
16 و 17 فروردين دور بعدى مذاكرات ايران 
و 5+1 در آلماتى

روز چهارشنبه، 9 بهمن (27 فوريه)، دومين روز از مذاكرات هسته اى ايران و گروه 5+1 در 
آلماتى، قزاقستان خاتمه يافت و ساعاتى بعد، رئيس هيات نمايندگى ايران اعالم كرد كه دو طرف 
توافق  به  آلماتى  در  طرف  دو  هاى  هيات  مذاكرات  و  استانبول  در  فنى  مذاكرات  ادامه  سر  بر 
رسيده اند.به گزارش خبرگزارى هاى داخلى ايران، سعيد جليلى، دبير شوراى عالى امنيت ملى 
و سرپرست مذاكرات هسته اى ايران، گفته است كه دو طرف توافق كردند دور بعدى مذاكرات 
هيات هاى نمايندگى ايران و گروه 5+1 در روز 16 فروردين سال آينده در آلماتى برگزار شود.

به گفته آقاى جليلى، مذاكرات كارشناسى نيز روزهاى 27 و 28 اسفند در استانبول برگزار مى 
جزئيات  اينكه  درباره  خبرنگارى  پرسش  به  پاسخ  در  ايران  هسته يى  ارشد  مذاكره كننده  شود. 
پيشنهاد ايران به 5+1 در آلماتى چه بود و آيا اين پيشنهاد مورد استقبال طرف مقابل قرار گرفت؟ 
گفت: پيشنهاد ايران در مسكو بيان شده بود كه رسانه اى شد و بر روى اينترنت نيز قرار گرفت،  
شامل پنج محور بود كه مهم ترين محور آن اين است كه حق غنى سازى اورانيوم ايران به عنوان 
يك حق قانونى بايد مورد احترام قرار گيرد و به رسميت شناخته شود، همچنان كه ما مخالفت 

خود را با سالح هاى كشتار جمعى به جد بيان مى كنيم.

تبديـل ســـوريه به 
سومالى خــاورميانه
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پيش بينى ديلى استار از اوضاع سوريه

بسيارى  بدبينى  بوى  و  رنگ  اخير  هاى  هفته  در   
به خود گرفته است.   انتظارات اين تحليل گران در 
محدوده گسترده اى از نتايج ناخوشايند دست و 
پا مى زند. دامنه اين پيش بينى ها  از تبديل شدن 
كشور  قدرت  كه  خاورميانه  سومالى  به  سوريه 
در دست چندين هزار نفر از جنگ طلبان محلى و 
سوريه  شدن  تبديل  تا  گيرد  مى  قرار  قبايل  سران 
از  تركيبى  با  كه  شده  تجزيه  كامال  كشور  يك  به 
شود  مى  تعريف  اى  قبيله  و  داخلى  هاى  جنگ 

متغير است.

به  سوريه  آينده  درباره  زنى  گمانه  روزها  اين   
در  آنچه  است:  شده  تبديل  رشد  به  رو  صنعتى 
سوريه مى گذرد با توجه به نقش مركزى آن در اين 
خاورميانه  امنيت  و  ايدئولوژى  سياسى،  جغرافياى 
سال  رخدادهاى  بود.  خواهد  اثرگذار  منطقه  اين  بر 
شود  مى  يادآور  ما  به  ليبى  و  عراق  در  اخير  هاى 
كه توسعه يكى از كشورهاى اين منطقه مى تواند در 
گاهى  باشد؛  داشته  بازتاب  هم  همسايه  كشورهاى 
اوقات اين اتفاق بالدرنگ رخ مى دهد و گاهى اوقات 

با چند سال تاخير.
هر چه جنگ سوريه بيشتر به طول بيانجامد، كشور 
بيشتر به سمت ويرانى پيش مى رود و در كنار آن 

3 خطر ديگر سوريه را تهديد مى كند:
شهروندان  براى  اى  گزينه  به  تبديل  گرايى  قبيله 
سورى مى شود  كه به دنبال امنيت هستند و دولت 

مركزى را ناتوان از اين امر مى دانند

پس  محتمل  رخدادى  به  جويانه  انتقام  كشتارهاى 
از سقوط بشار اسد تبديل خواهد شد شبه نظاميان 
سلفى از انجايى كه ثابت كرده اند به عنوان مخالفان 
اسد داراى سازمانى خوب و منابع مالى قوى هستند 
سراسر  در  محلى  اجتماعات  در  اى  فزاينده  بطور 

كشور ريشه مى گيرند.
در  ها  ناآرامى  آغاز  سالگرد  دومين  آينده  ماه 
ادامه  كماكان  داخلى  هاى  درگيرى  و  است  سوريه  
و  اسد  نظام  براندازى  براى  سورى  مخالفان  دارد. 
بااليى  هزينه  جديد  حكومت  يك  با  آن  جايگزينى 
طرف  كه  ندارد  وجود  اى  نشانه  اما  اند  پرداخته 
مقابل از اين درگيرى ها خسته شده است. با وجود 
تخريب اقتصاد و زيرساخت هاى شهرى، به نظر مى 
رسد سورى ها مصمم به مبارزه تا شكست يكى از 

طرفين هستند.
به  كمى  اوضاع  بازى  زمين  در  رسد  مى  نظر  به 
به  آنها  است.  رفته  پيش  مخالف  هاى  گروه  نفع 
سبب دسترسى به سالح هاى پيشرفته تر و كنترل 
اند  توانسته  هفته  اين  در   ، كشور  كليدى  تاسيسات 
كمى نيروهاى اسد را به عقب برانند.  نظام اسد به 
آنچه كه هميشه مركز حياتى آن بوده است بازگشته 
بعضى  در  تنها  مسلح  نظامى  نيروى  هزاران  است: 
به  نزديك  يا  از  افسرانى  توسط  كه  كشور  نقاط 
جامعه  در  كه  شود  مى  كنترل  اسد  معظم  خانواده 
اقليت علوى ريشه دارند. اين دستور العملى براى يك 

فروپاشى سريع است.
ادامه در صفحه 6
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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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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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فالكت، همبسترى با موجودات عجيب را به
 انسان مى شناساند.

توفان، پرده ى دوم، صحنه دوم.
Misery acquaints a man with strange bedfellows.

The Tempest, Act II, sc. 2.

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

نوشتن و نگارش از ديرباز مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات 
خود و يا اعتراض به شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند. قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش 
يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه 
بدل گشت. با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه اى را براى خود بدست آورد تا جايى 
كه خبرنگارى، تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه هاى جهان شد.قدرت هاى حاكم، همواره 
در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه پرده از واقعيت هاى پنهان و نهانى 
آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است و نيازى به توضيحاتى بيش از اين 
ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا كه به سود و منفعت شان نيست؛ 
تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، 
ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...  در نخستين گام اين روزنامه نگاران و مفسران خبرى بوده اند كه 
با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر باز كرده اند و حقايق را به گوش مردمان و دنيا رسانده اند. نكته 
اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس اصول 
روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه كه است 
به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه مطلوب مى 
شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.در دنياى 
امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... مجزا سازد، 
هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.نوشتن و نگارش از ديرباز 
مورد توجه آدمى بوده و هست. چنانكه انسان ها براى بيان بسيارى از عقايد و نظرات خود و يا اعتراض به 

شرايط محيطى پيرامون خويش دست به قلم برده اند.

قدرت نفوذ نگارش چنان گسترش يافت كه به ابزارى براى نقد و انتقاد شرايط اجتماعى، فرهنگى و خصوصا 
سياست هاى دولت حاكم بر هر جامعه بدل گشت. با قدرت پذيرى نقش قلم، حرفه روزنامه نگارى جايگاه ويژه 
اى را براى خود بدست آورد تا جايى كه خبرنگارى، تبديل به يكى از پر استرس ترين و خطرناك ترين حرفه 
هاى جهان شد.قدرت هاى حاكم، همواره در هراس از دانستن و آگاهى خبرنگاران و روزنامه نگارانى بوده اند كه 
پرده از واقعيت هاى پنهان و نهانى آنان برداشته اند. بنابراين فشار و كنترل به اين قشر بيش از پيش عيان است 
و نيازى به توضيحاتى بيش از اين ندارد. دولتمردان با كنترل كردن صاحبان اين ابزار قدرت سعى دارند هر جا 
كه به سود و منفعت شان نيست؛ تالش در حذف يا سركوب اين قشر نمايند. هرجا كه حقى ضايع شده، سرمايه 
اى بر باد رفته، تاراجى رخ داده، ظلمى صورت گرفته، جنجالى بر پا شده و...  در نخستين گام اين روزنامه نگاران 
و مفسران خبرى بوده اند كه با كاوشگرى و جستجو از ُمهرهاى بسته، سر باز كرده اند و حقايق را به گوش 

مردمان و دنيا رسانده اند.

 نكته اى كه در اينجا حائز اهميت و در خور توجه ويژه است اينكه يك روزنامه نگار موظف است كه بر اساس 
اصول روزنامه نگارى، به طور كلى از قضاوت و بيان اظهار نظرهاى شخصى پرهيز نمايد و و حقايق را آنگونه 
كه است به گوش عموم برساند. تلفيق واقعيت با تعصبات شخصى و سليقه اى نه تنها سبب دستيابى به نتيجه 
مطلوب مى شود بلكه جايگاه بى طرفانه روزنامه نگار را نيز به طور كلى زير سوال برده و به چالش مى كشاند.
در دنياى امروز اگر يك روزنامه نگار و نويسنده نتواند خود را از عاليق و ساليق سياسى، مذهبى، قومى و ... 

مجزا سازد، هرگز قادر نخواهد بود كه در جامعه خودش نقش كارآمد و مثمر ثمرى را ايفا نمايد.
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بحران سوء استفاده 
جنسى در حزب ليبرال 

دموكرات بريتانيا
رنارد  كريس  جنسى  هاى  استفاده  سوء  افشاى 
اين  دمكرات،  ليبرال  حزب  سابق  اجرايى  مدير 
ائتالفى  دولت  در  حاضر  حال  در  كه  را  حزب 
گرفتار  عميق  بحرانى  در  دارد،  شركت  بريتانيا 

كرده است.
اجرايى  مدير  رنارد  كريس  لرد  كه  زنانى  از  يكى 
سوء  به  متهم  را  دمكرات  ليبرال  حزب  سابق 
استفاده جنسى از خود كرده مى گويد حداقل 9 
زن ديگر هم قربانى اين رفتار شده اند.سوزان مى 
گويد كه مى خواسته از حزبى كه عاشقش است 
نماينده پارلمان شود و در يك كنفرانس آموزشى 
بالقوه  كانديداهاى  براى  سال 2004  در  كه  ويژه 

حزب برگزار مى شده شركت كرده است.
با  او  با  خواهد  مى  او  از  رنارد  لرد  شام  از  بعد 
اتاقش برود. سوزان به بهانه رفتن به دستشويى 
دستشويى  پشت  رنارد  لرد  اما  رود  مى  طفره 
منظر مى ماند و از او مى خواهد كه براى خوردن 

يك نوشيدنى به اتاق او برود.
چنين  كردم  نمى  باور  اول  گويد:   مى  زن  اين 
پيشنهادى به من شده است، من فرصت موفقيت 
در آينده را با گفتن نه از دست مى دادم. او مردى 

بود كه آينده من در دست او بود.
از  يكى  جنسى  رسوايى  دامنه  رسد  مى  نظر  به 
ليبرال  حزب  در  افراد  معتبرترين  و  بانفوذترين 
دمكرات و صحنه سياسى بريتانيا گسترش يافته 
كابينه  كار  محافظه  حزب  با  كه  را،  حزب  اين  و 
گرفتار  عميق  بحرانى  در  داده،  تشكيل  ائتالفى 

كرده است.
حزب ليبرال دمكرات در سال 1988 از ادغام دو 
و  شد  تشكيل  دمكرات  سوسيال  و  ليبرال  حزب 
در سال 2010 براى اولين بار با ائتالف با حزب 
محافطه كار به قدرت رسيد. در اين سال ها كسى 
كه به عنوان مغر متفكر اين حزب در قدرت گرفتن 
آن در صحنه سياسى نقش اصلى را داشت كريس 
رنارد بود. او در سال 2009 به دليل بيمارى از 
مادرش  و  پدر  كه  كرد.رنارد  گيرى  كناره  حزب 
هايى  كمك  دليل  به  داد،  دست  از  كودكى  در  را 
كه يكى از اعضاى محلى حزب ليبرال به او كرده 
با  به تدريج  و  كرد  پيدا  گرايش  حزب  اين  به  بود 
سختكوشى و ابتكارهاى نو باعث رشد محبوبيت 
اين حزب در حوزه محلى خود و سپس در بندر 

ليورپول شد.

بريتانياست،  اعيان  مجلس  عضو  كه  رنارد  لرد 
دمكرات  ليبرال  حزب  اجرايى  مدير  سرانجام 
حزب  اين  هاى  چهره  تاثيرگذارترين  از  يكى  و 
حزب  رهبر  هيچ وقت  رنارد  لرد  اينكه  با  شد. 
را  او  ناظران  از  بسيارى  نبوده،  دمكرات  ليبرال 
قدرتمندترين فرد اين حزب در سال هاى اخير مى 

دانند. گزارش كانال چهار
چهار  كانال  كه  شد  آغاز  گذشته  هفته  از  ماجرا 
در  كه  كرد  پخش  را  گزارشى  بريتانيا  تلويزيون 
آن سه زن لرد رنارد را به سوء استفاده از قدرت 

براى سوء استفاده جنسى متهم مى كردند.
اين سه زن جزئياتى از رفتار كريس رنارد را در 
مهمانى هاى حزبى يا در خانه وى شرح دادند. هر 
سه زن از چهره هايى شاخص در حزب دمكرات 
تلقى مى شدند و داراى سابقه ارتباط كارى با لرد 
مدعى  گزارش  اين  در  چهار  كانال  بودند.  رنارد 
شد رفتار نامناسب كريس رنارد به اين سه مورد 
گزارش  هم  ديگرى  موارد  و  شود  نمى  محدود 

شده است.
مشاور  پيش  ماه  چند  تا  كه  هريس،  بريجيت 
ليبرال  حزب  فعلى  رهبر  كلگ  نيك  مخصوص 
دمكرات و معاون نخست وزير بود، مى گويد در 
سال 2003 و در يك مهمانى كارى، كريس رنارد 
پيشنهاد  و  كرده  لمس  نامناسب  شكلى  به  را  او 

داده با هم به اتاق كار او بروند.

از  اما  شود  فاش  نامش  نخواسته  كه  ديگرى  زن 
او به عنوان يكى از نامزدهاى حزب در انتخابات 
آينده نام برده شده، به شبكه چهار گفت در يك 
عكس  يك  براى  همه  كه  زمانى  و  حزبى  مهمانى 
به  رنارد  كريس  بودند  ايستاده  جمعى  دسته 
شكلى نامناسب به زير لباس او دست برده است. 
نكرده  گزارش  را  رفتار  اين  كه  شده  مدعى  او 
نفوذ  صاحب  اندازه  از  بيش  رنارد  كريس  چون 

بوده است.
نفر سوم آليسون اسميت است كه در حال حاضر 
مى  تدريس  سياسى  علوم  آكسفورد  دانشگاه  در 
كند. شش سال پيش او يكى از چهره هاى فعال 
در  مهمانى  يك  در  و  بود  دمكرات  ليبرال  حزب 
رو  روبه  مشابهى  مساله  با  رنارد  كريس  منزل 
گفت  چهار  شبكه  به  اسميت  خانم  است.  شده 
را  ديگرى  زن  و  او  زمان،  يك  در  رنارد  كريس 
به شكلى نامناسب لمس كرده كه باعث اعتراض 

آنها شده است.
همان  در  او  گفت  چهار  شبكه  به  اسميت  خانم 
در  حزب  ارشد  نمايندگان  از  يكى  به  زمان 
پاسخى  اما  كرده  گزارش  موضوع  اين  پارلمان 
با  را  موضوع  سپس  اسميت  خانم  است.  نگرفته 
امور  سخنگوى  زمان  آن  در  كه  سويينسون  جو 
زنان حزب ليبرال دمكرات بوده مطرح كرده است. 
زنان  وزير  حاضر  حال  در  كه  سويينسون  خانم 
در دولت بريتانياست موضوع را پيگيرى كرده و 
رفتار  از  هم  ديگرى  موارد  گفته  اسميت  خانم  به 
كس  هيچ  اما  است  داشته  وجود  رنارد  كريس 
اسميت  خانم  كند.  شكايت  رسما  نيست  حاضر 
حاضرم  كه  گفتم  مى  آنها  به  داشتم  ”من  گفت: 

متاسفانه  گفتند  مى  من  به  آنها  اما  كنم  شكايت 
هيچ كس حاضر نيست شكايت كند.“

كرده،  مطرح  چهار  شبكه  كه  شواهدى  اساس  بر 
رهبران حزب ليبرال دمكرات از رفتارهاى رنارد 

مطلع بوده اند. ر
خانم اسميت مدعى است كه پس از كناره گيرى 
و  ”بيمارى  دليل  به  خود  حزبى  مقام  از  رنارد 

آن  در  كه  اسكات  بارونس  شخصى“،  مشكالت 
زمان رئيس حزب بوده به او گفته حزب، كريس 
رنارد را به داليل رفتارهاى نامناسبش مجبور به 

كناره گيرى كرده است.
اسكات  بارونس  از  ادعا  اين  درباره  چهار  شبكه 
علت  به  اشاره  بدون  بارونس  است.  كرده  سوال 
از  كه  گفته  شبكه  اين  به  رنارد،  گيرى  كناره 
رنارد  كريس  است.  بوده  مطلع  رنارد  رفتارهاى 
گويد  مى  و  خواند  مى  نادرست  را  ها  اتهام  اين 
سالى  چند  او  كه  زمانى  در  اتهاماتى  چنين  طرح 
است از حزب كناره گيرى كرده فقط براى لطمه 
 27 در  گويد  مى  رنارد  اوست.  اعتبار  به  زدن 
از  شكايتى  هيچ  كرده  كار  حزب  براى  كه  سالى 
او مطرح نشده و هيچ وقت از اين افراد كه در آن 
زمان با آنها كار مى كرده شكايتى نشنيده است.

بحران سياسى
كه  سوالى  اولين  ها،  اتهام  اين  شدن  مطرح  با 
به  و  حزب  ارشد  اعضاى  كه  بود  اين  شد  مطرح 
چقدر  وزير،  نخست  معاون  كلگ،  نيك  خصوص 
از موضوع اطالع داشته و در اين باره چه كرده 
اند؟ سوال دوم اين بود كه آيا كناره گيرى كريس 
رنارد واقعا به دليل بيمارى بوده است؟ و سوال 
با  مبارزه  به  متعد  را  خود  كه  حزبى  اينكه  بعد 
از  آيا  داند  مى  برابر  حقوق  و  جنسيتى  تبعيض 
وارده  اتهامات  خصوص  در  بود  خواسته  پليس 

تحقيق كند؟
معاون  و  دمكرات  ليبرال  حزب  رهبر  كلگ  نيك 
نخست وزير كه آشكارا در وضعيتى دشوار قرار 
رفتارهاى  از   2008 سال  در  است  گفته  گرفته، 
دفتر  به  كه  اطالعاتى  اما  شده  مطلع  رنارد  آقاى 

او رسيده از مجارى غير رسمى و بدون ذكر نام 
بوده است.

كريس  به  زمان  آن  در  كه  است  گفته  كلگ  آقاى 
اين  كه  گفته  و  داده  هشدار  باره  اين  در  رنارد 
را  ها  اتهام  اين  او  اما  است.  غيرقبول  رفتارها 

تكذيب كرده است.
خمشگين  بسيار  ”من  گفت:  وزير  نخست  معاون 
و عصبانى هستم كه گفته شده وقتى از اين اتهام 
ها مطلع شده ام اقدام مناسب انجام نداده ام... در 
واقع وقتى اين گزارش هاى غير رسمى در سال 
2008 به من رسيد، براى رسيدگى اقدام كردم و 
از رييس دفتر خود خواستم موضوع را بررسى 

كند.“
ايان واتسون خبرنگار بى بى سى مى گويد نيك 
كلگ در وضعيت سختى قرار گرفته است. او اگر 
مى پذيرفت كه حزب ليبرال دمكرات سعى كرده 
سوء استفاده هاى جنسى رنارد مخفى بماند در 
كه  حال  و  بود  زده  گل  خودى  دروازه  به  واقع 
پذيرفته اطالعاتى به دست او رسيده، منتقدان او 
چنين  درباره  كافى  قدر  به  كه  كنند  مى  متهم  را 
است.  نكرده  تحقيق  مهمى  و  حساس  موضوع 
اين  در  تفحص  و  تحقيق  خواستار  كارگر  حزب 
زمينه شده تا روشن شود آيا كناره گيرى رنارد 
به دليل شخصى، در واقع سرپوشى بر اين اتهام 

ها بوده است يا نه.
جان من نماينده پارلمان از حزب كارگر در نامه 
اى از پليس خواسته است اين موضوع را بررسى 
در  دمكرات  ليبرال  حزب  آنكه  ذكر  با  او  كند. 
تمام اين سال ها در مورد اتهامات كارى نكرده، 
سرپوش  از  كالسيك  اى  ”نمونه  را  رويكرد  اين 

گذاشتن“ دانسته است.
در  دمكرات  ليبرال  حزب  مقامات  با  گفته  پليس 
كه  صورتى  در  و  است  موضوع  بررسى  حال 

جرمى رخ داده باشد مداخله خواهد كرد.
نيك كلگ گفته نه او و نه حزبش چيزى را پنهان 
بررسى  حال  در  دقت  به  اكنون  و  كنند  نمى 
رفتار  سوء  شوند  مطمئن  تا  هستند  موضوع 
جنسى در حزب وجود ندارد و اگر چنين مواردى 

هست با آن برخورد مناسب شود.
ليبرال  حزب  رييس  فراتون  تيم  اظهارات  اما 
زير  را  كلگ  نيك  هاى  صحبت  واقع  در  دمكرات 
سوال برده است. او گفته كه به عنوان يك حزب 
عذر  بايد  و  ايم  كرده  ”خرابكارى“  باره  اين  در 

خواهى كنيم.
حزب ليبرال دمكرات كه پس از به قدرت رسيدن 
در دولت ائتالفى به دليل عقب نشينى از مواضع 
قبليش مورد انتقاد قرار گرفته، حاال با بحرانى به 
ماجراى  شايد  و  شده  رو  روبه  تر  عميق  مراتب 
سياسى  صحنه  از  را  حزب  اين  مدت ها  تا  رنارد 
بريتانيا محو كند. انتخابات ميان دوره اى كه در 
خوبى  ارزيابى  شود  مى  برگزار  آينده  ماه  چند 
دست  به  عمومى  افكار  بر  رسوايى  اين  تاثير  از 

خواهد داد.
صرف نظر از تبعات سياسى رسوايى اخير، اين 
موضوع نشانه يك نقص فرهنگى در ميان مردان 

صاحب قدرت در عرصه سياسى است.
وزير  و  عوام  مجلس  نماينده  خود  كه  برد  ورا 
كابينه بوده و در حال حاضر رييس پليس منطقه 
مى  نشان  من  ”تجربه  گويد:  مى  نوركامبرياست 
دهد كه رابطه بين زنى كه به تازگى نماينده مجلس 
عضو  معموال  كه  نفوذتر  با  مردى  با  شده  عوام 
مجلس اعيان است، اصال اتفاق نادرى نيست.“ او 
براى  راهى  عنوان  به  موضوع،  اين  است  معتقد 

ترقى، شغلى تشويق هم مى شود.
به نظر مى رسد هنوز تغييرات فرهنگى الزم ايجاد 
قدرت  و  نگيرند  قرار  تحقير  مورد  زنان  تا  نشده 

سياسى، قدرت جنسى تلقى نشود.

برگرفته از بى بى سى بخش فارسى

آليسون اسميت مى گويد حاضر به شكايت رسمى از لرد رنارد بوده است

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به گسترش فرهنــگ و هنر ايرانـــى جداى 
از هرگونه گرايشهـــاى سيــــاسى و مذهبــى، كمكـــى وافر مى كنيد. 
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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.

طرحى نو 
دراندازيم!

(قسمت اول)

احسان صادقيان

رابطه جنسى نياز قدرتمند و مهار ناپذيرى است؛ 
در اين مورد شك و بحثى وجود ندارد اما بحث بر 
سر حدود و چند و چون رفع اين نياز خصوصاً در 
سنين نوجوانى هنوز به نتيجه مشخصى نرسيده 
و به نظر مى رسد كه صورت مسئله آن را پاك و 
نسبت آن بى اعتنايى پيشه كرده باشند. در حالى 
براى پدر و مادرهايى كه  كه اين مسئله خصوصاً 
جامعه  اين  در  فرزندانشان  زندگى  سالمت  نگران 
مى  اينجا  در  است.  بزرگى  دغدغه  هستند،  آزاد 
آنچه  يكى  بپردازم؛  حل  راه  دو  تحليل  به  خواهم 
دين اسالم پيش نهاد مى كند و ديگرى آنكه جامعه 
يا  موقت  ازدواج  است.  داده  تن  آن  به  اجباراً  غرب 
بند  بى  و  پرستى  شهوت  يادآور  هميشه  صيغه، 
و بارى جنسى است كه مذهب به آن شكل شرعى 
با  را  آن  و  شويم  دقيق  آن  عمق  در  اگر  ولى  داده؛ 
به  كنيم،  مقايسه  غرب  در  رايج  هاى  دوستيابى 
كاركرد  موجب  آن  از  نادرست  درك  رسد  مى  نظر 
بد آن شده باشد. در اين نوشته سعى دارم به آن 

از زاوية ديگرى بنگرم و در واقع از آن دفاع كنم.

هنوز بحث را مطرح نكرده، سه گروه مخالف خواهم 
داشت:

اولين گروه مخالف قطعًا ملى گرايان افراطى هستند 
كه اين سنت را نه از ما بلكه برآمده از فرهنگ ديگرى 
مى دانند. همين جا در پاسخ اين دوستان بايد بگويم 
اوًال اين را مى توان در مورد رواج سنت والتاين را 
از  آنچه  چطور  شد.  مدعى  هم  يابى  دوست  شيوع 
اما  است  جايز  شود  ما  فرهنگ  وارد  اروپا  فرهنگ 
آنچه از عربها گرفته شود نه؟ دوم، اين سنت از نظر 
سنى ها كه فرهنگ و مذهب غالب اعراب است، مردود 
 - هاى  مشخصه  از  يكى  تواند  مى  و  شده  شناخته 
دست كم مذهبى - ما ايرانيان باشد. سوم، وقتى ما 
حل  براى  كارآمدى  ابزار  و  مناسب  چاره  دنبال  به 
اين  كه  دارد  اهميتى  چه  گرديم،  مى  جامعه  مشكالت 

راحل از كجا مى آيد و سابقه اش چيست؟
 

دومين گروه مخالف، مطمئنًا غيرمذهبى هايى هستند 
كه گرايش هاى دينى را يا بى فايده مى بينند و يا حتى 
مضر! در جواب اين دوستان نيز مى گويم اگر سنتى 
كاركرد درست اجتماعى داشته باشد رويكرد مذهبى 
آن اهميت چندانى نخواهد داشت. براى مثال به ازدواج 
نگاه كنيد. در هر جامعه اى ازدواج ريشه در مذهب 
مى  انجام  مذهبى  رهبران  توسط  آن  مراسم  و  دارد 
شود ولى كاركرد اجتماعى آن آنقدر پررنگ است كه 

حتى مخالفان مذهب هم چندان عنادى با آن ندارند.
 

سومين گروه، كسانى هستند كه به سابقه سياه صيغه 
نگاه مى كنند و از فحشايى كه با حمايت چندش آور 
مذهب موجه جلوه داده شده، چهره در هم مى كشند! 
جوابم به ايشان اين است: ازدواج موقت هم مثل هر 
بستگى  آن  از  غلط  يا  صحيح  استفاده  ديگرى،  ابزار 

در   - سينما  به  كنيد  نگاه  دارد.  آن  كاربر  به  زيادى 
قبل از انقالب - زمانى كه مقبوليت مردمى نداشت و 
- بعد از انقالب - زمانى كه به عنوان يك هنر پذيرفته 
به  كنيد  نگاه  يا  شد.  نظران  صاحب  توجه  مورد  و 
مقايسه  و  خانوادگى  هاى  مهمانى  در  الكل  مصرف 
اش كنيد با مصرف آن در كالب هاى شبانه! به همان 
از  و  افتد  مى  خرد  اهل  چشم  از  صيغه  وقتى  نسبت 
حريم خانواده رانده و در فاضالب شهر انداخته مى 

شود، نمى توان از آن انتظار شكوفا شدن داشت!
 

سوالى كه مطرح مى شود احتماًال اين است كه وقتى 
هم  با  رابطه  داشتن  براى  آزادانه  توانند  مى  مردم 
است  ضوابطى  قراردادن  به  نيازى  چه  كنند،  توافق 
كه تغييرى در اصل ماجرا ايجاد نمى كند؟ بايد توجه 
داشت كه دوست اختيار كردن اوًال نقطه ضعف هايى 
دارد كه باعث بروز يك سرى ناهنجارى هاى اجتماعى 
مى شود كه ريشه همه آنها نيز ضعف خانواده است. 
دوم، اين نوع روابط، هنوز حتى براى قشر متوسط 
به باالى جوامع غربى، رابطه آبرومندى نيست! يعنى 
هنوز با فرهنگ خود اين جوامع سازگارى ندارد چه 
ارزش  و  اهميت  بر  شديداً  كه  ما  فرهنگ  به  برسد 

خانواده استوار است.

دوستيابى جنسى در اروپا يك حركت اعتراضى بود 
و از زمانى آغاز شد كه طالق جز در صورت خيانت 
يكى از زوجين ممنوع بود. زمانى كه جامعه در حال 
تحول بود، فاصله فكرى بين نسلها و ناسازگارى بين 
زوج ها زياد شده بود، ممنوعيت طالق موجب رواج 
پنهانى صحنه سازيهاى خيانت شد. يعنى زوجين با 
تا  كردند  مى  استخدام  را  سومى  شخص  هم  توافق 
را  پليس  ديگرى  و  بخوابد  بستر  در  آنها  از  يكى  با 
مردم  بود  زمان  اين  در  كند!  حاضر  صحنه  سر  بر 
ازدواج  قرارداد  معناى  به  وردى  خواندن  رفته  رفته 
براى  ضمانتى  و  مشترك  زندگى  تشكيل  براى  را 
عقد  حاليكه  در  دانستند.  اساس  بى  آن  به  پايبندى 
طرفين  وفادارى  و  آن  تداوم  ضامن  اگرچه  ازدواج 
است  اجتماعى  قراردادى  ولى  نيست،  هم  به  نسبت 
كند.  مى  مند  قانون  را  افراد  بين  شخصى  روابط  كه 
همانطور كه امروزه مى بينيم روابط جنسى در غالب 
دوستى، نه آغاز قائده مندى دارد و نه پايان معقولى؛ 
اين رابطه ها به تبى گرم مى شوند و با عرقى سرد! 
اين نوع پيوند، با آنكه تا حدى از مقبوليت خانوادگى 
و در بعضى كشورها مثل انگلستان (ونه همه اروپا) 
از حمايت قانونى و اجتماعى برخوردار است اما در 
و  طلبانه  منفعت  خيابانى،  پيوند  يك  هنوز  خود،  ذات 
بى تعهد است؛ يك شاهد ادعايم اينكه دختر و پسرها 
اين  قالب  در  را  متأهلى  كامًال  زندگى  يك  اينكه  با 
مجرد  را  خود  عمًال  ولى  كنند  مى  تجربه  ها  دوستى 
تلقى و در جامعه معرفى مى كنند؛ اين دوگانگى اگر 
زمان  هم  و  متعدد  جنسى  شريكان  داشتن  به  عمًال 
نينجامد، دست كم شانس اغوا كردن را به هر شخص 

سومى مى دهد! 

نقاط ضعف و آسيب پذير بودن اين رابطه ها ايجاب 
قابليت  و  رسيده  قانونى  سن  به  طرفين  تا  كند  مى 
تكليف  اما  باشند؛  داشته  را  خود  حقوق  از  دفاع 
بلوغ  و  جنسى  بلوغ  بين  سالهاى  در  نياز  اين  عطش 
يكى  قانونى،  سن  زير  هاى  حاملگى  چيست؟  قانونى 
يك  از  كه  است  غربى  جامعه  بزرگ  معضالت  از 
تأيين  حصار  در  جنسى  نياز  دهد  مى  نشان  طرف 
سن قانونى درنمى آيد؛ و از طرف ديگر هنوز راحل 

كارآمدى براى آن يافت نشده است! 
ادامه دارد...

دين گريزى ، دين ستيزى
الله اميرى = لندن

يكى از نمودهاى عيان جامعه ى امروز « دين گريزى » است كه تقريبا به يك شاخص رفتارى 
بارز در جامعه ما تبديل شده است.در مقوله ى آسيب شناسى ، متداول آن است كه ابتدا به 
شناسايى يك معضل اقدام كرده و در پس آن ، به بررسى عوامل ايجاد و سپس راه حل ها و 

يا اصطالحا“ « راهكار » پرداخت.
يا  و  دين  برخورد   ، نگاه  يك  ؛  دارد  وجود  گريزى  دين  به  متفاوتى  نگاههاى   ، بحث  اين  در 
دين مداران با اين پديده مى باشد.كه از اين زاويه ، عوامل بوجود آورنده ى گريز از دين ؛ 
نا آگاهى و عدم شناخت صحيح دين و حقايق آن ، رهايى از مسئوليت و تمايل به آزاد بودن 
جهت ارتكاب اعمالى كه فرد در حيطه ى دين از انجام آنها منع مى شود ، عدم صالحيت برخى 
مروجين در تفهيم صحيح مطالب و عدم اطالع كافى جهت پاسخگويى به پرسشها ، متظاهران 
در  افرادى  چنين  ديدن  از  حاصله  سرخوردگى  ايجاد  و  آنها  ناصحيح  اعمال  و  ديندارى  به 

جامعه ، بى توجهى خانواده ها به تعاليم مذهبى و دينى و ... عنوان شده است.
و البته از نگاه حكومت دينى ، عوامل غربزدگى ، تبليغات بيگانگان و الگوهاى كاذب ارائه شده 

توسط غرب هم به عوامل فوق الذكر افزوده مى شود.
در سويه ى ديگر ديد ، ضمن وجود نقاط اشتراك ، با عناصرى چون پيشرفت علم  ،  رفتارهاى 

ناصحيح اجتماعى و  ايجاد محدوديتهاى غير منطقى مواجه هستيم.
در تقابل علم و مذهب ، گاه گفته مى شود كه برخى بن مايه هاى مذهبى ، با وجود پيشرفتهاى 
خورشيد  ى  پديده  مثال  نيست.بعنوان  پذيرش  قابل   ، افراد  از  گروهى  براى   ، معاصر  علمى 
گرفتگى يا ماه گرفتگى كه زمانى موجب وحشت افراد بوده و آنها را وادار به انجام  فرائض 
مذهبى خاص مى كرده ، امروز به پديده اى بسيار جالب توجه تبديل شده به طورى كه عده 

اى افراد از سراسر دنيا در نقطه اى خاص ، صرفا“ براى ديدن اين پديده گرد هم مى آيند.
در باب محدوديت ها هم ،  با خانواده هايى مواجه هستيم كه با ايجاد محدوديتهاى غير منطقى 

و اجبار و تكليف به انجام فرائض دينى سبب گريز از دين مى شوند.
عامل موثر ديگر در دين گريزى ، به كار گيرى دين و مذهب بعنوان ابزارى براى استفاده هاى 
اجتماعى ، سياسى و...است كه گاه سبب ايجاد مبارزه ى منفى با حكومت دينى شده و شكل 

« دين ستيزى » به خود مى گيرد.
آنچه در اينجا ، موكدا“ بايد بيان شود اين است كه « دين گريزى » و « دين ستيزى » دو مقوله 
و يا دو شيوه ى رفتارى متفاوت بوده و مفاهيم متفاوتى را نيز در بر دارند ، هر چند كه گاه 

پديده ى دين گريزى به دين ستيزى  هم بدل مى شود.
در دين ستيزى ، فرد ، به واسطه ى ريشه هاى مذهبى درونى ، تمايل به گريز از دين ندارد اما 
به واسطه ى واكنش مبارزه ى منفى ، به دين ستيزى روى آورده و مثال“ اقدام به تغيير دين 
مى نمايد. مثالهاى بسيارى در جامعه ى ايرانى ما به چشم مى خورد كه تعبير مبارزه ى منفى 
هستند.اين افراد ، قيد دين و مذهب را در زندگى خود نزده و اصطالحا“ بى دين نشده اند بلكه 

تنها به انتخاب دين ديگرى دست زده اند.
در منشور جهانى حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است : هر كس آزاد است هر دين و 
باورى كه خود مى پسندد را انتخاب نمايد.در قرآن هم آمده است كه : اجبارى در پذيرفتن 

دين نيست.
پس اساسا“ ، تغيير مذهب ، به معناى دين گريزى نمى باشد اما با توجه به اينكه بافت جامعه 
ى ايرانى ما ، بافتى مذهبى است كه ريشه اى عميق در ناخودآگاه و خود آگاه ما دارد ، نمود 
چهره ى دين و قالبى كه براى ارائه ى آن در جامعه انتخاب مى شود نيز، عامل بسيار موثرى 

در دين گرايى و يا دين گريزى خواهد بود.
چه كسى از دينى با چهره اى شاد ، بخشنده ، با آغوشى گشوده بر روى همگان ، با نگاهى به 

انسان در اوج مكان المكان ، روى بر مى گرداند ؟
سخن يك دوست : برخى مفاهيم اخالقى ، همراه دين در ذهن ما نقش بسته است.اگر از دين 

گذر كرديم ، از اخالق نگذريم.

نظرات

نظرات شما
حداقل  از  فراتر  تا  مي كوشد  پرشين  نامه  هفته 
از  كند.  عمل  است  رساني  اطالع  كه  وظيفه اش، 
اين رو، شما شهروندان و هموطنان دور از ايران نيز 
مي توانيد با ارسال مطالب و نظرات خود به هفته نامه 

پرشين ارسال تا در بخش و نظرات چاپ گردد.

همچنين مي توانيد نظراتتان را به آدرس الكترونيكي:

info@persianweekly.co.uk ارسال نماييد. (لطفا 
كنيد).  درج  پيام  ابتداي  در  را  خود  شهر  نام  و  نام 

منتظر نظرات و تماسهاى  شما هستيم 
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ادامه از صفحه اول

با اين حال، زمان و ماهيت گذار به يك 
سيستم حكومت جديد در سوريه هر دو 
مى  باقى  ابهام  از  اى  هاله  در  شدت  به 
حكومت  داشتم  انتظار  شخصه  به  ماند. 
اسد خيلى وقت پيش به پايان برسد اما 
اى  العاده  فوق  طور  به  كه  است  واضح 
و  ضعف  است.  مانده  باقى  قدرت  در 
عدم اتحاد نيروهاى مخالف مانع از اين 
است كه بتوان پيش بينى براى سناريوى 

سوريه پس از اسد داشته باشيم.

انتظار  تحليلگران  اتفاق  به  قريب  اكثر 
خشونت،  مرج،  و  هرج  كه  دارند 
و  اى  قبيله  جويانه  انتقام  كشتارهاى 
و  دهد  رخ  كشور  در  عميق  اى  تجزيه 
احتمال وقوع اين اتفاق هر يك ماهى كه 
از درگيرى ها مى گذرد بيشتر مى شود. 
برخى تحليلگران معتقدند كه سوريه پس 
از اسد تحت تسلط اسالمگرايان خواهد 
اخوان  نوع  از  كه  كند  نمى  فرقى  بود، 
المسلمين باشد و يا شبه نظاميان سلفى 
در  را  اصلى  نقش  حاضر  حال  در  كه 
سوريه  حكومت  عليه  مسلحانه  مبارزه 

ايفا مى كنند.

بقيه تحليلگران از جمله خود من خوشبين 
با  سوريه  كه  داريم  انتظار  و  هستيم  تر 
قدمت 5000 ساله خود در تاريخ جهان 
و ميراث اخيرش در همزيستى با جامعه 
بين المللى ، نظام حكومتى تازه اى را از 

خرابه هاى جنگ فعلى شكل دهد.
اين  لبنان  و  عراق  مانند  سوريه  مشكل 
است كه ماهيت جمعيتى كثرت گراى آن 
به اين معنى است كه گروه هاى جمعيتى 
اصلى مانند علويان، كردها، دروزى ها، 
سنى ها و حتى مسيحيان روابط محكمى 
همسايه  كشورهاى  مردمان  اقليت  با 
دارند. درس اصلى كه از وضعيت فعلى 
سوريه به ذهن من خطور كرد اين است 
كشورهاى  بودن  شكننده  دليل  به  كه 
كشورهايى  در  خاورميانه  عربى  مدرن 
مانند عراق، سوريه، اردن و فلسطين در 
بين  مركزى  حكومت  گذشته  نسل  سه 
در  ضعيف  حكومتى  و  قدرتمند  نظامى 
نوسان بوده است. اين كشورها از دهه 
يا  و  اند  شده  فروپاشى  دچار  يا   1940
تبديل به نظام هاى مركزى پليسى گشته 
اند؛ جايى كه در آن شانسى براى زندگى 
با  موافق  شهروند  يك  عنوان  به  كردن 
ملى  دولت  يك  هاى  ارزش  و  قوانين 

وجود ندارد.

ما در حال گذار از دوره اى هستيم كه 
كشورهاى در حال تجزيه ما را مجبور 
مى كنند كه به جاى واژه لبنان، سوريه 
با  يكپارچه  كشورى  عنوان  به  عراق  و 
شهروندانى راضى از واژه هاى علويان، 
نام  ها  سنى  و  شيعيان   ، ها  دروزى 
مركزى  دولت  آهسته  تخريب  ببريم. 
اى  قبيله  براى  را  تمايل  اين  سوريه 
شدن مجدد كشورهاى عرب خاورميانه 
روزى  كه  زمانى  تا  كرد  خواهد  تقويت 
سر  بر  گوناگون  قبايل  كه  رسد  فرا 
كه  كنند  توافق  و  بنشينند  مذاكره  ميز 
كشور  يك  شهروندان  عنوان  به  چگونه 
واحد تحت حكميت قانون دوباره به هم 
بتوانند  آنها  كه  جديد  قانونى  بپيوندند. 

خود را در آن تعريف كنند.
منبع: ديلى استار

جشن تولد سياستمداران خودشيفته

دولتمردانى كه 
خود را مى پرستند
مترجم : محمدرضا عسگرى

از كشورهاى عربى تا آمريكاى التين و كره شمالى 
پر  هاى  جشن  با  را  خود  تولد  كه  رهبرانى  هستند 

زروق و برق برگزار مى كنند
را  فوريه  دوشنبه  سومين  سال  هر  متحده  اياالت   
تعطيل  لينكلن  آبراهام  و  واشنگتن  جورج  افتخار  به 
ملى اعالم  مى كند. اما امريكايى غير از چند خريد 
در حراجى ها روش خاصى براى جشن گرفتن اين 
اين  كه  كسانى  ها  خيلى  حقيقت،  در  ندارند.  روز 

شناسد.  نمى  را  شده  وضع  آنها  خاطر  به  تعطيالت 
اما اين مورد در بقيه دنيا به اين شكل نيست. در زير 
رهبرانشان  كه  اندازيم  مى  كشور  شش  به  نگاهى 

تولد خود را به صورت عمومى جشن مى گيرند:

قزاقستان:
در  قزاقستان  جمهور  رئيس  نظربايف،  نورسلطان 
را  خود  تولد  تاريخ  حكمى  امضاى  با  سال 2008، 
تعطيل ملى اعالم كرد. اگر چه 6 جوالى به صورت 
رسمى "روز آستانه" ناميده مى شود؛ روزى كه در 
اين  با  شد.  كشور  پايتخت  به  تبديل  آستانه   1997
حال بسيارى معتقدند كه اين تعطيلى بهانه اى براى 
كسى  است،  جمهور  رئيس  آقاى  تولد  گرفتن  جشن 
زمان  از  را  ميانه  آسياى  كشور  اين  در  قدرت  كه 

فروپاشى جماهير شوروى در دست گرفته است.
مى  برپا  اشتياق  و  عالقه  با  را  تعطيلى  اين  برخى 
دارند ولى برخى با چنين ولخرجى راحت كنار نمى 
ايند مخصوصا در كشورى كه دانشگاه ها در كنار 
تعداد زيادى پارك و ميدان نام وى را بر خود مى 

بينند.
يكى از ساكنان آستانه معتقد است كه اين كار هدر 
دادن مقدار زيادى پول و ثروت است دقيقا به خاطر 
شده  يكى  نظربايف  تولد  روز  با  آستانه  روز  اينكه 
طور  به  مدرسه  در  آنها  دهد:  مى  ادامه  وى  است. 
همه  نظربايف  كه  كنند  مى  القا  كودكانم  به  پيوسته 

چيز ماست.
جشنواره سه روزه سال 2010 كه 7 رئيس جمهور 
در  بودند  آن  مهمانان  از  اردن  پادشاه  عالوه  به 
مجموع بيش از 10 ميليون دالر براى كشور هزينه 

در برداشت.
نظربايف كه به طور مكرر با بيش از 90 درصد آرا 
برنده انتخابات بود است و براى رهايى خودش از 
را  قانون  جمهورى  رياست  مدت  محدوديت  قانون 
تغيير داده است بايد هم بتواند براى سالها با همين 
اينكه  وي  ژه  به  بگيرد  جشن  را  تولدش  روز  شيوه 
تالش هايش براى دستيابى به اكسير جوانى به بار 

نشيند.

اردن:
يكى از مهمانان متمايز جشن روز آستانه نظربايف 
گرفتن  جشن  روش  براى  متفاوتى  ايده  وضوح  به 
ملك  كه  زمانى  از  ها  اردنى  دارد.  تولدش  سالروز 
عبداهللا دوم در سال 1999 به جاى پدرش بر مسند 
قدرت نشست روز تولد وى را جشن مى گيرند اما 
اين روز در كنار روز تولد ملك حسين تعطيلى ملى 
به  كرد  اعالم  سال 2007  در  عبداهللا  ملك  اما  است. 
منظور افزايش بهره ورى، بانك ها و مشاغل نبايد 

در اين دو روز تعطيل شوند.
صادقانه  كار  كه  انجايى  از   " كرد:  اعالم  پادشاه 
روز  يك  هر  هستند،  اقتصادى  رفاه  كليد  تعهد  و 
كارى مى تواند فرصت هايى را براى موفقيت ها و 
سرمايه گذارى ها بيشتر به ارمغان بياورد و زمينه 
هاى تازه اى را براى بهره ورى و توسعه بگشايد. 
روز تولد من و پدرم ، ملك حسين فقيد هم بايد دو 

روز ديگر رسمى براى كار كردن باشد و اميدوارم 
ورى  بهره  با  را  مناسبت  دو  اين  بتوانند  ها  اردنى 

بيشتر جشن بگيرند."
هم اكنون 30 ژانويه عالوه بر اينكه جشنى مناسبتى 
عبداهللا  ملك   . هست.  هم  كارى  روز  يك  اما  است 
خانواده  كنار  در  را  جشن  اين  كه  دهد  مى  ترجيح 
اش برگزار كند تا در كنار خواننده هاى معروف و 

مهمانان خارجى.
تصوير باال ملك عبداهللا و همسرش ملكه رانيا را در 
حال هديه دادن به يك كودك سرطانى تحت درمان 

در ژانويه 2002 نشان مى دهد. اقاى 
كودكان  از  عيادت  با  را  اش  سالگى  چهل  پادشاه 

سرطانى جشن گرفت.

كره شمالى:
كه  داد  نشان  دنيا  به  اون  جونگ  كيم  امسال  اوايل 
هديه  از   تر  بخش  رضايت  تواند  مى  دادن  هديه 
رهبر  دولتى  هاى  رسانه  گزارش  به  باشد.  گرفتن 
كره شمالى روز تولدش، 8 ژانويه، كه تعطيلى ملى 
هر  بين  آبنبات  كيلوگرم   1 كردن  پخش  با  را  است 
حتى  گرفت.  جشن  اى  كره  ساله   10 زير  كودك 
را  هديه  اين  هم  افتاده  دور  جزاير  در  روستايئان 
دريافت كردند و به گزارش مقامات رسمى با ديدن 

اين هديه از بسيار خوشحال شدند.
كيش  پروردن  دنبال  به  اون  جونگ  كيم  اگر 
مسيرى  در  حركت  حال  در  است  خود  شخصيت 
زمان  در  هم  وى  پدربزرگ  و  پدر  است.  درستى 
كره  جوان  نسل  به  خود  پدرانه"  "عشق  خودشان 
مايحتاج  سايز  و  تولد"  "آبنبات  دادن  با  را  شمالى 
ضرورى زندگى مانند تخم مرغ و سيگار نشان داده 
بودند. دو رهبر قبلى امروزه تعطيالت ملى خود را 
دارند؛ "روز ستاره درخشان" براى يادبود تولد كيم 
سالروز  افتخار  به  خورشيد"  "روز  و  ايل  جونگ 
تولد كيم ايل سانگ. كيم جونگ اون تنها در روز 16 
فوريه يعنى سالروز تولد پدرش را با پرده بردارى 
ارسال  و  وى  مقبره  از  بازديد  يادبود،  تمبر  از 

مى  گرامى  را  او  ياد  زايشگاه  يك  به  طبيعى  عسل 
به  اى  هسته  بمب  هم  اوقات  بعضى  البته  و  دارند... 
ياد پدرش آزمايش مى كند. خبرگزارى دولتى كره 
شمالى اعالم كرد: "سربازان و مردم ما تولد رهبر 
و  قدرت  اينكه  از  بعد  گيرند  مى  جشن  را  بزرگشان 
شجاعت خود را با آزمايش موفق هسته اى خود به 

آنها نشان داديم."

كوبا:
به  را  كوبا  در  قدرت  كه   1959 از  كاسترو  فيدل 
دست گرفته است روز تولدش را با برگزارى جشن 
هاى بزرگى كرامى داشته است. براى مثال در سال 
حضور  با  اى  جشنواره  هفته  يك  مدت  به   2011
هنرمندانى از اروپا و امريكاى التين برگزار شد. در 
هوگو  كنار  در  را  مناسبت  اين  كاسترو  سال  همان 
چاوز كه براى درمان به كوبا رفته بود جشن گرفت.

تولد  فيدل،  كنار  "در  نوشت:  خود  توئيتر  در  چاوز 
85 سالگى اش را جشن مى گيريم...زنده باد فيدل"

كاسترو در تولد سال گذشته خود در انظار عمومى 
ظاهر نشد اما جشن ها بدون حضور وى هم برگزار 
شد. رسانه هاى دولتى به وى تبريك گفتند، كنسرت 
كمونيست  جوانان  اتحاديه  شدندو  تقديم  وى  به  ها 

براى وى يك كيك پخت.

تركمنستان:
در  تركمنستان  پيشين  ديكتاتور  نيازوف  صفرمراد 
اش  سالگى   65 سالروز  يادبود  براى   2005 سال 
ضرب  اش  خانوداه  نامه  شجره  نقش  با  هايى  سكه 
كرد. يك سال بعد وى به افتخار كتاب اشعارش به 
نام "كتاب روح" سكه هاى طال و نقره ضرب كرد. 
راهنمايى  دربردارنده  كتاب  اين  گاردين  نوشته  به 
دادن  هديه  و  بزرگتر  به  احترام  مانند  اخالقى  هاى 
جواهرات زيادى به زنان است. كودكان در مدرسه 
آزادى  هنگام  مجرمين  و  خواندند  مى  را  كتاب  اين 
از زندان بايد با اين كتاب به تبعيت خود از قوانين 
سوگند مى خوردند تا زمانى كه جانشين نيازف بر 
سر كار آمد و كتاب راهنماى اخالقى خود را منتشر 

كرد.

برگزارى  بود.  كردن  هزينه  در  افراط  نيازوف  تولد 
با  كه  كودكانى  و  سواركارى  مسابقات  كنسرت، 
پوشيدن لباس هاى محلى به هر دو زبان تركمن و 
نيازوف  كردند.  مى  ستايش  را  خود  رهبر  انگليسى 
هديه  رنگ  خرمايى  نر  اسب  يك   2005 سال  در 

گرفت.
گرفتن  دست  به  از  بعد  محمدوف،  بردى  قربانقلى 
نيازوف  مرگ  از  پس   2006 سال  در  قدرت 
درخواست كرد كه در روز تولد وى را به عنوان يك 
جشن ملى هزينه زيادى براى جشن صورت نگيرد. 
او  سلف  تولد  افتخار  به  كه  تعطيالتى  همچنين  وى 
وجود داشت را لغو كرد. با اين حال او هنوز هم مى 

داند كه چگونه يك جشن تولد برگزار كند.

تايلند:
تايلندى ها هر ساله روز تولد پادشاه و روز پدر را 
درآوردن  اهتزار  به  بانگوك،  در  گسترده  تجمع  با 
زرد  رنگ  به  هايى  لباس  پوشيدن  و  ها  پرچم 
پادشاهى جشن مى گيرند. ( رنگ زرد نماد دوشنبه 
روز تولد پادشاه است.) پادشاه معموال در اين روز 
و  دهد  مى  قرار  عفو  مورد  را  سياسى  هاى  زندانى 
وى  گذشته  سال  مثال  كند.  مى  مناسبتى  هاى  نطق 

خواستار اتحاد ملى شد.
آن  در  كه  نيست  مناسبتى  تنها  پادشاه  تولد  روز 
مى  نشان  حاكميت  از  را  خود  حمايت  ها  تايلندى 
دهند؛ حكومتى كه برخى از تايلندى ها اعتقاد دارند 
سال  در  است.  الهى  نيمه  انتخابش  روش  خاطر  به 
در  كه  حكمران  پادشاه  ترين  مدت  طوالنى   ،2007
بودن  بسترى  هفته  سه  از  بعد  است  حيات  قيد  در 
پيراهنى  كه  حالى  در  بانگوك  در  بيمارستانى  در 
داشت  برتن  ورزشى  گرمكن  يك  و  رنگ  صورتى 
پيراهن  فروش  روز  يك  ظرف  شد.  ظاهر  انظار  در 
ها  تايلندى  زيرا  يافت  افزايش  درصد   60 صورتى 
براى خريد آن به فروشگاه ها هجوم بردند به اين 
اميد كه سالمتى پادشاه سالخورده شان بهبود يابد.

منبع: فارن پاليسى
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جنجال جديد در واتيكان
اين باور كاردينال اسكاتلندي كيت اوبراين است كه مجرد بودن 
كيت  اظهارات  اين  كنند،  ازدواج  بايد  كشيش ها  و  است  سخت 
جديد  پاپ  انتخاب  كنفرانس  در  وي  شركت  آستانه  در  اوبراين 
برايش جنجال برانگيز شده، ضمن اينكه حاال چهار كشيش عليه 
وي شكايت كرده و خواستار استعفاي فوري وي هستند. اين در 
حالي است كه كيت اوبراين، نماينده بريتانيا در جلسه تعيين پاپ 
كشيش ها  شكايت  داده اند  خبر  انگليسي  رسانه هاي  است.  جديد 

عليه وي به رفتارهاي اوبراين در دهه 1980 بازمي گردد. 

شاكيان مي گويند كه در آن زمان شاهد رفتار نامناسبي از وي 
دو  است.  بوده  نوشيدني  مقداري  مصرف  اثر  در  كه  بوده اند 
كاردينال كيت اوبراين سخن  رفتار نامناسب  نفر از شاكيان از 
مي گويند. به نظر مي رسد اين كشيش ها در ارائه جزييات بيشتر 
از رفتار نامناسب كيت اوبراين به دليل رسوايي هاي اخالقي كه 
در سال هاي اخير دامنگير كليسا شده، احتياط به خرج مي دهند. 
كيت اوبراين متولد 17 مارس 1938 است و قبال معلم رياضي 

بوده. او از سال 2003 به عنوان كاردينال انتخاب شده است.

آخرين دعاي پاپ
آخرين  در  تا  شدند  جمع  رم  پيتر  سن  ميدان  در  نفر  هزاران 
شانزدهم  بنديكت  پاپ  توسط  كه  يكشنبه  روز  دعاي  مراسم 
مراسم  اين  در  كاتوليك ها  رهبر  كنند.  شركت  مي شود،  برگزار 
نيست.  كاتوليك ها  كليساي  رهايي  معناي  به  او  استعفاي  گفت 
شده  حاضر  پيتر  سن  ميدان  به  رو  بالكن  در  كه  حالي  در  وي 
بود گفت: من كليسا را رها نخواهم كرد و از اين به بعد تا جايي 
كه سن و توانايي جسماني من اجازه دهد، به اين كليسا خدمت 
خواهم كرد.» پاپ بنديكت شانزدهم كه 85 سال سن دارد، علت 
استعفاي خود را بيماري و كهولت سن اعالم كرده بود. در اين 
ميان يكصد و هفده كاردينال كه كمتر از 80 سال سن دارند از 
سراسر جهان فرا خوانده شده اند تا جانشين پاپ را انتخاب كنند.

چين ادعاي ژاپن را پاسخ داد
داد.  پاسخ  امريكايي  ضيافت  در  شينزوآبه  اظهارات  به  چين 
سخنگوي وزارت امور خارجه چين اعالم كرد همه فعاليت هاي 
ژاپن در ارتباط با جزاير ديائويو «غيرقانوني و بي اعتبار» است.

بخش  ديائويو  «جزاير  گفت:  خبري  كنفرانسي  در  چونينگ  هوآ 
جدايي ناپذير از خاك چين محسوب مي شود.» هوآ اين سخنان 
را در پاسخ به سوالي درباره سخنراني هفته گذشته شينزو آبه، 
در  راهبردي  و  بين الملل  مطالعات  مركز  در  ژاپن  نخست وزير 
واشنگتن، بيان كرد. آبه در سخنان خود گفته بود هيچ كشوري 
زير  تا 1971  سال هاي 1895  در  جزاير  اين  بر  را  ژاپن  كنترل 

سوال نبرده بود.

هوآ با اشاره به سخنراني آبه گفت: «بيان چنين سخناني مضحك 
است.» سخنگوي وزارت امور خارجه چين گفت: «پس از پايان 
جنگ جهاني دوم،  ژاپن به تعهدات بين المللي خود به عنوان يك 
كشور شكست خورده در راستاي بيانيه قاهره و بيانيه پوتسدام 

عمل نكرد و جزاير ديائويو را به چين بازپس نداد.»

ديائويو سرقت  او گفت: «همه فعاليت ژاپن در ارتباط با جزاير 
و اشغال غيرقانوني محسوب مي شود و بنابراين غيرقانوني و 
بي اعتبار است.» اين سخنگو افزود: «مهم نيست كه طرف ژاپني 
چه مي گويد. آنها نمي توانند اين حقيقت را پنهان كنند كه به طور 
غيرقانوني قلمرو چين را اشغال كرده اند.» شينزو آبه طي سفر 
خود به امريكا گفت ژاپن اين موضوع را به شيوه يي آرام حل 

و فصل خواهد كرد و با چين مذاكرات سياسي برگزار مي كند.

هوآ گفت موضع چين درباره توسعه روابط با ژاپن بر اساس 
«چهار سند سياسي» تغييري نكرده است.

 ،1972 سال  در  ژاپن  و  چين  مشترك  بيانيه  شامل  اسناد  اين 
1978،  بيانيه  سال  در  ژاپن  و  چين  دوستي  و  صلح  معاهده 
مشترك چين و ژاپن در سال 1998 و بيانيه مشترك دو كشور 
درباره توسعه روابط راهبردي دو جانبه در سال 2008 است. 
«اميدواريم  گفت:  همچنين  چين  خارجه  امور  وزارت  سخنگوي 
و  دهد  نشان  را  خود  صداقت  عملي  اقدامات  با  ژاپني  طرف 
تالش هاي مشتركي با طرف چيني براي پيشبرد روابط دو جانبه 

و برگرداندن آن به حالت عادي انجامدهد.»

بين الملل

محور مذاكرات كري در انگليس
خارجه  امور  جديد  وزير  كري،  جان  دوشنبه  روز 
كامرون،  ديويد  با  و  شد  انگليس  وارد  امريكا 
هيگ  ويليام  خود  همتاي  و  انگليس  نخست وزير 
ديدار كرد. گفت وگو هاي طرفين در حول سه محور 
ايران و برنامه هسته يي آن، بحران سوريه و صلح 

خاورميانه صورت گرفت.

و  كري  جان  ديدار  هسته يي:  برنامه  و  ايران   1-
ايران  با  گفت وگوهاي 1+5  آستانه  در  هيگ  ويليام 
در آلماتي قزاقستان صورت گرفت و مي توان گفت 
محور اصلي بحث هاي طرفين، مساله هسته يي ايران 
بوده است. جان كري با اشاره به اين موضوع كه 
كه  داده  ادامه  نيست  هميشگي  ديپلماسي  راه حل 
در هاي ديپلماسي هم اكنون به روي ايران باز است.

-2 بحران سوريه: در روزهاي آينده اجالسي در رم تحت عنوان 
سفري  در  بناست  كري  جان  و  مي شود  برگزار  سوريه  دوستان 
سوري  مخالفان  پيشتر  كند،  پيدا  حضور  اجالس  اين  در  رم  به 

در  سكوت  براي  جهاني  جامعه  به  اعتراض  در  بودند  كرده  اعالم 
روز  اما  نمي كنند  پيدا  حضور  اجالس  اين  در  سوريه  بحران  قبال 
اياالت  سوي  از  مشخص»  «كمك هاي  قبال  در  كردند  توافق  قبل 
بين المللي  اجالس  اين  در  انگليس،  و  امريكا  متحده 
در رم، پايتخت ايتاليا شركت كنند. در ديدار وزراي 
حمايت  بر  آنها  انگليس،  و  امريكا  كشور  دو  خارجه 
كري  جان  كردند.  تاكيد  سوريه  اپوزيسيون  از  خود 
ارائه  براي  است  فرصتي  رم  به  وي  سفر  كرد  اعالم 
پيشنهاد هايي براي ترغيب بشار اسد به كناره گيري از 
قدرت. جان كري و ويليام هيگ، تاييد كردند كه كمك 
بيشتري در اختيار مخالفان سوريه قرار خواهند داد. 
وزير خارجه امريكا بعد از ديدار با همتاي انگليسي 
خود، در تماسي تلفني با معاذ الخطيب، رهبر ائتالف 
اپوزيسيون سوريه، از وي خواست تا روز پنجشنبه 
عصر  پيشتر  كند.  شركت  رم  اجالس  در  فوريه)   ??)
روز دوشنبه نيز، خطيب با انتشار بيانيه يي اعالم كرد 
كه هياتي از سوي گروه او براي شركت در اجالس 
از  است: «بعد  آمده  بيانيه  اين  در  كرد.  خواهد  پرواز  ايتاليا  به  رم 
ائتالف  رهبري  متعدد،  تماس هاي  و  ائتالف  رهبران  با  گفت وگو 
تصميم گرفته تا تحريم اجالس دوستان سوريه در رم را لغو كند.»
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آيا اقتصاد كالن 
رو به زوال است 
يا رو به رشد؟

نويسنده: سايمن رن لوئيس

كرد؟  ارزيابى  مى توان  چگونه  را  دانشگاهى  رشته  يك  سالمت 
كالن  اقتصاد  رشد؟  به  رو  يا  است  زوال  به  رو  كالن  اقتصاد  آيا 

دانشگاهى در همه جا با جدال ميان مكاتب ظاهر مى شود.
 آيا اين جدال به اين دليل است كه شواهد در اقتصاد كالن به اندازه 

اى مبهم است كه قضاوت كردن درباره نظريه هاى مختلف به امرى 
بسيار دشوار تبديل مى شود؟ من فكر مى كنم، ماهيت غير دقيق علم 
اقتصاد شرِط الزِم فقدان ِاجماع آكادميك روى اقتصاد كالن است، 

اما اين شرط كافى نيست. به سياست پولى دقت كنيد. 
استدالل خواهم كرد كه طى چهل سال گذشته، پيشرفت بزرگى هم 
در تحليل و هم در كاربسِت سياست پولى داشته ايم. يك دليل مهم 
براى اين پيشرفت وجود گروهى است كه اغلب ناديده گرفته مى شود. 

گروه اقتصاددانان كالن كه در بانك هاى مركزى اشتغال دارند.

برخالف همتايان آكادميك آنها، هدف اوليه اين اقتصاددانان نوآورى 
نيست، بلكه آزمون كردِن شواهد و بررسى ايده هاى موثر است. اين 
مفيدترين  اقتصاددانان  از  دسته  اين  اكثر  ديدگاه  از  كه  چهارچوب 
چارچوب است، «تركيِب جديد نئوكالسيك» يا به عبارتى ديگر نظريه 
سياست  تحليل  در  چارچوب  اين  نتيجه،  در  است.  كينزى ها  جديد 

پولى، پارادايم مسلط است.
به  مى داند  كالن  اقتصاد  كه  كسى  هر  كه  نيست  آن  معنى  به  اين 
بانك هاى  يا  است  نئوكينزى  يك  الزاما  يا  دارد  نظر  پولى  سياست 
مركزى رويكردهاى ديگر را ناديده مى گيرند. مهم است كه اين اجماع 
روى سياست بايد دائما به چالش كشيده شود. اساسا بخشى از يك 
رشته دانشگاهى سالم نيز اين است كه خرد و دانش دريافت شده به 

چالش كشيده شود.
به هر حال، بايد اذعان كرد كه سياست گذاران كه روز و شب شواهد 
مفيدترين  نئوكينزى  نظريه  كه  باورند  اين  بر  مى كنند،  بررسى  را 
چارچوب موجود است. من با دانشگاهيانى كه مى گويند: «من مى دانم 

كه اين يك اجماع است، اما فكر مى كنم اشتباه است» مشكلى ندارم.
واضح است كه وقتى نوبت به استفاده از سياست مالى در دوره كوتاه 
ثبات اقتصاد كالن مى رسد، هيچ ادعاى متعادلى درباره پيشرفت يا 
درباره  روزها  اين  كه  مباحثى  باشد.  داشته  وجود  نمى تواند  اجماع 
زياد  بود،  زنده  كينز  كه  زمانى  از  نمى رسد  نظر  به  داريم،  سياست 
پيشرفت كرده باشند. از يك منظر، اين تضاد عميقا گيج كننده است.

آنچه كه به همراه سياست مالى در حال فراموش شدن است، برابرى 
اقتصاددانان بانك مركزى بوده است. كسانى كه شغلشان به اتخاذ 
ايده هاى  با  كار  بهترين  انجام  و  شواهد  به  نسبت  عينى  ديدگاهى 
اقتصاد كالن دانشگاهى، وابسته است. اين گروه موجود نيست؛ چرا 

كه نياز به استفاده از سياست مالى براى ايجاد ثبات كوتاه مدت در 
اعمال  صفر  زير  بهره  نرخ  (وقتى  زمان  حسب  بر  هم  كالن  اقتصاد 
مى شود) و هم بر حسب فضا(كشورهاى عضو منطقه يورو) اتفاقى 

است.
ثبات بخش  نقشى  مالى  سياست  كه  مى رفت  انتظار  وقتى  نتيجه،  در 
را اجرا كند، سياست گذاران مجبور شدند به جامعه دانشگاهى براى 

مشاوره اتكا كنند و در اينجا بود كه اقتصاددانان كالن به روشنى 

شكست خوردند. هر ناظر بيرونى به خوبى مى تواند عملكرد اقتصاد 
كالن را به صورت روزانه توصيف كند.

اين  كه  مى گويد  ما  به  مالى  سياست  و  پولى  سياست  ميان  تضاد 
من  نيست.  كالن  اقتصاد  در  شواهد  كمبود  بديهى  نتيجه  ناكامى 
نفوذ  با  ارتباط  در  بايد  زيادى  كارهاى  كالن  اقتصاد  مى كنم  فكر 
مى نامم،  ضدكينزى  مكتب  من  آنچه  اهميت  و  دهد  انجام  ايدئولوژى 

ميراثى از انقالب نئوكالسيك است.

دو موضوع براى من مبهم باقى مى ماند. اول اين كه اين سوگيرى 
رويكرد  حد  از  بيش  تسلط  آيا  است؟  گران  حد  چه  تا  ايدئولوژيكى 
درباره  اختالف  كه  است  واقعيت  اين  با  مرتبط  خرد  نهادهاى 
شواهد، ناشى از سوگيرى كينزى ها است؟ دوم اين كه آيا سوگيرى 
ايدئولوژيك به طور عام در اقتصاد كالن وجود دارد يا مشروط به 
شرايط تاريخى ويژه انقالب نئوكالسيك است؟ اين سواالت در تفكر 

درباره نحوه غلبه بر اين سوگيرى مهم هستند. 
من  است،  مهم  اقتصاد  علم  در  شواهد  آيا  مى پرسند  مردم  وقتى 
مى كنم  اشاره  نئوكالسيك  پيش بينى  مدل هاى  درباره  بحث  به  اغلب 
كه در آنها تنها تغييرات غيرمنتظره در سياست پولى براى فعاليت 
اقتصادى اهميت دارند. اين مدل ها، به همراه پيش بينى شان مبنى بر 
اين كه تغييرات مورد انتظار در سياست پولى طبيعى است، به طور 
هوشمندانه به اقتصاددانان نئوكالسيك امكان مى دهند تا رابطه هاى 
سياست  اهميت  پذيرش  بدون  را  قيمت ها  و  محصول  پول،  ميان 

سيستماتيك توضيح دهند.

از اين رو، حمايت اين مدل ها از محكوميت ايدئولوژيك بسيارى از 
بهتر.  نه  كند،  بدتر  را  امور  مى تواند  راستگرا  دولت هاى  مداخالت 
دور  مطلوب  نتيجه  از  را  اقتصاد  غيرمنتظره  سياست  (شوك هاى 
مى كند، از اين رو، نكته اصلى، به حداقل رساندن شوك هاى سياست 
شفافيت  مانند  چيزهايى  به  منجر  موضوع  اين  بود.  غيرمنتظره 
تا  را  واقعى  سياست  حركت هاى  مى توانند  مردم  بنابراين  مى شود؛ 
جايى كه ممكن باشد، پيش بينى كنند.) در آغاز، به نظر مى رسد كه 
تجربى  اثر  مثال،  طور  (به  مى كند  پشتيبانى  مدل ها  اين  از  شواهد 
بارو)، اما همان طور كه شواهد روى هم انباشته مى شود، سرانجام 

روشن مى شود كه اين پيش بينى اشتباه بود.

ميشكين در جريان اثر دانشگاهى خود شاهدى كليدى عليه اين مدل ها 
فراهم آورد. (كتاب او «رويكرد انتظارات عقاليى در اقتصادسنجى 
كالن: آزمون مدل هاى ناكارآمد سياست ها و بازارهاى كارآمد» نام 
دارد.) از اين رو، من متقاعد نشده ام كه تفاوت ميان سياست مالى 
و سياست پولى فقط به خاطر وجود تكنوكرات ها است. كسانى كه 
تا  مى دهند  اجازه  مركزى  بانك  غيرايدئولوژيك  اقتصاددانان  اغلب 

شواهد، آنها را به هر جايى كه مى تواند، ببرد. 
شواهدى كه ميشكين و سايرين فراهم آوردند، دليلى كليدى براى 
مالى  سياست  به  نوبت  وقتى  اما  بود،  مدل ها  اين  نشدن  پذيرفته 
ايدئولوژى  اندازه  به  شواهد  شد،  اشاره  كه  طور  همان  مى رسد، 
ساختگى نيست. فكر مى كنم يكى از داليل اين امر اين است كه يافتن 

ِ تجربه هاى سياست مالى شفاف دشوار است.
و وقتى ما كارى انجام مى دهيم (به طور مثال جنگ مى كنيم)، دانستن 
دست  به  هم  ديگر  زمان هاى  در  آمده  دست  به  نتايج  آيا  كه  اين 
مى آيند، دشوار است، اما واقعا نمى توانم با اين فرضيه كه نهادهايى 
مخالفت  اند،  آمده  وجود  به  مالى  سياست  براى  رزرو  فدرال  مانند 
كنم. تقاضاى بسيار بيشترى براى اين اطالعات وجود خواهد داشت 

و آن تقاضا، عرضه بسيار بيشتر شواهد را ايجاد خواهد كرد.
كه  مركزى  بانك  «اقتصاددانان  ميان  كه  نيستم  مطمئن  زياد  اما 
است»  وابسته  شواهد  بررسى  در  عينى  ديدگاهى  اتخاذ  به  كارشان 
مى كنند،  ايجاد  تقاضا  تحقيق  نوع  اين  براى  نهادها  اين  كه  حدى  تا 
را  مركزى  بانك  نياز  مورد  اطالعات  كه  دانشگاهى  اقتصاددانان  با 
سوال  اين  رو،  اين  از  باشد.  داشته  وجود  تفاوتى  مى كنند،  عرضه 
ايدئولوژى  فقدان  از  ناشى  مساله  اين  آيا  كه  دارد  وجود  من  براى 
اقتصاددانان بانك مركزى است يا اين واقعيت كه وجود آنها تقاضاى 
بزرگى را براى توليد اين نوع اطالعات ايجاد مى كند. شايد هم هر دو 

مورد درست باشد. 

نه بزرگ ايتاليايى ها به رياضت اقتصادى
نتايج انتخابات حاكى از آن بود كه هيچ كدام از احزاب بزرگ ايتاليا 
بن بست  وارد  كشور  اين  و  نشده اند  آرا  اكثريت  كسب  به  موفق 
دوشنبه  و  يكشنبه  كه  ايتاليايى  استراى دهندگان  شده  سياسي 
گذشته به پاى صندوق هاى راى رفته بودند تا در انتخابات پارلمانى 
كشورشان شركت كنند، پيام هايى شفاف خطاب به سياست مداران 
«رياضت  سياست  به  سويى  از  آنها  كردند.  ارسال  كشور  اين 
ايتاليا  بر  حاكم  سياسى  نظم  ديگر  سوى  از  و  گفتند  نه  اقتصادى» 
را نفى كردند تا انتخابات اخير هيچ برنده آشكارى نداشته باشد و 
ايتاليا را دچار فلج سياسى كند.به گزارش روزنامه نيويورك تايمز، 
كابينه اى  شرايط  بهترين  در  كه  باورند  اين  بر  سياسى  تحليلگران 
به  رم  تعهد  نتواند  اگر  كه  شد  خواهد  تشكيل  شكننده  اما  ائتالفى، 
كاهش كسرى بودجه به ميزان 3 درصد توليد ناخالص داخلى اين 
كشور را تضمين كند، تا به بازار ها آرامش دهد، ايتاليا و همچنين 
روز  كرد.  خواهد  مواجه  بزرگ  بحرانى  با  را  يورو  پولى  حوزه 
بن بست  ايجاد  بر  مبنى  اخبارى  انتشار  به  واكنش  در  و  دوشنبه 
شاخص  و  شد  متالطم  جهان  مالى  بازار هاى  ايتاليا،  در  سياسى 

ميانگين صنعتى داو جونز تقريبا 200 واحد افت كرد.با وجود آنكه 
همچنين  و  ايتاليا  سياسى  باتالق  به  اعتراض  سياسى  تحليلگران 
نظام انتخاباتى پراشكال اين كشور را دليل اصلى بحران اخير اين 
نشان  مشخص  طور  به  انتخابات  نتيجه  اما  مى كنند،  قلمداد  كشور 
سريع  كاهش  سياست  قاطعانه  ايتاليايى،  راى  دهندگان  كه  مى دهد 
كسرى بودجه را كه از سوى كميسيون اروپا و بانك مركزى اروپا 
ديكته شده است، رد مى كنند.سيمون تيلفورد، رييس بخش اقتصادى 
مركز اصالحات اروپايى كه يك موسسه تحقيقاتى مستقر در لندن 
فرهنگ  ايتاليا  كه  ندارد  وجود  «ترديدى  گفت:  همين باره  در  است، 
پيامد  اخير،  انتخابات  نتايج  من  باور  به  اما  دارد،  معيوبى  سياسى 
اوضاع  چشم انداز  شدن  تيره تر  به  كه  است  سياست هايى  منطقى 
اقتصادى و اجتماعى اين كشور منجر شده است.»او در ادامه اضافه 
كرد: «مردم ايتاليا هشدار داده اند كه اگر سياست مداران، اين نحوه 
به  سياسى  هزينه هاى  برايشان  نگذارند،  كنار  را  سياست ورزى 

همراه خواهد داشت و آينده اى تيره در انتظارشان خواهد بود.»
با شمارش 99 درصد آراى انتخابات پارلمانى ايتاليا، كه دو ويژگى 
اصلى آن خشم راى دهندگان و مشاركت پايين مردم بود، مشخص 
شد كه «حزب دموكراتيك» كه يك حزب چپ گراى ميانه رو به شمار 

يك  همچنين  و  سفلى  مجلس  آراى  درصد  كسب 6/29  با  مى رود، 
سوم آراى مجلس عليا، پيشتاز است.اين نتيجه اما به معناى پيروزى 
آشكار دموكرات ها نيست زيرا حزب راست ميانه «مردم آزادى» كه 
ايتاليا،  پيشين  نخست وزير  برلوسكونى،  سيلويو  به  وابسته  حزبى 
است هم در بسيارى از حوزه هاى انتخاباتى پر جمعيت پيشتاز و 
در اين حوزه ها كرسى هاى بيشترى در سنا به دست آورده است. 
اين موضوع به طور بالقوه به برلوسكونى قدرت حق راى مى دهد و 
مى تواند چشم انداز بن بست سياسى در اين كشور را تيره تر كند.اين 
همه در شرايطى است كه حتى پيش از مشخص شدن نتيجه نهايى؛ 
اين انتخابات پيروزى قاطعى براى «جنبش پنج ستاره» كه رياست 
مى رفت،  شمار  به  دارد،  بر عهده  سابق  كمدين  گريلو،  بپه  را  آن 
شركت  سراسرى  انتخابات  در  بود  نخستين بار  براى  كه  جنبشى 
درصد   25 كسب  به  موفق  كه  مى رسد  نظر  به  اكنون  و  مى كرد 
كرسى هاى مجلس سفالى ايتاليا شده است. انتخابات اخير نشان داد 
كه ايتاليايى هايى كه پيشتر به احزاب چپ گرا و يا راست گرا گرايش 
داشتند چه در شمال ثروتمند تر يا در جنوب فقيرتر، به جنبش پنج 
ستاره تمايل پيدا كرده اند، جنبشى كه به شدت با سياست رياضت 
اقتصادى مخالف و خواستار از بين رفتن نظم سياسى كنونى است.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بازار فلزات پايه در سال 2013 چگونه خواهد بود؟

چين تصميم مى گيرد
: فلزات پايه جهانى در يك ماه گذشته با توجه به نوساناتى كه شاهد 
بودند، ضعيف ترين تقاضا را نسبت به ماه ژانويه تجربه كردند. به 
طورى كه با توجه به گزارش هاى منتشر شده از سوى رويترز در 
مورد روند فلزات پايه، پيش بينى شده تقاضا براى اين فلزات تا پايان 
مبادالت  آن  دنبال  به  نتيجه  در  ماند  خواهد  باقى  پايين  فوريه  ماه 

تجارى براى اين فلزات نيز با كاهش رو به رو خواهد شد.
 

البته اين در حالى است كه در ماه ژانويه شرايط بازار كامال متفاوت 
پيرامون  مثبت  اخبار  اعالم  از  پس  كه  طورى  به  بود،  جارى  ماه  از 
روندى  پايه  فلزات  قيمت  متحده،  اياالت  و  چين  اقتصادى  وضعيت 
صعودى به خود گرفت و قيمت فلزات به خصوص مس به باالترين 

سطح در چهارماه گذشته رسيده است.

همچنين انتظار مى رود قيمت ها با توجه به تقاضاى ضعيف چين در 
كاهش  با  صنعتى  فلزات  قيمت  نيز  گذشته  روز  برند.  سر  به  ركود 
روبه رو شد به طورى كه بر اساس داده هاى رسمى رويترز مصرف 
مس تصفيه شده در چين به دليل واردات كمتر قدم به قدم در حال 
از  چين  آلومينيوم  بين المللى  موسسه  كه  صورتى  در  است  كاهش 
توليد و تقاضا طى اين ماه خبر داده است. از طرفى نيز با  افزايش 
توجه به اظهارات مديران شركت بين المللى آلريس، چين براى اينكه 
هواپيماهاى  ساخت  بازار  در  بوئينگ  و  ايرباس  شركت هاى  نفوذ  از 
مسافربرى بكاهد، اقدام به ساخت اولين هواپيماى مسافربرى خود 
كرده است. بنابراين مصرف ساالنه ورق هاى آلومينيومى در صنعت 

جهانى ساخت هواپيما مى تواند تا 15 درصد افزايش پيدا كند.
فعاليت هاى  سطح  كه  مى رسد  خبر  چين  و  متحده  اياالت  از  همچنين 
كارخانه اى اين دو كشور در ماه ژانويه افزايش يافته كه همين امر 
منجر به بهبود چشم انداز تقاضاى فلزات پايه شده است، سرب نيز 
در معامالت ماه گذشته قيمت خوبى را پشت سر گذاشته بود و در 
حدود يك درصد گران شد اما در ماه جارى همانند نيكل نوسان هاى 

زيادى را تجربه كرد.

تقاضا براى مس بهبود خواهد يافت 
در واقع سال 2013، سال شگفت آورى براى فلزات پايه خواهد بود. 
در واقع شايد كسى وجود يك بازار پر رونق را به اين زودى تصور 
نكند؛ چرا كه فضاى ضعيف اقتصادى فشار زيادى را بر پيكر بازار 
فلزات ايجاد كرده است. همچنين مسائل حل نشده مربوط به آمريكا و 
چين منجر به بروز ناامنى اقتصادى شده است. اما با اين وجود فلزات 
عدم  و  انبارها  ذخاير  كاهش  واسطه  به  مى توانند  مس  خصوص  به 
توان برابرى توليد در برابر مصرف، خود را در دامنه قيمتى بااليى 
حفظ كنند. در سال 2012 متوسط قيمت مس در بازار LME رقمى در 
حدود 7950 دالر در هر تن به ثبت رسيد در حالى كه متوسط قيمتى 
قيمتى  حداكثر  تا  و  بود  دالر  قيمتى 8800  دامنه  در  سال 2011  در 
10 هزار دالر را هم تجربه كرده بود. اين نوسان سيكلى قيمت بازار 
نشان مى دهد كه قيمت مس تمايل به حفظ در دامنه قيمتى باال دارد 
و احتمال اينكه سال جارى براى اين فلز سالى توام با شگفتى باشد 
باال است. در اين ميان باركليز كپيتال كه به تازگى در يك پيش بينى 
متناقض، متوسط قيمتى 8450 دالر را براى مس اعالم كرده بود با 
اعالم  سال 2013  براى  را  دالر  دامنه 7950  خود،  پيش بينى  اصالح 
كرده است. تعامل بين عقايد و نظرات مطرح شده، ارزيابى اوليه از 

موقعيت بنيادى بازار مس را نشان مى دهد؛ شرايطى كه تداعى كننده 
آينده اى  در  مس  بازار  واقع  در  است.  سال 2013  در  فلز  اين  كليت 
نزديك با رشد ماليمى كه در اقتصاد جهانى انتظار مى رود حمايت 
خواهد شد. اما در كل آگاهان اقتصادى معتقدند ركود مس با پايان 
پيش بينى هاى  به  توجه  با  كه  چرا  يافت؛  خواهد  خاتمه  فوريه  ماه 
لوله و  به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده فلزات،  انجام شده، چين 
سيم هاى فلزى، با رشد تقاضا براى خريد انواع فلزات در سال 2013 
ميالدى رو به رو خواهد شد. در نتيجه افزايش تقاضاى چين به عنوان 
توليد  چرخه  و  تجارى  روابط  به  فلزات  كننده  مصرف  بزرگ ترين 

صنايع كمك بزرگى خواهد كرد.

براساس اين گزارش، شركت اوروبيس اى جى، بزرگ ترين توليدكننده 
مس در اروپا و بزرگ ترين شركت بازيافت توليدات مسى در جهان، 
با پيش بينى رونق اقتصادى چين در سال آينده ميالدى اظهار كرد: 
چين در سال گذشته، مشكالت زيادى را پشت سر گذاشته است و 
مى توانيم اميدوار باشيم اين كشور در سال جارى بخصوص در نيمه 

افزايش  و  اقتصادى  رونق  با  رو،  پيش  بحران هاى  حل  با  سال  دوم 
تقاضا در بخش هاى مختلف رو به رو شود. اين در حالى است كه 
دومين اقتصاد بزرگ دنيا كه به تنهايى41 درصد از منابع مس دنيا 
براى  تنها  ميالدى)  نيز (2012  گذشته  سال  در  مى كند،  خريدارى  را 
خريد مس رشد تقاضايى بالغ بر 7/7 درصد را به ثبت رسانده كه 

ضعيف ترين ميزان تقاضا نسبت به سال 1999 قلمداد مى شد. 
با اين حال رشد مصرف مس چين براى سال 2013 حدود 5 درصد 
برآورد مى شود كه اين موضوع تهديد تقاضا و مصرف براى سال 
خود  فلزات  مصرف  روند  بتواند  چين  اگر  مى آيد.  حساب  به  جارى 
را بهبود بخشد، مى توان امسال را سالى خوش در اين حوزه قلمداد 
كرد. همچنين ذخاير اعالم شده مس در انبارهاى شانگهاى منبع قابل 
حدود  شده  اعالم  حجم  كه  چرا  نيست،  بازار  فعاالن  براى  اعتمادى 
200 هزار تن است در حالى كه برآوردهاى كارشناسى حدود 800 
هزار تن را قابل اتكا مى دانند. البته ديگر داده هاى اقتصادى در چين 
است. كشور  اين  در  اقتصادى  رشد  از  روزنه هايى  نشان دهنده  نيز 
 6 در  صنعتى  توليدات  رونق  كه  مى دهد  نشان  پيش بينى ها  همچنين 
طى  جارى  سال  اول  ماه   6 به  نسبت  بيشترى  سرعت  با  دوم  ماه 
خواهد شد و ميزان فروش استقراضى بيش از پيش بينى كارشناسان 

اقتصادى افزايش خواهد داشت.

قرار  اين  از  باشد  سال 2013  در  بازار  محرك  مى تواند  كه  عالئمى 
است: با آنكه اقتصاد اروپا در پايين ترين سطح رشد خود قرار گرفته 
اما اميد به بازگشت شرايط وجود دارد. همچنين اطمينان به اقتصاد 
آمريكا برگشته است و اميدوارى به بهبود اقتصاد منطقه آسيا وجود 
براى  بدهى  بحران  از  خروج  و  مالى  ساختار  اصالح  اقدامات  دارد. 
منطقه يورو ادامه دارد و اين واقعيت است كه گام هاى اصالحى به 

طور مداوم جهت دستيابى به يك راه حل نهايى پيگيرى مى شود. 
از سوى ديگر تالش دولتمردان آمريكايى براى اجتناب از مواجهه با 
صخره مالى و همچنين بهبود ايجاد شده در بخش ساخت و ساز و 
رشد 1/1 درصدى بخش صنعت، اميد به رشد اقتصادى اين كشور را 
افزايش داده است. همچنين تجارت داخلى در اغلب كشورهاى مطرح 
آسيايى از جمله ژاپن، كره جنوبى، اندونزى و ويتنام و به ويژه چين 
مثبت بوده است. در اين ميان همچنان چين در مركز توجه قرار گرفته 
افزايش  بر  مبنى   HSBC بانك  از  خبرهايى  انتشار  دليل  به  و  است 
نرخ رشد در بخش صنعت و افزايش نرخ اشتغال، اين ذهنيت براى 
فعاالن اقتصادى تداعى شده كه عالئم رشد اقتصادى در چين آغاز 

شده است. 
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85 سالگى هوشنگ ابتهاج 
 

معاصر،  شاعر  ابتهاج،  اميرهوشنگ  تولد  سالروز  اسفندماه،  ششم 
«ه.ا.  به  متخلص  ابتهاج  اميرهوشنگ  است.  سايه»  «ه.ا.  به  متخلص 
سايه» ششم اسفندماه سال 1306 در شهرستان رشت متولد شده 
در  نغمه ها»  «نخستين  نام  با  را  خود  شعر  دفتر  نخستين  او  است. 
دوران تحصيالت دبيرستانى منتشر كرد و با انتشار كتاب «شبگير» 
شعر  به  است،   1332 از  پيش  پرتب وتاب  سال هاى  حاصل  كه 
شعر  مجموعه هاى  از  برخى   : نوشت  ايسنا  آورد.  روى  اجتماعى 
چاپ شده  او عبارت اند از: «نخستين نغمه ها» 1325،  «سهراب» 1320، 
يلدا» 1334، «يادگار  از  برگ  «شبگير» 1332، «زمين» 1334، «چند 
خون سرو» 1360، «سياه مشق»، مجموعه  غزل ها، رباعى ها، مثنوى 
است.  شده  منتشر  و 3  شماره  1، 2  سه  در  كه  قطعه  و  دوبيتى  و 
شامل  سايه»  صحبت  در  پرنيان انديش؛  «پير  كتاب  نيز  اواخر  اين 
خاطرات ابتهاج (گفت وگو با ميالد عظيمى و عاطفه طيه) منتشر شده 
است. ابتهاج در فاصله  سال هاى 1356 - 1350 برنامه ى   «گل هاى 
بهجت  محمدحسين  مى كرد.  سرپرستى  را  هفته»  «گلچين  و  تازه» 
اين  كار  ستايش  در  سخنانى  كدكنى  شفيعى  محمدرضا  و  تبريزى 
شعر  توصيف  در  جمالتى  پيش  دهه   چند  شهريار  گفته اند.  شاعر 
سعى  شاعران  از  بسيارى  حافظ  از  «پس  مى گويد:  جوان  ابتهاج 
كردند مانند حافظ غزل سرايى كنند، اما به نظر من هيچ كس به اندازه  

ابتهاج نتوانست به اين مقصود نزديك شود».

نويسندگان بسته شدن كتابخانه هاى 
اسكاتلند را محكوم كردند

 15 از  كتابخانه   7 است  قرار  كه  اين  از  اسكاتلندى  نويسندگان 
شود،  بسته  كشور  اين  مجلس  تصميم  به  بنا  اسكاتلند  كتابخانه 
محكوم كردند.-به نقل از بوك تريد، مجلس اسكاتلند همچنين تمامى 
كمك هزينه اى را كه براى توسعه هنر مى پرداخت قطع كرده است. 
پايان  معنى  به  مساله  اين  اند  كرده  اعالم  قانونگذاران  حال  اين  با 
كاهش ها نيست و آن ها مجبورند در سه سال آينده 30 ميليون پوند 
از طريق همين كاهش ها پس انداز كنند. چندين نويسنده با انتشار 
بيانيه و نامه سرگشاده خشم خود را نسبت به اين مساله ابراز كرده 
اند كه تواين بليك، مارك بيلينگام، استوارت مك برايد، شان بليك و 
گريك رابرتسون از جمله آن ها هستند. بيلينگام در اين باره گفت: 
اما  است،  مطلع  فرهنگ  گسترش  در  ها  كتابخانه  نقش  از  كسى  هر 
آن ها از نظر فرهنگ محلى نيز اهميت خاصى دارند و بستن آن ها 
براى صرفه جويى بسيار كريه است. مك برايد تصميم مجلس را به 
معنى عدم كفايت فرهنگى آن خواند و گفت نمى توان باور كرد كه 
مجلسى بخواهد براى صرفه جويى مالى از هزينه هاى هنرى خود 
بكاهد. بليك نيز با انتشار نامه سرگشاده اى گفت كتابخانه ها مكان 
هايى براى امانت دادن كتاب نيستند، بلكه رگ هاى ارتباطى هستند 
كه اگر آن ها را قطع كنيد، كتاب ها را از زندگى مردم دور مى كنيد. 
همه با اين فكر موافق هستند كه كتابخانه مقدمه ورود به دنياى واژه 
است و از همين جاست كه مى توان با استيونسون و همينگوى آشنا 
شد. كتابخانه محلى ما بود كه مشوق من به نوشتن شد و اگر من 
در كتابخانه حضور نداشتم امروز نويسنده نبودم. آلن رايت رييس 
مجلس قانونگذارى اسكاتلند گفت مجلس پس از مشورت هاى بسيار 

و بحث و بررسى هاى فراوان با مردم، اين تصميم را گرفته است.

گران ترين جايزه داستان كوتاه 
نامزدهايش را شناخت

جمله  از  هادون  مارك  و  اسميت  الى  هيل،  سارا  دياز،  جونات 
نويسندگانى هستند كه براى كسب جايزه 30 هزار پوندى داستان 

كوتاه با هم رقابت مى كنند.
به نقل از گاردين، جونات دياز برنده جايزه پوليتزر با يك داستان 
به  است،  مهاجر  پوست  رنگين  جوان  يك  درباره  هم  باز  كه  كوتاه 

فهرست نهايى جايزه ساندى تايمز راه يافته است. 

شود،  مى  اهدا   EFG خصوصى  بانك  همكارى  با  كه  جايزه  اين 
بزرگترين جايزه جهان براى يك داستان كوتاه است. سينان جونز 
را  رقابت  اين  داورى  گروه  است.  جايزه  اين  دريافت  نامزد  ديگر 
اندرو هولگيت دبير ادبى ساندى تايمز، اندرو اوهاگان رمان نويس، 
داستان  عنوان  دارند.  برعهده  واترز  و  ترولوپ  شرايور،  ليونل 
هادون «اسلحه»،  مارك  داستان  عنوان  لورا»،  دياز «ميس  جونات 
عنوان داستان سارا هيل «ايوى»، عنوان داستان سينان جونز «حفر 
من  چون  بنام  اشتباه  يك  را  «اين  هيل  توبى  داستان  عنوان  كن»، 
اسميت  الى  داستان  عنوان  و  كنم»  انتخاب  بهترى  اسم  ندارم  وقت 

«ناظر» است. 
هر يك از اين نويسندگان موفقيت هاى متعددى در علم نويسندگى 

به دست آورده اند و صاحب نام هستند. 
كوتاه  داستان  يك  به  كه  است  اى  جايزه  ترين  گران  كه  جايزه  اين 
از  نويسندگانى  كوتاه  هاى  داستان  حال  شامل  شود،  مى  اهدا 
از  يكى  در  كه  است  اين  آن  شرط  تنها  و  شود  مى  جهان  سراسر 
نشريات بريتانيا منتشر شده باشد. اين جايزه از سال 2010 شروع 
از  متشكل  اوليه  فهرست  يك  رقابت  اول  مرحله  در  و  كرده  كار  به 
شامل 5  رقابت  اين  نهايى  فهرست  كند.  مى  معرفى  را  داستان   16
داستان است و به تمامى نويسندگان راه يافته به اين فهرست هزار 
پوند جايزه اهدا مى شود. سال پيش ليندا اوتمانهاى اين جايزه را 

از آن خود كرده بود.

فيناليست هاى جايزه عجيب ترين 
عنوان كتاب سال معرفى شدند

هاى  عنوان  ترين  عجيب  سال  هر  كه  دياگرام  جايزه 
كتاب بريتانيا را انتخاب مى كند، 6 نامزد راه يافته به 

بخش نهايى اين رقابت را معرفى كرد.
ابرلى  هنريك  نوشته  بود»  بيمار  هيتلر  «آيا  سلر،  بوك  از  نقل  به 
زيرشيروانى  هاى  «اتاق  پوليتى،  انتشارات  از  هانس-نويمان  و 
آمريكاى شمالى: اتاق هاى كبوتر» نوشته جرى گين از انتشارات 
فويز پت، «چگونه قلم ها را تيز كنيم» نوشته ديويد رس از انتشارات 

ملويل هاوس از راه يافتگان به بخش نهايى اين رقابت هستند. 

جايزه دياگرام كه امسال سى و پنجمين دوره خود را پشت سر مى 
گذارد همچنين «فريب خدا: زندگى و دوران جنس مذكر» نوشته تام 
هيكمن، «انسداد جنى يك قفس نگه دارى مرغ» نوشته رجينالد بكلى 
لوانى  نوشته  شد»  جهان  تغيير  موجب  چاى  قورى  دِر  «چگونه  و 
پريور را به عنوان ديگر راه يافتگان به فهرست نهايى اين رقابت 

معرفى كرد. 

فيليپ استون مدير اين جايزه گفت ممكن است مردم فكر كنند اين 
يك رقابت شاد و مفرح است اما از نظر داوران اين رقابت، انتخاب 
عجيب ترين عنوان كتاب سال يك كار هنرى است و انتخاب عنوان 

يك كتاب مى تواند نقش مهمى در فروش آن ايفا كند. 

«تاريخ  عنوان  گفت  و  زد  مثال  يك  سخنانش  براى  همچنين  وى 
مختصر تراكتورها در اوكراين» و انتخاب آن در اين رقابت موجب 

شد تا اين كتاب ميليون ها نسخه فروش كند. 

عجيب ترين عنوان كتاب از ميان فيناليست هاى شش گانه با راى 
اينترنتى دوستدارن كتاب انتخاب و 22 مارس (2 فروردين) معرفى 

مى شود. 
جايزه دياگرام با اعالم رسمى بنيانگذار آن بروس رابرتسون در 
نمايشگاه كتاب فرانكفورت پايه گذارى شد و سال 1978 نخستين 

برنده اش را شناخت.

فرهنگى
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چگونه بهتر 
حافظ بخوانيم؟

قدم اول در خواند حافظ و هر شعر يا تن كالسيك 
به  نبايد  كه  است  بديهى  و  ساده  نكته  اين  ديگرى، 
بهانه نفهميدن يكى دوتا لغت، كار خواندن را نصفه 
بگذاريم و پا بشويم برويم دنبال كتاب لغت يا هر 

چيز ديگرى. 
  

از  ايراد  شمع»؛  چون  مبين  زركشم  پيرهن  «طراز 
از  هايشان  انتخاب  كه  بود  مان  درسى  هاى  كتاب 
ستون  كردن  پر  قصد  به  بيشتر  كالسيك،  اشعار 
بردن  لذت  نه  و  بود  درس  هر  پايان  تازه»  «لغات 

از خود شعر.
نرگس  است  خواسته  و  «دانش  جاى  به  شد  مى 
شعر  اين  هم»  به  نشكفند  جاى  يك  به  كه  گل/  و 
لطيف را از شهيد بلخى بخوانيم كه: «اگر غم را چو 
آتش دود بودى / جهان تاريك بودى جاودانه» و 
حفظ  دغدغه  كه  زركش»  پيرهن  «طراز  جاى  به 
لغات هايش همه لذت شعر را كشته بود، يكى ديگر 
برايمان  را  حافظ  محبوب  و  معروف  شعرهاى  از 

انتخاب مى كردند.
شايد آن موقع ديگر نيازى به اين توضيحات نبود 
و ما ياد گرفته بوديم كه شعر را براى لذتش مى 

خوانند.

� فرمان اول – وسط خواندن شعر مكث نكنيد
قدم اول در خواند حافظ و هر شعر يا تن كالسيك 
به  نبايد  كه  است  بديهى  و  ساده  نكته  اين  ديگرى، 
بهانه نفهميدن يكى دوتا لغت، كار خواندن را نصفه 
بگذاريم و پا بشويم برويم دنبال كتاب لغت يا هر 
اصلى  زبان  فيلم  يك  وقتى  شما  مگر  ديگرى.  چيز 
مى بينيد، مدام نمايش را متوقف مى كنيد تا معنى 
معلوم  كنيد؟  پيدا  ديكشنرى  از  را  كلمات  تك  تك 
است اين كار را نمى كنيد چون در جريان كل اثر 
قرار گرفتن، ندانستن معنى چند لغت را از بين مى 
برد و شما با توجه به بقيه ماجرا، جاهاى خالى را 
شد  نكته  اولين  پس  زنيد.  مى  حدس  خود  به  خود 

اينكه جريان خواندن راهى قطع نكنيد.

� فرمان دوم – ريتم را پيدا كنيد
متن هاى كالسيك ما، متاسفانه سجاوندى ندارند. 
شما نمى توانى بفهمى «بخشش الزم نيست» و مى 
و  شده  اعالم  بخشش  اينكه  يا  كنند  اعدامش  برند 
«الزمنيست اعدامش كنند». توى خواند شعر اما ما 
يك روش كمكى براى حل اين مشكل داريم. وزن 

شعر.
جمله  استرس  كه  فهماند  مى  ما  به  شعر  ريتم 
چند  اول  پس  گذاشت.  مكث  بايد  كجا  و  كجاست 
پيدا  را  شعر  موسيقى  و  وزن  تا  بخوانيد  را  بيت 
را  شعر  درست  اول،  از  و  برگرديد  بعد  كنيد، 

بخوانيد.

� فرمان سوم – از خود كلمات لذت ببريد
از  بعد  مدام  اند  داده  عادت  را  ما  كه  است  درست 
«معناى  بپرسيم  خودمان  از  شعرى،  هر  خواندن 
مثل  هم  شعر  كه  بفرماييد  باور  اما  چيست؟»  بيت 
مفهوم،  و  معنا  انتقال  بر  عالوه  ديگرى،  هنر  هر 

وظيفه اصلى اش لذت دادن به مخاطب است.
خدا  من  «سلطان  گفته  خواجه  خوانيد  مى  وقتى 
را زلفت شكست ما را / تا كى كند سياهى چندين 
درازدستى» نيازى ندارد كه سريعا بپرسيد معناى 
عرفانى بيت چى مى شود به جايش مى توانيد از 
و  آمده  كه  سياهپوش  راهزن  يك  به  زلف  تشبيه 
ببريد.  لذت  داده،  شكست  تنهايى  به  را  ما  لشگر 
همچنين تشبيهى را هيچ كجاى ديگرى نمى توانيد 

پيدا كنيد.
� فرمان چهارم – نكته اش را پيدا كنيد

هميشه توى هر شعر، داستان يا اثر هنرى ديگرى، 
اجزاى  همه  بعدا  كه  دارد  وجود  مركزى  نقطه  يك 
نقطه  اين  كردن  پيدا  اند.  شده  چيده  آن  دور  ديگر 
مركزى، در واقع يك جور كليد ميانبر براى ارتباط 

هفت،  غزل  يك  توى  كه  كارى  است.  اثر  با  گرفتن 
بعد  است  كافى  نيست.  سخت  خيلى  بيتى  هشت 
را  ماجرا  دوباره  و  برگرديد  خواندن،  دور  يك  از 

مرور كنيد.
مثال توى غزل معروف «اال يا ايهالساقى ادر كاسا 
و  دنيا  به  ورود  كليد  سنتى  طور  به  كه  ناولها»  و 
كه  كم  يك  شود  مى  گرفته  نظر  در  حافظ  ديوان 
مصرع  در  ماجرا  اصلى  نكته  بينيد  مى  كنيد  دقت 
افتاد  ولى  اول  نمود  آسان  عشق  «كه  است:  دوم 
مشكل ها» كل غزل شرح مشكالت راه عشق است 
جعد  تاب  ز   ... بياورد:  ياد  به  را  بعدى  هاى  (بيت 
مشكينش چه خون افتاد در دل ها ... مرا در منزل 
تاريك  سب   ... دم  هر  چون  امن  جاى  چه  جانان 
ز  كارم  همه   ... هايل  چنين  گردابى  و  موج  بيم  و 
خودكامى به بدنامى كشيد آخر ...) مى گويند كل 

ديوان خواجه هم شرح همين يك نكته است.

� فرمان پنجم – كتاب لغت را فراموش نكنيد
جاست،  همين  دقيقا  لغت  كتاب  از  استفاده  وقت 
وقتى كه خودتان شعر را خوانده ايد، نكته مركزى 
را گرفته ايد و تا حدودى معناى شعر را هم توى 
آن  براى  را  لغت  كتاب  حاال  ايد.  ساخته  ذهنتان 
مى  نيستيد  مطمئن  معنايشان  از  كه  لغتى  چندتا 

توانيد استفاده كنيد.

� فرمان ششم – شخصى كنيد
بيشتر  گرفتن  ارتباط  براى  موثر  هاى  راه  از  يكى 
و بيشتر با شعر، امروزى كردن ماجراى شعر يا 
موارد  اينجور  و  آشنا  چيزهاى  به  دادنش  تعميم 
بود  مزد  بيت «بى  به  وقتى  بفرماييد  فرض  است. 
را  كس  مباد  رب  يا  كردم /  كه  خدمتى  هر  منت  و 
مخدوم بى عنايت»، خيلى راحت مى توانيد از توى 
مصداق  فاميلى،  هاى  داستان  يا  روزمره  اخبار 
ديگر  اينطورى  كنيد.  پيدا  را  عنايت»  بى  «مخدوم 

هيچ وقت معناى اين عبارت از يادتان نمى رود.

� فرمان هفتم – به شعر فكر كنيد
ندارند.  بيشتر  معنا  يك  هستندكه  شعرها  از  خيلى 
مثل معمايى كه وقتى رمزش را كشف كنيد، ديگر 
اصال جاى سوالى براى شما ندارد. شعر حافظ اما 
اينطورى نيست. بيشتر ابيات و غزل هايش، چندتا 
فهميدى،  كه  را  معنا  يك  دارند.  اليه  چندتا  و  معنا 
تازه مى توانى بروى سراغ كشف معناى ديگرش.

يكى  اند  نوشته  حافظ  براى  كه  هايى  شرح  در 
يكى  كرده،  حافظ  از  گرايانه  مادى  برداشت 
گرفته  عاشقانه  يكى  كرده،  عرفانى  برداشت 
فيل  مثل  آن  مثل  هم  شان  همه  ظاهرا  و  را  ماجرا 
گويند.  مى  را  ماجرا  از  بخشى  دارند  تاريكى،  در 
جديديتوى  نكته  توانيديك  مى  هم  شما  احتماال 

همان بيت پيدا كنيد.
پس وقتى خواندن شعر هم تمام شد، توى سرتان 
تكرارش  خودتان  براى  گاهى  گاه  و  داريدش  نگه 
كنيد.  فكر  شان  معانى  و  كلمات  تركيب  به  و  كنيد 
ببينيدباالخره ماجرا چى است كه حافظ مى گويد: 
بر  آفرين   / نرفت  صنع  قلم  بر  خطا  گفت  ما  «پير 

نظر پاك خطاپوشش باد».

� فرمان هشتم – از شعر استفاده كنيد
اليه  كشف  و  شعر  كردنبه  فكر  هاى  راه  از  يكى 
حرف  توى  چه  حاال  است.  آن  از  استفاده  هايش، 
خواندن  آواز  براى  چه  باشد،  دوستان  جمع  در  و 
و اوقات تنهايى. هر چى كه نباشد، حافظ از حفظ 

بودن، خودشكلى كالس دارد. ندارد؟

� فرمان نهم – كتاب هاى كمكى هم هست
وقتى همه اين كارها را كرديد، كم كم با حافظ عياق 
و صميمى ميشويد. يحتمل مثل هر دوستى ديگرى، 
بود.  خواهيد  دوستتان  به  شدن  نزديك  دنبال  به 
پس نياز به متن ها و كتاب هاى كمكى داريد. براى 
خرمشاهى  استاد  جلدى «حاف»  تك  كتاب  شروع 

(انتشارات طرح نو) خيلى چيز خوبى است.
يك زندگينامه جمع و جور و بحث درباره افكار و 
هاى  كتاب  معرفى  هم  بعد  و  خواجه  هاى  انديشه 
ديگر. خودتان فهرست و معرفى را كه ببينيد، مى 
را  مسير  ادامه  نقشه  تان،  سليقه  برحسب  توانيد 

طراحى كنيد.

� كدام تصحيح ديوان حافظ را بخريم؟
فرمان دهم

زمان  همان  از  كه  است  شاعرهايى  آن  از  حافظ 
مثل  را  شعرش  و  داشته  طرفدار  حسابى  خودش 
دالر نرخ بانك مركزى روى دست مى بردند. حاال 
اين آقاى حافظ يك آدم سختگيرى هم بوده. ديوان 
حافظ حدودا 470 460 غزل دارد كه اگر اين تعداد 
سال   45  50 يعنى  حافظ  شاعرى  هاى  سال  به  را 
تقسيم كنيم، در مى آيد هر ماه يك غزل. اين يعنى 
ملت  دست  به  هايش  غزل  همه  نگذاشته  حافظ  كه 
يكى  خوانيم،  مى  ما  كه  هم  آنهايى  براى  و  برسند 

يك ماه وقت گذاشته.
است.  مختلف  هاى  حافظ  تفاوت  دليل  اولين  اين 
در برخى نسخه هاى غزلى ثبت شده كه بعد خود 
حافظ تغييرش داده. (حتى بعضى از اين تغييرات 
ثبت  تاريخ  در  را  اش  نمونه  يك  بوده.  سياسى 
«تركان  به  شعرش  در  اول  حافظ  كه  اند  كرده 
سمرقندى» تيكه انداخته بود، بعد كه لشگر تيمور 
دوم  كرد.)  عوض  را  شعر  شد،  نزديك  شيراز  به 
بردارى  نسخه  كلى  پرطرفدار،  ديوان  اين  از  اينكه 
مى شده و مدام از روى آن رونويسى مى كردند.

حاال فرض كنيد يكى از اين نسخه نويس ها ضمن 
يا  تندنويس  يا  سواد  بى  گرفته،  مى  خوابش  كار 
كم حال و حوصله بوده، ... در نتيجه يك كلمه يا 
 word با كه  هم  موقع  (آن  نوشته  اشتباه  را  بيت 
بعدا  و  باشد)  داشته   Z كنترل  كه  نوشتند  نمى 
همين شده سند و ديگران از روى آن نوشته اند. 
هم  خطى  هاى  نسخه  كاتبان  از  ديگر  گروه  يك 
برعكس، زيادى باسواد و خوشحال بوده اند و از 
شدت خوشحالى، گاهى در عر حافظ دستكارى هم 
كرده اند (مثال در غزل معروف «ما بدين در نه پى 
حشمت و جاه آمده ايم» مصرع «آبرو مى رود اى 
كهن «ابر  هاى  نسخه  تمام  را  ببار»  خطاپوش  ابر 
خطاشوى» ضبط كرده اند كه قاعدتا ابر با شستن 

همخوانى و نسبت دارد).
همه اينها باعث شده كه كار تصحيح ديوان حافظ 

خيلى سخت باشد. تتا حاال 30 و اندى تصحيح از 
حافظ منتشر شده. معروفترين هايش كار استادان 
قزوينى و غنى (با هم)، دكتر ناتل خانلرى، مرحوم 
سايه  ه.ا.  (يا  ابتهاج  هوشنگ  شيرازى،  انجوى 
شاعر) و باالخره سليم نيسارى است. هر كدام از 

اين حافظ ها يك ويژگى دارند.
مثال سايه روش كارش اين بوده كه گفته من خودم 
شاعرم، نگاه مى كنم ببينم توى اختالف نسخه ها، 
شاعرانه ترينش كدام است. سليم نيسارى اما گفته 
من فقط نسخه هايى كه تا 100 سال بعد از حافظ 
كدام  محصول  اينكه  دارم.  قبول  را  شده  نوشته 
نزديكتر  و  بهتر  و  تر  دقيق  ها  روش  اين  از  يكى 
به اصل شعر حافظ است را نمى شود با قاطعيت 

جواب داد اما يك كارهاى ديگرى مى شود كرد:
ديوان  خريد  موقع  در  بكنيم؛  نبايد  كه  كارهايى 
اگر  كنيد،  نگاه  را  كتاب  روى  همه  از  اول  حافظ، 
نوشته بود «بر اساس تصحيح فالنى» اصال سراغ 

آن چاپ نرويد كه اين، فريبى بيش نيست.
كارهايى كه بايد بكنيم؛ اول از همه بايد از اسم و 
رسم مصحح مطمئن شويد (مثال يكى از همين اسم 
ها كه باال گفتيم). ناشر حسابى انتخاب كنيد. مقدمه 
ديوان را نگاه كنيد و ببينيد از روش كار و تصحيح 
سردرمى آوريد؟ يك نكته ديگر خط نسخه است. 
يك  حتما  بخوانيد،  نستعليق  خوب  توانيد  نمى  اگر 
غلط  تا  بگيريد  ماشينى  نگارى  حروف  با  تصحيح 
انجام  است  بهتر  كه  نخوانيد.كارهايى  غولوط 
دهيم؛ معموال در تصحيح هاى درست و حسابى و 
پدر و مادردارف در پايين صفحات كتاب، اختالف 
ذكر  هم  را  مختلف  هاى  نسخه  در  غزل  هر  هاى 
و  ها  پاورقى  اين  از  توانيد  مى  ببينيد  اند.  كرده 
روش كارشان سردربياوريد يا نه. اگر بله كه چه 
بهتر، شما به جاى يك تصحيح چند نسخه مختلف 
از ديوان حافظ را توى دستتان داريد اما اگر ديديد 
سردرآوردن از اين پاورقى ها كه معموال با عالئم 
اختصارى نوشته مى شوند، كار شما نيست، يك 

چاپ ساده و بدون پاورقى بگيريد.
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گزارش مراسم هشتاد و پنجمين اسكار
اسپيلبرگ؛ بازنده سربلند

«آرگو» 
برنده بازي 
بي هيجان

مريم رهنما

فيلم اسكاري بايد تماشاگرش را سرگرم 
اين  به  چنداني  تمايل  «لينكلن»  و  كند 
مهم نشان نمي دهد. شايد به همين دليل 
كارگرداني  رشته  در  كه  «آرگو»  فيلم 
نامزد نبود و توانست مهم ترين جايزه 
اسكار (بهترين فيلم) را از آن خود كند، 
در  گريز  و  تعقيب  مثل  كامل  فصل  يك 
فرودگاه مهرآباد را به تاريخ «اضافه» 
مي كند و سرگرم كننده از آب درمي آيد. 
تصرف  و  دخل  از  ابايي  هيچ  «آرگو» 
امريكايي  بود  قرار  ابتدا  از  چون  ندارد 
بازي  با  اما «لينكلن»  باشد،  هاليوودي 
فاخر دنيل دي لوئيس فيلمي است براي 

گنجينه سينما

مجري  عنوان  به  فارلن  مك  ست  نام  كه  زماني 
هشتاد و پنجمين مراسم اسكار اعالم شد بسياري 
از خود پرسيدند: «كي؟»، اما جوان تر ها مك فارلن 
(كه نام خانوادگي آشنايي براي ما ايرانيان است) 
سريال هاي  صداپيشه  همان  او  مي شناختند.  را 
و  براون  كيف  خانواده»،  معروف «مرد  كارتوني 
پدر امريكايي است. كسي كه با شوخي هاي تند و 
تيزش به شهرت رسيده و درست به خاطر همين 
هم  امسال  اسكار  داشتند  انتظار  همه  شوخي ها 
«زيادي بزرگساالنه» باشد. اما درست چند روز 
مصاحبه يي  در  فارلن  مك  مراسم  آغاز  از  پيش 
خواهد  دهانش  مراقب  داد  خاطر  همه اطمينان  به 
بود. هرچند مك فارلن تمام تالشش را خرج كرد 
تا بر سر قولش بماند و تا اندازه يي هم موفق بود، 
اما تماشاگران مراسم جز چند شوخي بامزه چيز 
زيادي از او نديدند. بامزه ترين شوخي او زماني 
اتفاق افتاد كه شخصيت فيلم «تد» با صداي او در 

كنار مارك والبر ظاهر شد.

آكادمي  جوايز  دوره  پنجمين  و  هشتاد  مراسم 
علوم و هنرهاي سينمايي دوشنبه صبح به وقت 
ايران در دالبي تيه تر در لس آنجلس برگزار شد و 
فيلم «آرگو» ساخته بن افلك جايزه اسكار بهترين 
فيلم را دريافت كرد. فيلم افلك پيش از اين جوايز 
امريكا،  تهيه كنندگان  انجمن  گلوب،  گلدن  اصلي 
انجمن بازيگران امريكا، انجمن كارگردانان امريكا 
و انجمن نويسندگان امريكا را برده بود. بهترين 
فيلم اين دوره از اسكار يكي از جايزه هاي فيلمي 
در  جاسوسي  النه  تسخير  آن  موضوع  كه  بود 
سال 1358 است. «زندگي پاي» و «بينوايان» در 
كنار «آرگو» بيشترين جوايز اين دوره از اسكار 
بخش  دو  در  همچنين  «آرگو»  كردند.  دريافت  را 
بهترين فيلمنامه اقتباسي و تدوين هم پيروز شد. 
اسكار  نامزد  بخش  هفت  در  درمجموع  فيلم  اين 

بود.

دريافت  با  لي  آنگ  كارگرداني  به  پاي»  «زندگي 
فيلمبرداري،  كارگرداني،  بهترين  جايزه  چهار 
پيروز  ديگر  تصويري  جلوه هاي  و  موسيقي 
حالي  در  لي  بود.  امسال  اسكار  جوايز  بزرگ 
بخش  اين  در  افلك  كه  برد  را  كارگرداني  جايزه 
فيلم  براي  نيز   2006 سال  لي  بود.  نشده  نامزد 
«كوهستان بروكبك» برنده جايزه اسكار بهترين 
يك  درباره  سه بعدي  فيلم  اين  شد.  كارگرداني 
هندي جوان است كه از يك سانحه دريايي جان 
سالم به در مي برد و اكنون بايد وسط اقيانوس 

در يك قايق براي بقا تالش كند و تنها همسفر او 
يك ببر بنگال است. «زندگي پاي» در مجموع در 

11 بخش بخت دريافت جايزه اسكار را داشت.

جذابيتش  زيادي  اندازه  تا  امسال  اسكار  مراسم 
 70 آستانه  در  بسي  شرلي  اجراي  مديون  را 
مجموعه  به  متعلق  فينگر  گلد  ترانه  از  سالگي، 
ترانه  اجراي  براي  ادل  و  جيمزباند  فيلم هاي 
خود  پايان  به  مراسم  وقتي  اما  بود.  فال  اسكاي 
نام  با  خواند  ترانه يي  فارلن  مك  مي شد  نزديك 
سمت  به  نگاه ها  همه  ناخودآگاه  و  «بازنده ها» 
استيون اسپيلبرگ چرخيد. «لينكلن» در 12 رشته 
كانديداي دريافت جايزه اسكار بود و تنها در دو 
بازيگر  بهترين  و  صحنه  طراحي  بهترين  رشته 
نقش اول مرد موفق به دريافت اسكار شد. بازنده 
بودن «لينكلن» دوباره يك فرضيه قديمي درباره 
موفقيت  براي  اينكه  آن  و  كرد  ثابت  را  اسكار 
به  را  آكادمي  اعضاي  قلب  بايد  اسكار  شب  در 
فيلمي  «لينكلن»  را.  مغزشان  نه  و  آورد  دست 

سخت و دشوار است، تماشايش فرصت مغتنمي 
است براي آشنايي با تاريخ. هرچند جذابيت هاي 
سينمايي غيرقابل انكاري دارد، اما اين جذابيت ها 
و  آسان گير  اعضاي  ديد  از  اول  نگاه  در  احتماال 
وجود  با  است.  مانده  پنهان  آكادمي  ساده پسند 
مراسم  از  دوره  اين  راي گيري  زودهنگام  شروع 
اسكار با هدف اعطاي فرصت بيشتر به اعضاي 
هم  باز  فيلم ها،  دقيق تر  بررسي  براي  آكادمي 
به  اسپيلبرگ  فيلم  شدن  مطرح  براي  امكاني 
را  تماشاگرش  بايد  اسكاري  فيلم  نيامد.  وجود 
سرگرم كند و «لينكلن» تمايل چنداني به اين مهم 

«آرگو»  فيلم  دليل  همين  به  شايد  نمي دهد.  نشان 
توانست  و  نبود  نامزد  كارگرداني  رشته  در  كه 
آن  از  را  فيلم)  (بهترين  اسكار  جايزه  مهم ترين 
خود كند، يك فصل كامل مثل تعقيب و گريز در 
و  مي كند  تاريخ «اضافه»  به  را  مهرآباد  فرودگاه 
سرگرم كننده از آب درمي آيد. «آرگو» هيچ ابايي 
بود  قرار  ابتدا  از  چون  ندارد  تصرف  و  دخل  از 
امريكايي - هاليوودي باشد، اما «لينكلن» با بازي 
گنجينه  براي  است  فيلمي  لوئيس  دي  دنيل  فاخر 
اسكار  سه  با  حاال  كه  لوئيس  دي  دنيل  سينما. 
بهترين نقش اول مرد حتي پيش از «لينكلن» وارد 
تاريخ سينما شده در لحظه دريافت اسكار از دست 
مريل استريپ نشان داد كه بازيگر خارق العاده يي 
لوئيس  دارد.  غبطه برانگيزي  هوش  چه  و  است 
مارگارت  نقش  گذشته  سال  بود  قرار  «من  گفت: 
تاچر را بازي كنم و استيون اسپيلبرگ هم پيش 
از من براي نقش آبراهام لينكلن به مريل استريپ 
بيشتر  لوئيس  دي  دنيل  شوخي  بود.»  كرده  فكر 
اشاره  بود)  (كه  باشد  بامزه يي  شوخي  آنكه  از 

داشت.  استريپ  و  خود  غريب  توانايي هاي  به 
همه  نكرد،  شگفت زده  را  هيچ كس  لوئيس  اسكار 
بي هيچ  هم  استريپ  مريل  و  بودند  انتظارش  در 
آورد)  وجود  به  هيجاني  بخواهد  (بي آنكه  تعللي 
بازيگر  اين  كرد.  اعالم  برنده  عنوان  به  را  او  نام 
55 ساله بريتانيايي پيش از اين دو بار براي «پاي 
چپ من» (1989) و «خون به پا مي شود» (2007) 

برنده اسكار بهترين بازيگر مرد شده بود.

فيلم موزيكال «بينوايان» به كارگرداني تام هوپر 
برنده سه جايزه اسكار شد. آن هاتاوي با دريافت 
در  بازي  براي  مكمل  زن  بازيگر  بهترين  جايزه 
جوايز  فصل  در  خود  جوايز  كلكسيون  فيلم  اين 
سينمايي  اقتباس  در  او  كرد.  كامل  را  سينمايي 
كارگر  فانتين  نقش  هوگو  ويكتور  رمان  از  جديد 
هاتاوي  مي كند.  بازي  را  كوزت  مادر  و  كارخانه 
«اميدوارم  گفت:  اسكار  جايزه  دريافت  هنگام 
در  هميشه  براي  فانتين  مثل  زناني  مشكل 
قصه ها باقي بماند و در زندگي واقعي شاهد آن 
و  صداگذاري  بخش  دو  در  «بينوايان»  نباشيم.» 
چهره پردازي و مو نيز جايزه اسكار دريافت كرد.

فيلم  بهترين  بخش  در  هانكه  مايكل  شدن  پيروز 
غيرانگليسي زبان اتفاقي بود كه همه در انتظارش 
كشور  براي  اسكار  جايزه  دومين  اين  بودند. 
اتريش بود، اما هانكه هنگام دريافت جايزه خود 
را مديون هنرپيشگان فرانسوي فيلم، مانوئل ريوا 

و ژان لويي ترنتينيان دانست.

فيلم جيمز باندي «اسكاي فال» ساخته سام مندس 
ترانه  و  صدا  تدوين  بهترين  بخش  دو  در  هم 
آزادشده»  «جانگو  طور  همين  شد.  برنده  (ادل) 
كوئنتين تارانتينو كه در دو بخش بهترين فيلمنامه 
(كريستوف  مكمل  مرد  بازيگر  و  غيراقتباسي 

والتس) اسكار دريافت كرد.

بي آبرو»  «لعنتي هاي  براي  پيش  سال  دو  والتس 
تارانتينو  خود  و  گرفت  را  جايزه  همين  تارانتينو 
برنده  عامه پسند»  «داستان  براي   1995 سال 
غيراقتباسي  فيلمنامه  بهترين  اسكار  جايزه 
در  جايزه  دريافت  از  بعد  فيلمساز  اين  شد. 
خلق  مديون  را  فيلمنامه  موفقيت  فروتني  كمال 
اين  به  كه  بازيگراني  و  جذاب  شخصيت هاي 
«تمامي  گفت:  او  دانست.  بخشيدند  جان  نقش ها 
شايسته  غيراقتباسي  فيلمنامه  بخش  نامزدهاي 
نويسندگان  سال  امسال  و  بودند  جايزه  دريافت 

است.»

بيگلو  كاترين  كارگرداني  به  بامداد»  دقيقه   30»
فصل  در  منتقدان  محبوب  فيلم هاي  از  يكي  كه 
جوايز سينمايي بود، در جوايز اسكار موفق نبود 
با  مشترك  طور  به  صدا  تدوين  بخش  در  تنها  و 

«اسكاي فال» جايزه گرفت.

ديويد  ساخته  اميد»  بارقه  رمانتيك «كتاب  كمدي 
ا. راسل هم كه در هشت بخش نامزد اسكار بود، 
تنها در بخش بهترين بازيگر زن (جنيفر الرنس) 
بخش  شش  هر  در  فيلم  اين  كرد.  دريافت  جايزه 
اصلي جوايز اسكار شامل بهترين فيلم، كارگردان 
و هر چهار بخش بازيگري (برادلي كوپر، الرنس، 
بود.  اسكار  نامزد  ويور)  جكي  و  دنيرو  رابرت 
فيلم  بهترين  جايزه  مي رفت  انتظار  كه  همانطور 
هانكه  ميشائل  ساخته  «عشق»  به  خارجي زبان 
اندروز  مارك  ساخته  «شجاع»  رسيد.  اتريش  از 
انيميشن  بلند  فيلم  بهترين  جايزه  چاپمن  برندا  و 
«در  به  بلند  مستند  بهترين  جايزه  و  گرفت  را 
جست وجوي شوگر من» ساخته مالك بندالجلول 

و سايمن شين رسيد./ برگرفته از اعتماد
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نخستين 
مدرسه علوم 
سياسى در 
تهران قديم

آريا شيروانى
 

نخستين مدرسه علوم سياسى تهران در 
نيمه شعبان مورخ 28آذرماه 1278هـ.ش 
تدريس  براى  شاه  مظفرالدين  دستور  به 
علوم عاليه و تهيه جوانان عالم و كارآمد 
چارچوب  در  دولتى  ادارات  آتيه  براى 
اين  شد.  تاسيس  خارجه  امور  وزارت 
دارالفنون،  طب  مدرسه  از  پس  مدرسه 
رشته  در  كه  بود  علمى  نهاد  دومين 
علوم  مدرسه  شد.  احداث  تخصصى 
خان  نصراهللا  خانه  در  ابتدا  سياسى 
به  بعد  سال  چهار  كه  شد  برپا  ساالرى 
برق  خيابان  به  ساختمان،  خرابى  دليل 
و  شد  منتقل  شاهنشاهى  بانك  نزديك 
بعدها توسط اعانات دانشجويان در كوچه 
عالءالدوله  و  زار  الله  خيابان  بين  اتابك 
يكصدو50هزار  مبلغ  به  فعلى)  (فردوسى 
ريال خريدارى شد. مدرسه علوم سياسى 
سال  در  كه  بود  كالس  يك  داراى  ابتدا 
هاى بعد كالس هاى دوم، سوم و چهارم 
اضافه شد. بودجه اين نهاد براساس زمان 
مظفرالدين شاه مبلغ چهارهزار تومان بود 
اما در آينده دانش آموزان مجبور بودند 
مدرسه  اين  عمر  بپردازند.  شهريه  كه 
در  سرانجام  و  نبود  30سال  از  بيش 
جدا  خارجه  امور  وزارت  از   1305 سال 
سپس  و  شد  ملحق  معارف  وزارت  به  و 
با مدرسه حقوق و اقتصاد ادغام شد. در 
تهران  دانشگاه  كه  .ش  1313هـ  خرداد 
عالى  هاى  مدرسه  بيشتر  شد،  تاسيس 
آن زمان مانند دارالمعلمين عالى، مدرسه 
حقوق و علوم سياسى مدرسه عالى طب 
حيات  واقع  در  شدند.  ادغام  دانشگاه  در 
با  كه  هنگامى  سياسى  مدرسه  مستقل 
مدرسه حقوق درهم آميخت پايان گرفت 

و هويت پيشين خود را از دست داد.

� روساى مدرسه علوم سياسى
برعهده  ابتدا  در  مدرسه  اين  رياست 
وى  بود.  الملك  مشير  خان  ميرزاحسن 
در نطق افتتاحيه مدرسه اظهار داشت كه 
هدف مدرسه علوم سياسى اين است كه از 
ميان خانواده هاى نجيب و اصيل مملكت 
شاگرد بپذيرد. بعد از سفر مشيرالملك به 
اروپا، موتمن الملك رياست اين مدرسه را 
سرشناسى  افراد  ديگر  از  گرفت.  برعهده 
كه به رياست اين مدرسه منصوب شدند 
كه  بود  (ذكاءالملك)  فروغى  محمدعلى 
پرداخت  مى  ادبيات  تدريس  به  آنجا  در 
در  دهخدا  اكبر  على  مرحوم  سرانجام  و 
شد  منصوب  آن  رياست  به   1299 سال 
وزارت  از  سياسى  علوم  مدرسه  اينكه  تا 

امور خارجه جدا شد.

� پذيرش در مدرسه علوم سياسى
موقعيت  تهران  در  سياسى  مدرسه 
ممتازى داشت و از بهترين مدرسه هاى 
اين  داوطلبان  رفت.  مى  شمار  به  پايتخت 
مدرسه اكثرا شاگردان دارالفنون و علميه 
بودند. اما براى پذيرش شاگرد در مدرسه 
علوم سياسى، شناخت اصالت خانوادگى، 
در  شدن  پذيرفته  و  اخالقى  صالحيت 

آزمون ورودى و درنهايت موافقت وزير 
حساب  به  اصلى  شروط  از  خارجه  امور 
مى آمد. آزمون ورودى اين مدرسه بدين 
دروس  در  بايد  داوطلبان  كه  بود  گونه 
امال  انشا،  خط،  حساب،  عربى،  صرف 
اين  به  گرفتند  مى  مقبول  نمره  قرآن  و 
و  نشستند  مى  ممتحن  اى  عده  كه  روش 
پرسش  و  رفت  مى  نزدشان  به  داوطلب 
هاى آنها را پاسخ مى داد. بعدها وزارت 
امور خارجه از شرايط ورود به مدرسه 
سنوات  بر  سال  يك  و  كاست  مقدارى 
تحصيل افزود. شرط سنى براى ورود به 

اين مدرسه بين 15 تا 20 سال بود.

� دروس مدرسه علوم سياسى
مدرسه  اين  در  ابتدا  در  كه  دروسى 
جغرافيا،  تاريخ،  شامل  شد  مى  ارايه 
كه  بود  فرانسه  زبان  و  الملل  بين  حقوق 
وى  بود.  شده  تنظيم  مشيرالملك  توسط 
درسى  برنامه  به  را  فقه  درس  همچنين 
مدرسه  محصالن  كه  بود  معتقد  و  افزود 
اين  باشند،  اسالمى  حقوق  از  غافل  نبايد 
شديد  هاى  مخالفت  باعث  ابتدا  در  مساله 
اين  در  كه  بود  اين  بر  اعتقاد  چراكه  شد 
هم  گرد  فوكلى  افراد  از  جمعى  مدرسه، 
مى نشينند و صحبت از علوم فرنگى در 
ميان شان رايج است و فراگرفتن فقه در 
است،  دينى  علوم  طالب  صالحيت  و  حد 
اما مشيرالملك با اين استدالل كه مقصود 
بلكه  نيست  فقيه  تربيت  فقه،  تدريس  از 
آشنا كردن جوانان با اصول فقه اسالمى 
جلب  را  سايرين  موافقت  توانست  است، 
ادبيات،  دروس  بعد  هاى  سال  در  كند. 
شيمى،  حكمت،  اقتصاد،  ديپلماسى  حقوق 
به  شناسى)  (روان  النفس  علم  منطق، 
مدرسه  در اين  ساير دروس اضافه شد. 
دروسى كه ارايه مى شد فاقد كتاب بود و 
محمدعلى فروغى، نخستين كتاب را براى 
اين مدرسه به نام «حقوق اساسى» تاليف 

كرد.

� دوره تحصيل در مدرسه علوم سياسى
تحصيلى  سال  چهار  داراى  مدرسه  اين 
وارد  اينكه  براى  آموزان  دانش  و  بود 
قبولى  تصديق  بايد  شوند  بعد  هاى  سال 
كه  كردند  مى  دريافت  را  اول  دوره 
حداقل نمره قبولى 12 بود و كمتر از آن 
از  اخراج  آمد.  مى  حساب  به  مردود  فرد 
سه  شاگرد  كه  بود  صورتى  در  مدرسه 
كالس  يك  امتحان  عهده  از  متوالى  سال 
با  نيز  آخر  سال  امتحانات  آمد.  برنمى 
مى  صورت  امورخارجه  وزرات  نظارت 
مدرسه  دوره  پايان  نامه  تصديق  گرفت. 
بايد به امضاى استادان و رييس مدرسه 
نامه  تصديق  اين  ارزش  رسيد.  مى  نيز 
اين  دارندگان  و  بود  ليسانس  رتبه  برابر 
و  امورخارجه  وزير  پيشنهاد  به  ديپلم 
تصويب شاه وقت، به سفارت خانه ها و 
كنسولگرى هاى ايران در خارج مى رفتند 
به  مشغول  امورخارجه،  وزارت  در  يا 

خدمت مى شدند.

� شاگردان مدرسه علوم سياسى
اين مدرسه كه كار خود را با 17 شاگرد 
را  مشهورى  آموختگان  دانش  كرد،  آغاز 
خان  عبداهللا  ميرزا  كه  داد  جامعه  تحويل 
مستوفى، صادق خان، داوود خان ميرزا 
ميرزا  خان،  اهللا  سيف  دهخدا،  اكبر  على 
محمدعلى خان و... از آن جمله بودند در 
مدرسه،  اين  مستقل  فعاليت  دوره  در  كل 
عبداهللا  شدند.  التحصيل  فارغ  نفر   210
مستوفى كه اولين فارغ التحصيل مدرسه 
سياسى بود، جامعه اى برپا ساخت به نام 
براى  نيز  اى  دعوتنامه  و  جامعه»  «كلوپ 
برپايى اين جامعه امضا كرد كه در سالن 

مدرسه علوم سياسى تشكيل مى شد.
  

رهاننده ايران 
از بيگانگان

نادر شاه افشار در سال 1688 در ايل افشار در كبهان 
ايران به دنيا آمد. اسم اصلى او نادرقلى بود و هنوز به 
18 سالگى نرسيده بود كه همراه با مادرش در يكى از 
يورش هاى ازبك هاى خوارزم به اسارت آن ها درآمد. 
خراسان  به  و  گريخت  اسارت  از  كوتاهى  مدت  از  بعد 
برگشت و در خدمت حكمران ابيورد باباعلى بيگ بود. 
از  بعد  و  كرد  جمع  خود  دور  به  را  كوچكى  گروه  او 

كنترل چند ناحيه خراسان خود را نادرقلى بيگ ناميد.
سيستان)  (حاكم  سيستانى  محمود  ملك  بزرگ  فئودال 
نادر  ولى  شد،  بيگ  نادرقلى  گيرى  قدرت  حدى مانع  تا 
صفوى  طهماسب  شاه  پشتيبانى  به   1726 سال  در 
و  قاجار  خان  قلى  شاه  (پسر  قاجار  خان  فتحعلى  و 
پدربزرگ آقا محمدخان قاجار) را جلب كرد و توانست 
را  ايران  شاه  حاكميت  و  دهد  را شكست  محمود  مالك 
در خراسان بر پا نمايد. شاه طهماسب، نادر قلى را والى 
خود درخراسان اعالم كرد و بعد از آن نادر اسم خود 
را به طهماسب قلى تغيير داد. سال بعد او مناسباتش با 
ايل  چند  سركوب  از  بعد  و  كرد  قطع  را  طهماسب  شاه 

ترك و كرد به حكمرانى كامل خراسان رسيد.
در زمانى كه صفويان با هجوم افغان ها از هم پاشيده 
بودند و كشور مورد تجاوز دشمنان داخلى و خارجى 
بود، عثمانى ها از غرب و روس ها از شمال و اعراب 
از جنوب و افغان ها در داخل و تركمانان از شرق به 
تاخت و تاز و قتل و غارت مشغول بودند، نادر وضعيت 
ايران را به سامان نمود. او با افغان ها وارد  حاكميت 
جنگ شده در 1729 رييس افغان ها يعنى اشرف افغان 
خورت  مورچه  در  سپس  و  دامغان  نزديكى  در  را 
اصفهان و براى بار سوم در زرقان فارس شكست داد 
و بعد در تعقيب وى، افغانستان امروزى را مورد تاخت 
و تاز قرار داد و قبايل اين ديار را مطيع نمود. سپس با 
دشمنان خارجى وارد جنگ شد و روس ها را از شمال 
غرب  كه  ها  عثمانى  با  جنگ  زمان  در  اما  راند،  ايران 
شرق  در  شورشى  متوجه  داشتند  اشغال  در  را  ايران 
ايران شد و جنگ را نيمه كاره رها كرد و به آن سامان 
رفت. شاه صفوى به قصد اظهار وجود دنباله جنگ وى 

را با عثمانيان گرفت كه به سختى منهزم شد.
در سال 1731 به دنبال يك قرارداد بين شاه طهماسب 
و دولت عثمانى كه قسمتى از آذربايجان را به آن دولت 
پشتيبان  كه  را  ها  ايل  رهبران  نادر  كرد  مى  واگذار 
ها  آن  كمك  با  و  نمود  جمع  جا  يك  در  بودند  صفويه 
طهماسب را از سلطنت بركنار كرد و پسر هشت ماهه 
نايب  را  خود  و  كرد  انتخاب  جانشينى  به  را  عباس  او 
السلطنه ناميد، اما در واقع قدرت اصلى در دست نادر 
و  آذربايجان  كل  سال  دو  عرض  در  نادرشاه  بود. 

گرجستان را از عثمانيان پس گرفت.
نادر شاه در اواخر عمر تغيير اخالق داد و پسر خود 
پشيمان  خود  كار  از  بعد،  كرد.  كور  را  ميرزا  رضاقلى 
ها  آن  كار  اين  در  كه  را  خود  اطرافيان  از  بعضى  شد. 
را مقصر مى دانست كشت. سرانجام شورش ها آغاز 
شد و نادر به سركوب شورشيان پرداخت، اما زمانى 
شبانه  بود  رفته  ها  شورش  اين  از  يكى  رفع  براى  كه 
و  دشمنان  نادر  عهد  در  رسيد.  قتل  به  خود  چادر  در 
متجاوزان به كشور توسط وى سركوب شدند و كشور 

اندكى از قدرت گذشته خويش را در حفاظت از مرزها 
و اعمال قدرت يك حكومت مقتدر مركزى بر تمام وطن، 
بازيافت. تركمانان و ازبكان به ماوراءالنهر عقب نشينى 
كردند. بناهايى كه به دستور نادر در مشهد بنا شده اند 

نظير كالت نادرى و كاخ خورشيد از آثار مهم بازمانده 
از اين دوران هستند.

در عهد او به سپاه و تأمين نيرو بسيار توجه مى شد. 
مردم ايران با وجود ظلم و ستم پادشاهان آخر صفوى 
به اين سلسله اميد داشتند. وى همچنين سعى داشت با 
ايجاد  دريايى  نيروى  دالتون  نام  به  انگليسى  يك  كمك 
كند كه ناموفق ماند. نادر مردى خستگى ناپذير، دالور، 
بود.  منش  بزرگ  و  ضداستعمار  مبارز  دوست،  ميهن 
آرامگاه وى در مشهد در زمان پهلوى اول ساخته شد.

� سخنانى از نادرشاه افشار

است  سرزمينم  براى  نوكرى  نشان  سلطنت،  كمربند   �
و  ايران  اما  آمد،  خواهند  باز  و  اند  آمده  بسيار  نادرها 
اين  باشد.  سرورى  و  بزرگى  در  هميشه  بايد  ايرانى 

آرزوى همه عمرم بوده است .

� هنگامى كه برخاستم از ايران ويرانه اى ساخته بودند 
نشان  من  سپاه  زبون،  بردگانى  كشورم  مردم  از  و 
است  بوده  تاريخ  طول  در  ايرانيان  رشادت  و  بزرگى 
سپاهى كه تنها به دنبال حفظ كشور و امنيت آن است .

� لحظه پيروزى براى من از آن جهت شيرين است كه 
پيران، زنان و كودكان كشورم را در آرامش و شادان 

ببينم .

كنم  نمى  وگو  گفت  وقت  هيچ  كشورم  اراضى  براى   �
بلكه آن را با قدرت فرزندان كشورم به دست مى آورم.

به ياد داشته باشيد هزينه هاى اين نشريه از سوى آگهى 
دهندگان معتبر و حامى فرهنگ ايرانى   تامين مى شود 

ما را به صاحبـان مشاغــل 
معرفـى نمائيـد
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براى حفظ و تداوم 
انتشار هفته نامه 
پرشين ما را به 

مشاغل و  آگهى 
دهندگان معرفى 

نمائيد. به ياد داشته 
باشيد هزينه هاى اين 
نشريه از سوى آگهى 

دهندگان معتبر و 
حامى فرهنگ ايرانى  

تامين مى شود .

طراحى وب سايت
ويژه رستوران ها
همراه با سيستم
 رزرو آنالين

07811000455
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اروپــــا؛ 
مسلخ زنان!

و  آمريكا  اسپانيا،  سوئد،  همچون  كشورهايي  در 
زنان  عليه  خشونت  از  متعددي  گزارش هاي  روسيه 

منتشر مي شود
تا سال ها پيش، خشونت عليه زنان در سوئد، تقريبا 

يك سوژه مخفي بود اما با اين وجود، خشونت عليه 
زنان در آن رو به افزايش است و هر سه هفته يك زن 
در سوئد به دست نزديكانش به قتل مي رسد. «ئه وا 
خانگي  خشونت  قربانيان  از  يكي  سونسون»،  بريت 

مي گويد: «زندگي مشترك خوبي داشتيم رابطه مان 
شدند.  بزرگ  دخترها  داشتيم.  دختر  دو  بود.  خوب 
ناگهان حادثه اي پيش آمد كه دليلش را نمي توانستم 
رفتارش  مشترك،  زندگي  سال   20 از  بعد  بفهمم. 
خشن شد و از حد دشنام فراتر رفت. او خشونتش 
«ئه وا  پيش،  پنج سال  كرد.»  آغاز  زدن  سيلي  با  را 
شوهرش  چنگ  از  گرفت  تصميم  سونسون»  بريت 
كه او را كتك مي زد فرار كند. به گفته وي شوهرش 
همه چيز از جمله حساب بانكي اش را كنترل مي كرد. 
اگر چه شغل زنش را پذيرفته بود ولي با اين وجود 
مي خواست بر او كنترل داشته باشد. «ئه وا» مي گويد 
روز  بود: «يك  كرده  تهديد  مرگ  به  را  او  شوهرش 
اگر  كردم  حس  بودم  كارم  محل  عازم  كه  هنگامي 

نخواهم  صبح  به  را  شب  برگردم  خانه  به  امشب 
رساند. به پناهگاه زنان در شهر خودمان زنگ زدم 
كردم.»  شروع  را  جديدي  زندگي  و  رفتم  آنجا  به  و 
«ئه وا بريت»، در سال 2004 در شهر محل سكونتش 
به نمايندگي پارلمان اروپا انتخاب شد. وقتي كه پنج 

سال بعد، همسرش فوت كرد، تصميم گرفت داستان 
نيست.  داستان  همه  اما  اين  كند.  منتشر  را  زندگيش 
در كشورهايي همچون اسپانيا، آمريكا و روسيه نيز 
مي شود.  منتشر  خشونت  عليه  متعددي  گزارش هاي 
زن  يك  ساعت  يك  هر  كه  مي دهد  نشان  گزارش ها 
نشان  مصر  از  گزارشي  همچنين  مي رسد.  قتل  به 
زن  يك  به  دقيقه   30 هر  كشور  اين  در  كه  مي دهد 
تجاوز مي شود.» «كرستين ويگل»، خبرنگار مي گويد: 
و  خانگي  خشونت  ساله   44 تا   15 بين  زنان  «براي 
تجاوز از سرطان بدتر است.» تعداد زناني كه در اثر 
خشونت خانگي كشته يا مجروح مي شوند بيشتر از 
زناني است كه به علت بيماري سرطان فوت مي كنند. 
صحبت نكردن از اين حقيقت تكان دهنده كه مثل يك 
نشان دهنده  شده،  پخش  بين المللي  سطح  در  اپيدمي 
«كرستين  است.  اجتماعي  بزرگ  بسيار  مشكل  يك 
زنان  درباره  كه  مي كند  اداره  را  وبالگي  ويگل» 
نزديكانشان  از  يكي  دست  به   كه  است  سوئدي اي 
كشته شده اند. او مي گويد تعداد اين زنان 20 نفر در 
سال است. وي مي گويد: «وقتي به پليس زنگ مي زنم 
تا كشته شدن يك زن به دست همسرش را خبر دهم، 
نظر  در  خانوادگي  تراژدي  يك  را  موضوع  اين  آنها 
مي گيرند، انگار نه انگار قتلي اتفاق افتاده است. اين 
مي كند.اين  آشفته  شدت  به  را  من  بار  هر  موضوع 
يك امر خصوصي و مسئله خانوادگي نيست. چيزي 
نيست كه بتوان از جامعه جدايش كرد و صدايش را 

در نياورد. 
ويدئوهاي  پخش  شود.»  صحبت  آن  درباره  بايد 
پليس  برنامه  از  بخشي  آموزشي،  و  هشداردهنده 
پليس  است.  خانگي  خشونت  با  مبارزه  براي  سوئد 
مي گويد اين كار نتيجه بخش است. طي سال گذشته 
ميالدي، 35 هزار مورد خشونت گزارش شده است. 
را  كودكان  آزار  جمله  از  خشونت،  انواع  رقم  اين 
فرماندهان  از  فورسبك»،  «هلن  مي شود.  شامل 
درمورد  زيادي  مي گويد: «ابهامات  سوئد  ملي  پليس 
است  مسلم  اما  دارد  وجود  شكايات  اينگونه  تعداد 
دهه  در  زنان  عليه  خشونت  شده  گزارش  موارد  كه 
اين موضوع،  داشته است. فكر مي كنم  افزايش  اخير 
سطح  در  حمايت  و  آگاهي  رفتن  باال  دليل  به  بيشتر 

ملي از قربانيان است. اين زن ها اكنون جرأت مي كنند 
به پليس مراجعه و رسما شكايت كنند.» «كارينا» يك 
نجات يافته از خشونت است كه از وضعيتش صحبت 
كرده است. او سال ها از شوهرش كتك خورده بود. 
را  او  شوهرش  چرا  نمي داند  هم  هنوز  «كارينا» 
مي زده: «هيچ وقت نمي توانستي پيش بيني كني كي اين 
اتفاق مي افتد. كي دوباره شروع مي كند به كتك زدن. 
ولي بعضي وقت ها حس مي كردي. اول سوت مي زد 
و بعد شروع به زدن مي كرد.» «كارينا» با استناد به 
نشان  صورتش  در  را  خشونت  آثار  كه  عكس هايي 
مي داد، توانست سه بار شوهرش را محكوم كند. سه 
بار حكم زندان دو، چهار و شش ماهه، براي شوهر 

«كارينا» صادر شد.

 امروز همسر سابق وي دوباره ازدواج كرده است 
مي زند:  هم  را  جديدش  زن  مي گويد  «كارينا»  اما 
«چون اين زن يك شب از من تقاضاي كمك كرد ولي 
بعد دوباره نزد همسرش برگشت.» كارينا رفتار زن 
كه  مي داد  قول  اوايل  سابقم  مي كند:شوهر  درك  را 
فهميده چه كار كرده و ديگر تكرار نمي شود. حرفش 
تهديد  گرفت.  را  جايش  ترس  بعد  مي كردم.  باور  را 
مي كند  تباه  را  زندگي ام  كنم  تركش  اگر  كه  مي كرد 
تاثيرات  اما  مي كرد.»  دشوار  را  جدايي  تهديد  اين  و 
رواني اين اتفاق ها فراموش نشدني است. «ئه وا بريت» 
از ترسي سخن مي گويد كه او را رها نمي كند: «15 
سال از آن روزها گذشته است اما هنوز وقتي براي 
قدم زدن بيرون مي روم و صداي كسي را پشت سرم 
مي شنوم كه به سمت من مي آيد، اولين چيزي كه به 
ذهنم مي رسد اين  است: آه، مي ترسم! اين اوست كه 
اين  مي كنم  كه  فكري  دومين  و  است  من  تعقيب  در 
است كه ولي من در سوئد نيستم، مثال در بروكسل 
هستم و بعد فكر مي كنم او كه مرده است وباوجود 
اينكه مي دانم نبايد بترسم، اين حس ترس هميشه با 
من است.» برآوردها نشان مي دهد كه از هر هفت زن 
در اروپا، يك نفر مورد خشونت خانگي شوهر، نامزد 
يا همسر سابقش قرار گرفته است و در برخي از اين 

موارد، آنها جان خود را نيز از دست داده اند.

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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متهم شدن سفارت فيليپين 
به قاچاق انسان

صاحب  كويت  كشور  سالميه  شهر  در  كه  فيليپيني  بازرگان  زن  يك 
است  كرده  متهم  را  كويت  در  فيليپين  سفارت  است،  رستوران  يك 
كه در قاچاق انسان دست دارد. اين زن كه نام واقعي خود را مخفي 
كرده و با نام مستعار «منيره» با رسانه ها گفت وگو كرده است، رييس 
سابق واحد ملي و مدير اداري كنوني سفارت فيليپين،ابراهيم دليديگ 
تانانداتو، را به دست داشتن در خريد و فروش زناني متهم كرده است 

كه در رستوران او به عنوان پيشخدمت مشغول كار بوده اند.

پول  پرداخت  با  تانانداتو  آقاي  زن  خواهر  كه  است  مدعي  «منيره»   
و پناه دادن به زنان خدمتكار فيليپيني در خانه اش و نيز دادن وعده 
جذب  خود  به  فيليپين،  سفارت  در  كارمند  عنوان  به  آنها  استخدام 
مي كند. بعد آنها را به عنوان مستخدمه به خانواده هايي مي فروشد كه 
خواهان خدمتكار هستند. تانانداتو به شدت اين اتهام را تكذيب مي كند. 
او در گفت وگو با كويت تايمز تاكيد كرده است كه گفته هاي منيره كامال 
خالف واقعيت است و او تنها براي مستخدمه هايي كه كارفرمايشان 
اخراجشان كرده باشد، كار پيدا مي كند. اما منيره هم كوتاه نمي آيد و 
مي گويد از دست آزارهاي اين ديپلمات فيليپيني به ستوه آمده و به 
همين دليل تصميم گرفته ماجرا را فاش و او را رسوا سازد. ادعاهاي 
او سبب شده تا پليس كويت تانانداتو و خواهرزنش را مورد بازجويي 

قرار دهد.

و  شكايت  اعالم  از  بعد  درست  و  نمانده  بيكار  هم  سفارت  گويا  اما   
و  گرفته اند  او  با  تماس هايي  منيره،  خانم  توسط  شهادتنامه  امضاي 
خواهان حضورش در سفارت و تكذيب ادعاهايش عليه كارمندان آن 
شده اند. منيره مي گويد به سفارت نرفته چون هراس داشته كه به او 
آسيبي برسانند. او كماكان معتقد است كه تانانداتو به جاي كمك به 
ديگر  آنها  ترتيب  اين  به  و  مي رساند  فروش  به  را  آنها  خدمتكاران، 
كه  چرا  باشند،  داشته  خود  كارفرماي  از  دستمزدي  طلب  نمي توانند 
خودش  بگويد  اينكه  از  ندارد  ابايي  منيره  مي شوند.  محسوب  برده 
يكي از كساني بوده كه از تانانداتو مستخدمه خريداري كرده است. 
يك  به  نيازم  تا  شد  موجب  او  همسر  با  قبليم  «آشنايي  مي گويد:  او 
مستخدمه را مطرح كنم. او گفت كه شوهرش مي تواند يك مستخدمه 
برايم پيدا كند. چند نفر را به من پيشنهاد دادند و يكي شان را به من 
فروختند، اما بعد از دو روز آن زن ناپديد شد. من به تانانداتو تلفن 
من  كه  حالي  در  بكند،  كاري  مورد  اين  در  نمي تواند  گفت  او  و  زدم 
پول مذكور را به او پرداخت كرده بودم». مقامات كويتي و فيليپيني 
هم اكنون در حال بررسي دقيق اين پرونده هستند و اگر موضوع به 
دردسر ساز  فيليپين  ديپلمات هاي  براي  كه  نيست  بعيد  برسد،  اثبات 

شود.

پوتين ميلياردرهاي روسي را 
موظف به ساخت مجموعه المپيك 

زمستاني كرد
گران قيمت ترين مجموعه المپيكي جهان در روسيه ساخته مي شود

اين  در  دارد.  نام  كه سوچي  است  سياه شهري  درياي  باالي  در 
شهر ثروتمندترين مردان روسيه ميلياردها روبل خرج مي كنند تا 
بزرگ ترين نمايش جهاني را در كوهستان هاي آن به اجرا بگذارند. 
المپيك زمستاني 2014 قرار است در آنجا برگزار شود. يكي از 
اين مردان والديمير پوتانين است كه در كار فلزات است. او براي 
ساختن ساختمان هاي جديد، باالبرها و توپ هاي برفي شيب دار به 
اين اميد كه شيب هاي مناسبي را درست كند تا به يك پيست اسكي 
كالسيك تبديل شود، پول هاي زيادي را پرداخته است. به گزارش 
روسيه  رسمي  خبرگزاري  نووستي،  ريا  رويترز،  خبرگزاري 
جاه  طلبي هاي  اين  هزينه هاي  مجموع  كه  است  كرده  پيش بيني 
روسيه به بيش از 50 ميليارد دالر برسد كه در اين صورت آن را 
به گران ترين بازي هاي تابستاني يا زمستاني تبديل خواهد كرد. 
هزينه المپيك زمستاني ونكوور كانادا به 6/3 ميليارد دالر رسيد با 
اين حال برخي از 6 ميليارد دالر حرف مي زنند. با اين حساب هزينه 
بازي هاي زمستاني روسيه حدود 5/8 برابر آن است. اما روسيه 
رويترز،  گزارش  به  مي كند.  تامين  را  بازي ها  اين  هزينه  چگونه 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه، اليگارشي ثروتمند روسيه 
را جمع كرده است و هزينه ساخت بازي هاي المپيك زمستاني را 
بر دوش آنها گذاشته است. به نوشته ريا نووستي، سرمايه گذاران 

بخش خصوصي 35  ميليارد دالر آن را تقبل كرده اند و 13 ميليارد 
از  يكي  پوتانين  مي پردازند.  استاني  بودجه هاي  و  دولت  هم  دالر 
اين ثروتمندان است كه قول ساخت ساختمان ها و ديگر موارد را 
داده است. ثروت او بالغ بر 5/14 ميليارد دالر است و همين ميزان 
ثروت او را يكي از ثروتمندترين مردان روسيه كرده است. او از 
اينكه 530 ميليون دالر كار اضافي بر دوش شركت هايش گذاشته 
شده است گله مند است. پوتانين مي گويد كه دولت بهتر است براي 
كمك به او نرخ بهره بانكي كه قرض گرفته را كاهش دهد. اولگ 
در  مشاركت  به  كه  است  ميلياردرهايي  از  ديگر  يكي  دريپاسكا، 
ساخت مجموعه بازي هاي زمستاني روسيه دعوت شده است. او 
پيش از اين يكي از مباشران پوتين بوده و هم اكنون 8/27 درصد 
از سهام «روسال» كه يكي از بزرگ ترين كارخانجات آلومينيوم 
اين  ساخت  در  است  قرار  هم  او  دارد.  اختيار  در  را  است  جهان 
آركادي  ميلياردرها،  از  ديگر  يكي  كند.  سرمايه گذاري  مجموعه 
تيمي  هم  جواني  در  كه  ساختمان سازي  ميلياردر  است.  وتنبرگ 

جودو پوتين بوده است. 

كيلومتر  ساخت 177  مسووليت  دارد  او  كه  لوله كشي اي  شركت 
گرفته  عهده  بر  المپيك  مجموعه  اين  به  را  گاز  انتقال  كشي  لوله 
يعني  او  زيرمجموعه  شركت هاي  از  ديگر  يكي  همچنين  است. 
است،  آن  سهامدار  كه  پولو  ماركو  سرمايه گذاري  شركت 
مجموعه  ترافيكي  تقاطع هاي  و  جاده  ساخت  كارهاي  مسووليت 
بازي هاي المپيك زمستاني سوچي را برعهده دارد. دريپاسكا هم 
در وب سايت خودش نوشته حدود 300 ميليون دالر خرج مي كند 
تا فرودگاه بين المللي سوچي را بسازد تا بتواند 2500 مسافر در 

ساعت را پذيرايي كند. 

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

درمان كمردرد با زهر زنبور عسل
مي تواند  زنبورعسل  زهر  مي دهد  نشان  جديد  مطالعات  نتايج 

ببرد.  بين  از  را  درد  كمر  التهاب،  كاهش  با 
باستاني  طب  در  ريشه  اگرچه  درمان  اين 
براي  عسل  زنبور  نيش  از  آن  در  كه  دارد 
بيماري ها  از  وسيعي  گستره  با  مبارزه 
استفاده مي شود اما مي تواند به ابزار مفيدي 
بررسي هاي  شود.  تبديل  نوين  پزشكي  در 
پژوهشگران دانشگاه «اكستر» نشان مي دهد 
كه  است  تركيباتي  حاوي  عسل  زنبور  زهر 
در  دهد.  كاهش  را  مفاصل  درد  مي تواند 
مطالعه ديگري، محققان دانشگاه كاروليناي 
شمالي تاثير زهر زنبور عسل را روي درد 

كمر و پا بررسي كردند. محققان دريافته اند اين زهر درد را تا دو 
سوم كاهش مي دهد اما از آنجا كه درمان هاي ديگري نيز در اين 

مطالعه استفاده شده بود، تعيين ميزان كاهش درد توسط زهر 
زنبور عسل دشوار است. قرار است در آزمايش جديدي محققان 
نيش زنبور عسل را براي درمان كمر دردهاي مزمن با تزريق 
زنبور  شده  خشك  زهر  پژوهش  اين  در  كنند.  مقايسه  نمك  آب 
عسل به يك ژل تبديل و به شيوه طب سوزني 
اين  شد.  خواهد  تزريق  كمر  در  منطقه   10 به 
دونگ»  «گانگ  بيمارستان  در  جديد  آزمايش 
شد  خواهد  انجام  بيمار  روي 100  كره جنوبي 
كه در آن نيمي از بيماران تحت درمان واقعي 
دريافت  دارونما  ديگر  نيمي  و  مي گيرند  قرار 
مي كنند. هر دو گروه طي سه هفته شش جلسه 
موسسه  سخنگوي  مي كنند.  دريافت  درمان 
گفت:  انگليس  در  آرتريت  درمان  خيريه 
«شواهد داستاني و روايي زيادي وجود دارد 
مي تواند  عسل  زنبور  زهر  مي دهد  نشان  كه 
براي درمان آرتريت التهابي و همچنين كاهش درد ناشي از اين 

بيماري استفاده شود.»
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روحيه بهتر 
ارزان بدست 

نمى آيد!
دو روحيه اى كه هميشه دوست داريم از آنها دور 
باشيم، استرس (نگرانى، ترس، نااميدى، گيجى و 
عصبانيت) و ناراحتى است. ما حق انتخاب داريم. 
را  ها  ناراحتى  يا  كنيم  آرام  را  خود  توانيم  مى 
هاى  حس  همه  با  توانيد  مى  شما  دهيم.  افزايش 

خود روحيه تان را تغيير دهيد. 
  

همه ما حالت هاى روحى مختلفى داريم كه روى 
رفتارهاى جسمى و نوع رفتار ما با ديگران تاثير 
دوست  ما  از  كدام  هيچ  مسلما  دارند.  مسقيم 
خود  بيمارى  هاى  ويروس  و  ها  ميكروب  نداريم 
را به ديگران انتقال دهيم پس چرا سعى مى كنيم 

روحيات بد خود را به آنها منتقل كنيم؟
متاسفانه، بسيار پيش مى آيد كه حالت روحى نه 
چندان خوب ما باعث بد پيش رفتن موقعيت ها و 
ادامه  در  كه  مواردى  است.  شده  مختلف  شرايط 

هر  از  پيش  توان  مى  را  اند  شده  ذكر  مطلب  اين 
اتفاق مهم و زمانى كه ترجيح مى دهيد در حالت 

بهترى باشيد، استفاده كرد.
حالت هاى روحى و رفتار ما ناشى از تفكرات ما 
فكر  از  تا  كنند  مى  كمك  زير  موارد  همه  هستند. 
ناراحتى  باعث  كه  تلخى  هاى  گذشته  همچنين  و 
بياييد.  بيرون  شوند،  مى  شما  عصبانيت  و 
زمان  حال  در  شوند  مى  باعث  زير  راهكارهاى 

مملو از آرامش زندگى كنيد.
دو روحيه اى كه هميشه دوست داريم از آنها دور 
باشيم، استرس (نگرانى، ترس، نااميدى، گيجى و 
عصبانيت) و ناراحتى است. ما حق انتخاب داريم. 
را  ها  ناراحتى  يا  كنيم  آرام  را  خود  توانيم  مى 

افزايش دهيم.
زندگى در افسردگى، استرس يا عصبانيت عالوه 
براى  انسان،  ذهن  و  روح  به  رساندن  آسيب  بر 
جسم او نيز مضر است. ما انسان هاى پر انرژى 

هستيم، شور و هيجان داريم و هر كدام از حالت 
هاى روحى ما طنين خاص خود را دارند. بنابراين، 
طنين آن را به بهترين شكل عوض كنيد. روحيه 

خود را تقويت كنيد.
روحيه  خود  هاى  حس  همه  با  توانيد  مى  شما 
چندان  را  چشايى  حس  (البته  دهيد.  تغيير  را  تان 
به  منجر  است  ممكن  زياد  كنيم  نمى  توصيه 
خوب،  فكرهاى  با  توانيد  مى  اما  شود).  پرخورى 
فعاليت هاى زياد و كلمات موثر نيز روحيه خود 

را عوض كنيد.

1. شكرگزارى
مى  خود  روحيه  بهبود  براى  كه  كارى  نخستين 
 5 مدت  به  است.  شكرگزارى  دهيد،  انجام  توانيد 
دقيقه براى همه چيزهايى كه مى توانيد با چشمان 
بينيد و با دست لمس كنيد، شكرگزارى كنيد. براى 
اين كار اطراف را نگاه كنيد يا در صورت امكان 
راه برويد و از خدا براى داشته هاى خود تشكر 

كنيد.
به  باشيد.  فرد  منحصربه  كار  اين  در  توانيد  مى 
براى  خود  بدن  اعضاى  از  توانيد  مى  مثال،  طور 
افرادى  از  يا  باشيد.  متشكر  خوبشان  كاركرد 
موثرى  نقش  شما  زندگى  در  كه  باشيد  ممنون 
مى  هم   ... و  اتومبيل  وسايل،  شغل،  براى  دارند. 
باعث  كار  اين  باشيد.  ممنون  و  شكرگزار  توانيد 
مسايل  و  شوند  ديده  ها  خوبى  همه  تا  شود  مى 

آسان تر از آنچه هست، پيش بروند.
شايد اين كار در ابتدا بسيار عجيب به نظر برسد 

اما به مرور متوجه مى شويد اينگونه شكرگزارى 
اين  دارد.  شما  روحيه  بهبود  در  مثبتى  تاثير  چه 
كار حتى روى كاركرد جسم شما نيز موثر است.

2. خنديدن
سعى كنيد هميشه لبخند بزنيد و آن را براى يك 
دقيقه روى لبان خود نگه داريد. يا چيزى پيدا كنيد 
كه به واسطه آن بخنديد. خاطرات جالب خود يا 
كنيد،  تصور  را  فيلم  يك  از  دارى  خنده  صحنه 
عكس يا فيلم هيى را نگاه كنيد كه شادتان مى كند. 
اى  خاطره  يا  جك  ديگران  براى  توانيد  مى  حتى 

خنده دار تعريف كنيد و با هم بخنديد.

3. انتخاب كلمات مناسب
دارند.  را  خود  خاص  تاثيرات  و  انرژى  كلمات 
يا  آرامش  باعث  كه  كلماتى  بيان  يا  كردن  فكر  با 
روحى  هاى  حالت  شوند،  مى  احساسات  افزايش 
داشتن  براى  است  بهتر  دهيد.  مى  تغيير  را  خود 
كنيد  تكرار  وفور  به  را  زير  كلمات  بهتر  روحيه 
داشته  را  خود  خاص  كلمات  توانيد  مى  حتى  (يا 

باشيد):
براى افزايش احساسات خوب:

بسيار خوب /  معركه / شكوهمند / عالى
فوق العاده / خوشايند

براى آرامش: 
آرام / متين / با صفا / بى دردسر

4. زمزمه كردن
وقتى جمالت انرژى زا زيرلب زمزمه كنيد، روحيه 
هاى  آهنگ  و  صداها  شود.  مى  بهتر  نيز  تان 
مختلف روى چاكراهاى مختلف بدن تاثير دارند. 
شويد  متوجه  توانيد  مى  تحقيق  كمى  با  بنابراين، 
كدام آهنگ ها و نت هاى موسيقى، كدام چاكراها 

را باز مى كنند.

5. نفس عميق
ها  راه  ترين  سريع  از  يكى  كشيدن  عميق  نفس 
براى بيرون آمدن از افكار درونى و حضور در 
زمان حال است. بر دم و بازدم هاى خود تمركز 

كنيد.
اگر نگران، دلواپس، سراسيمه، عصبانى يا نااميد 
هستيد از دو راه براى بهبود حال خود مى توانيد 

استفاده كنيد:
سوراخ بينى سمت راست خود را ببنيد و با بينى 

چپ نفس بكشيد.
با بينى نفس بگيريد و از دهان بيرون بدهيد. هر 
دو اين روش ها را امتحان كنيد و ببينيد كدام يك 

براى شما بيشتر جواب مى دهد.
براى افزايش روحيه، سوراخ بينى سمت چپ خود 

را ببنديد و با بينى راست خود نفس بكشيد.

6. همچون كودك بودن
را  شما  درون  كودك  كه  دهيد  انجام  كارهايى 
بيدار كند. بدون توجه به اينكه ديگران چه فكرى 
همچون  شادى  كارهاى  كنند،  مى  شما  مورد  در 
هيجان  با  مثال،  طور  به  دهيد.  انجام  كودكان 
گاهى  و  بپريد  پايين  و  باال  خوشحالى  از  بدويد، 

حتى احمق باشيد.
براى بهبود روحيه خود مى توانيد چند روش را 
به طور همزمان استفاده كنيد. هنگامى كه از محل 
كار خود به خانه بر مى گرديد، مى توانيد با انجام 
عوض  را  خود  روحيه  گانه  بچه  و  شاد  كار  چند 
خانه  وارد  خوب  احساسات  و  عشق  با  تا  كنيد 

شويد نه با استرس و خستگى.
با انجام هر كدام از كارهاى توصيه شده در باال 
روحى  خوب  هاى  حالت  در  بيشتر  توانيد  مى 
باقى بمانيد. با كم يا حذف كردن احساسات بد و 
ناراحت كننده، جسم شما نيز انرژى بيشترى دارد 

و مى توانيد سالم تر زندگى كنيد. 
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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
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عينك گوگل؛ تحولي 
عظيم در  فن آوري

اين عينك حدود 1500 دالر در آمريكا 
قيمت خواهد داشت

عينك  كه  كرد  اعالم  باالخره  گوگل 
سايبري ساخت اين شركت كه تحولي 
آماده  است  فن آوري  حوزه  در  عظيم 
شده و به زودي از آن رونمايي خواهد 
عينك  اين  از  استفاده  با  كاربر  شد. 
مي تواند زندگي ديجيتال خود را روي 
عينك حمل و تجربه كند. شركت گوگل 
آماده  گوگل»  «عينك  كه  كرد  اعالم 
خواهد  بازار  روانه  زودي  به  و  شده 
تحولي  كه  سايبري  عينك  اين  شد. 
نوين در عرصه  فن آوري است، حدود 
1500 دالر آمريكا قيمت خواهد داشت. 
كه  كرد  اعالم   2012 آوريل  از  گوگل 
قصد دارد اين عينك سايبري را توليد 
اخبار  آن  پي  در  كند.  بازار  روانه  و 
تاييد نشده اي هم از تصميم مشابه اپل 
منتشر شد. برخي نشانه ها حتي حاكي 
از آن  است كه شايد اپل عينك هاي خود 

را زودتر از گوگل عرضه كند. 

ويژگي هاي عينك سايبري 

عينك سايبري گوگل اتفاقي كامال نوين 
است. كاربر وقتي اين عينك را بر چشم 
زند، مي تواند با همين عينك وب گردي 
كند، عكس و فيلم بگيرد، برنامه  پرواز 
را  قطارها  خطوط  مسير  و  هواپيماها 
پيگيري كند و زندگي ديجيتال را با اين 
استفاده  با  كاربران  كند.  تجربه  عينك 
از اين عينك به هر طرف كه نگاه كنند 
مي توانند فوري با عينك عكس يا فيلم 
كوتاه،  پيام  ارسال  امكان  و  كنند  ثبت 
ايميل و استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
اين  با  دارند.  را  عينك  نمايشگر  روي 
راه  كاربر  كه  همانطور  مي توان  عينك 
تماشا  فيلم  است  نشسته  يا  مي رود 
كرد، به شكل تصويري چت كرد و با 
استفاده از جهت ياب عينك مسير خود 
گوگل  عينك  كرد.  مشخص  يا  پيدا  را 
و  است  مجهز  نيز  ترجمه  نرم افزار  به 
به  را  جمله اي  سفر  در  مي تواند  كاربر 
زبان خود بگويد و بالفاصله ترجمه آن 
كند.  دريافت  را  مقصد  كشور  زبان  به 
عينك گوگل به نرم افزاري از اطالعات 
عمومي هم مجهز است و اين اطالعات 
عمومي به مرور تكميل هم خواهد شد. 
«استيو لي» از بنيان گذاران و طراحان 
«سياستين  گوگل،  مكان يابي  سرويس 
تران» كه در حوزه ساخت ماشين هاي 
بي سرنشين شهرت دارد و «بابك امير 
به  كه  واشنگتن  دانشگاه  از  پرويز» 
دليل تحقيق روي لنزهاي چشمي براي 
دسترسي به «واقعيت افزوده» مشهور 
اين  اصلي  دست اندركاران  از  است، 
پروژه انقالبي گوگل اند. از سوي ديگر 
اعالم  هم  «فوربس»  آمريكايي  مجله 
از  يكي  زوكربرگ»،  «مارك  كه  كرد 

مديره  هيات  رئيس  و  بنيان گذاران 
عينك هاي  خبر  از  ذوق زده  فيس بوك، 
سايبري گوگل گفته است: «بي صبرانه 
منتظرم تا يكي از اين عينك ها را داشته 
باشم.» زوكربرگ در حاشيه برگزاري 
نفسگير  «ابداع  ساالنه  جايزه  مراسم 
اعالم  همچنين  فن آوري»  و  دانش 
مهندسان  بهترين  از  نفر  سه  كه  كرد 
برنامه ريزي  حاال  همين  از  فيس بوك 
عينك  اين  روي  فيس بوك  اينكه  براي 
آغاز  را  باشد  استفاده  قابل  سايبري 

كرده اند. 

خطرهاي احتمالي براي سالمتي 

گوگل  عينك  اينكه  از  قبل  حال  اين  با 
درباره  پزشكان  برخي  بازارآيد،  به 
اين  از  استفاده  احتمالي  خطرات 
داده اند.  هشدار  پيشرفته  فن آوري 
در  كه  پزشكي  ارن هاوس»،  «مايكل 
تحقيق  فن آوري  آسيب هاي  زمينه 
هنوز  اينكه  وجود  با  مي گويد  مي كند، 
عينك ها را نديده، اما مجموعه اطالعات 
كه  است  آن  از  حاكي  شده  منتشر 
عينك  يك  از  طوالني مدت  استفاده 
و  است  مضر  چشم  براي  سايبري 
عصبي  سردردهاي  باعث  مي تواند 
كرده  تاكيد  پزشك  اين  شود.  شديدي 
اين  از  تصاوير  تماشاي  كه  است 
تمركز  براي  مي تواند  نزديك  فاصله 
پيش  گوگل  باشد.  خطرساز  هم  كاربر 
از اين اعالم كرده بود كه آزمايش هاي 
عينك  تا  است  گرفته  صورت  متعددي 
سايبري با استانداردهاي الزم و ايمني 
باال براي سالمت كاربر طراحي شود. 

فرار فناوري صفحه 
لمسي به سوي آينده

را  كليدي  صفحه  نوپا  تقريبًا  شركت  يك   
براي وسايل مجهز به صفحه نمايش لمسي 
برجسته  صورت  به  نياز  هنگام  كه  ساخته 
صورتي  در  و  ظاهر  نمايش  صفحه  روي 
كه ديگر به آن نيازي نباشد از روي صفحه 
عصري  در  مي رسد  نظر  به  مي شود.  محو 
ميان  تعامل  با  مرتبط  فناوري هاي  كه 
بسيار  اهميت  از   (HCI) ماشين  و  انسان 
درخشان  آينده اي  است،  برخوردار  بااليي 
 Tactile) لمسي  صفحه  فناوري  انتظار  در 

Layer) باشد. 
تاكنون  مجازي  كليدهاي  صفحه  هرچند 
يك  با  تعامل  از  كاملي  حس  نتوانسته 
تداعي  كاربر  براي  را  فيزيكي  كليد  صفحه 
كند اما سازندگان وسايل الكترونيك مجهز 
بردن  به كار  با  لمسي  نمايش  صفحات  به 
تا  كرده اند  سعي  گوناگوني  فناوري هاي 
حد ممكن اين حس تعامل را به كاربر منتقل 
از  استفاده  راه ها  ساده ترين  از  يكي  كنند. 
كليدهاي  لمس  هنگام   (Vibration) لرزش
نيز  روش  اين  البته  كه  است  مجازي 
نمي تواند حس كاملي از لمس و فشردن يك 
كليد فيزيكي را براي كاربر به وجود آورد. 
از  استفاده  مورد  در  نيز  منفي  نكته  يك 
صفحه كليدهاي مجازي مشكل كاربران در 
درك موقعيت قرارگيري انگشت يا انگشتان 
صفحه  به  كردن  نگاه  بدون  صفحه  روي 

نمايش است. 
اليه  يك   Tactile Layer فناوري  در 
صفحه  لمسي  اليه  روي  شفاف  و  مسطح 
دريافت  با  اليه  اين  مي گيرد.  قرار  نمايش 
به  كليدهايي  و  داده  شكل  تغيير  فرمان، 
نمايش  صفحه  روي  برجسته  صورت 
همانند  مي تواند  كاربر  و  مي شوند  ظاهر 
كند  لمس  را  آنها  معمولي  فيزيكي  كليدهاي 

و فشار دهد. اين پوشش خود از چند اليه 
تشكيل شده است؛ اليه فوقاني از يك پليمر 
سوراخ  تعدادي  است.  شده  ساخته  شفاف 
بسيار ريز (Micro-Hole) اليه هاي فوقاني 
پانل را به تعدادي ميكرو كانال كه در اليه 
مي كنند.  متصل  گرفته اند،  قرار  زيرين 
شكست  ضريب  كه  مايعي  با  كانال ها  اين 
نوري اش با ماده اطرافش يكي است پر شده 
وجود  به  نور  مسير  در  اختاللي  بنابراين 

نمي آورد و كامًال شفاف ديده مي شود. 
افزايش فشار مايع موجب مي شود اين مايع 
از  و  كند  عبور  شده  ياد  شكاف هاي ريز  از 
موجب  و  آورد  فشار  پليمري  اليه  به  زير 
از  كه  مكان هايي  در  اليه  اين  كه  شود 
همزمان  و  شود  برجسته  شده  تعيين  پيش 
با  ارتباط  در  كه  كوچك  داخلي  كنترلر  يك 
پايين  و  آمدن  باال  است  دستگاه  پردازنده 

رفتن كليدها را كنترل مي كند. 
كليدها  اين  نرمي  ميزان  و  سطح  ارتفاع، 
قابل سفارشي سازي است. كليدها مي تواند 
بيضي،  مستطيل،  دايره،  نظير  شكلي  هر  به 
هر  يا  خالي  تو  حلقه  باريك،  خط  مربع، 
نرمي  ميزان  و  ارتفاع  باشد.  ديگري  شكل 

يا سختي آنها نيز كامًال قابل كنترل است. 
همــچنين ســازندگان مي توانند چند گروه 
از كليدها را در يك پانل به صورت از پيش 
حسب  بر  تا  كنند  آماده  شده  برنامه ريزي 
نياز و فرمان كاربر يا نرم افزار تنها گروهي 

از آنها برجسته و ظاهر شود. 
بسيار  نيز  سيستم  اين  انرژي  مصرف 
پايين است و كليدها پس از برجسته شدن 
مي گيرند  قرار  استفاده  مورد  كه  زماني  تا 

توان اضافه اي را مصرف نمي كنند. 
از  استفاده  امكان  ديگر،  سوي  از 
خش  ضد  و  انگشت  اثر  ضد  پوشش هاي 
نيز همانند آنچه در صفحات نمايش لمسي 
براي  مي گيرد  قرار  استفاده  مورد  متداول 
 Tactile Layer به  مجهز  نمايش  صفحات 

وجود خواهد داشت.
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مى توان تن  را به  نازطبيبان نيازمند نساخت؟
نويد گل چوبيان 

گفتار نخست
ديگر  سوى  از  و  داده  نيازمند  سو  يك  از  وجهى  چند  است  عملى  تفكر، 
آغاز.  براى  ميشود  بدل  اى  نقطه  به  غايت  در  كه  است  شخصى  پااليشى 
ما نيازمند دانش زندگى هستيم كه تا حدودى در رفتارهاى نا خداگاهمان 

نهاده شده است.
اما اين مورد در زندگى صنعتى لحاظ نشده است. پس زندگى در پيرامونى 

جديد، نيازمند بازافرينى اطالعات مى باشد.
و  رسانه  دولتها،  طرف  از  سالها  اين  در  سويه  چند  تالشى  خوشبختانه 
متخصصين به عمل آمده كه آگاهى ما را از موادغذايى پيرامونمان باالببرند. 
اگر اينچنين نبود، خدا داند كه آمار چاقى و اضافه وزن و مشكالت گوارشى 

تا به كجا باال ميرفت.  
سعى بر اين است كه از تكرار گفته شده ها اجتناب  گردد هرچند نا شدنيست 

چرا كه ما نيازمند به ياد آوردن دانسته هايمان هستيم.
هدف مى تواند رسيدن به باالترين كارايى زيستى باشد كه تعريفى جداگانه 
براى افراد دارد. پس در اين راه ما تنها كمك كننده هستيم وانتخاب شيوه 

رفتارى باشماست.
دانش زندگى :

ارزش تغذيه ى غذاهاى آماده بسيار پايين است و تنها قسمتى از نياز غذايى 
درصد  با  غذايى  مواد  شامل  كه  غذاها  از  دسته  اين  ميدهند.  پوشش  را  ما 
در  ميباشند،  صنعتى  افزدنى هاى  همچنين  و  سديم  شكر،  چربى،  از  بااليى 
طوالنى مدت احتمال ابتال به بيمارى چاقى، ديابت، مشكالت عروقى و فشار 

خون را افزايش ميدهند.
و  نمى خواهيم  حاضرى  غذاهاى  رابطه  در  خواندن  يا  و  دانستن  با  چرا  اما 
يا نمى توانيم از آنها گريز كنيم و همچنان به مصرف آنها ادامه مى دهيم؟

مستندات موجود عوارض فوق را در اينگونه از غذاها را تائيد مى كند. پس 
در يك كالم، نخوردن اين گونه از غذاهاى(پرچرب،پرشكر، پرنمك، و پر از 

طعم دهندهاى مصنوعى) بسيار بهتر از خوردن آن ها است.
بسيارى توانسته اند از خوردن اين دسته از غذاها پرهيز كنند، اما گروهى 
را  آنها  مصرف  خواهند  نمى  يا  و  اند  نشده  كار  اين  انجام  به  موفق  هنوز 
غذاهاى  خوردن  از  نميتوانيم  چرا  كه  سوال  اين  به  جواب  نمايند.  متوقف 
آنها  خوردن  به  ما  است.  ساده  كنيم  اجتناب   (Fast Food) آماده  و  سريع 

اعتياد پيدا كرده ايم.
 

2 كليشه رايج در رابطه با غذاهاى سريع و آماده :
ارزان بودن و در دسترس بودن آنها دو دليل رايج براى مصرف اين دست 
از غذاها هستند. دليل سوم كه پيشتر به بحث نشستيم، عامل لذت است كه 
ترك  يكى  داريم  رويمان  پيش  در  كه  حلى  راه  دو  است.  تغيير  قابل  كامال 
مصرف  عادت  ترك  روش  انتخاب  آنهاست.  سريع  ترك  دوم  و  تدريجى 
غذاهاى آماده و سريع با خود شخص كه اگر آن را نوعى اعتياد بدانيم مى 

توانيم شخص مبتال را معتاد تلقى نماييم. 
در گام اول، قبول اينكه به غذاهاى سريع (Fast Food)  اعتياد داريم، يكى 
از مهمترين موارد است. با اين باور ديگر نمى توانيم به زبان بياوريم كه 
غذاهاى سريع، غذاى لذت بخشى است، بلكه آنچه ما از آن به عنوان لذت ياد 

ميكرديم جز تقالى اعتياد چيز ديگرى نبوده است.
را  پرنشاط  و  سالم  زندگى   قلب  صميم  از  بايستى  واقع  به  گام،  دومين  در 
در  را  بزرگ  تغيير  براى  تالش  اين  باشيم  حاضر  و  باشيم  داشته  دوست 

شيوه زندگى  مان جارى كنيم.
مهم  عوامل  از  يكى  ها  غذا  اينگونه  بود  دسترس  در  شد  ذكر  كه  همانطور 

مصرف آنها توسط افراد در جوامع است.
اين گفتار گرچه ظريف است، اما تعداد اين گونه از رستوران ها نسبتا زياد 
و به دليل عدم وجود قوانين مناسب براى جلوگيرى از رشد روزافزون اين 
تجارت، روزانه شاهد افزايش آنها هستيم. اميد است با خواست ما دولت ها 
در اين راه قدم بگذارند وبا وضع قوانين مناسب براى كنترل سالمت مواد 
غذايى عرضه شده در جوامع، به اين مهم بيشتر بپردازند. اما اين را نبايد 
فراموش كرد كه چشم هاى يك فرد مبتال به اعتياد هم در پيدا كردن اين مواد 
و در كل اين سبك  غذايى متبحر است و طبيعتا با توجه به در دسترس بودن 
اينگونه مواد غذايى، نياز بدنى خود را تامين مى كند. تنها با چند دقيقه تامل 
و تحمل در زمان گرسنگى، به راحتى مى توان غذايى سالم تر را در محيط 
پيرامون خود پيدا كنيم. ارزان بودن هم از داليل ديگر بر شمرده شد. ممكن 
است در نگاه اول غذاهاى سريع (Fast Food) ارزانتر بنظر برسند ولى با 

كمى تحقيق مى توان نتيجه گرفت كه در واقع اينچنين نيست.
پر واضح است كه ريز مغذيها و انرژى غذا براى ما اهمّيت دارد. يك وعده 
غذاهاى سريع (Fast Food) ميتواند از 1000-250 كيلو كالرى داشته باشد 
مغذيها  ريز  نظر  از  است.  پوند  تا 8  بين 1  حداقل  آن  براى  هزينه  حدود  و 
ارزش غذاهاى سريع كمتر از دو عدد ميوه مى باشد. پس از اين منظر مى 
توان گفت اين ريزمغزيها بسيار گرانتر از ارزش واقعى آنهاست. در رابطه 
با كالرى دريافتى نيز، ميتوان آن را با يك بسته 100گرمى شكالت با خلوص 
%75(داراى 400 500- كيلو كالرى است) مقايسه كرد. از نظر ارزش غذايى 
اندازه  كه   (Fast Food) سريع  غذاهاى  بزرگ  وعده  يك  بدن،  نياز  مورد 
حدود دو عدد ميوه ريز مغزى دارد،  2-1 پوند بيشتر ارزشمند نيست. البته 
از  شده  كاسته  عمر  ارزش  و  بيمارستان  قبض  پرداختى  هزينه  مى بايست 
خودمان را هم به آن اضافه كنيم كه به اين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه 

يك  وعده غذاى سريع (Fast Food) چقدر گران تمام مى شود. 
ساده سخن آنكه:

با دريافت انرژى روزانه توسط غذاهاى سريع (Fast Food) همچنان بدن 
تغذيه و مشكالت ناشى  از آن قرار دارد و به اين نكته  شما در خطر سوءِ 
ايمان داشته باشيد كه آنچه كه ما به عنوان مواد غذايى مصرف مى كنيم، 

بسيار بر كاركرد بدن ما موثر است.

در مجالى ديگر به غذاهاى سريع (Fast Food) سالم خواهيم پرداخت.

مهمترين اثرات سوء استرس 
بر سالمت جسم 

 

كه  شود  آشكار  شما  براى  تا  مى كشد  طول  سال  چندين  گاهى 
استرس چه اثرات سوء و نامطلوبى روى جسم تان گذاشته است. 
انسان عصر حاضر الجرم در دنيايى پر از استرس و تنش زندگى 
غيرممكن  مدرن  بشر  زندگى  از  استرس  كردن  تفكيك  و  مى كند 
است. به عالوه بيشتر مواقع ارزيابى دقيق از ميزان استرسى كه 
در طول روز تجربه مى كنيم، كار دشوارى است. عوامل متعددى 
شمار  به  رئيس تان  سوى  از  كار  محيط  در  كه  تنش هايى  چون 
جر  رسيدن،  دير  و  ترافيك  در  ماندن  استرس  مى شود،  دارد 
فرزندان، عدم  مهم  امور  به  رسيدگى  و  بچه ها  با  كردن  بحث  و 
تغذيه مناسب، كمبود خواب و يا خيره شدن براى مدت طوالنى 
فاكتورهايى  شايع ترين  از  الكترونيكى  لوازم  نمايش  صفحه  به 
مى كنند  وارد  جسم  به  را  مضرى  و  مضاعف  فشار  كه  هستند 
فرد  سالمت  به  جدى  آسيب هاى  بروز  سبب  زمان  مرور  به  و 
مى شوند. استرس به شيوه هاى مختلف روى بدن تاثير نامطلوب 
و مضر مى گذارد كه مهمترين آنها عبارتند از: اعتياد به مصرف 
كربوهيدراتها؛ وقتى بدن  تحت استرس قرار مى گيرد قطعا مقدار 
مى كند.  ترشح  كورتيزول  به  موسوم  استرس  هورمون  بيشترى 
ترشح بيشتر اين هورمون سطح گلوكز خون را باال مى برد و به 
دنبال آن ولع خوردن كربوهيدراتهاى ناسالم افزايش مى يابد. اگر 
پيدا  شيرينى  و  كلوچه  خوردن  به  ميل  استرس  احساس  از  پس 
را  نياز  اين  تازه  ميوه  تكه  يك  خوردن  با  كه  كنيد  تالش  كرديد 
ارضا كنيد. با اين انتخاب كربوهيدرات بيشترى به بدنتان مى رسد 

بدون اينكه پيامد مضرى داشته باشد.

افزايش تعداد روزهاى كارى كه بيمار مى شويد به افزايش ترشح 
نيز  بدن  دفاعى  سيستم  واكنش هاى  روى  كورتيزول  هورمون 
و  ميكروبها  مقابله  براى  را  بدن  توانايى  و  مى گذارد  سوء  تاثير 
عوامل بيمارى زا كاهش مى دهد، همين امر باعث مى شود كه نياز 
شما به ماندن در خانه و استراحت كردن بيشتر شود و روزهاى 
بيشترى احساس بيمارى كنيد و به عالوه مدت زمان بهبود يافتن 
از بيمارى ها نيز طوالنى تر مى شود. به بيان ديگر استرس بيشتر 
طوالنى تر  را  عادى  و  طبيعى  جسمى  شرايط  به  بازگشت  زمان 

مى كند.

افزايش خطر ابتال به يبوست؛ ترشح بيشتر هورمون كورتيزول 
نتيجه  در  و  شده  گوارشى  بيمارى  فعاليت  شدن  كندتر  موجب 
احساس ناخوشايند و آزاردهنده يبوست را ايجاد مى كند. حركات 
دودى روده وقتى نامنظم، كند و تحت شرايط استرس زا باشند، 
در گوارش  اختالل  همچنين  و  هموروئيد (بواسير)  به  ابتال  خطر 
تغييرات  اين  به عالوه  مى شود.  تشديد  دهان  بد  بوى  ايجاد  و 
بزرگ  روده  در  سمى  مواد  تشكيل  به  منجر  مى تواند  گوارشى 
شده و در نتيجه خطر ابتال به سرطان روده بزرگ را تشديد كند.

كورتيزول  ترشح  افزايش  قلبى؛  امراض  به  ابتال  خطر  افزايش 
رابطه مستقيم با افزايش خطر مرگ ناشى از ابتال به بيمارى هاى 
قلبى و عروقى دارد. به عالوه «آدرنالين» هم كه در نتيجه استرس 
قلب  ضربان  افزايش  موجب  مى شود  ترشح  كليوى  فوق  غدد  از 
و باال رفتن فشار خون شده و مى تواند در شما احساس تخليه 

انرژى ايجاد كند.

از  مانع  آدرنالين  مكرر  ترشح  بيشتر؛  پوستى  مشكالت  بروز 
رسيدن جريان خون به پوست مى شود و همين امر موجب تشديد 
آكنه و افزايش احتمال ابتال به ساير مشكالت پوستى مانند اگزما 

مى شود.

تركيبات  و  هورمونها  تمام  زياد  تنش  از  پس  وقتى  خوابى؛  بى 
شيميايى استرسى در سرتاسر بدن منتشر مى شوند، يك خواب 
از  مى شود.  غيرممكن  تقريبا  و  دشوار  دهنده  آرامش  و  راحت 
مثل  سالمتى  مشكالت  ساير  بروز  با  خواب  كمبود  ديگر  سوى 

افزايش وزن و افسردگى توام است.

نابارورى؛ هورمون استرس وقتى به ميزان بيش از حد طبيعى در 
بدن ترشح مى شود مى تواند حتى عوارض نامطلوب روى دستگاه 
توليدمثلى بدن داشته باشد و موجب سركوبى هورمونهاى جنسى 
شود كه حاصل آن كاهش تعداد اسپرم ها (سلولهاى جنسى نر) و 
تاثير سوء، روى فرآيند تخمك گذارى و دوره هاى قاعدگى است 
كه تمام اين تغييرات مى تواند منجر به كاهش توان بارورى شود.

در پايان اين مقاله تاكيد شده است كه يكى از مهمترين راه هاى 
كاهش استرس ورزش كردن است.

يك عادت سالم براى 
كاهش استرس و خستگى 
مى گويند  عمومى  سالمت  كارشناسان 
نوع  يك  از  متعادلى  مقادير  روزانه  مصرف 
عنوان  به  مى توان  را  ويتامين  مولتى  مكمل 
در  كه  گرفت  نظر  در  مفيدى  و  سالم  عادت 

كاهش استرس موثر است. 

اين كارشناسان مى گويند اگر شما هم مانند 
يك  از  روزانه  بزرگسال،  افراد  از  بسيارى 
اين  مى كنيد،  استفاده  ويتامين  مولتى  مكمل 
قرار  خود  سالم  عادات  فهرست  در  را  اقدام 
دهيد چون بر اساس نتايج يك مطالعه جديد 
كه در نشريه تخصصى «طب روان تنى» به 
چاپ رسيده، مصرف مداوم مقادير متعادلى 
و  اضطراب  استرس،  كاهش  به  مكمل  اين  از 
سطح خستگى در طول روز كمك خواهد كرد.

اين  منزهلت،  اينترنتى  سايت  گزارش  به   
كارشناسان با تجزيه و تحليل هشت مطالعه 
روى 1300 فرد بالغ كه حداقل 28 روز متوالى 
مولتى ويتامين مصرف كرده بودند دريافتند 
افرادى كه در اين مدت از اين مكمل استفاده 
و  68درصد  درصد،   65 ترتيب  به  كرده اند 
و  اضطراب  استرس،  دچار  كمتر  درصد   73

خستگى مى شوند.

روش هايى براى 
درمان ُخرُخر كردن 

  
بزرگ  اند،  دريافته  تازگى  به  دانشمندان 
شدن غده تيروئيد سبب تنگ كردن راههاى 
بيمارى  به  ابتال  به  منجر  نهايتا  و  هوايى 
مى شود.  خواب  در  انسدادى  تنفسى  وقفه 
تحقيقات جديد دانشمندان نشان داده است، 
جراحى و برداشتن كامل غده بزرگ شده 
مى تواند  غده  اين  كردن  كوچك  يا  تيروئيد 
تنفسى»  «وقفه  بيمارى  عالئم  كاهش  به 
ُخرُخر  آن  شايع  عالمت  كه  خواب  در 
تنفسى  وقفه  كند.بيمارى  كمك  است  كردن 
جمعيت  از  درصد   20 حدود  كه  انسدادى 
يا  تنگ  طريق  هستنداز  مبتال  آن  به  جهان 

بسته شدن راههاى هوايى در زمانى كه يك 
فرد در خواب است رخ مى دهد.اين بيمارى 
اگر درمان نشود مى تواند سبب مرگ فرد 
طبق  دانشمندان  گزارش،  اساس  شود.بر 
شده  بزرگ  غده  تاثير  متوجه  تحقيقى 
بيمارى  اين  به  ابتال  بر  (گواتر)  تيروئيد 
در  خر  خر  آن  هشدارى  عالئم  از  يكى  كه 

خواب است شده اند.
بيماران  وضعيت  تحقيقى،  طى  دانشمندان 
جراحى  از  قبل  را  تنفسى  وقفه  به  مبتال 
گواتر و 8 هفته بعد از عمل بررسى كردند.

اين تحقيق نشان داد پس از برداشته شدن 
تيروئيد،  شده  بزرگ  غده  از  بخشى  يا  كل 
از  بسيارى  در  تنفسى  وقفه  بيمارى  خطر 
در  خر  خر  ميزان  و  يافته  بهبود  بيماران 
خواب اين افراد تا حد زيادى كم شده است.
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طوالنى  هاى  درمان  به  نياز  يا  و  سخت  بيمارى  اگر 
مدت داشته باشد زن و شوهر ممكن است در مواجهه 
با مشكالت به جدايى بيانديشند، اما بايد بدانيد كه اين 
شما هستيد كه كنترل نهايى رابطه تان را در دست 
داريد و تا زمانى كه خودتان نخواهيد رابطه تان تمام 
نمى شود. اين درست نيست كه فكر كنيد يك بيمارى 
روحى يا جسمى براى پايان يك رابطه دليل كافى و 
بجران  با  مواجهه  براى  راهكارها  اين  است.  موجهى 
هاى ناشى از بيمارى و زنده نگه داشتن يك رابطه ى 

سالم و پر نشاط مفيد هستند.

يكى از سخت ترين تجربه هاى زندگى مشترك وقتى 
بيمارى  يك  دچار  همسرتان  شويد  متوجه  كه  است 
توانند  مى  ها  بيمارى  است.  جسمى  يا  روحى  حاد 
معموًال  كنند.  ايجاد  زيادى  مشكالت  زوج  يك  براى 
حاد  هاى  بيمارى  با  كه  شوهرهايى  و  زن  ميان  در 
آنقدر  تنش  و  استرس  سطح  هستند  درگير  مزمن  يا 
زياد است كه تمام جنبه هاى زندگى زناشويى شان 
اهداف  است  ممكن  و  پذيرد  مى  تاثير  مساله  اين  از 
مشترك، عالقه ها، خواسته ها و نيازهاى زناشويى 
شان به مرور زمان كمرنگ شود. اگر بيمارى سخت 
باشد  داشته  مدت  طوالنى  هاى  درمان  به  نياز  يا  و 
زن و شوهر ممكن است در مواجهه با مشكالت به 
جدايى بيانديشند، اما بايد بدانيد كه اين شما هستيد 
تا  و  داريد  دست  در  را  تان  رابطه  نهايى  كنترل  كه 
زمانى كه خودتان نخواهيد رابطه تان تمام نمى شود. 
اين درست نيست كه فكر كنيد يك بيمارى روحى يا 
موجهى  و  كافى  دليل  رابطه  يك  پايان  براى  جسمى 
هاى  بجران  با  مواجهه  براى  راهكارها  اين  است. 
ى  رابطه  يك  داشتن  نگه  زنده  و  بيمارى  از  ناشى 

سالم و پر نشاط مفيد هستند:
ـ در مورد بيمارى و گزينه هاى درمانى آن تحقيق 
هاى  بيمارى  ويژه  به  ها  بيمارى  از  بسيارى  كنيد. 
روحى براى كسانى كه تخصص و آشنايى كافى با 
تصور  شما  شايد  هستند.  كننده  گيج  ندارند  بيمارى 
كنيد همسرتان تنبل، زودرنج، سرد و يا پريشان است 
اما ممكن است اين رفتارها از عالئم بيمارى او باشند. 
از روند درمانى همسرتان مطلع باشيد و اطمينان پيدا 

كنيد كه او بهترين درمان را انتخاب كرده است.
بهبودى  به  توانيد  مى  چگونه  بفهميد  كنيد  سعى  ـ 
همسرتان كمك كنيد. از پزشك متخصص او بخواهيد 
تا شما را در روند درمان از جزييات آگاه كند. شما 

اما  باشيد.  داشته  درمان  در  ويژه  نقشى  توانيد  مى 
اين مساله مانند شمشيرى دو لبه است، اگر شما به 
فقط  و  باشيد  نداشته  درستى  رفتار  همسر  عنوان 
اين  كنيد  رفتار  همسرتان  با  گمان  و  حدس  روى  از 
همسرتان  به  هم  و  شما  به  هم  تواند  مى  موضوع 

آسيب هاى جبران ناپذيرى بزند.

موضوع  اين  فهميدن  باشيد  داشته  انتظار  نبايد  ـ 
يا  شوك  هيچ  است،  بيمارى  يك  دچار  همسرتان  كه 
در زندگى تان ايجاد نكند بلكه اين موضوع  تغييرى 
در يك رابطه سالم مى تواند يك مشكل و مساله مهم 
باشد. بايد با كمك هم به آن غلبه كنيد. تنها تفاوتى كه 
اين مشكل با ديگر مشكالت زناشويى دارد اين است 
كه ممكن است همسرتان نتواند همپاى شما رفتارى 
متعادل از خود نشان بدهد و شما بايد بار بيشترى 
را براى حل آن تحمل كنيد، با اين حال مى توانيد با 

رفتار منطقى و علمى از پس اين مشكل بر بياييد.
ـ سعى كنيد مانند زمانى كه از وجود چنين مشكلى 
معموًال  كنيد.  تالش  تان  رابطه  براى  نبوديد  مطلع 
به  دارد  جسمى  يا  و  روحى  مشكالت  كه  همسرى 
خاطر استرس هاى ناشى از بيمارى احساس تنهايى 
نجات  براى  را  اش  تالش  همه  تواند  نمى  و  كند  مى 
رابطه داشته باشد. اما خوب است بدانيد كه شما مى 
توانيد با عشق حتى براى چند ساعت از با هم بودن 
كنيد.  صبورى  نيز  تنش  پر  لحظات  در  و  ببريد  لذت 
هنوز هم مى توانيد با همسرتان گفتگوهايى عاشقانه 
داشته باشد و به او اميدوارى بدهيد كه زندگى تان 
مثل هميشه خوب است و بيمارى ها با درمان تمام 
مى شوند و به رابطه تان عمق بيشترى بدهيد. روان 
شرايطى  چنين  در  كه  هايى  زوج  معتقدند  شناسان 
در  و  كنند  مى  استفاده  زياد  دارم  دوستت  جمله  از 
هم  با  كوتاه  پيام  يا  و  تلفن  طريق  از  دورى  زمان 
ارتباط مداوم دارند، آرامش بيشترى دارند و بهتر بر 

مشكالت غلبه مى كنند.
ـ به يكديگر احترام بگذاريد. شايد زندگى شما نسبت 
و  استرس  ندارند،  مشكل  هيچكدام  كه  هايى  زوج  به 
سعى  بايد  شما  اما  باشد،  داشته  بيشترى  مشكالت 
كنيد در تمام لحظات حتى در سخت ترين موقعيت ها 
احترام يكديگر را نگه داريد. اين كليدى ترين نكته در 

نجات رابطه تان است.
بزنيد  حرف  هم  با  هفتگى  يا  و  روزانه  كنيد  سعى  ـ 
خواسته  ى  شنونده  و  بگوييد  را  تان  نيازهاى  و 

نيازهاى  به  بايد  شما  دو  هر  باشيد.  همسرتان  هاى 
همسرتان بيشتر از زوج هاى معمولى توجه كنيد پس 
حرف  يكديگر  نيازهاى  ترين  جزيى  مورد  در  حتى 

بزنيد.
ـ به خودتان بيشتر توجه كنيد. بسيارى از افرادى كه 
تصور  دارند  جسمى  يا  روحى  مشكالت  همسرشان 
مى كنند رسيدن به ظاهر و يا پرداختن به عالقمندى 
هاى شخصى شان، خودخواهانه است. اما اين شما 
هستيد كه بايد انرژى زيادى براى همسرتان صرف 
اهميت  بسيار  شما  بودن  متعادل  و  سالم  پس  كنيد 
دارد. بايد به سالمت خودتان بيشتر فكر كنيد. خواب 
و  برويد  تفريح  به  كنيد،  ورزش  باشيد،  داشته  كافى 

رابطه هاى اجتماعيتان را حفظ كنيد.
همه  به  بتواند  همسرتان  باشيد  نداشته  انتظار  ـ 
از  يكى  كه  است  بدهد.درست  پاسخ  شما  نيازهاى 
شما  نيازهاى  از  بعضى  كه  است  اين  ازدواج  اهداف 
توسط همسرتان پاسخ داده شود، اما وقتى همسرتان 
در شرايط غير عادى است شما بايد انتظارات تان را 
تا بهبودى و متناسب با شرايط روحى و جسمى او 

تنظيم كنيد.

ممكن  رفتار  اين  نزنيد.  سركوفت  و  نكنيد  مذمت  ـ 
است  ممكن  بزند.  سر  شما  دوى  هر  از  است 
اثر  بر  يا  و  اش  روحى  بيمارى  بخاطر  همسرتان 
خستگى از بيمارى جسمى اش اينگونه رفتار كند و 
شما نيز ممكن است داليلى مانند خستگى براى اين 
رفتارتان داشته باشيد. اما هر دوى شما بايد بدانيد 
كه سركوفت و مذمت مى تواند نقطه شروعى براى 
بگيريد.  را  رفتار  اين  جلوى  بايد  پس  باشد  جدايى 
يادتان باشد كه هر شخص جوابگوى رفتار خودش 
است و اين موضوع كه شما در پاسخ رفتار نامناسب 
همسرتان، عكس العمل نامناسبى نشان داده ايد نمى 
تواند بهانه خوبى باشد. اگر نمى توانيد صبور باشيد 
و غر نزنيد، سعى كنيد از مشاور كمك بگيريد و يا با 

درد دل با نزديكانتان خودتان را تخليه روحى كنيد.
درس  ها  اتفاق  و  مشكالت  تك  تك  از  كنيد  سعى  ـ 
بگيريد. بعد از هر مشكل و يا كشمكشى به اين فكر 
چگونه  بيفتد  اتفاق  دوباره  مساله  اين  اگر  كه  كنيد 
دوباره  را  قبلى  اشتباهات  دهيد.  مى  نشان  واكنش 

تكرار نكنيد.
همه  مشكل  آمده  پيش  همسرتان  براى  كه  مشكلى  ـ 
خانواده است و اشتباه شما، همسرتان و يا كودكتان 

نيست.
اين يك بدشانسى است كه براى هر كسى مى تواند 
اتفاق  خودتان  براى  بود  ممكن  حتى  بيافتد.  اتفاق 
انتظار  كه  كنيد  رفتار  طورى  كنيد  سعى  پس  بيافتد. 
كرد.  مى  رفتار  همسرتان  مشابه  شرايط  در  داشتيد 
اين  دربرابر  هايى  مسئوليت  خانواده  اعضاى  تمام 
بيمارى دارند و شما نبايد تمام بار اين بيمارى را به 

تنهايى به دوش بكشيد.
ـ ممكن است در بعضى بيمارى ها نتوانيد براى بهبود 
بيمارى همسرتان كارى انجام دهيد و يا سواالت بى 
داشته  وجود  بيمارى  بهبود  ى  درباره  زيادى  پاسخ 
باشد. اما شما نبايد احساس بيهودگى بكنيد. انتخاب 
روزهاى  خودتان  حمايت  و  عشق  با  يا  شماست  با 
خوب و شيرينى براى خانواده بسازيد و يا با رفتارى 

غير منطقى مشكلى بر مشكالت خانواده بيافزاييد.
ـ نا اميدى و حزن مى تواند مانع تفكر يا رفتار منطقى 
طبيعى  است  جدى  همسرتان  بيمارى  اگر  شود. 
است كه وضعيت روحى تان بدتر از كسى باشد كه 
همسرش را از دست داده است. زيرا مشكالت شما 
ادامه دار است. شما نمى توانيد اين اندوه را به طور 
كامل از بين ببريد. اجازه ندهيد اين موضوع زندگى 

تان را مختل كند.
ـ از روان شناس، دوستانى مناسب، گروه هاى محلى 
و  تنهايى  بر  تا  كنيد  استفاده  ديگرى  كمك  هر  يا  و 
كمك  با  شما  كنيد.  غلبه  نااميدى  و  ياس  احساس 
ديگران، بيشتر به خودتان، همسرتان و خانواده تان 
كمك مى كنيد. به نيازهاى روحى خودتان به اندازه 

ى نيازهاى روحى همسرتان توجه كنيد.زندگى با يك 
كنيد  سعى  پس  كند  افسرده  را  شما  تواند  مى  بيمار 

ارتباط بيشتر و بهترى با ديگران داشته باشيد.
ـ هيچ رازى وجود ندارد. متناسب با سن كودكتان، با 
او درباره بيمارى همسرتان حرف بزنيد. شما نبايد 
علت و نوع بيمارى همسرتان را از كودك پنهان كنيد. 
در اين زمينه از پزشك همسرتان و يا مشاور كمك 

بگيريد.
ـ سعى كنيد محيطى امن براى همسرتان ايجاد كنيد. 
اگر بيمارى همسرتان روحى است و يا يك ناتوانى 
جسمى است، بايد در خانواده محيطى ايجاد كنيد كه 
خود  ناتوانى  اين  از  و  نشود  او  سرخوردگى  باعث 

احساس شرمندگى نكند.
براى  احساسى  چنين  ندهيد  اجازه  طور  همين 
همسرتان  مشكل  مورد  در  شود.  ايجاد  كودكتان 
به  و  كنيد  صحبت  روشنى  به  فرزندتان  و  همسر  با 
آنها  و  است  مشكل  يك  تنها  اين  كه  بفهمانيد  آنها 
نبايد احساس سرشكستگى كنند. سعى نكنيد بخاطر 
نامناسب  رفتار  از  كشمكش  يا  و  دعوا  از  جلوگيرى 
همسرتان  مقابل  در  فاميل  اعضاى  يا  و  دوستانتان 

كوتاه بياييد.

و  دارد  خطرناكى  روحى  بيمارى  همسرتان  اگر  ـ 
ممكن است به شما و يا كودكتان آسيبى بزند، بهترين 
راه اين است كه او را از محيط خانه دور نگه داريد 
و از مراكز مناسب براى نگه دارى استفاده كنيد.نبايد 
فيزيكى  خطرات  برابر  در  را  كودكتان  يا  و  خودتان 
قرار دهيد. زيرا ممكن است همسرتان بهبود پيدا كند 
زده  شما  به  آسيبى  اش  بيمارى  دوره  در  او  اگر  و 

باشد، هيچگاه نمى تواند خودش را ببخشد.
و  بدهد  انجام  تواند  مى  همسرتان  كه  كارهايى  ـ 
كارهايى كه از پسش برنمى آيد را دسته بندى كنيد. 
او ممكن است نتواند كارهاى خانه را انجام بدهد اما 
تكاليفش  انجام  در  كودكتان  به  بتواند  است  ممكن 
كه  دركارهايى  وجه  هيچ  به  نبايد  شما  كند.  كمك 
خودش مى تواند انجام دهد كمك كنيد. اجازه بدهيد 
همسرتان در كارها و وظايف زندگى مشاركت كند. 
احساس  هم  و  مانيد  نمى  تنها  شما  هم  روش  اين  با 

مثبتى در همسرتان ايجاد مى كنيد.
زندگى  شريك  و  همسر  شما  كه  باشد  يادتان  ـ 
دارد  ادامه  زندگى  مددكار.  يا  پرستار  يك  نه  هستيد 
و اگر درمان همسرتان طوالنى است بايد به نيازهاى 
كنيد.  فكر  نيز  كودكتان  و  خودتان  مدت  طوالنى 
از  و  برسيد  هايتان  آرزو  به  كنيد،  زندگى  بايد  شما 
رابطه  اين  قربانى  شما  ببريد.  بهره  استعدادهايتان 
داشته  خودتان  براى  نيز  نقشى  زندگى  در  نيستيد. 

باشيد و سعى كنيد به آن برسيد.
حال  در  هميشه  علم  نشويد.  اميد  نا  وقت  هيچ  ـ 
پيشرفت است و ممكن است هر بيمارى العالجى در 
آينده اى نزديك قابل بهبود باشد. ممكن است روزى 
همسرتان به زندگى عادى بازگردد. همچنين زندگى 
هر روز مى تواند چيز تازه اى براى شما داشته باشد 
كه روز قبلش حتى نمى توانستيد تصورش را داشته 
بهتر  روزهاى  منتظر  كنيد  انتخاب  توانيد  مى  باشيد. 
باشيد و يا بگذاريد بيمارى همه خانواده تان را نابود 

كند.
از  قسمتى  بدشانسى  باشيد  داشته  ياد  به  هميشه  ـ 
زندگى  در  را  آن  نوعى  به  كسى  هر  و  است  زندگى 
اش تجربه مى كند و شما و خانواده تان يك استثنا 
كنيد.  سرزنش  را  ديگران  يا  و  خود  نبايد  نيستيد. 
ممكن است زندگى برايتان سخت باشد اما شما بايد 

با داشته هايتان بهترين را براى خودتان بسازيد.
شيرين  و  تلخ  روزهاى  رابطه اى  هر  فراموش نكنيد 
تمام  بر  جانبه  يك  هاى  سختى  بگذاريد  نبايد  دارد. 
ازدواج شما سايه بياندازد. واقعيت اين است كه اگر 
دو نفر واقعًا يكديگر را دوست داشته باشند و با هم 
تالش كنند مى توانند در سخت ترين شرايط هم به 
يكديگر كمك كنند تا با هم بودنشان از جدايى شان 

ارزش بيشترى داشته باشد.  

زندگى با همسر بيمار
راهكارهايى براى همراهى با همسرى كه از بيمارى روحى يا جسمى رنج مى برد
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خيز تيم هاي ايراني براي پايان دادن به طلسم 20 
ساله، در 36 سالگي ليگ قهرمانان آسيا 

روز تاريخي فوتبال تبريز
تراكتورسازي به عنوان اولين نماينده ايران در فصل جديد 
ليگ قهرمانان آسيا به ميدان مي رود و رويارويي با الجزيره 
امارات اولين حضور اين تيم در يك تورنمنت بزرگ آسيايي 
محسوب مي شود. به همين دليل تيم تبريزي براي تيم هاي 

آسيايي يك حريف ناشناخته است

قهرمانان  ليگ  جديد  فصل  امارات،  الجزيره  و  تراكتورسازي  رويارويي  با 
آسيا رسما براي ايراني ها كه 20 سال است در حسرت قهرماني در آسيا به 
سر مي برند آغاز مي شود. آخرين بار تيم پاس تهران بود كه با پيروزي به 
يادماندني در برابر الشباب عربستان در فينال جام باشگاه هاي آسيا در سال 
1992 به عنوان يك تيم ايراني مقام قهرماني آسيا را تصاحب كرد و از آن 
تاريخ به بعد حتي تيم هاي باسابقه فوتبال ايران هم نتوانستند چنين موفقيتي 
را تكرار كنند. سپاهان در ليگ قهرمانان آسيا 2007 و تيم فوتبال ذوب آهن 
عاقبت  اما  كردند  پيدا  راه  مسابقات  فينال  به  آسيا 2010  قهرمانان  ليگ  در 
دست شان از جام كوتاه ماند تا فوتبال باشگاهي ايران همچنان در حسرت 
مسابقات  دوره  اولين  كه  سال 2002  از  ببرد.  سر  به  آسيا  بام  بر  ايستادن 
استقالل  بار)،   8) سپاهان  تيم هاي  تاكنون،  شد  برگزار  آسيا  قهرمانان  ليگ 
تهران،  پاس  و  بار)  صبا (2  بار)،  ذوب آهن (3  بار)،  پرسپوليس (4  بار)،   6)
نمايندگان  عنوان  به  بار  يك  كدام  هر  كرمان  مس  و  سايپا  فوالدخوزستان، 
ايران در ادوار گذشته اين مسابقات به ميدان رفته اند و تنها سپاهان و ذوب 
آهن تا كسب عنوان نايب قهرماني پيش رفته اند. ساير نمايندگان فوتبال ايران 
در تاريخ 10 ساله اين مسابقات محصولي جز ناكامي درو نكرده اند. امسال 
به  استقالل  برتر،  ليگ  گذشته  فصل  قهرمان  عنوان  به  سپاهان  تيم هاي  هم 
ليگ  دوم  مقام  كسب  با  تبريز  تراكتورسازي  و  حذفي  جام  قهرمان  عنوان 
با  صبا  و  دارند  حضور  مسابقات  اين  گروهي  مرحله  در  قبل،  فصل  برتر 
شكست برابر الشباب امارات در مرحله پلي آف از حضور در مرحله گروهي 
اين مسابقات محروم شد. تراكتورسازي تبريز از ساعت 16:30 امروز در 
ورزشگاه يادگار امام تبريز به مصاف يكي از تيم هاي متمول اماراتي مي رود 
تا بلكه در جشن 36 سالگي اين مسابقات به روند ناكامي تيم هاي ايراني در 

ليگ قهرمانان آسيا خاتمه بدهد. 

اولين حضور آسيايي 
قهرمانان  ليگ  جديد  فصل  در  ايران  نماينده  اولين  عنوان  به  تراكتورسازي 
اين  حضور  اولين  امارات  الجزيره  با  رويارويي  و  مي رود  ميدان  به  آسيا 
تيم  دليل  همين  به  مي شود.  محسوب  آسيايي  بزرگ  تورنمنت  يك  در  تيم 
تبريزي براي تيم هاي آسيايي يك حريف ناشناخته محسوب مي شود و همين 
موضوع مي تواند برگ برنده توني اوليويرا، سرمربي موفق اين تيم در ليگ 

را  بزرگي  تحول  كه  تراكتورسازي  پرتغالي  سرمربي  باشد.   آسيا  قهرمانان 
تجربگي  كم  گرفتن  نظر  در  بدون  كرده،  ايجاد  تيم  اين  سياق  و  سبك  در 
بازيكنانش نگاه خوشبينانه اي به اولين حضور آسيايي تراكتورسازي دارد و 
معتقد است تماشاگران تبريزي مي توانند اولين برد اين تيم در ليگ قهرمانان 
آسيا را جشن بگيرند: «ما اولين بازي  خود را در ليگ قهرمانان آسيا انجام 
مي دهيم و به همين دليل بازي مقابل الجزيره براي همه هواداران و بازيكنان 
ما رخداد تازه اي است. اين بازي امتحان سختي براي ما محسوب مي شود اما 
باعث نمي شود كه انگيزه مان را از دست دهيم. اگر در اين بازي پيروز شويم، 
بايد جشن بگيريم و شادي كنيم. البته مي دانيم كه حريف نقاط قوتي دارد كه 
مي تواند براي ما مشكل ساز شود. به همين دليل سعي مي كنيم كه با قدرت 
تيمي خود نقاط قوت حريف را خنثي كنيم. سعي مي كنيم كه بازي را روي 
زمين پيش ببريم ولي اگر در روند مسابقه مشكلي پيش بيايد، از روش هاي 
ديگري هم استفاده مي كنيم. مطمئنم همه بازيكنان مي دانند كه نتيجه  بازي از 

هر چيزي مهم تر است.» 

گربه سياه تيم هاي ايراني 
الجزيره امارات كه در فوتبال امارات با لقب عنكبوت شناخته مي شود يكي از 
تيم هاي پولدار امارات است كه توسط شيخ منصور بن آل زايد، سرمايه دار 
معروف عرب و مالك باشگاه منچستر سيتي انگليس اداره مي شود. الجزيره 
امارات از سال 2009 تاكنون حضور مستمري در ليگ قهرمانان آسيا داشته 
بوده  مسابقات  اين  در  ايران  نمايندگان  سرسخت  رقباي  از  يكي  همواره  و 
است. صبا، سپاهان و استقالل (2 بار) از جمله نمايندگان ايران هستند كه با 
اين  خورده اند.  مشكل  به  الجزيره  مقابل  همواره  و  بوده اند  همگروه  تيم  اين 
تيم در مرحله گروهي فصل قبل ليگ قهرمانان آسيا هم با استقالل همگروه 
تيم  عنوان  به  تهران،  در  تساوي  و  قطر  در  صفر  بر  يك  برد  از  پس  و  بود 
سرگروه راهي مرحله بعد شد. تيم اماراتي اين بار تحت شرايط خاصي مقابل 
يكي ديگر از نمايندگان فوتبال ايران قرار مي گيرد. الجزيره در حال حاضر با 
10 پيروزي، 4 تساوي، 2 شكست، 36 گل زده و17 گل خورده در مكان دوم 
جدول ليگ فوتبال امارات ايستاده و 6 امتياز كمتر از العين دارد. اين تيم در 
آخرين بازي خود در ليگ امارات با نتيجه 4 بر يك الظفره را شكست داده و 
با روحيه اي مضاعف به تبريز آمده است. لوئيس ميال، سرمربي اسپانيايي 
الجزيره كه يك هفته قبل جاي آبل براگاي پرتغالي را در اين تيم گرفته براي 
محكم كردن جاي پايش در تيم اماراتي پا به مسابقه امروز خواهد گذاشت و 
تالش مي كند با برنده شدن در برابر تراكتورسازي، رضايت مالك ثروتمند 
باشگاه الجزيره را جلب كند. لوئيس ميال در كنفرانس مطبوعاتي قبل از بازي 
هم با صراحت در اين خصوص صحبت كرد و گفت: «مربي قبلي تالش هاي 
آن را  زيادي براي اين تيم انجام داده بود ولي ما فلسفه جديدي داريم كه 
در برابر تراكتورسازي پياده مي كنيم. تراكتورسازي براي اولين بار در ليگ 
قهرمانان آسيا حضور پيدا كرده و مطمئنا انگيزه هاي زيادي خواهد داشت 
براي  را  باشگاه  مديران  عملكردم  با  كه  مي كنم  را  تالشم  تمام  شخصا  اما 
ابقايم راضي كنم.» تراكتورسازي بعد از بازي امروز در برابر الجزيره 22 
در  را  الشباب  و 13 فروردين 92  مي رود  الجيش  مصاف  به  قطر  در  اسفند 
عربستان مالقات مي كند. تراكتورسازي در هفته اول دور برگشت مسابقات 

مرحله گروهي هم در تبريز به مصاف الشباب عربستان مي رود.

ورزش
ايران قهرمان قاطع كشتى آزاد 

كشتى گيران كشورمان با نتايج بى سابقه همه حريفان خود را 
شكست دادند

پس از نايب قهرمانى تيم ملى كشتى فرنگى ايران در رقابت هاى 
رقم  روسيه  مقابل   2 بر   5 شكست  با  كه  تهران  جهانى  جام 
نمايش  خادم  رسول  رهبرى  به  ايرانى  آزادكاران  خورد، 
كشتى  برخالف  كردند.  آغاز  رقابت ها  اين  در  را  مقتدرانه اى 
پا  شده اش  شناخته  چهره هاى  از  بسيارى  بدون  كه  فرنگى 
چهره هاى  اكثر  خادم  رسول  بود،  گذاشته  مسابقات  اين  به 
روى  را  بودند  حاضر  المپيك  در  كه  آزاد  كشتى  نام  صاحب 
و  پرشور  استقبال  باعث  موضوع  همين  و  فرستاد  تشك 
بى نظير تماشاگران از رقابت هاى كشتى آزاد شد. حضور بيش 
در  شركت كنندگان  همه  آزادى  ورزشگاه  در  نفر  هزار   12 از 
مربيان  شد  باعث  و  بود  واداشته  حيرت  به  را  مسابقات  اين 
تيم هاى روسيه و آمريكا اعتراف كنند كه چنين جوى را در هيچ 
در  كشتى  جهانى  جام  پرشور  برگزارى  نديده اند.  دنيا  كجاى 
تهران به دستمايه اى براى نجات اين رشته باستانى از حذف 
از بازى هاى المپيك تبديل شد. سايت فيال در همين راستا به 
و  كرد  اشاره  ايرانيان  نزد  در  كشتى  انگيز  شگفت  محبوبيت 
نوشت: «برگزارى جام جهانى كشتى در تهران فرصتى طاليى 
براى اين ورزش است تا جذابيت هاى خود را به كميته بين المللى 
نخست  ورزش  كشتى  كند.  ارائه  المپيك  در  بقا  جهت  المپيك 
به  رشته  اين  در  ايرانى  ورزشكار  ميليون ها  و  است  ايرانيان 
فعاليت مشغول هستند. از نظر ايرانيان كشتى يك مبارزه كامل 
احترام  مى شود.  رعايت  كامال  اخالقى  اصول  آن  در  كه  است 
در  مردانگى  رعايت  و  پيروزى  زمان  در  فروتنى  حريف،  به 
شكست كه جزو اصول ورزش كشتى هستند، درست همانند 
آورده  نيز  المپيك  بازى هاى  تاريخچه  در  كه  است  اصولى 
شده اند.» سايت فيال در ادامه اين گزارش به اقدامات نمادينى 
از  جلوگيرى  به منظور  تهران  جهانى  جام  در  كه  كرده  اشاره 
شده  انجام  المپيك  بازى هاى  از  كشتى  شدن  گذاشته  كنار 
حاضر  كشور   14 از  شركت كننده  كشتى گيران  تمامى  است:« 
در جام جهانى تهران از جمله ايران و آمريكا دست در دست 
هم دادند تا در حركتى سمبليك نشان دهند كه ورزش به دور 
از هرگونه مشكل سياسى و فرهنگى است. براى حمايت از اين 
و  پارسى  زبان  به  آن  در  كه  بود  شده  تهيه  بنرهايى  حركت 
انگليسى نوشته شده بود: المپيك بدون كشتى؟ هرگز، هرگز.» 

باروس: ما كشتي گيران اجازه نمي دهيم 
تا كشتي را از المپيك حذف كنند

جردن باروس قهرمان امريكايي 74 كيلوي كشتي آزاد جهان 
المپيك  مسابقات  از  كشتي  كه  كند  باور  نمي تواند  المپيك،  و 
او  براي  كشتي  بدون  المپيك  تصور  حتي  و  مي شود  حذف 
تهران  جهاني  جام  سوم  عنوان  كسب  از  پس  او  است.  سخت 
درباره اين رقابت ها گفت: نتيجه بدي نگرفتيم هر چند كه شايد 
مي توانستيم بهتر از اين عمل كنيم و در فينال حضور داشته 
صادق  با  رويارويي  درباره  امريكا  سال  ورزشكار  باشيم. 
حرفه يي  و  موفق  كشتي گيري  صادق  كرد:  عنوان  گودرزي 
من  است.  بوده  نفس گير  من  براي  هميشه  او  با  مبارزه  است، 
براي صادق جز احترام چيز ديگري ندارم. دارنده مدال طالي 
كشتي  گفت:  المپيك  از  كشتي  حذف  درباره  المپيك  و  جهان 
جهان  تمام  در  ورزشي  رشته  اين  است؛  من  زندگي  و  عشق 
را  كشتي  تا  نمي دهيم  اجازه  كشتي گيران  ما  و  دارد  طرفدار 
حذف كنند. المپيك بدون كشتي غيرقابل تصور است. باروس 
بسيار  احساس  گفت:  وي  از  ايراني  هواداران  استقبال  درباره 
قشنگي بود كه توانستم مردم را با خودم همراه كنم؛ در مجموع 
از اينكه در ايران بودم، احساس خوبي دارم. از اينكه در ايران 

حمايت شدم خيلي خوشحالم.

مجرمان المپيكى تاريخ چه 
كسانى هستند؟

دليل  به  روزها  اين  كه  المپيك  معلول  قهرمان  پيستوريوس،  اسكار 
كشتن همسرش در جلسات دادگاه حاضر مي شود، تنها ورزشكار 
خبرگزاري  گزارش  به  است.  شده  دادگاهي  كه  نيست  المپيكي 
آسوشيتدپرس، پنج ورزشكار معروف المپيكي ديگر هم هستند كه 
حوادث  اخبار  صدر  در  و  شده  حاضر  دادگاه  در  مختلف  داليل  به 

دنيا قرار گرفته اند. 

ماريون جونز: 
يكي از ورزشكاران بزرگ رشته دووميداني در المپيك 2000 سيدني 
از  بعد  سال   8 اما  كند  كسب  را  نقره  دو  و  طال  سه  شد،  موفق  كه 
زندان تگزاس سر درآورد. سريع ترين زن سابق جهان مجبور شد 
مدال هاي  تمامي  نيروزا  مواد  از  استفاده اش  شدن  مشخص  از  پس 
المپيك خود را به كميته  بين المللي المپيك پس دهد. جونز از مارس 

تا سپتامبر 2008 به زندان محكوم شد. 

تيم مونت گومري: 
مونت گومري در سال 2002 سريع ترين مرد جهان بود و در المپيك 
اما  رسيد  طال  مدال  به  متر  صد  در  چهار  ماده  در  سيدني   2000
آزمايشگاه Bay area چندي بعد دوپينگ او را محرز اعالم كرد و 
در نهايت ركورد 9.078 ثانيه او در ماده 100 متر از كتاب ركوردها 
چك  رسوايي  در  دخالت  دليل  به  بعدها  مونت گومري  شد.  پاك 
بالمحل به ارزش 5 ميليون دالر و نگهداري هروئين در منزلش به 

10 سال زندان محكوم شد. 

تونيا هاردينگ: 
در  نمايش  اسكيت  رشته  در   1994 زمستاني  المپيك  در  هاردينگ 
آغاز  از  قبل  هفته ها  مي شد  گفته  كه  بود  آمريكا  تيم  عضو  حالي 
المپيك به نانسي كريگان، رقيبش براي كسب مدال طال حمله كرده 

است. در نهايت مشخص شد، هاردينگ به گروهي از جمله همسر 
نانسي  به  جهان  قهرماني  مسابقات  از  قبل  تا  كرده  كمك  سابقش 
كريگان، رقيبش حمله و او را مصدوم كنند. كريگان در المپيك پس 
از رفع مصدوميت مدال نقره گرفت و هاردينگ به مقام هشتم رسيد 

و سپس براي هميشه از ورزش محروم شد. 

بروس كيمبال: 
تخته 10  از  شيرجه  رشته  در  لس آنجلس  المپيك 1984  در  كيمبال 
متر به مدال نقره رسيد. او 4 سال بعد زماني كه آماده المپيك 1988 
سئول مي شد، در حالي كه تعادل نداشت به نوجواناني در مدرسه 
جرم  به  نهايت  در  كيمبال  كشت.  را  نفر  دو  و  كرد  حمله  هيلزبورو 
شيرجه در حالت مستي و كشتن دو نفر به 17 سال زندان محكوم 

ولي در سال 1993 پس از 5 سال از زندان آزاد شد. 

گاي دروت: 
شد.  دادگاهي  سال 2005  در  المپيك 1976  در  مانع  با  دو  قهرمان 
دادگاه پاريس او را به دليل گرفتن پول از شغل هاي جانبي دولتي در 
برنامه ساخت وسازها بين سال هاي 1982 تا 1990 به 15 ماه زندان 
محكوم كرد. اين دونده پس از بازنشستگي به سياست روي آورد و 
در اين عرصه به فعاليت پرداخت. هر چند ژاك شيراك، رئيس جمهور 

سابق فرانسه او را به دليل خدماتش به ورزش بخشيد. 
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از لنگ حمام 
تا... سماور

امير يزدجردي

گذر زمان همه چيز و همه كس را دگرگون 
مي كند و دائما بازي تازه يي پيش پايت 
گاه  بازي هاي  اين  بازنده  مي گذارد. 
هستند كه از  خطرناك بي گمان كساني 

اين «گذر» هيچ نمي آموزند.

هر كه ناموخت از گذشت روزگار
هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار

از  مي برند  گمان  كه  آنان  حتي  اينكه  شوربختي 
قوانين  و  آموخته اند  بسيار  روزگار»  «گذشت 
با  مقابله  در  هم  باز  مي دانند،  نيكي  به  را  بازي 
بعضي نابساماني ها و ناهنجاري ها دست بسته و 
اسير مي نمايند.چرا كس يا كساني يافت نمي شوند 
ورزشگاه ها  بر  حاكم  نابسامان  فرهنگ  داليل  تا 
و  كرده  بررسي  را  جامعه)  آن  از  قبل  البته  (و 
بگذارند؟به  پاي  پيش  درمان  و  درست  راهكاري 
ياد دارم در دوران نوجواني و جواني كه عالوه 
بر فوتبال به تماشاي كشتي و واليبال هم مي رفتم 
از  كه  بود  فوتبال  استاديوم هاي  در  تنها  و  تنها 
مي شدم.  عرق  خيس  زننده  و  زشت  حرف هاي 
و  ركيك  گمانم  به  روزگار  آن  كه  حرف هايي 
دست  اين  از  شعارهايي  مي آمدند،  مشمئزكننده 

بود:
گرفته»  پول  «داور  حموم»...  «لنگ  نامرد»...  «تاج 

و...!
امروز مي پندارم چه «جنتلمن هايي» در استاديوم 

نمي دانسته ايم!  را  قدرشان  ما  و  داشتند  حضور 
فوتبال  دور  گذشته هاي  در  كه  آنچه  تمام  اما 
رخ داد و برايم سخت عذاب آور بود از انگشتان 
كه  بود  روزي  آن  نمي كند.يكي  تجاوز  دست  يك 

همايون بهزادي فوروارد تيم پرسپوليس با مهدي 
لواساني مدافع استقالل دست به يقه شدند و در 
مقابل خيل جمعيت، يك دعواي «چاله ميدوني» راه 
انداختند. ديگري روزي بود كه محمود خوردبين 
گل تساوي پرسپوليس مقابل استقالل را به ثمر 
رساند و زنده ياد حاج ابوالحسن راي به مردودي 
از  پرسپوليس  دروازه بان  اصلي،  عزيز  داد،  گل 
تميز  و  تر  متر  صد  دوي  يك  ميدان  سوي  آن 
نواخت  داور  گوش  به  وحشتناكي  سيلي  و  رفت 
كه  صحنه يي  سومين  ماند.  نيمه تمام  مسابقه  و 
عادي  بسيار  روزها  اين  است  باقي  خاطرم  در 
علي  مي شود!  محسوب  مسابقه  جزو  و  مي نمايد 
جباري در مقابل يك تيم خارجي مورد توهين و 
گرفت  قرار  جايگاه  روبه روي  تماشاگران  دشنام 
مي گريست  سختي  به  كه  حالي  در  آسيمه سر  و 

ميدان مسابقه را ترك كرد و...
و  كمترين  كه  آمده  فوتبال  اين  سر  بر  چه  حاال 
فحش هاي  بردن  كار  به  حادثه اش  كوچك ترين 
و  بازيكن  و  داور  به  توهين  و  «چارواداري» 

اينكه  است؟شوربختي  و...  مقابل  تماشاگر 
سردمداران باشگاه هايي كه معلوم نيست به چه 
دليل واژه «فرهنگي» را يدك مي كشند آتش بياران 
داوري  دپارتمان  رييس  يكي  اين  هستند.  معركه 
ديگري  آن  و  مي دهد  لقب  تباني گرها»  را «رييس 
وقت  اسرع  در  كميته  فالن  اتاق  كه  مي كند  وعده 
بر سر اعضايش فرو ريزد و...!به واقع در فوتبال 
كه  هنگفتي  پول هاي  جز  ما  حرفه يي  اصطالح  به 
آن هم بي حساب و كتاب اين سو آن سو مي شود، 
يكي  نمي شود.  ديده  «حرفه يي گري»  هيچگونه 
فوتبال،  اين  بخش هاي  غيرحرفه يي ترين  از 
مي كنند  خيال  هم  هنوز  كه  هستند  تماشاگراني 
يك  مي آيند!آيا  شمار  به  دنيا  تماشاگران  بهترين 
شير پاك خورده پيدا نمي شود، از اين هواداران 
بنگر  مگر  كه  بپرسد  سپاهان  اصفهاني  شوخ طبع 

و رحمتي و حيدري ارثيه پدري باشگاه بوده اند 
كه حاال به خاطر ترك سپاهان بايد با ركيك ترين 
خوش غيرت  آدم  يك  شوند؟آيا  رودررو  الفاظ 
پيدا نمي شود؛ از تماشاگران غيور تبريزي سوال 
كند كه امير قلعه نويي به كدامين گناه بايد مورد 
او  آيا  گيرد.  قرار  شما  فحاشي  و  نفرت  و  خشم 
بدكاري كرده كه توانسته است براي اولين بار در 
آسيايي  سهميه  تراكتورسازي  براي  تاريخ  طول 
بگيرد؟... و اما در اين ميان دوست خوب ما عادل 
فردوسي پور هم جايگاه ويژه يي پيدا كرده است 
شعارهايي  او  عليه  يا  له  فوتبال  تماشاگران  و 
حكايت  اين  مقصر  مي دهند.  سر  استاديوم ها  در 
البته به گمان من خود عادل است كه حاشيه هاي 
پرمحتواي  برنامه  وارد  را  فوتبال  زنكي»  «خاله 
نود كرد و از ارزش هاي انكارناشدني اين برنامه 
در  روزها  اين  آنچه  كه  افسوس  و  كاست.دريغ 
به  آرام  آرام  مي دهد،   رخ  فوتبال  استاديوم هاي 
كشتي، بسكتبال و واليبال هم كشيده مي شود ... 

تا فرصتي ديگر.

ورزش

چاپ آگهى در هفته 
نامه پرشين  بازار 
كار را وسيع تر و 
مشتريان شما را  

بيشتر مى كند!
02071936692  
07811000455
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جدول ويژه جدول عادي

 افقي:
١ - تفحص و تجسس – تلفنخانه

ــاق و  ــاهزاده – چ ــاري – ش ٢- ج
شكمو

ــهرآورد –  ــال، فرصت – ش ٣- مج
فاني

٤- بخشش – نام آذري – منشي – 
ضمير اشاره به نزديك

از   – ــا  ويتنامي ه ــاد  اعي از   -٥
ــين  ماش ــتاني –  باس ورزش  ادوات 

خاكبرداري
٦- راننده كشتي – ستمكار – دهان

ــياه – زبان  ــخن – قاره س ٧- هم س
كشيدن به بستني

٨- ظرف آبخوري – ماه پرتاب كردني! 
ــي نمازهاي  ــه به معن ــع نافل – جم

مستحبي
٩- مقابل حاشيه – جمع مشهور – 

اقيانوس ساكت
١٠- خشكي – با وقار – دستبرد به 

غذا
ــتمين ماه  ــه دادن – هش ١١- هدي

ميالدي – رود فرانسه
ــاري اعيان –  ــو گرفتن – بيم ١٢- خ

شهر برج طغرل – جنس، گروه
ــهيد –  ١٣- پارچه كم عرض – گل ش

چادر، خيمه
١٤- لقمه شتري – فرياد بلند – زاپاس 

خودرو
ــوخت  س  – ــي  مجلس ــذاي  غ  -١٥

خودروهاي سنگين
 عمودي:

١ - جهانگرد معروف و كاشف امريكاي 
ــر ٢/٥٤  ــاس طول براب جنوبي – مقي

سانتيمتر
٢- نوازش – واحد مايعات – خودداري 

از پرداخت وجه چك يا برات
٣- ثروتمند – گاز كمياب – 

نژاد روسي
ــه – حرف  ــداي بچ ٤- ص
سوم يوناني – ابر كم ارتفاع 

– غربال
ــان  ــب باركش – نش ٥- اس

دادن – خمره بزرگ
ــاالي فرنگي – حاجت  ٦- ب
ــاي محلي  ــواع مرباه – از ان

گيالن
ــير –  ٧- دعاي زيرلب – اس

ديرنشين
٨- تارمي – عضو تنفس – 

مركز نروژ
ــث – صداي  ــت، باع ٩- عل

ــه يا چيني –  برهم خوردن فلز، شيش
دانه نهانزا

ــتان  ــهري در اس ــير – ش ١٠- سردس
كرمان – حرف مفعولي

ــو – نم پس  ــوار گيس ــدم – ن ١١- گن
نمي دهد

ــقف خانه – مرواريد – باركش  ١٢- س
شهري – مكر

ــورمان  ١٣- چوپان – جزيره اي در كش
– ندا دهنده

١٤- هواي گرفته – فدراسيون فوتبال 
– پدر شعر فارسي

ــادار امام  ــدرت و نيرو – يار وف ١٥- ق
حسين عليه السالم

 افقي:
 – ــي  نظام ــج  گن ــج  پن از  ــي  يك  - ١
هنرپيشه، كمدين، كارگردان، دوبلور و 

نويسنده امريكايي
ــتاري كند و  ٢- زني كه از كودك پرس
ــارت دهنده –  او را پرورش دهد – بش

پيچ و تاب پيدا كرده
٣- از توابع نايين – دشنامگو – نيرو

ــاموئل بكت –  ــن – اثر س ــد زي ٤- نم
دستوري – نوعي روانداز تابستاني

ــب – جامه  ــع مكت ــه – جم ٥- تپانچ
نازك

ــرمربي  ٦- نوعي نان – نام ميثاقيان س
آلومينيوم هرمزگان – دهان

ــخص – برادر  ــود ش ــم – خ ٧- مراس

مرگ!
ــيخ  ــه س ــه ب ــوراك ك ــي خ ٨- نوع
مي كشند و روي آتش كباب مي كنند 
ــي گل  ــن – نوع ــين برهم – همنش

خوشبو
ــقا – پيوند  ٩- خو، طبيعت – مرغ س

ازدواج
ــت – جمع ناسك  ١٠- همان يك اس

– الك پشت كارتوني
١١- شركت سوئدي سازنده تريلي و 

كاميون – هادي – دو يار بلندقد!
١٢- ناسيونال – نوعي شتر – پسوند 

نسبت – طالي قالبي
ــر  ــه – نقل كننده – همس ١٣- كلم

پيامبر اكرم (ص)
ــتي – از  ــر دش ــتانه – كبوت ١٤- آس

صفات باريتعالي
ــركت رنو – از  ــودرو مدرن ش ١٥- خ

گياهان دارويي
 عمودي:

ــرن (١٣٩١) –  ــر فيلم ميگ ١ - بازيگ
دوستي

ــر – كرم  ــي – خنج ــراغ درياي ٢- چ
حشره

ــر خفته –  ــگ – زير س ــي دي ٣- نوع
صفت

٤- تيم فوتبالي در ليگ برتر كشورمان 
ــي –  ــرج جدول ــده – ب – پرورش دهن

خطاب بي ادب
ــي ژالتيني براي  ــتاره – پوشش ٥- س

دارو – نفس چاق
ــت – پدر خليل اهللا – از  ٦- آواي درش

جزاير جنوب ايران
٧- ظرف روغن – نظري – لباس شنا

٨- عجله – گاو تبتي – نويسنده
ــد استان  ٩- خانه هاي ريز عكس – س

مركزي – مدافع تيم بايرن مونيخ
ــازي معروف هندوان – مردمك  ١٠- ب
از  ــه اي  درختچ  – ــم  چش

تيره سماقيان
١١- بسيار دانا – پشت سر 

هم – باران كم
١٢- قصد – قوم ايراني – 
ضمير اشاره به جاي دور – 

گروه هاي مردم
پرنده اي   – ــنونده  ش  -١٣

خواننده – سم
١٤- واژه پرسش – بعد از 

امروز – گرايش ها
در  ــي  كوه ــته  رش  -١٥
جنوب شهر تبريز – شاعر 
ايراني سده ١١ و هم عصر 
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: اين هفته فرد مورد عالقه تان خيلى 
حساب  تان  انسانى  و  مهربان  اخالق  و  رفتار  روى 

ميكند.
اگر دليل خستگى و مشغله و غيره ، اين رفتار تغيير 
كند مسلما“ اين روابط را بهم ميريزد ، روحيه كمك 
در شما بسيار باالست و هميشه براى يارى دادن به 

محتاجان و اطرافيان آماده هستيد.
اى  عده   ، تعبير  سوء  يا  و  اشتباه  بدليل  ميان  اين  در 
تصميم ميگيرند ديگر دست يارى به سوى كسى دراز 
نكنند كه مسلما“ صحيح نيست ، پايان هفته پر مشغله 

اى خواهيد داشت.
� ارديبهشت ماه: 

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

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

بسيار خوشحالتان خواهد كرد.
� خرداد ماه: 

اين  متولدين  از  آشنايان  و  دوستان  و  عزيزان  توقع 
تنها  اى  روحيه  چنين  البته   ، است  زياد  هميشه  ماه 
بدليل امكانات و فداكاريهاى متولدين اين ماه بوجود 

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

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

اين هفته بعضى ها نسبت به شما حسادت ميكنند و 
شما  خلقى  خوش  و  درايت  اما  ورزند  مى  كينه  حتى 
باالخره اين فضا را تغيير ميدهد ، ادب و متانت شما 
به كمكتان مى آيد تا از شرايطى سخت و طاقت فرسا 

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

عبور ميكنيد.
� مرداد ماه: 

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

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

خود را بنگريد.
� شهريور ماه: 

شرايط فعلى خود را در محيط كار حفظ كنيد ، تغيير 
و تحول در اين مقطع زمانى براى شما مفيد نيست.

با افراد خانواده بحث و جدل نكنيد چرا كه ممكن است 
باعث دلخورى يكى از آنها شويد ، كمى قرار و آرام 
آرامش  به  تا  نكنيد  عجله  كارها  در  و  باشيد  داشته 

الزم دست يابيد.
مى  بر  برايتان  را  شما  اشتباهات  كه  كسى  به  نسبت 
شمارد نه تنها ناراحت نميشويد بلكه به نتايج جالبى 

هم دست ميابيد.
� مهر ماه: 

اين هفته اجازه ندهيد برخى مسايل شما را آزار دهد 
، برخى كارهاى شما متوقف شده است ولى در اين 
خواهيد  آنها  انجام  براى  بيشترى  توان  و  بنيه  هفته 

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

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

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

از دوستان و خانواده خود انتظار داريد.
خود  پروردگى  ناز  درباره  و  بگذاريد  عقب  قدم  چند 
كمى بينديشيد ، اگر چنين نكنيد يك مشكل بزرگ در 
خودتان  اشتباه  و  خطا  نتيجه  آن  و  شماست  انتظار 

است.
� آذر ماه: 

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

مشكالت در سراشيبى قرار خواهيد گرفت.
اين هفته زمان مناسبى است كه مسايل اقتصادى را 

در نظر بگيريد و به آينده توجه كنيد ، اگر در اين هفته 
طرح آينده خود را مشخص نكنيد بعدا“ عقب خواهيد 

ماند.
� دى ماه: 

افرادى را به منزلتان دعوت نماييد كه ارزش دوستى 
شخصى  همراه  به  است  ممكن   ، دارند  شما  براى  را 
به  هميشه  كه  شخصى   ، باشيد  داشته  سفرى  عزيز 
عالقمند بوديد ، اين هفته زمانى بسيار مساعد براى 
محسوب  تان  عالقه  مورد  شخص  به  عالقه  ابراز 

ميشود.
� بهمن ماه: 

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

تدريجى خود را طى كنند.
ميزنند  رقم  برايتان  را  ها  بهترين  تقدير  و  سرنوشت 
مواظب  و  بپرهيزيد  دروغگويى  از  هفته  اين  در   ،
شود  تمام  ضررتان  به  بعدها  كه  نزنيد  حرفى  باشيد 
، در مورد هر كارى ابتدا مشورت نماييد در غير اين 
صورت با هزينه هاى سرسام آورى مواجه خواهيد 
شد ، قطعا“ مايل نيستيد چنين باليى سرتان بيايد پس 

هوشيار و آگاه باشيد.
� اسفند ماه: 

اين هفته براى شما به منزله وفور و نعمت و فراوانى 
خيالى  با  ميتوانيد  هفته  اين  در   ، ميشود  محسوب 
راحت به همراه همسرتان به ديدار ديگر شهرها برويد 
، حقيقتا“ چنين سفرى آن چنان به رابطه شما دو نفر 
استحكام ميبخشد كه حتى تصورش را هم نميكرديد.

جدول و سرگرمى

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

خدمات ترجمه ديلماج
ترجمه انواع مدارك رسمى، دانشگاهى، پايان نامه، متون ادبى
ترجمه : صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات 

مدرسه و دانشگاه، سند مالكيت، سند خانه و ...

تايپ متون فارسى و انگليسى
020 7433 2516
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IKB Travel & Tours, 230 Edgware Road, London, W2 1DW All Prices are from & subject to availability and change.

74553

Travel &Tours LTD to the middle east
Cheapest flights

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

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Return
f r  £486

Gulf
Air

Call us now or book online
& c harges

A i r

Tehran

I ran

Direct

f r  £386
i nc luding al l  tax

Return

Shiraz

i nc luding al l  tax
& c harges

I ran
Air

f r  £389
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Oman
Air

f r  £413
Return

Mashad

i nc luding al l  tax
& c harges

Qatar
Airways

f r  £487
Return

Dubai

i nc luding al l  tax
& c harges

Gulf
Air

f r  £405
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £386
Return

Tabr iz

i nc luding al l  tax
& c harges

Tur k i sh
Air l ines

f r  £470
Return

Baghdad

i nc luding al l  tax
& c harges

E t ihad
Air l ines

f r  £639
Return

Tehran

i nc luding al l  tax
& c harges

Bus iness
Class

f r£1038
Iran Air

Return



تنها صداهاى 
متفاوت مى مانند 

  

اگر قرار باشد در تاريخ موسيقى ايران فقط نام 
چند شخصيت ماندگار و تاثيرگذار را نام ببريم، 
خواهد  آن ها  از  يكى  بنان  غالمحسين  بى شك 
كه  ماندگارى  ترانه هاى  با  كه  خواننده اى  بود. 
نسل  چهار  موسيقايى  حافظه  در  سال ها  خواند 
اسفند   8 گرفت.  جاى  سرزمين  اين  مردمان  از 
سالگشت  هفتمين  و  بيست  با  بود  مصادف  ماه 
غالمحسين  ماندگار.  خواننده  اين  گذشت  در 
ديده  تهران  شهر  در   1290 ارديبهشت  بنان، 
و  خوانندگى  شش سالگى  از  و  گشود  جهان  به 
از  راه  اين  در  و  كرد  آغاز  را  پيانو  نوازندگى 
كمك هاى مادرش كه خود نيز نوازنده بود بهره  
نورى»  الدوله  بنان  خان  «كريم  پدرش  گرفت. 
(برادر  ركن الدوله  شاهزاده  دختر  مادرش  و 
موسيقى  در  او  اساتيد  اولين  شاه)،  ناصرالدين 
بودند و در ادامه بنان در محضر مرحوم «ميرزا 
از  آن  از  پس  و  رثايى»  ضياءذاكرين  طاهر 
تعاليم مرحوم «ناصر سيف» بهره برد. از سال 
1321صداى غالمحسين بنان، همراه با عده اى از 
رسيد  گوش  به  تهران  راديو  از  ديگر  هنرمندان 
شد.  همه  زبانزد  بنان  نام  كه  نگذشت  ديرى  و 
روح اهللا خالقى او را در اركستر انجمن موسيقى 
شركت داد و همچنين با اركستر شماره يك نيز 
شروع  بدو  از  و  كرد  شروع  را  خود  همكارى 
«داوود  دعوت  به  رنگارنگ»  «گلهاى  برنامه 

پيرنيا»، با اين برنامه همكارى داشت.

تفاوت بنان با سايرين
بنان در طول فعاليت هنرى خود، حدود 350 قطعه 

را اجرا كرد و آنچه كه امتياز مسلم صداى او را 
پديد مى آورد، زير و بم ها و تحريرات صداى او 
است كه مخصوص به خودش مى باشد. بنان نه 
تنها در آواز قديمى و كالسيك ايران استاد بود، 
تسلط  نيز  ايران  مدرن  و  جديد  نغمات  در  بلكه 
كامل داشت و تصنيف زيباى «الهه ناز» بهترين 
به  مى توان  را  بنان  مى باشد.  ادعا  اين  معرف 
سبك  آهنگ هاى  كننده  اجرا  بزرگ ترين  راستى 
اديب  كنار  در  او  البته  دانست؛  خالقى  وزيرى- 
و  صبا  آثار  اجراكنندگان  بهترين  از  خوانسارى 
محجوبى محسوب مى شود و استعداد شگرف او 
در مركب خوانى و تلفيق شعر و موسيقى بار ها 
انگيخته   بر  را  معاصرش  موسيقيدانان  ستايش 

است.

بنان و حضور در راديو
بنان در سال 1332 به پيشنهاد شادروان خالقى 
و  شد  منتقل  كشور  زيباى  هنرهاى  كل  اداره  به 
به  ملى  موسيقى  هنرستان  آواز  استاد  سمت  به 
كار مشغول گرديد و در سال 1334رئيس است 
ياد  به  الزم  البته  شد.  راديو  موسيقى  شوراى 
آورى است كه اركستر راديو به رهبرى «روح اهللا 
حضور «پرويز  با  و  خوانندگى «بنان»،  خالقى»، 
محجوبى»  «مرتضى  و  تجويدى»  «على  ياحقى»، 
يكى از پرفروغ ترين دوران خود را سپرى كرد 
و  جاويدان  گلهاى  برنامه هاى  در  ابتدا  از  وى 
و  داشته  شركت  سبز  برگ  و  رنگارنگ  گلهاى 
اين  از  كه  ديگرى  گوناگون  و  متعدد  برنامه هاى 

خواننده بزرگ و هنرمند به يادگار مانده است.

ترانه هاى ماندگار بنان
به:  مى توان  بنان  ترانه هاى  ماندگار ترين  از 
جانم  «آمدى  شور،  مايه  در  آذربايجان»  «آهنگ 
در  ناز»  «الهه  بوسليك،  مايه  در  قربانت»  به 
اصفهان،  آواز  در  دلنشين»  «بهار  دشتى،  مايه 
تصنيف  اصفهان،  آواز  در  موليان»  جوى  «بوى 
رميده»،  «يار  همايون،  دستگاه  در  عمر»  «توشه 
«ميناب»، «خاموش»، «مرا عاشقى شيدا»، «من از 
جاويد  هميشه  سرود  و  نى»  «نواى  ازل»،  روز 
گفته  به  كرد.  اشاره  دشتى  مايه  در  ايران»  «اى 
همسرش، بنان بهترين اثر خود را «حاال چرا» و 
«كاروان» مى دانست و مى گفت: «كاروان را براى 
بعد از مرگم خوانده ام». اواخر عمر هم دلبستگى 
عجيبى به ترانه «روياى هستى» پيدا كرده بود تا 

آنجا كه با اين آهنگ مى گريست.

آوازهاى ماندگار بنان
عمر  «همه  مطلع  به  سعدى  غزل  با  ماهور  آواز 
من  هنوز  كه  مستى  خمار  اين  از  سر  ندارم  بر 
نبودم كه تو در دلم نشستى» و آواز ديلمان با 

شعر سعدى به مطلع «چنان در قيد مهرت پايبندم 
كه گويى آهويى سر در كمندم» و همچنين آواز 
آن  نگاهش  در  اما  «آمد  غزل  روى  بر  اصفهان 
نوازش ها نبود» از كارهاى ماندگار استاد هستند.

بنان و بازيگرى
بنان مدتى را نيز به تعليم فن بازيگرى پرداخت و 
به تصديق نزديكانش داراى استعداد زيادى در 
اين زمينه بود. در سال 1327 همراه چهره هاى 
طوفان  نام  به  فيلمى  در  روزگار  آن  معروف 
زندگى ساخته على دريابيگى و اسماعيل كوشان 
بازى كرد كه داستان آن در انجمن موسيقى ملى 
از  ترانه  دو  بنان  فيلم  اين  در  كه  مى افتد  اتفاق 

ترانه هاى معروفش را به طور زنده اجرا مى كند.

مرگ بنان
غروب   6  :45 ساعت  در  بنان  غالمحسين 
مغرب  اذان  از  پس   ،1364 اسفندماه  هشتم 
و  درگذشت  تهران  ايرانمهر  بيمارستان  در 
گورستان  در  بود  مايل  كه  وصيتش  خالف  بر 
امام زاده  در  شود،  سپرده  خاك  به  ظهيرالدوله 
 1364 سال  از  شد.  سپرده  خاك  به  كرج  طاهر 
تا  ايران  موسيقى  شهير  استاد  فوت  زمان  يعنى 
سال 1389 سنگ قبر بنان تعويض نگرديد، سال 
امام زاده  در  تغييرات  از  پاره اى  دليل  به   1389
طاهر كرج و همسطح سازى قبور و تعويض همه 
سنگ قبرهاى نزديك صحن، سنگ قبر بنان نيز 

تعويض گرديد و به شكل كنونى درآمد.
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فريده الشايي، نقاش برجسته ايراني در گذشت

در سوگ شاعر 
رنگ و بوم

فريده الشايي، نقاش برجسته ايراني روز گذشته 
در 68 سالگي بر اثر بيماري سرطان درگذشت. 
الشايي يكي از نقاشان برجسته ايراني بود كه 
آثارش او را به شهرت جهاني رساندند. او متولد 
رشت بود. الشايي پس از تحصيالت دبيرستان 
مدرسه  گذراندن  از  پس  و  كرد  سفر  آلمان  به 
مترجمي در مونيخ، براي تحصيل به وين رفت و 
از آكادمي هنرهاي مدرن اتريش فارغ التحصيل 
آلمان،  ايران،  در  زيادي  نمايشگاه هاي  او  شد. 

اتريش، انگليس، امريكا و... برگزار كرد.
آهن  با  حجمي  كارهاي  در  متخصص  همچنين 
و شيشه و نقش هاي انتزاعي بود. او در حيطه 
ادبيات هم فعال بود و آثار مهمي را ترجمه كرد. 
«نجواهاي  به  مي توان  او  ترجمه هاي  جمله  از 
اثر  «زد»  رمان  گينزبورگ،  ناتاليا  اثر  شبانه» 
و «زن  كمون»  واسيليكوس، «روزهاي  واسيلي 
نوكرش  و  پونتيال  «ارباب  و  سچوان»  نيك 
هيروشيما»  «گل هاي  برشت،  برتولت  از  ماتي» 
جيمز  از  شده»  فروخته  «لبخند  و  اواهريس  از 
رمان  يك  همچنين  كرد.الشايي  اشاره  كروتس 
 12 كه  نوشت  بامو»  شال   » عنوان  با  تاريخي 
سال براي تحرير آن وقت صرف كرد. الشايي 
ايران  نقاشان  بزرگ ترين  و  مهم ترين  از  يكي 
بود و درگذشت او ضايعه بزرگي براي جامعه 

فرهنگ و هنر ايران است.


