
زبان مادرى چيست و چرا اهميت دارد؟ 
روز 21 فوريه از طرف يونسكو به عنوان روز جهانى زبان مادرى نامگذارى شده است. نامگذارى 
اين روز در كنفرانس عمومى يونسكو در سال 1999 به منظور كمك به تنوع زبانى و فرهنگى 
انجام شده است. مجمع عمومى سازمان ملل متحد نيز به دليل اهميت زياد آن، سال 2008 را سال 

جهانى زبان ها اعالم كرد. 
زبان مادرى زبانيست كه از مادر، پدر و نزديكانمان آموخته ايم. بنا به نطر پژوهشگران كودك در رحم 
مادرش با زبان مادريش آشنا ميشود و هنگام بدنيا آمدن كه گريستن آغاز ميكند اگر به زبان مادريش با 

وى سخن گفته شود، گريه اش را قطع كرده گوش ميدهد. 
صفحات 3 و 4

شكاف ايران و غرب 
عميق تر شده است؟
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پيش بينى تلگراف از مذاكرات هسته اى در قزاقستان

شده  سپرى  كه  سالى  هر  تقريبا   ،  2008 سال  از 
برچسب سالى حساس براى ايران را به همراه داشته 
اى  هسته  سالح  به  ايران  يا  آن  در  كه  سالى  است. 
تاسيسات  عليه  نظامى  اقدام  اينكه  يا  يابد  مى  دست 
هسته اى جمهورى اسالمى انجام مى شود. اما هيچ 

يك از اين پيش بينى ها تا كنون درست نبوده است.
مى  قزاقستان  به  ايران  نمانيدگان  آينده،  شنبه  سه 
از  ديگرى  دور   ،1+5 گروه  نمايندگان  با  تا  روند 
مذاكرات هسته اى را از سر بگيرند. اما در آستانه اين 
مذاكرات، سخنگوى وزارت خارجه ايران اعالم كرده 
گفت و گو ها تنها در صورتى ثمربخش خواهد بود 
كه طرف مقابل حقوق ايران را به رسميت بشناسد. 
اين حقوق نيز فرمول ايران براى غنى سازى در داخل 

كشور است.
خبر خوب در هفته آينده اين است كه سرانجام پس 
از وقفه اى 8 ماهه مذاكرات بين ايران و گروه 1+5 
آلمان)  و  روسيه  چين،  فرانسه،  انگليس،  (آمريكا، 
دور  سه  جارى  سال  بهار  شد.  خواهد  سرگرفته  از 
اى  نتيجه  هيچ  كه  شد  انجام  زمينه  همين  در  مذاكره 
در  ها  گو  و  گفت  دور  آخرين  در  نداشت.  همراه  به 
مسكو، حتى توافقى براى زمان و مكان مذاكره بعدى 
صورت نگرفت و از آن پس دو طرف ماه ها بر سر 
اينكه  اما  كردند.  زنى  چانه  مذاكرات  زمان  و  مكان 
سرانجام زمان و مكانى تعيين شده مى تواند دليلى 

براى لبخند زدن باشد.
دليل ديگرى براى خرسندى اين است كه سال 2012 

شد.  سپرى  ايران  عليه  اسرائيل  نظامى  اقدام  بدون   ،
در اوايل سال گذشته ميالدى همواره گمانه زنى ها 
اى  هسته  تاسيسات  به  حمله  كه  بود  جهت  اين  در 
زمانى  اما  است.  ناپذير  اجتناب  اسالمى،  جمهورى 
با  كرد  اعالم  اسرائيل  دفاع  وزير  باراك،  ايهود  كه 
به  ايران  شده  غنى  اورانيوم  ذخاير  تبديل  به  توجه 
سوخت هسته اى، جدول زمانى هسته اى شدن ايران 
پيش  جهت  اين  در  ها  بينى  پيش  شده،  تر  طوالنى 
تابستان  تا  كم  دست  اسرائيل  نظامى  اقدام  كه  رفت 
تعداد  ايران  ديگر  سوى  افتد.از  مى  تعويق  به   2013
را  فردو  سازى  غنى  سايت  در  فعال  سانيريفوژهاى 
نمى  نظر  به  و  داشته  نگاه  ثابت  دستگاه  حدود 696 
رسد از فوريه گذشته تا كنون تغييرى جدى در آن 
ايجاد كرده باشد. هرچند كه در گزارش اخير آژانس 
بين المللى انرژى اتمى ، اعالم شد تعداد قابل توجهى 
اينكه  است.  شده  نصب  فوردو  در  جديد  سانتريفوژ 
به  شده  غنى  اورانيوم  ذخاير  تبديل  ديگر  بار  ايران 
سوخت هسته اى را از سر گرفته نيز اقدامى است كه 
به اعتقاد برخى كارشناسان مى تواند در جهت تعديل 
بحران بر سر برنامه هاى هسته اى ايران آن هم در 
باشد.اما  شده  گرفته  كار  به  مذاكرات،  انجام  آستانه 
مى  كه  است  خوشى  هاى  خبر  تنها  مورد،  چند  اين 
مذاكرات  و  ايران  اى  هسته  پرونده  مورد  در  توان 
پيش رو مطرح كرد. خبر بد اين است كه شكاف بين 
ايران و غرب بيش از هر زمان ديگرى عميق تر شده 

و ايران در حالى ... ادامه در صفحه 7
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در تصاوير حكاكى شده بر سنگهاى تخت جمشيد هيچكس عصبانى نيست. 
هيچكس سوار بر اسب نيست. هيچكس را در حال تعظيم نمى بينيد. هيچكس 
و  نيست  برتر  ديگر  قوم  بر  قومى  هيچ  نيست  خورده  شكست  و  سرافكنده 
هيچ تصوير خشنى در آن وجود ندارد. از افتخارهاى ايرانيان اين است كه 
هيچگاه برده دارى در ايران مرسوم نبوده است در بين صدها پيكره تراشيده 
شده بر سنگهاى تخت جمشيد حتى يك تصوير برهنه و عريان وجود ندارد. 

بخاطر بسپاريم كه از چه نژادى هستيم و داراى چه اصالتى مى باشيم. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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دل افسرده تحمل زبان تند را ندارد.
تالش بيهوده عشق، پرده پنجم، صحنه دوم.

A heavy heart bears not a nimble tongue.
Love’s Labour’s Lost, Act V, sc. 2.

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

هفته نامه پرشين

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

نلسون ماندال مى گويد: ”اگر با يك انسان به زبانى كه آن را مى فهمد سخن بگوييد، سخن شما به مغزش 
راه خواهد يافت. اما اگر با انسانى به زبان مادرى اش سخن بگوييد، آن سخن به قلب او نفوذ خواهد كرد.“

دوم اسفند روز جهانى زبان مادرى بود. روزى كه از سيزده سال پيش براى جلب توجه انسان ها به اهميت حفظ 
تنوع زبانى در جهان، گرامى داشته مى شود.

به باور يونسكو، آموزش به زبانى كه كودكان آن را به خوبى درك مى كنند، حق كودكان است تا بتوانند از 
آموزش با كيفيتى برخوردار شوند و از آن لذت ببرند. از سوى ديگر، آموزش به زبان مادرى مى تواند سبب 

كاهش تبعيض شود و به همه جانبه و جامع بودن آموزش كمك كند. 
مردم جهان اكنون به نزديك به 6 هزار زبان گوناگون سخن مى گويند. گمان مى رود تا پايان قرن بيست و يكم، 
نيمى از اين زبان ها از بين برود. بر اساس اطلس يونسكو درباره زبان هاى در خطر نابودى جهان، 96 درصد 

اين زبان ها، توسط چهار درصد از جمعيت جهان استفاده مى شوند. 
استفاده از زبان مادرى در آموزش ابتدايى مى تواند در مبارزه با بى سوادى موثر باشد. هدفى كه با نام آموزش 
براى همه، مى كوشد تا برخوردارى از آموزش ابتدايى را براى همه كودكان و بزرگساالن تا سال 2015 امكان 

پذير كند. 
هر زبانى، فرهنگى را در دورن خود حمل مى كند. گوشه هايى از اين فرهنگ مى تواند براى زندگى همه انسان ها 
مفيد باشد. مى تواند درسى از گذشتگان براى گسترش توسعه پايدار باشد.  بنابراين، حفاظت از تنوع زبانى در 
جهان، سبب گسترش فرهنگ صلح و تنوع فرهنگى مى شود. دبيركل يونسكو هم در پيام خود، تنوع فرهنگى را به 
اندازه تنوع زيستى در طبيعت مهم و تاثير گذار دانسته است. او به ارتباط بين حفاظت از تنوع زبانى و گسترش 

توسعه پايدار در جهان اشاره كرده است.
بى اعتنايى و گاهى سياستهاى آسيميالسيون ( خودراشبيه ديگرى ساختن)  زبانى برخى از دولتها سبب گرديده 
كه بسيارى از زبانهاى زنده جهان با خطر نابودى روبرو شوند. بر اساس گزارش ”اطلس زبانهاى در حال مرگ 
جهان“ كه از سوى سازمان تربيتى، علمى و فرهنگى يونسكو منتشر گرديده، دو هزار و پانصد زبان از شش هزار 

زبان زنده جهان، با خطر نابودى مواجه مى باشد.

اميدواريم كه دولتها، در سيستم تحصيالت رسمى و غير رسمى خود و امور اجرائى شان، اقداماتى را بگنجانند كه 
همزيستى متوازن و پرثمر زبانهاى هر كشور را تامين نمايد. بدين ترتيب ما در حفظ و تقويت محيط هاى چندزبانه 

توفيق خواهيم يافت كه اين امر نشان دهنده احترام كامل به تمام وجوه تنوع فرهنگى خواهد بود.“
با آرزوى روزى كه تمامى زبانهاى زنده جهان به مثابه عنصر ارزنده ميراث فرهنگى و هويت اجتماعى مورد 

احترام و پاسداشت جوامع بشرى قرار گيرند.
 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: ..................................................................................................................................................
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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
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London NW3 5HT



 جمعه 4  اسفند ماه 1391 -  شماره 286هفته نامه پرشين44
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk گزارش هفته

اندر حكايت زنده باد بهار
صادق زيباكالم

كه  بود  درست  آيا  آنكه  از  صرف نظر  چي؟  يعني  بهار»  «زنده باد   1-
رييس جمهور از يوم اهللا راهپيمايي سالگرد انقالب به نفع تبليغات انتخاباتي 
استفاده كند يا نه؟ صرف نظر از آنكه آيا رفتار با رييس مجلس در قم درست 
بود يا نه (كه قطعا درست نبود)، اساسا محور شعار «زنده باد بهار» يعني 
نمي شوند  ساخته  خأل  در  اجتماعي  و  سياسي  جريان  يك  چه؟شعارهاي 
و در حقيقت منعكس كننده باورهاي يك جريان سياسي است. شعارهاي 
جريانات چپ معموال صحبت از عدالت، مساوات،  رسيدگي به محرومان،  
برابري، رفع فقر، ارج نهادن به زحمت كشان و از اين دست شعارها هستند. 
جريانات راست، محافظه كار يا اصولگرا معموال از شعارهاي شان در جهت 
تحكيم بنياد خانواده، ارزش نهادن به سنت ها، اقدام به قانون، ارج نهادن 
به حاكميت و امثالهم است. شعارهاي جريانات ليبرال و دموكراسي خواه 
عبارتند از ارج نهادن به آزادي، انتخابات آزاد، محدوديت قدرت حكومت 
به قانون، آزادي بيان،  آزادي انديشه، آزادي اجتماعات و اين دست مقوالت 
زنده  آيا  ارزش ها؟  اين  از  يك  كدام  يعني  بهار»  باد  «زنده  اما  مي باشد. 
يك  راست؟  يعني  اصولگرا،  يعني  اصالح طلب،  يعني  چپ،  يعني  بهار  باد 
يعني  عدالت،  طرفدار  يعني  دموكراسي،  و  آزادي  طرفدار  يعني  اسالمگرا 
اينها؟  هيچ كدام  يعني  اينها،  همه  يعني  غرب؟  طرفدار  يعني  سنت؟  طرفدار 

اتفاقا اين گنگ بودن سياسي شعار بهار تعمدي است.
شعار  طرح  نسبت  كه  ديگري  جريان  هر  يا  رحيم مشايي  و  احمدي نژاد   
زنده باد بهار است، هدفش كامال مشخص است. اولين و متبادرترين پيام 
شعار زنده باد بهار در آن است كه چون هيچ رنگ و لعاب، هيچ نزديكي و 
تشابه و هيچ سنخيتي با شعارهاي رايج چپ و راست پيدا نمي كند، باعث 
جلب توجه مي شود. اگر احمدي نژاد شعار عدالت داده بود، هيچ كس توجه 
نمي كرد. چرا كه 34 سال است همه شعار عدالت داده اند كه اين يك شعار 
تكراري شده است. باالخص از 84 به اين سو ديگر هيچ كس آن را نه باور 
سر  آزادي  و  دموكراسي  شعار  احمدي نژاد  اگر  مي گيرد.  جدي  نه  دارد 
داده بود باز هم مشابه شعار عدالت مي شد. باز هم هيچ كس آن را از وي 
اصالح طلبان  جايگاه  به  مي كرد  پيدا  تقليل  حالت  بهترين  در  او  نمي  خريد. 
كه نتوانستند دموكراسي را در جامعه تحقق بخشند. در موثرترين حالت 
متهم مي شد به عوامفريبي. اگر شعار سازندگي، پيشرفت و توسعه مي داد 
مي گفتند كه با هاشمي رفسنجاني كنار آمده و شعارش را به عنوان يك 
تاكتيك انتخاباتي تلقي مي كردند و باز كسي به آن توجهي نمي كرد. اگر 
شعار اسالمگرايي مي داد متهم مي شد كه مي خواهد بر روي امواج ذهني 
اقشار مردم و اليه هاي مذهبي تر جامعه سوار شود و رفته است به سمت 
مي شد  متهم  مي داد  ايران گرايي  شعار  اصولگرايش.اگر  ديروز  متحدين 
از  مي خواهد  كند.  علم  اسالم گرايي  برابر  در  را  ايران گرايي  مي خواهد  كه 
عواطف و احساسات ملي گرايانه بهره برداري كند و قس عليهذا. به عبارت 
ديگر احمدي نژاد هر شعاري مي داد اعم از ليبرال ترين، دموكراتيك ترين، 
آزاديخواهانه ترين تا چپ ترين و عدالت محورترين تا محافظه كارانه ترين و 
مذهبي ترين هيچ فايده يي نمي كرد. همان طور كه گفتيم در بهترين حالت 
متهم مي شد كه با اين يا آن جريان سياسي مي خواهد كنار بيايد يا كنار 
آمده و در موثرترين حالت متهم به عوامفريبي مي شد.اما شعار زنده باد 
بهار انصافا از اين بابت يك نوآوري و يك خالقيت بود. شعار زنده باد 
بهار باعث مي شود كه احمدي نژاد متهم به چپ روي و چپ گرايي شود و 
جانب  از  متقابال  نه  و  آورد  فراهم  را  اصولگرايان  خشم  صورت  آن  در 
اصالح طلبان و رفتار و اليه هاي تحصيلكرده جامعه متهم به محافظه كاري 
او  زنده باد  شعار  طرح  واسطه  به  مي توانند  اصالح طلبان  و  چپ  نه  شود. 
باعث  تنها  نه  بهار  زنده باد  اصولگرايان،  و  راست  نه  و  كنند  محكوم  را 
تحريك و موضع گيري يا مخالفت هيچ يك از جريانات سياسي نمي شود، 
بلكه در عين حال يك جور جذابيت هم دارد، حداقل از باب كنجكاوي كه 
در مخاطب برمي انگيزد.از اين دست مالحظات كه بگذريم مي رسيم به اين 
بخش كه مالحظات و دغدغه هاي سياسي به كنار، اساسا منظور و هدف 
از زنده باد بهار يعني چه؟ احمدي نژاد و ياران وي در طرح اين شعار به 
و  احمدي نژاد  نه  كه  آنجا  از  هستند؟  مخاطب  به  پيامي  چه  تحقق  دنبال 
و  تبيين  هيچ  تاكنون  وي  نزديك  حلقه  از  يك  هيچ  نه  و  رحيم مشايي  نه 
آنان  مراد  كه  زد  حدس  نمي توان  نكرده اند،  بهار»  «زنده باد  از  تفسيري 
بار  اولين  است؟  كدام  شعار  اين  طرح  از  سياسي شان  اهداف  و  چيست 
در  سخنراني اش  آخرين  پايان  در  كرد  مطرح  را  شعار  رييس جمهور  كه 
كردند؟  برداشتي  چه  شعار  آن  از  دنيا  مردم  نمي دانم  بود.  ملل  سازمان 
اما احتماال واكنش آنان هم مثل مردم ايران بود كه مقصود رييس جمهور 
گاليه ها  به  واكنش  در  احمدي نژاد  خود  چه؟  يعني  بهار  زنده باد  از  ايران 
گرفته  صورت  بهمن  راهپيمايي 22  در  شعار  آن  دادن  از  كه  انتقاداتي  و 
يك  كه  درست  اين  بوده.  حجت(عج)  حضرت  وي  مراد  كه  داشت  اظهار 
باشد.  حجت  حضرت  ظهور  تحقق  معناي  به  مي تواند  شعار  اين  معناي 
و  صبح.احمدي نژاد  سپيده دم  زنده باد  يعني  بهار  زنده باد  ديگر  معناي  به 
رحيم مشايي مي دانند كه تعداد هواداران آنها در ايران  باال هست. بنابراين 
طرح شعاري كه مشخصا بتواند جوانان را تحت تاثير قرار دهد، مي تواند 
مبدل به يك شعار نيرومند سياسي شود.ختم كالم آنكه زنده باد بهار يعني 
تحول جديد، يك حركت انقالبي را كه منظما درگير شعارهاي اسالمي و 
ميان  پيوند  و  عشق  شعار    كسي  اگر  جامعه يي  چنين  در   ، بوده  راديكال 
انسان ها را بدهد (آن گونه كه احمدي نژاد شعار  مي دهد) اتفاقا ممكن است 
روبه رو  انتقاد  با  بهار  زنده باد  كند.اگر  جذب  خود  به  را  زيادي  مخاطبان 
شود، احمدي نژاد و رحيم مشايي مي توانند بگويند كه مرادشان از «بهار» 
دميدن صبح صادق رسيده بوده است و  صد البته كه اين احتمال وجود 
دارد كه واقعا هم و بنا بر اعتقاداتي كه دارند احمدي نژاد و مشايي تنها راه 

نجات ايران و جهان را در بهار ظهور حضرت ولي عصر  بدانند.

 برگرفته از روزنامه اعتماد

زبان مادرى چيست و چرا 
اهميت دارد؟ 

زبان مادرى زبانيست كه از مادر، پدر و نزديكانمان آموخته ايم. بنا به 
نظر پژوهشگران كودك در رحم مادرش با زبان مادريش آشنا ميشود 
و هنگام بدنيا آمدن كه گريستن آغاز ميكند اگر به زبان مادريش با وى 

سخن گفته شود، گريه اش را قطع كرده گوش ميدهد.

زبان مادرى زبانيست كه از مادر، پدر و نزديكانمان آموخته ايم. بنا به 
ميشود  آشنا  مادريش  زبان  با  مادرش  رحم  در  كودك  پژوهشگران  نطر 
و هنگام بدنيا آمدن كه گريستن آغاز ميكند اگر به زبان مادريش با وى 

سخن گفته شود، گريه اش را قطع كرده گوش ميدهد. 
كودك با گذشت زمان و شنيدن مكرر، زبان مادريش را آموخته آغاز به 
اداى آن ميكند. كم كم با ساختن جمالت كوتاه آغاز به سخن گفتن به زبان 
مادريش  زبان  به  تا  آموزد  مى  كوتاهى  زمان  طول  در  ميكند.  مادريش 
زبان  با  نمايد.  تفهيم  خود  اطرافيان  به  را  هايش  خواسته  و  احساسات 
مادريش با ديگران رابطه برقرار كند. با همين زبان بازى ميكند، مى خندد، 
مى گريد و وارد مشاجره و بگو مگو مى شود. تنها و تنها با زبان مادريش 
است كه قادر مى شود دنياى پيرامون خود را بشناسد و بيان نمايد. با 
سخن گفتن به زبان مادرى از فرديت و تنهايى خويش خارج گشته از تعلق 
خود به گروه ويژه اى آگاه ميشود. او با مهر و محبت، اعتماد و امنيتى كه 

اين تعلق به وى ارزانى داشته است زندگى ميكند. 
خود  گفتن  سخن  كه  گفت  خواهم  بدهم،  علمى  توضيح  يك  بخواهم  اگر 
تفكرى آهنگين (مصّوت) است. ما هنگام تفكر خاموشانه با خود سخن مى 
گوئيم. و آنگاه كه لب به سخن مى گشائيم، در حقيقت با صدا مى انديشيم. 
(زبان)  دهان  و  ذهن  بين  گوئيم،  مى  سخن  مادرى  زبان  به  ما  هنگاميكه 
رابطه اى مستقيم برقرار مى شود. در اينجا مى خواهم مسئله را قدرى 
در  مادريمان سخن مى گوئيم  بزبان  ما  زمانيكه  بگويم،  كرده  باز  بيشتر 
برقرار  تنگاتنگ  اى  رابطه  دهانمان(زبانمان)  و  ذهن  و  قلب  بين  حقيقت 
تداعى  را  مان  گذشته  تجارب  و  زندگى  لحظات  سخنان  اين  زيرا  ميشود. 
كرده در ذهن و روانمان زنده ميكند، با هر واژه اى احساسهاى عميقى را 
زندگى ميكنيم، خرسند ميشويم، ناخشنود مى گرديم، حسرت مى خوريم 
اند،  گرفته  شكل  ذهنمان  در  كه  جمالتى  شدن  زنده  با  ميكشيم.  انتظار  و 
و  احساسات  تمامى  زبان  و  دهان  طريق  از  گرفته،  جان  دلمان  مكنونات 
جهت  بهمين  درست  ميكنيم.  تفهيم  بديگران  و  بيان  خودرا  هاى  انديشه 
بين  اى  گانه  سه  مكانيزم  گوئيم،  مى  مادريمان سخن  بزبان  ما  هنگاميكه 
دهان و قلب و ذهنمان نظم و شكل ميگيرد كه با طبيعت انسانى سازگارى 
درونى  دنياى  كه  كليديست  همچون  مادرى  زبان  لذا  دارد.  تمام  و  كامل 
تمامى  و  هنر  و  عيب  حيا،  و  حجب  ميگذارد.  نمايش  به  گشوده  مانرا 
زبان  به  ما  كه  گردد  مى  آشكار  زمانى  تنها  و  تنها  مان  درونى  مكنونات 

مادريمان سخن مى گوئيم. 
طول  تمام  در  كه  را  معلوماتى  كل  زندگيش 80%  اول  پنجسال  در  كودك 
زندگيش بايد بيآموزد، در خانواده اش كسب ميكند و در 6-7 سالگى نيز 
سن مدرسه رفتنش فرا مى رسد. در اين مرحله دو وضعيت مختلف پيش 

مى آيد: 
1) كودك در مدرسه بزبان مادريش تحصيل خواهد كرد. 

2)كودك به زبانى كامًال بيگانه با زبان مادريش تحصيل خواهد كرد. 
زيرا  دارد،  بزرگى  بسيار  نقش  كودك  شخصيت  گيرى  شكل  در  مدرسه 
هاى  آموخته  كه  بزرگ،  جامعه  و  خانواده  بين  است  پلى  همانند  مدرسه 
كودك در آغوش خانواده اش را كامل تر و علمى تر ميكند و با پرورش 

جسم و روحش، وى را جهت كار و زندگى در جامعه آماده ميكند. 
نيز  و  بود  كرده  اش  خانواده  آغوش  در  كودك  كه  را  هويتى  احساس 
پيوند اورا به خانواده و خلقس تقويت مينمايد و در عين حال وى را از 

مسئوليتهائى كه در قبال جامعه اش دارد آگاه ميسازد. 
در اينجا نخست تأثيرات روحى و شخصيتى شرائطى را بررسى ميكنيم 

كه كودك به زبان مادرى خود تحصيل مى كند: 
گرچه متأسفانه اين شرايط براى ما آشنا نيست، اما آن چيزيست كه ما 
كودك  كه  بارى  نخستن  ايم.  برده  بسر  آن  حسرت  و  آرزو  در  پيوسته 
خانواده  ميان  از  جدائيش  نخستين  آنجائيكه  از  ميگذارد،  مدرسه  به  پا 
اش  احاطه  انگيزى  شگفت  و  غريب  احساسات  ميباشد،  نيز  نزديكانش  و 
ميكند. نخستين بار در يك محيط رسمى وارد مى شود كه در آنجا كسى 
را نمى شناسد. كودك با چنين احساساتى وارد كالس ميشود، سپس معلم 
ارجمندى  بسيار  جايگاه  معلم  ميكند.  آغاز  گفتن  سخن  به  شده  وارد  نيز 

دارد. كودك هم از وى مى ترسد و هم احترامش مى گذارد. 
و  خانواده  بيگانگى،  و  تنهائى  احساس  اينهمه  گيرودار  در  كودك  هرچند 
نزديكانش را در كنار خود ندارد اما او آنچنان نيروى حمايتگرى با خود 
دارد كه وى را در ايجاد رابطه با ديگران يارى ميرساند و در اين محيط 
شگفت و بيگانه گرما و نيرو مى بخشد. اين نيروى حمايت گر و نجاتبخش 
" زبان مادرى" اوست كه در اختيار دارد. بيارى زبان مادرى با ديگران و 

حتى با انسانهاى نا آشنا ايجاد رابطه مى كند. 
معلم را نمى شناسد اما زبانى را كه او صحبت ميكند بخوبى مى فهمد و 
در سايه اين زبانست كه او احساس ميكند معلم نيز يكى از افراد ملتش 
ميباشد  مادريش  زبان  به  چون  آموزد،  مى  معلم  كه  را  دروسى  ميباشد. 

مى تواند بخوبى بفهمد. 
ازآنجائيكه زبان گوينده بهمان زبانيست كه وى بخوبى درك و احساس 
اين  و  دهد،  جواب  معلم  سئوالهاى  به  شود  مى  قادر  سرعت  به  كند،  مى 
راه  و  بخشد  مى  روحى  آرامش  و  ذهن  حضور  كودك  به  خود  بنوبة 

خالقيت را برويش مى گشايد. 
كودك صاحب آنچنان توان و امكانيست كه گفته هاى معلم را مورد تجزيه 
و تحليل قرار داده سئواالت جديدى را طرح نمايد و بهمين جهت نيز نيروى 
تحقيق و بررسى، پرس و جو و خالقيتش به مرحله رشد و شكوفائى مى 

رسد. 

بعلت اينكه تدريس به زبان مادريش جريان پيدا مى كند، در وجود كودك 
نير اعتماد بخود، به خانواده و جامعه اى كه به آن تعلق دارد هرجه بيشتر 

و مستحكمتر گشته، هويتش بطور كامل شكل مى گيرد. 
اكنون ببينيم اگر تحصيل به زبان مادرى نباشد چه پيش خواهد آمد؟ 

� اوًال چرا نبايد تحصيل بزبان مادرى باشد؟ 
در هر جامعه ايكه انسانها از تعليم و تربيت به زبان مادرى خود محرومند، 
ميباشد.  آنجا  در  اجتماعى  و  سياسى  استبداد  و  ظلم  حاكميت  اش  معنى 
گروه  يك  و  زبانها  ديگر  بر  زبانى  آنجا  در  زيرا  دارد  وجود  عدالتى  بى 
دارد.  قرار  حاكم  و  برتر  موضعى  در  انسانى  گروههاى  ديگر  بر  انسانى 
اين به معنى آنست كه در آن جامعه استثمار انسانهاى غير حاكم و محو 

شدنشان از صحنه تاريخ از پيش طرح ريزى گشته است. 
براى نابودى انسانها سه راه عمده وجود دارد: 

1) نابود كردن فيزيكى نسل ديگران توسط يك بمب اتمى كه در مملكت ما 
غير ممكن است. زيرا غير فارسها در تمامى پهنة ايران و در تمامى گوشه 

و كنار آن پراكنده شده اند. 
2) عنوان كردن فرضيه خون پاك و ژن خالص! 

از  خودرا  اعتبار  اكنون  اما  شد،  تجربه  و  طرح  ما  مملكت  در  فرضيه  اين 
دست داده است. زيرا در نتيجه مهاجرتهاى مداومى كه طى قرون و اعصار 
متمادى صورت گرفته است، چيزى بنام ژن خالص نمانده است و اگر هم 
صاحبنظران  و  متخصصين  زيرا  هستند  ناقصى  ژنهاى  آنها  باشد  مانده 
ژنهاى  صاحبان  استعداد  و  هوش  درجه  كه  اند  كرده  ثابت  شناسى  ژن 
مقاومت  نيز  گوناگون  بيماريهاى  مقابل  در   ، بوده  پائين  بسيار  خالص 

بسيار ضعيفى دارند. 
3) از طريق نابود كردن ژن هاى مدنى و فرهنگى. 

� ژن هاى فرهنگى چيست؟ 
ژن مدنى، فرهنگ و مجموعه تمّدنى است كه از نسلهاى گذشته به عنوان 
ميراثى گرانبها بما رسيده، و اين آن چيزيست كه سياستگران ايران آماج 
حمالت خود قرار داده و نابودى آنرا در دستور كار خود داشته و دارند. 
براى نابودى ملتهاى غير فارس در ايران مى خواهند از طريق غير قانونى 
و قدغن كردن زبانشان در حقيقت فرهنگ، تاريخ و هويت آنانرا نابود كنند 
و به بردگان و انسانهاى درجه 2 تبديل نمايند. و در نهايت نامشان را از 
صفحة تاريخ پاك كنند. زيرا تنها و تنها آن خلقى چنان آسان خواهد مرد 
و نامش از تاريخ زدوده خواهد شد كه زبان مادريش را فراموش كرده 

باشد. 
در حقيقت از اولين روز گشايش مدارس تك زبانى، كوشش براى نيل به 
اين هدف، يعنى نابودى ملتهاى غير فارس در ايران آغاز گرديده و ادامه 

دارد. 
كودك نخستين روز پا به مدرسه مى گذارد. معلم وارد شده سر سخن را 
باز ميكند. كودك چيزى از گفتار معلم نمى فهمد زيرا زبان اورا نمى داند. 
كودك گرفتار شرائط و فضاى تلخ و ناگوارى مى باشد!. زبانى كه از مادر 
و پدرش آموخته و بدان افتخار مى كرد، در اينجا بكار نمى آيد و ارزشى 
ندارد. به او گفته بودند براى آدم درست و حسابى شدن به مدرسه برو! 
اما براى آدم شدن زبان او بدرد نمى خورد و بزبان بيگانه اى بايد سخن 
گفت. براى آدم شدن بايد فارس شد، اين يعنى چه؟!. فارس نشده ها جزو 

آدمها بشمار نمى روند! 
بدين ترتيب كلية كسانيكه بزبان مادريش با او صحبت مى كنند، در ذهن 
او از اعتبار و اعتماد مى افتند. اينگونه تفّكرات تلخ هر روز و هر ساعت بر 
روح و روانش ضربه وارد ميكند و بدين وسيله نيز هر روز و هر ساعت 
اعتمادى كه به خانواده، زبان و فرهنگش داشت در وجودش مى ميمرد. 
كودك هر روز تحقير مى شود و پس از زمانى نه چندان دراز هويتى كه 
از خانواده گرفته بود نابود مى شود و بتدريج اعتماد و پيوندى نيز كه به 

جامعه و ملتش داشت گسسته از بين مى رود. 
نيز  اورا  عمده آموزشهاى  بخش  داند،  را نمى  زبان معلمش  چون  كودك 
ميتواند  نه  كند،  بررسى  ميتواند  نه  را  معلم  هاى  گفته  بفهمد.  تواند  نمى 
سئوالى طرح كند و نه ميتواند درك كند. اگر هم چيزى بفهمد نميتواند به 
زبان بيآورد و براى ديگران توضيخ دهد. زيرا زبان فهم و بيانش جدا شده 
است. در زبان مادريش مى فهمد اما نمى تواند فهميده هايش را بيان كند. 
يعنى رابطة بين ذهن، قلب و دهان (زبان) تمامًا قطع ميگردد. و اين زيان 
جبران ناپذيرى براى رشد انسان بوده، تأثير منفى بسيار بزرگى بر روح 

و روان و شخصيت آدمى ميگذارد. 
با جمعبندى همة اين واقعيت ها مى توانيم آنچه راكه بعلّت محروميت از 

تحصيل بزبان مادريش بر سر كودك مى آيد، چنين خالصه كنيم: 
اعتماد  مادرى،  بزبان  تحصيل  از  محروميت  بعلت  كودكان  از  بسيارى  ـ 
بنفس خودرا از دست داده از همان ابتداء از رفتن به مدرسه امتناع مى 
ورزند. بهمين جهت نيز درصد بيسوادى در اينگونه جوامع بسيار باالتر 
از جوامعى است كه در آن كودكان بزبان مادرى خود تحصيل مى كنند. 

ـ از آنجائيكه كودكان زبان معلم را نمى دانند، قادرند فقط بخش اندكى از 
دروس را بفهمند. و اين باعث ميشود كه اينگونه كودكان بتدريج اعتماد 

بنفس خودرا از دست بدهند. 
و  خانواده  خود،  به  را  خودشان  اعتماد  كودكان  اينگونه  آنجائيكه  از  ـ 
جامعه و ملتى كه بدان منسوبند از دست مى دهند، ناگزير در پى كسب 

هوّيت ديگرى خواهند بود. 
قادر  است،  بيگانه  آنان  بيان  زبان  با  كودكان  فهم  زبان  آنجائيكه  از  ـ 
نخواهند بود شنيده ها و آموخته هاى خودرا مورد تجزيه و تحليل قرار 
دهند، زير سئوال ببرند، تحقيق و بررسى كنند. در نتيجه صرفًا به يك مقلّد 

و تكرار كنندة طوطى وار محفوظات تبديل خواهند شد. 
فرهنگ،  به  نسبت  خلقى  چنين  فرزندان  بگوئيم:  روشن  و  خالصه  اگر  ـ 
اساس  بر  گشته،  بيگانه  خود  گذشتة  تمامى  و  تاريخ  زبان،  انديشمندان، 
تبديل  بردگى  پذيرفتن  به  آماده  نسلى  به  اند،  ريخته  برايش  كه  اى  نقشه 
خواهند شد. زيرا يك نسل تنها زمانى به برده تبديل خواهد شد كه از زبان 

مادريش و از فرهنگ و تاريخش جدا افتاده باشد. 
ـ همانند نسلى كه از زبان مادريش محروم گشته است، خود اين زبان نيز 
قربانى بزرگى بود. زيرا اين زبان نتوانست رشد و انكشاف پيدا كند و به 

زبان علمى تبديل گردد.
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دهكده ما

خواننده گرامى
مخارج هفته نامه پرشين فقط از محل آگهى ها و حق 

اشتراك تامين مى شود.
هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى 
پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى 

زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد 
راه  به  و  ميابد  دوام  نامه  هفته  ها،  آگهى  و  مشتركان 

اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.

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

ما معرفى كرده اند.

يادآورى ديگر 
بر اين مهم!

احسان صادقيان 

گريه  نوع  شناسان،  زبان  تحقيقات  آخرين  طبق 
از  دنيا،  مختلف  نقاط  در  آمده  دنيا  به  تازه  كودكان 
يكديگر متفاوت است. و اين به آن دليل است كودك 
و  صدا  تقليد  از  و  تولد  از  قبل  از  را  زبان  يادگيرى 
كننده  قانع  دليل  اين  شايد  كند.  مى  آغاز  مادر  زبان 
اى باشد كه چرا زبانى كه از كودكى مى آموزيم را 
زبان مادرى مى گويند. و باز اگر دقت كرده باشيد، 
بيان،  قدرت  بدون  آدميزاد  در  زبان  فيزيكى  عضو 
دهد.  مى  دست  از  را  خود  كاركرد  از  بااليى  درصد 
مجموعه  به  چرا  كه  باشد  خوبى  دليل  شايد  نيز  اين 
اى از واژه ها و قانون بيان آن مى گوييم زبان! اين 
زبان براى انسان مانند نرم افزارى است كه دو سال 
بر  آن  اندازى  راه  و  نصب  صرف  تنها  زندگى  اول 
روى مغز، مركز پردازشگر بدن، مى شود؛ و سپس 
تا پايان دوران مدرسه و حتى در طول تحصيل در 
بسته  نيز  پس  آن  از  و  كند  مى  پيدا  تكامل  دانشگاه، 
آيا  كند.  مى  روز  به  را  خود  انسان،  فعاليت  نوع  به 
مى توان به راحتى جايگزينى براى اين زبان مادرى 

پيدا كرد؟
 

پاسخ سخت تر مى شود وقتى مى بينيم كه يادگيرى 
يادگيرى  با  زندگى،  سالهاى  بهترين  طول  در  زبان 
فرد  شخصيت  از  بخشى  و  است  توأم  نيز  فرهنگ 
ها  خواسته  بيان  فقط  زبان  دهد.  مى  شكل  هم  را 
مثل  قالب  در  بلكه  نيست  ما  امروز  هاى  انديشه  و 
يك  هر  كه  اصطالحاتى  و  كنايات  ها،  استعاره  ها، 
و  تجربيات  دارد،  خود  پس  در  تاريخى  و  داستانى 
انديشه هاى گذشتگان را نيز به همراه مى آورد و به 
آينده انتقال مى دهد. در حالى كه يادگيرى زبان ديگر 
يادگيرى  و  شناخت  فرصت  بزرگسالى،  سنين  در 
تاريخچه ادبى پشت اصطالحات را به دست نمى دهد 
مگر در صورت چند دهه زندگى در ميان گويندگان 
آن زبان. به همين دليل است كه قدرت بيان هر كسى 
با زبان مادرى اش بيشتر از هر زبان ديگرى است. 
اما اين ميراث ارزشمند، در بازار زبانهاى گوناگون 
است  ممكن  مخاطراتى  چه  با  امروز،  جهانى  دهكده 
مواجه شود و يا چطور مى توان از زوال آن كاست 

و به دوام آن افزود؟
 

رشد  توانند  مى  يكديگر  با  تقابل  در  هميشه  ها  زبان 
و قوام يابند اگر كاربرى آنها آگاهانه باشد. مثًال نمى 
خاورميانه  در  عربى  زبان  رواج  كه  شد  منكر  توان 
تركى  فارسى،  مثل  ديگرى  زبانهاى  با  تقابل  در  و 
شده  عربى  خود  حتى  و  آنها  غناى  موجب  هندى،  و 
آسياى  در  هنوز  كه  درى  گويش  است  كافى  است. 
در  متداول  فارسى  گويش  با  را  است  رايج  صغير 
را  ادبى  غناى  اين  البته  صد  و  كنيد.  مقايسه  ايران 
مديون اديبانى هستيم كه در طول تاريخ از هر دوى 
همچنين  اند.  كرده  شايسته  اى  استفاده  زبانها  اين 
تأثير زبانهاى اروپايى بر انگليسى بريتانيايى يكى از 
عوامل تفاوت آن از انگليسى آمريكايى يا استراليايى 
است. يا زبانهاى اوپايى رايج در كشورهاى آفريقايى 

قطعًا متأثر از زبانهاى محلى است.
 

مكان  شرايط  و  زندگى  نوع  با  نزديكى  رابطه  زبان 
متفاوتى  لغات  ها  سوئدى  مثًال  اگر  دارد.  نيز  زندگى 
هاى  واژه  ها  انگليسى  يا  دارند،  برف  انواع  براى 
كشاورزان  يا  دارند،  باران  توصيف  براى  مختلفى 
يا  هوا،  و  آب  و  زمين  وضعيت  تشريح  براى 
يا  دريا،  مختلف  حالتهاى  شناخت  براى  ماهيگيران 
صنعتگران براى خطاب كردن ابزار يا محصوالتشان، 
يا محققان براى شناساندن حاصل تحقيقاتشان كلمه 

هاى خاصى به كار مى برند، به دليل نياز محاوره اى 
برآمده از شرايط زندگى شان است. تصور كنيد اگر 
چقدر  شود  جمع  زبان  يك  در  اصطالحات  اين  تمام 
كه  خطرى  پس  كند!  مى  كمك  زبان  آن  قابليتهاى  به 

متوجه زبان است چيست؟

وام  هاى  واژه  تعداد  كه  زمانى  تا  داشت  توجه  بايد 
تا  و  است  اقليت  در  ديگر  هاى  زبان  از  شده  گرفته 
تغييرى  زبان،  دستور  همان  يا  ساختار،  كه  زمانى 
ما  گيرد.  نمى  قرار  خطر  معرض  در  زبان  نيافته، 
فارسى زبانانى كه در محيطى انگليسى زبان زندگى 
است  ممكن  مان  روزمره  گفتگوهاى  در  كنيم،  مى 
ناخواسته به استفاده از كلمه هاى انگليسى كه معادل 
اين  اگر  شويم.  مجبور  نداريم  آنها  براى  فارسى 
توانمندى  بر  افزودن  منظور  به  و  آگاهانه  وامگيرى، 
فارسى  زبان  پيشبرد  به  منجر  پذيرد،  صورت  زبان 
طلبانه  راحت  استخدام  بجاى  اگر  اما  شد.  خواهد 
فارسى  زبان  كه  صورتى  در  انگليسى،  هاى  كلمه 
ادبيات  و  زبان  كًال  دارد،  را  الزم  هاى  قابليت  خود 
انگليسى را براى محاوره روزمره مان انتخاب كنيم، 
 � ايرانى  نسل  خودجوش  تالش  شحصًا  است!  بهتر 
انگليسى را در حفظ مرز بين اين دو زبان مى ستايم؛ 
تا  دارند  بهترى  تسلط  انگليسى  به  آنكه  با  آنها،  اكثر 
را  جمله  يك  صحبت،  ضمن  در  است  ممكن  فارسى، 
كامًال به فارسى و جمله اى ديگر را كامًال به انگليسى 
بگويند. ندراتًا پيش مى آيد كه دستور يك زبان را با 
واژه هاى زبان ديگر درهم آميزند؛ يعنى همان كارى 
دارند  بهترى  تسلط  فارسى  به  كه  آنهايى  اكثراً  كه 

انجام مى دهند!
 

از طرف ديگر عده اى از صاحب نظران مى كوشند تا 
واژه هاى غير فارسى را از اين زبان جدا كنند و براى 
واژه  از  يا  سازند  مى  جديدى  هاى  واژه  منظور  اين 
هاى فارسى كه در طى زمان از رواج افتاده استفاده 
كنند. آن نيز راه سازنده ترى است؛ اما مشكلى كه در 
كار اين عزيزان ديده مى شود وسواسى است كه به 
خصومت با زبانهاى ديگر تبديل شده! افراطى كه اين 
زبانوران در بيرون كشيدن لغات بيگانه به خرج مى 
دهند، آنها را از بله ديگر بام فرو انداخته و در مسير 
برد!  مى  پيش  گرانقدرمان  ميراث  اين  كردن  نابود 
براى مثال، در زبان فارسى واژه هاى عربى بسيارى 
و  آنها  كاربرد  و  معنى  يا  آنها،  تلفظ  كه  دارد  وجود 
گاهى حتى شيوه نوشتار آنها چنان تغيير پيدا كرده 
كار  به  فارسى  در  كه  شكلى  بدان  ديگر  واژه  آن  كه 
تشخيص  قابل  نيز  زبانها  عرب  خود  براى  رود،  مى 
نه  فارسى  زبان  از  لغات  اين  كشيدن  بيرون  نيست. 
تنها به رشد آن كمك نمى كند بلكه موجب افول آن 

نيز مى شود!
 الزم به توجه است مسئوليت حفظ فرهنگ و تاريخ 
و زبان و در يك كلمه هويت مان، خصوصًا در اين 
درگير  كشور  درون  مربوطة  سازمانهاى  كه  برهه 
مناضعات دوره اى است، بار سنگينى بر شانه هاى 
فارسى،  زبان  خصوص  در  گذارد.  مى  مهاجران 
زبان  فارسى  نفوذ  با  هاى  رسانه  حضور  گفت  بايد 
حفط  براى  خوبى  قابليت  خوشبختانه  انگلستان،  در 
آن  ارزش  اگر  دهد  مى  دست  به  زبان  اين  ارتقاع  و 
شناخته شود و از آن به خوبى بهره گيرى شود. و 
دست  در  كه  ديگرى  سرمايه  خصوص،  اين  در  باز 
داريم، يكى كرسى زبان وادبيات فارسى در دانشگاه 
آكسفورد و استادان ارزنده اى كه در آن مشغول به 
تحقيق و تدريس هستند و ديگرى كتابخانه مطالعات 
خارج  در  ايرانى  كتابخانه  بزرگترين  كه  است  ايرانى 
از ايران مى باشد اما متأسفانه به نظر مى رسد آن 
ارتباط و همكارى تنگاتنگى كه بايد بين اين ارگانها با 
مدارس و رسانه هاى فارسى فعال در جامعه ايرانى 
مان باشد، وجود ندارد! طبيعتًا اين ضعف به خاطر 
مشكالت موجود است و مسلمًا اين مشكالت نيز در 
كوتاه مدت و با تالشهاى يك جانبه رفع نمى شود؛ 
نياز به همكارى همه جانبه و صبر و حوصله دارد. 
اما قبل از همه اينها بايد اين خأل ديده شود و نياز به 
كوتاه  نوشته  اين  آنكه  اميد  شود.  احساس  آن  رفع 

مجدداً يادآورى باشد بر اين مهم! 

ما و « توهم توطئه »
الله اميرى = لندن

همه ما از آسودن در عمارتى زيبا با چشم اندازى از آشتى طبيعت و انسان ، لذت مى بريم. 
آرميدن زير سايه ى درختى كه با رآمده ى دست خودمان باشد ،اين لذت و حظ را دو چندان 
مى كند.حال ، لحظه اى را در نظر تداعى كنيم كه تمامى اين تصورات شيرين و آرامش احساس 

شده ، بنايى محكم بر زير ساختى فرسوده و پوسيده نهاده ، باشد..
حكايت حال جامعه اى كه در انتظار به بار نشستن تالشش هست در حاليكه زير ساخت هاى 
آن جامعه اصالح نشده ، مانند همان عمارت است كه به زيبايى ، بر زمينى سست ، بنا شده.
گر چه گاه نمونه هايى از « نابرده رنج گنج ميسر مى شود! » را به عينه نظاره گر هستيم اما 

قاعده ى عام آن است كه :هر كه را طاووس خواهد ،  جور هندوستان كشد..
داشتن نسل فردايى نو انديش با ساختارى قوى و غنى كه ريشه دار هم باشد ، تالش امروز 
را مى طلبد.در اين راه گره هايى فرهنگى وجود داردكه بايد گشوده شود تا راه بسوى حركت 
رو به جلو و پيشرفت و تعالى جامعه هموار گردد.يكى از اين گره هاى فرهنگى ، نظريه ى رايج 

« توهم توطئه » است.
به سادگى تعريف ربط تمام اتفاقات به تبانى و توطئه چينى قدرتهاى خارجى و دستهاى پنهان 
پشت پرده.در اين نظريه ، همه ى بدبختيهاى جهان نتيجه ى اعمال قدرتهاى خرابكار پنهانى 
و مخفى است ، و گويا گروهى كوچك و نخبه تمام امكانات سياسى ، مالى ، نظامى ، روانى و 
علمى را براى رسيدن به هدفى بكار مى گيرند و البته در اين راه هيچ واقعه اى تصادفى نخواهد 

بود.اينجاست كه « دايى جان ناپلئون » خيلى غريب نمى نمايد!
مانند  كوچك  نهادهاى  از  اعم  جامعه  ابعاد  تمامى  در  نظريه  اين  بودن  دار  ريشه  و  گسترش 

خانواده تا نهادهاى گسترده ى اجتماعى ، بوضوح ، قابل لمس است.
در بررسى بعد خرد ، به «پارانوئيد » خانگى !بر مى خوريم كه افراد با بدبينى زياد ، دچار سياه 
بينى مطلق شده و در توهم ناشى از آن فكر مى كنند همه كس در حال دسيسه و توطئه عليه 
آنها هستند.حساسيت و بدگمانى نسبت به ديگران و گرايش به وارسى محيط براى يافتن هر 
آنچه افكار تيره ى شخص را تاييد كند ، از نشانه هاى اين ابتال است.اين روزها ، اينكه در هر 
پديده اى به دنبال انگيزه هاى پنهان و معانى خاص در رفتار غير مغرضانه سايرين باشيم و 
نگرانى از  آسيب ديدن و مورد  سوء استفاده قرار گرفتن ، باعث ايجاد حائل و فاصله اى خود 

خواسته شود ميان ما و ديگران ، چيز غريبى نيست.
از سويى ديگر اگر از خرد به كالن حركت كنيم ، قالب ، به « توهم توطئه » بدل مى شود. اينكه 

هر چه رخ مى دهد
اجراى يك برنامه است و برخاسته از قصد انسان يا انسانهايى خاص ، هيچ چيز چنان نيست 
كه مى نمايد و تمام حوادث و واقعيات در سراسر جهان با هم ارتباطى پنهانى دارند و بايد 

همواره به دنبال اسرار و كشف رموز پنهان بود ، همه ، نشات گرفته از اين نظريه است.
علت توسل به اين تئورى كه امروزه به يك معضل فرهنگى تبديل شده است در فرافكنى است؟ 
ناشى از بى اطالعى است؟ ويا يك تالش براى توجيه هر علتى كه براى ما در محدوده ى نا 
آگاهى مان قرار دارد؟سبب هر چه باشد ، عوارض اين بيمارى ، پيكر جامعه را تب زده كرده 
كردن  با كمرنگ  كه  جبر گرايانى  ى  مثابه  به  دموكراسى  هاى  پايه  شدن  است.مانند ضعيف 
نقش اختيار انسانى ، سهم خود را در ايفاى نقش به حداقل مى رسانند و تفكر براى ريشه يابى 

ارتباط علت و معلولى رويدادها را امرى بى فايده مى دانند.
دچار   ، شود  مى  خود  سرنوشت  در  بودن  اثر  بى  به  معتقد  كه  اى  جامعه   ، حالتى  چنين  در 

رخوت و فلج مداوم خواهد شد و اين يعنى پراكندن گرد سكون و متعاقبا ، مرگ پنهان..
كالم آخر:چگونه مى شود جامعه اى كه دست از تفكر كشيد ، به معنا و تعالى دست يازد ؟ 
چگونه مى تواند به ثمر نشستن آرزوهايش را در انتظار باشد؟ بيانديشيم                بيانديشيم                

بيانديشيم... 

نظرات
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چرا اوباما از گزينه نظامى عليه پيونگ يانگ استفاده نمى كند

تفاوت هسته اى شدن 
ايران و كره شمالى

صورتى  در  حتى  گويد  مى  آمريكا 
كره  اى  هسته  تاسيسات  بخواهد  كه 
تواند  نمى  ببرد،  بين  از  را  شمالى 
محل  كه  چرا  دهد،  انجام  را  اقدام  اين 
اختفاى بسيارى از آنها را نمى داند

ديپلماسى ايرانى: باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا تعهد كرده است 
دسترسى  از  جلوگيرى  براى  نظامى  گزينه  از  لزوم  صورت  در  كه 
ايران به سالح هسته اى استفاده كند. وى سال گذشته در گفت و گو 
با جفرى گلدبرگ در نشريه آتالنتيك اين نكته را خاطرنشان كرد كه 

كه  شرايطى  در  اما  زند.  نمى  بلوف  آمريكا  جمهور  رئيس  عنوان  به 
كره شمالى بدون هيچ اقدامى از سوى جامعه بين المللى سالح هاى 
هسته اى خود را يكى پس از ديگرى آزمايش مى كند، چگونه مى تواند 
اوباما را باور كرد؟ اين پرسش ناميمونى است كه در شرايط زمانى 

نامناسب كنونى در مورد دولت اوباما مطرح مى شود.

در  ناگهانى  طور  به  حالى  در  شمالى  كره  موشكى  آزمايش  سومين 
خبرگزارى هاى جهان انعكاس يافت كه آمريكا براى دور جديدى از 
ديپلماسى با ايران آماده مى شود. مذاكرات هسته اى ايران و گروه 
5+1 (آمريكا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان) براى 8 اسفند 
اين  در  نيز  واشينگتن  نمايندگان  و  شده  ريزى  برنامه  قزاقستان  در 
نشست با هيات مذاكره كننده ايرانى رو در رو خواهند شد. آنها پيش 
از اين اعالم كرده اند كه آماده اند در قزاقستان مذاكرات دوجانبه اى 
با طرف ايرانى داشته باشند اما تهران همچنان مى خواهد حسن نيت 

آمريكا را در عمل مشاهده كند.

البته باوجود تمامى موضع گيرى هايى كه اخير انجام شده، ناظران 
بين المللى سطح توقع اندكى از مذاكرات پيش رو دارند. با اين حال 
دولت اوباما اميدوار است دست كم اندكى از احتمال اقدام نظامى عليه 
ايران در آينده بكاهد. اما موضع تندتر تهران در زمانى كه كره شمالى 
تر  وخيم  به  تواند  مى  داده  انجام  را  خود  موشكى  آزمايش  سومين 

شدن اوضاع منجر شود.

موقعيت  دو  كه  باورند  اين  بر  آمريكا  دولت  سابق  و  كنونى  مقامات 
ايران  كه  صورتى  در  است.  متقاوت  يكديگر  با  شمالى  كره  و  ايران 
اين  مقاومت  افزايش  منزله  به  شمالى  كره  شدن  اى  هسته  كند  گمان 
شده  بزرگى  اشتباه  دچار  است،  المللى  بين  جامعه  برابر  در  كشور 
است. مقامات آمريكايى مى پذيرند كه باوجود غير قابل پذيرش بودن 

برنامه هاى هسته اى پيونگ يانگ، سياست مهار كره شمالى را دنبال 
كرده اند اما اين الگو در مورد ايران هسته اى صدق نمى كند. آنها در 
تشريح داليل اين موضع گيرى مى گويند: نخست، مهار كره شمالى، 
آنگونه كه آمريكا روسيه را در جريان جنگ سرد مهار كرد، امكان 
پذير است، اما مهار ايران هسته اى شدنى نيست. ژاپن و كره جنوبى 
چتر هسته اى آمريكا براى حمايت از خودشان را قبول كرده اند و 
به اين ترتيب با هسته اى شدن كره شمالى ريسك اندكى براى به راه 
افتادن چرخه هسته اى در آسيا وجود دارد. اما به نظر نمى رسد در 
امنيتى  هاى  تضمين   ، تركيه  و  مصر  سعودى،  عربستان  خاورميانه، 
آمريكا در برابر ايران هسته اى را بپذيرند و احتماال برنامه هاى هسته 

اى خود را كليد خواهند شد.

است،  زده  بحران  اكنون  هم  كه  اى  منطقه  كه  است  معنى  اين  به  اين 
به ناگاه با موجى از هسته اى شدن كشورها مواجه مى شود. به اين 
ترتيب سرعت هسته اى شدن خارج از كنترل خواهد بود و ريسك به 

راه افتادن جنگ هسته اى منطقه و جهان را تهديد خواهد كرد.

دوم اينكه موقعيتى كه كره شمالى در آن قرار دارد با ايران متفاوت 
و  نيست  اتمى  انرژى  المللى  بين  آژانس  عضو  شمالى  كره  است. 
اوباما  رسيدن  قدرت  به  از  پيش  را  خود  موشكى  آزمايش  نخستين 
انجام داده است. بنابراين زمانى كه اوباما رئيس جمهور آمريكا شد، 
كره شمالى هسته اى بود و سياست بر مبناى مهار اين كشور پيش 

يانگ،  پيونگ  شدن  اى  هسته  از  جلوگيرى  جاى  به  اوباما  رفت.  مى 
خلع سالح كره شمالى را دنبال مى كند. يك مقام عالى رتبه آمريكايى 
مى گويد، اين به معنى استراتژى به عقب راندن است كه در مقايسه 
با بازداشتن تهران از دستيابى به سالح هسته اى ، دشوار تر خواهد 

بود.

بخواهد  كه  صورتى  در  حتى  گويد  مى  آمريكا  دولت   اينكه،  سوم 
تاسيسات هسته اى كره شمالى را از بين ببرد، نمى تواند اين اقدام 
يك  داند.  نمى  را  آنها  از  برخى  اختفاى  محل  كه  چرا  دهد،  انجام  را 
مقام سابق كاخ سفيد مى گويد، اين در حالى است كه در مورد مكان 

تاسيسات هسته اى ايران اطالعات وسيعى وجود دارد.

و  آسيا  در  اى  منطقه  هاى  سياست  تفاوت  به  بايد  هم  آخر  دست 
اعالم  روشنى  به  اسرائيل   ، خاورميانه  در  كرد.  اشاره  خاورميانه 
كرده است كه از اقدام نظامى براى جلوگيرى از هسته اى شدن ايران 
استفاده مى كند. در صورتى كه اين اقدام انجام شود، آمريكا به طور 
خواسته يا ناخواسته درگير جنگى ديگر خواهد شد. اما در آسيا، حمله 
آمريكا به كره شمالى مى تواند به تحريك چين و افزايش بى ثباتى در 

اين قاره منجر شود.

به طور كلى مى توان گفت كه آمريكا اميدوار است چين كره شمالى را 
براى دست كشيدن از برنامه هاى هست هاى تسليحاتى، تحت فشار 
قرار دهد. پاسخ چين به آزمايش هسته اى كره شمالى بسيار قاطع و 
در عين حال بدون تعهد بود. به بيان ديگر دولت آمريكا تحريم هاى 
بيشترى را عليه كره شمالى اعمال خواهد كرد و به دنبال جلب حمايت 

چين در اين زمينه است.
منبع: تايم

كامرون در هند

سفر سه روزه ديويد كامرون به هند برايش دردسر ساز 
شد. اين سفر تجاري سه روزه، در بحبوحه مناقشه ايتاليا 
و هند درباره لغو خريد 12 فروند هلي كوپتر به ارزش 748 
ميليون دالر از شركت انگليسي- ايتاليايي «آگوستا وستلند» 
تحقيقي  و  بررسي  از  پس  مي شود  گفته  است.  شده  انجام 
در ايتاليا اعالم شد كه پورسانت هايي از طريق واسطه گران 
را  قرارداد  اين  هند  و  شده  پرداخت  معامله  اين  براي حفظ 
كنسل و تحقيقات پليسي خود را آغاز كرده است. سخنگوي 
دفتر مركزي تحقيقات مستقر در دهلي نيز اعالم كرده است، 
اين  از  بخشي  عنوان  به  جاري  هفته  اوايل  هندي  بازرسان 
درباره  ظن ها  سوء  حاال  اما  مي كنند.  سفر  ايتاليا  به  تحقيق 
قرارداد  براي  هند  مقامات  با  انگليس  نخست وزير  رايزني 
جديد افزايش يافته است. چرا كه كامرون هم به همراه يك 
هيات تجاري به هند سفر كرده و به دنبال حوزه هاي جديد 
وزير  نخست  است.  كشور  دو  ميان  سرمايه گذاري  براي 
روبه رشد  كشور  يك  هند  كه  است  معتقد  مي گويد  انگليس 
است و مي خواهد انگليس در اين زمان يكي از شركاي هند 
باشد. مقامات دو كشور تالش دارند روابط تجاريشان را 
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ميليارد پوند در سال 2015 برسانند.

اعتراض آلمان به بستن حساب 
دانشجويان ايرانى

، هفته نامه اشپيگل در گزارشى از بسته شدن حساب هاى 
بانكى دانشجويان ايرانى توسط بانك هاى دويچه، كومرتس 

و ديگر موسسات مالى آلمانى خبر داد.
و  بانك  كومرتس  بانك،  دويچه  گزارش،  اين  اساس  بر 
هاى  حساب  بستن  به  شروع  آلمانى  مالى  موسسات  ديگر 
دانشجويان ايرانى كرده اند و از گشودن حساب هاى جديد 

نيز خوددارى مى كنند.
مشتريان  است،  نوشته  خود  سايت  وب  در  نامه  هفته  اين 
ايرانى نامه هايى از اين بانك ها مبنى بر بسته شدن قريب 
الوقوع حساب هايشان دريافت كرده اند و هيچ دليلى براى 

اين تصميم به آنها ارائه نشده است.
در  ايرانى  مهاجران  سازمان  مقامات  از  يكى  باكليتچ  لوتز 
ها  شكايت  تعداد   ،2012 سال  نوامبر  از  كرد:  اعالم  برلين 
در مورد حساب هاى مسدود شده و خوددارى از گشودن 
اين  از  ايرانى  صدها  است.  يافته  افزايش  جديد  حساب 

اقدامات متاثر شده اند.
ها  حساب  اين  از  برخى  موجودى  گزارش،  اين  نوشته  به 
اين  صاحبان  به  پست  طريق  از  است.  يورو  هزار  از  بيش 
موجودى  توانند  مى  كه  است  شده  داده  اطالع  ها  حساب 
ديگر  موسسه  به  يا  بگيرند  تحويل  نقد  صورت  به  را  خود 

انتقال دهند.
اين بانك ها از ارائه داليل اين اقدامات خوددارى كردند، اما 
برخى موسسات مالى علت اين اقدامات را تحريم هاى غرب 

عليه ايران عنوان كردند. 
شركاى  فشارهاى  افزايش  علت  به  داد:  توضيح  باكليتچ 
حساب  تدريج  به  آلمانى  هاى  بانك  آمريكا،  در  تجارى 
مبادالت  آمريكا،  ديدگاه  از  بندند.  مى  را  ايرانى  مشتريان 

تجارى نبايد هيچ رابطه اى با ايران داشته باشد.
بستن پى درپى حساب هاى ايرانى ها حتى سبب شده است 
تا دولت آلمان نيز با اين بانك ها تماس بگيرد. اميلى هاربر 
يك مقام وزارت امور خارجه آلمان از طريق نامه به بانك 
ها اعالم كرده است كه حركت اين بانك ها در مسدود كردن 
حساب هاى بانكى شهروندان ايرانى پايه قانونى ندارد. وى 
گشايش  و  ها  حساب  مديريت  مجدد  بررسى  خواستار 

حساب هاى جديد شده است.
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كاهش روابط ميان دو كشور هم پيمان 
رفت و آمد و مبادالت تجارى از زمان تداوم آزمايش هاى هسته اى توسط كره 
شمالى ميان اين كشور و چين كاهش پيدا كرده و ديگر همچون گذشته نيست. 
روزنامه يو اس اى تودى در گزارشى درخصوص وضعيت روابط ميان چين و 
كره شمالى پس از آزمايش هاى هسته اى پيونگ يانگ مى نويسد: «مه صبحگاهى 
بر فراز آب هاى يخ زده رودخانه يالو در حال پديدار شدن است؛ جايى كه يك 
پل خرابه كه زمانى چين و كره شمالى را به هم متصل مى كرد، وجود دارد. يك 
سرباز كره شمالى با اوركت سبز و كاله نظامى به منظور نگهبانى مسيرى را 
باال و پايين مى رود. در مرز چين نيز دو سرباز مسلح به مسلسل به آن سوى 
مائو،  از  بزرگ  سفيد  و  سياه  عكس  يك  نزديكى  همين  در  شده اند.  خيره  مرز 
كره  بنيانگذار  سونگ،  ايل  كيم  با  كه  دارد  قرار  چين  كمونيست  حزب  بنيانگذار 
شمالى در حال دست دادن است. اما از زمانى كه كره شمالى به آزمايش هاى 
شد  محكوم  بين المللى  قوانين  نقض  عنوان  به  ملل  سازمان  توسط  كه  هسته اى 
ادامه داد، تجارت و رفت و آمد ميان دو كشور هم پيمان بسيار كم رنگ  شده 
است. ايبل ليو، 31 ساله مى گويد: ما زمانى از اينجا براى مدت يك روز به كره 
شمالى مى رفتيم اما اكنون ديگر چينى ها اجازه ورود به كره شمالى را ندارند. 
چين تحت فشار اروپا و آمريكا قرار دارد تا رژيم كره شمالى را كه به شدت 
وابسته به چين براى ادامه بقا است، مهار كند. انتصاب رهبر جديد چين يعنى 
شى جينگ پينگ اين اميد را به غرب داد كه اين كشور در نهايت كره شمالى را 
تحت فشار قرار خواهد داد تا به قطعنامه هاى سازمان ملل و توافق هاى امضا 
شده با آمريكا كه طى آنها به پايان دادن به برنامه هسته اى خود موافقت كرده 
پايبند باشد اما اين سوال مطرح است كه آيا چين مى تواند و يا اصال مى خواهد 
اين كار را انجام دهد. پكن به دنبال پرتاب موشك كره شمالى در ماه دسامبر 
با تحريم هاى سازمان ملل عليه اين كشور موافقت كرده و به آن راى داد اما 
مدير  اوسلين،  مايكل  است.  گرفته  را  شمالى  كره  عليه  جدى تر  اقدامات  جلوى 
بخش مطالعات ژاپن موسسه آمريكن اينترپرايز در شهر واشنگتن طى اظهارات 
چند روز پيش خود در مقابل كميسيون بررسى امنيت و اقتصاد ميان چين و 
آمريكا گفت: تعدادى از كارشناسان آمريكايى از جمله ناظران پرسابقه مربوط 
به چين معتقدند پكن در واقعيت نفوذى كم و نه چندان موثر بر پيونگ يانگ دارد.

وى افزود: ديگر كارشناسان نيز فرض مى گيرند كه پكن به اين تصميم رسيده 
شبه  در نيمه شمالى  كه  دمدمى مزاج  آمريكايى  ضد  رژيم  يك  وجود  كه  است 
ديگر  گزينه هاى  نسبت  به  كشور  اين  ژئوپلتيك  اهداف  براى  باشد  كره  جزيره 
ارجح تر است. چين مهم ترين شريك تجارى كره شمالى است، بيش از نيمى از 
اجناسى كه حكومت كره شمالى براى زنده ماندن به آنها نياز دارد يعنى غذا، 
سوخت و كاالهاى اساسى از بندر تجارى داندونگ وارد كره شمالى مى شود. 
اين بندر داراى 800 هزار چينى و چند هزار تبعه كره شمالى بوده و در استان 
ليائونينگ چين واقع است. برخى در اين شهر مى گويند كه كاهش تجارت نوعى 
ابراز خشم عمدى از سوى چين به پيونگ يانگ نسبت به تداوم برنامه هسته اى 
است. اخيرا گردشگران چينى كه يكى از معدود منابع ورود ارز به كره شمالى 
هستند از سفر به اين كشور از طريق اين شهر مرزى منع شده اند. اكنون تمام 
گردشگرانى كه قصد دارند به اين كشور منزوى سفر كنند تنها از طريق پيونگ 
ساله   29 هندى  گردشگر  يك  ردى،  ناگش  دهند.  انجام  را  كار  اين  بايد  يانگ 
كره  به  يانگ  پيونگ  طريق  از  بودند  مجبور  آمريكايى ها  فقط  زمانى  مى گويد 
شمالى بروند اما اكنون هر كسى كه مى خواهد به كره شمالى برود مجبور است 
به پيونگ يانگ سفر كند. ردى بايد راضى باشد از اينكه در اين روز مى تواند با 
پل مخروبه اى كه طى يك حمله هوايى نيروهاى آمريكايى در جريان جنگ كره 
براى  كه  شمالى  كره  ساحل  در  خلوت  شهربازى  يك  همينطور  و  شد  تخريب 
يعنى  شنبه  سه  روز  از  بيندازد.  عكس  شده  احداث  پولدار  توريست هاى  جذب 
داد  را  خود  آميز  موفقيت  هسته اى  آزمايش  خبر  رسما  شمالى  كره  كه  روزى 
تاكنون فضاى شهر داندونگ به رغم جشن هاى سال نوى چينى شاد نيست. به 
گفته محلى ها تعداد گردشگران كاهش يافته است. ليو چنگ، يك راننده تاكسى 
درآمد  وى  است.  بد  كار  و  كسب  براى  اين  داشت:  اظهار  داندونگ  در  محلى 
خود را تنها با نقل و انتقال گردشگران در شهر كسب مى كند. وى گفت: اغلب 
گردشگران مى خواهند به سمت شمال بروند. در شمال داندونگ رودخانه يالو 
باريك تر مى شود. مسافران در سمت چين دوست دارند به سمت شمال بروند تا 
از نزديك كشورى را كه جورج دبليو بوش عضو محور شرارت جهان خوانده، 
ببينند. حصارها و سيم خاردار نصب شده در مرز نشان دهنده اين است كه 
چرا به اين كشور كه در آن گرسنگى بسيار شايع و تكنولوژى هاى مدرن كمياب 
است، پادشاهى عزلت نشين مى گويند. اين شرايط اسفبار باعث جلب نظر افراد 
تا  مى كند  صرف  دالر  حدود 96  هزينه  با  را  روز  نصف  ليو  مى شود.  كنجكاو 
مسافران را به مكان هاى ديدنى ببرد. داندونگ بيش از 70 هتل دارد، يكى از اين 
هتل ها يك هتل چهار ستاره است كه براى قيمت 55 دالر، وعده داشتن بهترين 
چشم انداز در كره شمالى را مى دهد. يكى از جاهايى كه ليو معموال مشترى هاى 
خود را به آنجا مى برد ديوار بزرگ در هوشان است. اين دژ باستانى بر يك 
دهكده كره شمالى كه يك ناحيه كوچك با خانه هاى يك طبقه يك شكل به رنگ 
قهوه اى است، چشم انداز دارد. در داندونگ بر طبق برآورد ها حدود 20 تا 30 
هزار تبعه كره شمالى وجود دارند. برخى از آنها در كرانه هاى رودخانه يالو 
زندگى مى كنند و به طور غير قانونى حضور دارند و نمى توانند فرزندان خود 
را به مدرسه بفرستند. در برخى موارد مقامات چينى تبعه هاى كره شمالى را 
مجازات  با  احتماال  آنها  كه  جايى  مرز  ديگر  طرف  به  را  آنها  و  كرده  دستگير 
كه  هستند  نگران  برخى  مى گرداند.  باز  شد،  خواهند  روبه رو  وحشتناكى  حبس 
چين ممكن است تبعه هاى كره شمالى را دستگير كرده و به نشانه نارضايتى از 

اين كشور آنها را باز گرداند.»

فايننشال تايمز:

تا 6 ماه آينده از توافق 
با ايران خبرى نيست

دو دليل بنيادين وجود دارد كه نشان مى 
دهد مساله ايران در 18 ماه آينده وارد 

مرحله تصميم گيرى خواهد شد.
گذرد،  مى  ايران  اى  هسته  بست  بن  از  كه  اى  دهه  يك  در   
موارد متعددى پيش آمده كه تحليلگران و سياستمداران پيش 
بينى كرده اند كه اين بن بست شكسته خواهد شد يا اينكه 
يا  اسالمى  جمهورى  اى  هسته  تاسيسات  عليه  نظامى  اقدام 
دريافت امتياز هاى جدى از ايران وجود دارد. اما در تمامى 
اين  و  نبوده  صحيح  ها  بينى  پيش  اين  كه  شده  ثابت  موارد 
ديپلماسى بوده كه زمان بيشترى براى مانور دهى دريافت 

كرده است.

فرانسه،  انگليس،  (آمريكا،   1+5 گروه  و  ايران  كه  حالى  در 
چين، روسيه و آلمان) براى از سرگيرى مذاكرات در تاريخ 
هشتم اسفند ماه در قزاقستان آماده مى شوند، هيجان كمى 
در آستانه اين مذاكرات وجود دارد. هيچ كش انتظار ندارد 
باز  پر  دست  با  آلماتى  نشست  از  جهانى  هاى  ديپلمات  كه 
گردند.فايننشال تايمز، به نقل از كليف كاپچان، تحليلگر ارشد 
معنى  اين  به  روند  اين  اما  نويسد:  مى  اوراسيا  موسسه  در 
وى،  گفته  به  اند.  خاطرشده  آسوده  ها  ديپلمات  كه  نيست 
واقع  به  اوضاع  اينكه  از  پيش  اما  دارند  زمان  ها  ديپلمات 

وخيم شود، زمان زيادى ندارند.
اين در حالى است كه به گزارش اين روزنامه انگليسى دو 
دليل بنيادين وجود دارد كه نشان مى دهد مساله ايران در 

18 ماه آينده وارد مرحله تصميم گيرى خواهد شد.
نخست، ايران روز به روز به مرحله اى نزديك مى شود كه 
داشت  خواهد  وجود  اى  هسته  بمب  توليد  امكان  آن  از  پس 
نظامى  اقدام  با  باشند  قادر  اسرائيل  و  آمريكا  اينكه  بدون 
آن را متوقف كنند.به نظر مى رسد كه هنوز رهبران ايران 
در خصوص ساخت سالح هسته اى تصميم نگرفته باشند. 
برخى تحليلگران مى گويند در حال حاضر در صورتى كه 
ايران براى ساخت سالح هسته اى تصميم گيرى كند به دو 
ماه زمان نياز دارد. در صورتى كه آمريكا از تصميم ايران 
مطلع باشد مى تواند در مدت اين دو ماه اقدامى عليه برنامه 

در  گويند،  مى  كارشناسان  اما  دهد.  انجام  اى  هسته  هاى 
فاصله زمانى يك سال از حال حاضر اوضاع متفاوت خواهد 
بود. ايران هفته گذشته اعالم كرد سانتريفوژهاى بيشترى را 
در سايت غنى سازى نطنز نصب كرده است. اين اقدام ايران 
سالح  توليد  مرحله  در   ،2014 سال  تا  كه  كند  مى  قادر  را 
هسته اى قرار گيرد و در اين صورت بازه زمانى 2 ماهه نيز 

براى توليد بمب كوتاه تر خواهد شد.
براى  ايران  اى  هسته  هاى  برنامه  پيشرفت  سرعت  هرچند 
نيز  ديگرى  عامل  اما  است  كننده  نگران  اسرائيل  و  آمريكا 
ساز  سرنوشت  دورانى  به  را  آينده  ماه  كه 18  دارد  وجود 
تبديل مى كند و آن تاثير تحريم هاى بانكى و نفتى آمريكا و 

اروپا عليه ايران است.
برخى كارشناسان بر اين گمانند كه فشار تحريم ها مى تواند 
در تغيير موضع ايران موثر باشد. ديپلمات هاى اروپايى مى 
گويند، تحريم هاى نفتى اعمالى عليه ايران 46 ميليارد دالر از 
درآمد نفتى كشور كاسته است كه به منزله 8 درصد توليد 
ناخالص داخلى ايران است. از سوى ديگر ارزش ريال نيز 

در ماه هاى اخير 40 درصد كاهش يافته است.
اما با تمامى اين شرايط، آيا امكان توافق وجود دارد؟ اغلب 

كارشناسان بر اين باورند كه دست كم تا 6 ماه آينده توافق 
امكان پذير نيست.

نخست به اين دليل كه مقامات عالى تهران نمى خواهند پيش 
از برگزارى انتخابات رياست جمهورى مصالحه انجام دهند. 
دوره  پايان  از  پس  زمانى  در  دهند  مى  ترجيح  مقامات  اين 

رياست جمهورى محمود احمدى نژاد به مصالحه برسند.

آماده  دادن،  خرج  به  صبر  براى  متحدانش  و  آمريكا  دوم، 
شده اند. آنها مى خواهند ايران را به توافق ترغيب كنند. اما 
در عين حال با اين باورند با توجه به فشار تحريم ها، زمان 

به نفع ايران نيست.

سوم،اسرائيل به تنهايى براى اقدام پيشگيرانه عليه تاسيسات 
هسته اى ايران وارد عمل نمى شود. مقامات نظامى تل آويو 
اقدام  اين  در  توانند  نمى  آمريكا  حمايت  بدون  كه  دانند  مى 
موفق باشند . در نتيجه به نظر مى رسد اسرائيل نيز براى 

ارائه زمان بيشترى به ديپلماسى آماده شده باشد.
با اين حال اين مانوردهى ديپلمايتك نمى تواند تا ابد ادامه 
و  دهد  مى  ادامه  اى  هسته  پيشرفت  به  ايران  باشد.  داشته 
فشار تحريم ها نيز بيشتر مى شود. در اين بين بايد امتياز 

هايى به دو طرف ارائه شود.  

... ادامه از صفحه اول
بر انجام عمليات غنى سازى تاكيد دارد كه آمريكا و متحدانش 
درخواست هايى نظير تعطيلى سايت غنى سازى فوردو را 
مطرح مى كنند. از سوى ديگر آژانس بين المللى انرژى اتمى 
صلح  نتوانسته  هنوز  ايران  با  مذاكرات  ادامه  وجود  با  نيز 
آميز بودن برنامه هاى هسته اى ايران را تاييد كند.  عالوه 
بر اين درخواست يك ساله آژانس از ايران براى دسترسى 
نيز  تهران  شرق  جنوب  در  واقع  پارچين  نظامى  سايت  به 

همچنان بى پاسخ مانده است.
به اين ترتيب مى توان گفت كه بن بست همچنان ادامه دارد. 

برچسب  شده  سپرى  كه  سالى  هر  تقريبا   ،  2008 سال  از 
سالى حساس براى ايران را به همراه داشته است. سالى كه 
در آن يا ايران به سالح هسته اى دست مى يابد يا اينكه اقدام 
نظامى عليه تاسيسات هسته اى جمهورى اسالمى انجام مى 
شود. اما هيچ يك از اين پيش بينى ها تا كنون درست نبوده 

است.

آنچه حقيقت دارد اين است كه با گذشت هر سال بدون هر 
امنيت  متوجه  بيشترى  هاى  ريسك  ايران،  اى  هسته  مساله 

جهانى خواهد شد. 

بين الملل
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اقتصاد جهان 
نيازمند تكيه 

بيشتر بر 
جوانان است

ترجمه: بلود كريمي

معموال باعث  زياده روي  يا  «افراط  گفته:  افالطون 
مي شود.»  مخالف  جهت  در  تغيير  ايجاد  و  واكنش 
در  بيشتري  تغييرات  به  ما  كه  گفت  بايد  صادقانه 

2013 نياز داريم
 اشاره:

خانم كريستين الگارد، مدير عامل صندوق بين المللي 
پول، ضمن ارائه گزارش مختصري از وضع اقتصاد 
سال  در  را  جهان  اقتصادي  اولويت هاي  جهاني، 
2013 مطرح مي نمايند كه در زير با فرازهايي از آن 

آشنا مي شويم. 
وضع  عميقا  نگران  هم  هنوز  ما  همه  كه  مي دانم 
به  ايستاده ايم؟  كجا  ما   . هستيم  جهاني  اقتصاد 
شكرانه اقدامات سياسي اتخاذ شده در سال گذشته، 
و  بوديم  مالي  شرايط  در  ثبات سازي  شاهد  گاهي 
اينها  همه  اما  گرديد.  ايجاد  وقفه  كار  اين  در  گاهي 
هنوز  جهاني  اقتصاد  بهبود  نيستند.  خوبي  اخبار 
است.  باال  همچنان  اطميناني  بي  و  است  ضعيف 
در  پيش  ساعاتي  پول  بين المللي  صندوق  همچنانكه 
تنها  امسال  نمود،  اعالم  جهاني  اقتصاد  انداز  چشم 
5/3 درصد رشد اقتصاد جهاني را پيش بيني مي كنيم 
ندارد.  گذشته  سال  با  زيادي  تفاوت  ميزان  اين  كه 
كرده  پيدا  كاهش  است  ممكن  كوتاه مدت  فشارهاي 

باشند؛ ولي فشارهاي بلند مدت هنوز با ماست. 
آن  تكرار  و  كردم  خاطرنشان  اخيرا  كه  همان طور 
سقوط  از  ما  كه،  است  اين  نيست،  لطف  از  خالي 
بازگشتي  هرگونه  مقابل  در  بايد  ولي  يافتيم  رهايي 
به شرايط پيشين تالش نماييم. سال 2013 مي تواند 

سال سازندگي يا شكست باشد.
زدودن  براي  مي كنيم  درك  را  ضرورت  ما  همه 
اين  مورد نياز  سياسي  اقدامات  بايد  نااطميناني ها 
براي  معناست؟  چه  به  امر  اين  كنيم.  دنبال  را  كار 
منطقه يورو به اين معني است كه سيستم هاي ايمني 
اتحاديه  طريق  از  جلو  به  گردند،  حركت  عملياتي 
ضرورت  اما  سخت.  تعديل هاي  ادامه  و  بانكداري 
ويژه  به  تقاضا  از  حمايت  و  كشور  سطح  در  مالي 
اياالت  براي  پولي،  سياست هاي  بيشتر  تسهيل  با 
يكديگر  با  مشاركت  و  همكاري  معني  به  متحده، 
اشتباهات  از  بيشتر  اجتناب  و  ملي  منافع  جهت  در 
سياسي قابل اجتناب نظير عدم توافق براي افزايش 
به  دستيابي  ژاپن.  و  آمريكا  براي  و  بدهي  سقف 

توافق در خصوص كاهش بدهي ميان مدت.
ادامه  حال توسعه،  در  و  اقتصادهاي نوظهور  براي 
آشفتگي  مورد  در  نگراني ها  به رغم  كنوني  روند 
مداوم و فقدان اقدام قاطع در اقتصادهاي پيشرفته، 
آسيب  برخي  است.  متفاوت  زيادي  حد  تا  شرايط 
پذيرتر از ديگران هستند؛ ولي آنها نياز به بازسازي 
براي  اخير  سال هاي  در  كه  دارند  سياسي  فضاي 
لذا  است.  گرفته  قرار  مورداستفاده  بحران  كاهش 

اينها اولويت هاي كوتاه مدت هستند.
حدودي  تا  مي خواهم  داووس  در  اينجا  در  اما 
در  جهاني  اقتصاد  كه  بلندتري  افق  به  گسترده تر 
طول  در  شكل مي گيرد، نگاه كنم.  مقابل چشمانمان 
چند ماه گذشته، از بسياري از مناطق نوظهور جهان 
در آفريقا، آسيا، خاورميانه و آمريكاي التين ديدن 
بسيار  جهان  آنها  منظر  از  كه  بگويم  بايد  و  كردم 
متفاوت به نظر مي رسد. دنياي چالش ها است و در 
عين حال دنيايي پويا و انعطاف پذير مي باشد. سوال 
بسيار مهم اين است چگونه مي توان مطمئن شد كه 
همگرا  سرعت  به  رشد  كنند،  قوت  با  مناطق  تمام 
 شوند و در  بر آوردن آمال و آرزوهاي مردم خود 

موفق  شوند؟
از  برخي  است  الزم  سوال،  اين  به  پاسخ  براي 

روندهاي بزرگ آينده ساز تشريح گردند. بسياري 
از رهبران فكري دنيا از جمله در اين مجمع اقتصاد 
جهاني روي اين موضوع تعمق دارند. من چهار نكته 

محوري را متذكر مي شوم:
فردي،  توانمندسازي  براي  فزاينده  تقاضاي  الف) 
جامعه  يك  تشكيل  رشد  به  رو  حس  و  زنان  شامل 

واحد جهاني
در  اقتصادي  و  سياسي  قدرت  مجدد  تخصيص  ب) 
سراسر جهان. به عنوان مثال تا سال 2025 دو سوم 
جمعيت جهان در آسيا زندگي خواهند كرد، اين امر 
مي تواند به همكاري بيشتر يا تنش و رقابت بيشتر 

منجر گردد.
افزايش  شناختي،  جمعيت  در  لرزه اي  تغيير  ج) 
نوظهور  مختلف  مناطق  در  جوان  جمعيت  ناگهاني 
نسبت به جمعيت ميانسال در جاهاي ديگر. شصت 
زير  آفريقا  شمال  و  خاورميانه  جمعيت  از  درصد 
صحراي  جنوب  در  ميزان  اين  دارند،  قرار  سال   30
فرصت  يك  يا  مجددا  است.  درصد  هفتاد  آفريقا 

بزرگ يا منبع بي ثباتي.
آب  تغيير  و  منابع  كمبود  از  فزاينده  د)آسيب پذيري 
و  اقتصادي  عمده  اختالالت  پتانسيل  با  هوايي،  و 

اجتماعي.
جهان  سوي  به  را  راهمان  مي توانيم  چگونه  ما  پس 
آتي باز كنيم؟ پاسخ به اين سوال  چندان آسان نيست. 
پس از كجا بايد آغاز كرد؟ فكر مي كنم با پيشروي 
نسل جديد آغاز مي شود. در دنيايي به مراتب پاك تر، 

صميمي تر و به هم وابسته تر از هميشه در تاريخ.
اين نسل جديد متفاوت مي انديشد. نسلي است كه از 
ابتدا دموكراسي را تجربه مي كند و دسترسي جهاني 
به رسانه اجتماعي دارد. مقياس را ببيند: فيس بوك 
و توئيتر به ترتيب حدود يك ميليارد و 500 ميليون 
و  سومين  بودند  كشور  اينها  اگر  دارند.  كاربر 
مي شدند.  محسوب  دنيا  بزرگ  كشور   چهارمين 
شايد بتوانيم زمينه موفقيت آتي را با پذيرش برخي 
فراهم  جديد  نسل  اين  ظهور  حال  در  ارزش هاي  از 
سازيم. اجازه دهيد به سه تا از اين ارزش ها اشاره 

كنم.

صداقت و روشني بيشتر
اين نسل يك نسل جهاني و روشن است. كه با فكري 
مواجه  مشترك  جهاني  جامعه  ايده  با  روشن  و  باز 

مي شود.
از يك جهت، اين واقعا يك درس قديمي براي عصر 
جديد است كه وقتي كشورها فراتر از منابع ملي شان 
را  جهان  وضعيت  كه  مي آيند  گرد هم  و  مي انديشند 
بهبود بخشند، همه برنده مي شوند. اين همان دليلي 
در  پول  بين المللي  صندوق  آن  مبناي  بر  كه  بود 
ايفاي  راهنما  يك  عنوان  به  و  شد  پايه گذاري   1944
نقش كرده است. در واقع اين اصل امروزه مهم تر از 
هميشه است. در اين دوره از جهاني شدن،  همكاري 
بايد در ذهن سياست گذاران نهادينه شود، همان طور 
دنيايي  اين  ديديم،  بحران  طول  در  روشني  به  كه 
بازار  يا  منطقه  يك  در  اقتصادي  بي ثباتي  كه  است 
داشته  جهان  سراسر  در  فوري  پيامدهاي  مي تواند 

باشد.

عادات و غرايز در مقابل تغيير بسيار مقاوم هستند. 
مى كنند  سعى  ابتدا  كشورها  بحران،  با  مواجهه  در 
به  عقب نشينى  با  را  خود  روحيه  و  احساسات 
آسايش جذاب در حياط خلوت خود بهبود بخشند. 
آنها با وسوسه هاى هميشگى تنها به منافع ملى خود 
موانع  ايجاد  و  ارزش ها  كاهش  با  و  مى كنند  فكر 

تجارى و اشتياق براى محافظت از موسسات مالى 
طرز  يك  اين  مى كنند.  تالش  ديگران  هزينه  با  خود 
اقتصاد  يك  براى  نامناسب  و  غلط  و  نادرست  فكر 

جهانى مدرن است. 
در مقابل بازبودن و از بين بردن موانع تجارى ثابت 

كرده است كه كارآمدتر بوده است. 
مالى  و  تجارت  يكپارچگى  مورد  در  ويژه  به  من 
بگيريد،  نظر  در  را  آسيا  مثال  عنوان  به  مى انديشم. 
در  فوق العاده اي  پيشرفت  كه  است  منطقه اى  اين 
يكپارچگي تجاري داشته است � تجارت در آسيا در 
طول دهه گذشته سه برابر شده و تجارت منطقه اى 
سريع تر  حتى  آسيايى  نوظهور  كشورهاى  بين  در 

رشد نموده است. 
اما در يكپارچگى و ادغام مالى عقب مانده است. به 
قدر كافى از پس انداز خود براى سرمايه گذارى آتى 
بهره  نمى برد. با اين حال، مزيت هاى يكپارچگى مالى 
تقاضاى  افزايش  با  مى تواند  است.  روشن  آسيا  در 
داخلى و كمك به شركت هاى كوچك در دستيابى به 
اعتبارات، زندگى مردم را ارتقا دهد. مى تواند با ارائه 
نامطلوب،  تحوالت  مقابل  در  بيشتر  بيمه  تامين  و 
شامليت  به  كمك  با  مى تواند  نمايد.  ايمن  را  اقتصاد 

مالى نابرابرى را كاهش دهد. 
نيز  آفريقا  و  خاورميانه  جمله  از  ديگر  مناطق 
اين  گردند.  منتفع  بيشتر  يكپارچگى  از  مى توانند 
مناطق مى توانند با بازكردن درب هاى خود به روى 
از  استقبال  و  تجارى  موانع  بردن  بين  از  و  جهان 
و  آورند  دست  به  چشمگيرى  منافع  سرمايه گذارى 
اقتصاد  باال،  بهره ورى  امن  دايره  در  ترتيب  اين  به 
در  بيشتر  انعطاف پذيرى  و  يافته  بهبود  و  متنوع 

مقابل حوادث خارجى مصون بمانند. 
كشورهاي واقع در شمال غرب آفريقا را به عنوان 
مثال در نظر بگيريد، اين كشورها هر كدام به خودى 
يك  همديگر  با  ولى  هستند؛  كوچك  كشوري  خود 
مى دهند  تشكيل  ميليونى  جوش 90  و  پرجنب  بازار 

و نيز امكانات بى شمارى ارائه مى دهند. 
اروپا  از  نوع  اين  از  يكپارچگى  بزرگ ترين  احتماال 
ناشى مى شود. اگر خالصه اخبار مربوط به بحران 
كه  مى بينند  را  منطقه اى  كنيد،  مرور  را  اروپا  منطقه 

در كانون فرآيند تاريخى يكپارچگى قرار دارد. 
آري، اقتصاد اروپا با مشكالت جدي روبه رو است 
بانكي  و  مالي  عميق تر  اتحاد  گردند،  عنوان  بايد  كه 
دود  از  در  هاله اي  سرنوشت  اما  است.  جمله  آن  از 
و مه قرار دارد؛ اما من به يك دليل نسبت به آينده 
مسير  در  كه  است  اين  آن  و  هستم  خوشبين  اروپا 

اصالحات، يكپارچگي و نوين سازي قرار دارد.
مشاركت و جامعيت قوي تر

دهيد برگرديم به آنچه كه من دومين آرمان  اجازه 
مي دانم:  جهاني  جديد  اقتصاد  و  جديد  نسل  اصلي 
مايك  دنياي  قوي تر:  جامعيت  و  مشاركت  يعني 

جهان مشاركتي است. نسل جديد خواستار فرصت 
براي  عدالت  و  تحمل،  احترام  بر  و  است  همه  براي 
همه اصرار مي ورزد. برخي از حوادث اخير بيانگر 
همين مطلب است،  از آرزوهاي مردم در خيابان هاي 
تا  بيشتر  فرصت  و  كرامت  براي  عربي  كشورهاي 
به  دستيابي  براي  هندي  جوان  زنان  دليرانه  فرياد 
زنان  قلبي  آرزوي  و  برابري  و  پرورش  و  آموزش 
نمونه ها  اين  از  عدالت  و  احترام  كسب  براي  هندي 
مساله   اين  يابند.  تحقق  بايد  خواسته ها  اين  است. 
براي سياست گذاران اقتصادي چه معنايي دارد؟ به 
اين معني است كه ما در زندگي اقتصادي بر عدالت 
بيشتر و شمول بيشتر نيازمنديم اين ابعاد متعددي 
همه  البته  است.  مربوط  رشد  به  آن  مركز  در  دارد. 
مي دانيم كه ديگر كافي نيست صرفا بر رشد تمركز 
رفاه  ارتقاي  براي  مردم  همه  مشاركت  به  ما  نمايم 
زماني  كه  همان طور  نيازمنديم.  اقتصادي  رونق  و 
اين  ما  پيشرفت  «آزمون  مي گفت  روزولت  فرانكلين 
هستند  دارا  بيشتر  كه  آنهايي  فراواني  به  كه  نيست 
بيفزاييم، بلكه اين است كه به قدر كافي براي آنهايي 

كه فقيرتر هستند فرصت و امكانات ايجاد كنيم.»
رشد فراگير مطمئنا  بزرگ ترين نگراني سياست گذاران 
است. تعجبي ندارد وقتي كه تازه ترين مطالعه مجمع 
جهاني اقتصاد «نابرابري شديد درآمد» را باالترين 
نابرابري  مي كند.  قلمداد  آتي  دهه  در  جهان  ريسك 
كه  معتقدم  است.  جامعه  و  رشد  مخرب  شديد 
جامعه اقتصاد و سياست گذاري براي مدتي طوالني 
نابرابري را دست كم گرفته اند. اكنون همه ما از جمله 
هر  كه  داريم  بهتري  درك  پول  بين المللي  صندوق 
چه توزيع برابر درآمد بيشتر باشد به ثبات بيشتر 
اقتصادي، رشد مستمر اقتصادي و جوامع سالم تر 
با اطمينان و انسجام بيشتر دست مي يابيم. پژوهش 

اين امر را تاييد مي كند.
در  چگونه  كه  است  اين  است  روشن  كمتر  آنچه 
عمل به رشد فراگير دست يابيم؟ مطمئنا  دسترسي 
شروع  نقطه  مناسب  پرورش  و  آموزش  به  جهاني 
سياست هايي  آن  از  فراتر  است.  انكاري  غيرقابل 
گسترش  اجتماعي،  تامين  قوي  سيستم هاي  چون 
حداقل  موارد  برخي  در  و  اعتبارات  به  دستيابي 
رشد  اينها،  از  مهم تر  بود.  خواهند  مفيد  دستمزدها 
فراگير بايد رشدي غني از اشتغال باشد. ما براي كار 
به رشد نياز داريم و براي رشد به كار نيازمنديم. در 
حال حاضر 202 ميليون نفر به دنبال شغل هستند 
شمول  دارند.  سن  سال  زير 24  بيكاران  دوپنجم  و 
جنسيت بسيار مهم مي نمايد و صادقانه بايد گفت كه 
اين امر غالبا  توسط سياست گذاران ناديده انگاشته 
مي شود. در دنياي امروز ديگر قابل قبول نيست كه 
زنان را از دستيابي به ظرفيت هايشان منع كرد. قابل 
توجه است كه 70 درصد هزينه هاي مصرفي جهاني 

توسط زنان كنترل مي شود.
تمام مطالعات به منافع اقتصادي ناشي از مشاركت 
كامل زنان در نيروي كار، در اقتصاد و در جامعه 
اشاره دارند. يك مطالعه جديد برآورد مي كند كه با 
افزايش اشتغال زنان به سطح اشتغال مردان، توليد 
ناخالص داخلي به طور چشمگيري افزايش مي يابد- 
 9 ژاپن  در  درصد،   5 متحده  اياالت  در  افزايش  اين 
هند 27  در  درصد،  جنوبي 10  آفريقاي  در  درصد، 
مي شود.  پيش بيني  درصد   34 مصر  در  و  درصد 
نكته  برداريم.  زنان  مسير  از  را  موانع  تمام  بايد  ما 
ديگري كه در مورد شامليت بايد ذكر كرد اين است 
مشترك  مسووليت  از  بزرگ تري  احساس  به  ما  كه 
كه  ميراثي  از  بايد  ما  هستيم.  نيازمند  نسل ها  بين 
براي نسل هاي بعد از خودمان به جا مي گذاريم آگاه 
باشيم. بدهي عمومي يكي از اين ميراث ها است كه 
در حال حاضر در حدود 110 درصد توليد ناخالص 
داخلي در بين اقتصادهاي پيشرفته است كه باالترين 
نسل  به  ما  است.  دوم  جهاني  جنگ  زمان  از  ميزان 
بعدي مديونيم كه برنامه هاي معتبري را براي كاهش 

اين بار بر گرده آنان جايگزين نماييم.
اهميت تر  با  بسيار  حتي  آب و هوايي  تغيير  موضوع 
چالش  بزرگ ترين  مراتب  به  من  نظر  به  كه  است 
عمل  اتخاذ  بدون  مي باشد.   21 قرن  اقتصادي 
ما  لذا  است.  خطر  در  هم  ما  سياره  آينده  متمركز، 
به رشد نيازمنديم، اما رشد سبز هم نياز داريم كه 

پايداري محيط زيست را رعايت مي كند.

پاسخگويي بهتر
برگرديم به سومين و آخرين اصل من در خصوص 
نسل  بهتر.  پاسخگويي  يعني  جديد  جهاني  اقتصاد 
حكومت  خواستار  است،  شفافيت  خواستار  جديد 
خوب است و ما بايد پاسخگو باشيم. نقش فناوري 
ادامه صفحه بعد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

افزايش قيمت گاز در بازار 
اروپا و آسيا

غالمعلي رحيمي - مهديه علوي *

قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار انگليس (NBP) طي دوره 28 
ژانويه تا 4 فوريه 2013 به ميزان 29 سنت (2/8 درصد) افزايش يافته 
و از 37/10 دالر در هر ميليون بي.تي.يو تا 66/10 دالر در هر ميليون 

بي.تي.يو رسيده است. 
همچنين قيمت تك محموله LNG در بازار شمال شرق آسيا طي دوره 
مذكور از يك روند افزايشي برخوردار بوده و با 40 سنت افزايش 
(1/2 درصد)، از 19 دالر در هر ميليون بي.تي.يو تا 40/19 دالر در 

هر ميليون بي.تي.يو افزايش يافته است.

از سوي ديگر، قيمت هاي تك محموله گاز طبيعي در بازار آمريكا طي 
هفته منتهي به 13 فوريه به دليل كاهش مصرف گاز طبيعي آمريكا 
(عمدتا در بخش خانگي و تجاري) به ميزان 44/8 درصد و افزايش 
توليد گاز طبيعي معادل 63/0 درصد در هفته منتهي به 13 فوريه ( 
آمريكا  طبيعي  گاز  عملياتي  زيرزميني  ذخاير  سطح  كاهش  به رغم  و 
معادل 157 ميليارد فوت مكعب طي هفته منتهي به 8 فوريه)، از يك 

روند كاهشي برخوردار بود.

بر اين اساس، قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار هنري هاب از يك 
روند كاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 39/3 دالر در هر 
ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 فوريه ، با 11 سنت (24/3 درصد) كاهش 
تا 28/3 دالر در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 13 فوريه كاهش يافت. 
قيمت تك محموله گازطبيعي در بازار شيكاگو نيز طي دوره مذكور 
از يك روند كاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و از 50/3 دالر 
در هر ميليون بي.تي.يو تا 38/3 دالر در هر ميليون بي.تي.يو كاهش 
يافت. قيمت تك محموله گاز طبيعي در بازار نيويورك از يك روند 
كاهشي همراه با نوسان شديد برخوردار بوده و ابتدا از 97/7 دالر در 
هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 7 فوريه با 53/12 دالر (2/157 درصد) 
فوريه  تاريخ 8  در  يو  تي  بي  ميليون  هر  در  دالر  تا 50/20  افزايش 
افزايش يافت، ولي مجددا با 4/14 دالر(24/70 درصد) كاهش تا سطح 
10/6 دالر در هر ميليون بي تي يو در تاريخ 13 فوريه 2013 كاهش 
آتي هاي   ) آمريكا  بورس  بازار  در  طبيعي  گاز  آتي هاي  قيمت  يافت. 
ماه اول براي تحويل در ماه مارس) طي دوره 11 الي 15 فوريه از 
يك روند كاهشي همراه با نوسان برخوردار بوده و ابتدا از 279/3 
دالر در هر ميليون بي.تي.يو تا 306/3 دالر در هر ميليون بي.تي.يو 
در تاريخ 13 فوريه افزايش يافت، ولي مجددا تا سطح 153/3 دالر در 
هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 15 فوريه كاهش يافت. از سوي ديگر، 
تحويل  براي   (ICE)لندن بورس  بازار  در  طبيعي  گاز  آتي هاي  قيمت 
در ماه مارس، از يك روند افزايشي همراه با نوسان برخوردار بوده 
و از 2305/10 دالر در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 11 فوريه تا 
2776/10 دالر در هر ميليون بي.تي.يو در تاريخ 15 فوريه افزايش 
يافت. مصرف گاز طبيعي آمريكا در هفته منتهي به 13 فوريه نسبت 
در  كه  است  يافته  كاهش  درصد  ميزان 44/8  به  آن  از  قبل  هفته  به 
تجاري  و  خانگي  و  صنعت  نيروگاهي،  بخش هاي  مصرف  ميان  اين 
به ترتيب با 39/3 درصد، 08/3 درصد و 73/12 درصد كاهش همراه 
بوده است. ميزان كل تقاضاي گاز طبيعي در مقايسه با هفته منتهي 
به 6 فوريه 31/8 درصد كاهش نشان مي دهد. طي دوره 6 الي 13 
فوريه ميزان واردات گاز طبيعي آمريكا از طريق خط لوله از كانادا 

 05/13 و  كاهش  درصد   96/2 ميزان  به  ترتيب  به   LNG واردات  و 
واردات  و  كانادا  از  طبيعي  گاز  واردات  است.  يافته  افزايش  درصد 
LNG در مقايسه با ميزان مشابه سال قبل به ترتيب 22/13 درصد و 
99/73 درصد كاهش نشان مي دهد. توليد بازاري گاز طبيعي آمريكا 
طي دوره مذكور در حدود 63/0 درصد افزايش داشته است كه در 
مقايسه با ميزان مشابه سال قبل معادل 87/1 درصد بيشتر است. بر 
گاز  چرخشي  حفاري  دكل هاي  تعداد  بيكر،  موسسه  گزارش  اساس 
كه  است  بوده  دكل  فوريه 425   8 به  منتهي  هفته  در  آمريكا  طبيعي 
در مقايسه با هفته قبل از آن به ميزان 3 دكل كاهش نشان مي دهد. 

توليد  شامل  (كه  نفت  بخش  در  حفاري  دكل هاي  تعداد  همچنين 
گازهاي همراه نفت نيز مي شود) طي دوره مذكور به ميزان 2 دكل 
كاهش يافته و در سطح 1330 دكل فعال قرار گرفته است. بر اساس 
زميني  زير  ذخاير  ميزان  آمريكا  انرژي  اطالعات  اداره  برآوردهاي 
عملياتي گاز طبيعي آمريكا طي هفته منتهي به 8 فوريه 2527 ميليارد 
ميليارد  از 157  بيش  آن  از  قبل  هفته  به  نسبت  كه  بود  مكعب  فوت 
فوت مكعب كاهش يافته است. اين ذخاير به ميزان 270 ميليارد فوت 
مكعب كمتر از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 فوريه بوده و به 
ميزان 348 ميليارد فوت مكعب (16 درصد) بيشتر از متوسط 5 سال 
گاز  زميني  زير  ذخاير  متوسط  ميزان  است.  گذشته (-2012 2008) 
بوده  مكعب  فوت  ميليارد   2179 گذشته  سال   5 طي  آمريكا  طبيعي 
است. در منطقه شرق، ميزان ذخاير طي هفته منتهي به 8 فوريه نسبت 
به هفته قبل از آن به ميزان 116 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و 
در سطح 1187 ميليارد فوت مكعب قرار گرفته است و به ميزان 94 
ميليارد فوت مكعب (8/6 درصد ) از متوسط 5 سال گذشته اين منطقه 
بيشتر است. ذخاير در منطقه توليدي ( آالباما، آركانزاس، كانزاس، 
لوئيزيانا و.... ) به ميزان 185 ميليارد فوت مكعب باالتر از متوسط 5 
سال گذشته اين منطقه يعني 775 ميليارد فوت مكعب بوده و نسبت 
به هفته قبل از آن به ميزان 33 ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در 
زير  ذخاير  سطح  است.  گرفته  قرار  مكعب  فوت  ميليارد   960 سطح 
فوت  ميليارد  ميزان 102  به  توليد  منطقه  طبيعي  گاز  عملياتي  زميني 
مكعب (6/9 درصد) از ميزان مشابه سال قبل در تاريخ 8 فوريه 2012 
غرب آمريكا  زير زميني گاز طبيعي منطقه  ذخاير  كمتر است. سطح 
طي هفته منتهي به 8 فوريه 2013 نسبت به هفته قبل از آن به ميزان 8 
ميليارد فوت مكعب كاهش يافته و در سطح 380 ميليارد فوت مكعب 
قرار گرفته است كه معادل 69 ميليارد فوت مكعب باالتر از متوسط 
5 سال گذشته اين منطقه است. به طور كلي سطح ذخاير زير زميني 
عملياتي گاز طبيعي آمريكا كه معادل 2526 ميليارد فوت مكعب است، 

در محدوده تاريخي 5 سال گذشته قرار دارد.
*كارشناسان بازار انرژي

منبع: سايت موسسه مطالعات بين المللي انرژي

ناشي  شهروندان  قدرت  اين  كنيد.  مالحظه  تغيير  ايجاد  در  را  اطالعات 
زد،  جرقه  خاورميانه  در  را  مردم  دگرگوني  كه  بود  اجتماعي  رسانه  از 
سياست گذاران اياالت متحده را مجبور ساخت درخصوص پرتگاه مالي 
مصالحه نمايند و سياست گذاران چيني را وادار ساخت سطوح آلودگي 
فناوري  به  دسترسي  مي توانند  دولت ها  البته  نمايند.  منتشر  روز  به  را 
اطالعاتي را محدود سازند يا تالش نمايند جريان آن را به تاخير اندازند؛ 
به  جزرومد  دهد  فرمان   Canute شاه  كه  است  آن  مثابه  به  اين  ولي 
وقوع نپيوندد! پاسخگويي واقعا يك خيابان دوطرفه است، موسسات بايد 
پاسخگوي شهروندان باشند ليكن شهروندان هم بايد دانش، تحصيالت 
مسووليت  اين  دارد.  نگه  پاسخگو  را  آنها  تا  باشند  داشته  آموزش  و 
متقابل است. همه اينها در زندگي اقتصادي به چه معنا است- در بخش 
عمومي، در بخش خصوصي و همچنين موسسات بين المللي؟ در بخش 
است  اقتصادي  موفقيت  بسترساز  خوب  دولت  كه  آموختيم  ما  عمومي، 
اجرا  و  نمي آيند  وجود  به  خوب  سياست هاي  قوي،  موسسات  بدون 
بايد  آنها،  سرور  و  آقا  نه  باشد  مردم  خدمتگزار  بايد  دولت  نمي شوند. 
بخش  حركت  براي  را  فضايي  و  نمايد  فراهم  را  آنها  اساسي  نيازهاي 
باشد.  پاسخگو  است  الزم  هم  بخش خصوصي  نمايد.  ايجاد  خصوصي 
همچنين  آن  هدف  باشد،  صرفا  سود  نمي تواند  خصوصي  بخش  هدف 
پيشبرد  براي  نو  ايده هاي  توسعه  و  شغل  ايجاد  ارزش آفريني،  بايد 
اقتصاد باشد. منافع طبقاتي و منافع ناشي از معامالت داللي معموال مانع 
پاسخگويي مي شوند. همان طور كه همه ما مي دانيم بحران اقتصاد جهاني 

در بسياري جهات بحران حكومت بود و منشأ آن در بخش مالي قرار 
داشت كه بسياري از فعاليت ها را پنهان كرده و منافع كوتاه مدت خود را 

بر حمايت از اقتصاد واقعي مقدم شمرده بود.
واكنش  معموال باعث  زياده روي  يا  «افراط  گفت:  افالطون  كه  همان طور 
به  ما  كه  گفت  بايد  صادقانه  مي شود.»  مخالف  جهت  در  تغيير  ايجاد  و 
تغييرات بيشتري در 2013 نياز داريم. انجام اصالحات بخش مالي بايد 
شدن  رقيق  تعهد،  افول  از  زيادي  نشانه هاي  شاهد  ما  باشد.  اولويت  در 
مي توانيم  هستيم.  رهيافت ها  در  بي ثباتي  و  اجرا  در  تاخير  اصالحات، 
و  نقدينگي  استانداردهاي  و  سرمايه  بيشتر  تضعيف  ببينيم،  را  خطرات 
كه  داريم  نياز  مالي اي  بخش  به  ما  كليدي،  حوزه هاي  در  اندك  پيشرفت 
پاسخگوي اقتصاد واقعي باشد. بخشي كه ارزش بيفزايد نه اينكه آن را 
از بين ببرد. نكته آخر در مورد پاسخگويي اينكه همچنين به موسسات 
بايد  هم  ما  مي شود.  مربوط  پول  بين المللي  صندوق  مانند  بين المللي 
باشيم.  بزرگ تر  پذيري  مسووليت  براي  جديد  ضرورت هاي  پاسخگوي 
لذا تالش مي كنيم با شفافيت بيشتر نظر همه ذي نفعان را جلب نماييم. با 
توجه به تغييرات عميق در اقتصاد جهاني، با انجام اصالحات در خودمان 
به پيش مي رويم تا تمام كشورها در اداره موسسه سهم عادالنه داشته 
باشند. ما نيز خدمتگزاريم و نه تنها در مقابل 118 كشور عضو پاسخگو 
هستيم بلكه خود را در مقابل مردم اين كشورها نيز پاسخگو و مسوول 

مي دانيم. 
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كارگردان افتتاحيه المپيك لندن 
چهره برتر سال شد

عنوان  به  لندن  المپيك  افتتاحيه  مراسم  كارگردانى  براى  بويل  دنى 
لندن  استيج  واتسون  جوايز  اهداى  مراسم  در  سال  تئاتر  چهره 

معرفى شد. 
 به نقل از آسوشيتدپرس، نمايش تماشايى بويل از تاريخ بريتانيا و 
فرهنگ اين سرزمين در افتتاحيه المپيك لندن موفق شد همه رقبايى 
رقبا  اين  بگذارد.  سر  پشت  داشتند،  وجود  جايزه  اين  براى  كه  را 
«رويايى  موزيكال  نمايش  و  شكسپير  از  جهان»  تا  «جهان  شامل 
در سر دارم» سوزان بويل بود. در اين مراسم مايكل بال و ايملدا 
استانتون جايزه بهترين بازيگر مرد و زن نقش موزيكال را بردند كه 
از جمله پنج جايزه اى بود كه نصيب نمايش «سويينى تاد» شد. اين 
جايزه  موزيكال،  نمايش  جايزه  سوندهايم  استفن  موزيكال  نمايش 
مارك  براى  نور  طراحى  جايزه  و  كنت  جاناتان  براى  كارگردانى 
هندرسون را نيز برد. وپرت اورت نيز به عنوان بهترين بازيگر براى 
شريدان  و  يهودا»  «بوسه  نمايش  در  وايلد  اسكار  نقش  در  بازى 
اسميت نيز به عنوان بهترين بازيگر زن براى ايفاى نقش در نمايش 
در  بازى  براى  نيز  كمدين  فراى  استفن  شدند.  انتخاب  گابلر»  «هدا 
«شب دوازدهم» شكسپير به عنوان بهترين بازيگر نقش مكمل انتخاب 

شد. 

عكس العمل ناشران آلمان 
نسبت به كناره گيرى پاپ

مى كند.  كناره گيرى  مقامش  از  فوريه  اواخر  شانزدهم  بنديكت  پاپ 
انتشار اين خبر از رم دنيا را تكان داد. با اين وصف ناشران آلمان 

مقابل اين خبر موضع محتاطانه اى اختيار كردند.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران (ايبنا) به نقل از خبرگزارى آلمان، 
از قرار معلوم انتشارات پاتلوخ نخستين انتشاراتى است كه به اين 
خبر كه از رم منتشر شده واكنش نشان مى دهد. اندكى پس از آن 
كه خبر استعفاي پاپ به مقر اين انتشارات مونيخى رسيد، مشخص 
بود كه انتشارات دو كتاب «قدرت و ناتوانى در واتيكان» اثر كريستا 
شانزدهم  بنديكت  پاپ  توفان-  برابر  و «در  رايسويتس  فون  كرامر 
و كليساى او -2013 2005» نوشته الكساندر كيسلر را جلو خواهد 
به  را  كتاب ها  اين  سرعت  به  كه  كرده  اعالم  پاتلوخ  اكنون  انداخت. 
چاپ خواهد رساند و آن ها را در تاريخ 14 مارس (24 اسفند) روانه 

كتابفروشى ها خواهد كرد. 

انتشارات  و  پاپ  كتاب هاى  ناشر  هردر،  انتشارات  بين  اين  در  اما 
اين  قبال  در  واكنشى  چه  كه  نگرفته اند  تصميم  هنوز  الريخ  سن 
مساله نشان دهند. در اين بين مانوئل هردر مدير انتشارات هردر 
نشده  غافلگير  پاپ  استفاى  خبر  از  كه  كرد  اعالم  گفت وگويى  در 
است. او حدس مي زده كه چنين اقدامى مى تواند در پيش باشد. ديگر 
انتشاراتى هايى كه كتاب هايى در مورد پاپ را در برنامه خود دارند 

باستاى لوبه، كوزل، پاپيروسا، روت بوخو شونيگ هستند. 

شانزدهم  بنديك  پاپ  عنوان  به   2005 سال  از  راتسينگر  يوزف 
رياست كليساى كاتوليك را عهده دار شد. استعفاى وى ميليون ها 
به  حال  عين  در  البته  و  واداشت  فكر  به  را  جهان  سراسر  در  نفر 
براى  خبر  اين  شد.  مطرح  سال  مطبوعاتى  سوژه  بزرگترين  عنوان 
از  بيش  و  داشت  پى  در  را  متفاوتى  تاثيرات  آلمان  هاى  انتشاراتى 
همه براى انتشارات هردر اثر مثبتى داشت زيرا باعث افزايش فروش 
كتاب هاى پاپ چون مجموعه كتاب هاى«مسيح ناصرى» شده است. 
در هر صورت يوزف راتسينگر در زمان تصدى مقام پاپى، نويسنده 
پر كارى بود و با آثار و نظرياتش موجى از انتشار ديگر كتاب هاى 

كليسايى را به راه انداخت.

داوران جايزه كتاب سال 2013 
آلمان معرفى شدند

آكادمى جايزه كتاب آلمان كه اعضاى آن را نمايندگانى از بخش 
كتاب و مطبوعات و انستيتو گوته تشكيل مى دهند، اسامى داوران 

جايزه كتاب سال 2013 آلمان را انتخاب و معرفى كردند.-
به گزارش خبرگزارى كتاب ايران (ايبنا) به نقل از خبرگزارى آلمان، 
هلموت بوتينگر منتقد، كاترين النگه از خانه ادبيات مونيخ، اورسوال 
پالتهاوس  آندرآس  منتقد،  پالت  يورگ  سايت،  نشريه  از  مرتس 
از  واسرتهال  زويفر  كالوس  سايتونگ،  آلگماينه  فرانكفورتر  از 
از  فويگت  كالوديا  و  اتريش  زالتسبورگ  روپرتوس  كتابفروشى 

اشپيگل داوران اين دوره از اين رقابت ادبى اند. 
همزمان با معرفى داوران روند رقابت بر سر اين جايزه نيز آغاز 
مى شود. بر همين اساس ناشران تا 28 مارس (8 فروردين 92) 
ليست  در  موجود  زبان  آلمانى  رمان  دو  با  يك  هر  دارند  فرصت 
انتشاراتى فعلى و يا آتى خود در اين رقابت شركت كنند. از شروط 

بورس  اتحاديه  در  عضويت  رقابت  اين  در  شركت  براى  الزم 
و  سوييس  كتابفروشان  و  ناشران  انجمن  آلمان،  كتابفروشان 
اتحاديه مركزى كتابفروشان اتريش است. كتاب هايى مى توانند در 
اين رقابت شركت داده شوند كه در فاصله زمانى اكتبر 2012 و 11 
سپتامبر 2013 همزمان با انتشار فهرست نهايى اين جايزه منتشر 
جايزه  اين  اوليه  فهرست   2013 آگوست   14 داوران  باشند.  شده 
فهرست  سپس  كنند.  مى  منتشر  را  رمان   20 عناوين  بر  مشتمل 
مى  منتشر  سپتامبر 2013  در 11  رمان  شال 6  جايزه  اين  نهايى 
شود. درست درشب اهداى اين جايزه، 6 فيناليست مطلع مى شوند 
اين  نهايت  در  گرفت.  خواهد  تعلق  ها  آن  از  كداميك  به  جايزه  كه 
المللى  بين  نمايشگاه  آغاز  در  مهر 92)  اكتبر 2013 (15  جايزه 7 
كتاب فرانكفورت اهدا مى شود و نويسنده برنده جايزه اى 25 هزار 
يورويى را دريافت مى كند. به هر يك از فيناليست ها نيز دوهزار 

و 500 يورو اهدا مى شود. 
جايزه كتاب آلمان از سوى اتحاديه بورس ناشران و كتابفروشان 
آلمان اهدا مى شود و «پاشن و كمپانى» ، انجمن بانك پس انداز 
فرانكفورت، نمايشگاه كتاب فرانكفورت و شهر فرانكفورت آم ماين 

در اهداى آن مشاركت مى كنند. 

ماه آينده اليپزيك ميزبان بزرگترين 
جشن كتابخوانى اروپاست

كتاب  نمايشگاه  مدير  سيله  اليور  آلمان،  خبرگزارى  از  نقل  به 
اليپزيك از برگزارى دوهزار و 800 برنامه كتابخوانى در 365 نقطه 
به  است  قرار  تنها  نه  اين نمايشگاه  افزود:  و  داد  خبر  شهر  اين  از 
ادبى  هاى  جشن  ديگر  از  نيز  ها  برنامه  لحاظ  به  بلكه  ابعاد  لحاظ 
نويسندگانى  آلمانى،  جوان  نويسندگان  ما  تخصص  باشد.  متمايز 
هاى  چهره  عالوه  به  است.  نوجوانان  ادبيات  و  شرقى  اروپاى  از 
سرشناس بسيارى براى شركت در اين جشن اعالم آمادگى كرده 
اند. «اليپزيك كتاب مى خواند» يك برنامه جنبى مربوط به نمايشگاه 
كتاب اليپزيك (14 تا 17 مارس - 24 تا 27 اسفند) است كه همزمان 
با برپايى اين نمايشگاه برگزار مى شود. قرار است بخشى از 20 
مى  عرضه  نمايشگاه  اين  در  كه  اى  شده  منتشر  تازه  كتاب  هزار 
جشن  شوند.  معرفى  مردم  به  كتابخوانى  هاى  برنامه  در  شوند، 
كتابخوانى نمايشگاه كتاب اليپزيك را نمايشگاه كتاب اليپزيك، شهر 
اليپزيك، اتحاديه بورس كتابفروشان آلمان، راديو آلمان مركزى، 
از  بسيارى  شمار  و  كتاب»  «خانه  امناى  هيات  برتلزمان،  باشگاه 

ناشران سازماندهى مى كنند. 
اما از برجسته ترين چهره هاى اين جشن ادبى مى توان به ميخاييل 
نام  با  خود  زندگينامه  كتاب  معرفى  به  كه  كرد  اشاره  گورباچف 
اين  پرداخت.در  خواهد  من»  زندگى  خودش؛  زمان  در  چيز  «همه 
 25) مارس   15 تاريخ  در  گورباچف  حضور  از  سيله  اليور  زمينه 

اسفند) در نمايشگاه كتاب اليپزيك اظهار خرسندى كرد. 
از ديگر شخصيت هاى برجسته عرصه نويسندگى كه در اين جشن 
كريستوف  بروسيگ،  توماس  به  توان  مى  يافت  خواهند  حضور 
هاين، كلمنس مير و مارتين والزر اشاره كرد كه به معرفى آثارشان 
خواهند پرداخت. شالوم آوسلندر و ديو اگرز دو نويسنده آمريكايى 

نيز از  نويسندگان بين المللى هستند كه براى شركت در اين برنامه 
از  نيز  نويسندگان  و  ناشران  بين  اين  در  اند.  كرده  آمادگى  اعالم 
گفته  به  كردند.  خرسندى  اظهار  كتابخوانى  جشن  اين  هاى  برنامه 
جشن  و  اليپزيك  كتاب  نمايشگاه  آلمانى،  ناشر  ولتر  سباستين 
ناشران  ترتيب  اين  به  يكديگرند.  مكمل  خوبى  به  آن  كتابخوانى 
كوچك نيز فرصت معرفى نويسندگان خود را پيدا مى كنند و اين 

امكان را به دست مى آورند تا مخاطبان جديدى پيدا كنند. 
************

3 هزار پوند براى بدترين شعر جهان!
قيمت  به  تا  مى رود  انتظار  جهان،  شاعر  بدترين  از  نادر  شعر  يك 
3 هزار پوند در حراجى به فروش برسد.ه نقل از گاردين، شعرى 
با  آثارش  كه  نوزدهم  قرن  شاعر  گوناگال،  مك  توپاز  ويليام  از 
پرتاب ماهى سرخ كرده استقبال مى شد و موجب خنده بود، در يك 
حراجى عرضه مى شود.يكى از اشعار اين نوازنده اركستر سمفونى 
از شهر دوندى بريتانيا كه به عنوان بدترين شاعر شناخته شده، 
انتظار مى رود به قيمت چندين هزار پوند به فروش برسد.گرچه او 
چنان موجب هراس مخاطبانش مى شد كه گاهى ماهى سرخ شده 
و  نوازندگى  استعداد  كه  حالى  در  اما  مى كردند،  پرت  طرفش  به 
كتاب هايش  شده،  سپرده  فراموشى  دست  به  كامال  او  آهنگسازى 
هنوز تجديد چاپ مى شوند و هنوز اشعار او به صورت گسترده اى 
را  شعرهايى  جمله  از  مشهور  اشعار  از  شمارى  او  مى شوند.  نقل 
 1893 سال  در  آلبرت  جورج  سلطنتى  ازدواج  گراميداشت  براى 
نامحبوب  شاعر  اين  اشعار  از  يكى  است  قرار  بود.اكنون  سروده 
كه تاكنون منتشر نشده و در مجموعه يك مجموعه دار خصوصى 
نگهدارى مى شد، در حراجى بونهام لندن در معرض فروش گذاشته 
شود. انتظار مى رود اين شعر در اين حراجى كه ماه مه (ارديبهشت) 

برگزار مى شود، به قيمت 3 هزار پوند به فروش برسد. 

فرهنگى
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(كليه زبانها منجمله انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
و  ازدواج  گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، 

سند خانه و..) را براى ترجمه به ما بسپاريد.
"خانه ترجمه" براى تسهيل كار شما  مشتربان عزيز از طريق ايميل، فاكس و پست خدمات 

ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.

 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان
Translation All languages inc. Persian, English, Dari, Pashtu 
تلفن و فاكس 01895-470318     
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به بهانه سالروز تولد صادق هدايت

صادق هدايت، 
نويسنده و 

انديشمند ايرانى

داستان نويسى مدرن ايران با هدايت شكل مى گيرد. 
انقالب  در  است.  مشروطه  پسا  دوران  فرزند  هدايت 
با  هنرمندان  و  روشنفكران  و  نويسندگان  مشروطه، 
و  طلبانه  تجدد  و  آزاديخواهانه  گرايشهاى  تقويت 
همراه با تحول فرهنگى جامعه و همچنين با كششى 
كه بسوى فرهنگ و دستاوردهاى غرب در آنها ايجاد 
كوشا  هنر  و  ادب  ى  زمينه  در  تحول  جهت  در  شد، 

بودند. 
  

صادق هدايت ( 28 بهمن 1281ـ 19 فروردين 1330 
) نويسنده، محقق و انديشمند ايرانى، يكى از مهمترين 
بررسى  كه  است  ايران  معاصر  تاريخ  شخصيتهاى 
هر  در  را  ما  اش،  زندگى  و  افكار  آثار،  در  كاوش  و 
تاريخ  خمهاى  و  پيچ  از  جديدترى  ابعاد  با  مرحله 
و  هدايت  مورد  در  رساند.  مى  يارى  ايران  معاصر 
براى  همچنان  و  است  شده  نوشته  بسيار  آثارش 
و  نظرات  نقطه  بسيارى  جاى  او  آثار  در  كاوش 

زواياى نگاه خاليست .
جمالزاده  داستانى،  ادبيات  نثر  ساخت  كار  در  اگر 
بدانيم،  راه  آغازگران  مهمترين  از  يكى  و  پيشقدم  را 
اهميت  و  است  ادبى  شكنى  سنت  پيشتاز  هدايت 
واقعيتى  به  داستانى  ادبيات  تبديل  در  حضورش 
مستقل و قائم بذات و وراى اهداف سياسى، تاريخى، 
هدايت  هاى  داستان  در  شود.  مى  تعريف  اخالقى 
زبان نوشتار از زبان گفتار يا زبان محاوره آدم ها 
متمايز است، و اين دو از حيث تعابير و اصطالحات و 
خصايص زبانى با يكديگر متفاوت اند؛ و اين كيفيتى 
است كه در نوشته هاى دهخدا و داستان هاى جمال 
هدايت  ى  برجسته  نقش  نيست.  مشهود  تقريبا  زاده 
بعنوان يكى از مهمترين بنيانگزاران داستان نويسى 
داستان  كه  مسيرى  بر  تاثيرش  بخصوص  و  مدرن 
كوتاه در ادبيات ايران تا امروز مى پيمايد غير قابل 

انكار است .
و  ها  انگيزه  با  بود  اى  نويسنده  هدايت  صادق 
متفاوتى  هاى  زمينه  در  كه  گوناگون  استعدادهاى 
اى  مقدمه  با  را  نوشتن  كار  او  زد.  تجربه  به  دست 
بر رباعيات خيام (1302) و جزوه اى به نام «انسان 
و  تر  مفصل  (1303)صورت  كرد  آغاز  حيوان»  و 
تجديدنظر شده ى مقدمه ى رباعيات خيام سالها بعد 
رسيد  چاپ  به  خيام»  هاى  «ترانه  كتاب  در   (1313)
نوشتن  براى  بود  پيشدرامدى  حيوان»  و  «انسان  و 
او  شديد  دلبستگى   .(1306) خوارى»  گياه  «فوايد 
هاى  نمايشنامه  نوشتن  ى  انگيزه  باستان  ايران  به 
«مازيار»  و   (1309) دخترساسان»  «پروين  تاريخى 
(1312) و ترجمه هايى از زبان پهلوى شد و ارزش 
به  بود  قائل  عاميانه  ادبيات  براى  كه  اعتبارى  و 
ى  مجموعه  و   (1310) «اوسانه»  ى  رساله  انتشار 
«نيرنگستان» (1312) و مقاله ى «ترانه هاى عاميانه» 
«اصفهان  ى  سفرنامه  بر  عالوه  انجاميد.   (1318)
«مرگ»  نام  به  اى  رساله   ،(1311) جهان»  نصف 

هاى  مجله  در  كه  اى  متفرقه  هاى  مقاله  (1305)و 
چاپ  به  نو»  «پيام  و  «سخن»  «مهر»،  «موسيقى»، 
هاى  حوزه  كهن  هاى  قصه  بازنويسى  و  رسانيد 
متنوع ديگرى از دلبستگى ها و مشغله هاى ذهنى او 
را رقم مى زنند و داستان هاى كوتاهى كه از ژان پل 
سارتر و آنتوان چخوف و فرانتس كافكا به فارسى 
ترجمه كرده و ترجمه ى «مسخ» كافكا و نيز مقاله اى 
در معرفى و شرح احواالت كافكا، كانون هاى گرايش 
او را به سمت ادبيات غرب و منابع الهام و الگوهايى 
كه بيش از همه بر صادق هدايت داستان نويس تأثير 
و  كنند  مى  مشخص  زيادى  حدود  تا  را  اند  گذاشته 

سرنخ هاى مهمى به دست مى هند.

كهن،  تاريخ  به  وى  آميز  حسرت  و  عميق  نگرش 
و  جست  و  پهلوى  سانسكريت،  هاى  زبان  آموختن 
جو در فرهنگ و زبانهاى عاميانه و كاوش در انديشه 
هاى خيام، پژوهش و تفكر، در دوره اى رخ داد كه 

انديشه متحجرانه، نگرش اصلى جامعه بود.
نقدها و تحليل هاى اجتماعى، سياسى و فرهنگى به 
از  فراتر  مراتب  به  كيفيتى  داراى  او  از  مانده  جاى 

زمان خود است.
نويسى  داستان  كردم،  اشاره  پيشتر  كه  همانگونه 
فرزند  هدايت  گيرد.  مى  شكل  هدايت  با  ايران  مدرن 
مشروطه،  انقالب  در  است.  مشروطه  پسا  دوران 
تقويت  با  هنرمندان  و  روشنفكران  و  نويسندگان 
با  همراه  و  طلبانه  تجدد  و  آزاديخواهانه  گرايشهاى 
تحول فرهنگى جامعه و همچنين با كششى كه بسوى 
فرهنگ و دستاوردهاى غرب در آنها ايجاد شد، در 

جهت تحول در زمينه ى ادب و هنر كوشا بودند .
دوران  يعنى  شاه  رضا  رسيدن  قدرت  به  دوران 
گيرى  شكل  دوران  ادارى،  تمركز  و  استقرار 
زندگى  در  بسرعت  كه  است  ”كارمندان”  قشر 
و  نويسندگان  از  بسيارى  و  يافت  گسترش  شهرى 
قشر  همين  درون  از  برخاسته  ايرانى  روشنفكران 
اين  تحصيلكردگان  درصد  بيشترين  بودند.  شهرى 
دروه، فرزندان همين كارمندان بودند كه پس از اعزام 
دولتى به خارج و بازگشت مجدد به ايران، زمينه ى 
تحوالت جدى را در حيات فرهنگى و اجتماعى جامعه 

ى ايران پديد آوردند.
صادق هدايت، ضمن اينكه فرهنگ و ادبيات اروپايى 
را بخوبى مى شناخت، نويسنده اى شديدا ايرانى بود 
كه ضمن نقد جدى تاثيرات نامطلوب غلبه ى اسالم 
مطالعات  وهمچنين  ملى  فوللكور  مطالعه  با  ايران  بر 
پارسى  زبان  هاى  ريشه  احيا  راه  در  شناسى  زبان 

بسيار كوشا بود.
ردپاى  آنها  در  و  است  متنوع  بسيار  هدايت  آثار 
رمانتيسم، رئاليسم و سوررئاليسم را ميتوان يافت. 
صورت  به  او  آثار  بندى  طبقه  امكان  دليل  بهمين 
كالسيك وجود ندارد. عليرغم اينكه هدايت در زبان 
داستان نويسى و كاربرد زبان ساده مردم در آثار 
خود ، نو آوريهاى بسيار كرد، اما اهميت و ويژگى 
به  و  درون  به  كه  است  نگاهى  در  او  آثار  اصلى 
نوشته  شخصيتهاى  روانى  و  روحى  پيچيدگيهاى 
ادبيات  در  آنزمان  تا  خود  نوع  در  كه  دارد  هايش 
از  يكى  ويژگى  و  توجه  همين  بود.  بيسابقه  ايران 

مهمترين محملهاى نگاه مدرن و فرديت يافته است.
جرات تجربه هاى نو، تابو شكنى، شهامت كنجگاوى 
در پيچيدگيهاى و تناقضهاى درونى انسان، خصايلى 
است كه در نوع خود در زمانه اى كه او مى زيست 

در ايران بيسابقه بود.
وجوه  بخشيدن  و  ها  شخصيت  انتخاب  با  هدايت 
دراماتيك به آنها، ما را به جنبه هاى تاريك شخصيت 
آشنا  خود  هويت  با  را  ما  تا  برد  مى  آنها  هويت  و 
آكل،  داش  خانم،  آبجى  محلل،  خانم،  علويه  كند. 
هستند  هايى  شخصيت  خنزرپنزرى...  پيرمرد  كالته، 
زمان  آن  تا  نثر،  چه  و  نظم  چه  ما  ادبيات  در  كه 
ما  براى  همچنان  و  هنوز  اينهمه  با  نداشتند.  وجود 
آشنا هستند! اين شخصيت ها جنبه هاى تاريكى از 

شخصيت خود ما هستند.
در نگاه حزبى، حكومتى و سياسى، واژه ى ”مردم” 
داراى نوعى تقدس است ، اما در نگاه هدايت نه تنها 
هيچ مردمى مقدس نيستند، بلكه اين مردم اغلب دغل 

كار، تقلب گر و پشت هم انداز و ريا كار هم هستند.
مقدر  امرى  انسان،  اندوه  و  غم  ما  كهن  ادبيات  در 
و  پاداش  به  هست  اگر  اميدى  و  شود  مى  شناخته 
مرگ  از  پس  دنياى  يا  ديگر  دنياى  در  مافات  جبران 
جهان  هدايت،  نگاه  در  اما  شود.  مى  داده  نسبت 
پيرامون، آنقدر بى منطق و دروغگو و دغلكار است 
كه در مقابل آن مرگ به راستگوترين شريك زندگى 
و  مرگ  نيست،  عشق  كه  آنجا  شود.  مى  بدل  انسان 
دايمى  هراس  اين  حال  عين  در  است.  مامن  نيستى 

مى  تجلى  نويسنده  ذهن  در  مدام  نيستى  و  مرگ  از 
موقعيت  اين  توصيف  درخشان  و  بارز  نمونه  كند. 
پارادوكسيكال كه انسان ايرانى با آن درگير است را 
در بوف كور مى بينيم. روايتى كه همچنان ادامه دارد 
و در هيچ زمان به اندازه ى امروز ما و سالها پس 
اين  به  موقعيت  اين  محسوس  درك  هدايت،  مرگ  از 
شكل عريان كه در اين بيست و پنج سال گريبانمان 
و  هراس  اين  هدايت  است.  نبوده  ملموس  گرفته،  را 
درگيرى درونى با دروغى كه عين زندگى ست و با 
اهريمنان دروغ، همان رجاله ها و لكاته ها را در روح، 
تاريخ و فرهنگ ايرانى بما مى نماياند. نبردى دائمى 
كه همانا نبرد با رجاله ى درون خويش است و ما تا 
و  پيروزى  نيابيم،  را  آن  با  جنگيدن  شهامت  و  توان 

بهروزى را بدست نخواهيم آورد.
� محمد صنعتى در مورد نگرش هدايت مى نويسد:

اسطوره  كه  بود  خردورزانى  نوادر  از  ”هدايت 
او  بود.  كرده  لمس  را  مدرنيته  انديشه  و  انديشى 
مانند بسيارى از همعصران در دنياى متفاوت خود 
هرگز  ولى  زيست  مى  روزمره  زندگى  از  بدور  و 
كناره نشين نبود. برعكس در متن جامعه اى كهنه و 
قديمى مى زيست كه به شدت در دنياى اسطوره و 
مثالى خود فرورفته بودهدايت هم مشاهده گر خوبى 
مى  خوب  را  سرزمين  اين  فرهنگى  درد  هم  و  بود 
روياروست  كهنه  فرهنگ  با  كه  دانست  مى  شناخت. 
باستان  شناسى،  اسطوره  بين  كه  دانست  مى  نيز  و 
شناسى، مطالعات و پژوهش هاى فرهنگى و حفظ و 
حراست ميراث گذشتگان با اسطوره زيستى و حفظ 
و حراست كهنگى و موميايى كردن مردگان و زندگى 
فاصله  گذشتگان  زده  زنگ  و  كارافتاده  از  ميراث  با 

بسيارى هست.

از  پس  حتى  و  او  زندگى  سالهاى  در  متاسفانه  ولى 
مرگش جامعه ما هنوز در اين اشتباه بوده است كه 
هنوز  رو  اين  از  پندارد.  مى  يگانه  هم  با  را  دو  اين 
از  دهد  كه يونگ شرح مى  ذهنيتى  همان  با  اغلب  ما 
ما  در  ها  اسطوره  زيرا  ورزيم  مى  امتناع  انديشيدن 

مى انديشند و اسطوره ها ما را زندگى مى كنند.
خودمان  از  را  اى  اسطوره  انديشه  كل  در  هنوز  ما 

دور نكرده ايم. ممكن است باز هم با نگرش سياسى 
ولى  اند.  نداده  ما  به  انديشيدن  اجازه  كه  كنيم  ادعا 
در  است.  دشوار  انديشيدن  زيرا  انديشيم  نمى  شايد 
حالى كه هزاره هاست كه به انديشه ايستاى اسطوره 
انديشه  در  غرب  كه  جهشى  آن  ايم.  گرفته  خو  اى 
نوزايى و روشنگرى خود داد، در ما رخ نداده است. 
پس ما همانجا هستيم كه گذشتگان ما بوده اند. ما به 
گذشتگان  شيوه  به  بنياد  در  عادتى  و  خودكار  طور 
زندگى مى كنيم. گيرم كه ظاهر آن با گذشته تفاوت 
هايى داشته باشد. چنين شيوه اى به ضرورت نيازى 

به نوانديشى ندارد.”

هدايت  كردم،  اشاره  نيز  اين  از  پيش  كه  همانطور 
منفى  عوارض  به  خويش  آثار  از  بسيارى  در 
اسالمى  تزوير  فرهنگ  و  دينخويى   ، پرستى  خرافه 
 »: اند  آنجمله  از   . است  نوشته  ايران  ى  جامعه  در 
البالد  الى  سالميه  اال  «البعثه�   ،« آفرينش  افسانهء 
طلب   »  ،« كشت  را  نفسش  كه  «مردى   ،« االفرنجيه 
آمرزش »، «محلل»، «علويه خانم»، «حاجى آقا»، «توپ 
مروارى». از ميان اين آثار« البعثه� االسالميه ...» و 
« توپ مروارى » مستقيمًا به اسالم و روحانيت، در 
”افسانه آفرينش” به خدا و خلقت و در « حاجى آقا» 
و همچنين چند داستان كوتاه بيشتر به رياكارى هاى 
روحانيان و دينداران و همچنين به نفود خرافات در 
ميان توده ها پرداخته است. در تمام اين آثار، اعراب 
نيز كه تحميل كنندگان اسالم به مردم ايران بوده اند، 

از نيش قلم نويسنده در امان نمانده اند.
هدايت به سرزمين خود مهر مى ورزيد و براى همين 
تاب تحمل عقب ماندگى آن را نداشت. او بر اين باور 
بود كه يكى از مهمترين علل اين عقب ماندگى همانا 
در  اينكه  وجود  با  هدايت  است.  انديشيدن  از  امتناع 
عصر رضا شاه تالشهايى كه در جهت مدرنيزاسيون 
صورت مى گرفت را ميديد، با آن تفكرى كه وجود 
استبداد و خشونت و بى نيازى از آزادى را ترويج 

مى كرد، شديدا مخالف بود.
كه  نوشت  توان  مى  بسيار  هنوز  هدايت  مورد  در 
مطلب  اين  نگارش  براى  كه  محدودى  زمان  دليل  به 

داشتم، بناچار از آن در مى گذرم. تا فرصتى ديگر.
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مصاحبه هاليوود ريپورتر با كيم كي دوك

هيچ كس در 
اوج نمي ماند

ترجمه ليدا صدرالعلمايي

در  دوك  كي  كيم  ساخته  جزيره،  فيلم  نمايش  از  پس 
جشنواره ساندنس سال 2001، اين كارگردان نوظهور يك 
مجسمه سيمي كوچك از مردي روي يك تاب ساخت و آن 
را به راجر ايبرت تقديم كرد، با اين اميد كه اين منتقد بزرگ 
نقد مساعدي روي فيلمش بنويسد. اما كيم خودش مي گويد 
بعدها از اين كار شرمنده شده و معتقد است كه تقاضاي 
است.  خجالت آور  هنرمند  يك  براي  توجهي  و  لطف  چنين 
بود.  كرده  كارگرداني  را  فيلم  او 18  بعد،  دهه  يك  از  كمتر 
آخرين اثر او «پيه تا »داستان يك رباخوار بي رحم ديوانه 
در  شده  ساخته  دالري   13000 بودجه  با  كه  فيلم  است. 
جشنواره بين المللي ونيز جايز شير طاليي را از آن خود 
كرد و در بخش فيلم  خارجي مراسم اسكار به عنوان فيلمي 
جشنواره  از  قبل  كمي  است.  شده  انتخاب  جنوبي  كره  از 
بيف، هاليوود ريپورتر در منطقه شلوغي در جنوب سئول 
با كيم كي دوك درباره فيلم جديدش به گفت وگوي كوتاهي 

نشست.

پنجمين  و  هشتاد  در  رسمي  صورت  به  پيه تا  فيلم  با  جنوبي  كره 
مي كنيد  فكر  آيا  است،  كرده  پيدا  حضور  اسكار  مراسم  دوره 

مي تواند آكادمي را تحت تاثير قرار دهد؟
امريكايي  توزيع كننده  است.  چطور  اوضاع  كه  بفهميم  داريم  سعي 
فيلم به اين موضوع اشاره كرد كه موضوع فيلم بسيار جذاب است 
فكر  من  است.  غليظ  زيادي  رواني  نظر  از  صحنه ها  از  برخي  اما 
خط  و  موضوع  جذابيت  بياوريد،  تاب  را  فيلم  شروع  اگر  مي كنم 
نمايش  با  پيه تا  مي كند.  آشكار  را  خود  زود  خيلي  داستان  سير 
مردم  بين  مي تواند  چطور  پول  اينكه  و  خانواده ها  پاشيدگي  هم  از 
بي اعتمادي ايجاد كند، تناقض  ميان روابط انساني را در يك سيستم 
سرمايه داري به تصوير مي كشد. به نظر من اين يك تجربه جهاني 
است و فقط مختص به كره جنوبي نيست و در اروپا و امريكا هم 

اتفاق مي افتد.

محور فرعي مذهبي فيلم و اشاره هاي آن به رباخوار تاجر ونيزي 
مخاطبان ايتاليايي را احتماال تحت تاثير قرار مي دهد. فكر مي كنيد 

اين موضوع چقدر در جايزه يي كه از جشنواره ونيز دريافت كرديد 
موثر بوده است؟

احتماال موثر بوده است. شنيده ام كه از آغاز نمايش فيلم در 40 يا 
50 سالن سينما در ايتاليا در ماه گذشته، واكنش ها نسبت به فيلم 
جز  فيلم  كه  نمي كنم  فكر  شخصا  اما  من  است.  بوده  مثبت  بسيار 
عدم  و  بخشش  مفهوم  باشد.  داشته  قوي اي  مذهبي  رگه  عنوانش 
آنها  به  انساني  سطح  در  بايد  كه  هستند  مسائلي  فيلم  در  اعتماد 

انديشيد.

شايد بتوان گفت فيلم يادآور زن انتقام جوي پارك چان ووك است. 
درباره  دارد.  فيلم  آن  با  متفاوتي  كامال  پايان بندي  و  سبك  البته 

پايان بندي فيلم چه احساسي داريد؟

كه  ديگر  پايان  آن  داشت.  مختلف  پايان بندي  دو  ابتدا  از  داستان 
مادري  كه  بود  صحنه يي  مي دادند،  ترجيح  را  آن  اكثريت  اتفاقا 
دو  كانگ  مقابل  در  مي كند  حمل  آغوش  در  را  مرده اش  پسر  كه 
(شخصيت اصلي) در آتش مي سوزد، درست مثل پيه تاي تاريخي. 
اين پايان بندي از نظر من خيلي روشن و آشكار بود و از طرفي هم 
خيلي اشارات مذهبي داشت. من مي خواستم داستان، عذاب بشري 
را منعكس كند. از اين جهت اين پايان بندي كه االن مي بينيد اشاراتي 

به تصليب دارد.

آيا شما هم وسوسه شديد كه براي جلب مخاطب بيشتر مثل پارك 
فيلم  سيستم  آن  با  و  شويد  اصلي  جريان  وارد  هو  جون  بونگ  يا 

بسازيد؟

اصال و ابدا. فكر مي كنم با آن كارگردان هايي كه نام برديد متفاوت 
شبيه  بيشتر  من  كنيم،  تشبيه  فلز  يا  چوب  به  را  آنها  اگر  هستم. 
را  ديگر  چيز  به  شدن  تبديل  قابليت  و  توانايي  آنها  هستم.  خاك 
دارند، ولي من نه. من مي دانم كه نمي توانم جايگاه ميانه يي در بين 
مخاطبان براي خودم پيدا كنم و اين نكته را خوب مي دانم. من 18 
نبوده اند.  وسط  حد  مخاطب  براي  آنها  كدام  هيچ  و  ساخته ام  فيلم 
فيلمسازي  من  كه  است  اين  موضوع  اين  اصلي  دليل  مي كنم  فكر 
واقف  فيلمسازي  فرآيندهاي  به  كارگردان ها  آن  مثل  و  نخوانده ام 
نيستم.  بلد  ديگري  شيوه  فعلي ام،  فيلمسازي  شيوه  جز  من  نيستم. 
براي همين است كه مخاطب بايد انتخاب كند كه فيلم هاي مرا دنبال 
 كند يا نكند. اگر انتخاب شان اين باشد كه فيلم هاي مرا نبينند آنها را 

مقصر نمي دانم.

آيا اگر از هاليوود پيشنهادي به شما بشود آن را مي پذيريد؟

قبل از اينكه اينقدر جلو برويم بهتر است بگويم عالقه يي به داستان ها 
و موضوعاتي كه هاليوود مي خواهد بسازد، ندارم.

شما نخستين فيلم تان كروكوديل را در 1996 ساختيد و پس از آن 
و  خالقيت   مي كنيد  فكر  مشغوليد.  فيلمسازي  به  كه  است  سال   16

ابتكارتان در اين مدت چقدر رشد كرده است؟

را  فيلم هايم  وقتي  فقط  كرده ام.  رشد  چقدر  كه  نمي دانم  واقع  به 
بزرگ ترين  مي كنم  فكر  مي شوم.  تغييرات  اين  متوجه  مي بينم 
است  اين  افتاده  اتفاق  من  فيلمسازي  در  مدت  اين  در  كه  تغييري 
كه فيلم هاي اولم بسيار بي پروا و قدرتمند بودند. من در آن دوران 
بسيار ذهني بودم. اما بسياري كه پيه تا را ديده اند به من گفتند كه 
شيوه فيلمسازي ام بيشتر عيني شده است. فكر مي كنم االن به سمت 
و سوي متفاوتي نگاه مي كنم. اگر نگاهم به شرق بود االن به غرب 
نگاه مي كنم. نكته جالب اينجاست كه در اروپا مخاطبان هميشه از 
اين نكته اظهار شگفتي مي كنند كه فيلم هاي من هر بار متفاوت است 
اما در كره مردم از من مي پرسند چرا تمام فيلم هايي كه ساخته ام 
اينقدر شبيه به هم اند. من هيچ وقت نتوانستم اين فاصله را درك كنم.

بردن شير طاليي ونيز قطعا در كارنامه فيلمسازي شما نقطه اوج به 
شمار مي رود. فكر مي كنيد از اين به بعد برخورد و نگرش مخاطب 

كره يي با فيلم هايتان متفاوت شود؟

هم  هنوز  اما  هستند  خوشحال  برده ام  را  جايزه  اينكه  از  آنها  نه، 
مصاحبه  براي  كه  راه  در  نمي بينند.  مرا  فيلم هاي  آنها  از  بسياري 
و  دادند  دست  من  با  و  آمدند  جلو  خيابان  در  غريبه  چند  مي آمدم 
به من تبريك گفتند اما وقتي از آنها پرسيدم، ديدم كه هيچ كدام از 
فيلم هايم را نديده اند. نيروي خالقه يك هنرمند مثل يك گل بي دوام 
و ناپايدار است. شكوفه مي دهد و به زودي مي ميرد. هيچ هنرمندي 
هميشه در اوج نمي ماند. شخصا فكر مي كنم وقتي در سال 2004 
ساماريا وIron-3 را ساختم به اوج رسيده بودم. شايد با ساخت 
پيه تا هم اندكي شكوفا شده باشم اما كسي چه مي داند كه فيلم بعدي 

چه خواهد بود.

براي 81 سالگي
 «ميلوش فورمن»

 

نامدار  فيلمنامه نويس  و  بازيگر  كارگردان،  فورمن»،  «ميلوش 
شد.  خواهد  ساله   81 ماه،  بهمن   29 يكشنبه  جمهوري چك  اهل 
«ميلوش فورمن» با نام كامل «يان توماش فورمن» متولد هجدهم 
آكادمي  فارغ التحصيل  و  سابق  چك واسلواكي  در  فوريه 1932 
هنرهاي نمايشي در پراگ است. وي را مي توان سرشناس ترين 
موفق  بار  دو  تاكنون  كه  ناميد  چك  جمهوري  سينمايي  چهره 
به كسب جايزه اسكار بهترين كارگرداني شده است. «فورمن» 
پيش از آنكه براي ساخت اولين فيلم بلند خود به امريكا برود، 
چندين اثر كمدي در كشورش توليد كرد. پس از سفر به امريكا، 
وي به مقام استادي دانشگاه كلمبيا در رشته فيلمسازي رسيد. 
اولين موفقيت چشمگير او در سال 1975 رقم خورد؛ زماني كه با 
اقتباس از رمان «كن كيسي»، فيلم «پرواز بر فراز آشيانه فاخته» 
جمله  از  اسكار،  جايزه  پنج  فيلم  اين  با  توانست  و  ساخت  را 
سال 1977  در  آورد. «فورمن»  دست  به  را  كارگرداني  بهترين 
به شهروندي امريكا درآمد و با حمايت استوديوهاي فيلم سازي 
«آمادئوس»  كرد.  تضمين  را  بعدي اش  موفقيت هاي  هاليوود، 
جايزه  هشت  كه  است  فورمن»  «ميلوش  شاهكار  ديگر   (1984)
اسكار از جمله بهترين كارگرداني را براي او به  همرا آورد. پس 
از آن وي در سال 1996 با فيلم «مردم عليه الري فلينت» نامزد 
فعاليت  دوران  آغازين  فيلم هاي  شد.  اسكار  كارگرداني  بهترين 
بسيار  چك واسلواكي  در  هموطنانش  نزد  «فورمن»  سينمايي 
در  او  فيلم هاي  عبارات  و  استعارات  جايي كه  تا  بودند؛  محبوب 
«فورمن»  مي گرفت.  قرار  استفاده  مورد  مردم  عاميانه  مكالمات 
تا كنون 18 فيلم بلند ساخته است كه آخرين آنها به نام «اشباح 
«مردي  و   (1989) «والمونت»   ،(1981) «رگتايم»  بود.  مونيخ» 
«فورمن»  معروف  ساخته هاي  ديگر  از   (1999) ماه»  روي 
«رقابت  به نام  را  بلندش  فيلم  اولين  سال 1963  در  وي  هستند. 
استعداد» ساخت، اما با ساخت فيلم «پيتر سياه» در سال 1964 
بود كه «فورمن» نامي براي خود در عرصه بين المللي به دست 
آتش نشان»  مرد  «توپ  ضعيف  فيلم  با  بعد  سال  دو  وي  آورد. 
دو  از  به غير  كرد.  تجربه  را  سينمايي اش  شكست هاي  از  يكي 
طي  ساله   81 كارگردان  اين  كارگرداني،  بهترين  اسكار  جايزه 
سه دهه حضور فعال  در عرصه هنر هفتم، افتخارات سينمايي 
متعددي كسب كرده است كه مي توان به جايزه بفتا براي بهترين 
كارگرداني در سال 1977 (پرواز بر فراز آشيانه فاخته)، خرس 
و  فلينت»  الري  عليه  «مردم  براي   1997 سال  در  برلين  طالي 
«مردي  براي  سال 2000  در  كارگرداني  بهترين  نقره يي  خرس 
سال  در  كن  جشنواره  هيات داوران  بزرگ  جايزه  ماه»،  روي 
جوايز  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه  «برخواستن»،  براي   1971
سزار فرانسه در سال 1985 براي «آمادئوس»، جايزه مشاركت 
سال 1997،  در  اروپا  فيلم  جوايز  از  جهان  سينماي  توسعه  در 
سال هاي  در  كارگرداني  بهترين  براي  گلوب  گلدن  جايزه  سه 
1997، 1985 و 1976، صدف طاليي جشنواره لوكارنو در سال 
از  كوروساوا»  ويژه «آكي را  جايزه  و  سياه»  براي «پيتر   1964

جشنواره توكيو در سال 2006 اشاره كرد.
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تدسكو آهنگساز 
يهودى گيتار

  
 (Mario Castelnuovo Tedesco) تدسكو  مايرو 
در   1895 سال  آوريل  در  ايتاليايى  شهير  آهنگسار 
شهر فلورانس ايتاليا چشم به جهان گشود. در خانواده 
اى ثروتمند كه بانكداران بزرگى در كشورشان بودند. 
اولين كسى كه وى را با پيانو آشنا نمود مادرش بود 

و اولين قطعه اش را در سن نه سالگى ساخت.
بعد از كامل كردن مهارتهايش در نوازندگى در زمينه 
اصول  فراگيرى  به  شروع  وى   1914 سال  در  پيانو 
ايتاليايى  پيانيست  و  آهنگساز  نظر  زير  آهنگسازى 
ديپلم  توانست  و  نمود   Ildebrando Pizzetti

آهنگسازى را در سال 1918 دريافت نمايد.
يك  توجه  مورد  بسرعت  جوان  تدسكو  هاى  ساخته 
آهنگساز و پيانيست به نام Alfredo Casella قرار 
گرفت و قطعات وى را در رپرتوار اجرايى خود جاى 
آهنگساز  اين  قطعات  كه  بود  مطمئن   Casella داد. 
در  برجسته  رپرتوار  يك  بعنوان  بزودى  جوان 
سرتاسر اروپا مطرح خواهد شد. تدسكو نيز بهمراه 
معاصر  موسيقى  المللى  بين  فستيوال  اولين  در  وى 
در سالزبورگ اتريش و در سال 1922 شركت نمود.
La Man- نام  با  خود  اپراى  اولين   1962 سال  در 
dragora را آفريد و اين اپرا اولين كار از آثار وى 
كه  بود  گرفته  قرار  قوى  اشعار  تاثير  تحت  كه  بود 

شامل برداشت هايى از آثار شعرايى چون :
 Aeschylus, Virgil, John Keats, William
 Wordsworth, Walt Whitman, Federico
William Shake- باالخص  و   García Lorca

speare بود.
برجسته  ويولنيست  درخواست  به   1931 سال  در 
ياشا هايفتز (Jascha Heifetz) وى كنسرتو شماره 
2 ويلون را برايش نوشت. تدسكو اين اثر را روزهاى 
از  ديگر  يكى  شايد  ميناميد.  گذشته  جالل  و  شكوه 
عواملى كه در آثار وى تاثير گذار بود مذهب بود. در 

آن دوران فشار زيادى بر يهوديان اروپا وارد بود و 
تدسكو با اينكه فردى متمول بود اما اندوه و رنجهايى 

را از اين بابت در روح و روان خود حس مينمود بر 
آثارش نيز رخنه كرده بود.

Contem- در سال 1931 و در فستيوال بين المللى
porary Music در ونيز ايتاليا وى گيتاريست شهير 
آن زمان يعنى آندرس سگوويا ( ملقب به پدر گيتار 

كالسيك) را مالقات نمود.
باعنوان  كنسرتويى  تدسكو  شد  باعث  مالقات  اين 

Guitar Concerto no. 1 را بنويسد و اولين قطعه 
بدانيم  بايد  چند  هر  ساخت  گيتار  براى  كه  بود  اى 

بعد از آن بيش از صد ها قطعه براى گيتار نوشت و 
توانست نام خود را بعنوان يكى از آهنگسازان فعال 

گيتار كالسيك مطرح نمايد.
شد.  دگرگونى  دچار  نيز  تدسكو  آسايش  دوران  اما 
بدليل داشتن تفكرات فاشيستى دولت آن زمان ايتاليا 
با برنامه اى از پيش تعيين شده در زمينه فرهنگ و 

هنر و جلوگيرى از فعاليت و نفوذ يهوديان موزيسين، 
اجراى  (و  راديو  در  نيز  تدسكو  هنرى  فعاليتهاى 
جديد  قانون  اين  شد.  ممنوع  ديگران)  توسط  آثارش 

موجب شد تا وى به فكر ترك ايتاليا بيفتد.
او به توسكانينى (Arturo Toscanini) رهبر اركستر 
ايتاليا را ترك نموده بود، از  بنام كه در سال 1933 
گرفتارى كه برايش بوجود آمده بود، نامه اى نوشت 
و اوضاع و احوال خود را شرح داد و توسكانينى در 
پاسخ به وى متعهد شد تا با حمايتش زمينه مهاجرت 

وى به آمريكا را فراهم نمايد.
در نتيجه تدسكو توانست در سال 1939 و اندكى قبل 
از پايان جنگ جهانى دوم ايتاليا را به مقصد آمريكا 
بخاطر  كه  هنرمندانى  از  بسيارى  همانند  نمايد.  ترك 
حكومتهاى فاشيسمى خود به آمريكا رفته بودند وى 
سپرى  هاليوود  در  و  آمريكا  در  را  خود  دوران  نيز 

نمود.
 Metro كمپانى  با  توانست  وى  هايفتز  ياشا  كمك  با 
آهنگساز  بعنوان  دادى  قرار   Goldwyn Mayer
فيلم ببندد و در طى بيش از 15 سال وى در ساخت 

موسيقى بيش از دويست فيلم همكارى نمود.
موزيسن  گذارترين  تاثر  از  يكى  بايد  را  وى 
روى  بر  كارش  شيوه  و  آثارش  كه  دانست  هايى 
مشاهير  جزو  يك  هر  خود  بعدها  كه  آهنگسازانى 
 : چون  اشخاصى  شدند.  فيلم  موسيقى  آهنگسازى 
 Henry Mancini, Jerry Goldsmith, Nelson
 Riddle, Herman Stein John Williams, and
جو  با  خود  عمر  اواخر  در  هرچند   André Previn
حاكم بر هنر آمريكا سر ناسازگارى برداشت و سعى 
كرد تا در مسير فكرى خويش عمل نمايد اما متوجه 
شد خواستگاه بسيارى از فعاليت هاى موسيقى مانند 
اپرا را بايد در اروپا جست و كارهاى بسيارى را در 
اواخر زندگى خلق نمود، چندين اپراى جديد با شعر 
شعراى آمريكايى و همچنين استفاده از متون تورات 

و انجيل.
دنياى  به  نيز  را  گذارى  تاثير  شاگردان  تدسكو 
 Louis W. موسيقى معرفى نمود، اشخاصى همچون
Ballard و Ron Purcell. وى در سال 1968 و در 

شهر بورلى هيلز فلوريداى آمريكا درگذشت.

فرهنگسراى پارسيان
.ترجمه رسمى و غير رسمى 

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

با 35 سال تجربه
07909512900 - 02085371591

آنتون وبرن و تكنيك 
موسيقى دوازده تنى

در  تبار  اتريشى  اركستر  رهبر  و  آهنگساز  وبرن  آنتون 
سپتامبر  پانزدهم  در  و  متولد   1883 سال  دسامبر  سوم 
Second Vi- 1945 دار فانى را وداع گفت. او از اعضاى
ennese School بود و به عنوان مهم ترين دنباله روى 
نوابغ  از   ،  Arnold Schoenberg شوئنبرگ  آرنولد 
خالق  بيستم  قرن  مشهور  آهنگساز  و  موسيقى  دنياى 
تكنيك twelve tone بود، به عالوه نوآورى هايش در 
ارتباط با مفاهيم موسيقايى سبكى از موسيقى را تشكيل 

داد كه بعدها "سرياليسم serialism" نام گرفت.

Anton Friedrich Wil- آنتون فردريچ ويلهم ون وبرن
helm von Webern در وين، اتريش متولد شد؛ او از 
به  كامل  صورت  به  را  نامش  هيچگاه  بعد  به   1918 سال 
Kla- و   Graz شهرهاى  در  را  جوانى  ساليان  نبرد.  كار 

genfurt سپرى نمود، در سال 1902 وارد دانشگاه وين 
رشته  پيشگامان  از   Guido Adler نزد  آنجا  در  شد، 
پايان  و  كرد  تحصيل  رشته  همين  در  شناسى  موسيقى 
اثر   Choralis Constantinus مورد  در  را  اش  نامه 
رنسانس،  دوره  آهنگساز  بزرگترين   Heinrich Isaac
تنظيم نمود. نتايج اين مطالعات و تحقيقات تاثير بسزايى 

در تكنيك هاى آهنگسازى او در آينده به جا گذاشت.
و  گرفت  فرا  شوئنبرگ  آرنولد  نزد  را  آهنگسازى  وبرن 
قطعه Passacaglia, Op. 1 را در سال 1908 هنگام فارغ 
برگ  آلبان  با  كه  بود  زمان  همان  در  نوشت.  التحصيلى 
بود،  شوئنبرگ  شاگردان  از  نيز  او  كه   ،Alban Berg
فاكتور  ترين  مهم  توان  رامى  آشنايى  اين  نمود.  مالقات 

در شكل گيرى شخصيت هنرى آينده وبرن تلقى كرد.
پس از فارغ التحصيلى او پيش از بازگشت مجدد به وين 
در شهرهاى مختلف اتريش به رهبرى اركستر پرداخت. 
خصوصى  اجراهاى  "انجمن  اداره  در  نيز  آن  از  پس 
حال  عين  در  كرد،  ارائه  شايانى  هاى  كمك  شوئنبرگ   "
سال  از  را  وين"  كارگران  سمفونى  "اركستر  رهبرى 

1922 تا 1934 عهده دار بود.
تصرف  به  را  اتريش  نازى  حزب  كه   1938 سال  در 
به  موسيقى  عرصه  در  وبرن  رسمى  حضور  درآورد، 
او  شد.  اعالم  ممنوع  هيتلر  و  ها  نازى  از  حمايت  اتهام 
در  ويراستار  عنوان  به  شد  مجبور  زندگى  گذران  براى 

اواخر  شود.  مشغول  كار  به  يونيورسال"  "انتشارات 
 Salzburg شهر  به  بيشتر  امنيت  جستجوى  در  جنگ 
پانزدهم  در  تصورش  برخالف  اما  كرد،  مكان  نقل 
متحدين،  توسط  اتريش  تصرف  كشاكش  در  سپتامبر، 
يك سرباز آمريكايى كامال تصادفى به او شليك كرد و 
او را به قتل رساند. متاسفانه شرح جزئيات مربوط به 

مرگ تصادفى او براى هميشه مبهم باقى ماند.
ساخته  از  عدد   31 تنها  نبود،  پركارى  آهنگساز  وبرن 
هاى او در زمان حياتش منتشر شد، زمانى كه پير بولز 
Pierre Boulez ، آهنگساز و رهبر اركستر فرانسوى 
را  وبرن  آثار  ضبط  و  آورى  گرد  پروژه  سرپرستى   ،
عهده دار شد، نتيجه كار تنها شش سى دى بيشتر بود. 
بر  برجسته  هنرمند  اين  گسترده  تاثير  تفاسير  اين  با 
دوران  در  الخصوص  على  خودش،  از  پس  آهنگسازان 
قدرتمند  آثار  نيست.  پوشيده  كسى  بر  جنگ،  از  پس 
آرنولد   twelve tone تكنيك  از  استفاده  با  كه  او 
شوئنبرگ، نوشته شده اند، آهنگسازانى چون پير بولز 
Pierre Boulez و Karlheinz Stockhausen را كه 
هر دو در زمره مشهورترين آهنگسازان قرن بيستم به 

شمار مى روند را تحت تاثير قرار داد.
وبرن  موسيقى  مطرح،  آهنگسازان  از  بسيارى  مانند 
تجمل  از  پرهيز  شد،  بسيارى  تغييرات  دستخوش  نيز 
كه  رود  مى  شمار  به  او  آثار  برجسته  هاى  ويژگى  از 
 Six،شنيد واضح  كامال  توان  مى  را  نت  هر  آنها  در 
Bagatelles كه در سال 1913 نوشته شده نمونه قابل 
توجهى در اين زمينه است كه تكنيك هاى وبر در آن به 

روشنى به چشم مى خورد.

و  اجرا  حياتش  زمان  در  يك  هيچ  كه  وبرن  اوليه  آثار 
ميان  از  است،  رومانتيك  سبك  به  بيشتر  نشد،  منتشر 
Im Sommer- اركسترى  قطعه  به  توان  مى  آثار  اين 
Lang- كه در سال 1904 نوشته شده و كوارتت wind

samer Satz در سال 1905 اشاره نمود.
نزد  تحصيالتش  پايان  از  پس  وبر  كه  اى  قطعه  اولين 
 Passacaglia كرد  تنظيم   1908 سال  در  شوئنبرگ 
و  هارمونيك  لحاظ  از  قطعه  اين  بود.  اركستر  براى 
و  بود  جلو  به  قدمى  تر،  پيشرفته  زبانى  كارگيرى  به 
شده  ساخته  آثار  بهترين  با  را  آن  توان  مى  نوعى  به 
امروز مقايسه نمود. همانگونه كه وجه تمايز آثار وبرن 
استفاده از تكنيك ها و فرم هاى آهنگسازى مرسوم، به 
زبان هارمونيك و ملوديك مدرن است، در اين اثر نيز 

فرم به كار رفته مربوط به قرن هفدهم بود.
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تاريخچه اعزام 
دانشجو به 

خارج از كشور
اعزام  اروپايي  فنون  و  علوم  كسب  راه هاي  از  يكي 
محصل به اروپا بود. نخستين بار ميرزا بزرگ قائم 
مقام كه وزير عباس ميرزا وليعهد بود، او را تشويق 
به فرستادن دانشجو به خارج از كشور كرد. عباس 
ميرزا با وجود مشكالت فراوان اقدام به اين كار كرد 

و راه سفر به اروپا را براي تحصيل باز كرد.
براي  نفر   100 حدود  دوره،   6 در  قاجار  عصر  در 

تحصيل به هزينه دولت به اروپا رفتند.
افرادي كه از سوي دولت اعزام شدند عبارتند از:

دوره اول

دو  رفتند  اروپا  به  كه  دانش آموزاني  نخستين 
افشار  بابا  حاجي  و  محمدكاظم  نام هاي  به  نفر 
نقاش باشي  پسر  محمدكاظم  ق).  (1226هـ  بودند 
و  نقاشي  رشته  يادگيري  براي  و  بود  ميرزا  عباس 
حاجي بابا براي آموزش پزشكي به انگليس رفتند. 
سرپرستي آنها به سرگرد ساترلند، يكي از افسران 

انگليسي كه مدت ها در ايران بود، سپرده شد.
هم  را  فارسي  نوشتن  و  خواندن  نفر  دو  اين 
ايران  از  خارج  در  كه  شد  مقرر  و  نمي دانستند 
بپوشند  فرنگي)  كاله  و  (لباده  ايراني  لباس  همواره 

و هويت ايراني خود را حفظ كنند.
ميرزا كاظم در روز چهارم ربيع الثاني 1228 هـ.ق 
انگليس  در  بيماري  اثر  بر  1813م)  مارس   25)
درگذشت و به هزينه وزارت امورخارجه انگليس در 
كليساي سنت پانكرس لندن به خاك سپرده شد. بر 
شده  نوشته  چنين  انگليسي  زبان  به  او  گور  سنگ 
محمد  به  موسوم  جواني  سنگ  اين  زير  «در  است:  
كاظم خفته است كه او را عباس ميرزا وليعهد ايران 
براي تعليم يافتن به اين كشور فرستاده بود و در 
درگذشت.  سل  بيماري  به   1813 مارس   25 روز 
رفيق او حاجي بابا اين كتبيه را به رسم يادبود بر 

قبر او نهاد در چهارم ربيع الثاني 1228 هـ.ق»
حاجي بابا ابتدا به آموختن زبان انگليسي پرداخت 
تا به دانشكده پزشكي راه يابد. اما فقط توانست به 
انگليسي  پزشكي  مطب  در  ساترلند  سرگرد  كمك 
با  آورد.  دست  به  هايي  تجربه  و  كند  كارآموزي 
شده  انجام  پي جويي هاي  و  آمده  عمل  به  تحقيقات 
دانشگاه  با  (هاشميان)  نگارنده  سوي  از  فراوان 
دو  اين  آموزي  دانش  محل  در  و  لندن  آكسفورد 
ايران  از  اعزامي  دانشجويان  از  نامي  دانشجو، 
كامل  فهرست  مطالعه  با  حتي  است.  نداشته  وجود 
 1810-1818 سال هاي  در  شده  ياد  دانش آموزان 
دانش آموزي از ايران نبوده چه رسد به دانشجوي 

سال  از 8  پس  بابا  پزشكي.حاجي  رشته  در  ايراني 
(جوالي  ق  1234هـ  شوال  در  انگليس  در  اقامت 
1819م) به ايران بازگشت. حاجي بابا پزشكي را به 
صورت تجربي آموخت. به قول افسري انگليسي به 
قدري تنبل بود كه در طبابت نتوانست تحصيل كند. 
او پس از بازگشت به ايران با لقب حكيم باشي در 
دستگاه عباس ميرزا شروع به كار كرد (1235 هـ ق 
1820 م). حاجي بابا با پزشك انگليسي عباس ميرزا 
بيشتر  و  مي كرد  همكاري  كوروميك  دكتر  نام  به 
سرهارفورد  منشي  موريه  جيمز  بود.  او  مترجم 
جونز كه مدت ها در ايران مي زيست و از اوضاع و 
احوال ايران با خبر بود، پس از بازگشت به انگليس 
در  مطالبي  چون  و  نوشت  بابا  حاجي  نام  با  كتابي 
اين كتاب نوشته شده بود توهين به ايرانيان و خالي 
از واقعيت بود و نام حاجي بابا را برخود داشت، و 
معرف  باشي  حكيم  بابا  ميرزا  نام  به  بعد  به  آن  از 

شد.
پسرش  دربار  به  وليعهد  فوت  از  پس  بابا  ميرزا 
او  شد.  فراوان  نفوذ  صاحب  و  يافت  راه  محمدشاه 
الملك)  (اقبال  محمدتقي  ميرزا  يكي  داشت.  پسر  دو 
كه داماد ميرزا آقاخان نوري، صدراعظم ناصرالدين 
شاه و جانشين اميركبير و ديگري ميرزاعلي معين 

لشكر بود.
است  ايران  باشي  حكيم  نخستين  افشار  بابا  ميرزا 
او  كرد.  ايران  وارد  را  طبابت  اروپايي  روش  كه 
نداشت  طب  رشته  در  دانشگاهي  تحصيالت  گرچه 
ولي با همين آشنايي مختصر عملي و تجربي خود 
با روش هاي پيشرفته درمان سبب شد كه پزشكي 
مواجه  عمومي  اقبال  و  توجه  با  ايران  در  اروپايي 

شود.

به  كه  ايراني  دانشجويان  دوره  دومين  دوم:  دوره 
اروپا فرستاده شدند پنج نفر بودند. اين گروه نيز در 
زمان عباس ميرزا (1203-1249 هـ ق) و در سال 

1230 هـ  ق به انگليس اعزام شدند.
اين پنج نفر عبارت بودند از:

تحصيل  براي  توپخانه  دار  صوبه  رضا  ميرزا   1-
توپخانه و مهندسي

-2 ميرزا جعفر براي آموختن رشته مهندسي
-3 ميرزا جعفر براي آموختن طب و شيمي

-4 ميرزا محمدعلي چخماق ساز براي آموختن قفل 
و كليدسازي

-5 ميرزا صالح براي تحصيل زبان و مترجمي
سرپرستي اين گروه را كلنل دارسي (قولونل خان) 
بود.  تبريز  توپخانه  افسر  مدتي  كه  گرفت  عهده  به 
از  نفر  پنج  اين  سال  يك  اقامت  و  مسافرت  هزينه 
طرف عباس ميرزا تعيين شده بود و به كلنل دارسي 
پرداخت شد. آن ها پس از حضور نزد عباس ميرزا 
در اوايل ماه جمادي الثاني 1230 هـ ق (19 آوريل 
روز  و  شدند  انگليس  عازم  روسيه  راه  از  1815م) 
28 شوال 1230 هـ ق (28 سپتامبر 1815م) به بندر 
در  آن ها  تحصيل  مدت  رسيدند.  انگليس  بارموت- 
انگليس نزديك چهارسال (سه سال و نه ماه و بيست 
روز) بود كه به تحصيل و كارآموزي مشغول بودند. 
سرپرست  داشتند؛  فراوان  مشكالت  نيز  گروه  اين 

منظمي در انگليس نداشتند، با زبان انگليسي بيگانه 
دانشگاه  به  ورود  براي  تحصيلي  مدارك  و  بودند 
دوره هاي  گذراندن  به  موفق  اين  وجود  با  نداشتند. 
علمي و عملي شدند و پس از بازگشت به ايران به 
عنوان دكتر و مهندس به كارهايي مشغول شدند و 

به مقاماتي رسيدند كه به شرح آنها مي پردازيم.
حاجي  پسر  شيرازي  صالح  ميرزا  صالح:  ميرزا   .1
او  بود.  انگليسي  دارسي  كلنل  منشي  و  باقرخان 
بسيار باهوش و توانا بود و پيش از سفر به اروپا 
زبان انگليسي مي دانست و در دستگاه عباس ميرزا 
نفوذ داشت. بيش از سه سال در انگليس به تحصيل 
ايران  به  ق (1819م)  هـ   سال 1335  در  و  پرداخت 
چاپ  صنعت  و  نگاري  روزنامه  كار  به  و  بازگشت 
پرداخت و انتشار روزنامه را در ايران پايه گذاري 

كرد.
نام  به  كتابي  در  را  خود  خاطرات  صالح  ميرزا 
گزارش سفر ميرزا صالح شيرازي نوشته است. او 

در خاطرات خود مي نويسد: 
توانم  اگر  تحصيل  جز  به  كه  انديشيدم  خود  «با 
چيزي از اين واليت به ايران برم كه كار دولت عليه 
آيد شايد خوب باشد و مدت ها بود كه خيال بردن 
چند  بود.  افتاده  من  سر  در  باسمه  صنعت  و  چاپ 
ديده  را  خان  قولونل  رفته  لندن  به  آن  از  بعد  روز 
و كيفيت را به او حالي كردم. اين مطلب را پسنديده 
ساز  چاپ  استاد  كه  نامي  داني  مستر  آن  از  بعد  و 
است، يعني مختص به آن است كه دو ساعت بنده در 

كارخانه او رفته من اول الي آخر چاپ را آموزد.»
ميرزا صالح در ايران به عنوان مهندسي دست يافت 
و در دستگاه عباس ميرزا وليعهد پيشرفت كرد، به 
طوري كه در سال 1237 به نمايندگي ازطرف ايران 
تقاضاي  وليعهد  دستور  به  و  كرد  سفر  انگليس  به 
در  انگليس  دولت  وزيرمختار  لك  ويل  بركناري 
ايران را مطرح كرد. او در اين كار موفق شد و ويل 
به  صالح  ميرزا  مهندس  چنين؛  هم  شد.  معزول  لك 
همراه عباس ميرزا براي عذرخواهي از كشته شدن 
پطرزبورگ  به  ايران  در  روسيه  سفير  گريبايدوف 

(لنين گراد) سفركرد. 
در زمان سلطنت محمدشاه، ميرزا صالح به وزارت 
كرد.  دريافت  را  نظام  مستوفي  لقب  و  شد  برگزيده 
چاپ  به  مربوط  صالح  ميرزا  شهرت  بيشتر  اما 
روزنامه و تشكيل چاپخانه در ايران است. روزنامه 
اين  داشت.  نام  اخبار  كاغذ  كرد  منتشر  او  كه  اي 
در 25  آن  شماره  نخستين  و  بود  ماهيانه  روزنامه 

محرم 1253 هـ ق (1837م) چاپ و منتشر شد.
انتشار روزنامه كاغذ اخبار پس از چند سال به دليل 
مشكالت مالي متوقف شد و 14 سال طول كشيد تا 
 5 روز  در  اتفاقيه  وقايع  روزنامه  شماره  نخستين 
منتشر  1851م)  فوريه   7) ق  هـ    1267 الثاني  ربيع 

شود.
در  رضا  ميرزا  باشي:  مهندس  رضا  ميرزا   .2
پس  و  ديد  آموزش  نظامي  مهندسي  و  فني  رشته 
1222-) محمدشاه  طرف  از  ايران  به  بازگشت  از 

كرد.  دريافت  را  باشي  مهندس  عنوان  ق)  هـ    1364
لشكركشي  در  محمدشاه  زمان  در  باشي  مهندس 
نظامي،  بناهاي  ساختن  در  و  كرد  شركت  هرات  به 
در  و  محمدشاه  از  پس  كرد.  شركت  سنگر  و  قلعه 
زمان ناصرالدين شاه (1313-1264هـ  ق) بعد از آن 
كه مكان ساختن دارالفنون مشخص شد به دستور 
ميرزا تقي خان اميركبير نقشه ساختمان آن را كشيد 
و محمدتقي خان معمار باشي را مامور ساختن آن 

كرد.
بسيار  مهندسي  نظر  از  خود  زمان  در  رضا  ميرزا 
شغل  به  خود  ساله  عمر 96  طول  در  يافت  شهرت 
و  فني  كارهاي  به  همواره  و  نيافت  دست  سياسي 
فراوان  نوشته هاي  او  از  بود.  مشغول  كتاب  تاليف 
از جمله تاريخ پطركبير و تاريخ ناپلئون باقي مانده 

است.
ميرزا  فرزند  او  مشيرالدوله:  جعفرخان  ميرزا   .3
محمدتقي وزير تبريز از كارمندان دستگاه قائم مقام 
بخش  در  انگليس  به  اعزام  از  پس  او  بود.  بزرگ 
كرد  كار  سازي  قلعه  و  توپخانه  و  نظامي  صنايع 
ميرزا  عباس  سوي  از  ايران  به  بازگشت  از  پس  و 
از  يكي  فرماندهي  و  مفتخر  باشي  مهندس  لقب  به 

واحدهاي نظامي به او واگذار شد.
را  مشيرالدوله  لقب  محمدشاه  زمان  در  جعفرخان 
مامور شد  به سفارت عثماني  او  گرفت و از سوي 
و  برد  سر  به  دربار  آن  در  ق  هـ   سال 1259  تا  و 
قراردادهاي تجاري بسياري در زمان او بسته شد. 
او در پايان دادن به اختالفات ايران و عثماني موثر 
سال  در  كرد.  امضا  را  مربوط  قراردادهاي  و  بود 

سفارت  به  شاه  ناصرالدين  زمان  در  ق  هـ    1275
توليت  آن  از  پس  و  شد  مامور  انگليس  در  ايران 
برعهده  مرگش  زمان  تا  را  رضوي  قدس  آستان 

داشت (1279-1278 هـ  ق)
ميرزا جعفر خان نيز اهل مطالعه و نوشتن بود و از 

او آثار فراواني به جاي مانده است. 
4. ميرزا محمدخان چخماق ساز: او پس از بازگشت 
به ايران به رياست قورخانه دولتي (كارخانه اسلحه 
سازي) رسيد و عنوان محمدعلي خان قورخانه چي 
باشي را كسب كرد. اوژن فالندن، سياح معروفي كه 

از ايران ديدن كرد، در سفرنامه خود نوشته است:
يك  با  قورخانه  رياست  تهران  در  ما  اقامت  «هنگام 
گمان  به  مي باليد  خود  به  خيلي  كه  بود  ايراني  نفر 
اينكه عالم است. اين شخص چند ماهي در انگلستان 
به سر برده بود و مي گفت در توپخانه ماهر است.»

به  طب  و  شيمي  آموختن  براي  او  جعفر:  ميرزا   .5
انگليس فرستاده شده بود. 

دوره سوم
در هنگام سلطنت محمدشاه قاجار (1264-1222 هـ  
سرپرستي  به  ايراني  آموزان  دانش  از  گروهي  ق) 
باشي  آجودان  به  معروف  الدوله  نظام  خان  حسين 
به اروپا رفتند. هدف اصلي مسافرت آجودان باشي 
به اروپا ماموريت سياسي و براي حل اختالف ميان 
دولت ايران با دولت هاي انگليس و فرانسه بود. در 
اين سفر 17 نفر همراه آجودان باشي بودند كه دو 
براي  هم  ديگر  نفر  سه  بود.  آموز  دانش  آن ها  نفر 

آموزش نظامي انتخاب شدند و به فرانسه رفتند.
است  آمده  گرمرودي  خان  فتاح  ميرزا  سفرنامه  در 
نظامي  علوم  آموختن  به  فرانسه  در  نفر  پنج  كه 
محمدحسن   : از  بودند  عبارت  كه  شدند  مشغول 
عبدالرحيم  ميرزا  باشي،  آجودان  برادرزاده  خان 
فتاح  ميرزا  پسر  هم  شايد  و  برادرزاده  ياور  بيك 
ديگر  برادرزاده  و  عزيز)  (ميرزا  خان  خان، عزيز 
ميرزا فتاح. از مدت زمان اقامت، چگونگي و تحصيل 
آنها در اروپا اطالعي در دست نيست. فقط مشخص 
است كه آن ها در 10 رجب 1255 هـ ق از شهر ليون 
به طرف بندر مارسي فرانسه رفتند و با كشتي به 

سوي استانبول حركت كردند كه به ايران بيايند.

مصايب تحصيالت در خارج! 
ماه  دى   1947 ژانويه  در  اقتصاد-  تاريخ  گروه 
فرمانفر  عبدالحسين  عروس  السلطنه،  عزت   ،1325
ما پسر 12 ساله اش بهمن را به مدرسه اى بين المللى 
در ژنو فرستاد. او در باطن به اين تصميم خود شك 
داشت و در نامه اى به خواهرش در اروپا نوشت كه 
شايد انگلستان بهتر بود، چون ارزان تر بود. او در 

اين نامه چنين مى نويسد:
ماهه  سه  حساب  است،  كمرشكن  سوئيس  «گرانى 
شد،  او  مخارج  تومان   1300 ماهى  كردم.  را  بهمن 
از  داشت.  همراه  را  لباسش  تمام  كه  صورتى  در 
مدرسه نوشته اند كه براى سال تحصيلى آتيه چون 
مى خواهند حقوق معلم ها را اضافه بكنند، بايد ماهانه 
بچه ها هم اضافه شود. با فرانك 18 ريال، فرستادن 
بهمن به اروپا كار عاقالنه اى نبوده، از مدرسه بهمن 
است،  خوب  زندگانى  و  غذا  حيث  از  هستم  راضى 
ولى آيا ارزش دارد كه انسان اين اندازه خرج بكند و 
بچه را به اروپا بفرستد و وقتى برگشت از وطنش، 
خودش  ملى  ادبيات  و  موسيقى  و  مادرى  زبان  از 
خواست  فارسى  به  كاغذ  يك  اگر  و  برگردد  بيزار 
هم  فاميل  به  نسبت  بنويسد.  غلط  فراوان  بنويسد، 
چرا  كه  گفت  خواهى  حاال  و  گردد  بى عالقه  و  سرد 
اين فكرها را اول نكردى. جوابت اين است كى و چه 
وقت من ادعاى عقل كردم، اگر عاقل بودم، آن وقتى 
كه مهرى دخت هر هفته سه خواستگار داشت او را 
شوهر مى دادم و نمى گذاشتم با اين بى استعدادى در 
مملكت ها پير بشود و وقتى برگشت، ديگر هيچ كس 
او را نگيرد. با وضعيت مملكت ما كه هر آن ممكن 
است اگر مجلس نفت را قبول نكند، روس ها دوباره 
آشوب برپا كنند و آذربايجان از دست برود، چطور 
ممكن است من در شش سال 100 هزار تومان خرج 
بهمن بكنم. شرط عقل نيست تو را به خدا فكرى بكن، 
شايد بشود بدون اينكه صدمه مزاجى براى او بشود 
غالمحسين  دكتر  بگذاريم.  را  او  ارزان ترى  جاى 
سال  و  سن  هم  كه  را  محمود  پسرش  هم  مصدق 
بهمن بود، همراه خود برد و سوئيس گذاشت حاال 
خانم ضياءالسلطنه مى گفت به واسطه گرانى محمود 

را به ايران مراجعت مى دهند. بيچاره بچه». 
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پشت كادوى هر مرد 
چه رازى پنهان است؟

هديه گرفتن را دوست داريد؟ خب، اين بخشى از طبيعت خانم هاست. 
تحقيقات علمى نشان داده كه خانم ها بيشتر از آقايان از هديه گرفتن 
شود،  داده  جنس  دو  هر  به  يكسانى  هديه  اگر  و  شوند  مى  خوشحال 
دليل  همين  به  شايد  شوند.  مى  خوشحال  بيشتر  آن  دريافت  از  زنان 
است كه خانم ها بيشتر از آقايان هديه مى گيرند اما معموال يك سؤال 
در ذهن بسيارى از دختران و زنان وجود دارد و آن هم اين است كه 
پشت سر اين هديه كه همكار، نامزد، خواستگار يا همسرشان به آنها 
داده است چه رمز و رازى وجود دارد. اين مطلب را بخوانيد تا بتوانيد 

از هر هديه اى كه مى گيريد رمزگشايى كنيد.
� براى لحظه لحظه زندگى اش شما را مى خواهد

1 اگر همسرتان بليت يك سفر دونفره برايتان خريد
اين هديه اى است كه در نگاه اول مى توان معناهاى مختلفى براى آن 
همه  اين  از  «همسرم  كنند  فكر  است  ممكن  ها  خانم  بعضى  كرد،  پيدا 
كار خسته است و مى خواهد فرصتى براى استراحت پيدا كند و كمى 
دنبال  به  من  «همسر  كنند  فكر  است  ممكن  هم  ديگر  برخى  بخوابد.» 
دانيد  مى  اما  است.»  ازدواج  اول  هاى  ماه  و  روزها  هيجان  بازيافتن 
اصلى ترين پيام چنين هديه اى چيست؟ در واقع چنين هديه اى به اين 
عاشقانه  را  شما  و  دارد  دوست  را  ازدواجش  همسرتان  كه  معناست 
مى پرستد. اين هديه به آن معناست كه همسرتان مى خواهد تك تك 
به  اين  و  بگذراند  شما  كنار  در  و  شما  با  را  روز  چند  يا  يك  لحظات 
آن معناست كه شما را واقعا دوست دارد. اما خب، شايد تنها مشكل 
اينچنين هديه اى اين باشد كه برنامه هاى شما را به هم مى ريزد، زيرا 
كه  نباشد  بد  شايد  ايد.  نكرده  ريزى  برنامه  سفر  به  رفتن  براى  شما 
يك بار بدون بهانه با همسرتان صحبت كنيد و به او بگوييد كه يكى 
از دوستان تان چنين هديه اى را به صورت سورپرايز دريافت كرده 
كه چون برنامه كارى اش را هماهنگ نكرده بود نتوانسته است به آن 

سفر برود و...
� گرانبها اما لوس

2 اگر نامزد يا همسرتان به شما يك كارت هديه به عنوان هديه داد
مى دانيد كه يك ضرب المثل معروف در اين زمينه وجود دارد؛ «براى 
هديه دادن فكر الزم است، نه پول». براى همين است كه يك كارت هديه 
با هر رقمى كه روى آن نوشته شده باشد، هديه جذابى به خصوص 
كارها  خيلى  هديه  كارت  با  كه  است  درست  البته  نيست،  زنان  براى 
مى توانيد انجام دهيد و اصال مى توانيد چيزهايى را بخريد كه واقعا 
دوست داريد يا واقعا به آنها نياز داريد اما خانم ها به اين نياز دارند كه 
حس كنند مرد زندگيشان براى آنها زمان گذاشته، فكر كرده، مشورت 
كرده، احساس خود را در نظر گرفته و در نهايت از روى عشق، عالقه 

همه  نتيجه  حتى  شايد  است.  كرده  انتخاب  را  اى  هديه  احساسش  و 
اين  پس  در  كه  دانيد  مى  اما  باشيد  نداشته  دوست  را  ها  تالش  اين 
هديه احساس و عالقه نهفته است اما در پس يك كارت هديه چه رازى 
پنهان است؟ دكتر مانوئال اسكاويال، متخصص روانشناس رفتارى در 
دانشگاه پنسيلوانيا مى گويد: «چنين هديه اى 2 احتمال را به ذهن مى 
آورد؛ يا اينكه مرد زندگى شما يك فرد بسيار تنبل است (كه در اين 
صورت بهتر است به او بگوييد كه براى داشتن زندگى خوب و ارتباطى 
مناسب بايد شما را خوشحال كند و خوشحالى شما با تنبلى او جور 
درنمى آيد) يا اينكه فاقد خالقيت است كه در اين صورت مى توانيد 
او را راهنمايى كنيد، مثال كافى است حواس او را به يك كيف، كفش يا 

عطرى كه دوست داريد جلب كنيد و...)
� خريده يا چند بار؟

3 اگر براى شما جواهر و زيورآالت خريد
شنيده  را  پارادايز  ونسا  از  دپ  جانى  خواستگارى  ماجراى  شايد 
باشيد. بعد از يك مهمانى شام، جانى دپ يك جعبه جواهر به ونسا 
پارادايز هديه داد، گردنبندى كه به آن حلقه ازدواج به جاى آويز وصل 
بود و اينگونه جانى دپ از همسر آينده اش خواستگارى كرد. خب، اين 
روش خالقانه اى بود اما حتى اگر چنين حلقه اى به هديه شما متصل 
نبود بدانيد مردى كه چنين هديه اى به شما مى دهد احتماال روى شما 
سرمايه گذارى كرده و شما را براى آينده خود در نظر گرفته است. 
به هر حال جواهرات و زيورآالت سمبل جهانى عشق، عالقه و محبت 
تا  بدهند  همسران  به  را  ها  هديه  اينگونه  دارند  دوست  مردان  است. 
خاطر  به  را  آنها  كنند  مى  نگاه  خود  گردن  يا  دست  به  هروقت  زنان 

بياورند.
برخى از مردان آنقدر هوشمند هستند كه هديه هاى اينگونه خود را 
به ماه تولد يا خصوصيات روحى همسر يا نامزدخود پيوند مى زنند و 
در واقع هم هديه اى گرانبها يا چشم نواز و هم هديه اى هوشمندانه را 
انتخاب مى كنند. اما در مورد اين هديه يك تبصره وجود دارد، ممكن 
است شما از آن گروهى باشيد كه بسيار به طال، جواهرات و زيورآالت 
عالقه داريد و اين عالقه خود را آشكار كرده ايد، اگر اينگونه باشد اين 
شما  عالقه  اساس  بر  صرفا  شما  زندگى  مرد  كه  دارد  وجود  احتمال 
برايتان هديه مى خرد و هر بار فقط قيمت هديه خود را باال و پايين مى 
كند. اما از كجا بفهميم كه اين هديه نشانه اى از عشق است يا نشانه 
تنبلى و راحت طلبى؟ اگر مرد زندگى شما يك بار يا يكى، دو بار هديه 
اى از جنس طال و جواهر به شما داد و هديه هاى ديگرش متفاوت بود 
يعنى او هر بار به هديه خريدن براى شما فكر مى كند اما اگر هميشه 
و در همه حال فقط براى شما همين نوع هديه را مى خرد يعنى شايد 

خيلى حوصله تفكر و ارائه خالقيت ندارد.
� با سليقه خودتان يا با سليقه خودش؟

4 اگر براى شما لباس و پوشاك هديه خريد
در مورد اين هديه هم بايد گفت كه مى توان 2 سناريوى كامال متفاوت 
را در نظر گرفت، اولى اين است كه اين مرد بر اساس نظر خود شما، 
لباسى را كه مى دانسته آن را دوست داريد (مثال خود شما يك روز به 
آن اشاره كرده ايد) يا بر اساس نظر كسانى كه شما را مى شناسند، 
براى  فرد  اين  كه  معناست  آن  به  اين  كه  است  كرده  خريدارى  را  آن 
شما اهميت قائل است اما شايد كمى محافظه كار است و نمى خواهد به 
سليقه خودش براى شما خريد كند يا اينكه سعى مى كند رضايت شما 
را به دست بياورد، در كل شايد چنين حالتى نشانگر اين باشد كه چنين 
مردى شايد شجاعت كافى براى قبول مسئوليت و پذيرفتن زندگى زير 
يك سقف با شما را نداشته باشد يا اينكه تا حدود زيادى تحت تاثير 
شما بوده و شخصيت منفعلى داشته باشد. اما سناريوى دوم اين است 
كه اين مرد بر اساس سليقه و فكر خودش براى شما لباس، به صورت 
اين  در  كه  بخرد  را  ست)  (يك  ها  لباس  از  اى  مجموعه  يا  لباس  تك 
صورت مشخص مى شود اين مرد استقالل شخصيتى دارد و در عين 
حال براى شما ارزش قائل است كه قدرت، خالقيت و تفكر خود را به 
كار گرفته است تا لباس يا لباس هايى براى شما بخرد كه هم آنها را 

دوست داشته باشيد و هم آن لباس ها به شما بيايد.
� چه رنگ گلى به شما داد؟
5 اگر براى شما گل بخرد

خيلى ها به خصوص خيلى از زنان گل و دسته گل را هديه نمى دانند 
بلكه آن را نماد و نشانه اى از عالقه و ابراز عشق مى دانند. اما اين 
را بدانيد مردى كه براى شما دسته اى گل رز هديه خريده است سعى 

است.  رمانتيك  و  چقدر احساساتى  كه  دهد  به شما نشان  است  كرده 
اما اين را هم بدانيد كه رنگ رزهاى انتخاب شده هم نكته مهمى را در 
خود پنهان دارد. اگر مردى به شما رز زرد هديه بدهد به احتمال زياد 
نشانگر اين است كه او به شما به عنوان يك دوست نگاه مى كند نه يك 
شريك زندگى يا همسر آينده. اگر رز صورتى به شما هديه داده شود 
يعنى اينكه اين مرد به شما حس دارد، اما در واقع شايد هنوز تكليف 
خودش را با اين احساس نمى داند و شايد هنوز به جمع بندى در مورد 
شما نرسيده است. اما اگر رز قرمز به شما هديه داده شود اين به آن 
معناست كه اين مرد به شما به عنوان همسر احتمالى آينده خود فكر 
مى كند. اما رز سفيد را روانشناسان نشانه اى از اعتماد و معصوميت 
مى دانند و معتقدند كه مردى كه به زن موردعالقه خود رز سفيد هديه 
مى دهد در واقع ميزان عشق و عالقه خود را به او نشان مى دهد و در 
عين حال به صورت ناخودآگاه از اين زن مى خواهد كه زمان بيشترى 

را با او بگذراند.
� خوش بينانه يا بدبينانه؟

6 اگر براى شما عطر يا ژل خوشبوكننده بخرد
شايد اگر از مردى، عطر، اسپرى يا شامپوى خوشبوكننده هديه بگيريد 
به اين فكر كنيد كه شايد بوى نامناسبى مى دهيد و احساس گناه كنيد 
اما به اين هم فكر كنيد كه شايد چنين هديه اى را براى فرد ديگرى مثال 
براى مادر يا خواهرش خريده است اما بعد تصميم گرفته است آن را 
يك  نشانگر  هديه  اين  كه  است  اين  تر  قوى  احتمال  اما  بدهد.  شما  به 
تفكر كالسيك باشد، خواستگار يا نامزد شما ممكن است در ذهنش اين 
فكر را بكند كه مدت زيادى نيست كه شما را مى شناسد و براى همين 
ترجيح داده است كه هديه اى براى شما بخرد كه باالخره به كار شما 
شما  نامزد  يا  خواستگار  كه  دهد  مى  نشان  تفكرى  چنين  آمد.  خواهد 
منطقى  بيشتر  كند  مى  سعى  حال  عين  در  و  نيست  كردن  ريسك  اهل 
عمل كند تا احساسى اما اگر بدبينانه به اين موضوع نگاه كنيد ممكن 
است به اين نتيجه برسيد كه شايد او حوصله نداشته وقت زيادى را 
براى هديه خريدن براى شما صرف كند و خالقيت و احساس خو را 
در اين روند به كار نگرفته است. اما اگر خوش بينانه به اين موضوع 
فكر كنيد مى توانيد تصور كنيد كه اين مرد دوست داشته كه شما با 
هر بار استفاده كردن از اين عطر به ياد او بيفتيد و اين حس خودتان 

را با او سهيم شويد.
� بدتريــن هديه هاى ممكن

در  كه  هايى  هديه  بدترين  مورد  در  پوليتين  كاسمو  مجله  خوانندگان 
زندگى خود دريافت كرده اند نوشته اند. اين موارد را بخوانيد و بعد 
براى ما بنويسيد كه بهترين يا بدترين هديه اى كه گرفته ايد چه بوده 

است.
� كارول، 31ساله، اسكاتلند

نامزد من هيچ وقت بلد نيست خوب هديه بخرد، اما امسال براى جشن 
خانه  وارد  بزرگ  جعبه  يك  با  او  گرفتم.  را  هديه ممكن  بدترين  تولدم 
شد؛ جعبه اى كه داخل آن يك اتو بود، نه يك اتوى مدرن يا يك اتوى 
بسيار قديمى عتيقه، يك اتوى معمولى زشت كه مدل آن نشان مى داد 

مربوط به 15 10سال قبل است!
� مارسيندا، 29 ساله، منچستر

من و آلك يك سال است كه ازدواج كرده ايم قبل از آن 2 سال نامزد 
بوديم. امسال در روز تولدم او هيچ هديه اى به من نداد حتى يك كارت 
خريدن  هديه  گفت:  گفتم،  او  به  را  ام  ناراحتى  وقتى  گل.  شاخه  يك  يا 
براى روز تولد و اينطور چيزها مربوط به دوره قبل از ازدواج است 

نه بعد از آن!
� دانى، 34ساله، دوبى

تولد  براى  همسرم  اما  ام،  شده  چاق  كيلوگرم   5 ازدواجم  از  پس  من 
من يك كارت عضويت يك ساله باشگاه بدنسازى گرفت، فكر مى كنيد 
حاال من بايد براى او چه هديه اى بخرم؟ او بعد از ازدواج 18 كيلوگرم 

چاق شده است.
� الساندرا، 24ساله، لندن

سالگرد  در  امسال  كند.  شوخى  من  با  دارد  دوست  هميشه  من  نامزد 
نامزدى مان او يك جعبه بزرگ براى من به آدرس محل كارم فرستاد. 
آن را در مقابل دوستانم باز كردم، داخل آن جعبه ديگرى بود و داخل 
آن يك جعبه كوچك تر و... داخل جعبه آخر هم هيچ چيز نبود. جلوى 

دوستانم خجالت كشيدم.
  

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

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

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

روانشتاسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com
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ثروتمندان برنده 
و بازنده!

«فوربس» فهرستي از 
ثروتمنداني منتشر كرده كه 
ميزان ثروت شان اين روزها 

تغيير كرده است
كه  مي انديشند  راه هايي  به  هميشه  ثروتمندان 
بتوانند بر ميزان ثروت خود اضافه كنند اما گاهي 
و  نمي نشيند  ثمر  به  چندان  آنها  تالش  وقت ها 
نتيجه اش مي شود از دست دادن بخشي از ثروت. 
دچار  باليي  چنين  به  كه  ثروتمنداني  ميان  در 
چشم  به  نيز  آشنايي  اسم هاي  هميشه  مي شوند 
فهرستي  در  «فوربس»  دوهفته نامه  مي خورند. 
ثروتمنداني  از  است  كرده  منتشر  تازگي  به  كه 
نام مي برد كه طي تنها سه هفته گذشته بر ثروت 
خود افزوده اند يا از ميزان دارايي آنها كاسته شده 
اين  مطلب  اين  نويسنده  دكارلو»  «اسكات  است. 
ثروتمندان را در دو دسته «برنده ها» و «بازنده ها» 
جاي داده است. اعدادي كه در اين فهرست رديف 
شده براساس سود وزياني است كه از تاريخ 17 
ژانويه تا 7 فوريه در بورس براي آنها ثبت شده. 
برين»  «سرگئي  برنده،  نام هاي  آشناترين  از  يكي 
ليست  اين  بازنده هاي  بزرگ ترين  از  يكي  و  است 

«مارك زاكربرگ».

سرگئي برين 5/1+ ميليارد دالر 
ثروت خالص: 5/22 ميليارد دالر 

سياست هاي  با  پيج»  «لري  و  برين»  «سرگئي 

ميزان  به  را  درآمدشان  توانسته اند  گوگل  جديد 
جست وجوي  غول  دهند.  افزايش  قابل توجهي 
ميزان   2012 سال  در  بار  نخستين  براي  گوگل 
دالر  ميليارد  افسانه اي 50  رقم  به  را  خود  درآمد 
افزايش  درصد   32 آن  درآمد  اينگونه  و  رساند 
يافت. «لري پيج» مدير گوگل در كنفرانسي در اين 
آن  جايگاهي  چنين  به  «رسيدن  بود:  گفته  مورد 
هم در طول فقط يه دهه و نيم چندان بد نيست.» 
«سرگئي برين» بيستمين مرد قدرتمند جهان است 
و در فهرست 400 نفره ثروتمندان فوربس در رده 
سيزدهم قرار دارد. او بيست و چهارمين ميلياردر 
نيز  اياالت متحده  ميلياردر  سيزدهمين  و  جهان 
ميليارد  نيم  و  يك  اين  با  برين»  «سرگئي  هست. 
بخش  اول  نفر  كند،  كسب  توانسته  كه  دالري 

برنده ها شده است.

مالكوم گليزر + 430 ميليون دالر 
ثروت خالص: 4/4 ميليارد دالر 

با عرضه تيم فوتبال «منچستر يونايتد» در بورس، 
ارزش آن 32 درصد افزايش يافت و اكنون ارزش 
اين  با  است.  رسيده  دالر  ميليارد   3 به  تيم  اين 
مبلغ، اين تيم فوتبال انگليسي به عنوان گران ترين 
اين  از  بعد  شد.  شناخته  جهان  ورزشي  باشگاه 
تيم  جهان،  ورزشي  تيم  گران ترين  فوتبال،  تيم 
فوتبال آمريكايي «كابوي داالس» از ليگ ان. اف. ال 
دارد.  دالر  ميليارد   1.2 معادل  ارزشي  كه  است 
سال 2005  در  فرزندش  شش  و  گليزر»  «مالكوم 
كنترل باشگاه منچستر يونايتد را دردست گرفتند. 
آمريكايي  فوتبال  تيم  مالك  همچنين  «گليزر» 
«تمپابي بوكانيرز» در ليگ ان. اف. ال است. ارزش 
است.  شده  برآورد  دالر  ميليارد   1.033 تيم  اين 
فوربس  ثروتمندان  ليست  در  ساله،   84 «گليزر» 
هشتمين  چهل و  و  صد  و  دارد  قرار  رده 442  در 

ثروتمند اياالت متحده است.

رالف لورن + 270 ميليون دالر 

ثروت خالص: 7 ميليارد دالر 
«رالف لورن» ، طراح مد آمريكايي و مدير شركت 
كاالهاي  توليدكننده  شركت  لورن»،   رالف  «پولو 
 399 «لورن»  مديريت  تحت  شركت  است.  لوكس 
بوتيك در سراسر آمريكا افتتاح كرده است كه از 
موناكو»  بوتيك هاي  «مجموعه  مي توان  جمله  آن 
مارس  از  برد.  نام  را  راگبي»  بوتيك هاي «پولو  و 
بيشترين  به  شركت  اين  فعاليت هاي   2012 سال 
«رالف  است.  رسيده  افتتاح  زمان  از  خود  ميزان 
اتومبيل هاي  كلكسيون  خاطر  به  همچنين  لورن» 
خود  كلكسيون  در  وي  دارد.  شهرت  كالسيكش 
اتومبيل هايي از جمله فراري GTO 250، مك الرن 
F1، بوگاتي SC 57، بنتلي، آلفا رومئو، پورشه و 
ودومين  بيست  و  صد  او  دارد.  ويرون  بوگاتي 
اياالت  ثروتمند  دومين  و  چهل  و  جهان  ميلياردر 

متحده است.

جف بزوس - 900 ميليون دالر 
ثروت خالص: 2/24 ميليارد دالر 

افزايش 22 درصدي فروش كتاب هاي الكترونيكي 
رشد  روبه  روند  به  خوشبيني  باعث  «آمازون» 
و   2013 سال  شروع  با  اما  شد  سايت  اين  كار 
برآوردهاي  الكترونيكي،  كتاب هاي  خريد  كاهش 
كارشناسان مبني بر ضرر و زيان اين سايت در 
است.  پيوسته  وقوع  به  زود  خيلي  نزديك  آينده 
كتاب هاي  سخنراني هايش  از  يكي  در  «بزوس» 
بود.  ناميده  ميلياردي  سرمايه اي  را  الكترونيكي 
خريد  ميزان  عوض  در  كه  مي دهد  نشان  آمارها 
«بزوس» 49  است.  يافته  افزايش  چاپي  كتاب هاي 
است  جهان  قدرتمند  مرد  هفتمين  و  بيست  ساله، 
يازدهم  رده  در  فوربس  فهرست 400نفره  در  كه 
قرار دارد. او همچنين بيست و ششمين ميلياردر 
دنياست و در آمريكا نيز در رده پانزدهم ايستاده 

است. او اين روزها طعم زيان را چشيده است.

مارك زوكربرگ - 710 ميليون دالر 

ثروت خالص: 1/13 ميليارد دالر 
«وال  كه  سود»  و  «فروش  گزارش  وجود  با 
استريت ژورنال» آن را منتشر كرده است، از نظر 
تحليلگران، سهام فيس بوك در بورس در حال افت 
ارزش است. برآوردها نشان مي دهد كه كاربران 
نفر  ميليارد   1.6 بر  بالغ  ماه  در  سايت  اين  فعال 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  درصد   25 كه  بوده 
گذشته بيشتر بوده است. همچنين تعداد كاربران 
فعال روزانه اين شبكه اجتماعي 618 ميليون نفر 
است كه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 28 
درصد رشد نشان مي دهد. با اين حال «زوكربرگ» 
را  دالري  ميليون   710 زياني  اخير  هفته  سه  در 
پنجمين  و  بيست  «زوكربرگ»  است.  كرده  تجربه 
فرد قدرتمند جهان معرفي شده است. او در ليست 
400 نفره ثروتمندان در رده 36 قرار دارد. او سي 
فرد  شانزدهمين  و  دنياست  ميلياردر  پنجمين  و 

ثروتمند اياالت متحده است. 

گوردون مور - 320 ميليون دالر 
ثروت خالص: 4/1 ميليارد دالر 

«گوردون مور» يكي از بنيان گذاران شركت اينتل 
و رئيس بازنشسته اين شركت است. شركت اينتل 
براي سال 2013 پروژه اي را تدارك ديده است كه 
دو ميليارد دالر خرج روي دست آن مي گذارد. اين 
سال 2012  در  شركت «اينتل»  كه  است  حالي  در 
انجام  براي  را  دالر  ميليارد   13 بر  بالغ  مبلغي 
مور»  «گوردون  بود.  كرده  منظور  پروژه هايش 
قانون  مفهوم  كه  است  كسي  نخستين  همچنين 
مور را ارائه داد.او با انتشار مقاله اي به اين نكته 
اين  انتشار  از  قبل  سال هاي  طي  كه  بود  پرداخته 
مقاله، ميزان پيچيدگي مدارهاي ميكروالكترونيك، 
هر دو سال دو برابر شده است. معيار اندازه گيري 
واحد  در  ترانزيستورها  تعداد  نيز  پيچيدگي  اين 
سطح بود. بدين معني كه هر سال تراشه هايي به 
در  آنها  ترانزيستورهاي  تعداد  كه  مي آمدند  بازار 

واحد سطح دو برابر دو سال گذشته بود.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 
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گوناگون

اسب  حيوان نجيبي است!
تخمين زده مي شود بين 550 تا 750 تن گوشت اسب به 

جاي گوشت گاو در فرانسه توزيع شده باشد

در  غذايي  محصوالت  برخي  در  اسب  گوشت  از  استفاده  رسوايي 
«ويت برد»  بزرگ  شركت  مي گيرد.  خود  به  گسترده تري  ابعاد  اروپا 
توليد  الزانياي  و  همبرگرها  برخي  در  كه  كرده  اذعان  بريتانيا  در 
شكايت  به دنبال  است.  شده  استفاده  اسب  گوشت  از  شركت  اين 
غذاي  در  اسب  گوشت  شدن  پيدا  بر  مبني  بريتانيايي  خانواده هاي 
كارخانجات  از  يكي  كشور،  اين  شمال  مدارس  از  يكي  رستوران 
گرفت.  قرار  بازرسي  مورد  لندن  در  گوشتي  فرآورده هاي  توليدات 
مي گويد:  مي كند،  تحصيل  مدرسه  اين  در  كه  كودكاني  از  يكي  مادر 
را  كارها  اين  پول  براي  فقط  است.  انزجارآور  نيست.  درست  «اين 
مي كنند. اگر شما براي خريد گوشت گاو پول مي دهيد، بايد به شما 
در  تاكنون  اسب  گوشت  رد  گزارش ها،  بنابر  بفروشند.»  گاو  گوشت 
بريتانيا،  جمله،  از  اروپايي  كشورهاي  از  بسياري  غذايي  محصوالت 
آلمان، فرانسه، اتريش، لوكزامبورگ، قبرس، سوئد، نروژ، دانمارك و 
گوشت هاي  رسوايي  مورد  در  پاريس  تحقيقات  است.  شده  پيدا  هلند 
جا  قصد  رومانيايي  صادركننده  زياد  احتمال  به  مي دهد  نشان  اسب 
زدن گوشت اسب به جاي گوشت گاو را نداشته بلكه اين «اسپانگرو» 
فروش  قصد  موضوع  اين  از  آگاهي  با  كه  بوده  فرانسوي  خريدار 
گوشت اسب به جاي گوشت گاو را داشته است. «بنوآ اَمون» وزير 
امور مصرف كنندگان فرانسه گفته است: «نتايج تحقيقات به عمل آمده 
اينگونه نشان مي دهد كه اولين شركت از اين زنجيره كه مهر گوشت 
است،  زده  روماني  از  وارداتي  اسب  گوشت  بسته هاي  روي  را  گاو 
شركت «اسپانگرو» بوده. تحقيقات نشان مي دهد كه شركت فرانسوي 
گوشت  خانواده  از  اصوال  كه  را  گوشت هايي  آگاهي  با  «اِسپانگِرو» 

اسب بوده اند برچسب گوشت گاو زده است.» 

قيمت و رنگ متفاوت گوشت گاو و اسب از نظر مقامات فرانسوي دليلي 
بر اين مدعاست كه شركت «اِسپانگِرو» دچار اشتباه سهوي نشده و 
بنابراين به اتهام كالهبرداري و فريب اقتصادي تحت پيگرد قضايي 
تا  و  بالفاصله  هم  شركت  اين  بهداشت»  گرفت. «تاييديه  خواهد  قرار 
اطالع ثانوي لغو شده است. اين در حالي است كه شركت «اِسپانگِرو» 
ضمن رد اين اتهام تاكيد كرده است كه فكر مي كرده گوشت گاو در 
فرانسوي  مقامات  ارزيابي  طبق  مي دهد.  قرار  خود  مشتريان  اختيار 
قاچاق گوشت اسب «از چند ماه پيش» در جريان بوده و تخمين زده 
جاي  به  اسب  خانواده  گوشت  تن   750 تا   550 بين  چيزي  مي شود 
گوشت گاو در اين كشور توزيع شده باشد. «تونيو بورگ»، كميسر 
امور بهداشتي اروپا با تاكيد بر اينكه تا زماني كه نشانه اي از وجود 
شد  وحشت زده  نبايد  نشده  پيدا  غذايي  محصوالت  در  اسب  گوشت 
ثابت  آنكه  مگر  هستند  غيرعقالني  واكنش ها  برخي  «گاهي  مي گويد: 
فقط  تاكنون  ولي  است.  مطرح  غذايي  مواد  بهداشت  مسئله  كه  شود 
عرضه  غذاهاي  بسته  روي  اسب  گوشت  وجود  نشدن  اعالم  مسئله 
غذايي  استاندارد  آژانس  گزارش  بنابر  است.»  بوده  مطرح  شده 
آزمايش   2500 از  درصد  يك  از  بيش  كشور،  اين  در  فقط  بريتانيا، 
صورت گرفته روي محصوالت غذايي كه به عنوان گوشت گاو عرضه 

شده، رد گوشت اسب پيدا شده است.

من اينجا را مي شناسم، 
مي خواهي برانم؟!

خواهند  جاده ها  به  راننده  بدون  خودروهاي  از  جديدي  نسل  آيا 
معرفي  سال 2010  در  را  خودكارش  خودرو  پروژه  گوگل  آمد؟ 
كرد.  عرضه  را  شده اش  طراحي  خودرو   2012 آغاز  در  و  كرد 
استنفورد  دانشگاه  در  كه  تحقيقاتي  برپايه  را  پروژه  اين  گوگل 
داشت  رو  پيش  كه  چالش هايي  وجود  با  و  كرد  آغاز  خورد  كليد 
تحقيقات  آژانس  از  را  تحقيقاتي  بودجه  دالر  ميليون   2 توانست 
پيشرفته دفاعي به دست آورد. اگر چه به ظاهر سنت شكني گوگل 
در يك مسير از پيش تعيين شده پيش رفت اما نشان داد كه چنين 
خودروهايي پتانسيل توليد شدن را دارند. هر چند مجريان اين طرح 
معتقدند كه اين شركت هنوز آمادگي اضافه كردن تمامي قابليت ها 
را  خودروهايي  چنين  براي  محدوديت ها  همه  كردن  مشخص  و 
ندارد. جيب هاي گوگل آنقدر پر پول هستند كه بتواند خودروهاي 
ولي  كند،  تجهيز  گران قيمتي  امكانات  نوع  هر  با  را  راننده  بدون 
را  پروژه اي  روي  تحقيق  آكسفورد  دانشگاه  در  پژوهشگران 
ارزان قيمت  راهكاري  ارائه  آن،  اصلي  هدف  كه  كرده اند  شروع 
و  دوربين ها  از  سيستم  اين  حاضر  حال  در  است.  زمينه  اين  در 
ليزرهايي استفاده مي كند كه سر جمع در حدود 7750 دالر هزينه 
بر مي دارند ولي هدف مرحله بعدي پروژه اين است كه هزينه را 
به 500 دالر كاهش دهند و در نهايت آن را به 150 دالر برسانند. 
پروفسور پاول نيومن در اين باره مي گويد: «در اصل، ما نياز به 
حل كردن چالش هاي مهندسي داريم تا ديگر به سنسورهاي گران 
تكيه نكنيم و به جاي آن، از سنسورهايي استفاده كنيم كه در عين 
ارزاني، فيد آنها به ما امكان ارائه راهكاري واقعا هوشمند را بدهد.» 
 -RobotCar بينشي كه پروفسور نيومن براي اين سيستم- با نام
براي  را  رانندگي  وظيفه  حال  همه  در  خودرو  كه  نيست  اين  دارد 
طراحي  طوري   RobotCar عوض  در  بلكه  كند  ايفا  خود  دارنده 
شده كه در موقعيت هاي انتخابي - به عنوان مثال در جاده منتهي 
بر  را  خودرو  هدايت  تردد-  پر  مسيرهاي  يا  كار  محل  يا  خانه  به 
عهده بگيرد. RobotCar از دوربين ها و اسكنرهاي ليزري 3 بعدي 
در جلو بهره مي برد كه محيط پيراموني را با نقشه اي متشكل از 
داده هاي محيطي كه قبال در حافظه ذخيره شده اند، مقايسه مي كند. 
اگر سيستم به حس اطمينان برسد تا كنترل فرمان را در اختيار 
بگيرد از طريق نرم افزاري كه به آي پد متصل به جلوي داشبورد 
وصل است، راننده را مطلع مي كند. پروفسور نيومن مي گويد: «اين 
يك سيستم خودمختار نيست، بلكه وقتي شرايط خوب و خطر كم 
باشد، پيشنهاد هدايت خودرو را مي دهد.» برخالف سيستم راننده 
خودكار گوگل، RobotCar از GPS استفاده نمي كند و براساس 
براي  مي تواند  حال،  اين  با  ولي  مي كند  كار  محيطي  مولفه هاي 
افرادي كه هر روز يك مسير مشخص را طي مي كنند، بسيار مفيد 

باشد.

طاعوني به نام شيشه!
ماده  اين  از  كه  است  چهره هايي  مشهورترين  از  يكي  آغاسي  آندره 

مخدر استفاده كرده
«مت آمفتامين» را پيش تر نيز مي شناختند. ناگايوشي ناگائي، شيمي دان 
در  داد.  انجام  آزمايش هايي  ماده  اين  روي   1893 سال  در  ژاپني 
در  كه  را  ماده  اين  كه  بود  يافته  ماموريت  نازي ها  رژيم  نيز  آلمان 
سال 1938 با نام پرويتين به بازار راه يافته بود توليد كند. در جنگ 
تمركز  و  كارايي  افزايش  براي  يادشده  ماده  از  نازي ها  دوم  جهاني 
در  مي كردند.  استفاده  سربازان  و  خلبانان  ميان  در  ترس  كاهش  و 
ـ  «نازي  آن  به  زمان  آن  در  كه  پرويتين  از  نيز  ورزشي  بازي هاي 
استفاده  ورزشكاران  كارايي  افزايش  براي  مي شد  گفته  نيز  اسپيد» 
مي شد تا اينكه در سال 1988 اين ماده را از بازار جمع كردند. آندره 
بارها  كه  كرده  اقرار  خود  زندگي نامه  در  معروف  تنيس باز  آغاسي، 
ماده  اي  است؛  شيشه  از  حرف  است.  كرده  استفاده  مت  كريستال  از 
مخدر كه به سرعت نشئه مي كند، ارزان است، اعتماد به نفس و حس 
ناشي  نشئه  دارد.  غم انگيز  پاياني  همه  اين  اما  مي آورد،  خوشبختي 
از مصرف شيشه به زودي تبديل به مرگي آرام و زجرآور مي شود. 
كريستال يا شيشه يا «هيدروكلرايد مت آمفتامين»، ماده اي نشئه آور و 
ارزان است كه راحت تهيه مي شود و اثراتش هم مدت ها باقي مي ماند. 
قرص هاي ضدسرماخوردگي كه معموال مي توان آنها را بدون نسخه 
«سودوافدرين»  نام  به  ماده اي  حاوي  كرد  تهيه  داروخانه ها  در  هم 
قابل  ماده اي  با  را  سودوافدرين  مخدر،  مواد  توليد  مراكز  در  هستند. 
اشتعال تركيب مي كنند. شيشه را مي توان در آشپزخانه منزل هم تهيه 
كرد. در اين صورت پودر كريستالي مورد نظر را از تركيب موادي 
مانند قرص ضد سرماخوردگي، آب و برخي مواد شيميايي مانند مايع 
را  شيشه  مي آورند.  دست  به  موش  مرگ  و  باتري  اسيد  لوله بازكن، 
مصرف  با  مي نامند.  هم  تينا  يا  پودر  مت،  شابو،  آيس ،  يابا،  كرانك، 
شيشه ترشح هورمون هاي آدرنالين، نورآدرنالين و دوپامين در مغز 
افزايش مي يابد. اعتماد به نفس آنها باال رفته، درد كاهش يافته و حس 
باعث  نه  تنها  شيشه  مصرف  مي شود.  كم  نيز  تشنگي  و  گرسنگي 
احساس سرخوشي مي شود بلكه حلق و سپس همه بدن را نيز گرم 
مي كند. اما سرخوشي ابتدايي كه تمام مي شود اثرات ديگري در بدن 
فرد ديده مي شود كه اين بار ماندگار و مرگ آورند. اختالل در خواب، 
تندخويي و عصبانيت، پارانويا (سوء ظن بيمارگونه)، ترس، اضطراب، 
وحشت زدگي،  يا  پانيك  حمالت  تحريك  پذيري،  و  خصمانه  رفتار 
خونريزي مغزي، از دست رفتن هوشياري و عوارض قلبي مانند حمله 
شيشه  استعمال  كه  است  پيامدهايي  از  برخي  قلب  نارسايي  و  قلبي 
است  شديد  ماده  اين  تخديري  آثار  باشد.  داشته  به دنبال  مي تواند 
سرخوشي هاي  كنار  در  مي سازد.  وابسته  خود  به  سريعا  را  فرد  و 
گذرا، بدن، روح و روان شخص تاثير پذيرفته و آرام و بي سر و صدا 
نابود مي شود. از دست دادن شديد وزن و پيري زودرس، تاول هاي 
بين  از  باال،  خون  فشار  بدن،  داخلي  ارگان هاي  در  بي نظمي  پوستي، 
رفتن تدريجي ميناي دندان و فاسد شدن دندان ها از عوارض ديگر به 
حساب مي آيند. از دست رفتن حافظه و اسكيزوفرني (شيزوفرني) نيز 

از عوارضي هستند كه ممكن است پيش بيايد.
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چه سنى براى 
راه اندازي يك 

كسب و كار مناسب است؟
مترجم: پريسا حبيبى

افراد  به  سرمايه گذارى  بزرگ  شركت هاي  معموال 
سرمايه هاي  و  نمي كنند  اعتماد  سى سال  باالى 
كمك هاى  همراه  به  كه  (سرمايه هايى  خطرپذير 
مديريتى، در اختيار شركت هاى جوان و داراى آتيه 
اقتصادى قرار مى دهند و از منابع مهم تامين مالى 

شركت هاى كوچك و نوپا است.) 
 

اينجا  در  نمي دهند.  قرار  آنان  اختيار  در  را  خود 
چرا  مي دهد  نشان  كه  است  شده  آورده  دليل  پنج 
را  ريسك  اين  آنها  چرا  و  ندارد  وجود  اعتماد  اين 
مي كنند؟ براساس همين رويكرد است كه گاهى اين 
طور به نظر مي رسد كه بر در ورودى شركت هاي 
سن  با  است «افراد  شده  نوشته  سرمايه اى  بزرگ 
باال پذيرفته نمي شوند.» خيلى سخت نيست كه دليل 
اين رويكرد را متوجه شويم، اغلب سرمايه گذارها 
براى  و  هستند  منحصربه فرد  پديده هاي  دنبال  به 
چون  افرادى  دنبال  به  خود  سرمايه گذارى هاي 
دل،  ميشل  اليسون،  لرى  جابز،  استيو  گيتس،  بيل 
آنها  چراكه  هستند،  زوكربرگ  مارك  و  پيج  لرى 
بزرگ ترين  خود،  زندگى  بيستم  دهه  در  توانستند 
و  كنند  تاسيس  را  دنيا  شركت هاي  موفق ترين  و 
يك  تعبير  اين  آيا  اما  هستند.  ادعا  اين  بر  اثباتى 
سى  از  شما  سن  اگر  يعنى  است؟  محض  حقيقت 
بدون  باشد،  گذشته  سالگى  چهل  احيانا  يا  سال 
راه اندازى  را  موفق  سرمايه گذارى  يك  هنوز  آنكه 
محكوم  و  است؟  شده  دير  ديگر  باشيد،  كرده 
هستيد كه ديگر اين شانس را از دست بدهيد؟ در 

موفق،  كارآفرينان  نفوذ  قدرت  و  اهرم  كه  حالى 
توسعه  در  كه  است  آنها  ويژگى هاي  و  تجارب 
آنها  سرمايه گذارى هاي  و  منحصربه فرد  بينش 
نقش دارد. با اين حال بررسى موفقيت كارآفرينان 
جوان و پتانسيل بيشتر آنها در سرمايه گذارى هاي 
در  ما  و  است  برخوردار  بااليى  ارزش  از  موفق 
تحقيقاتمان براى نوشتن كتاب جديد «دست يابى به 
موفقيت در كارآفرينى» كه چارچوب هاي اوليه در 
يك سرمايه گذارى درخشان را تحت بررسى قرار 
رايج ترين  كرديم.  بيشترى  توجه  آنها  به  مي دهد، 
كه  مي داد  نشان  آورديم  به دست  كه  استدالل هايى 
در  كه  هستند  مزيت هايى  داراي  جوان  كارآفرينان 

زير به برخى از آنها اشاره مي كنيم:

بهترى  ايده هاي  جوان  كارآفرينان  اول:  استدالل 
دارند.

كارآفرينان  ديگر  و  برين  جابز،  زوكربرگ،  آيا 
خود  ايده هاي  مديون  را  خود  موفقيت  بايد  جوان 
 ، بدهيم  جواب  صادقانه  بخواهيم  اگر  باشند؟ 
مي تواند  بزرگ  ايده هاي  البته  است.  مثبت  پاسخ 
درستى  شناخت  و  درك  كه  كسانى  همه  ذهن  به 
اما  برسد.  دارند،  مشتريان  نيازهاى  و  بازار  از 
در  را  خود  استعداد  تمام  جوان  بنيانگذاران  اين 
بازار  در  نوظهور  تكنولوژى هاى  به كارگيرى 
آنها  بودن  جوان  و  بردند  كار  به  مصرف كننده 
حال  اين  با  داشت.  موفقيت ها  اين  در  موثرى  نقش 
بدون در نظر گرفتن سن و پيشينه افراد، اگر شما 
بتوانيد با نگاهى منتقدانه به تحقيق بازار بپردازيد، 
مي توانيد با توسعه بينش خود به درستى نيازهاى 
يك بازار را شناسايى كنيد. به طور مثال هيچ كس 
سيستم  سيسكو  شركت  ساله  پنجاه  مدير  از  بهتر 
اين  نياز  نتوانست  شبكه)  تجهيزات  (توليدكننده 
مشتريان  نياز  برحسب  و  كند  شناسايى  را  بازار 

محصوالتش را توسعه دهد. 

چه  كه  نمي دانند  جوان  كارآفرينان  دوم:  استدالل 

كارهايى نمي توانند صورت پذيرند.
كارآفرينان  است؟  مزيت  يك  بى تجربگى  آيا 
ناديده  را  كوچك  خيلى  انتظارات  اغلب  جوان تر 
دور  اشتباهى  رويكرد  چنين  ضرر  از  و  نمي گيرند 
هستند. اما در ضمن مانند يك كارآفرين با تجربه 
كه مهارت روبه رو شدن با تغييرات پويا را كه الهام 
بخش آنها در انديشيدن بر ترس اتفاقات در آينده 

هستند ندارند.

استدالل سوم: كارآفرينان جوان تر متمركزتر عمل 
مي كنند.

در صنايع انفورماتيك جوانان بيست ساله بسيارى 
خود  كسب وكار  ايده  يك  با  تنها  كه  مي شوند  ديده 
را آغاز كرده اند. يكى از اين جوانان موفق داريان 
او  است.   Fwix شركت  موسسان  از  شيرازى 
سرمايه اى  هيچ  كار  شروع  براى  ما  مى گويد: 
ما  كرديم.  استفاده  خود  آپارتمان  از  و  نداشتيم 
تمام فضاى آن را با ميزها وكامپيوترها پر كرديم 
داديم.  جا  كوچكى  اتاق  در  را  خودمان  وسايل  و 
از  بيشتر  ما  تنفس  كه  بود  گونه اى  به  ما  شرايط 

محصوالتمان بود تا هواى درون اتاق.
زيرك تر  جوان تر  كارآفرينان  چهارم:  استدالل 

هستند.
از  خودمحورى  و  سريع  يادگيرى  در  توانايى 
مهارت هاي مهم كارآفرينى است، اما آيا واقعا افراد 
و  هستند  ديگران  از  بهتر  مهارت  اين  در  جوان تر 
سرعت عمل بيشترى دارند؟ رابين چيز، چهل ساله 
و مادر سه فرزند بود كه كسب وكار موفق خود را 
مشكالت  با  اول  سال  در  او  كرد.  آغاز   (zipcar)
سريع تر  بايد  كه  شد  متوجه  و  شد  رو  روبه  جدى 
قيمت هاي خود را افزايش دهد تا بتواند به آسانى 
آن  در  استراتژى  اين  برسد.  سر  به  سر  نقطه  به 
تجربه  دهه  دو  از  بعد  اما  بود  شكست  يك  زمان 
را  روشن تري  چشم انداز  تغييرات  اين  حرفه اى، 
پيش روى او قرار دادند. به طور حتم مي توان گفت 
مي توانند  بهتر  بيشتر  تجربه  و  باالتر  سن  با  افراد 

حال  در  شما  اگر  اما  كنند،  تعيين  را  خود  مسير 
خواندن اين مقاله هستيد و تصميم گرفته ايد كه بعد 
از بازنشستگى كسب وكار جديد خود را آغاز كنيد، 
اين  در  موفقيت  به  رسيدن  چون  كنيد،  فكر  بيشتر 

سن مشكل است. 
فرصت  هزينه  جوان تر  كارآفرينان  پنجم:  استدالل 

پايين ترى دارند.
موفقيت  در  زيادى  نقش  مي تواند  حقيقت  اين 
يك  مثال  طور  به  باشد.  داشته  جوان  كارافرينان 
شغل  مشخص  طور  به  هنوز  سالگى   22 در  فرد 
اصلى خود را مشخص نكرده است و مخارج كلى 
زيادى ندارد. به اين ترتيب او مي تواند با ريسك و 
صرف  البته  كند،  سرمايه گذارى  بيشترى  جسارت 
نظر از سن افراد، پايين بودن مخارج مي تواند براى 
بيشتر  پس انداز  به  منجر  كه  باشد  مزيت  يك  همه 
و جلوگيرى از هزينه هاي غير ضرورى مي شود و 
به افراد از گرفتارشدن در تله مصرف گرايى كمك 

مي كند.

نتيجه گيرى نهايى
زيادى  آفرينان  كار  كسب وكار،  واقعى  دنياى  در 
كسب وكارهاى  باال  سنين  در  كه  مي شوند  ديده 
موفقيت هاي  به  و  كرده اند  راه اندازى  را  خود 
ساله   62 هندرز  هارالن  يافته اند،  دست  بزرگى 
زنجيره اى  رستوران هاي  شعبه  اولين  كه  بود 
ساله   44 والتون  سام  و  كرد  راه اندازى  را   KFC
رسيد،  او  ذهن  به  والمارت  راه اندازى  ايده  كه  بود 
موفقيت  در  مشترك  عامل  كه  كرد  توجه  بايد  اما 
آنها  سن  از  فراتر  چيزى  كارآفرينان  از  گروه  اين 
تجربه  كسب  سال  چندين  پى  در  آنها  است،  بوده 
راه اندازى  را  خود  وكار  صنعت،كسب  يك  در 
آنها  از  افراد  اين  تجربه  به  نگاه  با  مي توان  كردند. 
الهام گرفت و فهميد هر كسى فارغ از سن و سال 
كند  ايجاد  منحصربه فرد  بينش  يك  مي تواند  خود، 
جديد  و  شگفت انگيز  سرمايه گذارى  يك  فرصت  و 

را ايجاد كند. 

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

Tell: 02083610555 -  07930315175

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

رستوران فروشى با ليز طوالنى و اجاره مناسب درNorth Finchley و70000پوند
پيتزاشاپ در ناحيه Cricklewood  با فروش خوب 55000 پوند

پيتزا شاپ در ناحيه Kilburn  با فروش خوب و اجاره و ريت كم 65000 پوند
كم  ريت  و  اجاره  و  پوند   6000 فروش  يا    North Finchley ناحيه  در  شاپ  كباب 

150000 پوند

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

مغازه خالى براى هرگونه شغل در نقاط مختلف لندن با اجاره مناسب موجود است
براى خريد و فروش، اطالع و راهنمايى و جلوگيرى از ضرر و زيان هاى احتمالى آينده 

با ما مشورت كنيد.

براى وام مسكن و پرسونال Loan  با ما تماس بگيريد

براى خريد و فروش ملك و مغازه و تنظيم سند، خريد و فروش ملك توسط وكيل با ما 
تماس بگيريد.

07930315175
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تجسس دانشمنـدان 
درون مغز شهروندان

از  استفاده  با  دارند  قصد  دانشمندان 
از  تصويرى  دنيا  اسكنر  دقيق ترين 
ارتباطات مغزى انسان تهيه كنند تا عالوه 
انسان ها  شخصيت  و  عاليق  مشكالت،  بر 

را نيز شناسايى كنند. 
كند  كمك  محققان  به  مى تواند  پروژه  اين 
طبيعى  طور  به  افراد  برخى  چرا  دريابند 
عالقه مند به علم، موسيقى يا هنر هستند. 

برخى از نخستين تصاوير تهيه شده در نشست 
امريكا  بوستون  در  علمى   پيشرفت هاى  انجمن 
عرضه شده است. پاالب گوش، خبرنگارى است 
را  مغزش  داخل  سيم كشى  تا  شده  داوطلب  كه 
متوجه  آن كه  از  پس  مى گويد:  او  كند.  مشاهده 
جديد  روش هاى  ارائه  حال  در  محققان  شدم 

هستند،  پروژه  اين  براى  مغزى  تصويربردارى 
با آن ها همكارى كردم. 

عمومى  ماساچوست  بيمارستان  در  دانشمندان 
تصاوير  تهيه  براى  هدفمند  اسكنر  يك  از 
مغزى استفاده كردند. اين يكى از قدرتمندترين 
اسكنرها در جهان است. آهنرباهاى اين اسكنر 
به برق 22 مگاوات نياز دارند؛ انرژى كه بتواند 

يك زيردريايى هسته اى را روشن كند. 

تهيه  براى  خواستند  خبرنگار  اين  از  محققان 
او  از  دانشمندان  شود.  داوطلب  مغزى  اسكن 
خواستند در يك كار 10 الى 45 دقيقه اى شركت 
كرده و تحت تهيه دقيق ترين اسكن مغزى كه تا 
به حال انجام شده قرار بگيرد. تاكنون فقط 50 
مورد از چنين اسكنى انجام شده است. «گوش» 
او  مى كند.  توصيف  خوشايند  را  آزمايش  اين 
مغناطيسى  ميدان هاى  بررسى  اين  در  مى گويد: 
ذرات  مشاهده  درصدد  سريعى  و  قدرتمند 
عصبى  رشته هاى  طول  در  كه  بودند  آبى  ريز 

بزرگ تر سفر مى كنند. 

وى افزود: با دنبال كردن اين قطرات دانشمندان 
مهم  ارتباطات  مجاور  اتاقك  در  مى توانستند 
درون مغز مرا رديابى كنند. نتيجه، يك تصوير 
رايانه اى سه بعدى بود كه مسيرهاى مهم مغز 
ادامه  گوش  مى داد.  نشان  زنده  رنگ  يك  با  مرا 
اين  مجريان  از  يكى  ودين  ون  پروفسور  داد: 
نشان  را  ارتباطات  اين  از  برخى  من  به  پروژه 
و  ببينم  مى كند  كمك  من  به  كه  ارتباطى  داد؛ 
گفتار  مى كند  كمك  من  به  كه  ديگرى  ارتباط 
كه  داشت  وجود  دوقلو  كمان  دو  كنم.  درك  را 
احساسات مرا پردازش مى كرد و يك بسته نيز 
مرتبط  هم  به  مرا  مغز  چپ  و  راست  بخش  دو 

مى كرد. 

تصويرسازى  نرم افزار  از  ودين  پروفسور 

و  اطراف  در  كند  كمك  وى  به  كه  كرد  استفاده 
براى  حتى  و  كرده  پرواز  مسيرها  اين  درون 
ديدن جزييات پيچيده زوم كند. اين پژوهشگران 
ذهن  چگونه  دريابند  اسكن ها  اين  با  اميدوارند 
انسان كار مى كند و وقتى مشكلى روى مى دهد 

چه اتفاقى مى افتد. 

و  ذهنى  مشكالت  چنين  ما  همه  ودين  گفته  به 
روحى داريم و روش هاى ما براى شناخت اين 
نكرده  تغيير  گذشته  سال   100 طى  مشكالت 
از  تصويربردارى  شيوه  يك  افزود:  وى  است. 
مغز مانند آنچه براى قلب انجام مى شود، نداريم. 
براى  مغز  از  تصويربردارى  فناورى  اين 
پژوهشگران امريكايى در حال توسعه است كه 
كنند.  تهيه  را  ها  انسان  مغز  نقشه  دارند  قصد 
اين پروژه، پروژه كانكتوم مغز نام دارد، درست 
مانند پروژه ژنوم انسانى كه پيش از اين انجام 
شده اين داده ها نيز در دسترس تمام دانشمندان 
تهيه  اسكن هاى  است  قرار  گرفت.  خواهد  قرار 
آينده  هفته  چند  طى  نفر   100 تا   80 از  شده 

عرضه شود. 

دالرى  ميليون   40 و  ساله  پنج  پروژه  يك  اين 
سيستم  كل  نقشه  تهيه  آن  هدف  كه  است 
اسكن  از  استفاده  با  انسان  عصبى  سيم كشى 

مغز هزار و 200 شهروند امريكايى است. 
رفتارى  و  ژنتيكى  داده هاى  همچنين  دانشمندان 
يك  تا  كرد  خواهند  تهيه  را  بررسى  مورد  افراد 
تصوير كامل از عواملى كه روح و ذهن آدمى  را 

تحت تاثير قرار مى دهد تهيه كنند. 

خواهند  دانشمندان  تصاوير  اين  از  استفاده  با 
كارى  چه  به  بيشتر  مردم  دريابند  توانست 
يا  چتربازى اند  به  عالقه مند  آيا  مى پردازند 

دوست دارند تلويزيون تماشا كنند؟

مكالمه سربازان آينده از 
طريق يونيفرم نظامي

تكنولوژي  دانشگاه  دانشمندان  از  گروهي  اگر 
موفق  خود  تحقيقاتي  مسير  در  ماساچوست 
حرف  شان  جليقه هاي  با  آينده  سربازان  شوند، 
فيبرهاي  از  آنها  لباس  در  است  قرار  زد!  خواهند 
و  تار  ميان  در  كه  شود  استفاده  ميكروسكوپي 
با  آنها  ارتباط  براي  و  شده  بافته  يونيفرم ها  پود 
مركز فرماندهي به كار مي رود. دانشگاه MIT در 
لباسي  ساخت  براي  تالش  در  ارتش  با  همكاري 
فيبر  همانند  نخ هاي  نوعي  داراي  كه  است  نظامي 
نوري باشد تا با استفاده از آنها سربازان بتوانند 
و  تشخيص  كرده،  رديابي  را  صدا  و  گرما  نور، 
داراي  فيبرها  اين  البته  دهند.  قرار  استفاده  مورد 
نخواهند  مداري  يا  پردازنده  ترانزيستور،  هيچ 
موسسات  از  يكي  مدير  جواناپولوس،  جان  بود. 
نوع  «اينها  مي گويد:  پروژه،  اين  در   MIT همكار 
نوعي  به  خودشان  كه  هستند  فيبر  از  جديدي 
طاليي  فيبرهاي  باشند.»  كاملي  ابزار  مي توانند 
علمي اند  تحقيقات  سالها  نتيجه  كه  يونيفرم  درون 
را  تماس  برقراري  امكان  كاربردي  شكل  به  هنوز 
اين  حاضر  حال  در  مي گويد  جواناپولوس  ندارند. 
هستند».  ضخيم  بسيار  يونيفرم  يك  فيبرها «براي 
تا  بايد  و  است  ميلي متر  حد  در  فعال  آنها  قطر 
ميزان 100 ميكرون كاهش يابد. البته آنها فعال با 
صورت  به  توانسته اند  هم  ضخيم  فيبر هاي  همين 
يكي  كنند.  توليد  كامل  نظامي  لباس  يك  آزمايشي 
ديگر از كاربردهاي اين فيبرها، شناسايي دوست و 
دشمن در محيط هاي پر از مه، دود و تاريك است 
كه افراد به هيچ وجه ديد مناسب و خوبي ندارند. 
تنها كافي است اشعه ليزر شناساگر را روي فردي 

كه نمي شناسيد بتابانيد.
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زيباترين مقاصد 
گردشگرى جهان

  
از  بازديد  و  جهان  مختلف  نقاط  در  گذار  و  گشت 
و  تاريخى  بناهاى  ها،  درياچه  مناظر،  زيباترين 
خواهد.  مى  هم  پول  پر  جيب  آزاد،  وقت  بر  عالوه   ...
براى ما ايرانى هاى سفر كردن به كشورهاى مختلف 
از  توانيم  مى  كم  دست  اما  نيست.  آسانى  چندان  كار 
بدانيم  و  كنيم  كسب  آگاهى  دنيا  هاى  مكان  زيباترين 
در كنار زيبايى هاى بى نظير ايران، كشورهاى جهان 

چه مكان هايى براى جذب توريست دارند.

� چشمه آبگرم مرداب آبى  ايسلند
يكى از پربازديدكننده ترين مكان هاى توريستى در ايسلند، چشمه 
آب گرم طبيعى مرداب آبى است. اين منطقه تجربه اى به ياد ماندنى 
و عالى براى مسافران بر جاى مى گذارد. اين چشمه آبگرم طبيعى 
بسيار زيبا در زمين آتشفشانى دورافتاده اى در ريكجانس پنينسوال 
قرار دارد. فاصله اين چشمه از ريكجاويك حدود 40 دقيقه است و 
از فرودگاه بين المللى كفالويك حدود 20 دقيقه فاصله دارد. بيشتر 
مى  ديدن  نيز  چشمه  اين  از  كنند  مى  سفر  ايسلند  به  كه  مسافرانى 
كنند. بهترين مكان براى بيرون كردن خستگى سفر هوايى، ريلكس 

كردن در اين چشمه آب گرم است.

� كاخ ورساى  فرانسه
شايد به نظر برسد بازديد از يك كاخ قديمى جاذبه چندانى ندارد. 
اما واقعيت اين است كه قصر زيباى لوئيس چهاردهم يك ساختمان 
روستايى نيست. اين كاخ موارد بسيارى براى ديدن دارد از جمله 
فواره  و 11  بزرگ  كانال  ها،  باغ  برق،  و  پرزرق  آينه  تاالر  به  بايد 
پرنقش و نگار اشاره كرد. هر ساله حدود 6 ميليون گردشگر از كاخ 
ورساى ديدن مى كنند. از بازديد از اين بناى تاريخى هرگز پشيمان 

نخواهيد شد.

� كولوسئوم  رم، ايتاليا
از  يكى  و  است  شده  تكميل  مسيحى  تاريخ   80 سال  در  بنا  اين 
مشهورترين جاذبه هاى گردشگرى كشور ايتاليا به شمار مى رود. 
سال  در  كه  است  قديمى  و  بزرگ  استاديومى  واقع  در  كولوسئوم 
هاى دور محل برگزارى جشن ها و تماشاى مبارزات گالدياتورها 
بوده است. در سال 2010 ميالدى، بازديد از راهروهاى زيرزمينى 
عموم  براى  است،  بوده  گالدياتورها  شدن  آماده  محل  كه  بنا  اين 

آزاد شد.

� ماچو پيچو  پرو
«شهر  شدن  ظاهر  و  اينكاها  اى  افسانه  منطقه  در  زدن  قدم  تجربه 
گمشده» آنها در ميان ارتفاعات خوش آب و هواى آنجا چيزى است 
كه فقط يكبار در زندگى هر كسى رخ مى دهد. ماچو پيچو به زبان 
اسپانيايى يعنى قله قديمى كه در واقع يك مكان باستانى بازمانده 

از قوم اينكاهاست.
رفتن به اين منطقه باعث خستگى و تاول زدن پاهايتان مى شود، 

اما به قدرى زيبا و هيجان انگيز است كه از رفتن به آنجا پشيمان 
در  نفر   2500 به  را  مكان  اين  از  بازديد  پرو  دولت  شد.  نخواهيد 
ميالدى  سال 1983  در  كه  مكان  اين  است.  كرده  محدود  روز  هر 
در فهرست جهانى يونسكو ثبت شده است در حال حاضر يكى از 

عجايب هفتگانه جديد به شمار مى رود.

� پارك ملى گرند كنيون  آريزونا، آمريكا
اين پارك در روزهاى تابستان مملو از جمعيت است. جذابيت اين 
پارك در واقع براى دره رنگارنگى است كه روى رودخانه كلرادو 
قرار دارد. تعداد بسيارى گردشگر در طول سال از اين دره ديدن 
مى كنند. بازديد از نوار جنوبى دره حدود 15 دقيقه زمان مى برد. 
اين پارك را مى توان با پاى پياده يا حيوانات باربر گشت. اگر زمان 
محدودى براى گشتن داريد حتما سفر خود را از نوار جنوبى آغاز 

كنيد تا از زيبايى هاى اين پديده طبيعى لذت ببريد.

� بازار بزرگ استانبول، تركيه
بازار  ترين  قديمى  و  ترين  بزرگ  از  چرا  داريد،  خريد  قصد  اگر 
خيابان   61 استانبول  بزرگ  بازار  نكنيد؟  خريد  جهان  سرپوشيده 
سرپوشيده و بيش از 3 هزار مغازه دارد. بازديد از اين بازار بسيار 
زيبا در واقع يك تير با دو نشان است: هم سوغاتى هاى زيبا مى 

خريد و هم وارد دنيا و فرهنگى ديگرى مى شويد كه بسيار جذاب 
است.

� آبشار نياگارا  نيويورك و اونتاريو
متعددى  هاى  رستوران  و  ها  تفرجگاه  نياگارا  آبشار  اطراف  در 
وجود دارند اما اين مسايل باعث جذب توريست نشده اند. چيزى كه 
بيشتر گردشگران جهان را به اين منطقه مى كشاند، آبشار بسيار 
بزرگ و قدرتمند نياگارا و جاذبه طبيعى آن است. اين آبشار عالوه 
توان  مى  و  دارد  نيز  آسانى  دسترسى  زيبا،  العاده  فوق  منظره  بر 
هنگام  آبشار  اين  منظره  شد.  نزديك  آن  به  فاصله  ترين  نزديك  تا 
شب وقتى آسمان روشن است و نورهاى رنگى و آتش بازى هاى 

مختلفى وجود دارد، واقعا مسحور كننده است.

� ديوار بزرگ  چين
هر ساله بيش از 9 ميليون نفر از ديوار بزرگ چين ديدن مى كنند. 
جاذبه اين ديوار، طول 5500 مايلى (8851 كيلومتر) آن است. بخش 
بيجينگ  به  زيرا  دارد  را  بازديدكننده  بيشترين  ديوار  اين  بادالينگ 

نزديك است. ديوار بزرگ چين جزو عجايب هفتگانه جديد قرار دارد 
قابل  مسلح  چشم  بدون  ماه  كره  از  كه  است  بشرى  سازه  تنها  و 

ديدن است.

� جزيره آلكاتراز خليج سان فرانسيسكو
عالوه بر داشتن زندان بسيار بدنام آمريكايى يعنى آلكاتراز، جزيره 
مى  شمار  به  جهان  گردشگرى  مقاصد  زيباترين  از  يكى  آلكاتراز 
آن  مهاجر  پرندگان  دسته  و  ها  درياچه  ها،  باغ  نيز  آن  دليل  رود. 
است. قايق ها هر نيم ساعت يكبار به مقصد اين جزيره در حركت 
هستند. بنابراين، مى توانيد هر چند ساعتى كه دوست داريد در آن 

جزيره بمانيد.

� مكان هاى ديدنى ديگر
و  طبيعى  هاى  جاذبه  كرديم،  ذكر  باال  در  كه  هايى  مكان  بر  عالوه 
ساخت دست بشر ديگرى نيز در دنيا وجود دارند كه بد نيست دست 
كم يكبار از آنها ديدن كنيد. دره پادشاهان در مصر، آكروپوليس 
در يونان، چيچن ايتزا در مكزيك، جزيره اليس در نيويورك و كانال 

ونيز نيز از ديگر مقاصد گردشگرى جهان هستند.
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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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مى توان تن  را به  نازطبيبان نيازمند 
نساخت؟

نويد گل چوبيان 

در روزگارى كه تغييرات سريع و بى وقفه در پارامترهاى پيرامون 
ما، ذهن و رفتار ما را در ورطه چالش مياندازد. كاستن از استرس 

حاصل همان نوشدارو خواهد بود.
پندار من بر اين است كه نوشيدنيها ميتوانند اثر بخش باشند.

آب:
از  كاستن  سوى  به  راه  ما  آب،  در  شدن  ور  غوطه  يا  نوشيدن  با 
دغدغه ها خواهيم رفت. به باور من تنها با اضافه كردن موادى ساده 
و طبيعى به آب ميتوان كار كردى بهتر را انتظار داشت.نقش آب در 
فرايندهاى زيستى بر كسى پوشيده نيست و  اين نقش متخصصين 
تغذيه را بر آن داشته كه نوشيدن بيش از 2 ليتر آب و مايعات را در 
روز پيشنهاد كنند. تحقيقات نشان داده است كه نوشيدن مايعات به 
طور منظم در هر ساعت كارايى بدن را %20 افزايش داده در مقابل 
يك  براى  زمان  اين  بوده.  نظم  بى  آنها   مصرف  زمان  كه  افرادى 
ورزشكار در حين ورزش اگر 20 دقيقه پيشنهاد شده است،كه حجم 

مصرف به نوع فعاليت و دماى محيط  وابسته است.

كار كردهأى نوشيدنى ها:
 آب را ميتوان عنصرى ناميد كه حيات زمينى را بدين گونه رقم زده.

در بدن ما  با كم شدن كسرى از درصد آن حيات به خطر ميافتد. 
به  مان  براى  را  آرامش  زمانى  آب،  به  بدن  متابوليسمى  نياز  بجز 
ارمغان ميآورند،گروهى از نوشيدنيها را ميتوان محرك براى فعاليت 

ناميد كه زمانى سر مستى را به همراه ميآورند.
يك نكته :

گفتن اين جمله كه مشروبات الكلى مضر براى سالمتى هستند جمله 
و  شور  و  دارد.سرمستى  بيشتر  توضيحى  به  نياز  و  است  ناقصى 

وجد حاصل از خّم حضرت خيام  را بر اين اوج نشاند كه گويد: 
من بنده آن دمم كه ساقى گويد       

يك جام بگير من نتوانم  
كه  ميپرسيد  را  نكته  اين  تغذيه  متخصص  ازيك  خيام  حضرت  اگر 
مى  پاسخ  چنين  است  مناسب  الكلى  مشروبات  نوشيدن  مقدار  چه 
شنويد، كه1 ليوان شراب(150سيسى)، 1ليوان آبجو(250سيسى) و 
يا 30سيسى از ديگر مشروبات  نه تنها مضر براى سالمتى نيستند 
نيز  خون  گردش  دستگاه  عروقى،  سيستم  بر  مثبتى  تاثيرات  بلكه 
تفكرات  ژرفاى  و  داشتند  را  خود  مكتب  ايشان  كه  چند  اگر  دارند. 

ايشان زمانى را مى طلبد براى تفسير.
يك پيشنهاد:

شما  در  نوشيدنيها  از  نوع  اين  كردن  مصرف  بيشتر  به  تمأيل  اگر 
وجود دارد،اول آن كه اين نكته را در نظر بگيريد: كه هر گرم الكل 
7كيلو كالرى انرژى دارد،پس ماده بسيار پر انرژى است و در زمان 
مصرف بياد بياوريد كه چه زحمتى براى 1 كيلو كاهش وزن كشيده 
غذايئ  مواد  ديگر  خورن  از  خود  نوشيدنى  با  آنكه:همراه  ايد.دوم 
پرهيز كنيد چرا كه؛به اغراق، هر چه كه مصرف كنيد بدل به بافت 

چربى ميشود.
(نه  باشد  معمول  دماى  شما  نوشيدنى  دماى  كنيد  آخر:سعى  در 
خود  مستى  متوجه  ديرتر  شما  ميشود  باعث  آن  سرماى  سردتر)، 

شويد و بيشتر بياشاميد.
قهوه:

 امروزه در قياس با گذشته قهوه ونوشيدنى هاى كافئين دار عموميت 
بيشترى پيدا كرده اند كه حاكى از تمايل بيشتر مردمان است به اين 
گونه از نوشيدنيها هرچند كه داليل استفاده روزافزون آن خالى از 
خلل نيست ولى سود مصرف آن نيز بسيار شايان است كه بر اين 
اساس ميبايست بر مصرف و استفاده از آن دقت نظر ميداشت.قرار 
گرفتن اين ماده در دسته مواد غذايى نشان دهنده اين نكته ميباشد 

كه مصرف آن ميتواند سودمند ى زيادى داشته باشد.
ما  كشور  در  خصوص  به  اخير  سالهاى  در  كه  اينجاست  نكته 
محصوالت زيادى بر اساس اين تمايل جهانى و كاركردهاى مناسب 
كافئِين وارد بازار مصرف شده است.براى مثال در اكثر نوشيدنيهاى 
ميتواند  كل  هرچند  ماده  اين  از  رويه  بى  وكوالها.استفاده  ورزشى 
نيز  آن  بر  عوارضى  ولى  برد  باال  را  كافئين  تاثيرات  ظاهرى  عالئم 
خوابى   بى  آن   به  دائمى  نياز  احساس  جمله  از  شد  خواهد  حوادث 
پوستى  عوارض  بدن   از  آب  دفع  بانوان   در  ويژه  به  ادرار  تكرر 

وحتى بر استرس نيز ميتواند موثر باشد.
و  رسيده  اثبات  به  كافئين  مفيد  اثر  ورزشكاران  از  بسيارى  براى 
از  استفاده  هستند.  وزن  كاهش  خواهان  كه  كسانى  براى  همچنين 
كافئين ميتواند ميزان سوخت وساز بدن را باال ببرد و آب دفعى بدن 
پيشنهاد  صورت  اين  به  آن  مصرف  ميدهد.ميانگين  افزايش  نيز  را 

3-5mg/kg b.mميشود
مصرف كافئين براى افراد زير 12 سال خطر ناك ميباشد.

قلبى كه مستحق 
سكته نيست

 
اينجا قلب است؛ عضوى تقريبا به اندازه مشت بسته هر كس كه در 
وسط قفسه سينه با كمى تمايل به سمت چپ قرار گرفته و به وسيله 
در  شايد  مى شود.قلب  محافظت  سينه  جناغ  و  دنده  استخوان هاى 
ابتدا فقط يك عضو مكانيكى به نظر برسد كه وظيفه آن از يك طرف 
فرستادن  ديگر  طرف  از  و  تصفيه  براى  ريه  داخل  به  خون  پمپاژ 
واقع  در  اما  است،  بدن  اعضاى  تمام  داخل  به  شده  تصفيه  خون 
قلب حياتى ترين و پركارترين عضو بدن است كه اكسيژن و غذاى 
الزم را براى سلول هاى بدن تامين مى كند.قلب، وظيفه و مسئوليت 
بخواهيد  اگر  كه  دارد  عهده  بر  حيات  لحظه  آخرين  تا  را  سنگينى 
نمايى از مكانيسم آن در بدن داشته باشيد، به اين صورت است كه 
خون تيره را از دو وريد دريافت مى كند و پس از وارد ساختن به 
ريه و اكسيژن گيرى از طريق چهار وريد به نام وريد هاى ريوى به 
سمت چپ قلب بازمى گرداند.در قلب چپ كه از دهليز و بطن چپ 
تشكيل مى شود، خون روشن پس از ورود به دهليز چپ از طريق 

بدن  شريان  بزرگ ترين  طريق  از  و  چپ  بطن  وارد  ميترال  دريچه 
موسوم به آئورت به تمام قسمت هاى بدن فرستاده مى شود.اما نكته 
بسيار مهم آن است كه قلب قادر به تغذيه سلول هاى خود نيست، 
در حالى كه خود نيز مانند تمام اعضاى بدن براى فعاليت نياز به 
سرشار  خون  از  همواره  قلب  كه  اين  با  ديگر  بيان  دارد.به  خون 
و  مستقيم  طور  به  خون  اين  از  نمى تواند  وجه  هيچ  به  ولى  است، 
بدون واسطه براى تغذيه خود استفاده كند؛ بنابراين تغذيه آن به 
وسيله عروق مخصوصى انجام مى شود كه كرونر نام دارد. حال 
شايد بتوانيد تصور كنيد كه در صورت گرفتگى اين عروق و توقف 
يا اختالل خون رسانى به قلب، چه باليى برسر عضوى مى آيد كه 
حيات بقيه اعضاى بدن به آن وابسته است؛ باليى كه به حكم سكته 
قلبى مى تواند پايان مسير زندگى هر شخصى، اعم از زن و مرد يا 

جوان و پير را رقم بزند.

وقتى مهر سكته بر قلب تان مى خورد
و  اكسيژن  نيازمند  بدن  بافت هاى  ساير  همانند  نيز  قلبى  عضالت 
مواد غذايى است تا زنده بمانند و بتوانند وظيفه خود را انجام دهند.
تاجى  سرخرگ هاى  راه  از  دار  اكسيژن  خون  رساندن  با  نياز  اين 
قلب تامين مى شود كه اولين رگ هايى است كه از سرخرگ خروجى 
در  يا  رگ ها  اين  شدن  بسته  يا  تنگ  مى شود.  منشعب  قلب  اصلى 
واقع عروق كرونر به معناى بروز بيمارى عروق قلب است كه از 
شايع ترين و مهم ترين بيمارى قلبى و حاصل آن سكته و نارسايى 
قلب است.يكى از عوارض بسيار مهم سكته قلبى كه بيشتر در دقايق 
اوليه روى مى دهد، اختالل در ريتم طبيعى قلب و بروز ايست قلبى 
است.ايست قلبى معموال به دنبال مسدود شدن رگ تغذيه كننده قلب 
اتفاق مى افتد. در صورت بروز ايست قلبى اگر در مدت سه تا پنج 
دقيقه، اقدامات احياى قلبى ـ ريوى شروع نشود، بيمار خواهد مرد. 
يكى ديگر از عوارض بسيار مهم سكته قلبى، از بين رفتن قسمت 
وسيعى از عضله قلب و بروز نارسايى است كه بايد تحت درمان 

سريع و موثر قرار بگيرد.

حفاظت از قلب، از دوران كودكى
نتيجه  در  قلبى  سكته هاى  همه  تقريبا  كه  است  درست  اين 
آرترواسكلروز يا تنگى عروق كرونر و كاهش خون رسانى به قلب 

كرونر  عروق  گرفتگى  خطر  عوامل  از  برخى  اما  مى گيرد،  صورت 
تغييرناپذير است، يعنى به جنس مذكر، سن باال و سابقه خانوادگى 
برمى گردد، به خصوص آنكه سكته قلبى جزو بيمارى هايى است كه 
عوامل خطرساز آن از دوران كودكى شكل مى گيرد.به بيان ديگر 
روند گرفتگى عروق از زمان بچگى شروع شده و چربى به تدريج 
سنين  در  رسوب  اين  مى كند.  رسوب  خونى  رگ هاى  ديواره  در 
است  ممكن  نواحى  همين  اما  نمى شود،  عروق  تنگى  باعث  كودكى 
زمينه ساز ايجاد و تشديد تصلب شرايين در بزرگسالى شود.عوامل 
خطر ديگر سكته قلبى شامل عوامل تغييرپذير مى شود كه ناشى از 
قند،  بيمارى  به  ابتال  دخانيات،  استعمال  باال،  خون  چربى  و  فشار 
چاقى و كم تحركى است.در واقع گرفتگى عروق كرونر قلب از 25 
قند  و  كلسترول  ازجمله  مختلفى  عوامل  و  مى شود  شروع  سالگى 
باال، مصرف سيگار، فشار خون باال و عوامل ژنتيك تشديدكننده 

آن است.

نشانه هايى كه بايد جدى گرفت
بر  چه  سكته  از  پس  اوليه  لحظه هاى  در  كه  ندانند  بسيارى  شايد 
همراه  درد  با  هميشه  قلبى  سكته  كه  ندانند  حتى  مى آيد؟  سرشان 
نيست.متخصصان قلب وضع جسمى فرد سكته كرده را اينگونه به 
تصوير مى كشند: درد شديدى همراه با احساس سوزش، خفقان و 
سنگينى در قفسه سينه ايجاد مى شود كه ممكن است به فك تحتانى، 
ناحيه پشت، كتف يا هر دو دست انتشار پيدا كند. البته شدت اين 
عالمت در افراد مختلف متفاوت است و ممكن است از يك سوزش 

يا درد خفيف تا درد شديد و غيرقابل تحمل بروز كند.البته سكته 
قلبى هميشه با درد شديد همراه نيست، بلكه ممكن است حتى يك 
سوزش خفيف پشت جناغ كه بيش از چند دقيقه طول بكشد، حاكى 
از بروز سكته قلبى باشد، اما تهوع، استفراغ يا تعريق سرد مى تواند 
با اين درد همراه باشد.همين طور ممكن است احساس تنگى نفس 
ناگهانى، ضعف مفرط، تپش قلب و در مواردى كه فرد دچار ايست 
قلبى بشود با از دست دادن هوشيارى و سقوط فرد به خصوص 

در افراد مسن همراه باشد.

مردان بيشتر سكته مى كنند
و  سنگين  كارهاى  فيزيكى،  فشارهاى  تحت  آنكه  دليل  به  مردان 
فشارهاى شغلى بيشترى هستند در ارتباط با سكته قلبى در معرض 
خطر باالترى قرار دارند. البته برخى مطالعات نيز بر استعداد بيشتر 
مردان از نظر ژنتيكى براى گرفتگى عروق و مشكالت قلبى عروقى 
تاكيد دارد.برخى روان شناسان نيز بر جمع شدن تنش هاى روحى 
تخليه  روش هاى  از  بهره گيرى  در  ناتوانى شان  علت  به  مردان،  در 
فشارهاى روحى و روانى همچون زنان تاكيد دارند.با وجود آنكه 
بيمارى عروق قلب در مردان شايع تر است و در سنين پايين ترى 
نسبت به زنان ديده مى شود، زنان نيز به خصوص پس از يائسگى 
بود.  خواهند  ابتال  معرض  در  خود  همسال  مردان  اندازه  همان  به 
را  آن  خانوادگى  سابقه  كه  افرادى  در  بيمارى  اين  ديگر  سوى  از 
دارند، بيشتر ديده مى شود و با افزايش سن احتمال ابتالى به آن 

نيز بيشتر مى شود.

قلبى كه مستحق سكته نيست
واقعيت آن است كه بسيارى از بيمارى ها و مشكالت قلبى ـ عروقى 
پيشگيرى  و  كنترل  قابل  شود،  منجر  قلبى  سكته  به  مى تواند  كه 
قلبى  سكته  خطر  از  ماندن  دور  به  موارد  بسيارى  در  است.آنچه 
از  اگر  البته  كه  است  زندگى  شيوه  يا  الگو  اصالح  مى كند،  كمك 
كودكى صورت بگيرد، كامال موثر خواهد بود. شايد بتوان سيگار و 
دخانيات را مهم ترين عامل خطرى دانست كه بايد مهار شود؛ چراكه 
هر فرد سيگارى خطر ابتال به سكته قلبى را براى خود پنج برابر و 

براى اطرافيان دو برابر مى كند.
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هاى  آدم  لزوما  پولدارها  گويند  مى  همه  را  اين 
مى  آيا  است:  اين  سؤال  اما  نيستند؛  خوشبختى 
شود با پول كمتر خوشبختى بيشترى را خريدارى 

كرد؟ 

  
نام  به  دارد  وجود  حالتى  روانشناسى  در 
كه  «خب  سؤال  با  كه  خريد»  از  پس  «افسردگى 
براى  افسردگى  نوع  اين  شود.  مى  شروع  چه؟» 
طورى  خود  پول  از  توانند  نمى  كه  است  كسانى 
استفاده كنند كه شاد شوند. افرادى كه نمى دانند 
بايد چگونه شادى را از آن خود كنند. البته نوعى 
افسردگى هم وجود دارد كه خانم ها بيشتر با آن 
سر و كار دارند، حالتى كه باعث مى شود وقتى 
ناخوشايندى  موضوع  و  شود  مى  ناراحت  فرد 
درگيرش مى كند، به خريد روى بياورد و بعد از 
است؛  اول  پله  اين  اما  شود.  خوشحال  كمى  آن 
وقتى كه خريد انجام شد بعد از يك دوره طوالنى 
به پله دوم يعنى همان افسردگى بعد از خريد مى 
همه  «اين  گويد:  مى  خودش  با  كه  حالتى  رسد. 
لباس دارم خب كه چه ؟ ماشين و خانه آنچنانى 
دارم خب كه چه؟» بايد براى شادشدن از راه هاى 
كرد.  انتخاب  را  دائمى  هاى  راه  و  گذشت  موقت 
شادى يك مسئله كامال درونى است كه با مديريت 
قوى در بحران قابل لمس است. پولتان هرقدر كه 
هم  هنوز  است،  خريدنى  شما  براى  شادى  باشد 
مى توانيد به خريد برويد اما بايد ببينيد كه چطور 
چگونه  پولتان  از  باشيد،  خوشحال  تا  كنيد  خريد 
شود.  براى شما درونى  آن  لذت  تا  استفاده كنيد 
توانيد  مى  باشد  الغر  يا  چاق  قدر  هر  تان  جيب 
خوشحال باشيد، فقط كافى است اين 10 راه را به 

خاطر بسپاريد.
� به جاى خريد وسايل تجربه بخريد

آدم ها خيلى سريع خودشان را با شرايط جديد 
شادى  گويند  مى  روانشناسان  دهند.  مى  وفق 
عمر  طول  كه  است  جديد  شرايط  يك  از  برگرفته 
لحظه  در  توانند  مى  تجربيات  اما  دارد  كوتاهى 
لذتبخش باشند. اگر خاطرات را رها كنيد يك منبع 
شادى طوالنى مدت را به خود هديه كرده ايد. بعد 
كف  پاركت  رنگ  انتخاب  براى  زمان  صرف  از 
مدت  يك  از  بعد  كه  شويد  مى  متوجه  تان  خانه 
اين هم جزء خاطره هايى مى شود كه خيلى زود 

ديدن  خاطره  مقابل،  در  اما  كنيد  مى  فراموشش 
سفر  يك  طى  جنوبى  آفريقاى  در  چيتا  بچه  يك 
مى  فراهم  برايتان  را  شادى  ها  مدت  تا  سياحتى 

كند.

� بخريد و در آينده به فكر استفاده از آن باشيد
مى  درد  به  افتاده  تعويق  به  هاى  خوشحالى 
شادى  نزديك  آينده  براى  بدانى  اينكه  خورند. 
را  شادى  دارد.  خوبى  حس  اى،  كرده  ذخيره  را 
بليت  بكشيد.  را  انتظارش  و  بيندازيد  تعويق  به 
براى  داريد  دوست  كه  را  اى  خواننده  كنسرت 
آوردن  وجود  به  كنيد.  خريد  پيش  آينده  هفته   2
مى  ايجاد  انگيزه  كسى  هر  براى  كوچك  اميدهاى 
از  بعد  روز  صبح  وقتى  شود  مى  باعث  و  كند 
آور  شادى  موضوع  يك  شويد  مى  بيدار  خواب 
و انتظارى شيرين براى آن اتفاق ته دلتان وجود 

داشته باشد.
� سخت نگيريد!

مى  خسته  جديد  اسباب  از  زود  خيلى  ها  آدم 
شوند، چه با يك ميليون تومان وسيله اى خريده 
باشيد چه با صد هزار تومان. نمى گوييم اين دو 
اين  موارد  اغلب  در  اما  ندارند  هم  با  فرقى  هيچ 
نيست،  آنها  قيمت  تفاوت  اندازه  به  واقعا  تفاوت 
بنابراين لزومى ندارد خيلى غصه چند سال بعد را 
بخوريد كه آيا تا آن موقع اين وسيله كار مى كند 
يا نه. به همين دليل بعضى ها معتقدند كه هزينه 
كردن براى ضمانت ها و بيمه هم پول دور ريختن 
است  ممكن  خريم،  مى  را  اى  وسيله  وقتى  است. 
خيلى زود پشيمان شويم و بيمه كردن هم چيزى 
نكته  روانشناسان  نكند.  كم  پشيمانى  حس  آن  از 
جالبى را گوشزد مى كنند: «مشترى ها هميشه با 
نيت اينكه در آينده پشيمان نشوند، خريد مى كنند، 
بى  مغزشان  در  قابليتى  از  آنها  كه  صورتى  در 
اطالع هستند؛ قابليتى كه باعث مى شود ناراحتى 
قابل  ما  براى  رايگان  طور  به  كنيم  فراموش  را 

استفاده است!»
� به جاى كمك به خود به ديگران كمك كنيد

آمارى،  جامعه  از  نمونه  گرفتن  با  روانشناسان 
هديه  ديگران  براى  كه  هايى  آدم  اند  كرده  ثابت 
مى خرند يا در خيريه ها شركت مى كنند، نسبت 
به بقيه خوشحال تر هستند. اينكه بتوانيد ديگران 
كنيد،  فكر  خودتان  به  كمتر  و  بداريد  دوست  را 

شادى را برايتان فراهم مى كند. پول خرج كردن 
براى دوست، نامزد يا همسر احساس مثبتى ايجاد 
مى كند. همچنين با كمك به ديگرى در خيريه ها 
احساس رضايت كسب مى كنيد. خالصه مى توان 
بفهمند،  ديگران  بگذاريد  و  كنيد  خرج  پول  گفت 
اينكه به ديگران بگوييد حس خوشايندى بابت اين 
شيوه پول خرج كردن داريد هم باعث شادى شما 

مى شود.
بزرگ  لذت  يك  از  بهتر  كوچك  خوشى  چندين   �

است
شادى  كنند  مى  ادعا  روانشناسان  كه  آنطور 
است.  ارتباط  در  مثبت  و  كوچك  هاى  تجربه  با 
تجربه هاى كوچك و پرهيجانى كه حس خوب به 

تواند  مى  كوچك  هاى  تجربه  اين  دهد.  مى  شما 
همراه  باشد  چينى  رستوران  يك  در  غذا  خوردن 
خريدن  تواند  مى  داريد،  شان  دوست  كه  كسانى 
يا  بوده  همسرتان  و  شما  براى  كارتينگ  بليت   2
بليت كنسرت خواننده اى كه دوستش داريد باشد. 
به همه اين حس ها احترام بگذاريد چون به شما 
ها  تجربه  اين  كه  حسى  كنند.  مى  هديه  را  شادى 
تر  بزرگ  مراتب  به  تواند  مى  دهند،  مى  شما  به 
از شادى خريدن ماشين يا يك تلويزيون پالسما 

باشد. شاد بودن را بايد تجربه كرد.
� پولتان را بيشتر براى انجام كار خرج كنيد، نه 

صرفا خريد!
شادى  بنوازيد مطمئنا  را  سازى  بگيريد  ياد  اينكه 
و  بخريد  پيانو  اينكه  تا  دهد  مى  شما  به  بيشترى 
هزينه  زياد  نيست  الزم  بگذاريد.  تان  خانه  گوشه 
كنيد، كافى است يك ساز ارزان قيمت بخريد و به 
يك  كه  كسى  كنيد  تصور  برويد.  موسيقى  كالس 
قطعه زمين در حومه شهر مى خرد خوشحال تر 
است يا كسى كه به چند كشور آسيايى سفر مى 
است.  ارزشمند  خود  جاى  در  هركدام  البته  كند؟ 
است  ممكن  كند  مى  گذارى  سرمايه  كه  هم  كسى 
خوشحال باشد اما اين حس خيلى زود از بين مى 
رود و يك سؤال ذهن او را فرا مى گيرد: «كه چه؟ 
اين همه زحمت كشيديم چه شد؟» با اهميت دادن 
به حس تجربه هاى نو شادى كردن را بياموزيد. 
كارى كه هميشه دوست داشته ايد انجام بدهيد را 

تجربه كنيد، هيچ وقت دير نيست.

و  ايد  نكرده  فكر  حال  به  تا  كه  چيزهايى  به   �
برايتان مهم است، فكر كنيد

تئورى  يك  روانشناسانه،  پيشنهادهاى  از  يكى 
عجيب بوده كه نظر خيلى ها را جلب كرده؛ اينكه 
را  درست  راه  لذت  طعم  تا  كنيد  فكر  اشتباه  اول 
بچشيد. اينكه ابتدا دنبال خريدن ماشين و وسايل 
خانه باشيد هم بد نيست. اينكه پولتان را براى مد 
روز و دكوراسيون خانه خرج كنيد، راه اشتباهى 
تئورى  اين  شود.  امتحان  كه  نيست  بد  اما  است 
به  حد  از  بيش  اگر  كه  شود  مى  شروع  اينطور 
خريد وسايل جديد فكر كنيد مثل خريدن ماشين 
طال  تكنولوژى،  آخرين  با  گوشى  اتوماتيك،  دنده 
و... بعد از مدتى متوجه مى شويد كه با اينها نمى 
كه  شويد  مى  شاد  وقتى  بخريد.  را  شادى  توانيد 

كارى غير از كارهاى هميشگى انجام دهيد.
كنيد  فكر  جديد  وسايل  خريد  به  حد  از  بيش  اگر 
با  گوشى  اتوماتيك،  دنده  ماشين  خريدن  مثل 
متوجه  مدتى  از  بعد  و...  طال  تكنولوژى،  آخرين 
مى شويد كه با اينها نمى توانيد شادى را بخريد

� خريد اقساطى را فراموش كنيد
قسطى  را  اى  وسيله  كه  است  اين  راه  بدترين 
بخريد و آن را مصرف كنيد و مدت ها به پرداختن 
براى  را  اقساطى  خريد  شويد.  مشغول  آن  هزينه 
هميشه فراموش كنيد و نقد بخريد؛ ممكن است با 
اين روش صاحب وسايل زيادى شويد اما آيا با 
داشتن آنها مى توانيد شادى را هم داشته باشيد؟ 
به  وسايل  خريدن اقساطى  تمام شادى اى كه از 
مى  نابود  قسط  پرداخت  موعد  آوريد،  مى  دست 
سنگين  هاى  وام  گرفتن  و  اقساطى  خريد  شود. 
زندگى  فرصت  بزرگتان،  آرزوهاى  خريدن  براى 
كردن در زمان حال را از شما مى گيرد و باعث 

مى شود در زمان آينده زندگى كنيد.
� مقايسه قيمت ها را كنار بگذاريد

چه  گيرد،  مى  شما  از  را  شادى  هميشه  مقايسه 
چه  ديگرى،  ثروت  با  تان  ثروت  كردن  مقايسه 
خودتان  مغازه.  يك  در  2لباس  قيمت  مقايسه 
خريد  با  كه  كنيد  مى  فكر  اگر  و  نكنيد  محدود  را 
خوشحال  است  مغازه  پيشخوان  روى  كه  چيزى 
مى شويد، آنجاست كه بايد پولتان را خرج كنيد. 
به اين فكر نكنيد كه شايد در جايى ديگر بتوانيد 
مشابه آن را پيدا كنيد. به اين فكر نكنيد كه ممكن 
كه  دانيد  مى  اگر  شود.  تر  ارزان  بعدها  است 
چشمتان روى آن مى ماند، بخريدش و بدانيد كه 

آن وسيله تنها براى شما ساخته شده است.
خريد اقساطى را براى هميشه فراموش كنيد و نقد 
وسايل  صاحب  روش  اين  با  است  ممكن  بخريد؛ 
توانيد  مى  آنها  داشتن  با  آيا  اما  شويد  زيادى 
شادى را هم داشته باشيد؟ تمام شادى اى كه از 
خريدن اقساطى وسايل به دست مى آوريد، موعد 

پرداخت قسط نابود مى شود
� از جمع پيروى كنيد

انسان موجودى اجتماعى است. اينكه او به تنهايى 
شاد باشد، معنا ندارد. شادى فرد به شادى جمع 
سفرهاى  در  جمعى  هاى  شادى  است.  وابسته 
دوستان  با  اينكه  يا  شود  مى  معنى  گروهى 
خانوادگى تان به سينما برويد. در اين بين وقتى 
شادتر هستيد كه نظر جمع را به نظر خود ترجيح 
باعث  باشد  شما  همه  به  متعلق  كه  نظرى  بدهيد. 
همدلى مى شود. البته بايد گفت جمعى را انتخاب 
داشته  آنها  با  را  نظر  اختالف  كمترين  كه  كنيد 
با  آسمان  تا  زمين  تان  دوستان  نظر  اگر  باشيد. 
بلكه  شويد  نمى  خوشحال  تنها  نه  كند،  فرق  شما 
باعث مى شود كه در طول آن سفر، دورهمى يا 
مهمانى خودتان را سرزنش كنيد و از شادى دور 

بمانيد.

فكر مى كنيد شادى خريدنى 
نيست؟ اشتباه مى كنيد!
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نخستين قرباني دانه درشت حذف احتمالي كشتي از رشته هاي المپيكي 

رئيس فيال از كار 
بركنار شد!

پيش از بركنارى رافائل مارتينتى خبرهايي درخصوص اينكه ميخائيل 
مامياشويلي، رئيس پر نفوذ فدراسيون كشتي روسيه با سران هيات 
رئيسه فيال البي كرده تا مارتينتي را عزل و كارلين را جانشين او كند 

منتشر شده بود
نخستين تركش هاي حذف احتمالي كشتي از المپيك 2020 به رئيس 
سوئيسي فيال كه از سال ها قبل بر صندلي رياست فدراسيون جهاني 
رياست  از  او  كناره گيري  خبر  كرد.  برخورد  بود،  زده  تكيه  كشتي 
تبديل  دنيا  ورزشي  رسانه هاي  عنوان  مهم ترين  به  گذشته  روز  فيال 
جريان  در  نوشت  كوتاه  خبري  در  روسيه»  «صداي  سايت  شد. 
رافائل  تايلند  پوكت  در  كشتي  جهاني  فدراسيون  فوق العاده   اجالس 
مارتينيتي، رئيس فيال از سمت خود استعفا كرده است. پايگاه خبري 
جلسه  اين  در  كرد  اعالم  و  گذاشت  فراتر  را  پا  اما  «ريانووستي» 
مارتينتي  رافائل  رياست  به  كشتي  جهاني  فدراسيون  ارشد  اعضاي 
مي شود  گفته  گرفته اند.  فدراسيون  اين  كل  رئيس  اخراج  به  تصميم 
در جلسه هيات رئيسه فيال، اعضاي حاضر در مورد ماندن مارتينتي 
رأي گيري كرده اند و با آراي 10 به 11 در نهايت راي به قبول استعفا 

و كنار رفتن مارتينتي داده شده است. 
كشتي  فدراسيون  رئيس  نايب  و  اجرايي  مدير  بروسيوف،  گئورگي 
تايلند  در  فيال  رئيسه  هيات  اضطراري  جلسه  اتفاقات  درباره  روسيه 
گفت: «در اين جلسه مارتينتي در پاسخ به اين سوال هيات رئيسه كه 
« IOC به چه دليلي تصميم به حذف كشتي از المپيك گرفت؟» پاسخ 
درستي نداد و جلسه را ترك كرد. پس از آن اعضا رأي گيري كردند و 
با اختالف ناچيز 10 به 11 راي به بركناري او داده شد. ما به اتفاق آرا 
الكساندر كارلين را به عنوان رئيس موقت فيال انتخاب كرديم.» پيش 
پر  رئيس  مامياشويلي،  ميخائيل  اينكه  درخصوص  خبرهايي  اين  از 
نفوذ فدراسيون كشتي روسيه با سران هيات رئيسه فيال البي كرده تا 
مارتينتي را عزل و كارلين را جانشين او كند منتشر شده بود. كارلين 
يكي از اسطوره هاى كشتي دنياست كه 12 عنوان قهرماني پياپي جهان 
كشتي  تاريخ  بهترين هاي  از  يكي  و  دارد  كارنامه اش  در  را  المپيك  و 
اصلي  روايت  سال ها  كشتي گير  اين  افسانه اي  ركوردهاي  دنياست. 
بسياري از اهالي كشتي دنيا بود و از او تحت عنوان مردي از سيبري 

كه شير خرس خورده است نام برده مي شد. 

استقبال آمريكا از بركناري مارتينتي 
از  مارتينتي  رافائل  بركناري  از  پس  آمريكا  كشتي  فدراسيون  سايت 
اتفاق  اين  بررسي  به  مقاله اي  در  كشتي  جهاني  فدراسيون  رياست 
پرداخت و نوشت: «رافائل مارتينتي، خوب مي دانست كه بهترين زمان 
براي استعفا يا كناره گيري از رياست بين المللي كشتي در زمان فعلي 

كشتي  جهاني  فدراسيون  رئيس  عنوان  به   2002 سال  از  او  است. 
كه  تبار  يوگسالو  سابق  رئيس  ارسگان،  ميالن  جاي  و  شد  انتخاب 
گرفت.  را  بود  كشتي  جهاني  فدراسيون  رياست  پست  در  سال   30
محسوب  فيال  جهاني  فدراسيون  تاريخ  رئيس  ششمين  مارتينتي 
درباره  آمريكا  كشتي  فدراسيون  اجرايي  مدير  بندر،  ريچ  مي شد. 
كنار رفتن رافائل مارتينتي گفت: «فدراسيون كشتي آمريكا و جامعه 
پذيري  مسئوليت  و  خدمات  براي  مارتينتي  رافائل  از  كشتي  جهاني 
طوالني خود به اين رشته سپاسگزارى و قدرداني مي كند. بركناري 
رافائل مارتينتي به جامعه كشتي بين المللي فرصت تازه اي براي تغيير 
كميته   با  جديدي  رابطه  مي تواند  اكنون  كشتي  مي دهد.  پيشرفت  و 
بين المللي المپيك برقرار كرده و مشكالت حال حاضر در اين رشته 

را كه اخيرا به وجود آمد حل و فصل كند.» 

بركناري رافائل مارتينتي تنها چهار روز پس از اعالم كميته  بين المللي 
المپيك مبني بر حذف كشتي از بازي هاي المپيك 2020 اتفاق افتاد. 
كشتي،  جهاني  فدراسيون  رئيس  عنوان  به  حضور  از  قبل  مارتينتي 
رئيس كميته  داوران فيال بود. او پيش از آن هم 12سال به عنوان دبير 
مدرسان  از  يكي  همچنين  و  بود  كار  به  مشغول  فيال  داوران  كميته  
و  رئيسي  نايب  سابقه  مارتينتي  مي رفت.  شمار  به  هم  فيال  داوري 
در  او  دارد.  خود  كارنامه  در  هم  را  فيال  اجرايي  كميته   در  عضويت 
المپيك هاي 1988، 1992، 1996 و 2000 با عنوان نماينده فني فيال در 
مسابقات حضور داشت و در المپيك 1972 هم داور رسمي مسابقات 
فراتر  عناويني  اما  مي گرفت  كشتي  جواني  دوران  در  مارتينتي  بود. 

مثل قهرماني در مسابقات داخلي سوئيس را به  دست نياورد. 

اتحاد ايران، روسيه و آمريكا در دايره تشك كشتي 
پيش رو  در  هفته  در  روسيه  و  آمريكا  ايران،  كشتي گيران  چه  اگر 
تهران با يكديگر پنجه در پنجه خواهند شد اما اين سه قدرت جهاني 
كشتي اكنون در يك خط با يكديگر متحد هستند تا تصميم IOC براي 

حضور نداشتن كشتي در المپيك را تغيير دهند. 
نشريه آمريكايي USA Today در گزارشي با محوريت حذف كشتي 
المپيك  بين المللي  كميته   اجرايي  هيات  نوشت:  المپيك  بازي هاي  از 
بازي هاي  از  را  كشتي  رشته  تا  گرفت  تصميم  گذشته  هفته    (IOC)
المپيك 2020 حذف كند. اگر چه كشتي هنوز براي حضور در المپيك 
2020 شانس دارد، اما اين ورزش قديمي براي حضور در المپيك بايد 
با هفت رشته ديگر رقابت كند. پنج شنبه و جمعه اين هفته  رقابت هاي 
جام جهاني در تهران آغاز مي شود و تيم اعزامي آمريكا با حضور 
جردن  و  وارنر  جيك  جمله  از  لندن  المپيك  در  طاليي اش  نفرات 
جهاني  جام  رقابت هاي  در  تا  كرد  خواهد  سفر  تهران  به  باروفس 
آمريكا  تيم  حضور  درباره  آمريكا  كشتي  اجرايي  مدير  كند.  شركت 
بي ترديد  مي كنيم.  سفر  ايران  به  دوشنبه  «روز  مي گويد:  تهران  در 
سران  با  من  اصلي  بحث   2020 المپيك  در  كشتي  حضور  موضوع 
فدراسيون كشتي ايران خواهد بود. ما قصد داريم از تمام پتانسيل 
خود استفاده و هر كاري از دستمان بر مي آيد براي حضور كشتي 
در المپيك انجام دهيم. آمريكا به تنهايي نمي تواند اين مسئله را حل 
و  روسيه  آمريكا،  شود.  حل  جهاني  صورت  به  بايد  موضوع  و  كند 

ايران قدرت هاي برتر كشتي جهان در يك جبهه خواهند بود.» 
قدرت  سه  اين  بر  عالوه  سيدني  المپيك  قهرمان  گاردنر،  روالن  اما 
خواستار اتحاد جهاني براي نجات كشتي شده است. گاردنر در اين 
باره گفت: «بايد همه جهان با يكديگر متحد شوند. ما به كشورهاي 
ما  كنند.  كمك  ما  به  جبهه  اين  در  تا  داريم  نياز  روسيه  مثل  ديگر 
سريع  خيلي  بايد  بميرد،  ورزش  اين  كه  بدهيم  اجازه  نمي توانيم 

اقدامات الزم را انجام دهيم تا اين ورزش پايدار باقي بماند.» 
زيادي  جمعيت  كشتي  جهاني  جام  در  آينده  هفته   مي شود  پيش بيني 
به سالن مجموعه ورزشي آزادي بروند تا مسابقات جام جهاني را 
ببينند. هواداران ايراني در سالن حتما ستارگاني مثل جيك وارنر و 
اعضاي  از  يكي  استروبل  مي شناسند.  خوبي  به  را  باروفس  جردن 
كميته  اجرايي كشتي آمريكا مي تواند اين را شهادت دهد. او درباره 
اول  ورزش  «كشتي  مي گويد:  ايراني  هواداران  پرشور  حضور 
شود.  زده  مصيبت  المپيك  در  كشتي  بدون  ايران  كنم  فكر  آنهاست. 
آنها يكي از قدرت هاي برتر كشتي در جهان محسوب مي شوند. من 
آمريكا  تيم  سرمربي   1997 سال  در  جهان  قهرماني  مسابقات  در 
در  من  و  شد  برگزار  المپيك  از  بعد  سال  يك  مسابقات  اين  بودم. 
به  تا  شدم  اتوبوس  سوار  كه  زماني  بودم.  آمريكا  سرمربي  المپيك 
از  ما  بودند.  اتوبوس  در  ايراني ها  برسم،  مسابقات  برگزاري  محل 
و  شناختند  مرا  همگي  آنها  مي گوييم،  سخن  ايراني هاي 18-17ساله 
تشويقم  كردند. من به آنها گفتم از كجا مي دانيد من استروبل هستم؟ 
و آنها جواب دادند ما شما را در المپيك ديديم. آنها تمام كشتي هاي 

المپيك را ديده بودند.» 
جام  رقابت هاي  تماشاي  براي  فردا  صبح  مارتينتي  رافائل  بود  قرار 
از  او  رفتن  كنار  به  توجه  با  سفر  اين  اما  كند  سفر  ايران  به  جهاني 
دبير  ربطي،  عارف  شد.  خواهد  منتفي  زياد  احتمال  به  فيال  رياست 
فدراسيون كشتي، در اين باره مي گويد: «هنوز نمي دانيم كه مارتينتي 
مي آيد يا نه اما ما همه مقدمات را براي حضور او در ايران فراهم 
كرده بوديم. به هر حال براي برگزاري اين مسابقات هزينه شده و ما 

تحت هر شرايطي كار خودمان را انجام مي دهيم.»

ورزش

مظلوميت ورزش هاي 
ركوردي در ايران

محمدرضا محمدي

 

همواره  مدرن،  المپيك  پيدايش  تا  باستاني  المپيك  تولد  بدو  از 
و  ركوردي  رشته هاي  مديون  مسابقات  اين  زيبايي هاي 
شكسته شدن ركوردها بوده و همين امر سبب بقا و جذابيت 
ورزشكاران  در  واقع  است.  شده  بزرگ  ورزشي  تورنمنت  اين 
و  صدم  مقياس  در  و  ذره  ذره  را  زمان  ركوردي  رشته هاي 
براي  را  زيادي  دشواري هاي  و  مي شكنند  هم  در  ثانيه  هزارم 
متحمل  ثانيه  صدم  يك  ميزان  به  ولو  ركوردها  دادن  ارتقا 
مي شوند. اوج اين نمايش انساني در فينال دو 100 متر المپيك 
و جايي كه ورزشكاران اين ماده ورزشي هر كدام قصد دارند 
ظهور  كنند،  خود  آن  از  را  زمين  روي  انسان  سريع ترين  لقب 
پيدا مي كند. در كشور ما متاسفانه بهاي چنداني به ورزش هاي 
به رغم  رشته ها  اين  ورزشكاران  و  نمي شود  داده  ركوردي 
تا  رقباي  با  رقابت  در  مي كنند،  تحمل  كه  زيادي  سختي هاي 
بيشتر  مدال هاي  كسب  امكان  مي آورند.  كم  مسلح  دندان  بن 
يكسو  از  دووميداني  و  شنا  مانند  ركوردي  رشته هاي  در 
موفق  ورزشكاران  ساختن  براي  رشته ها  اين  محوريت  و 
را  كليدي  حوزه  اين  به  ويژه  توجه  لزوم  رشته ها،  ساير  در 
متذكر مي شود. آشنايي دانش آموزان در مدارس با رشته هاي 
مربيان  پذيري  عدم مسئوليت  جاي  به  ورزش  زنگ  در  مادر 
و  مادي  حمايت  توپ،  با  بچه ها  كردن  رها  و  مدارس  ورزش 
بهينه  استفاده  رشته ها،   اين  ورزشكاران  از  مسئوالن  معنوي 
و  بعد  نسل هاي  به  آنها  تجربيات  انتقال  جهت  ورزشكاران  از 
در دسترس قرار دادن امكانات براي جوانان به جاي واگذاري 
از  سودجو؛  افراد  به  دولتي  ورزشي  اماكن  دادن  اجاره  و 
جمله آيتم هاي مهمي هستند كه بايد از حالت شعاري در آمده 
دهه  يك  از  كمتر  در  شايد  تا  بگيرد  خود  به  عملياتي  جنبه  و 
ديگر نه تنها مدال هاي رشته هاي مادر ورزش ايران ارتقا پيدا 
آنها  مدال آوري  و  رشته ها  ساير  ارتقاي  موجبات  بلكه  كند، 
كار  ارائه  براي  شيرجه روها  مثال  به عنوان  شود.  فراهم  هم 
مانند  رشته هايي  و  مي گيرند  وام  ژيمناستيك  ورزش  از  خود 
فوتبال، هندبال، تنيس و. . . تا حد زيادي از تمرينات  دووميداني 
بي ترديد  مي گيرند.  كمك  بهتر  كيفيت  ارائه  و  بدنسازي  جهت 
نوجواناني كه در سنين پايين به دووميداني روي مي آورند به 
نسبت  متمايزي  برتري هاي  استقامت  و  سرعت  قدرت،  لحاظ 
ساير  در  مي توانند  و  مي كنند  پيدا  خود  و سالهاي  سن  هم  به 
ورزشي  باشند.  داشته  بهتري  عملكرد  هم  ورزشي  رشته هاي 
هر  با  فردي  هر  كه  دارد  گستردگي  آنقدر  دووميداني  مانند 
كند  فعاليت  آن  ورزشي  ماده  چند  يا  يك  در  مي تواند  قابليتي 
قابليت  اين  شود.  مدال  صاحب  ورزشي  ماده  چند  در  حتي  و 
نمونه  به عنوان  كه  است  بيشتر  مراتب  به  شنا  مادر  رشته  در 
مي توان از مايكل فلپس با 8 مدال طال در المپيك پكن نام برد. 
امروزه خيلي ها توانايي دويدن 100 متر در كمتر از 10 ثانيه را 
ندارند اما بي ترديد اكثر ورزشكاران داراي يك قابليت خاص 
هستند كه بايد آن را كشف كنند. دامنه ورزش هاي ركوردي و 
ثبت ركورد به قدري گسترده شده كه امروز كشورها حتي در 
مواردي مانند ثبت ركورد بيشترين ميزان جهش ، خوابيدن در 
آب سرد، اسكات قدرتي و استقامتي و هزاران رشته نامتعارف 
ورزشكاران  اما  ايران  در  گذاشته اند.  كورس  يكديگر  با  ديگر 
ورزش هاي ركوردي همچنان اندر خم كوچه تغذيه مناسب و 

امكانات اوليه دست و پا مي زنند.
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ورزش
درباره آمار فاجعه بار وقت كشي در فوتبال باشگاهي ايران 

چرت بعدازظهر در 
تفرجگاه ليگ برتر!

در آماري كه در پايان نيم فصل ليگ جاري اعالم شد در هر بازي ليگ برتر 
ايران توپ به طور ميانگين 53 دقيقه و 35 ثانيه در جريان بوده است، يعني 
كمي بيشتر از يك نيمه كه از استاندارد جهاني حدود 20دقيقه كمتر است

گروه ورزش: اظهارنظر كارلوس كي روش درباره كيفيت نازل ليگ برتر 
اما  شد  همراه  برتري  ليگ  مربيان  تهاجمي  واكنش  با  هرچند  ايران  فوتبال 
بود  گفته  طعنه  به  روش  كي  مي رسد.  نظر  به  برانگيز  تامل  و  گريزناپذير 
اگر كسي ورزشگاه را وسط بازي ترك كند و براي صرف قهوه به كافه 
برود، وقتي برگردد چيز زيادي را از دست نداده است. سرمربي پرتغالي 
تيم ايران حتي پس از اعتراض شديد مربيان ليگ برتري هم اين ادعايش 
را تكرار كرد و گفت: «بازيكنان فوتبال در ايران بيش از اندازه وقت تلف 
باشد.  نداشته  را  الزم  جذابيت  بازي  جريان  مي شود  باعث  اين  و  مي كنند 
آنها پس از هر برخورد خودشان را روي زمين مي اندازند. اين اتفاق در هر 
بازي فوتبال اروپا نهايتا دو تا سه بار تكرار مي شود اما در فوتبال ايران 
در هر بازي بيش از 15 مرتبه شاهد دراز كشيدن بازيكنان روي زمين و 
توقف مسابقه هستيم.» مرور اطالعات به  دست آمده از دل مسابقات ليگ 
برتر نشان مي دهد كه كي روش به نكته حساس و ظريفي اشاره كرده است. 
اين  باالست.  بسيار  ايران  فوتبال  در  شده  تلف  وقت هاي  آمار  كلي  به طور 
يك اصل ثابت شده است كه فوتباليست ايراني توانايي 90 دقيقه را دويدن 
بازي  زمان  كردن  تلف  براي  مختلفي  ترفندهاي  از  دليل  همين  به  و  ندارد 
شد  اعالم  جاري  ليگ  فصل  نيم  پايان  در  كه  آماري  در  مي كند.  استفاده 

در هر بازي ليگ برتر ايران توپ به طور ميانگين 53 دقيقه و 35 ثانيه در 
جهاني  استاندارد  از  كه  نيمه  يك  از  بيشتر  كمي  يعني  است،  بوده  جريان 
دقيقه   20 تيم ها  ايران،  ليگ  در  ديگر  بيان  به  است.  كمتر  20دقيقه  حدود 
كه  است  اين  ديگر  عجيب  نكته  مي كنند.  بازي  فوتبال  جهاني  نرم  از  كمتر 
به  مسابقه  جريان  بار   121 متوسط  به طور  ايران  برتر  ليگ  بازي  هر  در 
داليل مختلف قطع مي شود. در فوتبال ايران به طور ميانگين پس از هربار 
ورود برانكارد به زمين مسابقه با استناد به آمار بازي تيم هاي استقالل و 
راه آهن، يك دقيقه و 45 ثانيه وقت تلف مي شود اما اين آمار در بازي رم و 
اينترميالن در سري � فوتبال ايتاليا فراتر از يك دقيقه و 10 ثانيه نمي رود. 
در بازي استقالل و راه آهن 6 مورد ورود برانكارد به زمين وجود داشت 
كه به اين ترتيب 10 دقيقه و 20 ثانيه از زمان بازي تلف شد. هفت مورد هم 
بازيكنان خودشان را روي زمين انداختند و بدون ورود برانكارد برخاستند 
رم  و  اينتر  بازي  در  بلعيد.  را  بازي  زمان  از  ديگر  ثانيه  و 54  دقيقه  كه 6 
برانكارد  ورود  بدون  مصدوميت  سه  و  آمد  زمين  به  برانكارد  بار  چهار 
مداوا شد. اين يعني زمان تلف شده 17 دقيقه و چند ثانيه اي در يك بازي 
شايد  فضايي  چنين  در  مي شود.  ناشي  بازيكنان  مصدوميت  از  كه  داخلي 
اگر داور بخواهد تمام اوقات تلف شده را مطابق با قانون محاسبه كند عدد 
20 روي تابلويي كه در پايان هر نيمه در كنار زمين باال مي رود ثبت شود! 
بازيكنان خصوصا در نيمه دوم با هر برخوردي روي زمين دراز مي كشند 
و در اين مواقع بازار به خارج زدن توپ به بهانه بازي جوانمردانه هم كه 
به استراحت بيشتر همه بازيكنان داخل زمين كمك مي كند، كامال داغ است. 

وقت هاي تلف شده جادويي 
برتر  ليگ  سوم  بيست و  هفته  پايان  تا  رسيده  ثمر  به  گل   443 مجموع  از 
چهارم  يك  از  بيش  كه  رسيده  ثمر  به  پاياني  دقيقه  در 15  گل  ايران، 118 
پاياني  دقيقه   10 تماشاي  كرده  ثابت  تجربه  مي شود.  شامل  را  گل ها  كل 
مسابقات فوتبال در ايران كسي را پشيمان نمي كند چراكه بخش مهمي از 
اتفاقات بازي در همين 10 دقيقه و خصوصا وقت هاي تلف شده به وقوع 
مي پيوندد. داوران فوتبال در ايران معموال براي نيمه دوم سه تا چهار دقيقه 
وقت تلف شده اعالم مي كنند و اين زمان هم البته در صورتي كه اراده اي 
قوي براي به گل رسيدن يكي از تيم ها وجود داشته باشد، قابل تمديد است. 
بارها اتفاق افتاده كه مثال داور چهار دقيقه وقت اضافه گرفته اما يكي از 
تيم ها پس از پايان اين زمان به گل رسيده است. معموال در چنين مواقعي 

برنامه نود وقت هاي تلف شده را محاسبه مي كند. 
در اين برنامه ثابت شد سعيد مظفري زاده در محاسبه هشت دقيقه وقت 
تلف شده در بازي معروف سپاهان و پرسپوليس در هفته پاياني هفتمين 
دوره ليگ برتر اشتباه نكرده اما حقيقت اين است كه محاسبه وقت هاي تلف 
را  دقيقه  هشت  از  فراتر  عددي  حتي  ايران  در  فوتبال  مسابقات  اكثر  شده 
نشان خواهد داد. در اين ميان داوران هرگاه صالح بدانند اين اوقات را تا 
سقف آن در نظر مي گيرند و زماني كه لزومي نبينند به وقت هاي تلف شده 

معمول و متعارف بسنده مي كنند. 

توپ جمع كن ها در خدمت اتالف وقت 
توقف پي درپي جريان بازي كه به افت فاحش كيفيت مسابقه منجر مي شود، 
بي ترديد يكي از داليل اصلي عدم استقبال تماشاگران از ليگ برتر فوتبال 
انزجار  بارها  هم  مي روند  ورزشگاه  به  كه  تماشاگراني  حتي  است.  ايران 
خود را از اتالف وقت توسط بازيكنان و ساير عوامل مسابقه نشان داده و 
شعارهاي تحريك آميزي را عليه عوامل اتالف وقت سر داده اند. درواقع در 
فوتبال ايران اين تنها بازيكنان نيستند كه به اتالف وقت عالقه نشان مي دهند 
و گاهي از كانال هاي ديگري هم در اين پروسه به آنها كمك مي شود. به 
عنوان مثال توپ جمع كن ها يكي از عوامل برگزاركننده مسابقات هستند كه 
به شكل ماهرانه اي به سود تيم شهرشان وقت را تلف مي كنند. در بازي بين 
تيم هاي پرسپوليس و فجرسپاسي در اواخر دهه هفتاد در شيراز، مهرداد 
ميناوند دنبال يك توپ جمع كن كرد تا توپ را از او بگيرد و توپ جمع كن 
در حالي كه توپ را محكم بين دو دستش گرفته بود، مي گريخت! اين سنت 
حفظ  كماكان  مشهد  در  اما  شد  برچيده  ايران  فوتبال  در  آرام  آرام  عجيب 
شده است. توپ جمع كن هاي مشهدي وظيفه خود در جمع كردن توپ هايي 
ابومسلم  وقتي  اما  مي دهند  انجام  درست  را  مي شوند  خارج  زمين  از  كه 
معموال  توپ ها  دادن  پس  در  باشد،  آورده  دست  به   را  نظر  مورد  نتيجه 

خست به خرج مي دهند! 

در مسير فوتبال اعراب 
فوتبال ايران در حالي به آفت «وقت كشي بيش از اندازه در هر بازي» مبتال 
شده كه در سال هاي اخير همواره از اين عادت فوتبال اعراب ناليده است. 
لبنان  در  ايران  ملي  تيم  شكست  از  بعد  هم  روش  كي  كارلوس  خود  حتي 
در  گرفت.  سخره  به  را  لبناني ها  اندازه  از  بيش  وقت كشي  بارها  و  بارها 
بازي ايران و كره جنوبي، مهدي رحمتي در حالي كه ايران در ورزشگاه 
آزادي با يك گل از حريف پيش بود و يك يار هم كمتر داشت، چندين بار 
تلف  را  مسابقه  وقت  از  زيادي  دقايقي  و  انداخت  زمين  روي  را  خودش 
تلويزيون  شبكه  كارشناس  الدوساري»  «كمال  بازي  همين  پايان  در  كرد. 
بحرين گفت: «پيروزي تيم ايران همانطور به  دست آمد كه ايراني ها بارها 
عرب  كشورهاي  به  را  آن  و  كرده  ياد  زننده  حركت  يك  عنوان  به  آن  از 
حاشيه خليج فارس و خصوصا بحرين نسبت داده اند.» الدوساري كه روي 
نمايش فيلم بازي ايران و كره جنوبي و صحنه هايي كه مهدي رحمتي روي 
كه  وقت هايي  اتالف  «اين  گفت:  ادامه  در  مي كرد  صحبت  بود  افتاده  زمين 
ايراني ها به آن وقت كشي عربي مي گويند، برگ برنده تيم ملي فوتبال ايران 
در بازي برابر كره جنوبي بود.» در شرايط فعلي فوتباليست هاي ايراني هم 
مانند همتايان عرب خود در وقت كشي يد طواليي دارند. كارلوس كي روش 
مي گويد فوتبال يك ورزش مردانه است و نبايد پس از هر برخورد روي 
زمين دراز كشيد اما گويا در فوتبال ايران صرفا پول هاي هنگفت و عجيب 
و غريب جابه  جا مي شود و كااليي كه در ميدان مسابقه ارائه مي شود به هيچ 

عنوان با دستمزد بازيكنان همخواني ندارد.
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 افقي:
١ - تفاله عسل – ديوانه خانه

ــار آبي جهان در ٧٥  ٢- بزرگترين غ
كيلومتري شهر همدان – گياهي

٣- گذاشتن – جهنم – قاره ما
٤- از راه رسيد – مقابل روز – جمع 

شيء – راز نهفته
ــوره ٢٠ قرآن – حومه كاشان  ٥- س

– رديف
ــوز – ضرباهنگ – شهر  ٦- جانور نس

توت
٧- پوشاننده – تراكم، فراواني – شهر 

عرب
ــاي زيرلب –  ــوي خوش – دع ٨- ب

حقه
ــفره نوروزي – فيلمي از  ٩- حرف س

بهمن گودرزي – عرصه بوكس
١٠- خاك صنعتي – حواله و چك – 

پست الكترونيك
١١- مسافر سرزمين عجايب – پرنده 

شكاري – رمق
ــياري از بزهكاري ها  ــل بس ١٢- عام
ــرد –  ــت وجو ك ــد در آن جس را باي

ــاوي – بازديد  ــيون شنا – مس فدراس
از رژه

١٣- ايستاده، بي جنبش – پشيمان – 
از قديم گفته اند به نوبت

١٤- راحتي، سكون – دعاي مخصوص 
اماكن متبركه

١٥- لقب امام سجاد(ع) – رنگ موي 
گياهي

 عمودي:
١ - آهن ربا – مفتخر و سربلند

ــوپ و راكت –  ــرس – ورزش ت ٢- ت
قرآن خوان

ــدف – مقيم، بي حركت –  ٣- آرزو، ه
پايه ها

ــماره –  ــمردن – ش ٤- ش
ــه  درج  – ــن  تلف ــرع  مخت

حرارت
ــايند و مورد پسند  ٥- خوش
– آمدن به سبك بزرگان – 

لنگ مي زند
٦- حرف ندا – كلمه دعايي 

به معني باشد – قلب قرآن
ــري نجوم – تقدير  ٧- پيگي

– در آرزوي فرزند
٨- دوره ها – امر به رفتن – 

تربيت نمودن
ــهر  ــديد – ش ــكان ش ٩- ت
ــوم  ــتين ق ــون – نخس زيت

ايراني
 – ــوكاري  نيك ــه  موسس  -١٠
ــهر حضرت  ــانتياگو – ش ــور س كش

عبدالعظيم
ــت  ــا بهتران – پلوخور اس ١١- از م
ــابقه دو  ــد – نوعي مس ــو باش اگر ن

استقامت
١٢- سر باز زدن – زمينه – نام پسرانه 

– ميزان عمر
ــط نابينايان –  ــص – خ ١٣- غيرخال

جهانگرد
١٤- كودك پدر مرده – قفل قديمي 

– فاقد آرامش و امنيت
١٥- محتاج – قيمتي، نفيس

 افقي:
ــمير – اثر گونتر  ــوغاتي از كش ١ - س

گراس
٢- نويسنده افغانستاني سنگ صبور 

– زيبا رو
ــاك زنانه – توافق و صلح  ٣- از پوش

– احتياج
ــادم قوم –  ــن – خ ــاي تحص ٤- ج

شماره – خاكروبه
ــفت روي  ــازده! – برآمدگي س ٥- ي

انگشتان – سمت راست
ــانه  ــول – باطل كننده – نش ٦- گلب

اسم مصدر
ــالخ شتر – مركز كوبا – خرده  ٧- س

سنگ
ــزد – ماه  ــتان ي ــهري در اس ٨- ش

هفتم سال قمري – سمبل
٩- جرب – مراسم تجليل – قلوب

١٠- عناد – از اجزاي گوسفند – از 
مقاطع تحصيلي

ــرف آبخوري –  ــكون – ظ ١١- س
ضمير متصل دوم شخص مفرد

ــت – نوعي  ــان – پولدوس ١٢- مي
ــان و  انجير – پرنده اي گنجشك س

حشره خوار
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خصوصي
ــبك هاي  ١٤- عامل بيماري – از س

موسيقي
ــن –  ــروود آندرس ــري از ش ١٥- اث

همگي، كل
 عمودي:

ــتي ايران –  ــي از صنايع دس ١ - يك
گل هاي برجسته روي پارچه

٢- دختر كوروش – نشانه – بازيچه 
كودكانه

ــتاده – پرنده اي  ــياهه – فرس ٣- س
خوش آواز

ــرف – كج و مايل –  ٤- فرورفتن ظ
لؤلؤ – ماچ

٥- از نژاد ما – يكي از قطعات خودرو 
– دندان

ــز –  ــمتي از مغ ــك – قس ٦- ممس
پافشاري

ــاه تمام –  ــدد م ــنامه – ع ٧- نمايش
مدت زمان معين

ــتي –  ــر و دوره – اندازه دس ٨- عص
قمارباز خاكسترنشين

٩- هيمه – انهدام – تمدني كهن
ــرخرگ – صحنه آرايي – بلي  ١٠- س
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طالع بينى هفته
  

� فروردين ماه: 
اين هفته ياس و نااميدى تان به نقطه جوش ميرسد! و 
مى  منفجر  وگرنه  كنيد  پيدا  فرارى  راه  حتما  بايد  شما 

شويد!
ولى  داريد  مختلفى  هاى  مسئوليت  شما  اينكه  باوجود 
كنيد  تمام  را  شان  همه  اينكه  از  قبل  ايد  شده  وسوسه 
توانيد  مى  راحت  خيلى  چون  بشويد  خيالشان  بى  فعال 

خودتان را قانع كنيد كه همه چيز خوب پيش مى رود.
شايد اين اتفاق بيفتد اما شما مى توانيد با عمل كردن به 
موقع به قول هايتان به جاى فرار كردن از آنها احتمال 

نتيجه مثبت را افزايش دهيد.
� ارديبهشت ماه: 

مى  شود  مى  ايجاد  شما  روى  كه  فشارهايى  هفته  اين 
تواند در ايستادگى كردن در برابر موانع يارى تان دهد 
چشمه  و  كنيد  مى  درماندگى  احساس  هنوز  شما  اما 

خالقيت تان خشك شده است!
ميكنيد  دريافت  هايى  پيام  ناگهانى  طور  به  خوشبختانه 
كه خودتان هم شگفت زده خواهيد شد و در نتيجه راه 

هاى ابراز وجود كردن را پيدا مى كنيد!
چيز  همه  به  توانيد  نمى  يكدفعه  كه  چرا  نشويد؛  تسليم 
برسيد ، آرام آرام پيش برويد ، ناگهان اتفاقى رخ خواهد 

داد كه حتى فراتراز انتظارات شما است !
� خرداد ماه: 

شما اين هفته بايد به يك مساله عاطفى رسيدگى كنيد اما 
احتماال سعى مى كنيد از هر تاكتيكى كه در مورد كناره 

گيرى كردن گفته شده استفاده كنيد.
است  ناخوشايندى  كار  شرايط  با  شدن  روبرو  اگرچه 
عقل  و  منطق  خود  روش  در  كه  هستيد  قادر  شما  اما 
را برگزينيد ، البته الزم است قدرى احتياط كنيد ، براى 
اينكه ممكن است به خاطر چيزى كه اصال هم اتفاق نمى 
در  داشتن  دارى  خويشتن  كمى   ، شويد  عصبانى  افتد 

ميان راه بهتان كمتان مى كند.
� تير ماه: 

از  يكى  يا  و  صميمى  دوست  يك  دارد  امكان  هفته  اين 
اين  در  كند!  دخالت  كارتان  در  تان  خانواده  اعضاى 
صورت كنار آمدن با احساساتتان كار كسل كننده اى 

خواهد بود.
يك نفس عميق بكشيد و بعد فكر كنيد ببينيد كه به اين 
فرد چه مى خواهيد بگوييد ، به خاطر اينكه ممكن است 

حرف اضافى يا نادرستى از دهانتان بيرون بيايد!
وقتى  اما  بمانيد  ساكت  دهيد  مى  ترجيح  اينكه  باوجود 
شروع به حرف زدن كنيد ديگر نمى توانيد ساكت شويد! 
براى همين اين هفته بهتر است به جاى زياد حرف زدن 

جانب احتياط را نگاه داشته و خيلى كم حرف بزنيد.
� مرداد ماه: 

اين هفته شما پول كافى براى خريدن چيزى كه دوستش 
نداريد!  دلتان  كردن  راضى  براى  كافى  عشق  و  داريد 
مهمى  اندرز  و  درس  كننده  ناراحت  شرايط  اين  در  اما 

نهفته است.
شما ياد مى گيريد كه مى توانيد با كمتر از اين هم كامال 
راضى و خشنود باشيد ، همين حاال محدوديت هايى كه 
سعى  و  شكسته  را  ايد  كرده  ايجاد  خود  براى  خودتان 

كنيد كه به سادگى نگرش خود را تغيير دهيد.
� شهريور ماه: 

حال  اين  با   ، بود  نخواهيد  شاد  زياد  شما  هفته  اين 
توانايى مقاومت كردن در اين شرايط دشوار مى تواند 

هديه اى در داخل كاغذ كادويى عجيب باشد!

خواستيد  مى  شما  كه  نيست  چيزى  هديه  اين  اگر  حتى 
اين  از  شدن  آزاد  براى  الزم  بصيرت  كه  موقعى  تا   ،
نارضايتى تازه را به دست نياورده ايد اين كاغد كادو 
كه محتويات درونش را مى پوشاند را كنار زده و از ان 

استفاده كنيد.
� مهر ماه: 

اين هفته ديدن نتيجه مثبت از عشق ورزى هايتان براى 
همان  به  رود  مى  انتظار  ميشود!  چالش  به  تبديل  شما 
گونه كه اين شرايط ادامه پيدا مى كند ، شما نيز به طرز 

جالبى شگفت زده بشويد!
افكار  در  كه  بدهيد  اجازه  خودتان  به  اگر  باشد  يادتان 
منفى غوطه ور شويد، پتانسيل هاى باال و عالى تان هيچ 

گاه امكان ظهور پيدا نخواهند كرد.
� آبان ماه: 

اين هفته شما بايد مثل كرگدن پوست كلفت باشيد ! براى 
واضحى  دليل  هيچ  بدون  و  بيخودى  دوستانتان  اينكه 

حسابى سخت گيرى مى كنند.
خوشبختانه اسلحه جادويى شما اينجا موثر واقع خواهد 
شد و آنهم توانايى شما در استفاده بهينه از انرژى تان 
است و اين شما را از اعتراض هايى كه در نهايت اصال 
هم هيچ كارى از پيش نمى برند مصون خواهد ساخت.

شايد وسوسه شويد كه با جنگيدن از درستكارى و بى 
درگير  كه  بدانيد  بايد  اما  كنيد،  دفاع  كارتان  بودن  عيب 
شدن اصال شما را به راه حل مشكل نزديك تر نمى كند.

� آذر ماه: 
نظر  از  را  خود  موقعيت  كه  ايد  كرده  تالش  خيلى  شما 
حرفه اى باالتر ببريد اما اين هفته از اين همه كار سخت 

خسته ميشويد.
از  اصال  شما  كه  چرا  كنيد  توجه  خود  احساسات  به 
نااميدى و ياس كه در حال رشد كردن و بزرگ شدن 
تواند  مى  راه  آخر  در  نااميدى  اين   ، نيستيد  آگاه  است 

مشكلتان خيلى زيادى را به وجود آورد.

پنهان كردن نااميدى تان شايد براى مدت كوتاهى جواب 
بدهد اما در دراز مدت ممكن است باعث خشم و عقده 
هاى فروخورده و يا حتى ناراحتى هاى عاطفى شود ، 
سهيم كردن يك دوست در احساسات تان بهتان كمك 
را  كنيد  مى  احساس  خود  روى  كه  فشارى  تا  كند  مى 

كم كنيد.
� دى ماه: 

خود  آينده  براى  اى  پروازانه  بلند  آرزوهاى  شما  اگر 
داريد ، اين هفته در حاليكه برنامه هاى بزرگتان نقش بر 
آب مى شوند اعتماد به نفستان نيز متزلزل مى شود اما 

يادتان باشد كه پايان شب سيه سپيد است!
سريع  را  خود  مسير  نداريد  تمايل  خيلى  معموال  شما 
عوض كنيد و همين كمكتان مى كند تفاوت بين شادى 
و ناراحتى را خوب درك كنيد ، از زمانيكه امكان وارد 
كردن پروژه هاى جديد و ايده هاى بهتر را به زندگى 
به  ها  وابستگى  و  تعلقات  بردن  بين  از  كنيد،  ايجاد  تان 
برنامه هاى قبلى تان مى تواند براى شما كارى روح افزا 

و نشاط آور باشد.
� بهمن ماه: 

شخصى  زندگى  يا  و  كارى  زندگى  در  اگر  هفته  اين 
اين  از  كسى  اگر  و  هستيد  ديگران  كمك  نيازمند  خود 
موقعيت  با  است  ممكن  نكند  استقبال  شما  درخواست 
ناراحت كننده و نامطبوعى روبرو شويد ، كمى بر خود 

مسلط باشيد ، بزودى شرايط به نفع شما تغيير ميكند.
� اسفند ماه: 

مى  كه  داريد  نجاتى  فرشته  شما  خوشبختانه  هفته  اين 
تواند نجاتتان بدهد ! اجازه ندهيد ياس و نااميدى چشم 
تان را به روى خبرهاى خوبى كه اين اطراف كمين كرده 

اند ببندد !

جدول و سرگرمى

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



IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.
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www.YouShouldTravel.com
0207 724 8455
Open Monday to Saturday 9.30am till 6.00pm
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خرس طاليي برليناله در 
آغوش «ژست بچه»

و  شصت  طاليي  خرس   بچه»  «ژست  فيلم 
از  را  برلين  فيلم  بين المللي  جشنواره  سومين 
آن خود كرد. هيات 7 نفره داوران بين المللي به 
هنگ كنگي،  كارگردان  واي»  كار  «ونگ  رياست 
خرس طاليي را به «كلين پتر نتسر»، كارگردان 
رومانيايي اعطا كرد. در مراسم پاياني بيش از 
1600 مهمان داخلي و خارجي در كاخ برليناله 
به  فيلم   6300 حدود  امسال  داشتند.  شركت 
جشنواره  برلين فرستاده شدند كه از آن ميان 
بخش هاي  در  نمايش  براي  فيلم   404 حدود 
مختلف فستيوال اكران شدند. بيش از 300 هزار 
فراموش  نبايد  شد.  فروخته  سال  اين  در  بليت 
كرد حدود 20 هزار كارشناس و دست اندركار 
فيلم از جمله 4 هزار روزنامه نگار با كارت هاي 
ويژه در سالن هاي سينما حضور داشتند. فيلم 
است  مادري  تالش هاي  درباره  بچه»  «ژست 
كه پسر خود را كه باعث يك تصادف رانندگي 
شاهدان  نظر  تغيير  از  برهاند.  مجازات  از  شده 
همه  قرباني،  خانواده  به  غرامت  پرداخت  تا 
پسرش  رهايي  براي  مادر  كه  است  تالش هايي 
مادري  فيلم،  اين  در  «نتسر»  مي دهد.  انجام 
فرزند  براي  كه  مي دهد  نمايش  را  خودشيفته 
و خانواده  متالشي شده وارد مبارزه مي شود. 
مستند  صحنه هايي  حدودي  تا  كه  فيلم  اين  در 
و  قضايي  دستگاه  مرفه،  اقشار  فكر  طرز  دارد، 
پليس در روماني به تصوير كشيده مي شود. از 
سال 1999 تاكنون مسئوالن برليناله به انتخاب 
تماشاگران به بهترين فيلم ها در بخش پانوراما 
 28 سال جاري  در  مي كنند.  اعطا  جوايزي  نيز 
از  و  داشتند  مشاركت  راي گيري  در  نفر  هزار 
«دايره  فيلم  جهان  33 كشور  از  فيلم   52 ميان 
را  گروئنينگن»  فان  «فليكس  ساخته  شكسته» 

انتخاب كردند.


