  همانجا  در 
پتراسى  گوفردو  نظر  تحت  را  آهنگسازى  و  ترومپت 
آهنگساز و مدرس موسيقى كالسيك مدرن) و همچنين 
رهبرى كر را در كنسرواتوار سانتا چچيليا فرا گرفت. 
ابتدا قصد داشت كه به ساختن موسيقى كالسيك مدرن 
بپردازد اما اين ايده با پيشامدى، تغيير كرد. موريكونه 
در  كه  شد  دعوت  ايتاليايى  پاپ  هاى  ترانه  تنظيم  براى 

آن زمان هيچ آشنايى با آن نداشت. 
Se tel-) يكى از آثار بسيار موفق او در اين زمينه ترانه

efonando 1966) با اجراى مينا Mina (متولد 1940 
خواننده ايتاليايى) است كه هنوز هم از جمله ترانه هاى 
بسيار محبوب ايتاليا به شمار مى رود. موريكونه كار 
نوشتن موسيقى براى فيلم را از سال 1962 آغاز كرد و 
در ضمن از كار بر روى آهنگسازى و تنظيم موسيقى 

كالسيك نيز غافل نبود.

● خوب ، بد ، زشت
در  موريكونه  انيو  موسيقى  با  موزيكال  فيلمى  در 
و  لئونه  سرجيو  با  او  مشهور  همكارى   ،1964 سال 
موسيقى  لئونه  براى  او  شد.  آغاز  برتولوچى  برناردو 
تعدادى  با  كه  ساخت  را  دالر»  مشت  يك  خاطر  «به 
وسترن ديگر ادامه پيدا كرد. در سال 1968 او بيشتر 
بيست  سال،  يك  در  و  پرداخت  فيلم  آهنگسازى  به 
طوالنى  همكارى  اينكه  وجود  با  ساخت.  متن  موسيقى 
است،  برخوردار  زيادى  شهرت  از  لئونه  با  موريكونه 
اما خود او با كارگردانانى چون جيلو پونته كوروو و 
جوليانو مونتالدو بسيار راحت تر بود. يكى از افرادى 
آلساندرو  دارد،  حضور  موريكونه  آثار  اكثر  در  كه 
آلساندرونى دوست زمان كودكى اوست كه با نواختن 
سازهاى بادى كوچك (فلوت و فلوت مجار) در اجرا با 

او همراهى مى كرد.

● وجه مشخص آثار موريكونه
موسيقى موريكونه در فيلم هاى وسترن بسيار مشخص 
و برجسته بود زيرا بسيار نو و بديع بود و سازبندى 
بسيار خالقانه و نا متعارف آن (با استفاده از بلز، گيتار 
به  زنبورك)  دوردست  آواى  و  سازدهنى  الكتريكى، 
عالوه تركيبات صوتى زيبا موفق شده بود صحنه هاى 
نماى نزديكى كه در آن شخصيت ها يكديگر را برانداز 
پر  هستند،  يكديگر  جانب  از  حركتى  منتظر  و  كنند  مى 
از تحرك مى كند. سپس صحنه پر تحرك بعدى را با 
به  كه  را  حركتى  و  كرده  تر  قوى  مناسب،  تاكيدهاى 

سرعت برق پايان مى يابد را به ياد ماندنى مى كند.

● تب طال
كه  است  شده  موجب  موسيقى  در  او  غريزى  حس 
هاى  قهرمان  اى  افسانه  حالت  تشديد  در  موريكونه 
بزرگ و بى مانند بسيار موفق باشد. همين حس غريزى 
انگيز  احترام  هوايى  و  حال  ساختن  در  را  او  توانست 
براى داستانى كه دوره هاى مختلف زندگى قهرمانش را 
بازگو ميكند، سينما پاراديزو، و همچنين جادوى پايان 
روزى  و  ناپذيران»  هاى«تسخير  فيلم  قهرمانان  ناپذير 
«روزى  موسيقى  كند.  يارى  آمريكا»  در  روزگارى 
در  اصلى،  كند  تم  بر  عالوه  آمريكا»  در  روزگارى 
جاهايى با موسيقى رقص متعلق به آن دوران جايگزين 
مى شود و همچنين در آن از سازهاى نامتعارفى چون 
چندين  شامل  (سازى   Pan Flute فلوت  پن  و  بانجو 
ساز فلوت مانند با ارتفاع متغير كه مانند ساز دهنى در 

كنار هم قرار گرفته اند) استفاده كرده است.

 اين ها مثال هايى از زبردستى اين آهنگساز در حركت 
موسيقى  و  جدى  موسيقى  عالى  سطوح  ميان  ماهرانه 
در  او  آشكار  توانايى  با  كه  دهد  مى  ارائه  آلود  هزل 
محترم  فضاهاى  با  روز  باب  مهمل  عناصر  تركيب 
حماسى و مذهبى، او را به موسيقيدانى بى رقيب مبدل 
كرده اند. موسيقى فيلم «ماموريت مذهبى» نمونه بارز 
نواى  موسيقى  اين  در  موريكونه  است.  تركيبى  چنين 
سرود مانند گروه كر را با سولويى تيز و نسبتا گوش 
پن  و  ها  طبل  بومى،  كالم  بدون  هاى  آهنگ  خراش، 
آمريكاى  جنگل  يك  فضاى  تا  آميخته  هم  در  ها  فلوت 
سال  در  موريكونه  انيو  بياورد.  وجود  به  را  جنوبى 
موفق   Metti, una Sera a Cena فيلم  براى   1970
به دريافت اولين جايزه نوار نقره اى شد كه ساالنه از 
اندركاران  دست  به  ايتاليا  مطبوعات  نويسندگان  طرف 
جوايز  مهمترين  از  و  شود  مى  اعطا  جهان  سينماى 

سينمايى ايتاليا به شمار ميرود.

● اجراهاى ديگر از موسيقى موريكونه
ديگر  هنرمندان  توسط  بارها  موريكونه  سينمايى  آثار 
اجرا وضبط شده است. هوگو مونته نگرو با نسخه هاى 
برگرفته از تم «خوب، بد، زشت» در انگلستان و آمريكا 
اين  سال 1968،  در  و  يافت  دست  بسيارى  موفقيت  به 
ميانه  در  داد.  ادامه  او  از  ديگرى  آلبوم  با  را  موفقيت 
 The Big نام  به  آلبومى  نيز  زورن  جان  هشتاد،  دهه 
Gundown با موسيقى موريكونه تهيه كرد. در سال 
المللى  بين  موسيقى  هنرمندان  با  موريكونه  اخير،  هاى 
همكارى مى كند از جمله دولچه پونتس خواننده پرتغالى 
(در 2003) و يويوما (Yo Yo Ma) نوازنده ويولون سل 
از  هايى  آلبوم  هردو  كه  (در 2004)   Virtuoso گروه 
سمفونيك  اركستر  همراهى  به  را  او  كالسيك  موسيقى 

رم، به رهبرى موريكونه اجرا كرده اند.

سال  در  را  خود  اسكار  نامزدى  نخستين  موريكونى 
ساخته  بهشتى“  ”روزهاى  فيلم  آهنگ  براى   1979
او  كرد.  دريافت   1978- سال  توليد   - ماليك“  ”ترنس 
بعد ها براى دو فيلم ”مأموريت“ و ”ناملموس“ به ترتيب 
سال  در  آن  دنبال  به  و   1987 و   1986 هاى  سال  در 
هاى 1992 و 2001 نامزد كسب جايزه اسكار شد. اين 
آهنگساز در تاريخ 25 فوريه 2007، افتخار كسب جايزه 
اسكار را براى ”كارهاى فوق العاده اش در زمينه هنر و 
موسيقى فيلم“ از دستان ”كلينت ايستوود“ دريافت كرد. 
اگر چه او پيش از اين 5 بار نامزد جايزه اسكار شده 
بود اما هرگز موفق به كسب اين جايزه نشده بود. وى 
پس از كسب اين موفقيت آلبومى با عنوان ”ما همه انيو 

موريكونى را دوست داريم“ را منتشر كرد.

«آدل» باز هم جايزه گرفت
برندگان پنجاه و پنجمين جايزه موسيقى گرمى مشخص شد.

برندگان پنجاه و پنجمين مراسم ساالنه جوايز «گرمى» بامداد ا (دوشنبه) معرفى شدند. كسب 
اين جايزه كه همانند اسكار، براى هنرمندان ارزش بسيار زيادى دارد، به دستاوردهاى 

برجسته در توليد موسيقى تعلق مى گيرد.  «جرج سولتى» با 31 بار دريافت جايزه گرمى 
ركورددار اين جايزه است. پس از او «كوئينسى جونز» با 27 جايزه و «آليسون كراس» 

با26 جايزه قرار دارند.
اين جشنواره كه براى نخستين بار سال 1959 برگزار شد، اين مسابقه برندگان خود را 

به شرح زير شناخت:
گروه  اسطوره اى  خواننده   و  گيتاريست  كارتنى»،  مك  «پل  به  سنتى   پاپ  آلبوم  بهترين 

«بيتلز»

بهترين ترانه  ضبط شده  سال و بهترين اجراى گروهى پاپ به «كسى كه مى شناختم» 
بهترين آلبوم سال به «بابل» اثرى از «مامفورد و پسران»

بهترين ترانه  سال به «ما جوانيم» 
بهترين اجراى فردى پاپ به ترانه  «باران را به آتش بكش» اثر آدل  

بهترين آلبوم پاپ باكالم  به «كلى كالركسون» با «قوى تر»
بهترين اجراى راك و بهترين ترانه  راك  به «پسر تنها» كارى از گروه «بك كيز»

بهترين آلبوم راك به آلبوم موسيقى گروه «بلك كيز»  
بهترين آلبوم شهرى معاصر به «فرانك اوشن» با «شبكه پرتقالى»

بهترين آلبوم رپ به «مراقب خودت باش» از «درك»  
بهترين آلبوم موسيقى مدرن به «پژواك عشق» از عمراكرم

بهترين آلبوم آمريكايى به «بانى رايت»
بهترين آلبوم موسيقى بين المللى به «راوى شنكار»

برگزاركنندگان «گرمى» 2013 همچنين اعالم كردند «اد شيران»، «كلوين هريس»، «فلورانس 
+ ماشين» در مراسم امسال جايزه ى يك عمر دستاورد هنرى دريافت خواهند كرد.

كيهان كلهر نوازنده چيره دست كمانچه چهاربار و حسين عليزاده نوازنده پيشكسوت تار 
و سه تار تاكنون يك بار نامزد جايزه ى «گرمى» شده اند. اين در حالى است كه هنرمندان 

ايرانى هنوز موفق به دريافت اين جايزه مهم جهان موسيقى نشده اند.
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جنگ جهانى اول و 
ويرانى اقتصاد ايران 

را  كشور  جهانى  جنگ  دو  ميانه  در  بهمن  نيمه هاى   
قحطى فراگرفته بود. از اين رو در گاهشمار اين روز 
اول  جهانى  جنگ  تاثير  اقتصادى  تاثيرات  به  نگاهى 
شدن  كشته  بهانه  به  اول  جهانى  جنگ  مى اندازيم. 
مدتى  از  پس  و  شد  شروع  در 1914  اتريش  وليعهد 
جنگ  ميدان  صحنه،  به  ديگر  كشورهاى  ورود  با 

گسترش يافته و به آسيا هم رسيد. 
گذاشت  ايران  بر  اول  جهانى  جنگ  كه  تاثيراتى  از   

مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:
سرانجام  كه  ش  ـ  ه   1299 اسفند  سوم  كودتاى   .1
دودمان پهلوى را در 1304 ه ـ ش به قدرت رسانيد، 
و  اول،  جهانى  جنگ  از  ناشى  خرابى هاى  در  ريشه 
ايران  در  استبداد  مخالف  جبهه  شدن  سرخورده 
اول  جهانى  جنگ  تاثير  اولين  واقع  در  پس  داشت. 

خود به قسمت هاى متعدد تقسيم مى شود:
الف) لطمه به اقتصاد كشاورزى: طى جنگ سرزمين 
شمال،  از  روسيه  قواى  درگيرى هاى  صحنه  ايران 
شد.  جنوب  از  (انگليس)  بريتانيا  و  غرب  از  عثمانى 
جنگ، تاثير مستقيم و مخربى بر اقتصاد ايران داشت؛ 
چرا كه ارتش هاى متخاصم، محصوالت كشاورزى، 
دامى و حتى خود دام ها را مصادره مى كردند و براى 
ارتزاق خود مردم را در مناطق مختلف باالخص در 
آبيارى  مى دادند.شبكه  قرار  فشار  تحت  روستاها 
كشور طى نقل و انتقاالت نيرو و تجهيزات از طرف دول 
درگير به كلى ويران شد. مردم را جهت جاده سازى 
اين  و  مى داشتند  وا  نظامى  بيگارى  به  امور  ساير  و 
در  شد  سكنه  از  روستاها  شدن  خالى  باعث  امور 
نتيجه سطح توليد كشاورزى كاهش چشمگيرى پيدا 
سياسى  فعاالن  كه  شد  باعث  اول  جهانى  كرد.جنگ 
جهت  الزم  سياسى  وحدت  و  شده  تنش  دچار  ايران 
مقابله با مشكالت را از دست بدهند؛ چرا كه گروهى 
طرفدار متفقين شدند و گروهى ديگر طرفدار متحدين.

توسعه  شد  باعث  جنگ  صنعتى:  توسعه  توقف  ب) 
صنعتى دستخوش وقفه شود.

ج) تورم، فقر و قحطى: در شهرها تورم به طور قابل 
مالحظه اى افزايش يافته و قحطى شديدى بروز كرد. 
تلفات انسانى ناشى از قحطى و جنگ بين يكصدهزار 
تا دو ميليون نفر برآورد شده است يعنى مردم ايران 
براى جنگى كه خود نقشى در آن نداشتند بهايى اين 

چنين سنگين پرداخت كردند.
د) تزلزل در حكومت و كابينه هاى آن: اين وضعيت 
سلطنت  زمان  در  مركزى  دولت  كه  شد  باعث 
احمدشاه وضعيت نوميدكننده اى پيدا كند، طورى كه 
بين سال هاى 1288 ه ـ ش تا 1300 ه ـ ش بيش از 
پنجاه بار دولت و كابينه تغيير پيدا كند؛ چرا كه وضع 
نيروهاى  ورود  اثر  بر  ايران  اجتماعى   - سياسى 
بروز  و  ايران  خاك  اشغال  و  متحدين  و  متفقين 
قحط غذا و گرسنگى و بيمارى هاى مسرى در ايران 
فوق العاده بحرانى بود؛ بنابراين سرنوشت مردم به 
شده  سپرده  خودشان  احساسات  و  عواطف  دست 

بود.

آخرين  و  دموكراسى  پايه هاى  فروريختن  هـ) 
اجتماعى  خسارت هاى  از  صرف نظر  آن:  روزنه هاى 
متشكل  سازمان هاى  از  بسيارى  جنگ،  اقتصادى  ـ 
مشروطه از جمله احزاب و گروه هاى سازمان يافته 
تضعيف يا به كلى مضمحل شدند و راه استيالى كامل 
انگليس بر ايران هموار گرديد كه در نهايت حضور 
خود را با كودتاى 1299 تكميل كرد.جنگ باعث شد 
محدوده  گردد،  وقفه  دستخوش  صنعتى  توسعه 
ورود  از  بعد  خصوص  به  كه  صنعتى  فعاليت هاى 
قاجار  دوره  اواخر  در  خارجى  مستشاران  برخى 

آغاز گرديده بود دچار تزلزل شد.
جنگ  سياسى:  فعاالن  صفوف  در  تفرقه  ايجاد   .2
جهانى اول باعث شد كه فعاالن سياسى ايران دچار 
با  مقابله  جهت  الزم  سياسى  وحدت  و  شده  تنش 
مشكالت را از دست بدهند؛ چرا كه گروهى طرفدار 
متفقين شدند و گروهى ديگر طرفدار متحدين، پس با 
هم به رقابت پرداختند و به طور محرمانه قراردادهايي 
را امضا كردند. اين برهه را بايد بى ترديد بغرنج ترين 
دوره تاريخ سياسى كشور به حساب آورد كه اثرات 

مشاهده  كشور  در  جنگ  پايان  از  بعد  مدت ها  تا  آن 
اجتماعى  و  سياسى  اقتصادى،  پايه هاى  و  مى شد 

كشور را تضعيف كرد. 
3. نا امن شدن راه هاى مواصالتى: در اين جنگ بيشتر 
راه هاى مواصالتى كشور يا مسدود شدند يا تخريب، 
هم  از  و  دولت  تضعيف  پى  در  ناامنى  و  راهزنى 
متعددى  شهرهاى  يافت.  گسترش  سياسى  پاشيدگى 
شدن  دست  به  دست  اثر  بر  كشور  مختلف  نقاط  از 

مكرر ميان دول متخاصم ويران شد.
پى  در  كه  چند  هر  ايران:  بر  انگليس  كامل  تسلط   .4
رهايي  روسيه  يوغ  زير  از  ايران  اول  جهانى  جنگ 
و  كرد  بيشتر  را  خود  تسلط  بريتانيا  اما  يافت، 
قراردادهاى ننگين مثل قرارداد 1919 را تحميل كرد 
و سال هاى متمادى با در اختيار گرفتن نفت، سياست 
بخشيد. تداوم  خويش  سيطره  به  ايران  اقتصاد  و 
بنابراين اثرات جنگ جهانى اول بر ايران از زواياى 
مختلف اقتصادى، سياسى و اجتماعى بود كه باعث 
عمده ترين  كه  كشاورزى  شد.  ايران  اقتصاد  ركود 
منبع درآمدى كشور در آن زمان بود به خاطر جنگ 
گرسنگى  و  قحطى  آن  پى  در  و  رفت  بين  از  به كلى 
و  احزاب  سياسى،  لحاظ  از  همچنين  آمد.  به وجود 
گروه هاى تازه تشكيل يافته تضعيف شده و همچنين 
و  نفوذ  خاطر  به  مى آمدند  كار  روى  كه  دولت هايى 
استيالى دول غرب نمى توانستند كارآيى الزم جهت 
از  باشند  داشته  را  مردم  مشكالت  و  معضالت  رفع 
لحاظ اجتماعى هم تلفاتى سنگين دامن گير مردم ايران 
شده و در پى جنگ، ناامنى و راهزنى رفتارهاى سوء 
بيشتر  ويرانى  و  بزرگ  جنايت هاى  ارتكاب  اخالقى، 
نصيب  كشور  مواصالتى  راه هاى  ويرانى  و  شهرها 

ايران شد.
منبع:

كاوه  ترجمه  مابرلى،  فردريك  ايران،  در  عمليات   -
بيات، تهران، خدمات فرهنگى رى، 1369.

- طوفان در ايران، احمد احرار، تهران، نوين، 1362.
- ايران و جنگ جهانى اول، اسناد وزارت داخله، كاوه 

بيات، تهران، سازمان ملى ايران، 1369.

پايتخت قديم

محله هاى 
قديم تهران

  
نامگذارى خيابان ها و محالت هر شهر خود 
تاريخ آن محل  و  فرهنگ  از  بخشى  بيانگر 
مردم  توسط  كه  هايى  نام  ويژه  به  است، 
هاى  واقعيت  براساس  و  شده  انتخاب 
اما  است.  گرفته  شكل  تاريخى  و  اجتماعى 
اين  تدريج  به  ها  نسل  و  ها  نام  تغيير  با 
سپرده  فراموشى  به  نيز  تاريخ  و  فرهنگ 
نشانه  تغيير  گذشته  اين  از  شود.  مى 
به  نيز  ها  معمارى  و  ها  ساختمان  و  ها 
اكنون  بخشند.  مى  سرعت  فراموشى  اين 
ها  عنوان  و  ها  نام  اين  از  برخى  يادآورى 
اين  از  تهران  شهر  نيست.  لطف  از  خالى 
سوابق و پيشينه هاى تاريخى بسيار دارد. 

برخى از آن عناوين و سوابق چنين است.

� آجودانيه
آجودانيه در شرق نياوران قرار دارد و تا اقدسيه 
رضاخان  به  متعلق  آجودانيه  كند.  مى  پيدا  ادامه 
شاه  ناصرالدين  قورخانه  وزير  السلطنه  اقبال 
بوده، او ابتدا آجودان مخصوص شاه بوده است.

� اقدسيه
حصار  قمرى)  از 1290  قبل  (تا  اقدسيه  قبلى  نام 
آنجا  هاى  زمين  شاه  ناصرالدين  است.  بوده  مال 
را به باغ تبديل و براى يكى از همسران خود به 
نام امينه اقدس (اقدس الدوله) كاخى ساخت و به 

همين دليل اين منطقه به اقدسيه معروف شد.
� پل رومى

پل رومى در واقع پل كوچكى بوده كه دو سفارت 
روسيه و تركيه را به هم متصل مى كرده است. 
عده اى هم معتقدند كه نام پل از موالنا جالل الدين 

رومى گرفته شده است .
� پل چوبى

خود  امروزى  شكل  به  تهران  شهر  اينكه  از  قبل 
درآيد، دور شهر دروازه هايى بنا شده بود تا دفاع 
از شهر ممكن باشد. يكى از اين دروازه ها، دروازه 
شميران بود با خندق هايى پر از آب در اطرافش 
كه براى عبور از آن ، از پلى چوبى استفاده مى 
شد. امروزه از اين دروازه و آن خندق پر از آب 
اثرى نيست ، اما اين محل همچنان به نام پل چوبى 

معروف است.
� جماران

سيدمحمدباقر  به  متعلق  جماران  هاى  زمين 
زمان  در  معروف  روحانيون  از  جمارانى 
اهالى  از  برخى  است.  بوده  شاه  ناصرالدين 
معتقدند در كوه هاى اين محله از قديم مار فراوان 
بوده و مارگيران براى گرفتن مار به اين ده مى 
آمدند و دليل نامگذارى اين منطقه نيز همين بوده 
است و عده اى هم معتقدند جمر و كمر به معنى 
سنگ بزرگ است و چون از اين مكان سنگ هاى 
بزرگ به دست مى آمده است ، آنجا را جمران ، 

يعنى محل به دست آمدن جمر ناميده اند.
� جواديه (در جنوب تهران)

آقاى  به  متعلق  جواديه  هاى  زمين  از  بسيارى 
او  به  محل  اهالى  كه  است  بوده  دانش  فرد 
جوادآقابزرگ لقب داده بودند. مسجد جامعى نيز 
توسط جوادآقابزرگ در اين منطقه بنا نهاده شده 
است كه به نام مسجد فردانش هم معروف است.

� داوديه (بين ميرداماد و ظفر)
را  اراضى  اين  صدراعظم  نورى  آقاخان  ميرزا 
را  آن  و  خريد  داودخان  ميرزا  پسرش  براى 
توسعه داد. اين منطقه در ابتدا ارغوانيه نام داشت 

و بعدها به دليل ذكر شده داوديه نام گرفت .
� دركه

محل  اين  نامگذارى  اصلى  دليل  هنوز  اگرچه 
مشخص نيست اما برخى آن را مرتبط به نوعى 
منطقه  اين  در  كه  برف  در  حركت  براى  كفش 
استفاده مى شده و به زبان اصلى درگ ناميده مى 

شده است، دانسته اند.
� دزاشيب (نزديكى تجريش)

منطقه  اين  در  بزرگى  قلعه  كه  است  شده  روايت 
به نام آِشب وجود داشته است و در گذشته نيز 
لهجه  در  و  سفلى  دزج  و  دزآشوب  منطقه  اين  به 

محلى ددرشو مى گفتند.

� زرگنده
احتماًال دليل نامگذارى اين محل كشف سكه ها و 
اشياى قيمتى در اين محل بوده است. در گذشته 

اين منطقه ييالق كاركنان روسيه بوده است.
� سيدخندان

سيدخندان پيرمردى دانا و البته خنده رو بوده كه 
دليل  است.  بوده  مردم  زبانزد  او  هاى  پيشگويى 
پيرمرد  همين  به  احترام  نيز  منطقه  اين  نامگذارى 
بوده است. البته بعدها نام سيدخندان بر ايستگاه 
مى  اطالق  هم  شميران  قديم  جاده  در  اتوبوسى 

شده است.
� شميران

نظريات مختلفى درباره نام شميران وجود دارد. 
دو  تركيب  شده  عنوان  داليل  ترين  مطرح  از  يكى 
كلمه سمى يا شمى به معناى سرد و ران به معناى 
جاى  معناى  به  شميران  واقع  در  و  است  جايگاه 
معناى  به  تهران  نيز  ترتيب  همين  به  است.  سرد 
جاى گرم است. همچنين در نظريه ديگرى به دليل 
شميران  آن  به  منطقه  اين  در  نظامى  قلعه  وجود 
از  يكى  معتقدند  نيز  برخى  همچنين  و  گفتند  مى 
9 واليت رى را شمع ايران مى گفتند كه بعدها به 

شميران تبديل شده است.
� شهرك غرب

دليل اينكه اين محله به نام شهرك غرب معروف 
با  منطقه  اين  مسكونى  هاى  مجتمع  ساخت  شد 
مانند  و  امريكايى  مهندسان  معمارى  و  طراحى 
مجتمع هاى مسكونى امريكايى بوده و در گذشته 
نيز محل اسكان بسيارى از خارجى ها بوده است.

� فرمانيه
در گذشته امالك زمين هاى اين منطقه متعلق به 
از  بعد  و  است  بوده  السلطنه  نايب  ميرزا  كامران 
مرگ وى به عبدالحسين ميرزا فرمانفرما فروخته 

شده است.
� فرحزاد

به  انگيزش  فرح  هواى  و  آب  دليل  به  منطقه  اين 
همين نام معروف شده است.

� قلهك
كلمه قلهك از دو كلمه قله و ك تشكيل شده است 
معناى  به  كالت  مخفف   ، كله  كلمه  معرب  قله  كه 
دليل  به  كه  است  اين  بر  اهالى  عقيده   . است  قلعه 
هاى  گذرگاه  راه  سه  كه  قلهك  آبادى  اهميت 
لشگرك ، ونك و شميران بوده است ، به آن (قله 

هك) گفته شده است .
� كامرانيه

 ، سعيدخان  ميرزا  به  ابتدا  منطقه  اين  هاى  زمين 
كامران  سپس  و  داشت،  تعلق  خارجه  امور  وزير 
ميرزا پسربزرگ ناصرالدين شاه ، با خريد زمين 
اهالى   ، نياوران  و  جماران   ، حصاربوعلى  هاى 
سپس  و  كرد  ها  زمين  ترك  به  مجبور  را  منطقه 

آنجا را كامرانيه ناميد.
� گيشا

نام گيشا كه در ابتدا كيشا بوده است برگرفته از 
شاپورى)  و  (كينژاد  منطقه  اين  بنيانگذار  دو  نام 

است.
� منيريه (وليعصر)

اعيان  هاى  محله  از  يكى  قاجار  زمان  در  منيريه 
نشين تهران بوده و گفته شده نام آن از نام زن 
كامران ميرزا، يكى از صاحب منصبان قاجار، به 

نام منير گرفته شده است.
� محموديه

تا  وليعصر  خيابان  يا  تجريش  تا  وى  پارك  (بين 
ولنجك)

به حاج  متعلق  بوده است كه  باغى  منطقه  اين  در 
عباس  او  نام  چون  و  است  بوده  آقاسى  ميرزا 
عالءالدوله  سپس  گفتند.  مى  عباسيه  را  آن  بوده 
اين باغ بزرگ را از دولت خريد و به نام پسرش 

، محمودخان احتشام السلطنه ، محموديه ناميد.
� نياوران

برخى  و  است  بوده  گردوى  منطقه  اين  قديم  نام 
به  ده  اين  نام  شاه  ناصرالدين  زمان  در  معتقدند 
نياوران تغيير كرده است به اين ترتيب كه نياوران 
مركب از نيا (حد، عظمت و قدرت )؛ ور (صاحب 
) و ان عالمت نسبت است و در مجموع يعنى كاخ 

داراى عظمت .
� ونك

به  ون  حرف  دو  از  است  شده  تشكيل  ونك  نام 
نام درخت و حرف ك كه به صورت صفت ظاهر 

مى شود.
� يوسف آباد

آشتيانى  يوسف  ميرزا  را  آباد  يوسف  منطقه 
دارالخالفه  غربى  شمال  در  الممالك  مستوفى 
آباد  يوسف  خود،  نام  به  و  كرد  احداث  ناصرى 

ناميد.
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20 روش براي كاهش 
استرس در زندگي روزانه
فرد- فاطمه غفراني

شخصي  موضوعي  استرس  كه  داده ايد  تشخيص  به حال  تا  حتمًا 
است.

براي  است  ممكن  طاقت فرساست  و  تحمل ناپذير  فردي  براي  آنچه   
استرس  عاملي  چه  اينكه  از  فارغ  اما  شود؛  موفقيت  موجب  ديگري 
را در فرد ايجاد مي كند، هر كسي مي تواند ياد بگيرد كه اين فشار 
را از خود دور سازد. مقاله زير به 20 روش براي كاهش استرس 
پردا خته  است و سعي مي كند ما را براي حفظ آرامش و خونسردي 
در زندگي آماده تر سازد. در اينجا راه حل هاي غلبه بر ترس و خشم 

در زندگي روزانه را مرور مي كنيم.
خودتان سرنوشت را رقم بزنيد

يادآوري اين نكته به خودتان مي تواند به شما كمك كند كه حتي در 
كنيد.  حفظ  را  خود  خونسردي  استرس زا،  فوق العاده  موقعيت هاي 

سعي نكنيد نقش اول نمايشي غم انگيز را بازي كنيد. وقتي مشكلي 
استرس زا پيش مي آيد به خودتان بگوييد: دنيا به آخر نرسيده! اين 

كار به شما كمك مي كند تا بر اوضاع تسلط يابيد.
با ديگران به توافق برسيد

قبول كنيد كه شايد هميشه به چيزي كه مي خواهيد نرسيد؛زيرا اين 
پذيرش استرس را كاهش مي دهد.

 جسور باشيد نه ستيزه جو
تفاوت بسياري بين جسارت و ستيزه جويي وجود دارد. با اين حال 
اغلب افراد اين دو را با هم اشتباه مي كنند. براي حفظ جسارت نيازي 
يكديگر  از  را  دو  اين  تفاوت  نيست  پررويي  يا  صدا  بردن  باال  به 

تشخيص دهيد و به اين ترتيب از استرس خود بكاهيد.
 براي خود ارزش قائل شويد

اين مهم ترين نكته در كنترل استرس است. معنايش اين است كه ياد 
بگيريد به ديگران اجازه ندهيد كه شما را گول بزنند، تهديد كنند. اگر 
نمي دانيد كه چگونه با اين مشكل روبه رو شويد از افرادي كه آنها 
را تحسين مي كنيد، كمك بگيريد. دقت كنيد كه آنها چگونه بر اوضاع 
تسلط پيدا مي كنند و به چه نحو با آنچه شما دشوار مي دانيد كنار 

مي آيند.
 صادق و درستكار باشيد

به خصوص در مورد احساسات خود بياموزيد از كاه كوه نسازيد. 
به طور مثال اگر با بهترين دوست خود اختالف نظر پيدا كرديد كار 

را به عصبانيت بيش از حد نكشانيد.
جمله خونسرد باش را پيش خودتان تكرار كنيد

وقتي كه احساس ترس يا استرس مي كنيد اين جمله را نه با صداي 
بلندبلكه در ذهن خود تكرار كنيد. چندين بار تكرار اين جمله به آرامي 

واقعًا به شما كمك مي كند تا خونسردي خود را حفظ كنيد. 
 كلمه نه را بر زبان آوريد

افرادي كه نمي توانند به دوستان و خانواده خود «نه» بگويند، كساني 
هستند كه به سادگي دچار استرس مي شوند زيرا براي خود فرصت 
پاسخ  چگونه  اينكه  آموختن  نمي كنند.  فراهم  را  مناسب  شرايط  يا 

منفي بدهيد راه بسيار خوبي است براي اينكه به خودتان اطمينان
 ببخشيد.

 به خود فرصت بيشتري بدهيد
مديريت زمان راه حلي ضروري  در بازي استرس است قبل از اينكه 
هر شغل مهم يا كار بزرگي را بپذيريد، ببينيد كه چگونه مي توانيد 
تا  كنيد  برنامه ريزي  احسن  به نحو  داريد  دراختيار  كه  زماني  براي 

بدون عجله به همه كارهاي خود برسيد.
استراحت كنيد

يكي از عوامل بسيار مهم براي كاهش استرس رسيدن به آرامش 
است. راه حل اصلي براي رسيدن به آرامش كامل اين است كه ذهن 

خود را از هر چيز ديگري خالي كنيد.
 تنفس صحيح را فراموش نكنيد

صحيح  نحو  به  كه  نكنيم  فراموش  مي شويم،  استرس  دچار  وقتي 

تنفس كنيم و در چنين حالتي بايد نفس هاي عميق بكشيم تا ضربان 
قلب شدت نيابد و ميزان اكسيژن خون كم نشود و براي نشان دادن 
نفس  سه  استرس آميز،  لحظه هاي  در  مناسب  و  سريع  عكس العمل 

عميق بكشيد و سپس وارد عمل شويد.
قبل از درگير شدن صبر كنيد

وقتي كه دچار استرس و عصبانيت هستيد به سادگي كنترل خود را 
از دست مي دهيد، به همين دليل قبل از اينكه چيزي بگوييد به آرامي 
تا شماره 10 بشماريد. اين كار به شما امكان مي دهد قبل از حرف 

زدن فكر كنيد و به اين ترتيب بر موقعيت استرس زا چيره شويد.
به كارهاي خود نظم و ترتيب ببخشيد

يكي از داليل اصلي ايجاد استرس، رعايت نكردن نظم و ترتيب است. 
درصورتي كه خاطره بدي در ذهنتان باقي مانده آنها را بنويسيد. 
عادت كنيد كه هر روز هر كاري را كه مجبور به انجام دادن آنها 
هستيد، يادداشت كنيد. به اين ترتيب آن كارها را فراموش نخواهيد 

كرد.
زمان نگراني خود را محدود كنيد

اوقات نگراني خود را محدود كنيد و اين قانون را براي خود بگذاريد 
كه به هر شكلي فقط 20 دقيقه فكر كنيد اگر بعد از گذشت اين مدت 
هيچ راه حلي پيدا نكرديد به خودتان استراحت دهيد و بعداً دوباره به 

موضوع برگرديد.

 صبح ها در باره مشكل خود فكر كنيد
نگراني درباره استرس هايتان در طول شب بسيار بد است زيرا اوًال 
داشته  درستي  تفكر  بتوانيد  كه  هستيد  آن  از  خسته تر  خيلي  شما 

باشيد و ثانيًا اين افكار شما را بي خواب مي كند.
تصميم بگيريد كه صبح ها مشكل خود را حل كنيد.اگر در طول شب 
خوابتان نمي برد نگراني خود را روي كاغذ بنويسيد و ببينيد كه تا 

چه اندازه به شما آرامش مي دهد.
 بيشتر ورزش كنيد

ورزش باعث ترشح مسكن هاي طبيعي اندروفين ها در بدن مي شود 
هفته اي سه روز ورزش كنيد آن هم  كه شما را سرحال مي كند و 

به مدت 20 دقيقه خستگي و اضطراب را از شما دور مي كند.
  به حرف هاي  ديگران گوش دهيد

به  ما  از  هيچ يك  اما  برسد  به نظر  غريب  و  عجيب  حرف  اين  شايد 
دليل  همين  به  نمي كنيم،  گوش  ديگران  حرف هاي  به  كافي  اندازه 
هميشه اكثر ما دچار سوءتفاهم مي شويم. در اين حالت خونسردي 
راه حلي  و  مي سنجيم  عاقالنه  را  موقعيت  و  مي كنيم  حفظ  را  خود 

مناسب پيدا مي كنيم.
 به اندازه كافي بخوابيد

هر فرد بايد 8 ساعت در روز بخوابد. اگر بيشتر يا كمتر از اين مقدار 
بخوابيد نه تنها نسبت به تأثيرات استرس حساسيت بيشتري از خود 

نشان مي دهيد بلكه تمام روز دچار تندخويي مي شويد.
 رژيم غذايي سالمي را در پيش بگيريد

اندكي  غذايي  ارزش  و  زياد  قند  كه  غذاهايي  حد  از  بيش  خوردن 
دارند،  باعث مي شود تا ميزان قند موجود در بدن به سرعت افزايش 
پيدا كند. بايد اين مقدار قند را كاهش داد و به تعادل درآورد و براي 

اين كار بايد مقدار زيادي ميوه و سبزي بخوريم.
 به مدت 2 دقيقه در برابر وحشت خود مقاومت كنيد

وحشت  دچار  و  مي دهيد  دست  از  را  خود  كنترل  كه  هست  اوقاتي 
و  بكشيد  عميق  ، نفس  دهيد  فرصت  به خودتان  دقيقه  دو  مي شويد. 
سپس پيش خودتان بگوييد: من مي توانم اين كار را انجام دهم و اگر 

هم نتوانستم دنيا به آخر نمي رسدو زندگي ادامه دارد.
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گرهارد رات

شيطان پشت پيشاني
در  برمن  دانشگاه  استاد  و  نورولوژيست  رات،  گرهارد  دكتر 
آلمان، در گفت وگو با ديلي ميل مدعي شد كه در اسكن مغزي از 
افراد جنايتكار، جرمي كدر در نزديكي بخش جلويي مغز آنان 
كشف كرده است كه مي تواند نشان دهنده  شر و افكار اهريمني 
آنان باشد. او مي گويد با مطالعه روي اسكن مغزي صدها فرد 
پشت  كه  مغزشان  از  بخشي  روي  تقريبا  جنايتكار،  و  بزهكار 
او  مي شود.  ديده  سياه رنگ  توده  اين  مي گيرد  قرار  پيشاني 
مي گويد اين توده همانند يك تومور است كه اگر با عمل جراحي 
برداشته شود، فرد شرور دوباره كامال به حالت عادي برخواهد 
گشت. او مي گويد: «اين كامال همان منطقه يي است كه شرارت 
در مغز شكل مي گيرد و رشد مي كند». البته او تنها كسي نيست 
گرايش هاي  به  مغزي  اسكن  طريق  از  مي توان  است  معتقد  كه 
رواني افراد دست يافت. كنت كيل، استاديار روانكاوي دانشگاه 
نيومكزيكو نيز از كساني است كه با استفاده از ام آر. اي مغزي 
رات  است.  رسيده  مشابهي  نتيجه  به  زنداني  هزار  دو  از  بيش 
عقيده دارد: «با مطالعه روي مغز جواناني كه در بخش جلويي 
مغزشان اختالل دارند، مي توانم پيش بيني كنم كه تا 66 درصد 
احتمال ارتكاب جرم توسط آنها وجود دارد». او البته معترف 
اطمينان  اما  كرد،  اثبات  را  پديده  اين  نمي توان  هنوز  كه  است 
دارد كه ساز و كار فيزيكي مغز با اختالل هاي رواني منجر به 
اين  نحوه  هنوز  اما  دارد،  ارتباط  جنايت  و  خشونت  بزهكاري، 

ارتباط مشخص نيست.
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انجمن ميلياردرهاي 
نيكــــوكار!

سال  در  دالر  ميليارد   4/7 بر  بالغ  ميلياردر   50
2012 به موسسات خيريه كمك كرده اند

2012 سال پرهياهويي بود. جنگ، درگيري و قتل 
داشت.  ادامه  هم  سال  اين  در  همچنان  غارت  و 
«ماياها»  تقويم  پيشگويي  و  دنيا  پايان  جنجال  
نيز روزهاي آخر اين سال را به شدت تحت تاثير 
خونين  درگيري هاي  نتايج  از  يكي  بود.  داده  قرار 
شدن  افزوده  مختلف،  كشورهاي  در   2012 سال 
در  همه  اين  با  بود.  كمك  نيازمند  انسان هاي  به 
كه  كساني  بودند  هم  باز  ميالدي   2012 سال 
اهدا  هنگفتي  كمك هاي  خيريه  موسسه هاي  به 
كردند. دوهفته نامه «فوربس» فهرست 50 نفره اي 
منتشر كرده است كه در آن نام خيريني به چشم 
مي خورد كه بيشترين مبالغ را به موسسات خيريه 
اهدا كرده اند. نويسنده اين مطلب مي گويد مجموع 
كمك هايي كه سال گذشته اين افراد به موسسات 
دالر  ميليارد  بر 7.4  بالغ  كرده اند  پرداخت  خيريه 
اين  نخست  نفر   10 با  زير  مطلب  در  مي شود. 

فهرست آشنا مي شويد.

وارن بافت 
ميزان كمك:3/084 ميليارد دالر: كمتر كسي است 
از  يكي  نشناسد.  را  آمريكايي  ميلياردر  اين  كه 
كه:  است  اين  «بافت»  قول هاي  نقل  مشهورترين 
«هميشه مي دانستم كه ثروتمند مي شوم.» او كه با 
چنين اعتماد به نفسي چندين بار درصدر فهرست 
است،  گرفته  قرار  نيز  جهان  مردان  ثروتمندترين 
موسسه  چندين  به  را  كالن  مبلغ  اين  سال 2012 
اهدا كرده و به اين ترتيب به عنوان خيرترين مرد 

جهان در سال گذشته ميالدي دست يافته است.

مارك زوكربرگ و پريسيال چان 
ميزان كمك: 499 ميليون دالر: خالق فيس بوك نياز 
مبلغي  با  شرقي اش  همسر  و  او  دارد؟  معرفي  به 
كه در سال 2012 به موسسات خيريه اهدا كردند 
نكته   همه  اين  با  دارند.  قرار  خيرين  دوم  رده  در 
جالب توجه ميزان اختالف فاحش بين مبلغي است 
به  كرده اند.  اهدا  فهرست  اين  دوم  و  اول  نفر  كه 
را  سايتي  مديريت  كه  كسي  از  گفت  بايد  هرحال 
مقدار  بيشترين  آن  سهام  ارزش  كه  دارد  برعهده 
اينها  از  بيش  انتظارها  است  اينترنتي  شركت  يك 

بود!

جان و لورا آرنولد 
داگالس  «جان  دالر:  ميليون   423 كمك:  ميزان 
آرنولد» ميلياردر آمريكايي و مدير صندوق تامين 
كه  است  سنتائوروس»  «مشاوران  سرمايه گذاري 
انرژي  صنعت  به  مربوط  محصوالت  تجارت  در 
تخصص دارد. جان آرنولد در فهرست جوان ترين 
جايگاه  در  جهان  در  خودساخته  ميلياردرهاي 
فيس بوك،  موسس  زوكربرگ  مارك  از  پس  دوم، 
قرار دارد.همسر او «لورا آرنولد» در حال حاضر 
لورا  و  جان  است.  آرنولد  خانوادگي  بنياد  رئيس 

آرنولد در حال حاضر دو فرزند دارند.

پل آلن 
آلن»،  گاردنر  دالر: «پل  ميليون  كمك: 309  ميزان 
متولد 21 ژانويه 1953 در «سياتل» ايالت واشنگتن، 
يكي از بنيان گذاران شركت مايكروسافت است كه 
سال  در  را  مايكروسافت  گيتس»،  «بيل  كمك  به 
1975 در شهر«آلبوكركي» در ايالت «نيومكزيكو» 
از  يكي  هم اكنون  كه  آلن»  «پل  كردند.  تاسيس 
شهر  در  است،  مايكروسافت  شركت  مديران 
«مرسرايلند» ايالت واشنگتن زندگي مي كند. دارايي 

دالر  ميليارد   14.2 ميالدي   2012 سال  در  او 
برآورد شده است.

سرگئي برين و همسرش 
«سرگئي  دالر:  ميليون   223 كمك:  ميزان 
متولد  آمريكايي  كارآفرين  برين  ميخايلوويچ 
روسيه است كه با كمك «لري پيج» شركت گوگل 
دانشجو  وقتي  خود  او  است.  كرده  پايه گذاري  را 
خيريه  موسسه  از  تحصيلي  هزينه  كمك  بود 
«نشنال ساينس» دريافت كرد كه به او اجازه ادامه 
دانشگاه  در  كامپيوتر  علوم  رشته  در  تحصيل 
از  روزها  اين  همسرش  و  او  داد.  را  استنفورد 

ثروتمندان خير آمريكا هستند.

مورتيمر زاكرمن 
ميزان كمك: 200 ميليون دالر: «مورتيمر زاكرمن» 
رسانه هايش  و  «مرداك»  رقيب  عنوان  به  را 
صاحب  آمريكايي  ميلياردر  اين  مي شناسند. 
در  «زاكرمن»  است.  نيوز»  ديلي  «نيويورك 
است.  شده  متولد  «كبك»  در  و  كانادا  «مونترال» 
در  كه  داشته  مغازه اي  زاكرمن»  «آبراهام  او  پدر 
است. «مورتيمر  مي فروخته  شكالت  و  سيگار  آن 
اين  در  كردن  كار  خاطرات  هم  هنوز  زاكرمن» 

مغازه كوچك را از ياد نبرده است.

كارل سليان ايكان 
و  كارآفرين  دالر:  ميليون   150 كمك:  ميزان 
آمده  دنيا  به   1936 سال  در  آمريكايي  ميلياردر 
ميليارد  هشت  بر  بالغ  او  خالص  ثروت  مجموع  و 
بوده  آموزگار  او  مادر  است.  شده  برآورد  دالر 
تحصيالت  ايكان»  «كارل  خواننده.  هم  پدرش  و 
خود را در دو دانشگاه «پرينستون» و «نيويورك» 
مديريت  كادر  در  نيز  را  مدتي  او  است.  گذرانده 
به  را  مبلغ  اين  است.او  بوده  به كار  مشغول  ياهو 
كمك   Mount Sinai School of Medicine

كرده است.

شلدون و ميريم آدلسون 
ميزان كمك: 143 ميليون دالر: «شلدون آدلسون»، 
و  مستغالت  و  امالك  و  سرمايه ها  بزرگ  مالك 
هتل ها در ايالت «نوادا» اياالت متحده است. او مدير 
كورپوريشن»  سندز  «الس وگاس  شركت  اجرايي 
گروه هاي  مالي  حاميان  مهم ترين  جمله  از  و 
اياالت  در  صهيونيستي  رژيم  طرفدار  راستگراي 
حاميان  از  نيز  و  جهان  نقاط  ساير  و  متحده 
«ليكود»  صهيونيستي  حزب  چهره هاي  سرشناس 
محسوب مي شود. آدلسون در حال حاضر ساكن 

الس وگاس است.

ديويد كخ 
با  كخ»  «ديويد  دالر:  ميليون   137 كمك:  ميزان 
 10 فهرست  در  دالري  ميليارد   31 معادل  ثروتي 
نفره ثروتمندان جهان كه «فوربس» آن را منتشر 
كرد در رده پنجم قرار گرفته است. برادر بزرگ تر 
او «چارلز كخ» در اين فهرست در رده چهارم قرار 
كخ»  يكديگر «صنايع  شراكت  با  آنها  است.  گرفته 
همه  را  كخ»  هميلتون  «ديويد  مي كنند.  مديريت  را 
به عنوان ميلياردري خير مي شناسند. او در سال 
نيويورك  ثروتمند  فرد  دومين  عنوان  به   2010

انتخاب شده بود.

فيليپ و پنه لوپه نايت 
موسسان  از  يكي  دالر:  ميليون  كمك: 125  ميزان 
نايت»  «فيليپ هامپسون  نايكي،  معروف  شركت 
ارشد  مديريت  مقام  از  سال 2004  در  وي  است. 
رياست  پست  در  اما  داد؛  استعفا  شركت  اجرايي 
فوريه   24 متولد  نايت»،  «فيل  ماند.  باقي  شركت 
سال 1938 در پورتلند اورگان فرزند يك حقوقدان 
و ناشر روزنامه است. نايت به دبيرستان كلولند 
در پورتلند رفت و سپس براي تحصيل به دانشگاه 
اورگان در يوجن رفت و در سال 1959 يك درجه 

روزنامه نگاري دريافت كرد.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان
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: محل تشکيل کالسها 
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Golders Green  
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  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  
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گوناگون

جهاني پر از آلزايمري ها

چشمگيري  به طرز  فراموشي  به  مبتال  افراد  شمار   2050 سال  تا 
افزايش خواهد يافت

تيمي به سرپرستي «ليسي هبرت» از مركز پزشكي دانشگاه «راش» 
شيكاگو در پي تحقيقات خود به اين نتيجه رسيده است كه در سال 
2050 شمار مبتاليان به بيماري آلزايمر در آمريكا سه برابر شمار 
 4 از   2050 سال  در  آلزايمر  به  مبتاليان  شمار  شد.  خواهد  كنوني 
ميليون و 700 هزار نفر در سال 2010 به 13 ميليون و 800 هزار نفر 
خواهد رسيد. هفت ميليون نفر از مبتاليان در سال 2050 حداقل حدود 
85 سال خواهند داشت. آلزايمر شايع ترين نوع دمانس و فراموشي 
است. مبتاليان به اين بيماري اغلب باالي 65 سال دارند. آنها به تدريج 
حافظه كوتاه مدت خود را از دست مي دهند و آدرس ها و اسامي را 
فراموش مي كنند. شخصيت اين افراد به مرور تغيير مي كند تا جايي 
هم  سرانجام  و  بود  نخواهند  زندگي  ادامه  به  قادر  كمك،  بدون  كه 
براثر پيامدهاي بيماري جان خود را از دست خواهند داد. كارشناسان 
به آلزايمر رو به  پيش بيني كرده اند كه در آلمان نيز شمار مبتاليان 
انجمن  سوي  از  شده  منتشر  اطالعات  تازه ترين  بود.  خواهد  افزايش 
و  دمانس  به  مبتاليان  شمار  كه  است  آن  از  حاكي  آلمان  آلزايمر 
و  يك ميليون  از  يعني  شد،  خواهد  برابر  دو  سال 2050  تا  فراموشي 
400 صدهزار نفر فعلي به حدود 3 ميليون نفر خواهد رسيد. حدود 
سازمان  داشت.  خواهند  آلزايمر  نيز  فراموشي  به  مبتاليان  دو سوم 
به  ابتال  موارد  تعداد  كه  داد  هشدار  گذشته  سال  در  جهاني  بهداشت 
دمانس در سراسر جهان تا سال 2050 بالغ بر حدود 115 ميليون نفر 
دانشگاه  مطالعاتي  بررسي  نويسندگان  وئوو»از  «جنيفر  شد.  خواهد 
«راش» مي گويد: «اساس تحقيقات ما تازه ترين آمار است، اما نتايج ما 
با پيش بيني هاي انجام شده در چند سال يا ده ها سال پيش مطابقت 
آينده  در  كه  است  آن  از  حاكي  شواهد  «همه  مي افزايد:  وي  دارد.» 
شمار مبتاليان به آلزايمر به شدت افزايش خواهد يافت. اين بايد ما را 
مجبور كند كه خود را از پيش آماده كنيم.» بيماري آلزايمر هنوز هم 
از بيماري هاي العالج محسوب مي شود. مشكل اين است كه تاكنون 
درمان قطعي اين بيماري يافت نشده است. داروهايي كه براي آلزايمر 
بر  موقتا  و  كرده  كند  را  بيماري  سير  تنها  مي تواند  مي شود  تجويز 
درماني  حال  به  تا  اما  بگذارد  تاثير  فراموشي  و  توهم  مانند  عالئمي 
يافت نشده كه سير بيماري را متوقف كند. اگر در درمان اين بيماري 
تحول ايجاد نشود نمي توان با گسترش آن مقابله كرد. عاملي ديگر كه 
اين بيماري را مشهودتر از پيش كرده اين است كه شمار سالمندان 
در جوامع افزايش يافته است. وئوو مي گويد: «بررسي هاي ما توجه ها 
را معطوف اين نكته مي كند كه بايد هرچه سريع تر با اين اپيدمي از 
و  وئوو»  كنيم.» «جنيفر  مقابله  پيشگيري  و  درمان  پژوهش ها،  طريق 
طول  در  نفر   802 و  10هزار  روي  را  خود  بررسي هاي  همكارانش 
حدود 20 سال انجام داده اند. شركت كنندگان در اين بررسي مطالعاتي 
حداقل 65 سال داشته و هر سه سال براي پي بردن به دمانس مورد 
ابتال  احتمال  ارزيابي  براي  يادشده  محققان  مي گرفتند.  قرار  معاينه 
جمعيت  به  مربوط  آمارهاي  همچنين  و  مير  و  مرگ  آمار  آلزايمر  به 
آمريكا را نيز در نظر گرفتند. سازمان بهداشت جهاني (WHO) هزينه 
پرستاري و مراقبت از بيماران مبتال به دمانس را در حال حاضر 460 

ميليارد يورو در سال برآورد كرده است.

36 كشته قربانيان «كومبه ميال»
مراسم مذهبي هندوها كشته و مجروحاني در پي داشته است

در جريان برگزاري يك مراسم مذهبي در هند، دست كم 36 نفر 
جان خود را از دست دادند. شمار قربانيان در ابتدا 18 نفر اعالم 
شد، سپس تعداد كشته شدگان تا دست كم 36 نفر افزايش يافت. 
سخنگوي راه آهن شهر «اهللا آباد» در شمال هند روز دوشنبه گفت 
كه 39 نفر نيز در اين حادثه مجروح شده اند. هر 12 سال يك بار 
ميليون ها هندو از سراسر جهان در نزديكي شهر «اهللا آباد» واقع 
در شمال هند گردهم مي آيند تا در بزرگ ترين گردهمايي مذهبي 
اين  اوج  نقطه  كنند.  شركت  دارد،  نام  ميال»  «كومبه  كه  هندوها 
رودخانه  است.  رودخانه «گنگ»  در  شست وشو  و  غسل  مراسم 
از  مي شود،  محسوب  هند  شبه قاره  رود  بزرگ ترين  كه  «گنگ» 
دل كوه هاي هيماليا سرچشمه  مي گيرد و بيش از 2500 كيلومتر 
طول دارد. اين مراسم كه دقيقا 55 روز طول مي كشد، در نقطه اي 
رود  آن  در  كه  نقطه اي  مي شود؛  برگزار  «گنگ»  رود  از  خاص 
باور  به  مي كنند.  پيدا  تالقي  يكديگر  با  «يامونا»  رود  و  «گنگ» 
هندوها، غسل در اين نقطه از رود، آن هم در زماني كه كواكب 
در تركيب و آرايشي خاص قرار مي گيرند، جسم و روح را پاك 
مي سازد. مرسوم است كه زائران به دنبال هزاران نفر از سالكان 
مذهبي، تن خود را به آب رود گنگ مي زنند. زمان دقيق برگزاري 
و  ماه  خورشيد،  محل  مطالعه   با  ستاره شناسان  نيز  را  مراسم 
مشتري مشخص مي كنند. انتظار مي رود طي اين مراسم مذهبي 
دو ماهه كه ماه مارس پايان مي يابد، بيش از 100 ميليون نفر در 

اين رود غسل كنند.
 اين مراسم مذهبي در مساحتي بالغ بر 19 كيلومتر مربع برگزار 
مراسم  در  زائر،  ميليون  ده ها  حضور  به  توجه  با  و  مي شود 
داوطلب  هزار   10 و  نظامي  17 هزار  پليس،  هزار   25 سال جاري 
مقامات  مي كنند.  هدايت  «گنگ»  رود  شني  ساحل  در  را  زائران 
مسئول براي برگزاري موفق اين مراسم، چادرهاي فراواني برپا، 
155 كيلومتر جاده  موقت در كناره  رودخانه «گنگ» احداث كرده، 
حدود 550 كيلومتر خط لوله آب كشيده  و 35 هزار توالت تعبيه 
روي  جمعيت  شديد  ازدحام  يك شنبه  روز  حادثه  علت  كرده اند. 
پل عابر پياده اي اعالم شده كه از روي ريل هاي ايستگاه راه آهن 
عبور مي كند. آنگونه كه رسانه ها گزارش داده اند، صدها هزار نفر 
در اين روز پس از پايان آب تني قصد بازگشت به خانه را داشتند. 
زائران  باتوم  ضربات  با  پليس  ماموران  عيني،  شاهدان  گفته   به 
را هدايت مي كردند. اين موضوع سبب تشنج عمومي و شكستن 
نرده هاي محافظ پلي شد كه روي ريل راه آهن نصب شده است. 
در پي اين حادثه شماري از زائران روي ريل ها و سكوي حركت 
قطار افتادند. رسانه هاي محلي قربانيان را 26 زن، 9 مرد و يك 
با  هند،  نخست وزير  سينگ»،  «مانهومان  كرده اند.  اعالم  كودك 
به  نقدي  كمك  پرداخت  از  حادثه،  اين  از  تاسف  و  شگفتي  ابراز 

بازماندگان قربانيان خبر داد.

توليد قلبهاى مصنوعى با عملكرد باال
بيمارستان  در  پزشكى  زيست  مهندسى  بخش  ايرانى  محقق 
بريگهام و زنان موفق به توليد قطعات نوآورانه قلب شده كه از 
فناورى نانو براى ارتقاى رسانايى مواد در تحريك شكل گيرى 

بافت قلب مورد استفاده قرار مى گيرد.

 توليد اين قطعات فوق باريك قلب، علم پزشكى را يك گام به توليد 
بافتهاى مصنوعى با عملكرد باال كه براى درمان قلب آسيب ديده 

يا ساير اندامها نزديك تر مى كند.

اين قطعات بافت قلبى از يك بستر هيدروژل استفاده مى كند كه 
با نانوماده تقويت مى شود و به آن نانو لوله هاى كربنى گفته 

مى شود.
محققان براى توليد اين قطعات قلبى از بافت ماهيچه قلبى نوزاد 
اين  كردند.  استفاده  هيدروژل  با  كربن  هاى  نانولوله  و  موش 
و  عادى  مكانيكى  يكپارچگى  دهنده  نشان  همچنين  جديد  قطعات 

كاركردهاى پيشرفته الكتروفيزيولو ژيكى بود.

عالوه بر اين محققان موفق شدند كه اين قطعات نوآورانه داراى 
تأثير حفاظتى مثبتى درمقابل سموم شيميايى هستند.

هاروارد،  پزشكى  دانشكده  يار  استاد  حسينى  خادم  على  دكتر 
موسسه  و  تى  آى  ام  هاروارد  فناورى  و  سالمت  علم  بخش 
دكتر  همراه  به  ويس  شناسى  زيست  از  گرفته  الهام  مهندسى 
مهدى نيكخواه، مسعود خبيرى، محمد عزيزى، سو ريون شين، 
زولتون،  پينار  كيم،  كيكيونگ   ، زالبانى  مومن  جونگ  مى  سانگ 
سانگ بوك كيم ، جيك كونگ، كاى تاك وان، توماس پاالسيوس 
، محمت دوكمسى، جوحى بائه، شياوو تانگ اين تحقيقات را ارائه 
 ACS مجله  در  ژانويه   30 روز  تحقيقات  اين  است.نتايج  كرده 

Nano منتشر شده است.
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خودروهاى 
آينده طاليه دار 
عرصه اينترنت

پنج سال پيش تلفنهاى همراه در صف اول فناورى 
قرار داشتند، تا سال 2010 تبلتها وارد اين عرصه 
براى  گسترده  گذاريهاى  سرمايه  اكنون  و  شدند 

داران  طاليه  آنها  تا  گيرد  مى  صورت  اتومبيلها 
عرصه فناورى و ارتباطهاى اينترنتى باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، استفاده از تلفنهاى همراه 
ممنوع  كشورها  از  بسيارى  در  رانندگى  هنگام 
سال   10 تا  اميدوارند  اتومبيل  سازندگان  است. 
آينده فناورى كه معموال در تلفنهاى همراه وجود 

خود  اتومبيلهاى  از  ما  استفاده  نحوه  بتواند  دارد 
را تغيير دهد.

اجرايى  برنامه  از  استفاده  فرهنگ  كه  معنا  اين  به 
تلفنهاى هوشمند وارد داشبوردها مى شود و اين 
يا  پارك  جاى  كه  اى  برنامه  از  تواند  مى  برنامه 
رستوران پيدا كند تا برنامه اى كه مسيرها را روى 

يك صفحه عريض نمايش مى دهد، متنوع باشد.
اينترنت  به  اتومبيل  اتصال  به  موارد  اين  تمام 
كاربر  كه  شود  فراهم  امكان  اين  تا  دارد  بستگى 
اتومبيل بدون جستجوهاى بيش از حد و يا فشار 
دادن دكمه جستجو بسيارى از كارها را با اتكا به 

فرمان صوتى انجام دهد.

براساس اظهارات شركت اينتل پس از تلفنها، تبلتها، 
اتومبيلهاى متصل به اينترنت سومين دستگاه هاى 
و  رشد  درحال  سرعت  با  كه  هستند  اى  فناورانه 

پيشرفت هستند.
 HIS جك برگكويست از شركت اطالعات و آمار
اظهار داشت كه با اين امكانات موج فروش بيشتر 
مى شود. بيش از 50 درصد مصرف كنندگان از 

اينترنت  اتصال  قابليت  داراى  هاى  دستگاه  وجود 
استقبال مى كنند.

برنامه هاى اجرايى كاربردى در اتومبيل
درحال حاضر اين فناورها در استفاده از رسانه 
هاى اجتماعى، ادغام راديو اينترنتى و يا راه هاى 
هوشمندانه براى استفاده از فرمان صوتى متمركز 
كارهاى  تواند  مى  اينترنت  از  استفاده  اما  است، 

ساده و عملى بسيارى را ميسر كند.
براى مثال ارائه برنامه هاى اجرايى كه قيمت پمپ 
يافتن  برنامه  دهد،  مى  نشان  را  محلى  بنزينهاى 
استفاده  با  بزرگ  شهرهاى  در  پارك  خالى  جاى 
هوايى  ديد  تحقيق  يا  و  الكترونيك  حسگرهاى  از 
باشد،  موثر  راننده  درحال  كاربر  براى  تواند  مى 
اما شايد هيجان انگيزترين قسمت يافتن چيزهايى 
آنها  بتواند  كند  نمى  تصور  هرگز  كاربر  كه  باشد 

را پيدا كند.
بى ترديد اين تجارت ارزان قيمت نخواهد بود اما 
فروش آن مى تواند ميلياردها دالر سرمايه اى كه 

تاكنون در آن صرف شده را بازگرداند.
تا سال 2020، 600 ميليون دالر يا 20 درصد از 
ارزش دستگاه هاى جديد داراى اينترنت مى توانند 

در زندگى اينترنتى سهمى برعهده گيرند.
شركت اينتل به تنهايى 100 ميليون دالر ظرف 5 
سال آينده در شركتهايى كه مى توانند توليد اين 
خواهد  گذارى  سرمايه  كنند،  تسريع  را  خودروها 

كرد.
سال  پايان  تا  برگكويست،  اظهارات  براساس 
اتومبيلى  هر  بزرگ  نامهاى  از  برخى  براى   2014
قابليت  اين  از  نوعى  به  رسانند  مى  فروش  به  كه 

برخوردار است.
يك  طراحى  هزينه  به  عالقمند  اگر  افزود:  وى 
بدانيد  بايد  داريد  كامل  طراحى  با  جديد  اتومبيل 
را  خود  بودجه  از  سوم  يك  كشورها  برخى  كه 
اين  فناورى  و  اتومبيل  داخلى  افزارهاى  سخت  به 

سيستم اختصاص داده اند.
اينترنت؛ عامل حواس پرتى راننده

طور  به  راننده  بدون  خودروهاى  كه  زمانى  تا 
رانندگى  بايد  بگيرند  قرار  استفاده  مورد  گسترده 
از  دهد،  اختصاص  خود  به  را  راننده  كامل  توجه 
از  استفاده  به  نسبت  منتقدان  از  بسيارى  رو  اين 
اند.  كرده  نگرانى  ابراز  اتومبيل  داخل  در  اينترنت 
براساس اعالم شوراى ايمنى در آمريكا، حدود يك 
چهارم از تمام تصادفها در اين كشور به واسطه 

استفاده از تلفن همراه صورت گرفته است.
يك  تعبيه  با  دارند  قصد  اتومبيلها  اين  سازندگان 
حسگر اجبارى كه در زمان حادثه با مراكز خدمات 
امنيتى  نگرانيهاى  به  گيرد،  مى  تماس  اضطرارى 
پاسخ دهند. اين حسگر با عنوان eCall يا تماس 
الكترونيكى تا سال 2015 در تمام اتومبيلهايى كه 

ساخته مى شوند قرار خواهد گرفت.
نگرانى اتومبيلهاى اينترنتى از هك شدن

توسعه  كه  نيست  ها  جاده  در  امنيت  مسئله  فقط 
هك  مسئله  بلكه  است،  كرده  نگران  را  دهندگان 
است.  مهم  و  بزرگ  موضوع  يك  اتومبيل  كردن 
اگر در اتومبيل يك سيستم اطالعات وجود داشته 

باشد، از نظر تكنيكى هك امكان پذير است.
و  اتومبيل  قفل  بازكردن  شامل  تواند  مى  هك  اين 
لمس  حتى  يا  كليد  وجود  بدون  موتور  استارت 

اتومبيل باشد.
اين اقدامات مى تواند به واسطه پيامهاى وايرلس 
براساس  بگيرد.  صورت  شبكه  و  اتومبيل  بين 
اظهارات جان ليچ از KPMG، از نظر تكنيكى، هك 
از  خودروسازى  شركتهاى  اما  است  پذير  امكان 
اين خطر مطلع هستند و خود را براى رويارويى 
با آن آماده كرده اند. اين خودروها با سيستمهاى 
امنيتى مناسبى به منظور جلوگيرى از هك ساخته 

مى شوند.
تاكنون يك شركت كه با BMW همكارى مى كند 
كرده  رونمايى  اندرويد  بر  مبتنى  سيستمهاى  از 
است. اما پيش بينى مى شود كه توسعه دهندگان 
اين  كردن  متحول  براى  هايى  راه  جستجوى  در 

فناورى در صنعت خودروسازى هستند.
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چطور عمر باترى گجت ها 
را افزايش دهيم؟

گجت ها اين روزها همه جا هستند و در تمام روز و امور 
هر  اينكه  از  صرف نظر  مى كنند.  همراهى  را  ما  مختلف 
كدام از اين گجت ها مى توانند چه كارآيى هايى داشته و 
چه كمكى به ما بكنند، ما هم به عنوان كاربرانى وفادار و 
آگاه بايد استفاده درستى از آنها داشته باشيم تا بتوانيم 

نهايت استفاده را از آنها بكنيم. 
وجود  با  ما  اغلب  كه  مواردى  از  يكى  ميان  اين  در   
دستگاه هاى  با  كار  در  مى كنيم  سعى  كه  مراعاتى  تمام 
در  كمتر  و  باشيم  داشته  الكترونيكى مان  و  ديجيتال 
گجت هاست.  باترى  از  بهتر  استفاده  هستيم،  موفق  آن 
و  باترى  شدن  تمام  مشكل  با  بارها  ما  بيشتر  درواقع 
مواجه  ديجيتالى مان  دستگاه هاى  شدن  خاموش  حتى 
موبايل  مانند  گجت هايى  درباره  موضوع  اين  شده ايم. 
يا دستگاه هاى قابل حمل بسيار آزاردهنده هم مى شود.

امروز  ديجيتال  دستگاه هاى  تمام  تقريبا  كلى  طور  به 
هم  شما  احتماال  هستند.  ليتيومى  باترى هاى  به  مجهر 
زيادى  چيزهايى  باترى ها  اين  عمر  افزايش  درباره 
شنيده ايد، مثل اينكه بهتر است بگذاريم شارژ آنها كامال 

خالى شود و دوباره آنها را شارژ كامل بكنيم يا اينكه 
درصد   80 تا   40 بين  را  آنها  شارژ  هميشه  است  بهتر 
حفظ كنيم. با اين حال هيچ كدام از اين راهكارها هنوز 
و  داده  افزايش  را  ما  گجت هاى  باترى  عمر  نتوانسته اند 
نجات  آن  خاموشى  و  باترى  شدن  تمام  خطر  از  را  ما 
گذشته  نسل  گجت هاى  و  موبايل  گوشى هاى  در  بدهند. 
نحوه  به  نسبت  كه  مى شد  استفاده  نيكل  باترى هاى  از 
دستگاه هاى  حاال  اما  بودند.  حساس  بسيار  استفاده 
كه  هستند  ليتيومى  باترى هاى  داراى  جديد  ديجيتال 
كاربران  استفاده  شيوه  به  قديمى  باترى هاى  اندازه  به 
حساس نيستند، اما كاركرد نادرست از اين باترى ها هم 
اين  با  شود.  منتهى  آنها  مفيد  عمر  كاهش  به  مى تواند 
حال اغلب باترى هاى ليتيومى مى توانند بدون مشكل تا 
چند سال به صورت مداوم كار كنند. با اين اوصاف بد 
نيست با پيشنهادهاى ما درباره افزايش طول عمر باترى 
از  بهتر  استفاده  و  الكترونيكى  و  ديجيتال  دستگاه هاى 

آنها همراه شويد. 
نگذاريد باترى كامال خالى شود

كامال  دستگاه تان  باترى  بگذاريد  هميشه  آنكه  جاى  به 
از  قبل  است  بهتر  كنيد،  شارژ  را  آن  بعد  و  شود  خالى 
و  شارژ  را  آن  كمى  شود،  خالى  آن  باترى  كامال  آنكه 
تا  باترى  تخليه  ايده آل  حالت  در  كنيد.  استفاده  دوباره 
50 درصد براى سالمت و طول عمر آن بسيار بهتر از 
تخليه بسيار كم يا بسيار زياد آن است. با اين اوصاف 
كه  ندهيد  اجازه  دارد،  امكان  كه  جايى  تا  بعد  به  اين  از 
شارژ باترى گجت شما تا انتها مصرف شود و در مقابل 
وقتى ميزان شارژ باترى گجت شما به حدود 50 درصد 

رسيد، آن را به برق زده و دوباره شارژ كنيد.

باترى را كامال شارژ نكنيد
همانطور كه نبايد بگذاريد باترى گجت شما كامال خالى 
است  بهتر  بيفتيد،  آن  كردن  شارژ  فكر  به  بعد  و  شود 
نكنيد.  شارژ  كامل  طور  به  هم  را  دستگاه ها  اين  باترى 
و  نمى كنيم  رعايت  ما  اغلب  كه  است  چيزى  همان  اين 
درصد  صد   را  خودمان  دستگاه  ليتيومى  باترى  معموال 
شارژ مى كنيم. در واقع اصال گاهى فراموش مى كنيم كه 
دستگاه ما به برق و در حال شارژ است. در اين مورد 
و  كنيد  قناعت  درصدى   80 تا   40 قانون  به  است  بهتر 
يا  شارژ  را  گجت تان  باترى  محدوده  همين  در  هميشه 

عمر  طول  افزايش  به  مى تواند  كار  اين  كنيد.  مصرف 
باترى گجت شما منجر شود. با اين حال اما اگر باز هم 
فراموش كرديد و باترى دستگاه شما كامال شارژ شد، 
در هر لحظه آن را ديديد و به خاطر آورديد به سرعت 
از دوشاخه جدا كنيد. البته اين قانون احتماال شامل آن 
دسته از ما كه عادت داريم دستگاه ديجيتالى مان را از 
شب تا صبح بگذاريم تا شارژ شود، نمى شود. البته بد 
نيست بدانيد كه امروزه ابزارهاى سوكت مانندى وجود 
به  شد،  شارژ  كامل  صورت  به  گجت  وقتى  كه  دارند 
شارژر  به  ورودى  الكتريسته  جريال  خودكار  صورت 

را قطع مى كنند. 

يكبار در ماه بگذاريد باترى كامال خالى شود
بد نيست بدانيد كه با وجود اينكه نبايد هميشه باترى هاى 
ماهى  تا  است  الزم  كرد،  خالى  درصد  صد  را  ليتيومى 
كنيد.  خالى  كامال  را  خودتان  دستگاه  باترى  بار  يك 
صورت  به  جديد  ليتيومى  باترى هاى  بدانيد  است  جالب 
به  را  خود  شارژ  اتمام  زمان  مى توانند  هوشمندانه 

دستگاه و كاربر اعالم كنند.
اما دقت اين زمان سنجى قطعا بعد از بارها شارژ نيمه 
دليل  همين  به  شود.  همراه  اشتباه  با  مى تواند  كاره 
اجازه  ماه  هر  كه  مى كنند  پيشنهاد  باترى ها  سازندگان 
بدهيم باترى كامال از انرژى خالى شود تا دوباره دقت 

اندازه گيرى سابق آن بازگردد.

باترى را خنك نگه داريد
اغلب ما گاهى فراموش مى كنيم و يا حتى نمى دانيم كه 
دماى باال مى تواند به سالمت باترى هاى ليتيومى صدمه 
آنها  به  زياد  دماى  كه  پردازنده ها  مانند  درست  بزند، 
آسيب وارد مى كند و از عمر مفيدشان مى كاهد، باترى ها 
و  تحقيقات  درواقع  هستند.  حساس  شرايط  اين  به  هم 
در  باترى  وقتى  كه  كرده اند  تاييد  مختلف  بررسى هاى 
كه  باترى  از  زودتر  مراتب  به  مى شود،  نگهدارى  گرما 
در هواى خنك قرار دارد از بين مى رود. به اين ترتيب 
آن  مفيد  عمر  كاهش  با  باترى  اطراف  دماى  افزايش 
ارتباط مستقيم دارد. با تمام اينها اما يادتان باشد عمر 
بدون  سال  چند  تا  كه  هست  آنقدر  ليتيومى  باترى هاى 
مشكل كار بكنند و شما با رعايت اين موارد، مى توانيد به 

افزايش عمر آنها و البته كارآيى شان كمك كنيد. 

پس از مرگ چه كسى وارث 
فيس بوك شما مى شود؟

آيا تا به حال به اين فكر كرده ايد كه پس 
از مرگ كاربران بر سر صفحه فيس بوكى 

آنها چه خواهد آمد؟ 
مرگ  از  پس  فيس بوكى  صفحات  بحث   
اين  كه  است  موضوعى  آنها  صاحبان 
روزها در آمريكا بسيار مورد بحث قرار 
مى گيرد و ايالت هاى مختلف تالش مى كنند 
كنند.  وضع  خصوص  اين  در  قوانينى  تا 
نيوهمپشاير  ايالت   نماينده  ساليوان،  پيتر 
است  كرده  پيشنهاد  را  قانونى  آمريكا 
كنترل  دولتى  نهاد  يك  آن  اساس  بر  كه 
صفحات فيس بوكى افراد پس از مرگشان 
نمايندگان  خانه  بگيرد.  برعهده  را 
كردند  موافقت  آرا  اتفاق  به  نيوهمپشاير 
تا به ساليوان فرصت بيشترى براى ارائه 

جزئيات طرح خود بدهند. 

صفحات  كنترل  ساليوان  طرح  اساس  بر 
حساب هاى  ديگر  و  توئيتر  فيس بوك، 
پس  فرد  يك  جى ميل  همچون  كاربرى 
ايالت  هر  توسط  كه  نهادى  به  مرگش  از 
تعيين مى شود سپرده خواهد شد. پيشنهاد 
ساليوان با اين هدف انجام گرفته است تا 
حساب هاى  از  سوءاستفاده  هرگونه  از 
جلوگيرى  مرگش  از  پس  فرد  كاربرى 
 ABC خبرى  پايگاه  گزارش  شود.به 
گفته  خود  پيشنهاد  در  ساليوان   ،News
است: اين طرح به افراد خانواده فرد متوفى 
از  طرح  اين  داد.  خواهد  آرامش  احساس 
فرد  كاربرى  حساب هاى  از  استفاده  سوء 

پس از مرگش جلوگيرى خواهد كرد.



 جمعه 27 بهمن ماه 1391 -  شماره 285هفته نامه پرشين2424
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گردشگرى

برزيل، سرزمينى 
فراتر از قهوه و فوتبال

على موقر

كارناوال،  فوتبال،  قهوه،  باران،  آفتاب، 
مردمان  و  بكر  طبيعت  موسيقى، 
وسيعى  مساحت  در  دوست داشتنى 
برزيل  است.  شده  جمع  برزيل  نام  به 
صنعت  صدر  در  كه  است  كشورى 

توريسم جهان قرار دارد. 
طرف  از  بيشترى  اقبال  با  برزيل  تورهاى  نيز  اخير  سال هاى  در   

جاذبه هاى  كه  بود  مطمئن  مى توان  است.  شده  مواجه  ايرانى ها 
آن  ساعته   14 تا   12 پرواز  به  كه  هست  آنقدر  برزيل  گردشگرى 
بيارزد. ريو يا ريودوژانيرو زيباترين شهر برزيل محسوب مى شود. 
فوتبال  و  ساحلى  تفريحات  آبى،  ورزش هاى  شهر  ريودوژانيرو 
است. شهرت اين شهر به خاطر سواحل آن است. ماسه هاى نرم و 
طاليى، آب هاى زالل و موج هاى بلند ساالنه ميليون ها توريست را 
به ريو مى كشاند. نه تنها افراد عادى كه حتى موج سواران حرفه اى 
هم از طرفداران اين بهشت موج سوارى هستند. فالمنگو، بوتافوگو، 
سائو  لبلون،  ايپانما،  راموس،  آرپودور،  كوپاكابانا،  ورمال،  يوركا، 
شهر  معروف  سواحل  و  پارك ها  از  تيجوكا  دى  بارا  ليم،  كونرائو، 
خندان اند.  و  سهل گير  خونگرم،  آدم هايى  ريو  شهروندان  هستند. 
به  آنقدرها  جهان  بزرگ  شهرهاى  ديگر  خالف  بر  شهر  اين  در 
تا  شده اند  جمع  هم  دور  آدم ها  انگار  نمى شود.  داده  اهميت  زمان 
بهتر  پس  نيست.  داشتن  عجله  شهر  ريو  بگذرانند.  وقت  و  بخندند 
و  بزنيد  لبخند  باشيد،  داشته  اختيار  در  كافى  زمان  هم  شما  است 
مجسمه   ريودوژانيرو  بناى  معروف ترين  بگذرانيد.  وقت  ريو  در 

مسيح رهايى بخش است كه در حال حاضر نماد كشور برزيل هم به 
حساب مى آيد. اين مجسمه در پارك جنگلى تيجوكا (Tijuca) و در 
ارتفاعات كروكووادو (Corcovado) قرار دارد. كه هر دوى اينها 
نيز از جاذبه هاى گردشگرى ريو به حساب مى آيند. اين مجسمه 38 
مترى كه در ارتفاع 700 متر نو كوه قرار گرفته است، طى پنج سال 
توسط مجسمه ساز فرانسوى پل لندوسكى از بتن و سنگ صابون 
ساخته و در سال 1931 پرده بردارى شد. نحوه ايستادن مسيح به 
گونه اى است كه كل شهر را در آغوش خود گرفته است. با يك بار 
يك  در  كه  نيست  بى جهت  كه  كرد  خواهيد  تاييد  مجسمه  اين  ديدن 
نظرسنجى جهانى، اين بنا به عنوان يكى از عجايب هفتگانه امروز 
ظاهرى  شكل  خاطر  به  كه  كله قندى  كوه  است.  شده  دانسته  جهان 
كه  است  ديدنى هايى  آن  از  هم  است،  شده  معروف  نام  اين  به  آن 
در وسط شهر واقع شده و به چشم مى آيد و غالب توريست ها آن 
را مى شناسند و با تله كابين به قله آن مى روند و از مناظر شهر در 
آن ارتفاع لذت مى برند، اما اگر وقت و انرژى داريد، پياده باال رفتن 
از اين كوه را از دست ندهيد. باغ گياه شناسى، مركز فرهنگى بانك 
مى آيد  حسابل  به  شهر  و  فرهنگى  تپنده  قلب  نوعى  به  كه  برزيل 
كتابخانه  است،  ريو  فرهنگيان  و  هنرمندان  پاتوق  آن  كافه هاى  و 
سلطنتى پرتغال، موزه تاريخ ملى، موزه چاكارادوسو، موزه اينديو، 
اختيار  در  التين  آمريكاى  بوميان  از  عظيمى  اطالعاتى  بانك  كه 
دارد، جزيره سن برناردو، باغ وحش بزرگ اين شهر با 2000 گونه 

جانوران بومى منطقه و نهايتا ورزشگاه معروف 180 هزار نفرى 
ريودوژانيرو از مراكز مهمى است كه هر ذائقه و سليقه گردشگرى 
پانزدهمين  ايگواسو  بزند.  انتخاب  به  دست  آنها  ميان  از  مى تواند 
گردشگرى  قطب هاى  از  يكى  شهر  اين  است.  برزيل  بزرگ  شهر 
كشور به حساب مى آيد. پارك ملى ايگواسو با مساحت 225 هزار 
كه  است  جنوبى  آمريكاى  شده  حفاظت  جنگل  بزرگترين  هكتار، 

بيشتر آن در مرز برزيل قرار دارد.

بين  كه  است  منطقه  طبيعى  ديدنى هاى  زيباترين  ايگواسو  آبشار   
پوشش  صخره اى،  جزاير  است.  گرفته  قرار  آرژانتين  و  برزيل 
كه  متر   80 تا   30 ارتفاع  به  آبشار   275 و  حاره اى  درختان  انبوه 
در طولى 3 كيلومترى گسترده شده اند چشم هر بيننده اى را خيره 
است  جايى  پهنا،  اين  قسمت  باشكوه ترين  و  وهم انگيزترين  مى كند. 
در  كه  آب  ريز  قطرات  است.  شده  معروف  شيطان  گلوگاه  به  كه 
كه  است  چنان  آب  غالب  و  مسلط  غرش  و  است  شده  پراكنده  هوا 
ايستاده  شما  كنار  كه  كسى  با  نمى توانيد  هم  زدن  فرياد  با  حتى 
حركت  جنگل  قلب  در  كه  جنگلى  واگن هاى  تور  كنيد.  صحبت  است 

گردشگرى  امكانات  از  رودخانه   امتداد  در  قايق سوارى  و  مى كند 
البته  و  آسمان  از  زيبايى ها  اين  تمام  ديدن  براى  است.  منطقه  اين 
با صرف 60 تا 100 دالر هزينه، مى توان به گشت زنى با هليكوپتر 
در باالى جنگل پرداخت. در هر صورت در تمام اين بازديدها شما 
جاى  نيز   2013 سال  در  حتى  آمازون  داريد.  نياز  راهنما  يك  به 
خاص  باورهاى  و  فرهنگ  با  هنوز  آن  قبايل  و  است  اسرارآميزى 
خود زندگى مى كنند- درسال 2011 گزارشى منتشر شد حاكى از 
اينكه دسته اى ناشناخته از بوميان با تير و كمان قصد داشتند يك 
هليكوپتر اجاره اى را هدف قرار بدهند! - پارك پرندگان ايگواسو هم 
خزندگان  و  پروانه ها  انواع  و  بومى  پرندگان  از  گونه  از 900  بيش 
هيچ توريستى ديدن آن  داده است كه  اين منطقه را در خود جاى 
دنيا  شلوغ  شهر  پنجمين  سائوپائولو  نهايتا  نمى دهد.  دست  از  را 
مسافران  گذر  كه  است  جايى  جنوبى،  آمريكاى  شهر  بزرگترين  و 
تراكمى  نفرى  ميليون   18 شهر  اين  افتاد.  خواهد  آنجا  به  برزيل 
فرودگاه  اصلى ترين  كم ارتفاع.  و  درهم تنيده  آپارتمان هاى  از  است 
در  كشور  ارتباطى  شاهراه هاى  از  بسيارى  و  برزيل  بين المللى 
يك  براى  سائوپائولو  شايد  اول  برخورد  در  دارد.  قرار  شهر  اين 
توريست، ناامن، نامطلوب و بدون جذابيت جلوه كند، اما سائوپائولو 
شمار  به  جهان  شهرهاى  ثروتمندترين  جزو  و  روياهاست  شهر 
مى رود. درعين حال محله هاى زاغه نشين بزرگى نيز در اطراف اين 
شهر گران تشكيل شده اند كه گويى به روياهاى خود در اين شهر 

هزاررنگ نرسيده اند. جذابيت سائوپائولو به مراكز خريد و تفريحى 
پيدا  سائوپائولو  در  چيزى  اگر  كه  است  معروف  است.  آن  مدرن 
نشود، در برزيل هم وجود ندارد. از گران ترين و مجلل ترين مراكز 
خريد با برندهاى لوكس و منحصربه فرد دنيا تا بازارهاى سنتى و 
فرهنگى،  ماجراجوى  يك  براى  عتيقه جات.  و  بومى  دست سازهاى 
يافت  زمين  نقطه  همين  روى  در  تنها  كه  است  بهشتى  سائوپائولو 
مى شود. تمام فرهنگ و عادات فرهنگى جهان در اين شهر جمع شده 
است. غذاهاى ايتاليا، فرانسه، چين، تايلند، هند، خاورميانه، آفريقا، 
... در سائوپائولو قليان هم پيدا مى شود! بسته به اينكه در سفر شما 
به برزيل چه چيز اولويت دارد، مى توانيد زمان آن را برنامه ريزى 
كنيد. سائوپائولو زمستان هاى سرد و تابستان هاى شرجى دارد و 
در بهار و پاييز شلوغ مى شود. دماى ريودوژانيرو در زمستان از 
پانزده درجه پايين تر نمى آيد، با اين حال ريو در تابستان شلوغ تر 
و گران تر است. براى ديدن آمازون بايد فصل هاى بارندگى را در 
نظر داشت و ماه هاى اكتبر و نوامبر را انتخاب كرد. با اين همه سفر 
را  خود  جذابيت هاى  و  بود  خواهد  دلپذير  فصلى  هر  در  برزيل  به 

خواهد داشت. 
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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

آقاى 34 ساله جوياى كار 
تمام وقت + آخر هفته ها   
ليسانس مهندسى صنايع

حداقل 10 سال تجربه كار 
مفيد  در صنايع مختلف  
مسلط به زبان انگليسى

Food Safety & Health and Safety 
Certificate
Knowledge of MS Word, Excel, 
Power Point & Outlook
Email:farmand_amir@yahoo.com, 

Mobile: 07765010373
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ويتامين هاى 
عشــق

ديگر،  زنى  با  را  خانمتان  موقع  هيچ 
نامزد  يا  سابقتان  زن  مادرتان،  بويژه 
دربارة  هرگز  نكنيد.  مقايسه  تان  قبلى 
ساير روابطى كه قبال احتماال داشته ايد، 
با  نزنيد.  حرف  حسرت  با  و  مشتاقانه 
اين اعمال شما عدم امنيت را در جايى كه 

نبايد باشد، ايجاد مى كنيد...
 ويتامين B1 مخصوص خانمها ! 

 اين نوع ويتامين را خانمهاى محترم مصرف كنند 
: به همسرتان توجه كنيد 

اش،  مردانه  و  فراخ  سينة  به  عضالنى،  پاهاى  به 

دستان  به  پهنش،  شانه هاى  به  زيبايش،  لبخند  به 
بزرگ و مردانه اش، به چشمان خوش حالتش، به 
صداى پرطنين اش و به طور كلى به هر ويژگى و 
اغلب  كنيد.  توجه  مى سازد،  مرد  او  از  كه  صفتى 
تعريف  آنها  مردانگى  از  كه  دارند  دوست  مردان 
تمجيد  و  تعريف  ى  تشنه  آنها  و  شود  تمجيد  و 
شما هستند. وقتى مردى تحسين شود، مايل است 
چه  كه  بگوييد  او  به  دهد.  پاسخ  آن  به  سرعت  به 
شوهر  اينكه  از  و  داريد  خوبى  و  قدرت  با  همسر 
اقباليد.  خوش  چقدر  و  خوشحاليد  چقدر  شماست 
به شوهرتان بگوييد او را در همين گونه كه هست، 
دوست داريد و ديگر اينكه او را در دنيا با هيچ مرد 

ديگرى حاضر نيستيد عوض كنيد. 

 ويتامين A1 مخصوص آقايان ! 
كنند  مصرف  محترم  آقايان  را  ويتامين  نوع  اين   
هيچ  نكنيد  مقايسه  ديگر  زنان  با  را  همسرتان   :
موقع خانمتان را با زنى ديگر، بويژه مادرتان، زن 
هرگز  نكنيد.  مقايسه  تان  قبلى  نامزد  يا  سابقتان 
ايد،  داشته  احتماال  قبال  كه  روابطى  ساير  دربارة 
اعمال  اين  با  نزنيد.  حرف  حسرت  با  و  مشتاقانه 
شما عدم امنيت را در جايى كه نبايد باشد، ايجاد 

دوباره  را  گذشته  مى خواهد  كه  مردى  مى كنيد. 
زنده كند، به سوى دردسر مى رود. 

در  مى خواهد  همسرتان  باشيد  داشته  خاطر  به 
شما  وقتى  باشد.  فرد  ترين  مقدم  شما  زندگى 
الگويى را مثال مى زنيد مانند مادرتان، همسر قبلى 
براى  كردن  احساس  آنطور  تان،  دخترخاله  تان، 
او خيلى سخت است. او باور مى كند كه بايد دقيقا 
هر  كند.  پيروى  آن  از  و  كرده،  عمل  الگو  آن  عين 
مورد  خودش  توانائيهاى  بابت  دارد  دوست  زنى 
زن  همان  دهيد  اجازه  او  به  گيرد.  قرار  تحسين 
هر  به  اگر  كه  بدانيد  هست.  كه  باشد  اى  شايسته 
كس آزادى بدهيد كه خودش باشد او بهترين فرد 

مى گردد. 

 ويتامين B2 مخصوص خانمها ! 
 اين نوع ويتامين را خانمهاى محترم مصرف كنند 
مى دهد  انجام  كه  كارهايى  بابت  را  شوهرتان   :
تحسين كنيد به طور مثال اگر او اتومبيل را تعمير 
مى كند به او بگوييد چقدر خوش اقباليد كه همسرى 
تا  مكانيكى  تواناييهاى  و  استعداد  از  كه  داريد  را 
اين حد باال برخوردار است. اگر او با بچه ها بازى 
كه  خوشبختند  چقدر  بچه ها  بگوييد  او  به  مى كند، 
است  ورزش  اهل  او  اگر  دارند.  تو  چون  پدرى 
هيكل  با  مردى  كه  است  عالى  چقدر  بگوييد  او  به 
متناسب داريد و به ورزش كردن اهميت مى دهد. 

اگر او شما را در رفاه گذاشته است به او بگوييد 
در رؤياهايتان هم نمى گنجيد شيوة زندگى را كه او 

برايتان فراهم آورده است داشته باشيد. 

 ويتامين A2 مخصوص آقايان ! 
كنند  مصرف  محترم  آقايان  را  ويتامين  نوع  اين   
كنيد  اثبات  همسرتان  به  نسبت  را  خود  عشق   :
را  خودتان  عشق  مى خواهند،  مردها  شما  از  زنها 
در  دهيد.  نشان  مملوس  و  محسوس  اى  گونه  به 
بايد  كوتاه  راههاى  از  و  روز  هر  را  عشق  واقع، 
بر زبان آورد و نشان داد. خريد هديه هاى كوچك 
و  جالب  مى تواند  خوشايند  شكلى  به  آن  تقديم  و 
شكالت  بسته  يك  مى توانيد  شما  مثال  باشد.  زيبا 
بزرگ بخريد و به آن يادداشتى ضميمه كنيد، بدين 
مضمون: "تقديم به همسر بى نظيرم كه هميشه به 
خانمها  كه  مى دهد."هديه هايى  عشق  و  خوبى  من 
كنند  تقديم  آنها  به  شوهرانشان  دارند  دوست 
با  همراه  زيبا  پستالهاى  كارت  گل،  قرارند:  بدين 
مجسمه هاى  جواهرات،  عطر،  خودتان،  خط  دست 
(كاكائو هاى  شكالت  بسته هاى  لباس،  كيف،  زيبا، 
خيلى  اگر  و  مچى  ساعت  موبايل،  تلفن  اى)،  تخته 

پولداريد ماشين هاى مدل باال!.... اگر امكان پيچيدن 
كادوهاى  با  را  آن  حتما  دارد،  وجود  نيز  هديه 
دارند  دوست  خانمها  كنيد.  بندى  بسته  زيبا  رنگى 
هديه،  گرفتن  كنند.  باز  را  بندى ها  بسته  خودشان 
عدم  و  مى دهد  بودن  ارزش  با  احساس  زنها  به 
تداعى مى كند  براى زن  را  پيام  اين  هديه،  دريافت 
كه شما براى او هيچ ارزشى قائل نيستيد و به او 
توجهى نداريد و در يك كالم، دوستش نداريد. در 
مشاوره هاى خصوصى مان زمانى كه با مراجعان 
به  را  تكنيكها  اين  كه  مى گوييم  و  مى كنيم  صحبت 
كار بريد، خانمها مى گويند كه خيلى دوست داريم 
دهد  انجام  برايمان  را  كارها  اين  شوهرمان  دقيقًا 
ولى شوهرمان مى گويد اين مسخره بازيها و اين 
كه  لباسهايى  اين  پس  چيست؟  ديگر  بازيها  بچه 
پوشيده ايد چه كسى برايت خريده است؟ يا خرج 
خانه را چه كسى مى كند؟ آقايان، قبول داريم كه به 
طور غيرمستقيم براى خانمتان خرج مى كنيد ولى 
وقتى كه او خودش اشاره كند كه به چه چيزهايى 
را  او  روش  اين  بخريد  برويد  هم  با  و  دارم  نياز 
را  او  مى توانيد  زمانى  شما  نمى كند.  هيجان  دچار 
برايش  او،  اطالع  بدون  خودتان  كه  كنيد  غافلگير 
هديه هاى مختلف بخريد و در مواقعى كه انتظارش 
را ندارد به او تقديم كنيد. بعضى از مراجعان مرد 
دوست  به  مربوط  روشها  اين  كه  مى گفتند  نيز 
زناشويى  زندگى  و  دخترهاست  دوست  و  پسرها 

فرصتى براى اجراى اين تكنيكها و مسخره بازيها 
نمى گذارد! ولى ما به شما آقايان مى گوييم كه اين 
كتاب را دقيقًا براى شماها كه فكر مى كنيد زندگى 
چيز ديگرى است نوشته ايم، زيرا اگر اين روشها 
شكوه هاى  و  ناله ها  بايد  مرتبًا  يا  نبريد  كار  به  را 
تاوان  خودتان  اينكه  يا  و  بشنويد  را  همسرتان 
مى آيد  پيش  برايتان  بعداً  كه  را  اى  مسئله  هزاران 

را بپردازيد! 

 ويتامين B3 مخصوص خانمها ! 
 اين نوع ويتامين را خانمهاى محترم مصرف كنند : 
حمامى گرم و نرم برايش آماده كنيد حمام را تميز 
و  خوشبو  صابون  تميز،  ى  حوله  كنيد.  آماده  و 
شامپوهاى عالى تهيه كنيد، سپس وان حمام را پر 
از آب گرم و حباب صابون كنيد. از او تقاضا كنيد 
كه استحمامى دلچسب انجام دهد. هنگام استحمام 
از او با نوشيدنيهاى خوش طعم و موردعالقه اش 

پذيرايى كنيد. 

 ويتامين A3 مخصوص آقايان ! 
 اين نوع ويتامين را آقايان محترم مصرف كنند : 

زنان نياز به صحبت كردن دارند 
شوهرى كه ياد مى گيرد هر روز وقت صرف كند 
و با زن خود حرف بزند و به صحبتهاى او گوش 
از  مى كند.  تسخير  هميشه  براى  را  او  قلب  دهد، 
دقيقه  روزى20  آقايان  و  خانمها  "اگر  ما:  ديدگاه 
به  هميشه  براى  را  طالق  دِر  كنند،  صحبت  هم  با 
روى خودشان مى بندند. مردى كه نياز زن را براى 
صحبت كردن ناديده مى گيرد، همسرى مهربان و 
عيبجو پيدا خواهد كرد. وقتى او به شما ُغر مى زند 
او  واقع  در  آنچه  نمى گذارد  آرامتان  اى  لحظه  و 
مى گويد اين است: اگر نمى توانم با گفتگويى خوب 
خواهم  اثر  نامطبوع  مذاكرة  با  بگذارم،  اثر  تو  بر 
گذاشت چون حتى بگو و مگوها بهتر است پوچى و 
خأليى است كه وقتى با تو هستم احساس مى كنم. 
آنچه او هر بار مى گويند اين است: لطفًا به حرف 
اتفاق  من  براى  را  آنچه  مى خواهم  بده.  گوش  من 
افتاده و دربارة آن نگرانم، با تو در ميان بگذارم." 
در واقع پند يا نصيحت يا راه حلى نمى خواهم، فقط 
مى گويم  را  آنچه  و  بشنوى  را  حرفم  مى خواهم 

درك كنى و به احساس من اهميت دهى." 

 ويتامين B5 مخصوص خانمها ! 
اين نوع ويتامين را خانمهاى محترم مصرف كنند 
به  كنيد  تمجيد  مى گويد  آنچه  بابت  را  همسرتان   :
بگوييد:  او  به  است  طبع  شوخ  او  اگر  مثال  طور 
شوخ طبعى او را دوست داريد و اين حالت او باعث 
ريسك  اهل  او  اگر  مى گردد.  شما  نشاط  احساس 
را  او  شجاعت  بگوييد:  او  به  است  كردن  خطر  و 
خيلى  مى ايستد،  دارد  اعتقاد  بدان  چه  هر  پاى  كه 
دوست داريد. اگر او كم حرف است به او بگوييد: 
چه شنوندة خوبى است و چه نفوذ آرام كننده اى 
بر شما دارد. اگر او پرحرف است به او بگوييد كه 
مهمانى هاست  و  مجالس  كننده  گرم  و  بخش  روح 
و چقدر دوست داريد كه به سخنانش گوش دهيد. 
اگر او راستگو و درستكار است به او بگوييد: چه 
را  صفات  اين  شما  و  دارى  زيبايى  خصيصه هاى 
بگوييد:  او  به  باوفاست  اگر  داريد.  دوست  خيلى 
چقدر عالى است كه مى توان به او اعتماد كرد. به 
طور كلى همه چيز و هر چيزى بايستى به شيوة 
تفسير  تمجيد  با  و  گيرد  قرار  توجه  مورد  مثبت 
شود. هرگز شوهرتان را با مردان ديگر فاميلتان 
مقايسه نكنيد و مثًال نگوييد كه على آقا در خانه به 
همسرش كمك مى كند و يا براى زنش خيلى هديه 
مى خرد و خيلى بهتر از تو همسردارى مى كند. با 
ميزان  از  ديگران  با  او  ى  مقايسه  و  كردن  انتقاد 
به  مى كاهيد.  همسرتان  بر  خود  نفوذ  و  صميميت 
خوشش  انتقاد  از  كس  هيچ  كه  باشيد  داشته  ياد 

نمى آيد حتى شما! 

 ويتامين A5 مخصوص آقايان ! 
 اين نوع ويتامين را آقايان محترم مصرف كننده : 

شام بخريد و به خانه بياوريد 
يكى از روشهايى كه مى توانيد خانمتان را غافلگير 
آنكه  از  پس  روزها  از  بعضى  كه  است  اين  كنيد 
و  بزنيد  تلفن  همسرتان  به  رفتيد  كارتان  محل  به 
پس از خوش و بش كردن با وى، بگوئيد: عزيزم 
نگران تهيه شام نباش، زيرا من موقع برگشت شام 

مى خرم و به خانه مى آورم. 

 ويتامين B6 مخصوص خانمها ! 
مصرف  محترم  خانمهاى  را  ويتامين  نوع  اين   
كنند : با كاغذهاى پشت چسب دار حرف خود را 
دار  چسب  پشت  كوچك  كاغذهاى  نوع  اين  بزنيد 
مغازه هاى  يا  بزرگ  فروشگاههاى  از  مى توانيد  را 
لوازم تحريرى خريدارى كنيد. سپس يادداشتهاى 
خود را در جاهايى كه اصًال احتمالش را نمى دهد 
رفتن  آمادة  صبح  وقتى  كه  طورى  به  بچسبانيد، 
اين  مثال  طور  به  ببينيد.  مى شود  كارش  محل  به 
نوشته ها را مى توانيد بر روى كيف دستى او، بر 
روى داشبرد اتومبيلش و يا روى درب يخچال و 
فريزر بچسبانيد و در همه ى آنها بنويسيد كه به 
نظرتان او چقدر عالى و قدرتمند و دوست داشتنى 
احساس  هستيد  او  همسر  اينكه  از  چقدر  و  است 
خوشحالى و شادمانى داريد و در نهايت چقدر او 

را دوستش داريد.
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/از تب برها و ضداحتقان هاي خوراكي تا داروهاي 
گياهي و طبيعي

داروهاي رايج 
سرماخوردگي
ترجمه: آيدا روشن ضمير

چند  (تلفيق  سرماخوردگي  مركب  داروهاي 
داروهاي  بسياري  دارو):  يك  در  موثر  ماده 
هستند،  دارو  چند  از  تركيبي  سرماخوردگي، 
گوناگوني  اسم هاي  بازار،  در  داروها  اين 
يك  حاوي  مثال  و...  كلداستاپ  ادالت كلد،  دارند: 
و  ضدسرفه  يك  آنتي هيستامين،  يك  ضداحتقان، 
يك ضددرد هستند (همه در يك قرص) اما هنگام 
چنين  وقتي  كرد  دقت  بايد  داروها  اين  مصرف 
دارويي را مي خوريد، در واقع همه اين داروها را 
با هم مصرف كرده ايد در حالي كه شايد نيازي به 

بعضي از آنها نداشته باشيد...

شروع  يادآور  پاييز  شروع  زيادي  عده   براي 
آن  از  هم  عده اي  اما  است،  مدرسه  و  درس 
در  مي كنند.  ياد  متعدد  سرماخوردگي هاي  با 
رايج  داروهاي  داريم  قصد  هفته  اين  «درمانگاه» 
هم  با  را  جهان  در  بيماري ها  شايع  ترين  از  يكي 

مرور كنيم؛ سرماخوردگي.

ندارد.  نگران كننده اي  چندان  نام  سرماخوردگي 
درمان  كوتاهي  مدت  ظرف  و  است  خفيف  اكثرا 
فراوان  غيبت هاي  باعث  كه  آنجا  از  اما  مي شود، 
افراد سر كالس هاي درس، محل  كار و... مي شود، 
تحميل  جوامع  بر  را  زيادي  هزينه  گفت  مي توان 
عاليم  از  مجموعه اي  سرماخوردگي،  مي كند. 
ويروس  نوع  هزاران  از  نوع  يك  توسط  كه  است 
ايجاد مي شود. بيش از صدها نوع ويروس عامل 
سرماخوردگي هستند و هركدام از اين ويروس ها 
فقط يك بار فرد را بيمار مي كنند اما به دليل زياد 
چندين  خود  عمر  طول  در  فرد  تعدادشان،  بودن 
و چند بار دچار آن مي شود. بزرگساالن معموال 
مي كنند  تجربه  را  بيماري  اين  سال  در  بار   3-2
و  سن  بدن،  عمومي  سالمت  وضعيت  به  (كه 
در  اما  دارد)  بستگي  بودن،  ويروس  معرض  در 
كودكان معموال 8-12 بار در سال سرماخوردگي 
درمان  براي  زيادي  داروهاي  مي دهد.  رخ 
سرماخوردگي ساخته شده اند اما بايد گفت درمان 
مشخصي براي آن وجود ندارد و بيشتر داروها 
به  اينجا  در  مي كنند.  عمل  عاليم  كم كردن  براي 

بعضي داروهاي رايج اشاره مي كنيم:

مقابل  در  بدن  پاسخ  تب،  تب بر:  داروهاي 
است  الزم  گاهي  و  باكتري هاست  و  ويروس ها 
بعضي  شود.  مصرف  دارو  آن  درمان  براي 
ايبوپروفن  و  آسپيرين  استامينوفن،  مانند  داروها 
هم آثار ضددرد و هم آثار ضدتب دارند اما اگر 
داشته  وجود  تب  هم  باز  دارو  مصرف  باوجود 
باشد يا درجه بدن باالتر برود يا اگر تب پيش از 

3 روز طول بكشد، بايد به پزشك مراجعه شود.

دارو براي رفع گرفتگي بيني: زماني كه بيني دچار 
احتقان (گرفتگي) شده باشد، داروهاي ضداحتقان 
كمك خوبي هستند. آنها التهاب را در راه هاي بيني 
كم مي كنند و اجازه مي دهند فرد راحت تر از راه 
بيني تنفس كند. دو نوع داروي ضداحتقان وجود 

دارد:

ضد احتقان هاي خوراكي: قرص ها و شربت هايي 
ضداحتقان هاي  سودوافدرين  و  فنيل افرين  مانند 
آثار  داروها  اين  مي شوند.  محسوب  خوراكي 
داروها  همه  مانند  اما  دارند  خوبي  ضداحتقان 
مشكل  و  گيجي  تهوع،  مثال  دارند  هم  عوارضي 
را  داروها  اين  مي توان  كه  باوجودي  خواب. 
بدون نسخه از داروخانه تهيه كرد اما بهتر است 
مقدار  و  نحوه  مورد  در  داروخانه  داروساز  از 

باال،  فشارخون  با  افراد  شود.  سوال  آن  مصرف 
قبل  است  بهتر  هم  تيروييد  و  قلبي  مشكل  ديابت، 
كنند.  مشورت  خود  پزشك  با  دارو  مصرف  از 
زنان باردار و شيرده نيز بايد قبل از مصرف هر 
را  الزم  اطالعات  داروساز  يا  پزشك  از  دارويي 

كسب كنند.

در  فنيل افرين):  (مانند  ضداحتقان  بيني  اسپري 
اين روش دارو را مستقيم به داخل بيني اسپري 
مي كنند و باعث كم شدن گرفتگي بيني مي شود. اين 
دارو نيز عوارضي مشابه نوع خوراكي آن دارد. 
به عالوه ممكن است باعث سوزش و خشكي بيني 
شود. مصرف اسپري هاي بيني ضداحتقان، نبايد 
چون  كند  پيدا  ادامه  هم  پشت سر  روز  از 3  بيش 

باعث بدتر شدن وضعيت احتقان مي شود.

و  عطسه  اگر  بيني:  آبريزش  رفع  براي  دارو 
آنتي هيستامين ها  باشيد،  داشته  بيني  آبريزش 
موثر  هيدرامين  ديفن  و  كلرفنيرآمين)  (مانند 
هستند. اين داروها با مسدودكردن آثار هيستامين 
آبريزش  و  عطسه  باعث  كه  شيميايي   (ماده اي 
موثر  بيني  راه  هاي  خشك كردن  در  مي شود) 
مهم  عارضه  يك  دارو  از  گروه  اين  اما  هستند 
از  قبل  است  بهتر  بنابراين  خواب آلودگي،  دارند؛ 
كارهايي كه به تمركز و دقت باال نياز دارند (مانند 

رانندگي) مصرف نشوند.

داروي ضدسرفه: دو نوع داروي ضدسرفه وجود 
دارد: سركوب كننده  سرفه و خلط آور.

سركوب كننده هاي سرفه: اين داروها باعث توقف 
دكسترومتورفان  داروي  معموال  مي شوند.  سرفه 
به عنوان يك ضدسرفه اثر خوبي دارد. اين دارو 
است  الزم  اما  ندارد  نسخه  به  نيازي  معموال  هم 
در مورد نحوه و مقدار مصرف آن از داروساز 
عوارضي  هم  دارو  اين  آورد.  دست  به  اطالعاتي 

دارد؛ مثل گيجي، تهوع و معده درد. اما اگر سرفه 
شما طوالني شد يا به دارو جواب نداد بهتر است 
مصرف  دارو  سرخود  و  كنيد  مراجعه  پزشك  به 

نكنيد.

با  داروها  اين  خلط آور(اكسپكتورانت):  داروهاي 
و  رفع  را  سينه  قفسه  گرفتگي  مخاط،  نازك كردن 
سرفه كردن را راحت تر مي كنند (مانند گايافنزين). 
از  مخلوطي  ضدسرفه  داروهاي  بعضي  در  البته 

هر دو نوع داروي ضدسرفه وجود دارد.

درمان  در  آنتي بيوتيك  مصرف  آنتي بيوتيك ها: 
سرماخوردگي  چون  ندارد.  اثري  سرماخوردگي 
روي  آنتي بيوتيك ها  و  است  ويروسي  بيماري  يا 

ويروس موثر نيستند.

مثال  كنيد.  مصرف  نياز  طبق  را  دارو  است  بهتر   
آنتي هيستامين  يك  داريد،  بيني  آبريزش  فقط  اگر 
داروي  يك  مي كنيد،  سرفه  اگر  يا  است  كافي 
ضدسرفه به تنهايي مشكل را حل مي كند. قبل از 
مصرف دارو روي جعبه آن را مطالعه كنيد يا از 
داروساز سوال كنيد كه اين دارو شامل چه موادي 
است. اگر عاليم بيماري شما بهتر نشد به پزشك 
پنوموني  يا  آنفلوانزا  دچار  شايد  كنيد  مراجعه 
سرماخوردگي  مشابه  عاليمي  كه  باشيد  شده 
دو  به  سرماخوردگي  داروهاي  بعضي  دارند. 

شده اند.  تقسيم  شب  داروي  و  روز  داروي  نوع 
هر دو نوع اين داروها معموال مشابه هستند اما 
(مانند  خواب آلود كننده  عوامل  روز،  داروهاي  در 
آنتي هيستامين) وجود ندارد يا كمتر است تا فرد 
عوض  در  و  نشود  مشكل  دچار  روز  طول  در 
عوامل ضد تب يا ضد سرفه در آن موجود است، 
اما داروهاي شب معموال حاوي عوامل ضددرد و 

ضدتب و آنتي هيستامين است.

موثره  مواد  كودكان:  سرماخوردگي  داروهاي 
مشابه  تقريبا  كودكان،  سرماخوردگي  داروهاي 
داروهاي سرماخوردگي بزرگساالن يعني حاوي 
مواد ضددرد، ضدتب، آنتي هيستامين، ضداحتقان 
و ضدسرفه است اما با آنها تفاوت هايي نيز دارند. 
مثال در داروهاي سرماخوردگي كودكان، عوامل 
آثار  (چون  است  رفته  كار  به  كمتر  ضداحتقان 
جانبي مانند خواب آلودگي دارد) يا مثال آسپيرين 
ايجاد  باعث  مي تواند  (چون  ندارد  وجود  آنها  در 
از  ديگر  يكي  شود).  كودكان  در  مشكل هايي 
با  كودكان  سرماخوردگي  داروي  تفاوت هاي 
است.  آن  موثره  مواد  مقدار  در  بزرگساالن 
داروهاي بزرگساالن، حاوي مقادير استاندارد از 
هر ماده است كه براساس وزن يك فرد بالغ (حدود 
70 كيلوگرم) تعيين مي شود اما تعيين اندازه دارو 
اغلب براساس سن  در كودكان سخت تر است و 
و وزن كودك مشخص مي شود. تفاوت ديگر در 
بلعيدن  كه  آنجا  از  است.  كودكان  داروي  شكل 
معموال  است،  سختي  كار  كودكان  براي  قرص 
داروهاي كودكان به اشكالي ساخته مي شوند كه 
مصرف آنها راحت تر باشد. مثال داروهاي مايع و 
قرص هاي جويدني از معمول ترين اشكال دارويي 
كودكان  داروهاي  طعم  عالوه  به  است.  كودكان 
معموال متفاوت است و از طعم هاي ميوه اي در آنها 
استفاده مي شود. رنگ داروهاي كودكان نيز اغلب 
جالب توجه  و  شاد  رنگ هاي  از  و  است  متفاوت 
كمك مي گيرند. داروهاي سرماخوردگي كودكان 
آنها  در  مشكل هايي  بروز  باعث  مي تواند  گاهي 
حد  از  بيش  مصرف  مشكل،  معمولي ترين  شود. 
داروهاي  بنابراين  است.  كودكان  مسموميت  و 
دارو  مخصوص  پيمانه  با  حتما  بايد  را  كودكان 
باشد.  حساب شده  آن  مقدار  تا  كرد  اندازه گيري 
و  نسخه  بدون  سرماخوردگي  داروهاي  مصرف 
دستور پزشك، براي كودكان زير 2 سال ممنوع 
است و هرگز نبايد به كودكان كمتر از 2 سال، سر 

خود دارو داده شود.

ترجيح  زيادي  افراد  طبيعي:  و  گياهي  داروهاي 
مصرف  جاي  به  سرماخوردگي،  هنگام  مي دهند 
 cويتامين كنند.  استفاده  طبيعي  مواد  از  دارو، 
(كه در بسياري ميوه ها و سبزي هاي تازه وجود 
اكيناسه،  گياهان  (مانند  دارويي  گياهان  دارد)، 
«سرخارگل») و قرص هاي مكيدني حاوي «روي» 
كم كردن  در  عسل  هستند.  موثر  زيادي  حد  تا 
سرفه، آثار خوبي دارد. البته براي كودكان كم سن 
گلودرد،  رفع  براي  نمي شود.  توصيه  سال  و 
غرغره آب نمك اثر خوبي دارد به عالوه مصرف 
مايعات گرم مانند سوپ مرغ و چاي هم توصيه 
نيز  بخور  كمك  به  هوا  مرطوب كردن  است.  شده 
به  قابل توجهي  كمك  بيني،  گرفتگي  مواقع  در 

بيماران مي كند.
در نهايت بايد گفت، هيچ دارويي نمي تواند ويروس 
سرماخوردگي را از بين ببرد. به همين دليل، افراد 
زيادي ترجيح مي دهند در صورت سرماخوردن، 
دفاع  كه  دهند  اجازه  صبركردن،  و  استراحت  با 

بدن ويروس را از بين ببرد.
WebMD :منبع
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تحت تاثير ستاره هايي كه فارسي را با لهجه انگليسي صحبت مي كنند 

كالس درس دورگه ها براي 
فوتباليست هاي ايراني

اشكان دژآگه در بازي با لبنان همه كار كرد و در واقع او بود كه تيم 
ايران را روبه جلو به حركت درمي آورد. حتي بدون محاسبات آماري 
كه  بود  مشخص  هم  تلويزيون  صفحه  از  بازي  تماشاي  طريق  از  و 
ميزان دوندگي او با ساير بازيكنان قابل مقايسه نيست. دژآگه لحظه اي 
در زمين خودي به دفاع مشغول بود و لحظه اي بعد در محوطه جريمه 
مدافعان  از  پنالتي  دو  او  مي كرد.  شركت  تهاجمي  عمليات  در  حريف 
لبنان گرفت و يك بار هم با ارسال يك پاس كم نقص دروازه خالي را 

پيش روي رضا قوچان نژاد قرار دارد

در  ازبكستان  مقابل  خانگي  شكست  از  پس  ايران  فوتبال  ملي  تيم   
مرحله مقدماتي جام جهاني روزهاي سختي را سپري كرد و كارلوس 
فوتبال  اهالي  ساير  و  منتقدان  سوي  از  را  زيادي  فشار  روش  كي 
متحمل شد. در چنين شرايطي كسب يك پيروزي مقتدرانه مقابل لبنان 
در نخستين بازي از مرحله مقدماتي جام ملت هاي آسيا، بيش از هر 
زمان ديگري براي كي روش و شاگردانش ضروري به نظر مي رسيد. 
آنچه در نهايت با ارائه يكي از بهترين نمايش هاي تيم ملي در ماه هاي 

اخير به  دست آمد. 

خود  خوب  روزهاي  از  يكي  شاهد  ايران  فوتبال  گذشته  چهارشنبه 
فوتبال  اميدهاي  ديگر  بار  يك  لبنان  مقابل  ايران  پرگل  پيروزي  بود. 
توجه  قابل  نكته  كرد.  زنده  جهاني  جام  به  رسيدن  براي  را  دوستان 
در اين مسابقه درخشش بازيكنان لژيونر شاغل در ليگ اروپا بود كه 
نيافته اند.  پرورش  ايران  فوتبال  فضاي  در  آنها  از  يك  هيچ  متاسفانه 
آنها دست پرورده فوتبال با برنامه اروپا هستند كه در اين مقطع به 
كمك سرزمين مادري خود آمده اند. اشكان دژاگه و رضا قوچان نژاد 
مثل بازي با كره جنوبي نشان دادند كه در كالسي به مراتب باالتر از 
فوتبال ايران قرار دارند. هرچند جواد نكونام با به ثمر رساندن سه گل 
در اين بازي شب ويژه اي را پشت سر گذاشت اما از اين واقعيت نبايد 
گذشت كه بدون شك ستاره بي چون و چراي بازي با لبنان بازيكني 
غير از اشكان دژاگه كه در حال حاضر پيراهن باشگاه فوالم انگليس 
را بر تن دارد، نبود. عدم حضور بازيكنان تربيت يافته فوتبال ايران 
در ليگ هاي معتبر دنيا نشانه اي آشكار از ضعف تكنيكي و تاكتيكي 
ملي پوشان حال حاضر ايران محسوب مي شود. اشكان دژاگه در بازي 
با لبنان همه كار كرد و در واقع او بود كه تيم ايران را روبه جلو به 
حركت درمي آورد. حتي بدون محاسبات آماري و از طريق تماشاي 
با  او  دوندگي  ميزان  كه  بود  مشخص  هم  تلويزيون  صفحه  از  بازي 
ساير بازيكنان قابل مقايسه نيست. دژاگه لحظه اي در زمين خودي به 
دفاع مشغول بود و لحظه اي بعد در محوطه جريمه حريف در عمليات 
يك  و  گرفت  لبنان  مدافعان  از  پنالتي  دو  او  مي كرد.  شركت  تهاجمي 
بار هم با ارسال يك پاس كم نقص دروازه خالي را پيش روي رضا 
قوچان نژاد قرار دارد. از سويي ديگر قوچان نژاد هم هرچند به لحاظ 
ندارد  را  دانگ  شش  مهاجم  يك  استانداردهاي  قامت  و  قد  و  فيزيكي 
اما از نظر تحرك در زمين و چارچوب شناسي چند كالس از بهترين 
مهاجمان ايران باالتر است. قوچان نژاد در صحنه مربوط به گل اول 

ايران بدون آنكه دروازه حريف را نگاه كند ضربه اش را به بهترين 
زاويه ممكن زد،  آنچه به ندرت از مهاجمان شناخته شده ليگ برتر 

ايران مي بينيم. 

كردن  اضافه  براي  روش  كي  كارلوس  تالش هاي  كه  روزهايي  در 
سومين بازيكن دورگه به تركيب تيم ملي ايران به ثمر نشسته، ارائه 
نمايش بسيار خوب از سوي دژآگه و قوچان نژاد منتقداني كه معتقد 
به  را  ندارد  بازيكنان  اين  از  استفاده  به  نيازي  ايران  فوتبال  بودند 
ملي  تيم  از  رحمتي  مهدي  جدايي  از  پس  است.  كرده  دعوت  سكوت 
شده  نهايي  ملي  تيم  در  حضور  براي  هم  داوري  دانيال  كار  اكنون 
ششم  تاريخ  در  كويت  مقابل  ايران  بازي  در  او  زياد  احتمال  به  و 
فروردين سال آينده براي اولين بار داخل چارچوب دروازه تيم ملي 
خواهد ايستاد. فوتبال ايران در حال حاضر اميدوار است با راهيابي 
به جام جهاني 2014 بتواند مثل روزهاي طاليي خود در پايان دهه 
بيژن  كند.  ترانسفر  اروپا  فوتبال  به  را  زيادي  بازيكنان  ميالدي  نود 
ذوالفقارنسب كارشناس و مربي فوتبال معتقد است فوتبال ايران تنها 
نكته  شد.  خواهد  خارج  بست  بن  اين  از  جهاني  جام  در  حضور  با 
جالب از نظر او اين است كه بازيكنان بين المللي ايران مثل دژاگه و 
كه  بازيكناني  از  بيش  را  جهاني  جام  به  راهيابي  اهميت  نژاد  قوچان 
در ليگ برتر بازي مي كنند درك كرده اند: «به نظرم رفتار بازيكنان 
نژاد  قوچان  و  دژاگه  مثل  بازيكناني  حتي  باشد.  حرفه اي  بايد  ملي 
خوب مي دانند كه اگر به همراه تيم ملي به جام جهاني بروند جهش 
مثبتي در فوتبال شان ايجاد مي شود. اين دو به خوبي درك كرده اند 
منافع  جهاني  جام  مثل  معتبر  بين المللي  ويترين  يك  در  حضور  كه 
شخصي هم برايشان به دنبال دارد. آنها اين اخالق را از 12 سالگي 
هستند  ملي پوش  كه  ما  داخلي  فوتباليست هاي  اما  ديده اند.  آموزش 
به داليل نه چندان پراهميت از تيم ملي كناره گيري مي كنند. به اعتقاد 
من آنها شناختي از ورزش حرفه اي ندارند.» ذوالفقارنسب تالش كي 
روش براي اضافه كردن بازيكنان دورگه به تيم ملي ايران را حرفه اي 
و دورانديشانه توصيف مي كند و براي اثبات تفاوت هاي تاكتيكي آنها 
دژاگه  چهارم  گل  «روي  مي زند:  مثال  يك  داخلي  فوتباليست هاي  با 
به  هنوز  نژاد  قوچان  كه  فهميد  و  كرد  نگاه  لحظه  يك  و  كرد  نفوذ 
موقعيت نرسيده. او كسري از ثانيه مكث كرد و بعد پاس داد. اينجا 
را  موقعيت  و  مي كرد  حركت  سريع  بود  داخلي  فوتباليست  يك  اگر 
هدر مي داد، قوچان نژاد هم اگر حرفه اي نبود سريع تر حركت مي كرد 
و در آفسايد قرار مي گرفت. اين هماهنگي به دليل تمرينات زياد دو 
بازيكن با هم نبود، چون آنها با هم تمرين زيادي نكرده بودند. وقتي 
هماهنگ  به  نيازي  باشند  آشنا  تاكتيكي  پيشرفته  اصول  با  بازيكنان 

شدن با يكديگر در تمرينات ندارند.» 

اعالم  بارها  ايران  فوتبال  در  حضورش  بدو  در  روش  كي  كارلوس 
باشند.  داشته  بين المللي  تجربه  كه  دارد  احتياج  بازيكناني  به  كرد 
تجربه  كمبود  از  اما  ستود  را  داخلي  بازيكنان  انگيزه  و  استعداد  او 
بين المللي آنها تحت عنوان يك نقيصه بزرگ نام برد. كي روش گفت: 
كافي  اندازه  به  اما  دارند  بازي  براي  زيادي  شوق  ايراني  «جوانان 
تجربه بازي بين المللي ندارند. يكي از مهم ترين اهدافي كه بايد دنبال 
تا 21  بين 14  بازيكنان  براي  بين المللي  مسابقات  دادن  ترتيب  كنيم، 
سال است تا آنها شرايط يك مسابقه بين المللي را درك كنند. استعداد 
مربي  به  احتياج  فقط  دارد  وجود  ايراني  جوانان  بين  در  اشتياق  و 
بازيكن ها  اين  پرورش  براي  بين المللي  مسابقات  برگزاري  و  خوب 
داريم. براي مثال جوانان پرتغال قبل از اينكه به 21 سالگي و بازي در 
تيم ملي برسند سابقه 40 تا 60 ديدار بين المللي را دارند. تصور كنيد 
بزرگساالن  ملي  تيم  به  سالگي  در 21  كه  زماني  فيگو،  مثل  بازيكني 
پرتغال آمد، دست كم 65 بازي ملي داشت. او چند بار مقابل برزيل، 
نيجريه، انگلستان، آلمان و اسپانيا بازي كرده بود. در ايران اما وقتي 
بازيكني 19 تا 23 سال دارد براي اولين بار پيراهن تيم ملي را به تن 
مي كند. پيراهن تيم ملي براي بازيكني كه تجربه ملي قبلي ندارد، مثل 
چند كيلو بار اضافه بر دوش اوست. تنها آموزش دادن كافي نيست. 
تربيت بازيكن، بدون مسابقه و تجربه بين المللي به درد نمي خورد.» به 
اعتقاد بيژن ذوالفقارنسب حل اين مشكل در فوتبال ايران نياز به كار 
پايه اي دارد و بايد هرچه سريع تر به آن پرداخته شود. چراكه تعداد 
دورگه هاي فوتبال ايران آن قدر زياد نيست كه بتوانيم در سال هاي 
آينده همچنان به آنها تكيه كنيم: «اكثر فوتباليست هاي ايراني تربيت 
صورت  به  را  فوتبال  و  سيستم هاي اصولي نيستند  و  آكادمي  شده 
سنتي آموزش ديده اند. آنها سابقه بازي هاي زيادي را در سنين 13 
تا 16 سالگي ندارند. تفاوت آنها با بازيكنان حرفه اي بسيار چشمگير 
سريع  راه  تنها  نمي شود!  جبران  زودي  اين  به  اختالف  اين  و  است 
براي ما استفاده از بازيكنان با هوشي مثل مجتبي جباري است. اين 
بازيكن ممكن است كه آموزش زيادي نديده باشد، اما فوق العاده  با 
هوش است. در بين ساير بازيكنان ما هم كساني هستند كه با دوندگي 
و تالش زياد، عقب ماندگي هوش و حرفه اي خود را جبران مي كنند. 
براي برطرف شدن اين مشكل به طور كلي بايد در باشگاه ها آكادمي 
باشگاه هاي  اتفاق  به  قريب  كه  است  حالي  در  اين  بيايد.»  وجود  به 
ايراني حتي براي تيم هاي بزرگسال خود هم زمين تمرين و امكانات 

مناسب ندارند، چه برسد به آكادمي تيم هاي پايه!

ورزش

هشدار فدراسيون فوتبال 
انگليس به ميلياردرها 
قانون سقف قرارداد به ليگ برتر انگليس رسيد 

پاسخي  انگليس،  برتر  ليگ  در  قراردادها  سقف  قانون  اجراي 
است براي آن دسته از مربيان و بازيكنان گران قيمت فوتبال 
كردند  ادعا  و  گرفتند  سخره  به  را  قانون  اين  بارها  كه  ايران 
نمي شود.  اعمال  دنيا  كجاي  هيچ  در  بي سابقه اى  قانون  چنين 
پس از آنكه تيم هايي مثل چلسي و منچستر سيتي با پرداخت 
فوتبال جهان،  ستاره هاي مطرح  به  آور  دستمزدهاي سرسام 
معادالت فوتبال انگليس را بر هم زدند، فدراسيون فوتبال اين 
كشور قانوني را وضع كرده كه بر اساس آن تيمها از پرداخت 

دستمزدهاي كالن به بازيكنان منع خواهند شد.

 ريچارد اسكودامور، رئيس اجرايي ليگ برتر انگليس به تيم هاي 
جدي  را  قانوني  چنين  اعمال  و  داد  هشدار  انگليس  متمول 
دانست: «در جلسه روساي باشگاه هاي ليگ برتر انگليس مقرر 
شد از اين به بعد تمام تيم هاي ليگ برتري بايد از قانون جديد 
پرداخت ها و سقف قرارداد تبعيت كنند و تيم هايي كه اين قانون 
اتحاديه  سوي  از  جريمه  و  امتياز  كاهش  با  بگذارند  پا  زير  را 
ليگ  باشگاه هاي  روساي  مي شوند.  روبه رو  انگليس  فوتبال 
برتر انگليس توافق كردند از فصل آينده قراردادهاي بازيكنان 
خود را كاهش دهند. آنها همچنين مقرر كردند باشگاه هايي كه 

قرارداد كلي بازيكنان آنها بيش از 52 ميليون پوند 

سال  در  پوند  4ميليون  را  قرارداد  اين  مي توانند  تنها  باشد 
براي سه فصل افزايش دهند.» رئيس اجرايي ليگ برتر فوتبال 
انگليس از توبيخ باشگاه هايي كه قانون سقف قراردادها را زير 
پا بگذراند خبر مي دهد: « باشگاه ها مي دانند كه اگر قانون 150 
ميليون پوند را بشكنند، به كميته انظباطي فراخوانده مي شوند و 
با كاهش امتياز و تحريم روبه رو خواهند شد. به نظرم مي شود 
با 105 ميليون پوند يك تيم بسيار خوب ساخت، اما نه در طول 
يك فصل بلكه در مدت چند سال. اين قانون سه ساله است اما 
اين  زمان  مدت  بايد  باشد  پابرجا  نيز  آينده  در  است  قرار  اگر 
قانون افزايش يابد. قانون سقف قراردادها مانع سرمايه گذاري 

مالكان باشگاه ها نمي شود. 
اما  كنند  هزينه  تيمشان  رشد  براي  همچنان  مي توانند  آنها 
هزينه  كوتاهي  مدت  ظرف  پوند  ميليون  چندصد  نمي توانند 
كنند.» با اعمال قانون سقف قراردادها، قابل پيش بيني است كه 
ستاره هاي مطرح فوتبال دنيا كه اكنون براي تيم هاي منچستر 
ديگر  به  مي روند  ميدان  به  يونايتد  منچستر  چلسي،  سيتي، 
ليگ هاي اروپايي كوچ خواهند كرد. با اين حال به نظر مي رسد 
افرايش  از  جلوگيري  براي  انگليس  فوتبال  فدراسيون  مديران 
مالك  منصور،  شيخ  آبراموويچ،  مثل  ميلياردرهايي  قدرت 
اماراتي منچستر سيتي و گليزرها، مالكان يونايتد چنين قانوني 

را به تصويب رساندند.
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ورزش
شوك جديد IOC به ورزش ايران 

كشتي از المپيك 2020 حذف شد!
خود  گذشته  روز  نشست  پايان  در  المپيك  بين المللي  كميته  اجرايي  هيات 
رشته ورزشي كشتي را از المپيك 2020 حذف كرد و به اين ترتيب المپيك 
شانس  كشتي گيران  كه  بود  خواهد  المپيكي  آخرين  ريودوژانيرو   2016
به  خصوص  اين  در   IOC مقامات  از  يكي  داشت.  خواهند  را  آن  در  رقابت 
خبرگزاري آسوشيتدپرس آمريكا گفت اعضاي هيات اجرايي كميته بين المللي 
المپيك تصميم گرفتند با حذف رشته كشتي، همچنان 5 رشته  ديگري كه در 
هيات  كنند.  حفظ  را  ميز  روي  تنيس  و  تكواندو  جمله  از  بودند  حذف  خطر 
المپيك  در  حاضر  رشته   26 بررسي  از  پس  را  تصميم  اين   IOC اجرايي 
المپيك  بين المللي  كميته  به  ورزشي  رشته  يك  حذف  آيين نامه  طبق  گرفت. 
اجازه خواهد داد كه رشته ديگري را وارد كند. پيش از اين برخي منابع از 
حذف احتمالي تكواندو از بازي هاي المپيك خبر داده بودند. اين در حالي است 
كه رشته هاي سافتبال و بيسبال تالش مي كنند تا به همراه رشته هاي ديگر 
در  جايي  ووشو  و  سواري  موج  نوردي،  صخره  اسكواش،  مثل  ورزشي 
را  متنوعي  معيارهاي  المپيك  بين المللي  كميته  باشند.  داشته   2020 المپيك 
در آرايش رشته هاي ورزشي المپيكي در نظر دارد كه از آن جمله مي توان 
سياست هاي  مسابقات،  تلويزيوني  پخش  از  مردم  استقبال  بليت،  فروش  به 
كرد.  اشاره  ورزشي  رشته هاي  محبوبيت  و  جهاني  مشاركت  دوپينگ،  ضد 
ورزش ايران بيشترين تعداد مدال هاي خود را در ادوار المپيك در دو رشته 
كشتي و تكواندو كسب كرده و آمار مي گويد از مجموع 60 مدال ايران در 
تاريخ المپيك، 43 مدال در اين دو رشته به دست آمده است. كشتي از سال 
708 قبل از ميالد، جزو اصلي ترين رشته هاي ورزشي المپيك باستان بوده 
است. اين رشته ورزشي همزمان با آغاز دوران المپيك مدرن در 1896 در 
برنامه المپيك قرار گرفت، ولي كشتي آزاد از سال 1904 در برنامه بازي هاي 
تابستاني گنجانده شد. تكواندو هم در بازي هاي 1988 سئول و توسط كره 
سئول  تابستاني  بازي  افتتاحيه  مراسم  در  شد.  معرفي  المپيك  به  جنوبي 
هزاران نفر تكواندو كار در مراسمي هماهنگ به حركات نمايشي پرداختند. 
جنبه  تكواندو  همچنان   96 و   92 سال هاي  در  يعني  بعدي  المپيك  دو  در 
نمايشي در بازي هاي تابستاني داشت تا اينكه در المپيك سيدني و در سال 
2000 به عنوان يكي از رشته هاي اصلي المپيك معرفي شد.در هيات اجرايي 
مي دهند  تشكيل  اروپايي ها  را  آن  نفرات  اكثر  كه  نفره   15 كميته  يك   IOC
مي كنند  تصميم گيري  المپيكي  رشته هاي  شدن  اضافه  و  حذف  درخصوص 
و با توجه به شانس اندك كشورهاي اروپايي براي كسب مدال در كشتي 

طبيعي بود كه اين نفرات راي به حذف اين رشته ورزشي باستاني بدهند. 

دور جديد جنگ عربي 
عليه فوتبال ايران

ليگ  از  را  ايران  صباي  توانست  الشباب  آنكه  از  بعد  روز  :چند 
عنوان  تحت  گزارشي  در  اماراتي  باشگاه  كند،  حذف  آسيا  قهرمانان 
پلي  مسابقه  در  ايراني  تيم  ميزباني  به  ايران»  صباي  «كارشكني هاي 
آف ليگ قهرمانان آسيا اعتراض كرد و مدعي شد تيم ايراني نتوانسته 
ميزبان خوبي براي اين بازي باشد. اماراتي ها كه با خوشحالي ايران 
را ترك كردند در گزارشي طوالني به شرايط بازي در قم به شدت 
را  ميزباني  قوانين  صبا  باشگاه  كه  شدند  مدعي  و  كردند  اعتراض 
زير پا گذاشته است. در اين گزارش كه روزنامه  «البيان» امارات آن 
الشباب  «باشگاه  است:  آمده  كرده،  منتشر  فراواني  تاب  و  آب  با  را 
با  بازي  از  بعد  و  قبل  در  ناجوانمردانه  و  غيرورزشي  رفتارهاي  با 
صباي قم مواجه شد؛ رفتارهايي كه همه اعضاي تيم را ناراحت كرد.» 
اين  اعزامي  كاروان  رئيس  و  الشباب  باشگاه  مدير  السويدي،  عبداهللا 
تيم به ايران معتقد است بازيكنان الشباب تحت الشعاع اقدامات عجيب 
ايراني ها، قبل از شروع بازي بودند. او با تقبيح اين اتفاقات به البيان 
گفته: «تيم حريف قبل و بعد از بازي رفتارهاي غير ورزشي از خود 
نشان داد. به نظر مي رسيد كه آنها يا از قوانين ميزباني AFC بي خبر 
چنين  به  دست  ما  دادن  قرار  تنگنا  در  براي  عمد  روي  از  يا  بودند 
رفتارهايي مي زدند. زمين ورزشگاه صبا اصال براي برگزاري بازي 
مناسب نبود. فضاي بسيار كمي هم براي تماشاگران تيم مهمان در 
نظر گرفته بودند. تماشاگران اندك ما كه بيشتر آنها از برادران عراقي 
مان بودند، در خواست پرچم امارات و باشگاه الشباب را كردند اما 
در  را  امارات  پرچم  نشدند  موفق  و  شدند  مواجه   ايراني ها  فشار  با 

ورزشگاه به اهتزاز در آوردند.» 

تيره  مناسبات  در  ريشه  دست  اين  از  حديثهايي  و  حرف  چه  اگر 
سياسي دو كشور دارد اما اين احتمال وجود دارد كه كنفدراسيون 
هنگام  بدهد.  اماراتي  تيم  به  را  حق  موارد  برخي  در  آسيا  فوتبال 
امام،  يادگار  ورزشگاه  اصلي  زمين  در  اماراتي  تيم  تمرين  آخرين 
الشباب  صفر  بر  باخت 6  تصاوير  عجيب  اقدام  يك  در  صبا  باشگاه 
برابر پرسپوليس كه فصل قبل در ورزشگاه آزادي رقم خورد را از 
شكايت  براي  دستمايه اي  به  آنچه  كرد،  پخش  ورزشگاه  اسكوربرد 

رسمي باشگاه اماراتي به كنفدراسيون فوتبال آسيا تبديل شد. 

اين اولين بار نيست كه نزاع بين تيم هاي ايراني و عربي به رسانه ها 
هم  بار  آخرين  قطعا  و  مي شود  كشيده  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  و 

نخواهد بود. سال گذشته كاروان باشگاه پرسپوليس كه براي بازي 
مقابل الهالل عربستان به اين كشور سفر كرده بود حدود 8 ساعت در 
فرودگاه جده معطل شد و سرانجام بعد از پشت سر گذاشتن مراحل 
چشم نگاري و انگشت نگاري فرودگاه را ترك كرد. با اعتراض رسمي 
عذرخواهي  رسما  عربستاني  باشگاه  مسئوالن  امورخارجه،  وزارت 
كردند اما اين ماجرا به تنش هاي سياسي بين دو كشور دامن زد. حتي 
خارجي  سياست  و  ملي  امنيت  كميسيون  عضو  نقوي،  حسين  سيد 
وقت مجلس به شدت واكنش نشان داد و اعالم كرد ايران با اين اقدام 
تيم هاي  دست،  اين  از  تهديدهايي  از  بعد  كرد.  خواهد  مثل  به  مقابله 
بازي هاي  بايد  و  نمي آيند  ايران  به  ديگر  كردند  اعالم  هم  عربستاني 
آنها   AFC اما  شود  انجام  بي طرف  زمين  در  ايراني  تيم هاي  با  شان 
را ملزم كرد كه در ايران به ميدان بروند. مدير باشگاه الشباب ادعا 
را  صبا  باشگاه  شكني هاي  قانون  از  كاملي  فهرست  زودي  به  كرده 
به كنفدراسيون فوتبال آسيا ارائه خواهد داد اما محمدرضا كشوري 
فرد، مديرعامل باشگاه صبا شعارهاي ميهن پرستانه هواداران صبا 
اين  حاشيه هاي  درباره  و  مي داند  اماراتي ها  اعتراض  اصلي  دليل  را 
بازي پرماجرا مي گويد: «پس از مسابقه، ما به هتل اقامت تيم الشباب 
به طور  الشباب  مسئوالن  كرديم.  تقديم  آنها  به  را  هدايايي  و  رفتيم 
مداوم از ميزباني ما ابراز رضايت مي كردند و سرپرستشان مي گفت 
از محل اقامت راضي هستيم و هيچ گونه معطلي يا كارشكني از سوي 

ايراني مشاهده نكرديم. 

آنها خيلي هم از ما تشكر كردند اما حاال كه به كشورشان برگشته اند 
به  امارات  پرچم  ورود  از  مي كنند. ممانعت  مطرح  را  ادعاهايي  چنين 
ورزشگاه يك دروغ بزرگ است. تماشاگران از الفاظ زشتي استفاده 
نكردند وتنها شعار خليج فارس را سر مي دادند. آيا به زبان آوردن نام 
«خليج فارس» آن هم در كشور خودمان كارشكني است؟» مديرعامل 
تصاوير  پخش  بر  مبني  اماراتي ها  ادعاي  به  پاسخ  در  صبا  باشگاه 
«ما  مي گويد:  هم  پرسپوليس  برابر  در  تيم  اين  تحقيرآميز  باخت 
شنيديم كه نماينده تربيت بدني مشغول امتحان كردن اسكوربرد بوده 

و به طور اتفاقي آن تصوير را پخش كرده است!» 

ماجراي  پايان   AFC به  امارات  الشباب  باشگاه  غيررسمي  شكايت 
چالش هاي تيم هاي فوتبال ايران و اعراب نخواهد بود. طبق گروه بندي 
تيم هاي  با  تراكتورسازي  آسيا،  قهرمانان  ليگ  فصل  اين  مسابقات 
هم  سپاهان  و  است  همگروه  عربستان  الشباب  و  امارات  الجزيره 
بايد به مصاف النصر امارات و االهلي عربستان برود. استقالل هم 
با تيم هاي العين امارات و الهالل عربستان در يك گروه قرار گرفته 
است. با اين حساب به نظر مي رسد نمايندگان فوتبال ايران بايد خود 
را براي آغاز يك جنگ تمام عيار با تيم هاي عربي حاشيه خليج فارس 

آماده كنند.
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

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

شما  اما  كند  مى  كمكتان  محدوديتهايتان  به  بودن  آگاه 
بايد براى عقب نشينى كردن و كوتاه آمدن برنامه ريزى 

كنيد.
تنها بودن در ميان برنامه هاى خيلى شلوغ تان از آنچه 
تصور مى كنيد بدتر است ، حتى اگر فكر مى كنيد زمان 
براى تمام كارهايتان نداريد، شما بايد بتوانيد با برنامه 

ريزى اندكى از پس كارهايتان بربياييد.
� ارديبهشت ماه: 

به  كه  است  چيزى  ترين  مهم  بقيه  بين  بودن  هفته  اين 
ان نياز داريد ، حتى اگر ظرفيت اين را داشته باشيد كه 
به  تواند  مى  گروه  يك  ميان  در  بودن  كنيد،  كار  تنهايى 
حس امنيت و آرامش شما بيفزايد.اين هفته شما در اين 
فكر هستيد كه آيا نظراتتان را با افراد هم فكر در ميان 
مشترك  اهداف  در  را  همكارانتان  اينكه  يا  و  بگذاريد 
گروهى  تالشهاى  به  شدن  ملحق  نه؟!  يا  كنيد  سهيم 
امرى ستودنى و قابل احترام است اما سعى كنيد مسير 

پيشرفت خود را از دست ندهيد.
� خرداد ماه: 

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

كارهايتان را بگيرد.
ممكن  تان  شخصيت  به  نسبت  شما  احساس  هفته  اين 
و  دور  كه  انگيزى  هيجان  مسئوليتهاى  خاطر  به  است 

برتان هست تيره و تار شود ، مشكلى كه در حال تبديل 
شدن از خيال به واقعيت است به آن راحتى كه شما فكر 

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

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

اين هفته شما داراى احساساتى هستيد كه مدام به اين 
طرف و ان طرف ميرود اما خوشبختانه شما از تغييرات 
سبب  آگاهى  اين  و  هستيد  آگاه  احساسات  اين  مداوم 
غوطه  جديد  احساسى  امواج  اين  در  را  خودتان  ميشود 

ور سازيد.
اين هفته از افراد ديگر انتظار نداشته باشيد براى يافتن 
مرواريدهاى پنهان در اين غواصى شما را همراهى كنند!! 
در جستجوى گنجينه  خودتان  به  تكيه  با  بايد  شما فقط 

هاى واقعى درون تان باشيد.
� مرداد ماه: 

دانيد  هميشه مى  كه  دانند  مى  فردى  را  ديگر شما  افراد 
چگونه خوش بگذرانيد! اما زندگى شما طورى نيست كه 
خانه  وارد  تان  ماه  هفته  ببريد.اين  لذت  سادگيها  اين  به 
احساسات مشترك مى شود و به شما انگيزه مى دهد كه 
مشكالت پيچيده اى كه راه حل راحت و سريعى ندارند 
قلبى  آرزوهاى  كردن  بيان  اين  باوجود  ؛  كنيد  مطرح  را 
تان ممكن است به بحث عميقى منجر شود كه اين بحث 

دوستى هاى مهم شما را تقويت مى كند.
� شهريور ماه: 

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

مى كنند.
كه  انتظاراتتان  و  آمده  پيش  كه  اشتباهاتى  نكنيد  سعى 
فقط  كنيد!  ريس  و  راست  را  اند  نكرده  برآورده  آنها 

بررسى  براى  را  جايى  و  كرده  متعادل  را  خود  نگرش 
كردن و صحبت كردن در مورد نقصها اختصاص بدهيد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ولى حقيقت چيز ديگرى است!!

اگر سفره دلتان را باز كنيد حال خيلى بهترى پيدا خواهيد 
كرد ؛ حتى اگر راه حل سريعى پيشنهاد نشد ، همه مى 

توانند جايگاه شما را بشناسند.
� دى ماه: 

از  تان  زندگى  كنترل  كنيد  مى  احساس  هفته  اين  شما 
كنيد  مى  سعى  بيشتر  هرقدر  و  است  رفته  در  دستتان 
كمترى  رضايت  برگردانيد،  قبل  حالت  به  را  اوضاع 
حاصل مى شود.اخم نكنيد ... دنيا به آخر نرسيده است!! 
درحقيقت شايد بهتر از آنچه خودتان فكر مى كرديد عمل 
كرده باشيد ، تا هفته آينده طول مى كشد تا بفهميد كه 

چقدر پيشرفت كرده ايد.
� بهمن ماه: 

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

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

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

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

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

كنيد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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داماد ايرانى وزير
 امور خارجه آمريكا

امور  كليدى  وزارت  نامزد  شدن  مشخص  با 
از  بسيارى  اوباما،  جديد  دولت  در  خارجه 
به  نزديك  نومحافظه كاران  و  جمهورى خواهان 
عدم  و  كرى  جان  تخريب  روند  اسرائيل  البى 

تاييد وى در سنا را آغاز كردند.
وى  مواضع  به  بيشتر  كرى  جان  به  انتقادات 
حل  بر  تاكيد  و  ايران  هسته اى  برنامه  قبال  در 
ديپلماتيك آن، روابط نزديك با بشار اسد، ابراز 
تمايل براى سفر به تهران و ... متمركز شده بود. 
بكارگيرى  بر  تاكيد  با  كرى  جان  نهايت  در  اما 
تمام توان خود براى بازداشتن ايران از دستيابى 
به سالح هسته اى، خيال جمهورى خواهان راحت 
وزارت  تصدى  براى  را  كرى  جان  سنا  و  شد 
خارجه آمريكا تاييد كرد.پس از راى مثبت سنا 
به جان كرى، اخبارى مبنى بر ايرانى بودن داماد 
وزير امور خارجه آمريكا منتشر شد. براساس 
كرى  جان  كوچك  دختر  كرى  وانسا  اخبار،  اين 
پزشك  يك  با   2009 سال  در  اولش  همسر  از 
جوليا  است.  كرده  ازدواج  آمريكا  ساكن  ايرانى 
در  وانسا  مادر  و  كرى  جان  اول  همسر  ترون 
سال 2006 درگذشت. دكتر بهروز  برايان - واال 
همسرش  همراه  به  اعصاب  و  مغز  جراح  ناهيد 
وانسا كرى در بيمارستان ماساچوست بوستون 
ناهيد  واال  بهروز  دكتر  هستند.  طبابت  مشغول 
رشته  در  هاروارد  دانشگاه  استاديار  همچنين 

جراحى اعصاب نيز هست.
منتقدان كرى پس از انتشار اين خبر ابراز نگرانى 
كرده اند كه احساسات جان كرى نسبت به ايران 
كه بعضا آن  را ابراز كرده است  مانند تمايل به 
سفر به ايران و مخالفت با تشديد فشارها و حمله 
نظامى به ايران  بدليل وجود روابط عاطفى با يك 
خانواده ايرانى است و اين ارتباطات مى تواند بر 

سياست هاى وى در قبال ايران تاثيرگذار باشد.


