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نيكوالس مادورو با مرگ رئيس جمهور سوسياليست 
ونزوئال تا زمان برگزارى انتخابات بر كرسى مرشد 
آرمان  به  گويد  مى  كه  مردى  زد.  خواهد  تكيه  خود 

هاى چاوز خيانت نخواهد كرد
عنوان  به  چاوز  مرگ  از  مادوروپس  نيكوالس  نام   
اين  سياسى  تقويم  در  ونزوئال  موقت  جمهور  رئيس 
جمهور  رئيس  چاوز  هوگو  جدال  شد.  ثبت  كشور 
سرطان  با  كشور  اين  ضدآمريكايى  و  سوسياليست 
سرانجام به پايان رسيد. چاوز در 58 سالگى درست 
اذهان  از  وى  طوالنى  هاى  غيبت  كه  روزهايى  در 
خبر  درگذشت.  بود،  كرده  نگران  را  همگان  عمومى 
مقامى  كرد.  اعالم  مادورو  نيكوالس  را  وى  مرگ 
اخبار   ، چاوز  فوت  اعالم  از  پيش  ساعت  چند  تا  كه 
رسانه  بزرگنمايى  را  او  حال  وخامت  خصوص  در 
اى خوانده بود. با مرگ چاوز نگاه طرفداران رئيس 
ماه  در  چاوز  امين  و  معاون  به  پوش  سرخ  جمهور 
بايد  كه  مردى  است.  شده  دوخته  عمرش  آخر  هاى 
در  البته  و  كرده  وطن  چنددسته  جامعه  براى  فكرى 
مرگ  از  پس  كه  هايى  اختالف  به  نيز  حزب  داخل 
اندك  كند.جاى  رسيدگى  كرد،  خواهد  سرباز  چاوز 
كاريزماتيكى  شخصيت  از   مادورو  كه  نيست  شكى 
كه چاوز را به پديده اى در تاريخ سياسى كشورش 
تبديل كرد، برخوردار نيست با اينهمه وى يك مزيت 
پيش  چاوز  هوگو  شده  چين  گل  و  منتخب  او  دارد: 
سوسياليست.  آقاى  منصوب  وارث  است.  مرگ  از 
50 سال سن دارد. پيش از آنكه با جلب اعتماد آقاى 
را  وى  اعتماد  مورد  سخنگوى  عنوان  جمهور  رئيس 
است.  بوده  اتوبوس  راننده  دهد،  اختصاص  خود  به 
پيش بينى عملكرد مادورو در غياب هوگو چاوز كار 
اينهمه  با  شود  واگذار  زمان  به  بايد  و  نيست  آسانى 

بسيارى او را مذاكره كننده اى ماهر و سياستمدارى 
مى دانند كه مشروعيت خود را در مسئوليت پذيرى 
مى داند. يكى از بزرگترين چالش هاى پيش روى وى 
گراهاى  چپ  از  كه  است  جنبشى  دادن  پيوند  هم  به 
راديكال تا ميانه روها و البته مقام هاى سابق و فعلى 
تحليل  بينى  است.پيش  داده  جاى  خود  در  را  ارتش 
جانشين  ميان  اختالف  بروز  احتمال  از  حاكى  گران 
كابلو  ديسدادو   ، ملى  مجلس  رئيس  با  چاوز  موقت 
ميان  در  ملى  مجلس  رئيس  كه  شود  مى  گفته  است. 
برخوردار  بيشترى  اعتبار  از  ونزوئال  هاى  ارتشى 
است. اما ونزوئال امروز به اتحاد اين دو مرد در كنار 
هم نياز دارد. پس از آنكه آقاى چاوز در 11 دسامبر 
براى انجام جراحى كشور را ترك كرد، اين مادورو 
بود كه با حضور در محافل عمومى سعى كرد جاى 
خالى رئيس جمهور را براى مردم پر كند. وى به طور 
در  را  مافوقش  سالمتى  خصوص  در  اخبارى  مرتب 
اختيار عموم قرار داده و از هموطنانش مى خواست 

كه در غياب رئيس جمهور اتحاد ملى را حفظ كنند.
عملكرد مادورو در چند ماه گذشته نشان داد كه به 
خوبى مى تواند ادامه دهنده شعارهاى سوسياليستى 
قدرت  در  حضور  سال  در 14  چاوز  آقاى  كه  باشد 
هاى  سخنرانى  در  بارها  وى  بود.  كرده  را  آن  تبليغ 
خود مانند چاوز از عدالت اجتماعى  و عدم باج دهى 

دولت به طبقه مرفه سخن گفته بود.
نام مادورو از هشتمين روز از ماه دسامبر بر زبان 
وضعيت  وخامت  دليل  به  چاوز  كه  زمانى  افتاد.  ها 
جسمانى خود به ناچار امور دولتى را به وى واگذار 
اگر  كه  كرد  اعالم  هم  تاريخ  همان  در  چاوز  كرد. 

بيمارى اش فرصت 
ادامه در صفحه 4

 “High Road Auctions“ گزارش اختصاصى هفته نامه پرشين از حراجى بنام

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نويسنده خواهد رسيد.
-11 آثار خود را به آدرس اينترنتى زير
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اگر دليلى براى اين تيره بختى ها وجود داشت، 
مى توانستيم بر اندوه خود فائق آيم.

تيتوس آندرونيكوس، پرده سوم، صحنه اول.
If there were reason for these miseries, 
then into limits I could bind my woes.

Titus Andronicus, Act III, sc. 1.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  

در انگلستان 
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى 

شما   07811000455

در آستانه نوروز

بهار سرسبز و گل افشان از راه مى رسد و طراوت و نشاط را به همراه مى آورد و با گلباران كردن طبيعت و 
عطر افشانى فضاى زندگيمان، روزگارى نو را به ارمغان مى آورد. هم از اين رو است كه آغازش را نوروز مى 
ناميم و چه افتخار و سعادت بزرگيست براى ما ايرانيان كه شروع سالمان آغاز چرخه تازه فلك است و ابتداى 

دگرگونى طبيعت.

نوروز با تمام سنتها و مراسم ديرينش، بى شك ايرانى ترين شناسه ايرانيان است. اگرچه در طول تاريخ ملتهاى 
بسيارى نوروز را جشن گرفته اند و همچنان جشن مى گيرند و اين وفاق چند مليتى يكى از رموز ماندگارى 
آن است اما اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه جشن نوروز به همراه ديگر بارقه هاى فرهنگى و زيبايى 
هاى تمدن ايرانى، در طول طويل تاريخ به كشورها و ملتهاى ديگر صادر شده است. غرض آنكه اگرچه حضور 
و  انصاف  شرط  وليكن  افزايد  مى  ملى  جاودانه  جشن  اين  شكوه  بر  نوروز،  سفره  سر  بر  المللى  بين  ميهمانان 
مروت نيست كه ميهمانان گوى سبقت از ميزبان بربايند و خود را صاحب سفره قلمداد كنند. هم از اين رو است 
كه ما ايرانيان به عنوان رچمدار چنين رسم و آيين ديرينى، بايد در برپايى و حفظ اين ميراث گرانقدر فرهنگى كه
با زحمت بسيار از گذرگاههاى پر خطر تاريخ با جانفشانى پدران و اجدادمان تا به امروز ره گشاده، حضورى 

هر روز پررنگتر از روز پيشين داشته باشيم.

هرچند كه در اين رهگذر نكته ظريفى از قلم فرومانده است و آن اينكه جشنها و مراسم تاريخى نمادى است از 
فرهنگى خاص. به همين جهت آنها را ميراث و بارقه هاى فرهنگ خود ميناميم. اجراى فيزيكى آيينهاى ايرانى بدون 
حلول روح فرهنگ و منش ايرانى در آن، بر سر دست بلند كردن و گرد شهر چرخاندن كالبد بى جانى است كه 
مرور زمان جز بوى تعفن از آن به جاى نخواهد گذاشت. دريغا نه فقط جوانان كم تجربه كه بسى از ريش سفيدان 
امروز نيز براى تطهير فرهنگ ايرانى از زهر جهالتهاى عرب، آن را به سم قارچهاى غرب مى آاليند غافل از آنكه 
اين هر دو، ضربه اى يگانه از تيشه هاى رنگا رنگ است بر ريشه فرهنگيمان. حال در اين ميان، غصه بى ادبان 
و نا اهالنى كه در اين غربتِاز يار ماندن و به دوست هم نرسيدن، گردهماييهاى ايرانيان را در چشم اغيار، تجمع

مردمى بربر مأب جلوه مى دهند، قصه اى است كه ناگفتنش بهتر است.
سردبير

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

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

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

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

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

تمامی سواالت دقيق پاسخ دهيد
Suite 2, 1st Floor, Barkat House 116-118 Finchley Road 
London NW3 5HT
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چكـــش ها 
براى كه به صدا 

در مى آيند!
گزارش: محسن غفارى
عكاس: اميد مهاجرانى 

كه  زمانى  ديرباز  از  پرشين:  نامه  هفته 
متنوع  محصوالت  توليد  به  شروع  بشر، 
به  و  ارائه  به  نياز  كرد،  خود  نياز  مورد  و 
امر  اين  آمد.  پديد  نيز  آن  فروش  عبارتى 
و  تغيير  دچار  سال  ساليان  طى  در  فروش 
تحول هاى فراوان شده است و در هر دوره 
گرفته  خود  به  اى  تازه  رنگ  تاريخ  از  اى 
ها،  شيوه  اين  قديميترين  از  يكى  اما  است. 
هاى  حراج  طريق  از  لوازم  و  اشيا  فروش 
مزايده اى است. در اين نوع خريد و فروش، 
مكان  به  را  خود  كاالهاى  اجناس،  صاحبان 
به  اصطالحا  كه  مزايده  مخصوص  هاى 
آن  و  برند  مى  است  معروف  مزايده  تاالر 
را بر روى ميز مزايده مى گذارند. خريداران 
و  شوند  مى  جمع  سالن  اين  در  بسيارى 
هركدام با پيشنهاد قيمتى، آن كاال را ارزش 
به  جنس  آن  نهايت  در  و  كنند  مى  گذارى 
مى  فروش  به  پيشنهادى  قيمت  باالترين 

رسد.

معروف  هاى  گالرى  از  يكى  به  گذشته  ى  هفته   
لندن  غرب  در  واقع  "چيزيك"  منطقه  در  حراج 
رفتيم.  "High Road Auctions" گالرى قديمى 
است كه سالها در اين منطقه ميزبان بسيارى از 
خريداران و فروشندگان اجناس عتيقه و با ارزش 
اين  اصلى  گذاران  حراج  از  كه   "ديويد"  با  است. 
گالرى است گفتگوى كوتاهى در مورد اين صنعت 

و  بيست  حدود  وى  كرديم.  زيبايشان  گالرى  و 
مشغول  شغل  اين  انجام  به  كه  است  سال  شش 
در  آنها  نامد.  مى  بازيافت  صنعت  را  آن  و  است 
تمام طول هفته اجناس مردم را تحويل مى گيرند 
و هر سه شنبه بعد از ظهر ساعت شش حراج خود 
را آغاز مى كنند. كل پروسه حراج اجناس حداكثر 
مدت  اين  در  كه  انجامد  مى  طول  به  ساعت  پنج 
كاال  حدود 800  در  چيزى  گذار  حراج  يك  كوتاه 

صحبت  توانايى  گذارد.  مى  حراج  ى  چوبه  به  را 
هوشيارى  تمركز،  و  ذهن  حضور  سريع،  كردن 
و آگاهى از ارزش كاالها، دانستن تاريخ اشياء و 
گذار  حراج  يك  اصلى  هاى  تخصص  از  كشورها 
وجود  دليل  به  كه  كرد  مى  عنوان  ديويد  است. 
سيتيزن هاى مختلف از كشورهاى گوناگون، هر 
آنها  گالرى  به  حراج  براى  متفاوت  اجناس  روزه 

آورده مى شود كه البته بسيارى از آنها از نظر 
تاريخى بسيار ارزشمند هستند. 

تائيد اصل بودن اجناس به عهده صاحبان گالرى 
را  كااليى  بودن  اصل  آن  مسئوالن  اگر  و  است 
تائيد كنند، مسئوليت كامل آن را بر عهده خواهند 
گرفت. طبيعتا اگر خالف اين موضوع ثابت گردد، 
به  احتمالى  زيان  و  ضرر  و  خسارت  پرداخت 
مشترى، از سوى گالرى داران تضمين شده است. 
اجناس،  پرطرفدارترين  از  يكى  ديويد  ى  گفته  به 
اشياء، عتيقه جات و فرش هاى ايرانى است. اين 
انگلستان  ساكن  ايرانيان  طرف  از  عمدتا  اجناس 
اجناس  بين  در  شوند.  مى  آورده  آنها  گالرى  به 
و  زيبا  واقع  به  كه  برخورديم  مواردى  به  عتيقه 
و  ايران  از  مختلف  جواهرات  بودند.  ارزشمند 
ساير كشورها نيز ويترين خاص خود را داشتند 
كه هر كدام منتظر بودند تا حراج آغاز شود و به 

زير چكش حراج بروند. 
حراج  اين  در  شركت  براى  راه  سه  خريداران 
هفتگى دارند. يكى به صورت حضور فيزيكى در 

گالرى است كه معمول ترين نوع آن است.
 امكان دوم براى خريداران، از طريق تلفن است و 
آنان مى توانند با تماس با گالرى و ماندن پشت 
خط از كم و كيف برگزارى حراج و قيمت ها اطالع 

يابند و در حراج شركت نمايند.
طريق  از  خريد  خريداران،  براى  سوم  امكان 
امروزى  مدرن  امكانات  گالرى  اين  است.  آنالين 
را هم به اين صنعت كالسيك اضافه كردند. تمام 
هفتگى،  هاى  حراج  در  شده  ارائه  محصوالت 
موجود  نيز  گالرى  سايت  وب  روى  همزمان 
هستند و خريداران مى توانند از سراسر دنيا در 
اين حراج شركت نمايند. پخش مستقيم و همزمان 
حراجى بر روى وب سايت آنان از ديگر امكانات 

اين گالرى براى خريداران احتمالى است. 

حراجى  نوع  اين  در  كه  است  اين  جالب  ى  نكته 
ها، نيازى به حضور فيزيكى خريدار و فروشنده 
نيست و با توجه به اعتمادى كه به گالرى وجود 
خود  هاى  محل  در  توانند  مى  افراد  اين  دارد، 
بسپارند.  گذاران  حراج  به  را  چيز  همه  و  باشند 
البته اين شغل و راه درآمد اين گالرى داران است. 
به صورتى كه اين نوع گالرى ها پانزده درصد از 
مبلغ شىء فروخته شده را براى خود محفوظ مى 
دارند و همچنين خريدار هر قيمتى را پيشنهاد مى 
دهد، بايد پانزده درصد براى صاحبان حراجى به 
آن اضافه نمايد. خريداران مبلغ موافقت شده را به 
گالرى پرداخت مى كنند و صاحبان گالرى در طى 
دو هفته مسئوليت پرداخت آن مبلغ را به صاحبان 

اشياء البته بعد از كسر دستمزد خود دارند. 

يكى ديگر از امكاناتى كه اين گالرى به فروشندگان 
مى دهد اين است كه آنها به مكان هاى صاحبان 
قيمت  را  آنها  كاالى  و  روند  مى  قيمتى  اشياء 
از  بعضى  ديويد  گفته  به  البته  كنند.  مى  گذارى 
كه  كنند  مى  فكر  خود  تصور  در  فروشندگان 
كاالهاى ارزشمندى را صاحب هستند در صورتى 
كه آنها از نظر حراج گذاران به كار گالرى ها نمى 
اتفاق  نيز  عكس  بر  است  ممكن  قضيه  اين  آيند. 
بيافتد. يعنى كسانى مواردى را براى فروش مى 
چه  تا  كنند  نمى  تصور  هم  خودشان  كه  آورند 

قيمت بااليى بتوانند آنها را بفروشند. 
اما به هر حال خاصيت خريد از اين گالرى ها اين 
است كه خريداران مى توانند اجناس را با قيمتى 
به مراتب پايين تر از فروشگاه هاى عرضه كننده 
خريدارى  جواهرات  مثل  خاص  محصول  يك  ى 
عاشق  كه  هايى  خانم  به  ديويد  توصيه  اين  كنند. 
جواهر  خريدهاى  كه  بود  نيز  هستند  جواهرات 
ها،  فروشى  جواهر  به  مراجعه  جاى  به  را  خود 

از گالرى ها و حراجى هاى موجود انجام دهند. 
براى  محصولى  اگر  كنم  مى  اضافه  آخر  در 
هستيد،  قيمتى  اشياء  به  عالقمند  يا  داريد  فروش 
بازديد از "High Road Auctions" را به شما 
توصيه مى نمايم. شايد بازديد از وبسايت آنها به 
آدرس www.highroadauctions.co.uk  نيز 

كارآمد باشد. 

ادامه از صفحه اول

 ، ندهد  را  ژانويه  دهم  در  تحليف  مراسم  در  حضور 
طرفداران دولت بايد پشت سر مادورو قرار گيرند.

تاسيس  مانند  هايى  برنامه  مادورو  كه  رسد  مى  نظر  به 
كلينيك هاى پزشكى مجانى با در اختيار داشتن پرشكان 
عامه  به  خوراكى  موارد  خريد  سوبسيد  ارائه  يا  كوبايى 
كه  اقداماتى  دهد.  قرار  خود  كارهاى  راس  در  را  مردم 
و  نيازمند  طبقه  ميان  در  محبوبيت  كسب  به  تواند  مى  
فقير ونزوئال منجر شود. وى بارها هشدار داده كه اجازه 
به  را  كشور  در  امور  زمام  ثروتمند  طبقه  داد  نخواهد 
دست بگيرند : بهتر است بميريم تا به ارمان هاى مردم 

و چاوز خيانت كنيم.
نظر  مد  سوسياليست  نظام  هاى  آرمان  به  وفادارى  اين 
براى  مناسب  اى  گزينه  به  را  مادورو  كه  بود  چاوز 
جانشينى وى تبديل كرد. دو ويژگى در مادورو بود كه 
رهبرى  به  او  وفادارى  نخست  كرد:  جلب  را  چاوز  نظر 
حزب و سپس جايگاه او در ميان افكار عمومى و برنامه 
برنامه  داشت:  سر  در  مردم  عامه  براى  وى  كه  هايى 
هاى اجتماعى براى طبقه فقير. مادورو در جوانى سابقه 
رهبرى  اتحاديه اتوبوس دارها  را در پرونده خود ثبت 

كرده است.
هيچ كس نمى داند كه چاوز و مادورو براى نخستين بار 
كجا با هم آشنا شدند. اما به نظر مى رسد كه چاوز در 
تاريخى حدود سالهاى ابتدايى دهه 80 با مادورو مالقات 
كرده است. زمانى كه آقاى چاوز ستوان ارتش بود و به 

تازه گى قدم در راهى گذاشته بود كه منجر به كودتاى 
به  وى  شد.  وقت  حاكميت  عليه   1992 سال  در  ناموفق 
شد.  آزاد  عفو  با  بعد  سال  دو  و  بازداشت  آشوب  اتهام 
حزب  در  باال  هاى  رده  به  را  خود  اندك  اندك  مادورو 
چاوز كشانده و به  چهره هاى سرشناس حزب نزديك 
رئيس  عنوان  به   1998 سال  در  چاوز  كه  زمانى  شد. 
عضويت  به  را  مادور   ، شد  انتخاب  ونزوئال  جمهوز 
وى  درآورد.  جديد  اساسى  قانون  تدوين  براى  شورايى 
بعدها به مجلس ملى هم راه يافت.مادورو  در سال 2006 
ميالدى به عنوان وزير امور خارجه مشغول به كار شد. 
و  چين  ايران،  چون  كشورهايى  با  كاراكاس  رابطه  او 
روسيه را گسترش داده و البته نيم نگاهى هم به بهبود 
رابطه با متحد امريكا يعنى كلمبيا داشت. به نظر مى رسد 

كه او رابطه بسيار نزديكى هم با دولت كوبا دارد.
باال  زنى  چانه  قدرت  با  اى  كننده  مذاكره  را  وى  چاوز 
مى دانست كه مى تواند نظريات متفاوت را در كنار هم 
جمع كند.برخى مادورو را مردى اهل تعامل مى دانند كه 

خواهان گفتگو با مخالفان دولت چاوز هم هست. 
چاوز در ماه دسامبر سال 2012 داليل انتخاب مادورو را 
اينگونه توضيح داد: او يكى از جوان ترين رهبرانى است 
كه توانايى حركت رو به جلو را دارد. او دستانى مصمم 
خوب  هاى  نيت   ، مردم  براى  تپنده  قلبى  خيره،  نگاهى   ،
رهبرى  قدرت  و  باال  المللى  بين  درك  سرشار،  هوش   ،
بسيار براى در اختيار گرفتن پست رياست جمهورى را 

دارد.
منبع: آسوشييتدپرس
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دهكده ما

خواننده گرامى
حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
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.
تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع 

رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى دهد.
كه  است  كسانى  هاى  محبت  مرهون  پرشين  نامه  هفته 
تاكنون به درخواست ما آگهى دهندگان و مشتركانى به ما 

معرفى كرده اند.

طرحى نو 
دراندازيم!

(قسمت دوم)

احسان صادقيان

هفته پيش اشاره كردم كه دوستيابى يك 
با  كه  ازدواجى  به  بود  اعتراضى  حركت 
بود.  رسيده  بست  بن  به  طالق  ممنوعيت 
مان  مذهب  و  فرهنگ  در  ما  خوشبختانه 
نبوده  رو  روبه  مشكلى  چنين  با  هرگز 
دوست  اين  كه  كردم  بحث  همچنين  ايم؛ 
ندارد  فرهنگى  محكم  پايگاه  هنوز  گيرى، 
و به عنوان جايگزينى براى ازدواج داراى 
حالى  در  است؛  توجهى  قابل  هاى  ضعف 
گزينه  مان  مذهب  و  فرهنگ  در  باز  ما  كه 
خيلى  خواهم  مى  هفته  اين  داريم.  بهترى 

كوتاه به تحليل ازدواج موقت بپردازم. 

اجتماعى  مدرن  بسيار  قرارداد  يك  موقت  ازدواج 
جوامع  در  و  زمان  طى  اگردر  ندارد  تعجبى  و  است 
غير متمدن، مورد سوء استفاده قرار گرفته باشد. به 
خالف ازدواج دائم كه مسئوليت هاى از پيش تعيين 
شده اى را به عهده مرد و زن قرار مى دهد، اساس 
ميزان  و  زمان  مدت  لحاظ  به  حتى  موقت،  ازدواج 
است.  استوار  طرفين  هاى  برتوافق  فقط  رابطه،  
كه  است  تأكيدى  موقت،  ازدواج  خصيصه  مهمترين 
بر برابرى جايگاه زن و مرد دارد. يعنى براى چنين 
از  قانونى  و  اجتماعى  لحاظ  به  بايد  زن  اى،  رابطه 
موهبت هايى برابر با مرد برخوردار باشد تا بتواند 
دليل  بزرگترين  بنشيند.  رو  روبه  توافق  براى  او  با 
مخالفت  خصوصًا  و  ايران  در  ازدواج  اين  ناكامى 
و  زن  اجتماعى  شرايط  نابرابرى  آن،  با  زنان  شديد 
مرد است كه طبيعتًا به قربانى شدن زن مى انجامد. 
اما در جامعه بريتانيا اين مشكل وجود ندارد و زنان 
از قدرت الزم براى وضع شروط رابطه شان با يك 

مرد برخوردارند.
 

توجه به نكته ديگرى در اينجا ضرورى است و آن 
اينكه حمايت هاى سياسى از ازدواج موقت و ايجاد 
نهادهاى اجتماعى مثل خانه عفاف، نه تنها  به رواج 
كارآمد آن نمى انجامد بلكه بدتر آن را به يك جور 
و  نفرت  و  كند  مى  بدل  قانونى  و  شرعى  فاحشگى 
برمى  آن  به  نسبت  را  جامعه  اصيل  اقشار  واكنش 
بطن  از  فرهنگ  يك  قالب  در  بايد  ازدواج  اين  انگيزد. 
اى  جامعه  در  كه  هايى  ايرانى  ما  و  برخيزد  جامعه 
براى  الزم  شرايط  و  فرصت  كنيم  مى  زندگى  مدرن 
لحاظ  به  موقت  ازدواج  داريم.  را  سنت  اين  تمرين 
انعطاف پذيرى تفاوتى با دوست اختيار كردن ندارد 

اما از آنجا كه يك ازدواج است، يك قرارداد اجتماعى 
است، سه ويژگى خاص آن را به دوستيابى برترى 

مى دهد:
 

يكى: نهادينه بودن آن در خانواده است. اين پيوند نيز 
برخوردار  خانواده  حمايت  از  بايد  دائم  ازدواج  مثل 
باشد و تا حد امكان با پيشگام شدن خانواده صورت 
پذيرد. طبيعتًا پيوندى كه در خانواده و تحت حمايت 
نسل با تجربه تر جامعه صورت بگيرد، تأثير و تداوم 
بيشترى خواهد داشت. چون يكى، انتخاب شريك با 
پختگى  با  آنها  سنجش  و  ترى  سنجيده  معيارهاى 
در  مشكالت  بروز  دوم،  گيرد.  مى  صورت  بيشترى 
با  بلكه  انجامد  نمى  جدايى  به  بالدرنگ  طرفين  بين 

ريش سفيدى كردن خانواده رفع مى شود.
دوم: دختر و پسرى كه با هم ازدواج موقت مى كنند، 
از نگاه اجتماع، نه فقط متأهل كه نسبت به هم - بنا 
يعنى  هستند.  نيز  متعهد   - شان  بين  هاى  توافق  به 
رابطه آنها، زمان آغاز و انجام مشخص شده اى دارد 
دانند؛  مى  يكديگر  قبال  در  را  خود  تكليف  طرفين  و 
مسئوليتى كه دارند مشخص است و نحوه ادا كردن 
همه  از  است.  مشخص  نيز  آن  بازگذاشتن  سر  از  يا 
سوى  از  زوج  يك  عنوان  به  آنها  حريم  اينكه  مهمتر 

اشخاص سوم محترم شمرده مى شود.
 

سوم: ازدواج موقت مى تواند از بعد از سن بلوغ و 
يكى،  چون  بگيرد؛  صورت  قانونى  سن  از  قبل  حتى 
سطح رابطه مى تواند طى شروط ضمن عقد مشخص 
ساز  زمينه  كه  طرف  دو  هاى  خانواده  دوم،  و  شود 
خواهند  نيز  آن  بر  ناظر  خود  شوند،  مى  ازدواج  اين 
بود. به عبارت ديگر ازدواج موقت بين نوجوانان زير 
به  ندارد  لزومى  ساله)   17 يا   16 (مثًال  قانونى  سن 
سكس كامل بينجامد و يا  با آموزشها و مراقبتهاى 
خانواده، مى تواند از حاملگى هاى ناخواستة زير سن 
مانده  جاى  به  سابقه  متأسفانه  كرد.  جلوگيرى  رشد 
از بعضى اصطالحات ذهن را از نگاهى تازه دور مى 
عقد  است  ممكن  قانونى  سن  زير  ازدواج  مثًال  كند. 
متصور  ميانسال  مردى  با  را  نوجوان  دختر  كردن 
اروپا  در  هايى  سوءاستفاده  چنين  خوشبختانه  كند! 
غيرقانونى است؛ ولى شما مى توانيد با ازدواج موقت، 
اولين عشق زيباى پسر يا دختر نوجوان خود را براى 

آنها جاودانه كنيد.
 

اروپا يكى به دليل آنكه از گذرگاه مليتهاى گوناگون 
قرن  كه  سياهى  استبداد  بخاطر  ديگرى  و  بوده  دور 
ها بر آن سايه انداخته، از فقر فرهنگى شديدى رنج 
انديشيدن  آغاز  كرد  متحول  را  اروپا  آنچه  برد.  مى 
نشيبى  و  فراز  پر  و  دراز  راه  اروپايى،  انسان  بود. 
خود  مشكالت  حل  براى  كردن،  خطا  و  آزمون  با  را 
نبايد  ولى  است  تحسين  قابل  او  تالش  كرده.  طى 
فراموش كرد كه اروپا هنوز نتوانسته تمامى راه ها 
نيز  داشته  تاكنون  كه  آزمونهايى  در  و  بيازمايد؛  را 
خطاهاى زيادى دارد كه هنوز به آنها پى نبرده يا راه 
بهترى براى آنها نيافته. الگو بردارى از اروپا بايد با 
دقت وتأمل صورت پذيرد. چه بسا راه حل هايى كه 
و  كنيم  ارائه  اروپا  مشكالت  حل  براى  توانيم  مى  ما 

ازدواج موقت شايد يكى از آنها باشد.  

 آگاهى ، تنها راه رسيدن به آزادى است.                                     
الله اميرى = لندن

آزادى
با بيان واژه ى آزادى ، آنچه در لحظه به ذهن متبادر مى شود ، رهايى است از بند تعلق ، سبك 
بالى و شايد پرواز. ريشه ى نمادين عالقه ى انسان به پرواز ، از دير باز به سبب تمايل بشر به 
گسستن قيدهاى زمينى و سيال بودن در فضاى رهايى و تجربه ى بى وزنى زمينى بوده است.
پايه اى آزادى اما ، آنچه مورد توافق اكثريت انسانها در فرهنگهاى متفاوت  در باب مفهوم 
بوده است ، معناى خود مختارى ، حكومت بر خود و استقالل از يك سو و توانايى كلى در 
انجام كارها ، داشتن انتخابهاى مختلف و توانايى كسب هدفها از سوى ديگر مى باشد.داشتن 
انتخابهاى مختلف در مورد انجام يك كار به اين معنى است كه اگر شخص بخواهد آنرا انجام 
دهد ، هيچ چيز نبايد او را از انجام آن باز دارد ، و اگر نخواهد آنرا انجام دهد ، هيچ چيز نبايد 

او را مجبور به انجام آن كند.
و اما « آزادى مطلق » آن است كه انسان بتواند تمام تصميم هايى كه مى گيرد را عملى كند و 
كسى انديشه ، گفتار و كردار او را محدود نكند.حال ، آيا آزادى مطلق ، همان نوع آزادى است 
كه همه ى انسانها در جستجوى آنند ؟ و يا چون انسانها به طور اجتماعى زندگى مى كنند ، 

نمى توانند آزادى مطلق داشته باشند ؟
قوانينى   ، باشد  محدوده  و  قالب  يك  در  افراد  تعدادى  گردآمدن  شامل  كه  اجتماعى  نوع  هر 
را براى بقاء مى طلبد كه زندگى اجتماعى انسان ها و يا حضور انسان به عنوان يك عضو 
اجتماعى ، در اجتماع ، آنرا حكم مى كند. چرا كه آزادى  بى حد و مرز يك فرد ، به پايمال شدن 
ازادى افراد ديگر اجتماع مى انجامد مصداق گفته ى، آزادى باده اى است كه هزاران تن آنرا 

براى بد مستى مينوشند و يك تن براى سرمستى.
پس در تعريف ازادى، هر چند بطور دقيق و صريح نمى توان تعريفى قائل شد، اما دو شاخص 

مهم را مى توان در نظر گرفت:
اول: فقدان مانع و بعد: امكان بروز و انجام خواست مورد نظر.بعنوان مثال اگر پرنده اى را در 
نظر بگيريم كه در قفس است، اين پرنده فاقد آزادى است چون داراى مانع است ،  اما اگر از 
قفس آزاد باشد اما به داليلى مثال ضعف ،  مجال و امكان پرواز نداشته باشد ،  باز هم آزاد 

تلقى نمى شود.
قانون اساسى هر جامعه ، اعالميه ى جهانى حقوق بشر و پيمان نامه ى حقوق كودك نمونه 
و  فردى  آزادى  آوردن  بدست  راه  در  كه  هستند  انسانهايى  تالش  هزاران  ى  نتيجه  از  هايى 

اجتماعى از آسايش و مال و جان خود گذشته اند.
عليرغم عدم ارائه ى تعريف دقيق از اين مفهوم ، آزادى هاى شناخته شده ى بسيارى مورد 
توافق جوامع مختلف است از جمله : آزادى مذهب ، آزادى پوشش ، آزادى اقتصادى ، آزادى 
جنسى ، آزادى سياسى ، آزادى اجتماعى ، آزادى آكادميك ، آزادى قومى و مليتى ، آزادى 
مدنى ، آزادى بيان ، آزادى پس از بيان ، آزادى رسانه و مطبوعات ، آزادى انتقاد از قدرت ، 

آزادى اعتراض ، آزادى مقاومت ، آزادى در توليد هنر و...
آنچه دور از ذهن نيست ، آن است كه در جوامعى كه به دليلى ، آزادى هايى از اعضاء آن 
سلب مى شود ، افراد به دنبال آزادى سلب شده ، گاه راه را به خطا مى روند. مانند آنكه در 
جامعه اى حق مدنيت فرد حذف شده باشد و ما به دنبال برقرارى آزادى نوع پوشش باشيم 
!تجربه ى ناكام دولتهايى كه تنها به اعطاى آزادى هايى در حد آزادى پوشش و يا.. به افراد 
جامعه پرداخته اند و در پردازش ساير شاخه هاى آزادى ، به مثابه تزريق مسكن هاى موقت 
عمل كرده اند ، گواه بارزى بر اين مدعاست كه زيور و زينت دادن به بنايى كه از پاى بست 

ويران است ، چاره نيست.
يابد. دست  فردى  طبيعى  حقوق  به  آن  ى  سايه  در  بتواند  بشر  كه  است  آن  مطلوب  آزادى 

دموكراسى يكى از شيوه هايى است كه از آزادى انسان دفاع مى كند و در حقيقت نهادينه شدن 
آزادى است كه بر پايه ى حكومت اكثريت مردم و حفظ حقوق فردى  و اقليت ها استوار است.

دموكراسى پيش از آنكه يك شيوه ى حكومت باشد يك شيوه ى زندگى است بدين معنى كه 
دموكراسى ريشه در باورها و عقايد افراد جامعه دارد و در جوامعى شكل مى گيرد كه مردم 
در بعد اجتماعى داراى فرهنگ « درك حضور ديگرى » هستند. رسالت اين شيوه ى زندگى ، 
فراهم كردن آزادى هاى فردى و محدود كردن آن در مرز تداخل با آزادى ديگران است كه 

الف الفباى زندگى اجتماعى است.
در ميان شيوه ها و راههاى رسيدن به آزادى و درك و لمس آن ، خرد بشر بيش از هر عامل 
ديگرى در اعتالى اين امر به وى يارى مى رساند. كالم پايان اينكه مصداق « استقبال از شعار 
و پرهيز از شعور » نشويم ، كه به نقل از ارد بزرگ : آگاهى ، تنها راه رسيدن به آزادى است.                                     
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آغاز انتقال قدرت در چين
 

نخست وزير جمهورى خلق چين اجالس ساالنه پارلمان اين كشور را با 
وعده بهبود شرايط رفاهى مردم افتتاح كرده است.

جمهورى  وزير  نخست  جيابائو،  ون  مارس)،   5) اسفند   15 شنبه،  سه 
 - خلق  كنگره  ساالنه  اجالس  افتتاحيه  نشست  در  حضور  با  چين  خلق 
پارلمان چين - ادامه رشد و ثبات اقتصادى، مبارزه با فساد در تشكيالت 
حكومتى و تالش براى ارائه خدمات رفاهى بيشتر به مردم را از جمله 

مهمترين برنامه كار دولت در سال آينده توصيف كرد.
گزارش  شنيدن  با  را  خود  كار  معموال  خلق  كنگره  ساالنه  اجالس 
نخست وزير آغاز مى كند و ون در گزارش طوالنى خود در نشست روز 
«توسعه  به  دستيابى  بايد  دولت  اصلى  هدف  كه  كرد  توصيه  سه شنبه، 
كه  شده  آغاز  شرايطى  در  امسال  كنگره  ساالنه  باشد.اجالس  متوازن» 
تغيير  سال  ده  از  پس  دولتى  ارشد  رهبران  آن،  جريان  در  است  قرار 
كنند و جاى خود را به افراد جديدى بدهند.اكثر اين افراد در پائيز سال 
گذشته توسط اجالس حزب كمونيست به عضويت نهادهاى مهم حزبى 
قبلى  هماهنگى هاى  با  نيز  دولتى  مقامات  به  آنان  انتصاب  و  آمده اند  در 
دارد.با  تشريفاتى  جنبه  بيشتر  كنگره  در  راى گيرى  و  مى شود  انجام 
دبيركل  به  پيشتر  كه  جين پينگ  شى  است  قرار  رهبرى،  كادر  در  تغيير 
جاى  و  شود  منصوب  رياست جمهورى  سمت  به  شده،  برگزيده  حزب 
هو جينتائو، دبيركل سابق و رييس جمهورى كنونى را احتماال به مدت ده 
سال بگيرد.انتخاب ساير اعضاى كادر رهبرى دولتى توجه فراوانى را 

به خود جلب خواهد كرد.

گزارش بيست ونه صفحه اى ون جيابائو آخرين گزارش او به كنگره خلق 
در  را  او  جاى  لى كچيانگ  است  قرار  زيرا  است  نخست وزيرى  مقام  در 

اين سمت بگيرد.
در گزارش ساالنه نخست وزير چين، نرخ رشد اقتصادى براى سال آينده 
سال  براى  نظر  مورد  نرخ  همان  كه  شده  پيش بينى  درصد  نيم  و  هفت 
نيم  و  سه  زير  را  تورم  نرخ  دارد  نظر  در  دولت  و  است  ميالدى   2012
درصد نگه دارد.دولت وعده داده است در طول سال جارى، ميليون ها 
شغل جديد در مناطق شهرى ايجاد كند تا نيروى كار اضافى روستايى 
بتواند جذب فعاليت هاي مفيد توليدى شود.ون گفت كه افزايش مصرف 
داخلى و ايجاد بازار مناسب براى توليدات كشور اهميت فراوانى در روند 
توسعه اقتصادى دارد. رشد اقتصادى چين در سال هاى اخير به شدت 
به بازارهاى صادراتى وابسته بوده اما با ادامه ركود جهانى، ترديدهايى 

در زمينه اين وابستگى ايجاد شده است.

باعث  اخير  سال هاى  در  اقتصادى  سريع  رشد  كه  گفت  وزير  نخست 
بروز تغييراتى اساسى در روابط و ضوابط اجتماعى شده و اظهار كرد 
كه  افزود  وى  است.  آورده  دنبال  به  هم  را  مشكالتى  وضعيت  اين  كه 
مساله معيشت مردم بايد محور سياست هاى دولت باشد.وى در بخش 
محور  كه  گفت  سخن  فساد  با  مبارزه  لزوم  از  خود،  سخنان  از  ديگرى 
مذاكرات اجالس حزبى در ماه نوامبر سال گذشته را نيز تشكيل مى داد. 
نخست وزير چين بر لزوم «تقواى سياسى» در نهادهاى حكومتى تاكيد 

نهاد.

كه  گفت  خود  گزارش  در  وزير  نخست  دولتى،  رسانه هاى  گزارش  به 
يوآن  ميليارد  به 720  درصد،  نيم  و  ده  حدود  رشدى  با  دفاعى  بودجه 
(حدود 115 ميليارد دالر) در سال آينده خواهد رسيد كه رشد آن كمتر 
در  چين  دفاعى  است.بودجه  قبل  سال  بودجه  در  درصد   11 حدود  از 
سال هاي اخير همواره از رشدى باالتر از 10 درصد برخوردار بوده اما 
به گفته ناظران، بودجه دفاعى واقعى از اين هم بيشتر است و در پوشش 
فعاليت هاي ديگر، هزينه شده است.ون جيابائو در ميان ابراز احساسات 
شديد نمايندگان كنگره خلق، گفت كه دولت چين با «عزمى راسخ نگهبان 
كنگره  ساالنه  اجالس  است.  كشور  ارضى»  تماميت  و  امنيت  حاكميت، 
خلق، كه پارلمان جمهورى خلق چين محسوب مى شود، با حضور سه 
هزار نفراز جمله نمايندگانى از سوى ارتش، راهبان بودايى، اقليت قومى 
و رهبران تجارى تشكيل شده است.اكثر اين افراد عضو حزب كمونيست 
چين هستند.معموال وظيفه نمايندگان در اجالس عمومى كنگره خلق، تاييد 
سياست هايى است كه پيش تر توسط رهبران حزبى و دولتى تدوين شده 
و براى تصويب در اجالس مطرح مى شود و حضور نمايندگان در اين 

اجالس، تاثيرى بر سياست هاى دولت ندارد.

و  حزب  دبيركل  جى پينگ،  شى  اجالس،  جريان  در  است  قرار 
رييس جمهورى آينده، در يك نشست خبرى شركت كند و همچنين، براى 
لى كچيانگ، جانشين ون هم سخنرانى در اجالس پيش بينى شده است. 

معاون امور خاورميانه وزير امور خارجه انگلستان:

سياست هاى تهران در سوريه 
براى مـا قابل قبـول نيست

از سرگيرى مذاكرات با ايران بر سر برنامه هسته اى اش از اهميت 
بسيار برخوردار است به خصوص اين كه تهران پس از جلساتى 
قابل  پيشرفت هاى  توانست  شد،  برگزار  كارشناسان  ميان  كه 

مالحظه اى به دست آورد.
 الستر پرت، معاون وزير امور خارجه بريتانيا در امور خاورميانه 
در گفت وگو با روزنامه الحيات، چاپ بيروت از بشار اسد، رئيس 

جمهورى سوريه خواست كه تدبيرى براى پايان دادن به خشونت 
ها در كشورش بيابد كه در غير اين صورت جهان و به خصوص 
اتحاديه اروپا به سمت تجديد نظر براى جلوگيرى از واردات اسلحه 
بحرينى  مخالفان  از  حال  عين  در  وى  رفت.  خواهند  سوريه  به 
خشونت  دنبال  به  كه  هايى  جريان  از  را  خود  حساب  كه  خواست 
اين  در  ملى  وگوهاى  گفت  تداوم  ضرورت  بر  و  كنند  جدا  هستند، 

كشور تاكيد كرد.
خارجه  امور  وزارت  در  خود  دفتر  در  را  مصاحبه  اين  كه  پرت 
بريتانيا در لندن با روزنامه الحيات انجام داده است، همچنين گفت: 
«تصميمى كه اتحاديه اروپا براى تعديل تحريم ها عليه سوريه در 
پيش گرفته اين فرصت را به بريتانيا و ديگران مى دهد كه نرمش 
بيشترى در ارسال كمك ها به سوريه از خود نشان دهند. در اين 
تحريم ها مثال ابزارهاى دفاعى نمى توانند به سوريه صادر شوند 
و سوريه نيز نمى تواند سالح وارد كند. نگاه مشترك اتحاديه اروپا 
و بريتانيا بر اين است كه سالح هاى بيشترى به سوريه فرستاده 
شوند تا بدين ترتيب جلوى خشونت هاى مرگ بار در اين كشور 
گرفته شود. اما شدت خشونت ها به گونه اى است كه به سادگى 

نمى توان چنين سياستى را دنبال كرد.»
و  او  از  تيز  و  تند  انتقادهاى  و  اسد  به  حمله  ضمن  ادامه  در  وى 
گسترده  كشتارهاى  ويژه  به  سوريه  در  جارى  تقصيرات  انداختن 
اى كه در اين كشور مى شود به گردن اسد، بدون اين كه واقعيت 
توسط  كه  كشتارهايى  به  و  بگيرد  نظر  مد  را  سوريه  در  جارى 
كه  صورتى  در  شد  مدعى  كند،  توجه  شود،  مى  ها  تروريست 
خشونت ها بخواهد بيش از اين ادامه يابد، چاره اى نخواهيم داشت 
جز اين كه در سياست هاى خود تجديد نظر كرده و اقدام به ارسال 
اسلحه به سوريه كنيم. وى همچنين مدعى شد، پيام هاى روشنى 
به اسد فرستاده ايم و به او گفته ايم كه فشارها روز به روز بر او 
كه  حلى  راه  به  تر  سريع  چه  هر  كه  است  بهتر  و  يابد  مى  افزايش 

مورد تاييد سازمان ملل باشد، تن دهد.
پرت سپس تهديد كرد، بعد از مشورت هايى كه به زودى با ديويد 
كامرون، نخست وزير بريتانيا خواهيم داشت درباره ارسال كمك 
به  كنون  تا  كه  دفاعى  ابزارهاى  جمله  از  جديد  و  گسترده  هاى 

سوريه نفرستاده بوديم، اقدام خواهيم كرد.
ادامه  در  خاورميانه  امور  در  بريتانيا  خارجه  امور  وزير  معاون 
درباره نقش ايران در تحوالت منطقه از جمله در سوريه، بحرين، 
عراق و لبنان گفت: «درگيرى حقيقى اى ميان ايرانى ها و ديگران بر 
سر نفوذ در منطقه وجود دارد. ما معتقديم كه نفوذ بايد بر اساس 
خالل  از  و  بگيرد  صورت  منطقه  ساكنان  مصلحت  و  خير  تامين 

همكارى نزديك و دست به دست در زمينه هاى كار، بازرگانى و 
اقتصادى و همچنين حمايت از دولت هايى كه در مرحله انتقالى به 
سر مى برند، مثل يمن حاصل شود. ما به شدت هر گونه فعاليتى كه 

ثبات و امنيت منطقه را تهديد كند، محكوم مى كنيم.»
وى سپس مدعى شد، بسيار روشن است كه ايران مرتكب كارهاى 
انتقادآميز بسيارى مى شود، ما از رفتارهاى آن بسيار نگرانيم. مثال 
سياست هاى تهران در سوريه براى ما قابل قبول نيست. همچنين 
معتقديم كه ايران به رغم اين كه طى دو سال گذشته خود را براى 
در  كه  كند  كارى  نبايد  ديده  مى  موظف  لبنان  ثبات  و  امنيت  حفظ 

آينده ثبات اين كشور به خطر بيفتد.

از  ديگر  سوى  «از  گفت:  نيز  ايران  اى  هسته  برنامه  درباره  پرت 
واقعا  اش  اى  هسته  برنامه  سر  بر  ايران  با  مذاكرات  سرگيرى 

ميان  كه  جلساتى  از  پس  تهران  كه  اين  خصوص  به  است،  مهم 
اى  مالحظه  قابل  هاى  پيشرفت  توانست  شد،  برگزار  كارشناسان 

به دست آورد.»
وى همچنين تاكيد كرد، نظريات بسيارى درباره فعاليت هاى ايران 
در منطقه زده مى شود، حقيقت اين است كه ما نسبت به هر گونه 
فعاليتى از سوى ايران كه باعث بى ثباتى در منطقه شود، هشدار 
و  شويم.  مذاكره  وارد  آن  با  كه  خواهيم  مى  امروز  اما  دهيم  مى 
معتقديم كه مذاكره با تهران باعث مى شود تا از مخاطرات فعاليت 

هاى احتمالى ايران در منطقه كاسته شود.
به  سپس  خاورميانه  امور  در  بريتانيا  خارجه  امور  وزير  معاون   
سفر ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگليس به بيروت اشاره كرد 
و گفت: «اين سفر جزئى از تالش هاى ما براى حمايت از صلح و 
ثبات در لبنان است. همچنين در راستاى حمايت بيشتر از آموزش 
و سازماندهى ارتش لبنان صورت گرفته است، ارتشى كه بيش از 

هر زمانى در حفظ صلح و ثبات در لبنان نقش دارد.»
وى درباره نشست دوستان يمن كه قرار است 7 مارس در لندن 
شود،  مى  زده  رابطه  اين  در  ايران  به  كه  اتهاماتى  و  شود  برگزار 
وجود  باشد،  يمن  تقسيم  بازگوكننده  كه  روشنى  دليل  «هيج  گفت: 
ندارد. بلكه مى توان گفت اوضاع در اين كشور بيشتر شبيه ديگر 
كشورهاى منطقه است. به اعتقاد ما مرحله انتقالى در يمن سپرى 
دوره  اين  در  نيز  نزاعى  گونه  هيچ  تعجب  كمال  با  و  است،  شده 
شوراى  عضو  كشورهاى  حمايت  نتيجه  در  اين  و  است،  نداده  رخ 
همكارى خليج فارس و فشارهاى ديپلماتيك و همچنين توافقى كه 
ميان جريان هاى اصلى سياسى در يمن حاصل شد، به دست آمد، 
در كنار آن انتخاب عبد ربه منصور هادى، رئيس جمهورى يمن نيز 

به حل بحران يمن كمك كرد.»

كارى  مجموعه  كار  ادامه  به  «ما  گفت:  نيز  بحرين  درباره  وى 
مشترك بريتانيا  بحرين اصرار داريم. از نگاه ما خشونت مردود 
حل  را  سياسى  مشكل  هيچ  بحرين  اى  خيابان  در  خشونت  است. 
نمى كند. براى حل اين مشكالت تنها بايد گفت وگو كرد و ضرورى 
است كه گفت وگوهاى جارى نيز ادامه يابد. ما از اين كه اعضاى 
مخالفان بر توقف خشونت ها تاكيد كردند، استقبال مى كنيم، آنها 
به  اقدام  ها  خيابان  در  كه  كسانى  حساب  از  را  خود  حساب  بايد 
فعاليت هاى خشونت آميز مى كنند، جدا كنند. من بار ديگر تكرار مى 
كنم كه گفت وگوها نبايد متوقف شوند و ما از آن حمايت مى كنيم.»
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هوگو چاوز، رهبر ونزوئال درگذشت
نبرد  ماه   21 از  پس  ونزوئال  اخير  سال   14 رهبر  چاوز  هوگو 
نظامى  فرماندهان  آن،  دنبال  به  درگذشت.  سرطان،  بيمارى  با 

وفادارى خود را به نيكوالس مادورو معاون وى اعالم كردند.
رئيس  (معاون  مادورو  نيكوالس  مهر،  خبرگزارى  گزارش  به 
به  ملقب  فرياس  چاوز  رافائل  هوگو  درگذشت  خبر  جمهور) 

”سوسياليست قرن بيست و يكم“، را رسمًا اعالم كرد.
وى گفت:“ما سخت ترين و دردآورترين خبر را دريافت كرديم... 
فرمانده رئيس جمهور هوگو چاوز ساعت 4:25 بعد از ظهر از 
دنيا رفت.“مادورو كه تالش مى كرد گريه نكند، گفت كه دولت 
نيروهاى پليس و مسلح را براى ”همراهى و محافظت ملت مان و 

تضمين ثبات“ به حالت آماده باش در آورده است.
روز گذشته، دولت ونزوئال با صدور اطالعيه اى كه در تلويزيون 
در  كه  چاوز“  كه ”هوگو  بود  كرده  اعالم  شد  قرائت  كشور  اين 
تالش براى بازيابى سالمت خود بود به يك عفونت تنفسى ديگر 

مبتال شده است و حال وى وخيم است.
رياست  انتخابات  در  بود  توانسته  گذشته  اكتبر  ماه  چاوز 
جمهورى بر رقيب سر سختى به نام هنريكه كاپريلس فائق آيد. 
اما به دليل چهارمين عمل جراحى در كوبا، نتوانست براى مراسم 
تحليف به كشور بازگردد.وى دو هفته قبل به ونزوئال بازگشته 
بود و در يك بيمارستان نظامى در كاراكاس بسترى شده بود. 
سربازان پس از درگذشت چاوز، پرچم مقابل بيمارستان را به 

حالت نيمه افراشته درآوردند.
رسانه هاى خبرى گزارش دادند، با انتشار خبر، مردم ادارات و 
مغازه ها را بسته اند و هزاران نفر با چشمان گريان در خيابان 
و  چاوز“  بر  ”درود  همچون  شعارهايى  و  اند  كرده  تجمع  ها 
”درود بر چاويسم“ سر دادند.چاوز در دوران رياست جمهورى 
انقالب  عنوان  با  اى  پروازانه  بلند  هاى  طرح  با  توانست  خود 
بوليوارى، تغييرات بزرگى را در ونزوئال ايجاد كند و بسيارى 

از صنايع را ملى كند.
از  برخى  و  نيكاراگوئه  بوليوى،  اكوادور،  كوبا،  همراه  به 
آمريكاى  ملل  بوليوارى  ”اتحاد  وى  كارائيب،  حوزه  كشورهاى 
ما“ (ALBA) را تشكيل داد كه هدف اصلى خود را بر مقابله با 
نفوذ استعمارى آمريكا در منطقه متمركز كرده بود. وى در يكى 
از سخنرانى هاى معروفش، از دولت آمريكا خواسته بود كه به 
”قتل عام بى گناهان پايان دهد“ و افزوده بود: ”نمى توان از راه 

تروريسم، با تروريسم مقابله كرد.“
چاوز مادورو اعالم وفادارى نظاميان به مادورو

به  بامداد   2:30 ساعت  فورى  خبر  در  رويترز  خبرگزارى 
دنبال  به  ونزوئال  نظامى  فرماندهان  كه  كرد  اعالم  تهران  وقت 
درگذشت چاوز با حضور در تلويزيون دولتى، وفادارى خود را 

به نيكوالس مادورو (معاون رئيس جمهور) اعالم كردند.
براى  جانشين  بهترين  عنوان  به  را  مادورو  اين  از  پيش  چاوز 
خود معرفى كرده بود. رئيس جمهور فقيد در سخنرانى كه سه 
ماه پيش ايراد كرده بود، آخرين آرزوى خود را آن بيان كرده 
بود كه بعد از وى، مادورو اداره امور را به دست بگيرد و از 
مردم ونزوئال خواسته بود در دور بعدى رياست جمهورى، به 

وى راى دهند.
وى تصريح كرده بود: ”شما مادورو را به عنوان رئيس جمهور 
مى  شما  از  را  اين  وجود،  تمام  با  كنيد.  مى  انتخاب  ونزوئال 
خواهم.“بر اساس قانون اساسى، انتخابات بايد حداكثر 30 روز 
مجلس  رئيس  كابِلو  ديوسدادو  زمان  آن  تا  و  شود  برگزار  بعد 

ملى به طور موقت مسئوليت اداره كشور را برعهده مى گيرد.
واكنش ها

اوو مورالس، رئيس جمهور بوليوى كه دوست و متحد نزديك 
وى محسوب شد با چشمان گريان و به همراه كابينه خود در 
مردم  و  وى  خانواده  به  را  خود  تسليت  و  شد  ظاهر  تلويزيون 
ونزوئال بيان كرد. در حالى كه وى به زحمت قادر به تكلم بود، 

اين خبر را ”ويرانگر“ دانست.
اى  بيانيه  در  نيز  كلمبيا  جمهور  رئيس  سانتوس،  مانوئل  خوان 
بر روى توئيتر خود، ضمن تسليت، درگذشت چاوز را مصيبت 

بزرگ براى ونزوئال و كل منطقه دانست.
را  چاوز  مرگ  پيامى،  در  آمريكا  جمهور  رئيس  اوباما،  باراك 
آغاز  خواستار  و  دانست  ونزوئال  براى  برانگيزى  چالش  زمان 

فصل جديدى در روابط دو كشور شد.
جيمى كارتر، رئيس جمهور سابق آمريكا نيز در بيانيه اى بلند، 
نوشت: ”مردى را مى شناختيم كه در نگرش خود به دنبال ايجاد 
تغييرات عميق در كشورش بود تا به خصوص مردمى كه مورد 

توجه نبودند و به حاشيه رانده شده بودند، سود ببرند.“
درگذشت  خبر  به  نسبت  نيز  انگليس  خارجه  وزير  هيگ،  ويليام 

چاوز ابراز ”تاسف“ كرد.
رياست  انتخابات  آخرين  مغلوب  كانديدا  كاپريلس،  هنريكه 
جمهورى ونزوئال ضمن تسليت به بازماندگان، خواستار اتحاد 

مردم ونزوئال در شرايط كنونى شد.

بين الملل

در هزارتوي سيا
اقتصادي  سياسي،  معادالت  از  بسياري  در  امريكا  اطالعاتي  سازمان 
و حتي اجتماعي امريكا در داخل و خارج نقش كليدي را بازي مي كند. 
از  قسمتي  امريكا  برجسته  سياسي  افراد  از  بسياري  است  معروف 
دوران زندگي خود را در سيا مشغول به كار مي شوند. حتي با آنكه 
كه  است  امريكا  رييس جمهور  نخستين  اوباما،  باراك  مي شود  گفته 
اسناد متدلي براي سابقه وي در سازمان سيا نيست اما باز هم برخي 

اصرار دارند كه اوباما نيز دوره يي در سيا فعال بوده است.

وزارت  و   (CIA) مركزي  تحقيقاتي  آژانس  بين  نزديكي  بسيار  تعامل 
عوامل  و  جاسوسان  پاي  جاي  زيرا  دارد  وجود  امريكا  خارجه  امور 
طريق  از  و  خارجه  امور  وزارت  كمك  به  جهان  در  امريكا  اطالعاتي 
از  بيش  مي شود.  ميسر  بازرگاني  وزارت  احتماال  و  خانه ها  سفارت 
نيمي از پرسنل سازمان اطالعاتي (CIA) در خارج از كشور و بقيه در 
و  انساني  عوامل  كمك  به  جاسوسي  از  غير  مي كنند.  خدمت  سازمان 
منابع آشكار آژانس تحقيقات مركزي (CIA) از ماهواره هاي گوناگون 
فني  جاسوسي  لحاظ  از  و  مي برد  بهره  نيز  جاسوسي  هواپيماهاي  و 
عكسبرداري  سمع،  استراق  جهت  پيشرفته يي  تجهيزات  الكترونيكي  و 
و فيلمبرداري و... دارد. در مديريت عمليات سازمان اطالعاتي امريكا 
(CIA) همه چيز با طبقه بندي سري است و حتي كارمندان آن با ساير 

كارمندان ارتباط نداشته و بعضا شناسايي نمي شوند.

ساختار تشكيالتي سازمان اطالعاتي امريكا (CIA) هميشه در پرده يي 
از ابهام قرار گرفته و مخفي بوده است اما استنباط اين است كه سه 

مديريت مهم و مستقل به شرح زير در اين سازمان وجود دارد.
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ويرجينياي  ايالت  در   (CIA) مركزي تحقيقات  آژانس  اصلي  ساختمان 
قرار  النگلي  مزارع  حوالي  در  هكتار  وسعت 50  به  منطقه يي  و  امريكا 
دارد، ساختمان اداره مركزي به شكل H و هشت طبقه ساخته شده كه 
مساحت آن بالغ بر 50 هزار متر مربع است و اطراف آن را درختان 
دوربين  با  خارج  و  داخل  از  محيط  اين  است،  كرده  محصور  بزرگي 
و  خطر  اعالم  هشدار دهنده،  سيستم هاي  انواع  آن  در  و  شده  كنترل 
امنيتي را به كار گرفته اند. روزنامه اينديپندنت در گزارش خود درباره 
سيا مي نويسد: سازمان اطالعات مركزي امريكا (سيا) از هنر مدرن به 
عنوان وسيله يي براي نفوذ تفكرات خود در كشورهاي ديگر استفاده 
طور  به  سيا  عوامل  بيشتر  هم  شايد  و  سال  مدت 20  به  است.  كرده 
نمايش  مانند  فرهنگي  آزادي  قالب  در  را  مسموم  تبليغات  محرمانه 
نقاشي هاي سبك «اكسپرسيونيسم»، تفكرات خود را در سراسر جهان 

ترويج كرده اند.
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از انقالب تجارى تا 
انقالب صنعتى

 نظام سرمايه دارى اروپا به عنوان يك ساخت اقتصادى  اجتماعى از 
درون جامعه فئودالى سر بر آورد كه قديم ترين شكل آن سرمايه دارى 

تجارى بود. 
 

با افزايش بازرگانى و تجارت بين شرق و غرب طى جنگ هاى صليبى 
فنالند،  انگليس،  با  كه  آلمانى  شهرهاى  از  تعدادى  اروپايى،  بازرگانان 
متحد  خود  منافع  حفظ  براى  داشتند  تجارى  روابط  روسيه  و  سوئد 
شدند. تعداد اين شهرها به تدريج افزايش يافت و دو قرن بعد شركتى 
قرون  تجارى  تشكيالت  مهم ترين  از  يكى  كه  را  «اتحاديه هانز»  نام  به 

ميالدى  پانزدهم  قرن  در  اتحاديه  اين  آوردند.  وجود  به  بود  وسطى 
قرن  از  ولى  داشت؛  اختيار  در  را  شمال  درياى  در  تجارت  انحصار 

شانزدهم به بعد نفوذ اين اتحاديه روبه كاهش نهاد. 
يكى ديگر از اين بازارها در قرن سيزدهم ميالدى در حوزه شامپانى 
در شمال شرقى فرانسه تشكيل شد كه در سراسر سال داير بود و 
كاالهاى تجمالتى مشرق زمين و همچنين كاالهاى گوناگونى را كه در 

اروپاى شمالى توليد مى شد به فروش مى رساند. 
قرون  دوره  در  تجارى،  بزرگ  اتحاديه هاى  مهم ترين  از  ديگر  يكى 
وسطى، جمهورى ونيز در ايتاليا بود كه نه فقط به تجارت نظم و نسق 
مى داد، بلكه به كشتى سازى و كشتيرانى نيز مى پرداخت. به طورى كه 
در قرن پانزدهم ميالدى كشتى هاى تجارى ونيز 250 تن محموله را 

در خود جاى مى دادند. 
موقعيت جغرافيايى ايتاليا در درياى مديترانه شرايط مناسبى را براى 
نظام دولت شهرى آن فراهم كرده بود تا به گسترش مناسبات تجارى، 
بازرگانى با شرق و غرب عالم بپردازد. هيچ ترديدى نيست كه همين 
رشد  اوليه  عالئم  از  يكى  ايتاليا،  خصوصا  اروپا  در  شهرها  موقعيت 
مناسبات سرمايه دارى است. سرمايه دارى چه درونزا و چه برون زا يا 
وارداتى، نظامى است از اساس شهر محور و شهر جايگاه طبيعى اين 
نظام است. دو حركت اساسى در تاريخ عصر جديد صورت پذيرفت تا 
بتواند به تخريب نظم كهن كليساى كاتوليك و اقتصاد فئودالى بپردازد؛ 
و  رنسانس  «نهضت  بارنز:  گفته  به   . مذهبى.  اصالحات  و  رنسانس 
كه  انقالبى  تجارى اند.  انقالب  از  وجوهى  صرفا  دينى  اصالح  نهضت 
سبب زوال نظام زميندارى و برقرارى دولت هاى متمركز كنونى شد». 
حركت رنسانس يك حركت ادبى  هنرى بود كه نخست در ايتاليا آغاز 
گسترش  و  شهرى  مناسبات  رشد  آن  عمده  داليل  از  يكى  ولى  شد، 
شهرهاى ايتاليا در دوره ميانى قرون وسطى بود. به همين دليل ايتاليا 
توانست زادگاه رنسانس اوليه شود. مسلما جنگ هاى صليبى از قرن 
يازدهم ميالدى به بعد در گسترش تجارت ميان ايتاليا و مشرق زمين 
موثر واقع شد و همين مساله موجب پويايى نظام شهرى در ايتاليا شد. 
از سوى ديگر پيوندهاى بازرگانى ميان ايتاليا و فرانسه از يك سو و 
بيزانس و لوان (كشورهاى ساحلى شرق مديترانه) از سوى ديگر در 
پيدايش شهرهاى ايتاليايى چون ونيز، جنوا، پيزا و ناپل بى تاثير نبود. 
حتى اين امر به رشد شهرهاى فرانسوى چون مارسى، آرل، ناربن و 

مون پليه منجر شد. 

موقعيت طبيعى ايتاليا چه در دنياى قديم و چه در قرون وسطى وجود 
شهرهاى  گذشته  در  چرا  اينكه  ولى  آورد.  فراهم  را  شهرى  مناسبات 
ايتاليايى يا يونانى � رومى نتوانستند به مناسبات سرمايه دارى دست 
يابند به اين دليل بود كه از تمدن يونانى � رومى تا پايان عصر وسطى، 
در  پيشه ها  و  حرف  و  بود  كشاورزى  اقتصاد  همواره  غالب  اقتصاد 
پيشه وران  اين  هدف  تنها  و  داشتند  قرار  كشاورزى  اقتصاد  حاشيه 
تامين نياز كشاورزان و ساخت ابزار و وسايل توليد كشاورزى بود. 
خود  به  تخصصى  شكل  اشتغاالت  جديد،  شهرهاى  در  كه  حالى  در 
بود.  امر  همين  نيز  حرف  صاحبان  معاش  امرار  راه  تنها  و  گرفتند 
عموما آنها كسانى بودند كه از درون قلعه هاى فئودالى خارج شده و 
در سر چهار راه ها و معابر يا در كنار رودخانه ها و محل گذر افراد يا 
شهرى  كمون  نطفه  ترتيب  اين  به  كردند.  تجمع  بازرگانى  كاروان هاى 
كنار  در  معموال  جديد االحداث  بخش هاى  كه  آنجا  از  آوردند.  پديد  را 
يكى از استحكامات قديمى يا «بورگ ها» احداث شدند، شهروندان آنها 
آرمانى  گونه  شش  اشپرانگر  ادوارد  ناميدند.  «بورژوا»  اصطالحا  را 
«انسان  همان  بورژوا  آنها  بين  در  كه  مى شمارد  بر  را  شخصيت 

اقتصادى» است و زومبارت بر اين باور است كه انسان بورژوا يك 
گونه روانشناختى است كه در آغاز به صورت نابرابر در بين اقوام 
آريايى پراكنده بود، ولى سرمايه دارى به او امكان داد تا چهره مسلط 

جامعه شود. 
بورژوازى توانست مهم ترين نقش را در توسعه و تحول اقتصادى ايفا 
آلمانى،  مشهور  اقتصاددان  و  جامعه شناس  وبر،  ماكس  گفته  به  كند. 

«بورژوازى معلول تفكر عصر جديد است». 
بروز انديشه هاى رنسانسى، اومانيستى در ايتاليا با توجه به فردگرايى 
و جايگزينى انسان محورى به جاى خدامحورى، طبقه بورژوازى مرفه 
اروپا را نيز تشويق به تحرك كرد و به اين ترتيب حركت رنسانسى 
شهرى  نظامات  درون  در  سرمايه دارى  مناسبات  توجيه  به  توانست 
بپردازد. اين حادثه در ايتاليا با شرايط ديگرى نيز همراه بود. نخست 
اينكه سرزمين ايتاليا، هرگز فئوداليسم را آنگونه كه در آلمان ظاهر شد 
نپذيرفت و ساختار فئوداليسم آن سست و متزلزل بود. اين مساله به 
آن سبب بود كه در ايتاليا برخالف ساير جاها، تسلط عنصر ژرمنيك 
احساس نمى شد و بيشتر ژرمن ها تنها در حوزه شمال ايتاليا متمركز 
شدند، در حالى كه در ديگر قسمت هاى ايتاليا تسلط عنصر رومى بر 
ژرمنى محرز بود. وجود پيشينه قوى فرهنگى در ايتاليا از عوامل مهم 
فرانسه،  چون  كشورهايى  آنكه  حال  بود.  ژرمنيك  فرهنگ هاى  حل 
در  بار  نخستين  براى  بودند.  پيشينه اى  چنين  فاقد  انگلستان  يا  آلمان 
سرزمين ايتاليا شاهد پيدايش مسكوكات و رشد اقتصاد پولى � كااليى 
اين  از  و  كنند  احيا  را  نقره  و  طال  مسكوكات  توانستند  آنها  هستيم. 
در  مسكوكاتى  به  حتى  شوند.  بهره مند  تجارت  امر  در  مبادله  وسيله 
ونيز به نام «دوكا» بر مى خوريم كه به وسيله آنان ضرب مى شد. شهر 
كند.  ضرب  سكه  توانست  و  داشت  طال  سكه هاى  نيز  ايتاليا  فلورانس 
داليل ديگرى كه به بروز مناسبات سرمايه دارى در ايتاليا منجر شد، 
تنوع نظامات شهرى بود و اين گونه به نظر مى رسيد كه شهرهاى ايتاليا 
همانند دولت شهرهاى يونانى هستند. همين تحول در نظام دولت شهرى 
با رشد اقتصادى نيز مترادف بود و در اين شهرها كسانى بودند كه 
كارشان معاوضه پول بود و به اصطالح آن را «چنچ» مى كردند. (يعنى 
گروه  نخستين  دليل  همين  به  مى پرداختند.  پول  تعويض  و  مبادله  به 
جوانان در ايتاليا ظاهر شدند و از آنجا كه هر دولت شهر سكه خاص 
خود را ضرب مى كرد، هر زمانى كه اين سكه  ها تعويض مى شدند به 

صرافان مراجعه مى كردند. تاسيس بانك و بانكدارى نيز يكى از عالئم 
شد.  ظاهر  ايتاليا  در  بانك ها  نخستين  است.  سرمايه دارى  نظام  اوليه 
بزرگ ترين بانك ايتاليا در شهر سيرانا به وجود آمد كه يكى از شهرهاى 
ميالدى  سيزدهم  قرن  اواخر  در  بانك  اين  ولى  بود.  فلورانس  نزديك 
ورشكسته شد. از جمله بانك هاى ديگر ايتاليا مى توان بانك فلورانس 
را نام برد كه جزو بزرگ ترين بانك هاى ايتاليايى شد. اين بانك كه به 
نام «مونتسى سينيورى» به معنى آقايان خوب شهرت داشت، بيشترين 
امكانات مالى را در خود داشت تا حدى كه به پادشاهان اروپايى پول 
قرض مى داد و در مقابل زمين يا چيز ديگرى را گرو مى گرفت. پاپ ها 
نيز در سراسر اروپا در آمد داشتند و پول هايشان را از بانك فلورانس 
دريافت مى كردند. اين بانك نه تنها در ايتاليا و فرانسه بلكه در انگليس 
شعبه  است،  مشهور  هم  لمباردى  بانك  به  كه  لمباردى  خيابان  در  و 
داشت. حتى در ايتاليا يك سيستم اعتبارى در حد چك و سفته در حال 
پديد آمدن بود كه به عنوان مراكز تحول اعتبارى و بانكى تلقى مى شد. 
در  پشمى  البسه  توليد كنندگان  بزرگ ترين  ايتاليايى ها  ديگر  سوى  از 
فلورانس بودند و اين لباس ها را در سراسر اروپا توزيع مى كردند. همه 
اين عالئم نشانه هاى بروز مناسبات سرمايه دارى در ايتاليا بود. وليكن 
مؤثر  ايتاليا  سرمايه دارى  اقتصاد  نظام  پسرفت  در  اساسى  عامل  يك 
واقع شد و آن روى كار آمدن دولت عثمانى و فتح قسطنطنيه در سال 
1453م. بود. اين مساله به سقوط و انحطاط ايتاليا به لحاظ فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى منجر شد. تركان عثمانى كه نيروهاى بيابانگرد 
و بى فرهنگى بودند با بهره گيرى از قدرت اسالم و خصلت هاى قبيلگى 
خود بعد از فتح بيزانس، چهره جامعه بين المللى را به شدت تحت تاثير 
و  شرق  اقتصادى  شريان هاى  بر  تسلط  با  و  دادند  قرار  خود  حركت 
غرب و تسلط بر دو جاده بزرگ ابريشم و ادويه موجبات انتقال مركز 
آوردند.  فراهم  اطلس  اقيانوس  به  مديترانه  درياى  از  را  تجارت  ثقل 
همين مساله موجب پديد آمدن راه هاى ثانوى و تجارت در مسير غرب 
ايتاليايى  دولت شهرهاى  پيكره  بر  را  اساسى  ضربات  و  شد  شرق  و 

وارد كرد كه در نهايت به پسرفت سرمايه دارى ايتاليا انجاميد. 
يكى ديگر از خصوصيات عصر جديد پيوندى است كه بين بورژوازى 
ملى  مستقل  دولت هاى  تقويت  به  سرانجام  و  شد  برقرار  سلطنت  و 
با  موافقت  و  بورژوازى  طبقه  تقويت  با  اروپايى  پادشاهان  انجاميد. 
گسترش شهرها و تشويق به شهرنشينى به تضعيف قدرت فئودال ها 
تاسيس  به  اقدام  بورژوازى  همين  كمك  با  و  پرداختند  روستاها  در 
محلى  و  پراكنده  نامنظم،  رزمى  نيروهاى  از  تا  كردند  ملى  ارتش هاى 
نيز  بورژوازى  شوند.  بى نياز  مى شد  تشكيل  فئودال ها  رعاياى  از  كه 
ملى  ارتش  تا  مى كرد  كمك  پادشاه  به  فراوان  ماليات هاى  پرداخت  با 
خود را به بهترين ابزارهاى جنگى مجهز سازد و با تسخير و استعمار 
سرزمين هاى غير اروپايى به بورژوازى اين امكان را بدهد كه از منابع 
اوليه و فراوانى كه به صورت رايگان در بازار فروش آنجا تحصيل 
نشانه  بايد  را  ملى  دولت هاى  آمدن  وجود  به  شود.  بهره مند  مى شد 
آغاز انتقال قدرت به طبقه حاكم جديد دانست كه به منظور سركوب 
رقيبان فئودال، پادشاهان توانستند به متحد كردن كشور با حمايت و 

پشتيبانى طبقه سرمايه دار بورژوا بپردازند. 
انتقال مركز ثقل تجارت از درياى مديترانه به اقيانوس اطلس اين امكان 
جديدى  راه هاى  جست وجوى  در  تا  كرد  فراهم  بورژوازى  براى  را 
جغرافيايى  اكتشافات  زمينه  مساله  اين  آيد.  بر  شرق  با  تجارت  براى 
در  مستعمرات  تاسيس  و  جغرافيايى  جديد  اكتشافات  كرد.  فراهم  را 
مبادالت  توسعه  و  تجارت  توسعه  موجب  هفدهم  و  شانزدهم  قرون 
و  حرص  شد.  سرمايه داران  و  تجار  نيرومند  طبقه  تقويت  و  ارزى 
طمع اين طبقه در تصرف ثروت بيشتر و شنيدن افسانه هايى درباره 
سرزمين هاى بهشتى آن سوى درياها، بازرگانان و حتى فئودال ها را 
استعمارگران  اين  نخستين  كشاند.  آسيا  دوردست  سرزمين هاى  به 
و  پرداختند  طال  جست وجوى  به  كه  بودند  اسپانيايى ها  و  پرتغالى ها 
با دستيابى به قاره جديد و شرق به غارت طال و نقره آنجا پرداختند. 
انتقال طال و ساير فلزات قيمتى آمريكا به كشورهاى اروپايى موجب 
اقتصادى  تجارى،  بيشتر  فعاليت  براى  انگيزه  ايجاد  و  منفعت  جلب 
شد. عالوه بر اين تورم، ناشى از ورود فلزات قيمتى به صورت منبع 

افزايش سود بازرگانان و انباشت سرمايه تجارى درآمد. 

پس از اسپانيايى ها و پرتغالى ها گروه كثيرى از هلندى ها، فرانسوى ها 
و انگليسى ها نيز به جست وجوى سرزمين هاى جديد پرداختند. به اين 
وسيله دوره سوداگرى كه پيش درآمد رشد و گسترش سرمايه دارى 
و عامل مهمى در انباشت اوليه ثروت در اروپاست، از قرن شانزدهم 
ميالدى آغاز شد و از آنجا كه باارزش ترين كاالها در اين زمان طال و 
نقره بود، اكثرا به ذخيره آن پرداختند. اما به تدريج مشخص شد كه طال 
و نقره به تنهايى نمى تواند منبع ثروت باشد؛ چرا كه بنگاه هاى بزرگى 
سوداگران  اصلى  سرمايه هاى  كه  آمدند  وجود  به  اروپا  سراسر  در 
صدور  براى  را  آماده اى  كاالهاى  و  مى كردند  تامين  را  اروپايى 
تقاضاى  مى آوردند.  فراهم  اروپا  سراسر  از  دور  سرزمين هاى  به 
كارگاه هاى  رونق  موجب  به تدريج  اروپايى  كاالهاى  براى  روزافزون 
پيشه ورى و صنعتى شد. براى مثال، كارگاه هاى پارچه بافى انگلستان 
در اين زمان رونق گرفت و به تدريج بنادر انگليسى مراكز مهمى براى 
صادرات پارچه و جذب طال و نقره غارت شده از سرزمين هاى جديد 
شد. در انگلستان قانون صنعتگران در سال 1563 عمال نقش اصناف 
قديمى و پيشه وران را به دولت محول كرد كه اين اعمال موجب نظارت 
مركزى بر آموزش كارگران صنعتى، شرايط كار و تخصيص جمعيت 

كارگر بين مشاغل مختلف شد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بر  ايتاليا  انتخابات  تاثير  به  خود  هفته  اين  سرمقاله  در  اكونوميست 
وضعيت يورو پرداخت

دلقك هاى سياستمدار!
 

چگونه بپه گريلو و سيلويو برلوسكونى آينده ايتاليا و يورو را تهديد 
مى كنند

شوخ طبعى در اوج فالكت مى تواند جذاب باشد اما هميشه مفيد واقع 
نمى شود. مردم ايتاليا كه با بدترين ركود اقتصادى كشورشان از دهه 
1930 ميالدى تاكنون و احتمال فروپاشى پول واحد اروپا مواجهند، 

تصميم گرفته اند كه از واقعيت دورى كنند.

حتى  شرايط  واجدين  چهارم  يك  ايتاليا،  گذشته  هفته  انتخابات  در 
به خود زحمت ندادند در انتخابات شركت كنند. از ميان كسانى كه 
شركت كردند، حدود 30 درصد به سيلويو برلوسكونى راى دادند، 
دلقك   نخست وزير  يك  عنوان  به  ويرانگرش  سياست هاى  كه  كسى 
درصد  ايتالياست. 25  اقتصادى  مشكالت  اصلى  داليل  از  يكى  مآب، 
يك  را  آن  رهبرى  كه  يافت  تعلق  ستاره  پنج  جنبش  به  هم  آرا  از 
كمدين واقعى به نام بپه گريلو بر عهده دارد. ماريو مونتى، تكنوكرات 
اصالح طلب كه طى 15 ماه گذشته زمام امور ايتاليا را بر عهده داشته 
است، و سعى داشت اعتبار از دست رفته خود را احيا كند تنها ده 

درصد آرا را به دست آورد.

چنين نتيجه اى براى ايتاليا و كل اروپا يك فاجعه است. در رم، ائتالف 
چپ ميانه به رهبرى پير لوييجى برسانى، يكى از بخت هاى پيش از 
برگزارى انتخابات محسوب مى شد كه در نهايت تنها كمى بيشتر از 
برلوسكونى راى آورد و اكنون براى تشكيل دولت تقال مى كند و به 
نظر نمى رسد كه چنين دولتى بتواند به ثبات و دوام دست يابد. در 
چنين شرايطى بازارهاى مالى سرتاسر اروپا از اين خبر برآشفتند. 
تقريبا در همه كشورها ارزش سهام به شدت سقوط كرد. سود اوراق 
قرضه در سرتاسر كشورهاى حوزه مديترانه جهش يافت تا جايى كه 
به ركورد سه ماه گذشته رسيد. گرچه اين رقم در آلمان دچار افت 

شد، اما در كل بحران يورو بار ديگر محور توجهات شد.

تاريخ  شايد  است.  ركود  خطر  از  كمتر  فروپاشى  خطر  حقيقت  در 
چنين نتيجه گيرى كند كه اين هفته اى بود كه در آن اروپايى ها روشن 
ساختند كه تمايلى به اصالحات ندارند. 9 ماه پس از آنكه فرانسوى ها 
از تغيير گريختند، ايتاليايى ها به سرعت راه آن ها را ادامه دادند. دو 
سوم ايتاليايى ها نه تنها به رياضت تحميلى از سوى آلمانى ها جواب 
رد دادند، بلكه دست رد بر سينه كل اصالحاتى زدند كه براى بهبود 
رشد اقتصادى فاجعه بار نزديك به صفر كشورشان تدوين شده بود. 

اگر اين راه ادامه يابد به همان مسير فلج اقتصادى و سقوط سياسى 
ختم خواهد شد كه ژاپن طى 20 سال گذشته تجربه كرده است. 

تغيير روش يا پذيرش سرنوشت ژاپن
نتايج اين انتخابات به طرز وحشتناكى تداعى كننده وضعيتى است كه 
در آن ايتاليا توسط حزب چپ ميانه در سال 2006 اداره مى شد. در 
آن زمان يك ائتالف متزلزل به رهبرى رومانو پرودى پس از كمتر 
يك  تا  كند  تالش  مى تواند  برسانى  شد.  فروپاشى  دچار  سال  دو  از 
راست  و  ميانه  چپ  از  را  مولفه هايى  و  دهد  تشكيل  بزرگ»  «ائتالف 
با  داشتن  و كار  به معناى سر  البته اين  هم جمع كند  در كنار  ميانه 
و  دهد  انجام  هم  را  بهترى  كار  مى تواند  برسانى  است.  برلوسكونى 
پنج  جنبش  توسط  خارج  از  و  دهد  شكل  مونتى  با  را  اقليتى  دولتى 
در  بيش  و  كم  كه  فرمولى  گيرد،  قرار  حمايت  مورد  گريلو  ستاره 
با  آيا  كه  بگيرد  تصميم  بايد  گريلو  حزب  است.  داده  جواب  سيسيل 
مسووليت پذير  يا  كند  مخالفت  موجود  سياسى  نظم  كل  زدن  برهم 

باشد و اصالحات معنى دار را مورد حمايت قرار دهد.
بود  خواهد  مجبور  جديد  پارلمان  پيچيده اى،  شرايط  چنين  در 
بهترين  بيابد.  ناپوليتانو  جورجيو  رييس جمهورى،  براى  جانشينى 
گزينه، نخست وزير پيشين خواهد بود كه فردى از چپ ميانه است: 
جوليانو آماتو. اما هركه انتخاب شود، ايتاليا براى اجتناب از برگزارى 
يك انتخابات ديگر در سال جارى با مشكالتى مواجه است. بهتر بود 
كه انتخابات ايتاليا با رهبران جديد و تحت يك نظام انتخاباتى نوين 
برگزار مى شد تا احتمال وقوع چنين بن بستى را كه امروز ايتاليا با 

آن مواجه است، كاهش مى دهد. 

در شرايط فعلى، پيشرفت نكردن در اصالحاتى كه براى ادامه حيات 
اين اقتصاد رو به افول الزم است، موجب نگرانى است. منفعل بودن، 
دوست  ايتاليايى  راى دهندگان  مى رسد  نظر  به  كه  كارى  همان  يعنى 

دارند انجام دهند، پاسخ مشكالت اين كشور نيست.
يورو  حيات  سال نخست  در 13  ايتاليا  داخلى  ناخالص  توليد  سرانه 
سقوط كرد. بر خالف آنچه برخى از منتقدان يورو مطرح مى كنند، اين 
موضوع به كمبود تقاضا بر اثر رياضت هاى فزاينده مالى ربطى ندارد. 
بلكه كامال با يك سال پس از افزايش مداوم هزينه هاى نيروى كار و 
و  رقابت پذيرى  كاهش  موجب  عوامل  اين  است.  مرتبط  توليد  كاهش 
دست  از  رقابت پذيرى  نتواند  ايتاليا  دولت  اگر  شد.  ايتاليا  صادرات 
رفته و رشد اقتصادى خود را از طريق آزادسازى بيشتر بازارهاى 
كار و توليد خود احيا كند، اقتصاد اين كشور متحمل آسيب خواهد 
خواهد  فعلى  درصد   36 از  بيش  به  حتى  آن  جوانان  بيكارى  و  شد 

رسيد.

بيش از حد بزرگ براى ورشكستگى يا نجات؟ 
اين وضع خطرناك است. دشوار است كه شاهد آن باشيم كه ايتاليا 
با چنين وضعيت وخيمى در حوزه پول واحد باقى بماند و در عين 
حال هم به سختى مى توان پذيرفت كه در صورت ورشكستگى ايتاليا، 
بزرگ  اقتصاد  سومين  ايتاليا  دهد.  ادامه  خود  حيات  به  بتواند  يورو 
بزرگترين  اما  است  كم  آن  بودجه  كسرى  گرچه  و  يوروست  حوزه 
بدهى دولتى را داراست (در حدود 130 درصد توليد ناخالص داخلى 
است). اين موجب مى شود اقتصاد ايتاليا بيش از آن بزرگ باشد كه 

بتوان آن را نجات داد. 
بدهى هايش  به  بود  نخواهد  قادر  ايتاليا  اقتصادى،  رشد  بدون  اما 
رسيدگى كند. مسير احتمالى روشن است: برپايى يك سرى جلسات 
رشد  آلمانى،  مركل  آنگال  تطميع  براى  نافرجام  تالش  چند  بحران، 
اقتصادى ناكافى، رياضت هاى اقتصادى بيش از حد و سپس بحرانى 
ديگر.يورو به حيات خود ادامه خواهد داد اما به بهايى بسيار گزاف. 

حوزه يورو هم مانند ژاپن خواهد شد.
ايتاليا  سياسى  تنش  كرد.  پيشگيرى  وضعيتى  چنين  از  مى توان  اما 
نشان دهنده آن است كه به نسخه اى كه مركل تجويز كرده نياز است. 
تا كنون در اين نسخه رياضت هاى زياد و كمى اصالحات به چشم 
مى خورد. اما از اين پس بايد طور ديگرى باشد. اگر كشورهاى جنوب 
حوزه يورو بخواهند رقابت پذيرى خود را دوباره احيا كنند و به رشد 
اقتصادى دست يابند، اصالحات ساختارى همچنان ضرورى خواهند 
اقتصادى،  ركود  ابعاد  و  راى دهندگان  واكنش  به  توجه  با  اما  بود. 
اكنون الزم است كه فشار براى رياضت هاى مداوم كاهش يابد. اگر 
سراغشان  به  واقعيت  بگويند،  نه  اصالحات  به  همچنان  ايتاليايى ها 
خواهد آمد و به اين نتيجه خواهند رسيد كه لزوما هر آنچه دلقك ها 

مى گويند خنده دار نيست.
 طرح روي جلد اكونوميست 

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر 
جهت نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد
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اورهان پاموك در فهرست جايزه اينديپندنت

  اعالم اسامى نامزدهاى اوليه 
جايزه ترجمه بريتانيا سال 2012

جايزه داستان خارجى اينديپندنت، با اعالم فهرست اوليه اين رقابت 
در سال 2013 دور جديد خود را آغاز كرد.

به نقل از بوك سلر، اين جايزه 10 هزار پوندى كه بين نويسنده و 
مترجم يك اثر تقسيم مى شود، براى تجليل از ترجمه به عنوان پلى 

بين فرهنگى هر سال اهدا مى شود. 
جايزه  برنده  نويسنده  پاموك  اورهان  نام  سال 2013،  فهرست  در 

ادبى نوبل تركيه نيز به عنوان يكى از نامزدها جاى دارد. 
فهرست 16 نفره امسال، در حالى اعالم شده كه اليف شفق نويسنده 
پرفروش تركيه يكى از اعضاى گروه داورى اين رقابت است. بويد 

تانكين ويراستار نيز در گروه داورى حضور دارد. 

فهرست اوليه امسال شامل اين نامزدها است: 
توسط  فرانسوى  زبان  از  ترجمه  بينه،  لوران  نوشته   «HHhH  »  -

سام تيلور از انتشارات هارويل سكر شاخه رندوم هاوس 
- «يك مرگ در خانواده» نوشته كارل اووه كناوسگارد، ترجمه از 

زبان نروژى توسط دون بارتلت از انتشارات رندوم هاوس 
- «دوبلينيسك» نوشته انريكه ويال-ماتاس، ترجمه از زبان اسپانيايى 

توسط رزاليند هاروى و آن مك لين از انتشارات رندوم هاوس 
- «انحراف» نوشته ژربران بكر، ترجمه از زبان هلندى توسط ديور 

كولمر از انتشارات رندوم هاوس 
- «بازار سياه» نوشته آلن مابانكو، ترجمه از زبان فرانسوى توسط 

سارا آرديزون از انتشارات سرپنتز تيل 
- «زمين لم يزرع» نوشته كريس برنارد، ترجمه از زبان آفريقايى 

توسط ميشاييل هينس از انتشارات آلما بوكز 
زبان  از  ترجمه  هوئل،  پاول  نوشته  سرد»  درياى  هاى  «قصه   -

لهستانى توسط آنتونيا لويد-جونز از انتشارات كاما پرس 
ايتاليايى  زبان  از  ترجمه  مارانى،  ديگو  نوشته  ووستياش»  - «آخر 

توسط جوديت لندرى از انتشارات ددالوس 
- «مسافر قرن» نوشته آندراس نيومان، ترجمه از زبان اسپانيايى 

توسط نيك كيستور و لورنزا گارسيا از انتشارات پوشكين 
- «تريسته» نوشته داسا درنديك، ترجمه از زبان كرواسيايى توسط 

الن الياس-بورزاك از انتشارات مك لهوس 
زبان  از  ترجمه  كراسژناهوفكاى،  السلو  نوشته  «ساتانتانگو»   -

مجارى توسط جورج سيرتس در اتشارات توسكار راك 
تركى  زبان  از  ترجمه  پاموك،  اورهان  نوشته  خاموش»  «خانه   -

توسط رابرت فين در انتشارات فابر 
- «سقوط شهر سنگى» نوشته اسماعيل كاداره، ترجمه از آلبانيايى 

توسط جان هاگسون از انتشارات كانونگيت 
توسط  دانماركى  زبان  از  ترجمه  جول،  پيا  نوشته  هالند»  «قاتل   -

مارتين آيتكن در انتشارات پرينس 
- «صداى چيزهاى در حال سقوط» نوشته خوان گابريل واسكوئز 
ترجمه از زبان اسپانيايى توسط آن مك لين در انتشارات بلومزبرى 
- «در ستايش كينه» نوشته خالد خليفه، ترجمه از زبان عربى توسط 

لرى پرايس در انتشارات ترنسوورد 

جايزه كتاب هاى داستانى خارجى اينديپندنت جايزه اى ساالنه است 
كه هر سال به بهترين آثار معاصر داستانى ترجمه شده به انگليسى 
تعلق مى گيرد. اين جايزه براى گراميداشت آثار داستانى خلق شده 
به وسيله نويسنده اى كه در قيد حيات است، و اثرش از زبانى مبدا 
به زبان انگليسى ترجمه و سال پيش در بريتانيا منتشر شده، اهدا 

مى شود. 
در فهرست اوليه سال 2013 نام 16 كتاب جاى گرفته كه از 13 زبان 
مى  دربر  را  انتشارات  امسال  اند.  شده  ترجمه  انگليسى  به  مختلف 
عنوان  از 16  عنوان  چهار  انتشار  با  هاوس  رندوم  انتشارات  گيرد 

بيشترين سهم را به خود اختصاص داده است. 
اين جايزه از سوى نشريه اينديپندنت براى گراميداشت ترجمه آثار 
سال  از  شود.  مى  اهدا  تاكنون  سال 1990  از  بريتانيا  در  داستانى 
2001 پشتيبانى مالى از اين جايزه را شوراى هنر بريتانيا برعهده 

گرفت. 
سال پيش «شكفتن تاريكى» نوشته ايرون اپلفيلد از زبان اوكراينى 
به ترجمه جفرى ام.گرين كار به عنوان برنده انتخاب شد. در سال 
كه  سرخ»  «آوريل  كتاب  نويسنده  رونكاگليولو  سانتياگو   2011
سال  و  بود  شده  ترجمه  اسپانيايى  زبان  از  گراسمن  اديت  توسط 
2010 فيليپ كلودل براى «گزارش برودك» با ترجمه جان كولن از 

زبان فرانسوى اين جايزه را دريافت كردند. 
گروه داورى رقابت امسال جايزه اينديپندنت فهرست نهايى خود را 
11 آوريل (23 فروردين) و نام برنده نهايى را در ماه مه (ارديبهشت) 

اعالم مى كند.

براى نخستين بار

  يك چهره ادبى انگليس به 
عضويت آكادمى فرانسه درآمد

چندين  نويسنده  و  مترجم  و  فرانسه  كالج  استاد  ادواردز،  مايكل 
در  دوتارد،  ژان  جاى  به  فرانسوى،  و  انگليسى  زبان  به  كتاب 
آكادمى فرانسه نشست.-به نقل از فيگارو، اين نويسنده و شاعر 
بريتانيايى كه تا سال 2002استاد ادبيات تطبيقى دانشگاه وارويك 
فرانسه  فرهنگستان  عضويت  به  انگليسى  نخستين  عنوان  به  بود، 
درآمد. او با كسب 16 راى در سومين دور راى گيرى، موفق شد 
و  پيشين  وزير  يينى،  نوئل  ژان  چون  پست  اين  ديگر  نامزدهاى 
گفتن  با  ادواردز  بگذارد.  سر  پشت  را  فرانسه  راديو  قبلى  رييس 
اين كه سال پيش فكر مى كرد به عضويت آكادمى فرانسه انتخاب 

پست  اين  براى  كه  بود  سالى  سومين  امسال  كرد  عنوان  بشود، 
نامزد مى شد.

اين اديب 69 ساله انگليسى از اين پس به عنوان يكى از 40 عضو 
فرهنگستان زبان فرانسه، به حفاظت از زبان فرانسوى مى پردازد. 
او كه متخصص آثار شكسپير است سال 1938 نزديك لندن متولد 

شده و از سال 2000 استاديار زبان انگليسى بوده است. 
در تاريخ نزديك به 400 ساله فرهنگستان زبان فرانسه تاكنون يك 
فرد متولد بريتانيا كه زبان نخست او انگليسى باشد به عضويت 

اين فرهنگستان درنيامده بود. 
داشته  غيرفرانسوى  عضو  چند  تاكنون  فرانسه  زبان  فرهنگستان 
به  كه  زبانى  انگليسى  تنها  و  بوده  فرانسوى  ها  آن  همه  زبان  اما 
عضويت اين فرهنگستان درآمد جولين گرين (1900-98) بود كه 
رمان نويس آمريكايى فرانسوى زبان بود و آثارش را به دو زبان 
انگليسى و فرانسوى مى نوشت. او سال 1971 به عضويت آكادمى 

درآمده بود. 
ماه   18 در  و  است  سال   78 آكادمى  اين  اعضاى  متوسط  سن 
گذشته اين فرهنگستان 9 عضو خود را از دست داد. ژان كلود لوى 
استراوس انسان شناس برجسته كه در 99 سالگى درگذشت يكى 
از قديمى ترين اعضاى فرهنگستان زبان فرانسه بود كه در چند 
سال آخر عمرش توانايى حضور در فرهنگستان را نداشت. جوان 
ترين عضو فرهنگستان اريك اورسنا رمان نويس 66 ساله است. 

فرهنگستان زبان فرانسه در سال 1635 به دست كاردينال ريشيليو 
براى ايجاد قوانينى براى زبان فرانسوى و پيراستن آن ايجاد شد. 
هكتور  به  متعلق  كه  دارد  خالى  جاى  چهار  اكنون  آكادمى  اين 
مارسو  فليسين  صندلى  درگذشت،  سال 2012  ژوئن  كه  بينكوتى 
اوت 2011  كه  مورت  ميشل  صندلى  درگذشت،  مارس 2012  كه 
 2010 آوريل  كه  رمى  ير-ژان  پى  خالى  صندلى  و  درگذشت 

درگذشت، است. 
«رمى» نويسنده و ديپلمات فرانسوى در سال 2010 درگذشت و 
با درگذشت او يكى ديگر از صندلى هاى فرهنگستان زبان فرانسه 
مى  آن  بر  درگذشت «دومزيل»  از  پس  و  پيش  سال  از 22  او  كه 

نشست، خالى ماند.

فرهنگى

 آلمان در تدارك روز جهانى كتاب 2013
اتحاديه بورس ناشران و كتابفروشان آلمان اعالم كرد كه ناشران، 
كشور  سراسر  در  كتابخوانى  انجمن هاى  و  مدارس  ها،  كتابخانه 
 2013 سال  كتاب  جهانى  روز  برنامه  برگزارى  تدارك  در  آلمان 
است. به نقل از خبرگزارى آلمان، هر سال در تاريخ 23 آوريل (3 
ارديبهشت 92) مصادف با روز جهانى كتاب برنامه هاى متنوعى 

در سراسر جهان برگزار مى شود. 
سازمان يونسكو شعار امسال اين روز را «ما كتابخوانى را جشن 
مى گيريم  شما هم جشن بگيريد» قرار داده است و كشور آلمان 
نيز طيف گسترده اى از برنامه ها را براى اين روز در نظر گرفته 

است. 

از  برنامه هاى در نظر گرفته شده براى اين روز يك تور كتابخوانى 

در  آن  اساس  بر  كه  است  نوجوانان  و  كودكان  نويسندگان  براى 
روز جهانى كتاب در 84 كتابفروشى در سراسر خاك آلمان اين 

نويسندگان به كتابخوانى خواهند پرداخت.
 

عالوه بر اين، امسال 750 هزار دانش آموز براى اين روز حواله 
«من به تو يك قصه هديه مى دهم» را دريافت مى كنند. با كسب اين 
حواله در سال 2013 دانش آموزان مى توانند رمان كوتاه «جنگل 
ماجراها» نوشته يورگن بانشروس را دريافت كنند. اين حواله ها از 
4 آوريل (15 فروردين 92) به دانش آموزان تسليم مى شود و آن 
ها مى توانند از 15 آوريل تا 4 مى (26 فروردين تا 14 ارديبهشت 
داستانى  كتاب  و  بروند  ها  كتابفروشى  به  ها  حواله  اين  با   (92
يك  داستان  كتاب  اين  ماجراى  كنند.  دريافت  را  ماجراها»  «جنگل 

سفر هيجان انگيز است. 
رو  عنوان  به  را  آوريل  روز 23  سال 1995  از  يونسكو  سازمان 

جهانى كتاب نامگذارى كرده است. 
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سهــم من از 
جهـــــان  
كاغذ سفيد بود

بايد اعتراف كرد كه نام او نسبت به شاعران هم روزگارش، نام 
و  دقيق  شعر  اما،  اخير  سالهاى  در  است.  اى  شده  شنيده  كمتر 
ظريف جاللى كه طى مجموعه هايى همچون روزها، دل ما و جهان، 
نام  با  اشعار  گزيده  دو  نيز  هاو  روزانه  آفتاب،  و  آب  آبها،  رنگ 
نظر  شد،  چاپ  تجديد  و  منتشر  شعر«  درباره  نورو  بازى  هاى 
بسيارى از شعردوستان و اهالى ادب را به خود جلب كرد تا آنجا 
كه پيوسته نقدها، جستارها و گزيده نوشته هاى مختلفى درباره 
اش در روزنامه ها و مجله هاى كثيراالنتشار به چاپ رسيد. به 
آلمانى،  زبان  به  جاللى  بيژن  شعرهاى  از  گزيدهاى  چاپ  بهانه 
در كشورهاى آلمانى زبان، به همت انتشارات اسپيرس؛ در نظر 
گرفتيم كه درونمايه اين هفته صفحه ادبيات را به جاللى و شعر 

او اختصاص دهيم.

بيژن جاللى در سال 1306 در تهران به دنيا آمد
پدر وى، ابراهيم جاللى بود و مادرش اشرف الملوك هدايت.

بيژن جاللى چند ماهى در رشته فيزيك دانشگاه تهران و چند سالى 
در رشته علوم طبيعى دانشگاه هاى تولز و پاريس درس خواند اما 

همه آنها نيمه كاره ماند.
زيرا عالقه به شعر و ادب ، مسائل فكرى و ادبى و گشت و گذار آزاد 
در زمينه هاى فلسفه و هنر و ادبيات، او را از انضباط و نظم درس 

خواندن دور كرد.
وى در بازگشت، در رشته زبان و ادبيات فرانسوى دانشگاه تهران 

تحصيل كرد و دوره ليسانس را به پايان برد.
فرهنگى  محيط  در  زندگى  عرفان،  و  فلسفه  ادب،  و  شعر  به  عالقه 
خاندان هدايت، گفتگو با دايى اش صادق هدايت و تاثير پذيرى از او 
و اقامت پنج ساله دوره جوانى در فرانسه، پيوندهايى ميان جاللى و 

نوشتن به وجود آورد.
جدى  را  آنها  اما  مى نوشت  فرانسه  به  گاهى  و  فارسى  به  گاهى  او 
فراغ  با  توانست  و  بازگشت  ايران  به  اينكه  از  پس  اما  نمى گرفت. 
نظم  شاعرانه اش  تامل هاى  بنويسد،  و  بيانديشد  و  بخواند  بيشترى 

گرفت.
او از آغاز دهه 40 اين تامل ها را به نشر سپرد. سروده هايش در 
مجموع با تلقى مثبت و گشاده رويانه اى از اهل ادب معاصر رو به 
رو شد. هرچند شعرهايش همه سپيد بود و به نسبت هم نسالنش تا 

حدى دير به انتشار آنها پرداخت.
نيز  و  روزانه ها  آفتاب،  و  آب  آب ها،  رنگ  جهان،  و  ما  دل  ها،  روز 
دو گزينه اشعار: بازى نور و درباره شعر كتاب هايى هستند كه در 

زمان حياتش به چاپ رسيد.

جاللى ازدواج نكرد و سال 1378 به علت سكته مغزى در سن 72 
سالگى درگذشت.

شعرهايي از زنده ياد بيژن جاللي 
    گذران زندگي ، مرگ ، طبيعت ، گربه ها، كلمات ... و دست آخر 
خود شعر، عناصري هستند كه محتواي بسياري از اشعار «سپيد» 
زنده ياد بيژن جاللي را شكل مي دهند. شعر «بيژن جاللي » شعري 
است وصفي و نه چندان دشوارخوان . شعر او حاصل تامالت او در 
هستي و لحظه هاي گذراني است كه شاعر، گاه با اندوه و دلواپسي 
از فرارسيدن مرگ آنها را وصف مي كند. هرچند در شعر «جاللي 
پس  در  و  شود  نمي  منجر  دلهره  و  هراس  به  دلواپسي  و  اندوه   ،«
سطرهاي شعر او هميشه نوعي آرامش وجود دارد هرچندگاهي در 

پس آرامش او نوعي نگراني هم هست . 
    بسياري از منتقدان ، نگرش «جاللي » در شعرهايش را نگرشي 
«اشراقي » دانسته اند و خود او در مورد مضمون شعرهايش گفته 
است : «در شعرهاي من نوعي گفت وگو دنبال شده ، گاه با خداوند، 
. از اين جهت ، هميشه اين نوشته ها  گاه با جهان ، گاه با طبيعت 
يك روي تاريك و يك روي روشن دارند. زمينه مشترك آنها ادامه 
نوعي انديشه است . يعني انديشه و فكري را بيان مي كنند يا زمينه 
وگوها  گفت  اين  ولي  كنند.  مي  فراهم  انديشه  ايجاد  براي  ما  در  را 
هميشه به صورت نيمه تمام مي ماند و حدس مي زنم در خواننده 
، حالت انتظاري را به وجود مي آورد. آنها حالت منطقي ظاهري و 
فرمولي ندارند و بدين جهت ، دست و پاگير خواننده نيستند. بعد از 

پايان هر قطعه راه براي رشد و ادامه انديشه باز است .
    من هميشه برمي گردم به مفاهيمي كه بطور طبيعي در روح من 
آيا  اينكه  و  شر  و  خير  آدميزاد،  سرنوشت  خدا،  يعني  دارد،  وجود 
باالخره مي شود در روي زمين خوشبخت بود. (ديدارها، انتشارات 

مرواريد، 1380)
نخستين  شد.  متولد  تهران  در   1306 سال  در   « جاللي  «بيژن      
شعرش  كتاب  نخستين  كه  كرد  منتشر  چهل  دهه  در  را  شعرهايش 
از  پس  سال  دو  كه  بود  «ديدارها»  شان  آخرين  و   (1341) روزها 
كه  است  شعرهايي  از  يي  گزيده  «ديدارها»  شد.  منتشر  مرگش 
«جاللي » در فاصله سالهاي 75 تا 78 (سالي كه درگذشت ) سروده 

بود. اكنون شعرهايي از اين كتاب را با هم مي خوانيم .

چه اميد بخش است 
    سفيدي كاغذ

    آنگاه كه اندوه خود را
    به او نگفته ام 

***    
    تن بزرگ كهكشان 

    بالش انديشه من است 
    و تن زمين چشم هاي من 

    كه با آن خود را تماشا 
     مي كنم 

***    
   بلقيس آبگينه را

   آب پنداشت 
  و خواست به درون آب رود

    ولي آب 
    به آبگينه بازش 

    دادند
***     

    در نظر من مرگ است 
    ايستاده يا نشسته 

    يا راه مي رود
    و من نگاه خود را

    به سوي شعر برمي گردانم 
    و شعر را مي بينم 
    ايستاده يا نشسته 

    يا راه مي رود
    چون مرگ 

    كلمات را دود
    يا آتش مي خواهم 

    و آنها را به باد مي سپارم 
    و سپس در عشق آنها

    مي گريم 
*** 

    سهم من از جهان 
    كاغذ سفيد بود

    و من بيهوده به دور خود
    و به دور جهان گشتم 

    

رمبو همراه هميشگى من شد
بيژن جاللى

معلم  زيرا  بود«  »بودلر  خريدم  را  كتابش  كه  شاعرى  اولين 
سركيسيان«  »شاهين  آقاى  مادر  كه  تهران  در  فرانسهام 
كارگردان تئاتر بود، شعر »بودلر« را خيلى با عالقه براى من 
ميخواند و توضيح ميداد. بعد كتاب منتخب آثار »پل والرى« كه 
شاعر مشكلى است. طبعا من از اين كتابها آنقدر كه ميتوانستم 
ميفهميدم و بيشتر تحت تاثير موسيقى كالم و تصاوير شاعرانه 
اينكه  بدون  شد،  من  هميشگى  همراه  »رمبو«  ولى  بودم. 
وجود  شعرمان  در  و  فكر  در  زندگى،  در  شباهتى  كوچكترين 
داشته باشد. من هروقت به اصطالح از يكنواختى و روزمرگى 
سمبل  يك  عنوان  به  »رمبو«  به  ميشدم،  مستاصل  زندگى 

عصبانى رو ميآوردم. در سال 1949 كه سفرى 
از »تولوز« به »پاريس« رفتم براى اولين بار با شعر »پل الوار« 
آشنا شدم. در يك دوره خيلى به »پل الوار« عالقمند شدم. بعدها 
در يكى از جلساتى كه راجع به شعر متعهد صحبت ميكرد رفتم 
و كتابش را برايم امضا كرد. در اين جلسه گفت چگونه شعرى 

را كه خيلى موفقيت پيدا كرد در 
كه  براى زنى  و عنوانش »آزادى« است،  فرانسه،  اشغال  موقع 
دوست داشته سروده و بعد نام زن را برداشته و جايش نام 
حضور  هم  »الوار«  مرگ  مراسم  در  است.  گذاشته  را  آزادى 
داشتم، خاطرهاش در ذهنم هست كه هم زيباست و هم غمانگيز. 

وقتى تابوتش را در آن دخمه گذاشتند، 
ميانداختند  و  ميكندند  گلى  گل،  سبدهاى  از  و  ميشدند  رد  همه 
روى تابوت كه منهم اين كار را كردم. در من هميشه يك زاهد، 
وجود  نيست،  هم  هيچكدام  شايد  حال  عين  در  كه  سالك  يك 
دارد. من براى خودم مقام معنوى قائل نيستم ولى به هر حال 
بوديسم  اصول  از  يكى  سلوك،  اين  كه  داشتهام  سلوكى  من 
كه نخواستن است، هميشه مطرح بوده. يا من جرات خواستن 

ندارم، يا دور از جان 
همگيمان اين يك حس اشرافى است كه فكر ميكنم خواستن هر 
در  حتى  است.  من  كسرشان  كوچك،  چه  و  بزرگ  چه  چيزى، 

مورد شعر و شاعرى
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آخرين ساخته كوئنتين تارانتينو 

 Django نگاهى به فيلم
Unchained «جنگو 

زنجير گسيخته»
 محمد حميدى

 
(جنگو  تارانتينو  كوئنتين  ساخته  آخرين  ديدن  با 
ذهن  در  كه  سؤالى  نخستين  گسيخته)،  زنجير 
بيننده بوجود مى آيد اين است كه آيا طرف داران 
اين فيلم ساز، آنچه را كه از او انتظار دارند در اين 

فيلم خواهند ديد يا خير؟
پاسخ مثبت است، اما اين نكته را نيز بايد در نظر 
عامه  «داستان  سازنده  از  انتظارات  كه  داشت 
پسند» بسيار باالست. تارانتينو به اين نكته آگاهى 
دارد و بدين منظور باز مى گردد و اگر او در فيلم 
وسترن جديد خود جنگو، تجليل از سرجئو لئونه 
موجب  كرد،  مى  رها  را  اسپاگتى  هاى  وسترن  و 
سابقى  برده  داستان  «جنگو»  فيلم  بود.  تعجب 
است كه به عنوان شكارچى قصد انتقام گرفتن از 
بودند.  ها  برده  مسؤول  كه  دارد  پوستانى  سفيد 
عهده  بر  را  پزشكى  دندان  نقش  والترز  كريستف 
به  جايزه،  گرفتن  قصد  به  فيلم  طول  در  كه  دارد 
برده  يك  به  و  شود  مى  مبدل  تبهكاران  شكارچى 
سابق به نام جنگو (جيمى فاكس) كمك مى كند تا 
همسرش را از سفيد پوست مزرعه دارى كه او را 

خريده، باز پس بگيرد.
ويژگى  كه  است  آن  است  مشهود  فيلم  در  چه  آن 
هاى يك فيلم تارانتينويى را در خود دارد. در اين 
فطرت  (پست  تارانتينو  قبلى  ساخته  همانند  فيلم، 
هاى لعنتى) حس انتقام، كشتار را توجيه مى كند. 
ايست  بهانه  ها  انسان  با  بدرفتارى  و  كشى  بهره 
براى اعمال خشونت بر عليه آنها كه طبق معمول 
با طنزى تلخ درمى آميزد. قصه عشق ميان جنگو 
و همسرش از جذابيت هاى ديگر فيلم بشمار مى 

رود.
قصد  باشد،  برده  خواهد  نمى  كه  حالى  در  جنگو 
كشتن كسى را هم ندارد. او تنها عاشق همسرش 
برده  دو  عشق  زمان  آن  در  كه  حالى  در  است؛ 
اخير  آثار  ديگر  مثل  هم  «جنگو»  بود.  ممنوع 

تارانتينو فيلمى پر ديالوگ و پر از گفت وگوست. 
اما از سوى ديگر آن قدر فيلم پر از لحظات غيره 
هيجان  همواره  كه  است  انگيز  حيرت  و  منتظره 

انگيز باقى مى ماند.
نگارنده، به عنوان تماشاگرى كه آثار تارانتينو را 
كار  جذابيت  كند،  مى  دنبال  اى  حرفه  صورت  به 

تارانتينو را در نگارش ديالوگ ها مى داند و تضاد 
موجود در درام جدى و طنز در اين ديالوگ ها كه 
تارانتينو  كند.  مى  نزديك  بسيار  شعر  به  را  آنها 
بى  اى  برده  عنوان  به  جنگو،  شخصيت  به  خود 
بهره  نيز  اجتماعى  و  انسانى  حقوق  از  كه  سواد 
مند نيست، بخوبى نزديك شده، اين حس هم ذات 
را  فيلم  كند.  مى  منتقل  نيز  مخاطب  به  را  پندارى 
مى توان به نوعى ادامه «پست فطرت هاى لعنتى» 
با  افراطى  خشونت  نيز  جا  اين  در  كرد.  محسوب 

بازى هاى تحسين شده تصوير مى شود.
با اشراف بر عشق و عالقه واپس گرايانه تارانتينو 
به وسترن هاى ايتاليايى دهه هفتاد، فيلم جنگو نيز 

به  ايتاليايى  هاى  وسترن  همين  از  يكى  بازسازى 
همين نام است. «سرزمين ياغى ها» به كارگردانى 
«سرجيو كاربوچى» و با بازى «فرانكو نرو» در 
سال 1966 ساخته شده بود كه بسيار مورد عالقه 
تارانتينو بود. جالب اين كه «نرو» با 71 سال سن، 
در فيلم «جنگو»ى تارانتينو نقشى كوتاه را بازى 

الهامى  اما  باشد.  الهام  اين  بر  تاكيدى  تا  كند  مى 
ديگر در اين فيلم ديده مى شود و آن فيلمى است 
ميسون  جيمز  بازى  با   Mandingo عنوان تحت 
كه در سال 1975 ساخته شده است. فيلم مذكور 
راجع به برده اى بود كه براى جنگ با برده هاى 
ديگر آموزش ديده است. در واقع فيلمى است كه 
اين  به  است.  كرده  ستايش  را  آن  بارها  تارانتينو 
و   1 بكش  را  بيل  هاى  فيلم  مثل  هم  جنگو  ترتيب، 
وسترن  از  تجليلى  تارانتينو،  ديگر  كارهاى  و   2
هاى ايتاليايى است. البته كنار هم قرار دادن سفيد 
هاى  ندارد و نمونه  پوست و سياه پوست تازگى 
 Skin اين چنينى زياد است. به عنوان مثال در فيلم

فيلم  يا   70 دهه  در  گارنر  جيمز  بازى  با   Game
«زين هاى شعله ور» اثر مل بروكس اين موضوع 

ديده مى شود.
در اين كه «جنگو» به دليل وفادارى اش به صفات 
شكى  است،  ديدنى  تارانتينويى  هاى  فيلم  خاص 
نيست.  اش  سازنده  اثر  بهترين  قطعا  اما  نيست، 
درخشان  هاى  بازى  با  «جنگو»  حال  هر  در 
بازيگرانش، بويژه كريستف والترز، جيمى فاكس، 
ساموئل  و  قهار)  دار  (برده  كاپريو  دى  لئوناردو 
سالمند)  و  خاكسترى  مو  اى  (برده  جكسون  ال. 
اين  شخصيت  رود.  مى  بشمار  درخشان  اثرى 
حال  عين  در  و  مطيع  بسيار  خدمت،  خوش  برده 
را  خودش  مقام  كه  است  شده  پرداخته  خشن 
او  گيرد.  مى  جدى  بسيار  بعدها  مدير،  عنوان  به 
مبتال به بيمارى پاركينسون است كه شخصيتش 
فيلم  در  توجه  جالب  نكته  كند.  مى  تر  جذاب  را 
كه  است  آن  در  معنى  بى  تقريبا  و  خالص  شوقى 
در فيلم هاى ديگر تارانتينو وجود ندارد. تارانتينو 
در «جنگو» همانند «پست فطرت هاى لعنتى» يك 
را  خيالى  انتقامى  تا  كند  مى  بهانه  را  خيالى  ظلم 
فيلم  دو  اين  ميان  تفاوت  نكته  اما  آورد.  بتصوير 
آن است كه در «پست فطرت هاى لعنتى» ديالوگ 
هاى بسيار طوالنى وجود دارد كه خيلى ها به اين 
دليل آن اثر را نمى پسندند. در «جنگو» هم ديالوگ 
بى  در  «جنگو»  زيبايى  اما  است،  زياد  طوالنى 
پروايى تارانتينو در نمايش افراطى ظلم و خشونت 
مطرح  برانگيزد.  را  تماشاگر  احساسات  تا  است 
كشتار  چون  اجتماعى   – سياسى  مسائل  نمودن 
«جنگو»  در  آمريكا  دارى  برده  زمان  در  بردگان 
و كشتار يهوديان در جنگ جهانى به دست آلمان 
ها در «پست فطرت هاى لعنتى» بيان گر دو جنبه 
حال  در  او  گفت  شود  مى  كه  آن  نخست  است: 
كه  آن  ديگر  و  است  تاريخى  مهم  وقايع  بررسى 
از  ابزارى  استفاده  سوء  و  بردارى  بهره  حال  در 
مسائل اجتماعى است، بطورى كه گويى تارانتينو 
به  تا  دهد  مى  فريب  هايش  شگرد  با  را  تماشاگر 
تماشاى ظلم و انواع شكنجه ها بنشينند. تارانتينو 
در فيلم چنان به ايده آزار و اذيت سياهان چسبيده 
رها  را  آن  هم  باز  افتد،  مى  نفس  از  ايده  وقتى  كه 

نمى كند.
فيلم  بهترين  اندازه  به  كه «جنگو»  آن  آخر  سخن 
برانگيزاننده  حتى  و  برنده  و  تيز  تارانتينو،  هاى 

نيست.
  

اسرارى از مراسم اسكار كه نمى دانيد!
اين پاكت ها فقط توسط اهداكنندگان امسال همچون داستين هافمن، 
جك نيكولسون، ساندرا بوالك، هالى برى و مريل استريپ لمس مى 
شوند و حسابداران PricewaterhouseCoopers اين پاكت ها را 
به آنها مى دهند و اين فريدلند است كه پاكت ها را به حسابداران مى 
دهد.مارك فريدلند پاكت ها و كارت هاى برندگان مراسم اسكار را 

طراحى مى كند كه در برنامه زنده باز مى شوند.

اين پاكت ها فقط توسط اهداكنندگان امسال همچون داستين هافمن، 
جك نيكولسون، ساندرا بوالك، هالى برى و مريل استريپ لمس مى 
شوند و حسابداران PricewaterhouseCoopers اين پاكت ها را 
به آنها مى دهند و اين فريدلند است كه پاكت ها را به حسابداران 

مى دهد.
يك روز قبل از تمام كردن كار پاكت ها براى همه برندگان احتمالى 
و تحويل آنها به حسابداران، فريدلند يكبار تور عملى در استوديوى 
Mid City خودش انجام مى دهد. در اينجا چيزهايى را مى گوييم 

كه شما در تلويزيون نمى بينيد.
� هر پاكتى يك بدل دارد.

هر كارت برنده احتمالى (كه روى آن نوشته شده ”و اسكار تقديم 
مى شود به...“) در چهار نسخه تهيه مى شود. چهار مجموعه براى 
در  برنده  و  دسته  فقط 24  احتمالى.  برنده  كارت  و 488  پاكت   96

مراسم وجود دارد.

10 راز درباره پاكت هاى جوايز اسكار:
كارت هاى اضافى چه مى شوند؟

در مسابقات ورزشى، تيشرت هاى پيش توليد شده براى تيم بازنده 
مى  فرستاده  رومانى  و  زامبيا  نيكاراگوئه،  براى  قهرمانى  بازى 

شوند. ولى چه باليى سر اين همه كارت برنده اضافى مى آيد؟
جمعه  روز   Pricewaterhouse Coopers حسابدارى  شركت 

جلوگيرى  چيز  چند  از  اين  برد.  بين  از  را  غيربرنده  هاى  كارت 
مانده  پس  هاى  كارت  با  برنده  شدن  اشتباه  از  اينكه  اول  كند.  مى 
سوم  كند.  مى  جلوگيرى  جعل  از  اينكه  دوم  كند.  مى  جلوگيرى 
اينكه از تبديل شدن كارت هاى غير برنده به آيتم هاى كلكسيونى 
ارزشمند جلوگيرى مى كند. حتى سفر به رومانى براى فيلم ”كمك“ 

كارت بهترين فيلم را نخواهد آورد.

� از آيفون سنگين تر است.
چند اليه كاغذ و كارت كه سنگين تر از آيفون 5 و به وزن 4 اونس 
(113 گرم) است، پاكت را سنگين مى كند. نمى توان آن را به راحتى 
تا كرد و در جيب يا كيف كوچك دستى گذاشت. اين كار عمدى است. 
برندگان بقيه شب آن را مثل يك نشان سبك و قابل حمل پيروزى با 

خودشان حمل خواهند كرد.

� آلمان چه ربطى به آن دارد؟
آلمان فيلمى در ميان 5 نامزد ”بهترين فيلم به زبان خارجى“ نداشت. 
ولى بخشى از شب اسكار بود. يك كاغذ با جالى طاليى خاص هست 

كه فريدلند آن را از سفر علمى به باواريا آورده است.

� داخلش را نمى توانيد ببينيد.
كارت هر برنده بيش از يك هشتم اينچ ضخامت دارد. روى سطح 
و  است  شده  حك  اسكار  مجسمه  طاليى  واترمارك  پاكت،  بيرونى 
مقابل  در  آن  گرفتن  كه  شود  مى  باعث  آن  داخلى  ضخيمى  قسمت 

نور، نام داخلش را مشخص نكند.

� مارك فريدلند خودش هم نمى داند كه داخل ”پاكت“ چيست.
فريدلند يك مجموعه كامل از پاكت ها و مجموعه كاملى از برندگان 
احتمالى را در روز 15 فوريه ساعت 3 بعد از ظهر به حسابداران 
بعد،  به  نقطه  آن  از  گيرى.  رأى  پايان  از  قبل  روز  چهار  يعنى  داد. 
هنرش از دستش خارج مى شود. دفعه بعد وقتى آن پاكت ها را مى 
بيند كه همه دنيا مى بينند. ولى از نمايى بهتر! او در شب اسكار به 

عنوان مهمان در سالن تئاتر دالبى مى نشيند. او مى گويد: «من مى 
توانم از يك كيلومترى پاكت جعلى را تشخيص دهم.»

� مارك فريدلند دقيقًا مى داند كه چه چيزى در ”پاكت“ هست
 800 و  الكى  كاغذ  يارد   80 دورويه،  بورگاندى  ساتن  يارد  چهل 
فوت مربع فويل طاليى براى اين مجموعه استفاده مى شود. كرك 
داگالس (كه در سال 2011 با عمر شريف جى.ار. اهداكننده بودند) 

پاكت را با چشيدن تست كردند.

� اين پاكت ”ضد جعل“ است.
فريدلند مى گويد: «ما سال دوم (2012) پاكت را مهندسى كرديم تا 
آن را ضدجعل كنيم.» بعضى از ترفندها شامل ”بيرون زدن حاشيه 
ها“ مى شوند. اين پاكت ها و كارت ها با دست ساخته مى شوند و 
خودروى  گويد: «مانند  مى  او  برند.  مى  زمان  ساعت  از 252  بيش 

آلمانى مهندسى مى شوند.»

� شما چه نمره اى به او مى دهيد
فريدلند به خاطر كارت دعوت هاى منحصر بفرد، غير سنتى و چند 
او  به  همه  و  بوده  معروف  هاليوود  در  هشتاد  دهه  از  اش  بعدى 
دعوت  كارت  كه  خواست  او  از  وينفرى  اوپرا  كردند.  مى  مراجعه 
او  از  پرستون  كلى  بسازد.  برايش  ها  افسانه  مهمانى  براى  هايى 
جان  سورپرايز  مهمانى  براى  چمدانى  شبه  دعوت  كارت  خواست 
تراولتا براى پرواز به مكزيك برايش بسازد. براى مراسم عروسى 
تيمبالند، مى توانيد نام واقعى او را روى كارت ببينيد كه به صورت 

تحريرى نوشته شده: تيموتى زاكرى موزلى.
در سال 2011، وقتى بروس كوهن تهيه كننده مراسم اسكار را اجرا 
مى كرد (كه حاال او به عنوان تهيه كننده نامزد بهترين فيلم براى فيلم 
”كتاب بارقه اميد“ شد) از فريدلند خواست كه بيايد و براى مراسم 
اولين  وقتى  مراسم 2011،  اول  لحظه  همان  بسازد.از  كارت  اسكار 
آثار  خودشان  ها  پاكت  «اين  گفت:  هنكس  تام  يعنى  كننده  معرفى 

هنرى هستند»، پاكت مدرن از راه رسيد.
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سفارتخانه ها از آغاز قاجار 
تا پايان دوره ناصرى

صباح خسروى زاده / محمدرضا معلمان

دوره قاجار را مى توان آغازگر مناسبات رسمى 
كرد.  قلمداد  ايران  سياسى  تاريخ  در  خارجى 
اين دوره كه به دنبال تحوالت بعد از فروپاشى 
قدرت صفوى و دوران گذار دو سلسله افشاريه 
و زنديه بر صحنه تاريخ ايران پديدار گرديد، 
آبستن تحوالت شگرفى در روابط و مناسبات 

سياسى ايران با دول خارجى است. 
 

ورود  و  جنوب  و  شمال  در  انگليس  و  روس  قدرت  دو  چيرگى 
فرانسه به رهبرى ناپلئون بناپارت بر حساسيت اوضاع سياسى اين 
دوران افزود. ايران در گيرودار حوادث مذكور جهت ارتباط با دول 
امور  به  رسيدگى  مسووليت  كه  داد  تشكيل  وزارتخانه اى  قدرتمند، 
خارجى را بر عهده داشت. به واقع وزارتخانه جديد كه موسوم به 
اندك  اطرافيان  و  خارجه  وزير  وجود  در  بود  خارجه  دول  وزارت 
وى متجلى مى گشت اين امر -يعنى نداشتن تشكيالت مدون- باعث 
به وجود نيامدن بسيارى از اجزاي وزارت خارجه گرديد. افزايش 
روز افزون مناسبات سياسى بعد از فتحعلى شاه و در دوران محمد 
شاه جايگاه وزارت خارجه را به ثباتى نسبى رساند، اما موجد دواير 
و ادارات منظمى براى وزارت خارجه نشد. روند مزبور با بر تخت 
نشستن ناصرالدين شاه تحول چشمگيرى يافت و ادارات و قوانينى 

جهت انتظام وزارتخانه ها از جمله وزارت خارجه تهيه شد.
سفارتخانه ها در همين راستا به وجود آمدند و قنسول گرى ها نيز 
كه بر اساس معاهدات و قراردادها در ايران به وجود آمده بودند، 
خارجه �سفارتخانه  وزارت  ركن  دو  اين  حساسيت  شدند.  متحول 
و قنسول گرى- كه نمودهاى خارجى وزارتخانه خارجه به حساب 
مى آيند بر اهميت موضوع مي افزايد. در ادامه به بحث پيرامون نحوه 
در  قنسول گرى ها  و  سفارتخانه ها  استقرار  مكان هاى  و  شكل گيرى 

دوره قاجار مى پردازيم.

قنسول گرى ها تا پايان حكومت محمدشاه

الف: سفارتخانه ها
و  سفارتخانه ها  ديپلماتيك،  تشكيالت  اهميت  با  بخش هاى  از 
ديپلماسى  ستون هاى  مى توان  را  دو  اين  هستند.  قنسول گرى ها 
استقرار  آورد.  حساب  به  پايتخت شان  از  خارج  در  حكومت ها 
بحث  است.  خارجه  اداره  عهده  بر  قنسول گرى ها  و  سفارتخانه ها 
از  بايد  را  قاجار  دوره  در  سفارتخانه ها  شكل گيرى  تاريخ  از 

دوره مذكور در منابع نامى از  قبل از  عصر ناصرى پى گرفت. تا 
سفارتخانه به معناى مكان يا ساختمانى كه در آن هيات سفارت به 
اجراى امور سياسى مربوط به كشور خويش مشغول گردند ذكر 
نشده است.آغاز روابط جديد غرب با شرق و اهميت هندوستان به 
مثابه بزرگ ترين مستعمره بريتانيا معادالت جديدى را رقم زد. ايران 
كه در مسير هند قرار داشت از موقعيت استراتژيك و سوق الجيشى 
خاصى براى مقامات انگليسى برخوردار گرديد. روسيه و فرانسه 
واسطه  به  بريتانيا  براى  تنگنا  ايجاد  درصدد  ايران  طريق  از  بارها 
اين  حفظ  براى  تكاپو  در  انگليسى  مقامات  رو  اين  از  برآمدند.  هند 
مستعمره ارتباط با دول همجوار هند را فزونى بخشيدند. فرستادن 
از  حاكى  ايران  دربار  به  جونز  سرهارفورد  جاى  به  سرگوراوزلى 
سفير  عنوان  به  اوزلى  اعزام  است.  مذكور  روابط  برقرارى  اهميت 
فوق العاده و تام االختيار دربار لندن گامى بلندتر در ايجاد مناسبات 
پيش  سفراى  كه  حالى  در  مى شد.  قلمداد  ايران  با  منسجم  سياسى 
سفير  اوزلى  اما  داشته اند،  سفير  عنوان  جونز،  مانند  به  نيز  وى  از 
است  بار  اولين  براى  اوزلى  سفارت  در  مى شد.  تلقى  فوق العاده 
خود  متبوع  دولت  طرف  از  خارجى  دولتى  سفير  عنوان  به  او  كه 
ماموريت مى يابد از پادشاه ايران زمينى بگيرد تا براى اقامت سفراى 
انگليس مقرى در آن ساخته شود، اما همچنان انگليس تا (1236ق) 

قنسول گرى در ايران نداشت. روسيه نخستين كشورى است كه در 
دوره قاجار توانست در ايران قنسول گرى داشته باشد. اعطاى اين 
معاهده  در  بعدها  و  رسيد  آنها  به  گلستان  قرارداد  براساس  امتياز 
نماينده  كند،  ايجاب  تجارى  منافع  هرگاه  يافتند  اجازه  تركمنچاى 
در  دهم:  است:«فصل  قرار  اين  از  قرارداد  متن  بگمارند.  بازرگانى 
باب امر تجارت هر دو پادشاه واالجاه موافق معاهده جداگانه كه به 
اين عهدنامه ملحق مى گردد، تصديق نمودند و پادشاه ممالك ايران 
درباب كنسول ها و حاميان تجارتى كه از دولت روس كما في السابق 
اين  كه  مى كند  تعهد  شود  معين  كند  اقتضا  مصلحت  كه  هرجا  در 
قنسول ها و حاميان را زياده از 10نفر اتباع نخواهد داشت، حمايت و 
احترام نمايد. امپراتور روسيه نيز درباب قنسول ها و حاميان تجارت 
ايران وعده مى كند كه به همين نحو مساوات منظور دارد هرگاه از 
دولت ايران محققا شكايتى از قنسول ها و حاميان تجارت روس واقع 
شود وكيل يا كارگزار دولت روس كه در دربار دولت ايران متوقف 
است و اختيار قنسول ها و حاميان تجارت با اوست اذن دارد كه امر 

مزبور را به عنوان جاريه به ديگرى رجوع نمايد.»

در دوره فتحعلى شاه كه ايران در آغاز مناسبات رسمى ديپلماتيك 
بود، سفارتخانه هاى دائمى در مركز حكومت وجود نداشت. سفراى 
و  سفيران  معموال  و  نبود ند  مقيم  دائم  طور  به  پايتخت  در  دائمى 
نمايندگان خارجى پس از ورود به پايتخت و تقديم هدايا و نامه هاى 
مى شدند.  مرخص  تشريفاتى  با  نامه ها  جواب  گرفتن  و  پادشاهان 
تسليت  صلح،  مذاكرات  همچون  خاص  موارد  در  گاه گاهى  همچنين 
مرگ پادشاه و اعالم جلوس پادشاهى ديگر و تبريك به او، هيات هايى 
فرستاده مى شد. اين هيات ها از افراد زيادى تشكيل مى گرديد و هزينه 
پذيرايى از آنها از زمان ورود به مرز تا خروج از كشور بر عهده 
شده  پايتخت  تازه  كه  قاجارى  دوره  تهران  در  بود.  ميزبان  كشور 
وجود  ميهمان خانه اى  حتى  يا  سفرا  اقامت  براى  خاصى  بناى  بود، 
فتحعلى شاه  مى كردند.  پذيرايى  رجال  خانه  در  سفير  از  و  نداشت 
سفارت  درخالل  زد.  اقداماتى  به  دست  سفرا  اوضاع  بهبود  براى 

ميرزا ابوالحسن خان ايلچى به لندن و بازگشت او با سرگور اوزلى، 
جهت  ذوالقرنين»  كتاب «تاريخ  در  شيرازى  خاورى  فضل اهللا  ميرزا 
اشاره به اقدامات مذكور درباب سفرا مى نويسد:«برحسب امر اعلى 
در حوالى دروازه  عراق كه از محله مشهوره به بازار است عمارت و 
باغى به طرز و آيين فرنگ برپا كرد و اوضاع سفراى متوقفين را در 
آن عمارت دلكش به آيين شايسته مهيا آورد.» اما چنانكه شواهد و 
قرائن به دست مى دهد، اين عمارت ظاهرا نتوانسته است جوابگوى 
سفراى خارجه باشد و كاركردش را در طول زمان حفظ كند؛ چرا 
است.  نشده  اشاره اى  عمارتى  چنين  به  نيز  بعد  دوره  منابع  در  كه 
اعتمادالسلطنه مورخ پركار عصر ناصرى در كتاب «صدرالتواريخ» 

راجع به دوره فتحعلى شاه مى نويسد:

«سفير دائمى در ايران توقف نداشته گاهى سفراى موقتى كه به ايران 
مي آمدند سابقا رسم بر اين بوده است كه بايد درخانه صدراعظم [يا 
رجال بزرگ آن زمان] منزل كنند و پس از انجام كار به مقر خود 

مراجعت نمايند.»

گاهى غير از صدراعظم، رجال ديگرى نيز ميزبان ميهمانان خارجى 
داشت.  شاه  نظر  و  راى  به  بستگى  افراد  اين  انتخاب  مى گرديدند. 
خانه هايى كه براى سفرا در نظر مى گرفتند، حكم سفارتخانه را براى 
دول خارجه داشته است. مخارج سفراى ميهمان را حكومت پرداخت 
ابوالحسن خان  ميرزا  هند،  به  خليل خان  حاجى  سفارت  در  مى كرد. 
در  يك  هيچ  فين كنشتاين،  به  قزوينى  رضا  ميرزا  و  لندن  به  ايلچى 
براى  ميزبان  دولت  بلكه  نبوده اند  ايران  اسم  به  سفارتخانه هايى 
ميهمان دارى  روند  مى كرد.اين  تهيه  استقرار  جهت  مكان هايى  آنها 
در دوره بعد -محمدشاه- نيز مرسوم بوده است. سفارت هايى كه 
عادت  براساس  مى شد  فرستاده  ديگر  كشورهاى  به  دوره  اين  در 
دوره  در  كه  دوسرسى  كنت  نبود.  مذكور  قاعده  از  خارج  مألوف، 
محمد شاه به ايران آمد چون فرانسه در ايران سفارتخانه اى نداشت 
اقامت  براى  كه  مى نويسد:«خانه اى  سفارتش  استقرار  به  راجع 
ناچار  كه  بود  غير قابل سكونت  قدر  آن  بود  شده  مشخص  سفارت 
شديم بيشتر همراهان را در خانه هاى ديگرى كه بيش يا كم با ما 

فاصله داشت منزل دهيم.»
ارتباطات  قاجار،  محمد شاه  سلطنت  سال  چهارده  مدت  در  چند  هر 
سفرا  ديدارهاى  و  قرارها  آن  تبع  به  و  نهاد  فزونى  روبه  خارجى 
سفارتخانه  تاسيس  به  منجر  مزبور  تغييرات  اما  يافت،  افزايش  نيز 

نگرديد.

ب: قنسول گرى ها
كه  سندى  مى شد.  عمل  محتاطانه  نيز  قنسول گرى  تاسيس  باب  در 
از اين دوره در دست داريم نشان مى دهد امراى ايران و در راس 
به  قنسول گرى  داشتن  حق  امتياز  دادن  از  اندازه  چه  تا  شاه  آنها 
دول بيگانه اكراه داشتند. شاه در اين نامه كه به ميرزا مسعود خان 
نبايد  كه  مى كند  تاكيد  مى نويسد،  خارجه  دول  وزير  گرمرودى 
مى كنند  منعقد  ايران  با  كه  عهدنامه اى  طريق  از  بتوانند  انگليسى ها 
حق داشتن قنسول گرى را به دست آورند. در دوره محمد شاه نيز 
كشورهاى  در  ايران  براى  سفارتخانه  و  قنسول گرى  قبل  مانند  به 
جعفرخان  ميرزا  حضور  امر  اين  نمونه  نيامد.  وجود  به  خارجى 
حل  منظور  به  زمان  اين  در  وى  است.  استانبول  در  مشيرالدوله 
نيز  زمان  اين  در  اما  داشت؛  اقامت  عثمانى  در  مرزى  اختالفات 
سفارتخانه يا قنسول گرى با نام ايران در استانبول وجود نداشت. 
اين مساله در مورد سفارت هاى خارجى حاضر در ايران نيز مصداق 
داشت. از اين رو كشورهايى مانند بلژيك و اسپانيا كه در اين دوره 
ايران  با  خود  معاهدات  در  كردند،  پيدا  ايران  با  سياسى  مناسبات 
باشند  داشته  تجارت خانه هايى  و  تجار  كشور  اين  در  كه  كوشيدند 
كه كار تبعه هر دو مملكت را تسريع كنند. از اين تجارت خانه ها بايد 
با نام قنسول گرى ياد كرد، زيرا قنسول گرى ها نيز چنين كاركردى 
گمارند:  همت  زير  امور  به  بودند  موظف  قنسول گرى ها  داشتند. 
حقوق،  احقاق  ميراث،  و  اموال  حفظ  گزارش،  دادن  اسناد،  تصديق 
كالم  مخلص  وطنى.  كشتى هاى  سرپرستى  و  حفظ  و  تذكره  دادن 
اينكه مروج تجارت هر مملكتى قنسول هاى زيرك و كاردانند و نهايت 
مقصود از مراوده و مذاكره با دول خارجى نيز همين است. معاهده 
بين  ساله  چهار  مدت  طوالنى  كشمكش هاى  از  بعد  كه  ارزنه الروم 
ايران و عثمانى در دوره محمد شاه منعقد شد، در خصوص ايجاد 
معاهده  هفتم  فقره  در  دارد.  بر  در  را  موادى  دولتين  قنسول گرى 
ايران  دولت  طرف  از  كه  است:«...باليوز(سفير)هايى  آمده  مذكور 
براى منافع تجارت و حمايت تبعه و تجار ايرانيه به جميع محل هاى 
ممالك عثمانيه كه الزم باشد نصب و تعيين شود بغير از مكه مكرمه 
و مدينه منوره دولت عثمانيه قبول مى نمايد و وعده مى كند كه كافه 
امتيازاتى كه شايسته منصب و ماموريت باليوزهاى مذكوره باشد 
در حق قنسول هاى ساير دول متحابه جارى مى شود در حق آنها 
باليوزهايى  كه  مى كند  تعهد  ايران  دولت  نيز  و  مى شود  جارى  نيز 
كه از طرف دولت عثمانيه به جميع محل هاى ممالك ايرانيه كه الزم 
باشد نصب وتعيين شود در حق آنها و در حق تبعه و تجار دولت 
عثمانيه كه در ممالك ايران آمد و شد مى كنند معامله متقابله را كامال 

اجرا مى دارد.» 
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پاپ با پاپاكوپتر 
از واتيكان رفت

روزهاي بدون پاپ كاردينال هاي واتيكان آغاز 
شد

عقربه هاي ساعت، هشت شب پنج شنبه 28 فوريه 
را نشان مي داد كه «يوزف راتسينگر»، پاپ بنديكت 
شانزدهم، مقام خود به عنوان رهبر كاتوليك هاي 

جهان را ترك كرد. اين صندلي خالي خواهد ماند تا 
رهبر بعدي كاتوليك هاي جهان انتخاب شود. او در 
سخنراني خداحافظي خود در جمع كاردينال هايي 
قول «اطاعت  بود،  خواهد  بعدي  پاپ  يكي شان  كه 
بي چون چرا» از جانشين خود را داد. بعد از اين 

مراسم او با هلي كوپتر شخصي اش كه «پاپاكوپتر» 
خود  تابستاني  اقامتگاه  به  مي شود،  ناميده  هم 
برده  شد.  رم  نزديكي  در  گاندولفو»  «كاستل  در 
مي شد،  هلي كوپتر  سوار  بنديكت  كه  هنگامي 
ناقوس هاي «سن پيتر» در واتيكان به صدا درآمد. 
نيز  او  محافظ  سوئيسي  گارد  خداحافظي  اين  با 
ژاندارمري  به  را  بازنشسته  پاپ  از  محافظت  كار 
«بنديكت  نام  همچنان  راتسينگر»  «يوزف   سپرد. 
پاپ  عنوان  به  و  كرد  خواهد  حفظ  را  شانزدهم» 
خوانده  شانزدهم»  بنديكت  «حضرت  بازنشسته، 

خواهد شد. 

خداحافظي آلمان با پاپ 
چهارشنبه  روز  جهان  كاتوليك هاي  با  پاپ  وداع 
27 فوريه، زير «آسمان خدا» و با نطقي احساساتي 
استعفاي  كه  كساني  همه  از  او  گرفت.  صورت 
قدرداني  پذيرفتند،  فوريه  يازدهم  تاريخ  در  را  او 

جمعيت  مقابل  در  شانزدهم  بنديكت  پاپ  كرد. 
اين  كه  گفت  خود  هواداران  نفري  هزار   150
كليسا  منافع  براي  و  كامل  در  آرامش  را  تصميم 
مراسم  براي  را  پنج شنبه  روز  آلمان  است.  گرفته 
كليساهاي  در  روز  اين  در  برگزيد.  پاپ  با  وداع 
كاتوليك آلمان، به ويژه در ايالت «بايرن»، زادگاه 
او  براي  بسياري  عبادي  مراسم  «راتسينگر»، 
برگزار شد. در برلين مقام هاي مذهبي، اجتماعي و 
سياسي، از جمله «آنگال مركل»، صدراعظم آلمان 
اعظم «سنت  كليساي  در  پاپ  از  خداحافظي  براي 

هدويگ» گردهم آمدند. 

صندلي خالي پاپ 
است.  روشن  تقريبا  شانزدهم  بنديكت  پاپ  آينده 
بعد  و  مي ماند  تابستاني اش  اقامتگاه  در  مدتي  او 
«واتيكان»  در  خود  جديد  دائمي  سكونت  محل  به 
جاي  به  بازنشستگي  دوره  در  او  مي شود.  منتقل 
تن  به  سفيد  ساده  رداي  يك  پاپ  ويژه  لباس هاي 
خواهد كرد. «حلقه ماهيگيران» او كه يك انگشتري 
آن  از  و  شده  حك  آن  بر  پاپ  نام  كه  است  خاتم 
واتيكان  رسمي  اسناد  برخي  كردن  مهر  براي 
استفاده مي شود همراه با مهر اصلي رسمي پاپ 
نابود خواهد شد. ولي آنچه روشن نيست، جانشين 
اوست. كاردينال هاي واتيكان براي روزهاي بدون 
پاپ آماده مي شوند. روزهايي كه «سديسواكانس» 
به معناي صندلي خالي ناميده مي شوند. دست كم 
يك هفته طول مي كشد تا نشست كاردينال ها براي 
ماه  در  بعدي  پاپ  انتخاب  مقدمات  كردن  فراهم 
مارس انجام شود. در اين مدت همه 208 كاردينال 
كليساي كاتوليك رهبري را به دست مي گيرند. آنها 
البته تنها حق دارند تصميم هاي كلي بگيرند؛ آن  هم 
تنها در صورتي كه معوق كردن اين تصميم ها به 

بعد ممكن نباشد. 

انتظارات از پاپ جديد 

عنوان  به   2005 سال  از  كه  راتسينگر»،  «يوزف 
پاپ بنديكت شانزدهم رهبري كاتوليك هاي جهان 
سال جاري  فوريه   11 روز  گرفت،  برعهده  را 
ميالدي اعالم كرد كه از مقامش رسما كناره گيري 
خواهد كرد. اين اولين بار از زمان «پاپ گريگوري 
دوازدهم«(حدود 700 سال پيش) است كه يك پاپ 
از مقام خود استعفا مي دهد. كاردينال «كارل له مان» 
از «ماينس» آلمان، درباره توقعات از رهبر بعدي 
كاتوليك هاي جهان گفت كه مليت پاپ مهم نيست. 
ولي از او «انتظار پي گرفتن راهي هوشيارانه و با 
كليسا»  مسير  آينده  براي  الهام بخش  چشم اندازي 
مي رود؛ انتظاري سنگين به ويژه با توجه به اينكه 
در دوران «راتسينگر» راه بر هر گونه اصالحات 
عالوه  كارشناسان  شد.  سد  كليسا  در  اساسي 
كه  مي كنند  اشاره  فراواني  اختالف هاي  به  اين  بر 
كليساي  مختلف  جناح هاي  و  گروه ها  ميان  در 
نحوه  و  روز  مسائل  از  بسياري  سر  بر  كاتوليك 
دنياي  ملزومات  و  معضالت  با  كليسا  مواجهه 
مدرن وجود دارد. رسانه هاي مختلف هم در ايتاليا 
كناره گيري  واقعي  علت  درباره  در  آلمان  هم  و 
ماجرايي  در  كردند.  زيادي  گمانه زني هاي  پاپ 
بازداشت  و  شده  مشهور  «واتيليكس»  به  كه 
اسناد  داشت،  همراه  به  را  پاپ  مخصوص  منشي 
قدرت  جنگ  كه  شد  برمال  نامه هايي  و  محرمانه 
مسائل  از  بسياري  همچنين  و  كاردينال ها  ميان 
تالش  كه  شد  گفته  كرد.  افشا  را  واتيكان  داخلي 
«راتسينگر» در ماه هاي گذشته براي جلوگيري از 
افشاي اسناد واتيكان به جايي نرسيد. او همچنين 
قادر به اصالح ساختار بانك واتيكان نشد كه متهم 
بنديكت  بود.  شده  پولشويي  در  داشتن  دست  به 
كليساي  مهم  مشكالت  با  مواجهه  در  شانزدهم 
كاتوليك در سال هاي اخير، از جمله جنجال بر سر 
سوءاستفاده جنسي كشيشان از كودكان و شكاف 
روزافزون ميان مسيحيان امروزي با واتيكان، نيز 

توفيق چنداني نداشت.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
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دوچرخه هاي الكتريكي ابتكار جديد 
دوچرخه سازان

خودرو  و  معمولي  دوچرخه   بين  نقليه اي  وسيله   الكتريكي  دوچرخه  
است

كارخانه هاي دوچرخه سازي آلماني براي اينكه افراد پابه سن گذاشته ها 
كنند،  سواري  دوچرخه  و  ورزش  همچنان  بتوانند  سالخورده  و 
ظاهر  الكتريكي.  دوچرخه   ساخت  زده اند:  جديدي  ابتكار  به  دست 
ندارد؛  چنداني  فرق  معمولي  دوچرخه هاي  با  الكتريكي  دوچرخه هاي 
ساير  اول،  نوع  دوچرخه   بدنه   در  تعبيه شده  باتري  مخزن  از  جداي 
اجزاي آنها تقريبا مشابه يكديگر است. اما عمده تفاوت اين دو دسته 
دوچرخه در خريداران و مصرف كنندگان دوچرخه هاي تازه به بازار 
ماهيچه هاي  قدرت  با  مي دهد  ترجيح  آلماني  جوان  نسل  است:  آمده 
دوچرخه هاي  باتري هاي  مصنوعي  انرژي  با  تا  كند  حركت  خود 
رانندگي  و  راهنمايي  نظرسنجي«كلوب  برپايه   تازه ترين  الكتريكي. 
بخريم»،  بهتري  الكتريكي  دوچرخه   «چگونه  عنوان  با   (VCD)«آلمان
سه چهارم خريداران اين نوع دوچرخه بيش از 50 سال دارند. در اين 
نظرسنجي كه بودجه  آن از سوي «اداره  مركزي حفظ محيط زيست 
آلمان» تامين شده است، 506 نفر شركت كردند كه 80 درصد آنان به 
جنس مذكر تعلق داشتند. ساخت دوچرخه  الكتريكي در آلمان، به دو 
نسل پيش برمي گردد. طرح نخستين اين نوع دوچرخه، در يك «مركز 
ترميم تندرستي» براي كساني كه پس از پشت  سر گذاشتن عمل هاي 
جراحي دشوار نياز به استراحت و حركت داشتند، ريخته شده است. 
نقليه   وسايل  رايج ترين  از  يكي  دوچرخه  اين  گذشته  سال هاي  در 
بازنشستگان آلمان بوده است: بيش از 41 درصد دوچرخه سواران، 
60 ساله و 50 درصد آنان بين 40 تا 59 ساله هستند. كساني كه زير 
را  الكتريكي  دوچرخه هاي  دارندگان  درصد   9 تنها  دارند،  سال   40

تشكيل مي دهند. 

در  دوچرخه سواران  اين  شمار  بر  كارشناسان،  گمانه زني  پايه   بر 
آينده افزوده خواهد شد، چون كارخانه هاي سازنده  دوچرخه  هر سال 
مخصوص  دوچرخه   مي دهند:  ارائه  بازار  به  را  متنوع تري  گونه هاي 
باركشي،  مخصوص  دوچرخه   پرسنگالخ،  و  دشوار  راه هاي 
نوع  اين  دارندگان  كه  مي دهد  نشان  آمار  و...  شهري  دوچرخه هاي 
روزمره  به طور  معمولي،  دوچرخه هاي  صاحبان  برخالف  دوچرخه  ، 
هم از آن استفاده مي كنند. 60 درصد اين گروه  هر روز كارهاي عادي 
خود را به كمك آن انجام مي دهد. يك پنجم مصرف كنندگان به جاي 
خودرو از آن استفاده مي كند. حدود نيمي از پرسش شوندگان گفته اند 
كه با اين وسيله  نقليه سر كار مي روند و ورزش روزانه  خود را كه 
مدت زمان آن از دو ساعت تجاوز مي كند نيز با آن انجام مي دهند. بيش 
از نيمي از شركت كنندگان در اين نظرسنجي روزانه مسافتي بيش از 
30 كيلومتر را با اين نوع دوچرخه مي پيمايند. ظرفيت باتري هاي اين 
وسيله  كه اغلب بازنشسته ها در تابستان براي گردش هاي روزانه از 
آن استفاده مي كنند، براي مسافتي تا 50 كيلومتر در نظر گرفته شده 
نيازهاي  پاسخگوي  ميزان  اين  پرسش شوندگان،  اغلب  نظر  به  است. 
آنان نيست. بيش از دو سوم اين دوچرخه سواران از سنگيني وزن 
نظرسنجي،  اين  در  پرسش شوندگان  اغلب  نظر  به  دارند.  شكايت  آن 
آنان  ولي  است،  گران  اندكي  الكتريكي  دوچرخه هاي  بهاي  هرچند 
حالي  در  بپردازند.  هم  بيشتري  بهاي  خوب،  كيفيت  براي  حاضرند 
درصد   46 است،  يورو   450 حدود  معمولي،  دوچرخه   يك  قيمت  كه 
يورو   2500 تا   1500 بين  بهايي  الكتريكي،  دوچرخه هاي  دارندگان 
براي دوچرخه خود پرداخته اند. قيمت 26 درصد اين دوچرخه ها، حتي 
بين 2500 تا 3500 يورو بوده است. 11 درصد از پرسش شوندگان 

بيش از 3500 يورو براي وسيله  نقليه  خود پرداخته اند. 

براي اغلب دارندگان اين دوچرخه ها، دوچرخه  الكتريكي وسيله  نقليه اي 
بين دوچرخه  معمولي و خودرو است. اغلب اين دوچرخه  سواران از 
پارك  امكان  كمبود  و  شهر  در  دوچرخه  راه هاي  نامناسب  شرايط 
كه  مي دهد  نشان  آمار  دارند.  شكايت  مختلف  محله هاي  در  آن 

دوچرخه سواران معمولي هم از اين شرايط انتقاد مي كنند.

تنبل ترين ملت هاى دنيا
شده  انجام  النست  علمى  نشريه  توسط  كه  جهانى  پژوهشى  در   
است،  شده  استناد  جهانى  بهداشت  سازمان  تحقيقات  نتايج  به  و 
اين  اول  رتبه  و  هستند  دنيا  مردم  تنبل ترين  مالت  كشور  مردم 
فهرست را به خود اختصاص داده اند. يك پنجم مرگ و ميرها در 
اين كشور به سبب تنبلى و بى تحركى است، زيرا دورى از تحرك 

بدنى سبب بروز امراض قلبى مى شود.

اين  نتيجه  نوشت:  ادامه  در  آنالين  جم  جام  ايسنا،  گزارش  به 
درصد،   69 با  سوازيلند  مالت،  از  پس  مى دهد،  نشان  پژوهش 
با  انگليس  و  درصد  با 68  صربستان  درصد،  با 3/68  عربستان 
3/63 درصد در رتبه هاى بعدى قرار دارند. نداشتن تحرك بدنى، 
عامل 2/19 درصد از مرگ و ميرها در مالت است و اين عامل در 
انگليس 17 درصد، آمريكا 8/10 درصد و يونان 2/4 درصد است. 
آنچه در اين فهرست توجه خواننده را بيش از هر چيز به خود 
جلب مى كند، قرار گرفتن نام كشورهاى پيشرفته و صنعتى مانند 
ژاپن، انگلستان و ايتاليا در كنار كشورهاى فقيرى مانند ناميبيا و 
مانند  ثروتمندى  كشورهاى  نام  فهرست  اين  در  است.  سوازيلند 
تركيه،  مانند  كشورهايى  نام  كنار  در  امارات  و  كويت  عربستان، 
نشان دهنده  يكسو  از  كه  مى خورد  چشم  به  مالزى  و  آرژانتين 
ناهمگونى ميان كشورهاى يادشده است و از طرف ديگر بيانگر 
آن است كه تنبلى و كم تحركى مردم كشورهاى جهان تحت تاثير 
عوامل ديگرى غير از ثروت، پيشرفت، فقر و عواملى از اين دست 
در  تنبلى  و  كم تحركى  كه  است  آن  بيانگر  مزبور  فهرست  است. 
ميان مردم تمام قاره هاى جهان از آسيا و آفريقا گرفته تا اروپا 
تاثيرى  كم تحركى  در  جغرافيايى  شرايط  و  است  شايع  آمريكا  و 

ندارد يا كمتر تاثيرگذار است. 

نماد هاليوود رييس 
هيات داوران كن

استيون اسپيلبرگ كه فيلم خوش ساخت و قابل «لينكولن» را در 
پس  روز  چند  فاصله  در  برگشت،  خالي  دست  و  داشت  اسكار 
از مراسم اسكار، دعوت به رياست هيات داوران جشنواره فيلم 
كن شد. اسپيلبرگ اين دعوت را پذيرفته و در سال آينده، بخش 
مسابقه جشنواره كن را هدايت مي كند. اسپيلبرگ تنها يك  بار با 

اثرش در بخش مسابقه كن حضور داشت و جايزه گرفت. 

40 سال پيش با فيلم مهم «شوگرلند اكسپرس» اين نابغه هاليوودي 
جايزه بهترين فيلمنامه كن را دريافت كرد. بعد از اين فيلم بود كه 
اسپيلبرگ «آرواره ها» را ساخت و وارد جرياني شد كه تا امروز 
پيدا كرده و ماحصلش تعداد زيادي از كالت مووي هاي هاليوود 
شيندلر»،  «فهرست  جونز»ها،  «اينديانا  مجموعه  تي»،  «ئي.  است؛ 
فيلم  و جشنواره  او  كه نسبت  و... جرياني  رايان»  سرباز  «نجات 

كن را تا حد زيادي محدود مي كرد. 

به  نهادن  ارج  و  استعداد  كشف  ادعاي  كه  جشنواره يي  واقع  در 
تصاوير و روايت هاي بكر را دارد، قاعدتا نمي تواند خيلي رابطه 
نزديكي با چنين فيلمسازي داشته باشد. اسپيلبرگ يكي از نمادهاي 
بزرگ و برجسته هاليوود است مردي كه نمي توان كيفيت و عيار 
ايدئولوژيكش  رويكرد  نمي توان  البته  و  كرد  انكار  را  فيلم هايش 
را هم ناديده گرفت. اسپيلبرگ امروز يكي از با نفوذترين مردان 
هاليوود است. و اينكه جشنواره كن درست در سالي كه هاليوود 
او را ناديده مي گيرد، به سراغش مي رود هم از آن اتفاق هاي جالب 

است.

چاقي بر اسپرم آقايان اثر مي گذارد
يك بررسي جديد نشان مي دهد چاقي مردان ممكن است اثر منفي 
بر اسپرم آنها داشته باشد. به گزارش اليوساينس، پژوهشگران 
گروه   2 روي  بررسي  اين  در  استراليا  در  ملبورن  دانشگاه  در 
 (IVF)«آزمايشگاهي «لقاح  طبيعي  وزن  داراي  و  چاق  موش هاي 

انجام دادند و آنها را بچه دار كردند...
بودند  شده  تغذيه  غذايي  با  هفته  براي 10  چاق تر  نر  موش هاي 
بود.  انسان ها  غذاي  در  فست فود  شامل  غذايي  رژيم  معادل  كه 
رويان ها  جايگزيني  بر  را  نر  موش هاي  چاقي  آثار  پژوهشگران 
نتايج  كردند.  بررسي  جنيني  رشد  و  ماده  موش هاي  رحم  در 
اين بررسي نشان دهنده تاخير رشد در جنين  هاي توليد شده از 

موش هاي نر چاق بود. ميزان جايگزيني رويان در رحم و رشد 
جنيني در اين گروه موش ها تا 15 درصد كاهش پيدا كرده بود. 
نتايج اين پژوهش به خصوص براي استراليايي ها مهم است زيرا 
75 درصد مردان استراليايي اضافه وزن دارند يا چاق هستند. 
به گفته كارشناسان، ميزان چاقي در مردان در سن توليدمثل در 

اين كشور در 3?دهه گذشته 3 برابر شده است.
خطر  معرض  در  چاق  مردان  داده  نشان  پيشين  پژوهش هاي 
مردان  به  نسبت  بيشتري  احتمال  با  و  هستند  ناباروري  باالتر 
چاقي  باشند.  داشته  كمتري  اسپرم  است  ممكن  طبيعي  وزن  با 
نشان  قبلي  پژوهش هاي  مي كند.  ايجاد  مشكل  هم  مادران  براي 
داده است چاقي در حين بارداري ممكن است باعث افزايش خطر 
تاخير رشد كودك شود و با بيماري آلزايمر و قلبي فرزندان در 

سنين بعدي ارتباط دارد.



 جمعه 18  اسفند ماه 1391 -  شماره 288هفته نامه پرشين2222
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

  
تقريبا در همه تصميمات ما از كنار گذاشتن 
و  وزن  كردن  كم  تا  گرفته  بد  هاى  عادت 
تالش براى رسيدن به آرزوها، مانعى سر 
راهمان قرار دارد و آن، «ترديد» است. همه 
يك  عامل  مدير  از  زمين  روى  هاى  انسان 
تا  گرفته  بزرگ  بسيار  المللى  بين  شركت 
در  ساختمان،  كارگرهاى  و  دار  خانه  زنان 
زندگى خود دچار شك و ترديد هستند. اما 
مساله اميدواركننده اين است تا زمانى كه 
از  را  ما  ها  شك  اين  ندهيم،  اجازه  ما  خود 

مسير درست خارج نمى كنند.
موجب  شك  كه  روشى   5 راستا،  همين  در 
و  شود  مى  شما  استرس  و  ناراحتى 
مطرح  برايتان  را  آن  با  مقابله  راهكارهاى 

كرده ايم.

و  تالش  همه  تا  شود  مى  باعث  شك   .1
منابع موجود را به كار نگيريد

هنگامى كه براى رسيدن به موفقيت در كار خود 
دچار ترديد هستيم، يك قدم عقب تر مى ايستيم. 
به چيزى كه مطمئن  در اين حالت، براى رسيدن 
نيستيم نتيجه اى داشته باشد، همه انرژى و تالش 
كه  ترديدى  واسطه  به  كنيم.  نمى  صرف  را  خود 
موفيت  مسير  وارد  كامل  طور  به  داريم  دل  در 
نمى شويم زيرا نگرانيم مبادا نااميد و سرخورده 
شويم. هنگامى كه مى خواهيد وزن كم كنيد، كسب 
را  سيگارتان  يا  كنيد  اندازى  راه  جديدى  كار  و 

ترك كنيد، با نيمه دل دادن به اين كارها در واقع 
همه تالش هاى خود را خراب كرده ايد. با شك و 
نيمه نصفه انجام دادن كارها هيچ گاه به موفقيت 

كامل دست پيدا نخواهيم كرد.
دل  با  بايد  خود  ذهنى  اهداف  به  رسيدن  براى 
سرمايه  حواس،  زمان،  بايد  كنيم.  تالش  جان  و 
هدف  اين  موفقيت  براى  را  ديگر  الزم  منابع  و 
آسان  كه  هدفى  به  رسيدن  براى  بگذاريم.  وسط 
نيست بايد سخت براى آن تالش كنيد. اينكه شك 
داشته باشيد بد نيست اما بايد با همه وجود براى 
موفقيت خود تالش كنيد و در مسير نااميد نشويد. 
كليد موفقيت نيز بها ندادن به ترديدهاى بازدارند 
چيزى  نيز  اشتباه  و  شكست  است.  نااميدكننده  و 
جز تجربه هاى سازنده براى شروع دوباره كارها 
نيستند. بايد از شكست ها درس بگيريد و اشتباه 

هاى خود را دوباره تكرار نكنيد.

به  مدام  مغز  تا  شود  مى  باعث  شك   .2
دنبال بهانه اى براى شكست باشد

و  داريم  مى  نگه  دل  در  را  خود  ترديدهاى  وقتى 
به آنها بها مى دهيم، مغز بيچاره هميشه به دنبال 
يافتن دليلى براى درست بودن اين شك ها است. 
هر گونه خطا و اشتباهى كه انجام مى دهيم و هر 
مشكلى كه با آن روبه رو مى شويم، اين را به ما 
و  هستيم  شكست  به  محكوم  كه  كنند  مى  تلقين 
موفقيت هاى كوچك ما بر اساس شانس و اتفاقى 
صورت گرفته است. با اينكه شايسته تالش هاى 
تا  آوريم  مى  در  بازى  تنبل  اما  هستيم،  بزرگ 
زمانيكه كه بدانيم براى تالشمان پاداش و جايزه 
اى دريافت خواهيم كرد. در اين مرحله، شك باعث 

مى شود تصور كنيم هيچ پاداشى در كار نيست 
يا  پول  انتها  در  نيست  معلوم  كه  چيزى  براى  و 
سخت  خيلى  نيست  الزم  باشد،  داشته  پاداشى 

تالش كنيم.
عالج اين درد اين است كه به خود اعتبار بدهيد. 
باور كنيد هر موفقيت شما در نتيجه تالش هايتان 
هميشه  اقبال.  و  شانس  نه  است  آمده  دست  به 
و  تشويق  را  خود  درست،  كارهاى  انجام  براى 
بعدى  هدف  سراغ  كار  اين  بدون  و  كنيد  تحسين 
چه  تا  كند  باور  دهيد  اجازه  خود  مغز  به  نرويد. 
اندازه توانا و باهوش هستيد و مى توانيد با تالش 

به اهداف خود دست پيدا كنيد.

جلب  براى  تالش  از  را  شما  ترديد   .3
حمايت ديگران باز مى دارد

مورد  در  خود  هاى  شك  گرفتن  آغوش  در  با 
را  خود  هاى  خواسته  واقع  در  هايمان  توانايى 
خاك مى كنيم: ما مى ترسيم كه مبادا عدم موفقيت 
باعث شرمساريمان شود. در اين حالت، حتى از 
ديگران نيز تقاضاى كمك و حمايت نمى كنيم زيرا 
مى ترسيم زمان ديگران را نيز هدر دهيم. بدون 
حضور در جمع و بدون حمايت ديگران همه تالش 
هاى سخت ما روى شانه هايمان سنگينى خواهند 
كرد. در نتيجه، احساس خستگى و ضعيف بودن 
را  كسى  حمايت،  به  نياز  صورت  در  و  كنيم  مى 
نداريم كه پشتمان باشد. هيچ كس در تحمل اين 
بار سنگين به ما كمك نمى كند و در آخر دست از 

تالش مى كشيم.
مردم موفق هيچگاه داخل حباب تالش نمى كنند. 
آنها قصد و نيت خود را اعالم مى كنند. آنها نام 
دوستان و مربى هاى خود را در فهرست حمايت 
كننده ها مى نويسند. آنها در انجام كارهاى خود 
بهترين هستند و باور دارند كه همه انسان ها به 

حمايت و كمك ديگران نياز دارند.
نيست  ضعف  منزله  به  ديگران  حمايت  و  كمك 
رود.  مى  شمار  به  موفقيت  كليدهاى  از  يكى  بلكه 
اگر  بخواهيد.  كمك  ديگران  از  بايد  موفقيت  براى 
به دوستان و خانواده خود اعتماد نداريد از افراد 
غريبه كمك بگيريد. مثال براى كاهش وزن، مربى 
بگيريد يا پيش دكتر تغذيه برويد. كالس برويد، به 
گروه هاى متناسب ملحق شويد و مطمئن شويد 
نيت  و  اهداف  كند،  مى  حمايت  شما  از  كه  فردى 
مى  كامل  طور  به  را  هايتان  تالش  انجام  از  شما 

داند.

احساس  و  گيرى  گوشه  باعث  شك   .4
بى ارزشى و بى لياقتى مى شود

بينيد  مى  هم  با  را  ديگران  اجتماعى  روابط  وقتى 
چه در جمع هاى حاضر يا صفحه هاى فيس بوك 
آنها – ممكن است تصور كنيد: «همه فعاليت هاى 
خود را دارند به غير از من». اين طرز فكر به هيچ 
وجه نرمال نيست و باعث مى شود تا از ديگران 
جدا بيفتيد. ممكن است باعث شود خود را ضعيف 
تر و كم ارزش تر از بقيه تصور كنيد و اين مساله 

روح و اعتماد به نفس شما را از بين مى برد.
تقريبا همه گاهى دچار انزوا مى شوند و دوست 
دارند از بقيه جدا باشند. اين مساله هم گاهى پيش 
مى  شك  هايشان  توانايى  و  خود  به  كه  آيد  مى 
هستند  زمين  كره  روى  كمى  هاى  انسان  كنند. 

الخطاست  جايز  انسان  دارند  قبول  صادقانه  كه 
ما  همه  كنيم  قبول  بايد  اما  دارد.  هايى  كاستى  و 
در نوع خود و براى آنچه هستيم، فوق العاده و 
به  آن  اساس  بر  و  كنيد  باور  را  اين  عيبيم.  بى 
دنبال اهداف خود برويد زيرا شما به همان اندازه 

ارزشمند و منحصربه فرد هستيد كه ديگران.
5. شك باعث ايجاد استرس منفى و حواس پرتى 

مى شود
وقتى چيزى مى خواهيم، شك داريم كه به دست 
بياوريم. اين شك ما را نااميد مى كند و نااميدى 
نظر  در  مثال،  طور  به  شود.  مى  اضطراب  باعث 
كنيم  اندازى  راه  را  خودمان  كار  و  كسب  داريم 
موفق  تصور  اما  باشيم  خودمان  باالسر  آقا  تا 
ما  اضطراب  و  نااميدى  باعث  كار  اين  در  نشدن 
مى شود. يا مثال قصد داريم براى سالمتى بيشتر 
وزن كم كنيم اما مى ترسيم اين اتفاق ميسر نشود 
و باقى عمر خود در استرس بيمارى هاى مختلف 
مى  سپرى  قلبى  هاى  بيمارى  و  سرطان  همچون 
براى  ما  تالش  روى  منفى  هاى  استرس  كنيم. 
به  زيرا  دارند  بدى  بسيار  تاثير  هدف  به  رسيدن 
نمى  كه  است  منفى  مسايل  درگير  ذهنمان  قدرى 
درست  ريزى  برنامه  براى  را  خود  ذهن  توانيم 
متمركز كنيم و به آنچه مى خواهيم هم دست نمى 

يابيم.
به تالش  عوض، هنگامى كه حواسمان را  در  اما 
هاى خود جمع مى كنيم و دچار هيجان مى شويم 
ها  استرس  همه  است.  مثبت  استرس  نوعى  كه 
آنها  همه  و  دارند  انسان  بدن  روى  واحدى  تاثير 
و  خون  در  آدرنالين  و  كورتيزول  ترشح  باعث 
هدايت انسان به انجام يكسرى كارها مى شوند. 
هنگام فكر كردن به مسايل منفى و ترس ها، نمى 

توانيد به خود كمك كنيد.
داريد،  هيجان  كارى  انجام  براى  كه  هنگامى  اما 
به  رسيدن  در  تا  كند  مى  كمك  شما  به  ذهنتان 

هدف، همه حواستان را جمع كنيد.

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

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

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

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

روانشناسى

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى
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اين شـك لعنتــى چـه 
كارهــا كه نمى كنـد!

نوشيدن قهوه باعث 
طول عمر مى شود 

 
محققان مركز ملى سرطان در آمريكا اظهار 
قهوه،  فنجان   3 روزانه  نوشيدن  كردند: 
پيشگيرى  باعث  سالگى   50 سن  از  پس 
سرطان  مانند  بيمارى هايى  به  ابتال  از 
نوشيدن  مى دهد  نشان  تحقيقات  مى شود. 
قلبى،  حمله هاى  از  مداوم  صورت  به  قهوه 
نيز  ديابت  بيمارى  و  تنفسى  عفونت هاى 
براى  آمريكايى  مى كند.محققان  جلوگيرى 
هزار   400 تحقيقات  اين  نتايج  به  دستيابى 
طى  را  ساله   71 تا   50 سنين  در  سالمند 
12 سال مورد بررسى قرار دادند. به گفته 
پژوهشگران، هرچقدر مصرف روزانه قهوه 
از  پيشگيرى  در  آن  تاثير  باشد،  منظم تر 
نوشيدن  البته  است.  بيشتر  زودرس  مرگ 
ندارد.  مثبتى  تاثير  سيگارى  افراد  در  قهوه 
روز  در  قهوه  فنجان  سه  منظم  مصرف 
باعث كاهش خطر ابتال به بيمارى هاى قلبى 
عروقى و سرطان پوست در زنان مى شود.
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چرا و چگونه؟!
چهاركشف علمي شگفت انگيز كه هنوز نمي دانيم به چه دردي 

مي خورند
هر روزه دانشمندان كشفياتي دارند كه به نوعي شيوه زندگي 
ما را تغيير مي دهند. اما گاهي اوقات آنها به نتايجي دست پيدا 
مي كنند كه آنقدر شگفت انگيز و غيرمنتظره هستند كه در واقع 
مردم  ما  دانشمندان،  تبع  به  و  كنند!  كار  چه  آنها  با  نمي دانند 
عادي هم نمي دانيم كه آنها به چه دردي مي خورند. اين مطلب 
چهار مورد از عجيب ترين يافته هاي جديد دانشمندان را معرفي 

مي كند كه هنوز به هيچ دردي نمي خورند! 

يك ماده با خواص جديد فيزيكي 
در ماه ژانويه تيمي از محققان به توضيح يكي از خصوصيات 
مقدار  با  كار  مشغول  كه  هنگامي  آنها  پرداختند.  ماده  جديد 
ناچيزي از تركيب اورانيوم فوق سرد بودند، دريافتند كه اين 
نقض  را  دوبل»  واژگونگي-زماني  «تقارن  نام  با  چيزي  ماده 
حركت  كه  است  وضعيتي  زماني،  واژگونگي  تقارن  مي كند. 
رفتن  عقب  و  جلو  شكل  به  زمان  طي  عادي  صورت  به  ذرات 
ديده مي شود. اين ماده جديد، تقارن واژگونگي زمان دوبل را 
نقض مي كند. يعني اينكه شما بايد زمان را چهار بار برعكس 
اينكه  جالب  برگردد.  ماده  اصلي  حالت  به  آن  عادات  تا  كنيد 
نتوانسته اند  هنوز  ماده،  جديد  نوع  اين  كاشف  دانشمندان 
توضيح و نمونه فيزيكي درستي براي آن ترسيم كنند و شيوه 
كار آن را شرح دهند يا اينكه معناي آن را به طور كامل بيان 

كنند. پس نگران خودتان نباشيد. 

وزن جهان هستي كمتر از تصور ماست 
داستان به دهه 1970 برمي گردد، هنگامي كه بهترين دانشمندان 
جهان تصميم گرفتند جرم جهان هستي را اندازه بگيرند. آنها با 
يك پاسخ ناراحت كننده از آزمايشگاه بيرون آمدند كه پيش بيني 
مدارهاي  در  مواد  بپاشد.  هم  از  است  ممكن  ما  جهان  مي كرد 
كه  مي چرخند  آن  حول  و  دارند  مركزي  نقطه  يك  كهكشان ها 
حركت  كه  است  معني  بدان  اين  و  مي كنيم  مشاهده  را  آن  ما 
آنها نيروي گريز از مركز كافي براي وقوع اين از همپاشي را 
مي تواند توليد كند. اما محاسبات نشان مي دهد كه در واقعيت 
جرم كافي در كهكشان ها وجود ندارد كه نيروهاي الزم براي 

مشاهده  را  آن  ما  كه  صورتي  به  مركز  از  گريز  حركت  ادامه 
مي كنيم، تامين كند. لذا دانشمندان مي گويند كه آن بيرون بايد 
چيزي بيشتر از آنچه ما مي بينيم وجود داشته باشد. البته يك 
نتوانسته  كس  هيچ  گذشته،  سال   40 در  مي ماند!  باقي  مشكل 
وجود يا عدم وجود آن را اثبات كند. لذا مسئله مطرح شده با 

محاسبات اوليه همچنان به قوت خود باقي است. 

تاثير شبه دارو 
وي  كه  الكي)  قرص  (همان  دارو  شبه  با  بيمار  فرد  يك  تغذيه 
فكر مي كند درمان دردش است، اغلب اوقات دقيقا همان تاثيري 
واقعي  داروهاي  از  استفاده  كه  مي گذارد  سالمتي اش  روي  را 
نوع  كه  داده اند  نشان  آزمايش ها  اما  باشد.  داشته  مي تواند 
براي  است:  مهم  مي كنيد  دريافت  شما  كه  هم  چيز»ي  «هيچ 
مثال هنگامي كه داروي تقلبي با داروهاي حذف اثرات مورفين 
جايگزين شد، سريعا اثرات مورفين برطرف شدند. مشاهدات 
و آزمايش ها نشان داده اند كه تاثير شبه دارو به نوعي زيست 
شيمي يا بيوشيميايي است و تاثير روان درماني بر بيمار ندارد. 
درست است كه اين تاثير به مردم كمك مي كند تا بهتر شوند اما 
هر چه بيشتر در اين باره مطالعه مي كنيم به يافته هاي كمتري 
موضوع  اين  از  رمزگشايي  به دنبال  اكنون  محققان  مي رسيم. 
هستند كه ذهن چگونه به صورت زيست-شيميايي روي بدن 

تاثيري واقعي مي گذارد. 

دماهاي كمتر از صفر مطلق 
تاكنون همه دانشمندان با يكديگر توافق كرده بودند كه رسيدن 
اواخر  اما  است.  غيرممكن  مطلق  صفر  از  پايين تر  دماهاي  به 
سال گذشته، تيمي از دانشمندان انستيتوي مكس پالنك آلمان 
از  كمتر  به  را  شكل  گازي  اتم هاي  از  ابر  يك  دماي  توانستند 
منفي 273.15 سانتي گراد برسانند. در حقيقت اين نتيجه بيش 
از هر چيز تغييري ناگهاني در تعريف دما بود و شيوه اي كه 
آنها با انرژي و آنتروپي (ميزان بي نظمي ذرات) كنار آمدند. در 
حقيقت اين امكانپذير است كه گرماي ذرات را باال نگه داشت، 
در حالي كه آنتروپي آنها را پايين آورد زيرا اين كار همبستگي 
پايين  جديد  شيوه  مي تواند  اين  مي شكند.  را  انرژي-آنتروپي 
به  كه  بود  عجيب  منطق  اين  باشد.  دما  شدن  منفي  و  آمدن 
بار  اولين  براي  تا  داد  اجازه  پالنك  ماكس  انستيتوي  محققان 
اتم ها را در خأل به چنين دماهاي پاييني برسانند و البته به نظر 
مي رسد كه آنها هنوز هم نتوانسته اند با اين موضوع كنار بيايند 

كه حاال با اين ذرات يخ زده چه كار كنند!

فناوري هاي نانو در 
مركز توجه

رشد فناوري نانو در دهه اخير در جهان يكي 
و  رسانه ها  توجه  كه  است  موضوعاتي  از 

عموم مردم را به خود جلب كرده است. 
و  ماده  ريز  جهان  به  دانشمندان  دستيابي 
آن  براساس  مختلف  صنايع  بنيان گذاري 
رشد  و  به كارگيري  بسترهاي  از  يكي  تنها 
فناوري نانو است كه در پي خود محصوالت 
گوناگوني با ويژگي هاي بي سابقه و منحصر 
به فرد را به بازار مصرف آورده است. در 
كشور  سه  رسانه هاي  توجه  گزارش  اين 
آلمان، سوئيس و اتريش بررسي شده است. 
از  كمي  درصد  تنها  اگر  حتي  موضوع،  اين 
حوزه هاي  چنين  با  مستقيم  به طور  مردم 
مصداق  نيز  داشته باشند  ارتباط  تحقيقاتي 

دارد. 
دنبال  به  گروهي  رسانه هاي  گزارش هاي 
افزايش  آگاهي عمومي از موضوعات منتخب 
بوده و با جلب مشاركت نقش آفرينان مختلف 
موضوعات  از  آنها  آگاه  كردن  دنبال  به 
مباحث  براي  را  مبنايي  و  بوده  كنوني 
براي  ساليان  مي كنند.  فراهم  آتي  اجتماعي 
نظير  مختلفي  رشته هاي  دانشمندان  متمادي 
مطالعات  ارتباطات،  علوم  فناوري،  ارزيابي 
آگاهي  افزايش  دنبال  به  و...  و  فناوري  علم 
مردم از حوزه فناوري نانو بوده و اين امر را 

از طريق رسانه ها  انجام مي دهند.   
زمينه  اين  در  كه  مقاله اي   1998 مجموع  از 
و  تجزيه   2009 تا   2000 زماني  دوره  در 
توسط  آنها  درصد   44 شده ،  تقريبًا  تحليل 
است.  شده  منتشر  آلمان  چاپي  رسانه  دو 
كشورهاي  سوئيس  كه  است  حالي  در  اين 
درصد،   27 و   29 با  ترتيب  به  اتريش  و 
به  زمينه  اين  در  را  چاپي  مقاالت  بيشترين 
اين  از  كدام  هر  در  داده اند.  خود  اختصاص 

بيشتري  مقاالت  ملي  روزنامه هاي  كشورها 
را به موضوع  فناوري نانو اختصاص داده اند. 
به  مقاالت  تعداد  بررسي،  دوره  آغاز  در 
طور قابل توجهي در بين  كشورهاي مختلف 
تعداد  دوره،  انتهاي  در  اما  بوده  متفاوت 
حدود   88  شده اند.  نزديك تر  همديگر  به  آنها 
فناوري نانو  به  مربوط  گزارش هاي  درصد 
در قالب گزارش هاي واقعي نظير گزارش هاي 
در  آنها  از  كمي  درصد  تنها  و  خبري  بوده 
قالب مصاحبه ها، نظرات و مقاالت بوده است.  
رسانه اي  انعكاس  گذشته،  دهه  آغاز  در 
مشهود  بسيار  آلمان  كشور  در  فناوري نانو 
بوده است. در  پايان دوره ارزيابي و در سال 
مربوط  مقاالت  تعداد  مجدداً  ميالدي،   2009
افزايش  قابل  توجهي  طور  به  فناوري نانو  به 

يافته است. 
سوئيس،  و  اتريش  كشورهاي  در 
هنوز  فناوري نانو  به  مربوط  گزارش دهي 
به  و  بوده  مطالعه  دوره  آغاز  شبيه   هم 
به  است.    يافته  افزايش  آنها  تعداد  تدريج 
بررسي،  مورد  كشور  سه  هر  در  كلي  طور 
طبقات موضوعي تحقيقات پايه و فناوري نانو 
(فناوري  كاربردي  حوزه هاي  عمومي، 
و  كسب  سالمت)،  و  ارتباطات  و  اطالعات 
به  مربوط  (موضوعات  سياستگذاري  و  كار 
تحقيقات پايه، مواردي نظير تحقيقات مربوط 
به  ريسك و سم شناسي) بيشتر مورد توجه 

رسانه ها قرار  گرفته اند.   

منتشر  مقاالت  كل  86  درصد  كلي  طور  به 
را  فناوري نانو  مزاياي  از  يكي  حداقل  شده، 
درصد  تنها   14  كه  حالي  در  كرده اند  ارائه 
مقاالت به ريسك هاي مربوط به فناوري نانو 
سوئيس  اتريش،  كشورهاي  در  پرداخته اند. 
درصد   7/13 و   24  ،24 ترتيب  به  و  آلمان 
مربوط  ريسك هاي  شده،  منتشر  مقاالت 
مزاياي  و  كرده   را  بررسي  فناوري نانو  به 
مربوط  كاربردهاي  و  فناوري نانو  اقتصادي 
توجه  رسانه ها  مورد  بيشتر  فناوري  اين  به 

قرار گرفته اند.  
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پس از خوردن بسوزان!
معموال بيشتر افرادي كه دچار اضافه وزن هستند و مي خواهند با رژيم درماني، 
وزنشان را پايين بياورند، هنگام برنامه ريزي براي كم كردن وزن به همه چيز 

فكر مي كنند جز متابوليسم بدنشان...
در  اساسي  نقشي  متابوليسم،  همان  يا  بدن  سوخت وساز  ميزان  كه  حالي  در 
روند كاهش وزن دارد. اگر بدانيد چطور مي توانيد قدري سوخت وساز بدنتان 
را در دوره رژيم درماني باال ببريد، به طور حتم نتيجه بهتر و البته كمي سريع تر 
مي گيريد. در اين بخش، 4 راه براي افزايش سوخت وساز بدن به شما پيشنهاد 

مي كنيم.

راه اول: ورزش كنيد
باال  قبولي  قابل  حد  تا  را  بدن  سوخت وساز  مي تواند  روزانه  و  منظم  ورزش 
پرحجم  خوراكي  هاي  به دليل گرسنگي  ورزش  از  بعد  كه  شرطي  به  البته  ببرد. 
 75 تا   73 فرد  يك  اگر  بزنيم.  برايتان  مثال  يك  بگذاريد  نخوريد!  پركالري  و 
كيلويي، حدود يك ساعت با سرعت متوسط رو به تند (در حدي كه عرق كند و 
ضربان قلبش تندتر شود) بدود، نزديك به 680 كيلوكالري انرژي مي سوزاند. 
اگر همين فرد در طول اين يك ساعت، فقط بخوابد يا بنشيند، نزديك به 75 تا 90 
كيلوكالري مي سوزاند. پس ورزش مي تواند تاثير چشمگيري در كاهش وزن و 
افزايش متابوليسم بدن داشته باشد. اگر بعد از ورزش ميل به مصرف خوراكي 
داشتيد، مي توانيد ميوه، سبزي، كاهو، چاي يا قهوه تلخ ميل كنيد تا هم انرژي 
از دست رفته تان دوباره برنگردد و هم حجم مناسبي از خوراكي هاي مغذي در 

رژيمتان گنجانده شود.

راه دوم: آب، چاي سبز و قهوه بنوشيد
معناي  به  بدن  آب  كمبود  دارد.  نياز  هم  آب  به  كالري  سوزاندن  براي  ما  بدن 
بدن  متابوليسم  داده اند  نشان  مطالعه ها  است.  سوخت وساز  قدرت  پايين آمدن 
افراد بزرگسالي كه در طول روز 8 ليوان يا بيشتر آب مي نوشند، بسيار بيشتر 
از افرادي است كه 4 ليوان يا كمتر در روز آب مصرف مي كنند. به همين دليل 
پايين آمدن  امكان  باشد،  بيشتر  رژيم درماني  دوران  طول  در  آب  مصرف  اگر 
وزن در زمان دلخواه و حتي زودتر از آن، دور از انتظار نخواهد بود. چاي سبز 
حاوي پلي فنولي به نام EGCG است و به همين دليل مصرف حدود 2-3 فنجان 
از آن در طول روز مي تواند باعث افزايش 4 درصدي سرعت سوخت وساز بدن 
شود. اين پلي فنول عالوه بر افزايش متابوليسم، از گرفتگي عروق هم پيشگيري 
مي كند و تا حدي شانس ابتال به بيماري هاي كبدي و رشد سلول هاي سرطاني 
مصرف  با  وزن  كاهش  و  بدن  متابوليسم  افزايش  البته  مي دهد.  كاهش  هم  را 
چاي سبز زماني محقق مي شود كه رژيم غذايي مناسبي داشته باشيد و حداقل 

روزي 20-30 دقيقه هم ورزش كنيد.
كافئين باالي موجود در قهوه مي تواند باعث افزايش سوخت وساز بدن شود. 
محققان معتقدند آنها كه مي خواهند متابوليسم بدنشان را باال ببرند و وزنشان 
برنامه  در  را  تلخ  چاي سبز  و  قهوه  مدتي  براي  مي توانند  بياورند،  پايين  را 

غذايي شان بگنجانند.

راه سوم: ميان وعده بخوريد
برخي افراد به خوردن ميان وعده صبح يا عصر (و حتي پيش از خواب) عادت 
ندارند و نمي دانند وقتي فاصله طوالني بين 2 وعده اصلي غذا مانند ناهار و شام 
ايجاد شود، ميزان متابوليسم بدن تا حد زيادي پايين مي آيد. متخصصان تغذيه 
به تمام افراد به خصوص آنهايي كه قصد كاهش وزن دارند، توصيه مي كنند به 
جاي 3 وعده اصلي و با حجم زياد، هر 3-4 ساعت يكبار غذا يا ميان وعده با 
حجم اندك بخورند تا متابوليسم بدنشان باالتر رود و كالري بيشتري در طول 

روز بسوزانند.

راه چهارم: خوب بخوابيد
نتيجه مطالعه جامعي كه در دانشگاه شيكاگو انجام شد، نشان مي دهد داشتن 
خواب كافي مي تواند بر بهبود عملكرد تك تك ارگان هاي بدن تاثير بسزايي داشته 
باشد و حتي باعث افزايش متابوليسم بدن شود. محققان مي گويند اگر بتوانيد 
در طول شبانه روز حدود 7-8 ساعت خواب راحت داشته باشيد، مي توانيد به 
كاهش يا حتي كنترل وزنتان اميدوار باشيد اما اگر خوابتان كمتر از 5 ساعت 

باشد، كاهش و كنترل وزن برايتان خيلي سخت خواهد شد.
WebMD :منبع

پياز، دواى هر 
دردى است 

 دانشمندان علم گياه شناسى معتقدند كه، مصرف پياز خام 
براى رفع ناراحتى هاى حاصل از آشاميدن آب هاى مختلف 
از  ناشى  ناراحتى هاى  از  جلوگيرى  و  مسافرت  هنگام  در 
هواى آلوده، مفيد مى باشد. پياز خام، براى پوست، موهاى 
(نرم  ملّين  پخته،  پياز  است.  مفيد  مثانه  و  كليه ها  سر، 
كننده) است و براى كسانى كه روده  ضعيفى دارند، غذاى 
مناسبى است. البته سرخ كردن پياز با روغن، آن را سنگين 
مى نمايد، مگر آنكه زياد سرخ نشود و روغن كمى مصرف 
گردد. پياز نيز مانند سير خاصيت ضدعفونى دارد و قادر 
فيبرين  تجزيه  در  و  كند  جلوگيرى  پالكت ها  تجمع  از  است 
(لخته خون) دخالت نمايد. وجود تركيبات گوگردى در پياز، 
شدن  لخته  از  و  شده  پالكت ها  تجمع  از  جلوگيرى  موجب 
خون داخل رگ ها پيشگيرى مى نمايند. آب پياز براى دندان  
روى  را  پياز  آب  بايد  درد  تسكين  براى  است.  مفيد  درد 
دندان ريخت و كمى نگاه داشت، اين عمل را مى توان با پنبه 
انجام داد. براى برطرف ساختن صداى داخل گوش مى توان 
پنبه اى را به پياز آغشته كرد و در گوش قرار داد. به زودى 
در  خام  پياز  خوردن  مى  شود.  برطرف  شما  گوش  صداى 
روز خستگى شما را برطرف مى  نمايد و اعصاب را تسكين 

مى بخشد. براى معالجه ترك خوردگى دست، 
دقيقه  مدت 12  به  را  آن  آب  و  كنيد  رنده  را  تازه  پياز  يك 
روى دست خود بماليد. اگر هر روز دو بار اين كار انجام 
شود، ترك هاى دست شما بهبود خواهد يافت. براى درمان 
نيش زنبور و مگس مى  توانيد يك پياز تازه را رنده كنيد و 
محل نيش  زدگى  روى  مرهم  و  پماد  به صورت  را  آن  آب 
بگذاريد. پس از مدتى ورم كم شده و درد تسكين پيدا مى  كند. 
براى معالجه كورك و دمل نيز مى توان از روش باال سود 
جست. پياز به دليل داشتن موادى از جمله پروستاگالندين 
ها، رگ هاى خونى را گشاد مى كند و موجب كم شدن فشار 

آسان  براى  كه  است  مخمر  داراى  پياز  مى شود.  خون 
هضم  داشت  توجه  بايد  است.  مفيد  نشاسته  هضم  نمودن 
دشوار  خيلى  پوشانده  را  پياز  ورق  كه  نازكى  پوست هاى 
است و بايد هنگام مصرف آن را جدا نمود. پياز اشتها آور 
غيره  و  شكم  نفخ  به  مربوط  ناراحتى هاى  كاهش  دهنده  و 
هم  شرايين  تصلب  به  ابتال  از  گيرى  پيش  براى  پياز  است. 
را  پياز  مصرف  جهانى  بهداشت  سازمان  مى رود.  كار  به 
براى درمان نارسايى هاى رگ هاى خونى سالمندان توصيه 
نموده است. پياز به واسطه داشتن انسولين گياهى، موجب 
شفاى بيمارى ديابت مى گردد، پس براى اشخاص مبتال به 
دياستازى  هورمون  داراى  پياز  نيست.  مضر  قند  بيمارى 
است كه غدد اشك و آميزشى و گوارشى را تقويت مى  كند. 
اين مواد در اثر حرارت از بين مى  روند. بنابراين پياز پخته 
در نيروى جنسى و هاضمه تأثيرى ندارد و اشك  آور هم 
نيست. بو كردن آب پياز به ويژه زمان پوست گرفتن آن، 
و  شده  هوش  يا بى  كه سست  فردى  آمدن  هوش  به  براى 
علّت  به  پياز  است.  مفيد  بسيار  تشنج ،  رفع  براى  همچنين 
داشتن فسفر ، كارهاى فكرى را آسان مى كند. براى افرادى 
كه دچار بى  خوابى هستند، مفيد است و در صورت مصرف 
زودتر خواب به سراغ آنها خواهد آمد. پياز، براى كودكان 
كم  رشد و پيرمردان ضعيف مفيد است. براى جلوگيرى از 
رنده  پياز  روى  را  سركه  قطره  چند  مى  توانيد  دماغ  خون 
شده بريزيد و آب آن را در بينى بچكانيد، تا از خونريزى 
جلوگيرى نمايد. پياز لثه ها را تقويت مى  كند و رنگ چهره را 

روشن مى  سازد. 
سرشار از ويتامين هاى A و B و C مى باشد ونيزداراى آهن، 
آهك، فسفر ، پتاسيم ، سديم ، گوگرد، يد، سلنيوم، سيليس و 
به  پياز  مى شود.  بدن  جذب  مستقيم  طور  به  كه  است  قند 
گوگرد  وقتى  است.  خون  عفونت  ضد  گوگرد  داشتن  علت 
تنفسى،  مجارى  عفونت هاى  با  گردد  ريه ها  و  خون  وارد 
يك  مى  كند.  مبارزه  غيره  و  گريپ  و  برونشيت  آسم ،  مانند 
پزشك هندى به نام مِنون در پى تحقيقات دو ساله خود در 
نمود  اعالم  انگلستان،  نيوكاسل  دانشگاه  پزشكى،  دانشكده 
كه: پياز خام، پخته و يا سرخ كرده از تشكيل لخته هاى خون 
و  قلبى  سكته  بروز  از  مانع  و  نموده  جلوگيرى  رگ ها  در 
چربى هاى  و  كلسترول  كه  است  قادر  پياز  مى  شود.  مغزى 
خون را كاهش داده و از انعقاد خون داخل رگ ها جلوگيرى 
نمايد. پياز قادر است خطر ابتال به سرطان معده را كاهش 
دهد. مرهمى كه از پياز خام رنده شده درست مى  كنند اگر 
و  مى سازد  آسان  را  ادرار  خروج  بگذارند،  شكم  پايين  به 
نيمه  شديد  سردردهاى  شود  گذاشته  پيشانى  روى  اگر 
 سر و سردردهاى عصبى را آرام مى كند. پياز، تقريبا تمام 
درمان  مرض  قند،  فشارخون،  معالجه  در  را  سير  خواص 
بيمارى كرمك و غيره دارد. مصرف پياز پخته، باعث لينت 
يا نرمى مزاج مى شود. مصرف پياز پخته با چربى براى رفع 
يبوست و نفخ روده ها مفيد است. براى اين منظور پياز را با 
ماليمت بپزيد و در هنگام پختن به تدريج به آن كره اضافه 
در  پياز  نازك  ورقه هاى  اگر  كنيد.  مصرف  سپس  و  نماييد 
شير، پخته و مصرف شود، براى درمان دردهاى حاصل از 

قولنج روده ها و ناراحتى هاى شكم مفيد است.

نقش آب ليمو ترش در سالمتى 
 

واريس  شرائين،  تصلب  به  مبتال  بيماران  براى  ليموترش 
پاكسازى  براى  همچنين  است  مفيد  لثه  خونريزى  و 
پوست بسيار مفيد است، اما چگونه؟ليموترش سرشار از 
ويتامين C است و از بيمارى اسكوربوت جلوگيرى مى كند. 
ليموترش منبع غنى از پتاسيم است. در 100 گرم از آبليمو، 
 C ويتامين  ميلى گرم   50 تا   40 و  پتاسيم  ميلى گرم   140
وجود دارد كه اين مقدار ويتامين C دو برابر در آب پرتقال 
دارد.ليموترش  كالرى   27 ليموترش  گرم   100 هر  است. 
براى الغر كردن بسيار مناسب است. اگر صبح به صورت 
ناشتا با آب و عسل مخلوط كرده و مصرف شود تا پايان 
روز فرد احساس گرسنگى پيدا نمى كند. اگر ليمو ترش با 
آبليمو  نمى كند.تركيبات  اذيت  را  معده  شود  خورده  عسل 
عالى،چربى،  ساكاريد،اسيد هاى  قندها،پلى  مى توان  را 
معدنى،  مواد   ،A، B1، B2 ، B3ويتامين هاى كاراتنوئيد ها، 
مهمترين  برد.  نام  اسانس  و  ليمونوئيد ها  و  فالنوئيد ها 
اسيد هاى عالى ليموترش اسيد سيتريك است كه 10درصد 
سيترات  درصد  همچنين2  مى دهد.  تشكيل  را  آبليمو 
باعث  دارد.ليموترش  وجود  ليمو  آب  در  پتاسيم  و  كلسيم 
بدن،جلوگيرى  مقاومت  افزايش  خونريزى،  از  جلوگيرى 
آنتى اكسيدان  است،  سرطان  مى شود،ضد  عفونت ها  از 
است.همچنين  بدن  مقوى  و  دارد  كننده  قابض  اثر  و  قوى 

در   C ويتامين  است.نقش  مناسب  گلو  كردن  غرغره  براى 
در  موجود  پكتين  و  است  نيتروزامين ها  كردن  خنثى  بدن 
براى  كه  مى شود  خون  كلسترول  كاهش  باعث  ليموترش 
بيماران قلبى و عروقى و كم كردن عوارض بيمارى بسيار 
مى شود. استفراغ  و  اسهال  مانع  ترش  است.ليمو  مفيد 

همچنين بيوفالونيدهاى موجود در آن خاصيت شكنندگى 
شرائين،واريس  تصلب  در  مى دهد.  كاهش  را  مويرگ ها 
باعث  است.بيوفالونوئيد ها  مفيد  بسيار  لثه  خونريزى  و 
در  ميكروبى  ضد  خاصيت  و  شده  مويرگ ها  استحكام 
مى شود. سرماخوردگى  و  تب  كاهش  باعث  و  دارد  خون 

ليموترش خاصيت مقوى كردن پانكراس و كبد را دارد و 
پيوره  و  گلو  زخم  داراى  كه  افرادى  براى  آبليمو  مصرف 
به  گليسرين  و  آبليمو  باشد.مخلوط  مفيد  مى تواند  هستند 
بردن  بين  از  و  پوست  كردن  نرم  براى   10 به   1 كيفيت 
جوش،آكنه و آفتاب سوختگى هاى پوست بسيار مفيد است.

اگر 90 ميلى گرم گليسيرين با 10 ميلى گرم آبليمو مخلوط 
شود و بالفاصله روى پوست ماليده شود سبب پاكسازى 
روى  خواب  موقع  لوسيون  اين  كه  اگر  و  مى شود  پوست 
پوست  روى  مفيدى  اثرات  مى تواند  شود  ماليده  پوست 
رماتيسمى  افراد  و  عطش  رفع  براى  باشد.آبليمو  داشته 
به خصوص  آبليمو  زياد  مصرف  البته  است.  مفيد  بسيار 
آب ليموى خالص ممكن است اثرات مخرب بر روى ميناى 

دندان بگذارد.
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اين  ريمل ،  مخترع  ريمل»،  كه «يوگن  زماني  شايد 
بازار  به  و  توليد  را  پرطرفدار  آرايشي  محصول 
فروش عرضه كرد، هيچ وقت فكرش را هم نمي كرد 
كه به يكي از ملزومات كيف لوازم آرايش بيش از 

70 درصد خانم ها در سراسر دنيا تبديل شود...
 اصال شايد جناب ريمل به اين هم فكر نكرده بود 
كه اين محصول اختراعي او مي تواند براي برخي 
از افراد چقدر دردسرساز شود و حتي در مواردي 
سالمت چشم، مژه ها و پوست اطراف چشمشان 
كه  نمي شود  باورتان  بيندازد.  خطر  به  هم  را 
ريمل هم مي تواند باعث به خطر افتادن سالمتتان 
شود؟ بهتر است نگاهي به اين پرسش و پاسخ ها 

بيندازيد.

1. اگر قرار باشد هر روز از ريمل استفاده كنيد، 
ريمل هاي ضدآب مناسب تر هستند يا معمولي؟

معمولي. ريمل هاي ضدآب، سخت تر از ريمل هاي 
معموال  و  مي شوند  پاك  مژه ها  روي  از  معمولي 
هنگام پاك  كردن  آنها، تعدادي از مژه ها هم كنده 
از  پيشگيري  براي  و  دليل  همين  به  مي شود. 
آسيب ديدن مژه ها، استفاده از ريمل هاي معمولي 
ريمل هاي  از  استفاده  مي كنيم.  توصيه  شما  به  را 
ضدآب بايد به يكي دوبار در سال، آن هم براي 
شركت در مراسم يا مهماني هايي كه به استفاده از 

لوازم آرايش ماندگارتر نياز است، محدود شود.

2. براي پرتر نشان دادن مژه ها، استفاده از ريمل 
بهتر است يا مژه مصنوعي؟

ريمل. پوست پلك و حتي مژه هاي بسياري از افراد 
ممكن  و  دارد  حساسيت  مژه مصنوعي  چسب  به 
است با استفاده از مژه مصنوعي دچار قرمزي لب 
مژه ها  ريزش  حتي  يا  چشم  و  پلك  خارش  پلك، 
شوند. بهتر است براي پرتر نشان دادن مژه هاي 
ريمل  مژه مصنوعي،  از  استفاده  جاي  به  خود 
معمولي حاوي خرده مژه را 2 يا 3 بار از ريشه 

مژه ها به سمت نوك آنها بكشيد.

3. آيا استفاده مستمر و روزانه از مژه مصنوعي 
مجاز است؟

مصنوعي  مژه هاي  مخصوص  چسب هاي  نه، 
مي توانند  كه  هستند  خاصي  موادشيميايي  حاوي 
ريختن  و  مژه ها  ريشه  تحريك  باعث  سرعت  به 
اثر  در  يا  اشتباه  به  چسب  اين  اگر  شوند.  آنها 
گرماي هوا به داخل چشم نفوذ كند، باعث تحريك 
شديد، قرمزي، سوزش، خارش و التهاب چشم ها 
خواهدشد. به همين دليل استفاده از مژه مصنوعي 
را به موارد بسيار خاص و آن هم براي شركت 

در مراسم يا جشن هاي مخصوص، محدود كنيد.

4. آيا گرم كردن فرمژه قبل از استفاده از آن براي 
حالت دادن بهتر به مژه ها كار درستي است؟

نه، برخي خانم ها نوار پالستيكي يا قسمت بااليي 
فرمژه را با قرار دادن در معرض بخار آب يا باد 
مژه هايشان  تا  مي كنند  گرم  كمي  سشوار،  داغ 
هنگام استفاده از فرمژه بهتر حالت بگيرد اما اين 
كار باعث سوختن تدريجي پوست لبه هاي پلك و 
موي مژه ها مي شود. به اين ترتيب، امكان ريزش 
مژه ها و رشد كندتر آنها هم وجود خواهدداشت. 
گرم  جاي  به  مژه ها،  به  بهتر  دادن  حالت  براي 
كردن فرمژه، مژه هاي خود را با حوله اي آغشته 
به آب گرم، كمي گرم و مرطوب و سپس از فرمژه 

استفاده كنيد تا نتيجه دلخواه را به دست آوريد.
5. آيا استفاده روزانه از ريمل، باعث كوتاه شدن 

تدريجي مژه ها مي شود؟

رشد  جلوي  ريمل،  با  مژه ها  مداوم  پوشاندن  بله، 
مناسب آنها را مي گيرد. ضمن اينكه مواد موجود 
شكننده شدن  و  خشك  باعث  مي توانند  ريمل  در 
روزانه  استفاده  به  عادت  اگر  بشوند.  هم  مژه ها 
مژه هايتان  سالمت  نمي خواهيد  و  داريد  ريمل  از 
با  را  مژه ها  خواب  از  قبل  حتما  بيفتد،  خطر  به 
محلول هاي پاك كننده چشم و مژه، بشوييد و تميز 
كنيد و سپس از يك ترميم كننده مناسب مژه براي 
حفظ سالمت و شادابي آنها استفاده كنيد. صبح ها 
كمي  با  را  مژه ها  ريمل،  از  استفاده  از  قبل  هم 
روغن بادام يا روغن نارگيل بدون بو، چرب كنيد.

براي  كمرنگ  چاي  يا  آبجوش  از  استفاده  آيا   .6
رقيق كردن مايه ريمل كار درستي است؟

كه  مدتي  از  پس  خانم ها  برخي  متاسفانه  نه، 
از  مي شود،  چسبناك  كمي  يا  خشك  ريملشان 
آن  كردن  رقيق  براي  كمرنگ  چاي  يا  آبجوش 
استفاده مي كنند و نمي دانند كه با اين كار، بستري 
قارچ ها  انواع  رشد  براي  مرطوب  و  گرم  مناسب، 
و باكتري ها فراهم مي كنند. چنين ريملي مي تواند 
و  حساسيت  ناراحتي،  به  ابتال  زمينه  سادگي  به 
عفونت هاي چشمي را فراهم كند. اگر بيش از 3 ماه 
از خريد ريملتان گذشته و قوطي محتوي خشك و 
چسبناك شده، آن را دور بيندازيد ولي اگر كمتر 
در  مي توانيد  مي گذرد،  ريمل  خريد  از  ماه   3 از 
قوطي محتوي ريمل را محكم ببنديد و آن را براي 
داخل  مايع  تا  بيندازيد  آبجوش  داخل  ساعت  چند 

آن دوباره نرم و قابل استفاده شود.

7. آيا فرو بردن مداوم فرچه ريمل به داخل قوطي 
ريمل باعث چسبيدن بيشتر مايع ريمل به فرچه و 

پرتر شدن مژه ها مي شود؟

ببريد  فرو  قوطي  درون  را  فرچه  بار  يك  چه  نه، 
فرچه  به  ريمل  از  مشخصي  حجم  بار،   4 چه  و 
به  هوا  ورود  باعث  فقط  كار  اين  خواهدچسبيد. 
مي شود.  آن  سريع تر  خشك شدن  و  ريمل  قوطي 
آلودگي هاي  ورود  امكان  كار  اين  با  اينكه  ضمن 
محيطي به داخل ريمل و آلوده شدن آن هم وجود 
ناراحتي هاي  و  حساسيت  ايجاد  احتمال  و  دارد 
از  دور  ريملي  چنين  از  استفاده  اثر  در  چشمي 

انتظار نخواهد بود.

8. آيا سوزش و خارش چشم ها در اثر استفاده از 
ريمل، جزو شايع ترين عوارض استفاده از لوازم 

آرايش هستند؟

سوزش،  جمله  از  چشمي  ناراحتي هاي  انواع  بله، 
و  مژه ها  ريختن  قرنيه،  زخم شدن  خارش، 
استفاده  عوارض  شايع ترين  از  نابينايي،  حتي 
دنياست.  سراسر  در  نامناسب  ريمل هاي  از 
هيچ وجه  به  مي كنند  توصيه  پوست  متخصصان 
لوازم آرايش چشمي مايع مانند ريمل و خط چشم 
تاييديه  و  بدون  وكيوم  يا  دست فروشان  از  را 
از  و  نخريد  خودتان  كشور  بهداشت  وزارت 
مغازه ها  در  آرايشي  لوازم  چنين  تست كردن 
داروخانه ها  از  را  آنها  امكان  حد  تا  و  بپرهيزيد 

تهيه كنيد.
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8 پرسش و پاسخ درباره يكي از لوازم 
آرايش چشم

از ريمل تا 
زخم قرنيه

ترجمه:ندا احمدلو

9 سؤال و جواب مهم درباره مراقبت هاي پوستي

پوست خودتان را چقدر 
مي شناسيد؟

مي شوييد؟  را  صورتتان  روز  طول  در  بار  چند  شما 
يك بار؟ دوبار؟ يا هر وقت كه چشمتان به آب مي خورد، 

دوست داريد صورتتان را بشوييد؟...
 آيا مي دانيد كه شستن پوست صورت بيشتر از 2 بار 
مي شود؟  پوستتان  شدن  خشك  باعث  روز  طول  در 
هربار كه صورتتان را مي شوييد، رطوبت سطح پوست 
هم با آب اضافي روي صورت بخار مي شود و مقداري 
مي روند  بين  از  شستشو  با  هم  پوست  چربي هاي  از 
بنابراين كساني كه عادت به شستن مداوم صورتشان 
دارند، زودتر از ساير افراد دچار خشكي و چروكيدگي 
پوست مي شوند. خواندن سين جيم هاي بعدي مي تواند 
از  مراقبت  و  بهداشت  زمينه  در  را  بيشتري  اطالعات 

پوست در اختيارتان قرار دهد.

  آيا حمام آب داغ و سونا براي پوست سم است؟

بله. به طور كلي به هيچ فردي حتي در روزهاي سرد 
بگيرد  داغ  آب  حمام  كه  نمي شود  توصيه  هم  زمستان 
زيرا گرماي بيش از اندازه آب مي تواند باعث تحريك 
پوست و خشك شدن آن پس از استحمام شود. رفتن 
نباشد،  طوالني مدت  و  مداوم  صورت  به  اگر  سونا  به 
داشته  توجه  مهم  نكته  يك  به  بايد  اما  ندارد  اشكالي 
باشيد. هنگامي كه در حمام پر از بخار آب و نسبتا گرم 
يا در سونا هستيد، روزنه هاي پوست شما باز و به اين 
ترتيب آلودگي هاي محيطي از پوست صورتتان خارج 
مي شوند. با اين حساب خيلي مهم است كه بعد از كمي 
ماندن در حمام، پوست صورت خود را با شوينده هايي 
آن  سطح  آلودگي هاي  تا  دهيد  ماساژ  نرمي  به  ماليم 
يا  حمام  از  شدن  خارج  از  قبل  درست  شوند.  پاك 
بيرون آمدن از سونا هم صورتتان را با آب كامال سرد 
بشوييد تا روزنه هاي سطح پوست بسته و آلودگي هاي 

محيطي كمتري جذب پوستتان شوند.

آيا با داشتن پوستي خشك هم مي توان از پاك كننده هايي 
بر پايه الكل استفاده كرد؟

باعث  شدت  به  كه  است  محصوالتي  جزو  الكل  نه. 
پوست  اگر  دليل  همين  به  مي شود.  پوست  خشكي 
خشكي داريد بهتر است از پاك كننده هاي لوازم آرايش 
بر پايه آب يا حتي چربي كمك بگيريد و دور مصرف 
براي  حتي  بكشيد؛  خط  را  الكل  حاوي  پاك كننده هاي 

پاك كردن الك ناخن هايتان!

از  مي توانند  دارند،  چربي  پوست  كه  افرادي  آيا 
نرم كننده استفاده كنند؟

از  پس  خصوص  به  نرم كننده ها  انواع  از  استفاده  بله. 
استحمام يا شنا براي حفظ رطوبت و شادابي پوست 
توجه  قابل  نكته  تنها  مي شود.  توصيه  افراد  تمام  به 
بايد  خشك  پوست  با  افراد  كه  است  اين  مورد  اين  در 
افراد  و  بگيرند  كمك  چربي  پايه  بر  نرم كننده هايي  از 
فاقد  و  آب  پايه  بر  نرم كننده هايي  بايد  چرب  پوست  با 

چربي استفاده كنند.

براي  صابون  از  نمي توانند  اگزما  به  مبتال  افراد  آيا 
شستن پوستشان استفاده كنند؟

قرمزي،  خشكي،  تشديد  باعث  معمولي  صابون هاي  نه. 
خارش و التهاب پوست بيماران مبتال به اگزما مي شوند 
شوينده  مواد  از  نكردن  استفاده  معناي  به  اين  اما 
مختلف  آلودگي هاي  از  بدن  پوست  كردن  پاك  براي 
پزشك  تجويز  با  مي توانند  اگزما  به  مبتال  افراد  نيست. 
و  اسيد  بدون  صابون هاي  و  شوينده ها  انواع  از  خود 
سالمت  و  بهداشت  حفظ  براي  بو  بدون  نرم كننده هاي 

پوست خود كمك بگيرند.

آيا افراد با پوست هاي تركيبي مي توانند از هرنوع لوازم 
آرايشي استفاده كنند؟

چرب  از  تركيبي  صورتشان  پوست  كه  افرادي  نه. 
در   T-zone همان  يا   T منطقه  داراي  است  خشك  و 
چانه  و  بيني  پيشاني،  فقط  يعني  هستند.  خود  صورت 
آنها چرب و ساير قسمت هاي صورتشان خشك است. 
به همين دليل استفاده از لوازم آرايش  و كرم هاي حاوي 
چربي در اين قسمت هاي صورت باعث براق و چرب تر 
به نظر رسيدن آنها مي شود و ظاهر نامناسبي را براي 
فرد به وجود مي آورد. پوشاندن پوست اين قسمت هاي 
صورت با پنكيك هاي خشك مي تواند تا حدي از براقي 
و چربي آنها كم كند و آرايش صورت را زيباتر نشان 

دهد.

 25 از  مردم  از  درصد   25 حدود  كه  است  درست  آيا 
سالگي به بعد دچار آكنه مي شوند؟

فقط  جوش  و  آكنه  كه  مي كنند  گمان  افراد  از  خيلي  بله. 
از  پس  و  است  نوجواني   و  بلوغ  دوران  به  مربوط 
آنها  سراغ  آكنه اي  و  جوش  ديگر  دوران  اين  گذراندن 
نخواهد آمد اما بد نيست بدانيد كه حدود 25 درصد از 
مي شوند.  آكنه  دچار  سالگي   44 تا   25 بين  دنيا  مردم 
مختلفي  داليل  به  مي تواند  سال ها  و  سن   اين  در  آكنه 
مانند بارداري، قرار گرفتن طوالني مدت در معرض نور 
آفتاب، حساسيت به برخي از مواد غذايي يا حتي لوازم 

آرايش ها اتفاق بيفتد.

آيا درماني خانگي براي آفتاب سوختگي وجود دارد؟

بله. درد و سوزش ناشي از آفتاب سوختگي را مي توان 
تا حدي با دو روش مختلف در خانه از بين برد؛ روش 
اول اينكه مخلوطي از آب ولرم (مايل به خنك) و سركه 
دهيد  شستشو  آن  با  را  پوستتان  و  كنيد  درست  سفيد 
با  را  پوستتان  آفتاب سوخته  قسمت هاي  اينكه  دوم  و 

دستمالي آغشته به چاي سبز خنك بپوشانيد.

آيا افرادي با پوست تيره هم نياز به استفاده از كرم هاي 
ضد آفتاب دارند؟

زردپوست،  و  سياه پوست  سفيدپوست،  افراد  تمام  بله. 
مقابل اشعه هاي  بايد براي محافظت از پوست خود در 
كنند.  استفاده  آفتاب  ضد  كرم هاي  از  خورشيد،  مضر 
تيره بودن پوست نمي تواند دليل موجهي براي استفاده 
اشعه هاي  باشد.  آفتاب  ضد  محصوالت  از  نكردن 
پوست هاي  سلول هاي  بافت  بر  خورشيد  نور  فرابنفش 
و  مي گذارند  تاثير  آفتاب  ضد  كرم  با  نشده  محافظت 

برايشان فرقي نمي كند كه پوست فرد چه رنگي باشد!

آيا استرس مي تواند زيبايي پوست ما را تحت تاثير قرار 
دهد؟

هورمون  سطح  مي شويم،  استرس  دچار  وقتي  بله. 
سطح  رفتن  باال  با  و  مي رود  باال  (كورتيزول)  استرس 
كورتيزول، ميزان چربي هاي زير پوستي افزايش مي يابد 
و اين منجر به چرب تر شدن سطح پوست و ابتال به آكنه 
مي تواند  موارد  برخي  در  استرس  عالوه  به  مي شود. 
باعث كاهش آب بدن و در نتيجه خشكي و چروكيدگي 
پوست شود. به همين دليل هم اگر بيماران مبتال به اگزما 
يا پسوريازيس در شرايط استرس قرار بگيرند، بيماري 
آنها بيش از پيش باعث آزارشان خواهد شد بنابراين به 
آكنه هاي  دچار  استرس  با  مواجهه  در  كه  افرادي  تمام 
پوستي چركي يا قرمز مي شوند، توصيه مي  شود براي 
خوردن  از  استرس،  شرايط  از  شدن  خارج  تا  و  مدتي 

خوراكي هاي چرب، شيرين و محرك پرهيز كنند.
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فراز و نشيب ها و رويدادهاي مهم ورزش ايران در سالي كه گذشت 

كاوشگران طال در لندن
پرفراز  روزهاي  معمول  مطابق  گذشت  كه  سالي  در  ايران  ورزش 
سال  در  ايران  ورزشي  تقويم  در  گذاشت.  سر  پشت  را  نشيبي  و 
رد  از  مي كند.  نظر  جلب  مهمي  اتفاقات  و  عناوين  شده  سپري 
نمايش  تا  گرفته  ايران  فوتبال  اسطوره  گوش  بيخ  از  خطر  شدن 
غافلگيركننده و غرور برانگيز ورزشكاران ايراني در المپيك 2012 
لندن. اتفاقات مهمي مثل اولين قهرماني تيم ملي واليبال ايران در 
ايراني  واليباليست هاي  درخشش  و  آسيا  ملت هاي  جام  مسابقات 
كه  سالي  در  ايران  ورزش  روشن  نقاط  از  جهاني  مسابقات  در 

گذشت، محسوب مي شود. 

علي دايي در بخش مراقبت هاي ويژه 
اولين روزهاي سال 91 با مطرح شدن يك خبر نگران كننده درباره 
اسطوره فوتبال ايران همراه شد. علي دايي در آخرين روز سال براي 
رويارويي با سپاهان همراه تيم راه آهن به اين شهر رفته بود كه در راه 
بازگشت به تهران دچار سانحه رانندگي شد. آقاي گل فوتبال جهان 
پس از واژگون شدن خودرو شخصي اش به يكي از بيمارستان هاي 
كاشان انتقال يافت و چند عمل جراحي مختصر روي سر و گردن او 
انجام شد. حادثه هولناكي كه در اولين روزهاي سال هواداران فوتبال 
و حتي عموم مردم را نگران كرده بود به خير گذشت و دايي بعد از 
دو روز با سر بانداژ شده از بيمارستان مرخص شد. اين البته پايان 
ماجرا نبود چرا كه دايي معتقد بود ايمني پايين خودرو شخصي اش 
دليل اصلي اين سانحه بود و به همين دليل از شركت تويوتا شكايت 
كرد. شركت تويوتا هم در بيانيه اي بلند باال بي احتياطي راننده را دليل 

اين حادثه اعالم كرد. 

ناكامي در ليگ قهرمانان آسيا 
ارديبهشت امسال را بايد ماه ناكامي فوتبال باشگاهي ايران دانست. 
در  ايران  نماينده  سه  عنوان  به  كه  پرسپوليس  و  استقالل  سپاهان، 
ليگ قهرمانان آسيا حضور داشتند در نهايت مقابل حريفان خود تن 
باشگاهي  تورنمنت  مهم ترين  با  زودهنگاهي  وداع  تا  دادند  باخت  به 
آسيا داشته باشند. سپاهان كه در مرحله يك هشتم نهايي به مصاف 
راه  برتر  تيم   8 جمع  به  تيم  اين  سد  از  عبور  با  بود  رفته  استقالل 
االهلي  برابر  در  خانگي  صفر  بر  صفر  تساوي  از  پس  اما  كرد  پيدا 
دور  از  و  باخت  صفر  بر   4 نتيجه  با  تيم  اين  خانه  در  عربستان، 
در  ضعيف  نتايج  كسب  از  پس  هم  پرسپوليس  رفت.  كنار  مسابقات 
مسابقات برگشت مرحله گروهي، در يك چهارم نهايي مقابل االتحاد 
عربستان شكست خورد و از دور مسابقات كنار رفت. به اين ترتيب 
هيچ يك از تيم هاي باشگاهي ايران نتوانستند به جمع چهار تيم برتر 

ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كنند. 

هت تريك قهرماني سپاهان در ليگ برتر 
22 ارديبهشت ماه براي پرافتخارترين تيم تاريخ ليگ برتر ايران يك 
روز ويژه و به يادماندني بود. در اين روز سپاهان پس از تساوي 
براي  برتر  ليگ  آخر  هفته  در  سرچشمه  مس  مقابل  صفر  بر  صفر 
سومين بار متوالي قهرمان شد و بازيكنان اين تيم جام قهرماني را 
كسب 66  با  كرانچار  زالتكو  مربيگري  با  سپاهان  بردند.  سر  باالي 
تيم  اين  سر  پشت  استقالل  و  تراكتورسازي  و  شد  قهرمان  امتياز 

ايستادند. 

قهرماني نوبرانه كشتي آزاد 

كه  ايران  آزاد  كشتي  ملي  تيم  ماه،  ارديبهشت  شلوغ  روزهاي  در 
روي  نداشت،  چنداني  درخشش  بين المللي  بزرگ  ميادين  در  مدت ها 
سمت  به  را  نگاه ها  و  ايستاد  جام جهاني  مسابقات  قهرماني  سكوي 
خود چرخاند. در اين مسابقات كه در شهر باكوي آذربايجان انجام 
شد تيم ملي ايران با برتري 4 بر 3 مقابل تيم ميزبان مسابقه فينال 
را برد و براي پنجمين بار قهرمان مسابقات جام جهاني كشتي آزاد 
شد. تيم ملي آذربايجان در دوره قبل اين مسابقات در تهران، عنوان 

قهرماني را تصاحب كرده بود. 

شكست هاي تلخ فوتسال 
دهم خرداد ماه 1391، تيم ملي فوتسال ايران با كوله باري از افتخار 
ملي  تيم  رودرروي  آسيا  قهرماني  مسابقات  نهايي  نيمه  مرحله  در 
تايلند ايستاد تا با عبور از تيم به فينال مسابقات راه پيدا كند. بازي 
قانوني  وقت  در  مي شد  برگزار  امارات  كشور  در  كه  تيم  دو  نزديك 
با نتيجه تساوي 3 بر 3 به پايان رسيد اما تيم سختكوش تايلند در 
نهايت با نتيجه 5 بر 4 به پيروزي رسيد و به فينال راه پيدا كرد. اين 
باخت البته پايان ناكامي هاي امسال فوتسال نبود چرا كه اين تيم در 
مسابقات جهاني هم پس از باخت مقابل تيم گمنام كلمبيا از راهيابي 

به مرحله يك هشتم نهايي بازماند. 

سال افول تكواندو 

ايراني  تكواندوكارهاي  اقتدار  پايان  سال  مي توان  را   1391 سال 
فدراسيون  آنكه  از  بعد  دانست.  بين المللي  و  جهاني  مسابقات  در 
رضا  عذر  مالي  مسائل  دليل  به  و  غيرمنتظره  اقدام  يك  در  تكواندو 
در  جهان  مربي  بهترين  و  ملي  تيم  كار  كهنه  سرمربي  مهماندوست، 
سال 2010 را خواست، تكواندوكارهاي ايراني به تدريج افت كردند و 
نتوانستند در مسابقات بين المللي انتظارات را برآورده كنند. تيم ملي 
ايران كه در سال 2010 توانسته بود در خاك كره جنوبي، به سيطره 
چندين و چند ساله اين تيم بر تكواندوي جهان پايان بدهد در آذرماه 
امسال راهي شانزدهمين دوره مسابقات جهاني شد اما خيلي راحت 
در برابر كره جنوبي تسليم شد و با كسب عنوان نايب قهرماني به 

كار خود پايان داد. 

شگفتي سازي واليبال با استاد والسكو 
تيم ملي واليبال ايران كه پس از ايستادن روي سكوي قهرماني آسيا 
براي اولين بار به مسابقات جهاني راه پيدا كرده بود، با كسب نتايج 
عجيب در اين مسابقات چشم ها را خيره كرد. واليباليست هاي ايراني 
در اين مسابقات برابر ژاپن، لهستان، آرژانتين و صربستان به پيروزي 
رسيدند. در ادامه روند موفقيت آميز واليبال ايران با خوليو والسكو، 
درخشش  از  پس  ماه  چند  و   1391 سال  ماه  شهريور  در  ملي  تيم 
دور از انتظار در مسابقات جهاني، با موفقيت در دور انتخابي ليگ 
جهاني واليبال براي نخستين بار به اين رقابت ها راه يافت. تيم ايران 
قهرمان  آسيا (2011)  واليبال  قهرماني  مسابقات  پيشين  دور  در  كه 
شده بود، به عنوان نماينده اين قاره در مرحله گزينشي ليگ جهاني 
واليبال برابر تيم هاي مصر و ژاپن صف آرايي كرد و با پيروزي هاي 
پياپي جواز حضور در ليگ جهاني واليبال (2013) را به دست آورد. 
اين مسابقات از خرداد ماه آينده به صورت رفت و برگشت برگزار 
مي شود و تيم ملي ايران براي اولين بار ميزبان غول هاي واليبال دنيا 

خواهد بود. 

سنت شكني وزنه برداري 
نامجو  محمود  طالي  مدال  با  ايران  برداري  وزنه  كه  سال 1949  از 
افتخارآفريني در رقابت هاي جهاني وزنه برداري را آغاز كرد، تاكنون 
هيچ گاه تيم ملي وزنه برداري ايران نتوانسته بود جايي در ميان 3 
تيم برتر مسابقات جهاني داشته باشد اما اين بار وزنه برداران ايراني 
با كسب عنوان سومي جهان مسابقات جهاني كه آبان ماه در پاريس 
برگزار شد سنت شكني كردند و به انتظار طوالني اهالي ورزش پايان 
دادند. تيم ملي ايران با 5 طال، 2 نقره و 4 برنز و كسب 495 امتياز به 
مقام سومي جهان رسيد تا بهترين نتيجه تاريخ وزنه برداري ايران 
در قلب اروپا رقم بخورد. اين در حالي بود كه تيم چين با 568 امتياز 
و روسيه با 542 امتياز و با اختالف نسبتا كم مقام قهرماني و نايب 
قهرماني را كسب كردند. در پايان مسابقات جهاني پاريس، كميته فني 
مسابقات بهداد سليمي را به عنوان بهترين وزنه بردار انتخاب كرد. 

المپيك تابستاني به ياد ماندني 
بازي هاي  در  ايراني  ورزشكاران  كننده  خيره  موفقيت  ترديد  بدون 
المپيك 2012 لندن، مهم ترين اتفاق ورزشي سال بود. كاروان ورزشي 
ايران در پايان اين بازي ها جايگاه هفدهم را كسب كرد كه اين بهترين 
المپيك  بازي هاي  در  حضور  مختلف  ادوار  در  ايران  ورزش  جايگاه 
به حساب مي آيد. ايران 4 مدال طال به دست آورد و با مجموع 12 
برگزاري  طول  در  ايران  كاروان  گرفت.  قرار  هفدهم  رده  در  مدال 
بازي ها بارها با سقوط و صعود مواجه شد و حتي تا رده دوازدهم 
جدول هم پيش رفت اما در نهايت رده هفدهم جدول مسابقات را به 
نام خود ثبت كرد. پيش از اين از نظر مرغوبيت مدال، كاروان ورزش 
ايران در المپيك 2000 سيدني با سه مدال طال و يك برنز و كسب 
جايگاه بيست و نهمي بهترين عملكرد خود را در ادوار المپيك به ثبت 

رسانده بود. 

قدرت نمايي معلوالن در پاراليمپيك 
بعد از پايان بازي هاي المپيك نوبت به درخشش ورزشكاران معلول 
ايران در پاراليمپيك رسيد. كاروان ايران در پاراليمپيك لندن موفق به 
كسب 10 مدال طال، 7 نقره و 7 برنز و در مجموع 24 مدال شد وبا 
كسب جايگاه يازدهمي جدول رده بندي توزيع مدال ها بهترين جايگاه 

تاريخ پاراليمپيك را براي كشورمان رقم زد. 

پايان سال پرهياهو براي كشتي 
ايران  ورزش  اهالي  حالي كه  در  و  ماه  بهمن  روزهاي  آخرين  در 
همچنان درخشش كشتي گيران ايراني در المپيك لندن را مايه مباهات 
اعالم  غيرمنتظره  اقدام  يك  در  المپيك  بين المللي  كميته  مي دانستند، 
شد  خواهد  خارج  المپيك 2020  ورزش هاي  فهرست  از  كشتي  كرد، 
و به اين ترتيب سال 2016 آخرين المپيك براي كشتي گيران خواهد 
بود. اين در حالي است كه 50 درصد از مدال هاي طال و 70 درصد از 
مجموع مدال هاي ايران در ادوار گذشته المپيك را كشتي گيران كسب 
كرده اند و با اين حساب ورزش ايران بيش از ساير كشورها از اين 
تصميم متضرر خواهد شد. در كشاكش اين تصميم جنجالي بود كه 
تيم ملي كشتي آزاد ايران در جام جهاني تهران،قهرمان شد و فرنگي 

كاران هم به نايب قهرماني بسنده كردند.

ورزش
مي خواهم من را فقط به عنوان يك فوتباليست قضاوت كنند

مسي: من آدم 
خودخواهي نيستم

ليونل مسي، ستاره آرژانتيني باشگاه بارسلونا در گفت وگو با 
مجله اوپتيموم استايل فرانسه درباره خودش و مسائل مختلف 
روي  كه  است  گزارشي  اين  است.  كرده  صحبت  زندگي اش 
مجله  اين  مصاحبه،  اين  بر  عالوه  البته  و  رفته  مجله  اين  جلد 
فرانسوي يك گزارش تصويري از حضور مسي به عنوان مدل 

عكاسي كمپاني Dolce and Gabbana منتشر كرده.
و  مسي  شخصي  زندگي  مرور  به  گفت وگو  اين  از  بخشي 
روزهاي كودكي اش در روساريو، آمدنش به بارسلونا و تمام 
كارهايي كه در طول سال هاي اخير در باشگاه كاتاالن انجام 
داده مي پردازد. به عالوه به مسائل روز فوتبالي و غير فوتبال 
و البته رابطه مسي با ساير فوتباليست ها از جمله كريستيانو 

رونالدو نيز اشاره شده.

و  شفاف  خيلي  سواالت  گفت وگو،  اين  از  ديگري  بخش  در 
برخي  به  پاسخ  در  مسي  شده.  پرسيده  مسي  از  صادقانه يي 
از اين سوال ها گفته: « هيچ چيزي زيباتر از گلزني و پيروزي 
نيست.» او ترجيح داده تا از پاسخ دادن به اين سوال كه بهترين 
بازيكني كه در كنارش توپ زده چه كسي بوده، طفره رود و 
بردن  اسم  و  مي شناسم  را  زيادي  خوب  بازيكنان  «من  گفته: 
سوال  اين  به  پاسخ  در  او  است.»  اشتباه  آنها  از  يكي  تنها  از 
«فوتباليست ها،  گفته:  هنرمند  يا  ورزشكارند  فوتباليست ها  كه 
هيچ  و  ندارند  ورزشكاران  به  ربطي  وهيچ  هستند  فوتباليست 

ارتباطي هم با هنرمندان ندارند.»

مي شود  نوشته  من  درباره  زيادي  «مطاب  داده:  ادامه  مسي 
كه من خيلي از آنها را نمي خوانم. بخش عمده يي از چيزهايي 
روزنامه نگاران  و  ندارد  صحت  مي شود،  گفته  من  درباره  كه 
از خودشان مي نويسند. من يك انسان طبيعي و عادي هستم 
من  به  راجع  فوتباليست  يك  عنوان  به  كه  مي خواهم  فقط  و 

قضاوت شود.»

او درباره رونالدو هم صحبت كرده و گفته: «حتي قبل از اينكه 
رونالدو به تيم دشمن يعني رئال مادريد بيايد، مي دانستم كه 
او در سال هاي پيش رو مبدل به حريف سرسختي براي من 

مي شود.»

گفت: «هر  فوتبال  دنياي  از  خداحافظي اش  زمان  درباره  مسي 
زمان كه كارم در دنياي فوتبال تمام شود، به خانه برمي گردم. 
راجع  نهايت  در  و  بميرم.»  خانه ام  در  تا  مي روم  روساريو  به 
به فلسفه كنوني بارسلونا هم صحبت كرده: «اين كرويف است 
كه اصول و پايه هاي اساسي بارسا را تعريف كرده و بايدها و 
نبايدها وهنجارهاي تيم را نوشته. گوارديوال هم وارث روحي 
اين دكترين است و تيتو ويالنووا هم حاال يكي از بزرگان است. 
نام سرمربي تيم اهميت چنداني ندارد. بارسلونا هميشه قوي تر 
از توي نوعي (به عنوان يك فرد) است.» ليونل مسي به عالوه 
ماه  شماره  در  اسكواير  مجله  انگليسي  نسخه  با  گفت وگو  در 
مارسش نيز شركت كرده و گفته: «من آدم خودخواهي نيستم 
كه  مي كنم  حس  نيستم.  خودخواه  كه  مي كنم  حس  دست كم  يا 
بايد از هرنظر بهتر شوم. من هيچ وقت خاطراتم را نمي نويسم. 
باقي  خصوصي  خصوصي ام،  زندگي  كه  مي خواهم  چون 

بماند.»
و در بخش ديگري از صحبت هايش درباره پسرش تياگو هم 
گفت: «واقعا احساس خوشبختي مي كنم كه مي دانم كه بعد از 
را  انتظارم  خانه  در  تياگو  تيم،  بازي هاي  و  تمريني  جلسات 
شود  فوتباليست  هم  او  كه  مي شوم  خوشحال  واقعا  مي كشد. 

ولي در زندگي هركاري كه انجام دهد از او حمايت مي كنم.»
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فساد در فوتبال؛ محرز 
اما اثبات نشدنى

هيلدا حسينى خواه

در  فساد  ورزش،  مديريتى  و  ناظر  نهادهاى  غفلت  در 
فوتبال ايران روز به روز بيشتر مى شود 

كه  است  برانگيز  تاسف  و  نامانوس  اى  واژه  فساد، 
را  نامطلوب  معانى  از  توجهى  قابل  حجم  خود  درون 
مكان  و  زمان  هر  در  فساد  كه  حالى  در  دارد.  بر  در 
مقوله اى سرزنش آميز و مذموم بوده و هست، فوتبال 
هم  آن  است.  كرده  پيدا  آن  با  مستحكمى  ارتباط  ايران 
در حالى كه هنوز عده اى آن را كتمان مى كنند، عده اى 
كه شايد خود سرمنشا رگه هايى از فساد موجود در 

فوتبال ايران باشند!
غلظت فساد موجود در فوتبال ايران بيشتر شده و اين 
فساد  رود.  مى  باال  تصاعدى  حالت  به  همچنان  غلظت 
در فوتبال ايران تنها به يك موضوع خاص مربوط نمى 
اخالقى  مشكالت  معناى  به  تنها  فوتبالى  فساد  شود. 
معناى  تنها  عنوان  به  هم  بندى  شرط  و  تبانى  نيست، 
فساد به شمار نمى رود، پولشويى و ابهامات مالى نيز 
در  نيست،  فوتبال  در  فساد  بديل  بى  و  خاص  معناى 
واقع معناى فساد در فوتبال طويل تر و عريض تر از 
آن است كه در يك واژه يا يك موضوع خاص گنجانده 
پروبال  آنقدر  ايران  فوتبال  در  موجود  فساد  شود. 
و  شود  مى  شامل  را  مختلفى  موضوعات  كه  گرفته 
چهار موضوع مالى، اخالقى، تبانى و دالالن مهم ترين 

موضوعات مرتبط با اين فساد هستند.

� يك مربع تاسف برانگيز
يك  نامحسوسى  شكل  به  ايران  در  فوتبالى  فساد 
شكل  يك  است،  داده  تشكيل  خود  براى  هندسى  شكل 
مالى  فساد  آن  ضلع  يك  در  كه  مربع  نام  به  هندسى 
ضلع  يك  است،  اخالقى  فساد  آن  ضلع  يك  دارد،  قرار 
به  نيز  چهارم  ضلع  و  است  يافته  اختصاص  تبانى  به 
دالالن مربوط مى شود. مثال هاى فراوانى براى چهار 
ها  مثال  اين  از  برخى  است،  موجود  شده  ياد  موضوع 
به عينيت مشاهده شده و سنديت دارد، اما برخى ديگر 
تنها در حد حرف است هر چند وجود آنها حتى بدون 
سند هم باورپذير است. مصداق هاى فساد در فوتبال 
ايران انگشت شمار نيست. گاهى برخوردهاى جدى و 
گويا  اما  است  گرفته  صورت  فسادها  اين  با  قهرآميز 
اين برخوردها جدى و كارساز نبوده، چرا كه اگر اين 
طور بود رشد فساد در فوتبال ايران متوقف مى شد و 
متوليان فساد، قدرتمندتر و پولدارتر نمى شدند. فوتبال 

و فساد اكنون كامال با يكديگر عجين شده اند.

� فساد مالى
با  مرتبط  موضوع  ترين  بزرگ  و  ترين  مهم  مالى  بعد 
فساد در فوتبال است. شگفت انگيزترين نكته اى كه در 
رابطه با فساد مالى وجود دارد اين است كه با وجود 
رشد  حال  در  همچنان  پديده  اين  متعدد،  هاى  رسوايى 
است و تخلفات صورت گرفته روز به روز پررنگ مى 
شـود. دعواى پر سر و صداى مالك و مديرعامل وقت 
سال  چند  در  نمونه  بارزترين  تهرانى  متمول  باشگاه 
اخير محسوب مى شود. ناپديد شدن ميليون ها تومان 
پول در چرخه مديريت ناصحيح چند باشگاه به دفعات 
مدارك  فقدان  اما  شده،  مشاهده  گذشته  هاى  سال  طى 
رانت  و  ها  پولشويى  اين  از  جلوگيرى  براى  موجود 
براى  چندانى  مشكل  متخلفان  شده،  باعث  ها  خوارى 
ادامه تخلفات اثبات نشده خود نداشته باشند. پولشويى، 
اين  هاست،  باشگاه  از  برخى  در  انكار  غيرقابل  اتفاقى 
نيست  قرار  و  داشته  قرار  لفافه  در  هميشه  پولشويى 
جزئيات آن فاش شود. اتفاقات مربوط به باشگاه مورد 
اشاره تنها نمونه اى جزئى در اين زمينه به شمار مى 
باشگاه  اين  در  آنچه  با  مشابه  ها،  اتفاق  بقيه  و  رود 
رخ داد در سكوت كامل خبرى و به نوعى به صورت 
هم  مواردى  از  برخى  حتى  رفت.  پيش  خاموش  چراغ 
كه بازتاب قابل توجهى در رسانه ها داشت بدون اين 
مانند  شد،  رها  خود  حال  به  برسد  سرانجامى  به  كه 

باشگاه  از  يكى  در  پول  ميليون  صد  چند  شدن  ناپديد 
هاى پرطرفدار.

� فساد اخالقى
هاى  ارزش  با  فوتبال  در  موجود  هاى  جريان  برخى 
قرار  آن  مقابل  نقطه  در  حتى  و  نيست  همسو  اخالقى 
مى گيرد. رفتارهايى كه گاه از تعدادى از اهالى فوتبال، 
قابل  هيچ چيزى  بخصوص بازيكنان سر مى زند و با 
توجيه نيست. نمونه فسادهاى اخالقى در فوتبال بيش 
چنان  موارد  اين  از  بعضى  است.  شده  زياد  اندازه  از 
كه  روندى  كرد.  اشاره  آن  به  توان  نمى  حتى  كه  است 
در فسادهاى مالى وجود دارد در فساد اخالقى نيز به 
پرونده  از  بسيارى  كه  ترتيب  اين  به  خورد،  مى  چشم 
هاى مرتبط با فساد، مدارك مستندى ندارد كه بتوان از 
تكرار آنها جلوگيرى كرد. مصرف مواد مخدر، حضور 
حتى  كه  اخالقى  تخلفات  ديگر  و  دار  مشكل  محافل  در 
توجه  قابل  بخشى  فقط  برد،  آنها  از  نامى  توان  نمى 
آورترين  ننگ  شايد  است.  فوتبال  اخالقى  مفاسد  از 
فسادهاى اخالقى چند سال اخير به ماجراى يك مدرسه 
باشد،  مربوط  ها  باشگاه  از  يكى  به  وابسته  فوتبال 

ماجرايى كه البته خيلى زود فراموش شد.

� تبانى
و  دارد  وجود  دنيا  فوتبال  در  هميشه  تبانى  پاى  رد 
سند  هرگز  نيست.  مستثنى  قاعده  اين  از  ايران  فوتبال 
محكمى براى موضوع مهمى به نام تبانى وجود نداشته، 
هر چند به دفعات اخبارى در اين رابطه به گوش رسيده 
است. بحث بر سر تبانى موجود بين دو تيم يا بازيكنانى 
مى  عهده  به  را  تيمشان  خوردن  شكست  ماموريت  كه 
گيرند از دهه پنجاه آغاز شد. در دهه 60 نيـــز اخبارى 
هم   70 دهه  و  شد  پخش  تبانى  درباره  نقيض  و  ضد 
مواردى مشكوك به چشم خورد كه البته هرگز به شكل 
در  سايپا  و  استقالل  تيم  دو  بازى  نشد.  اثبات  رسمى 
سال 76 كه به شكست استقاللى ها و بركنارى ناصر 
وحديث  حرف  كه  بود  مواردى  از  شد  منجر  حجازى 
هاى زيادى را در رسانه ها در مورد تبانى ايجاد كرد؛ 
را  آن  تلويحا  پيش  مدتى  زرينچه  جواد  كه  موضوعى 
تائيد كرد. دهه 80 نيز تبانى به شكل و شمايلى مختلف 
خود را نشان داد و مانند يك زخم سر باز كرد كه اين 
است،  گذشته  دهه 90  از  سال  دو  كه  امروز  تا  جريان 
شده  اثبات  و  قبول  قابل  محكم،  سند  نبود  دارد.  ادامه 
از يك سو و مهارت پنهان كردن زواياى ماجرا توسط 

كسانى كه بانى به وجود آمدن تبانى هستند سبب شد 
رگه هاى تبانى همچنان در فوتبال وجود داشته باشد. 
و  داوران  بازيكنان،  به  توجه  قابل  مالى  هاى  پيشنهاد 
حتى مربيان براى ثبت نتايج مورد نظر در فوتبال ايران 
از  اى  نمونه  روزها  ين  ا  چند  هر  است،  داشته  سابقه 
آن مشاهده نشده است. خيلى ها مى گويند اگر برنامه 
اى هدفمند و جامع براى زدودن تبانى از چهره فوتبال 

وجود داشت اين مشكل هرگز مشاهده نمى شد.

� دالالنى براى همه فصول
هم  باز  بگيرد  صورت  كه  هم  اى  بازدارنده  اقدام  هر 
كمكى به حذف كامل دالالن از بدنه فوتبال نمى كند، اين 
حداقل تا امروز ثابت شده. دالالن  موضوعى است كه 
نقش زيادى در غليظ كردن ميزان فساد در فوتبال ايفا 
كرده اند كه اجراى اين نقش رقت انگيز همچنان ادامه 
خود  غيرقانونى  اقدامات  با  سودجو  گروه  اين  دارد. 
چرخه پيشرفت فوتبال را بسيار كند كردند و همين شد 
كه برخى بازيكنان شايسته بيرون خط ماندند و برخى 
ديگر كه توانايى فنى آنها به شكل قابل توجهى ضعيف 
و غيرقابل توجيه بود سر از تيم هاى بزرگ درآورند. 
دالالن فوتبالى آنقدر در انجام كارهاى غيرقانونى خود 
جرات و پر و بال پيدا كردند كه حتى در زمينه نقل و 
داللى  هنر  هم  كشور  از  خارج  به  بازيكنان  هاى  انتقال 
خود را نشان دادند و ميليون ها تومان به جيب زدند. 
دالالن  كه  ميليونى  صد  چند  حتى  و  ميليونى  چند  پول 
طى سال هاى اخير به جيب زدند حساب و كتابى ندارد. 
هر شخصى مى تواند در دايره دالالن فوتبال ايران قرار 
كه  نگارى  روزنامه  تا  گرفته  معروف  مربى  از  بگيرد، 
اكنون در شمال تهران ملك و امالك زيادى دارد. دالالن 
جريان فساد در فوتبال ايران را سريع تر كرده اند. اين 
دالالن حتى يك استراحت كوتاه مدت هم به خود نمى 
به  فساد  بيشتر  رسوخ  به  فصول  تمام  در  آنها  دهند، 

فوتبال ايران ادامه مى دهند.

� اين جريان ادامه دارد...
جريان فساد در فوتبال ايران به همه اليه ها نفوذ كرده 
و دامنه آن اكنون گسترده تر از هر زمانى است و دنباله 
با  اكنون  فوتبال  شود.  مى  تصور  آن  براى  هم  طويلى 
اين تخلف ها چهره مخدوشى پيدا كرده است. شايد تنها 
نكته طنز مبحث فساد اين باشد كه هنوز عده اى آن را 
باور ندارند و معتقدند فوتبال ايران پاك است. واقعا چه 

كسى پاك بودن فوتبال ايران را باور دارد؟!

ورزش
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 افقي:
١- واحد سنجش سطح – ستاره سابق 
ايتاليا و ميالن كه براي تماشاي دربي 

استقالل و پرسپوليس به تهران آمد
ــيار زيبا – تابان، روشن –  ٢- زن بس

مكر و حيله
٣- درجه ارتشي – رونق بازار – يگانه

ــنا –  ٤- صدا، نغمه – قلعه – نوعي ش
سالحي كه مي كارند

٥- منقار كوتاه – هميشگي، جاويدان 
– ماه پيروزي انقالب

از   – ــي  اجتماع ارزش  و  ــگاه  پاي  -٦
 – ــن(ع)  زين العابدي ــام  ام ــاي  نام ه

هواپيماي عجول
ــته – خواهش همراه با  ٧- شب گذش

اصرار و فروتني – گاز استخر!
ــوري – پنهان  ــذا – ف ــل به غ ٨- مي

شدن
ــت – موكت – همين  ٩- آزرده، ناراح

حاال
١٠- حرف دهان كجي – مالطفت – 

ضد خيانت
ــگ – نت  ــتر گاو پلن ــد – ش ١١- ض

سوم
ــزرگ – بهره مند –  ــار ب ــي م ١٢- نوع

سايه – قبيله صدر اسالم
ــد – باد ماليم – جمع بيت به  ١٣- عاب

معني دو مصراع
ــتاره –  ــي – س ــي و ناپاك ١٤- آلودگ

نوازش كننده  و مهربان
ــينما، تئاتر و  ــرح س ــر مط ١٥- بازيگ

تلويزيون ايران – ميوه
 عمودي:

ــك  ١- قهرمان و ركورددار پرتاب ديس
ــتان  ــهري در اس ــيا – ش ــران و آس اي

آذربايجان شرقي
ــودك – رنگي  ــي چرخدار ك ٢- صندل

براي خودرو – شيدا
ــدا  ــكافته و ج ٣- آزاد – ش

شده – مخالف
ــان –  ٤- حمام معروف كاش
ــكايت  ــفند – ش چربي گوس

معموًال شفاهي! – مرزبان
ــه  ــد – كلم ــوز آي ــا س ٥- ب

تحسين – ماضي شدن
ــام  ــر! – ن ــرت كوي ٦- حس

دخترانه – ماه روزه
ــم  ــرب – از ه ــش ع ٧- آت

پاشيده – سمت چپ
٨- آدرس ترسيمي – مقابل 

ناتني! – دلداده يوسف(ع)
ــي  گردهماي  – ــت  متان  -٩

علمي – بعضي به خشخاش گذارند
ــاره به دور –  ١٠- نقطه به نقطه – اش

عالمت مفعول بي واسطه
ــال  ــت – برم ــز تب ــه – مرك ١١- لحظ

كردن
ــن آب  ــاال رفت ــق زدن – ب ١٢- تپ
ــكوني –  ــا – چهار ديواري مس دري

ضدخوبي
ــيطان – به اين غذا شامي هم  ١٣- ش

مي گويند – طايفه
١٤- يكي از انواع بستني – شهر مرزي 

– حقوق دائمي قديم
ــات  قطع از   – ــي  نظام ــد  واح  -١٥

الكترونيكي

 افقي:
ــاكار  ١- رنجوري – اورتوري از س

اشتراوس موسيقيدان اتريشي
٢- بي ريا – رتبه و منزلت – مركز 

لبنان
٣- گردش در باغ – فرشته اي در 

آيين زردشت – مسافر
ــداي  ــم ص ــزاري – ني ٤- واژه بي

گوسفند – داستان – پالسما
٥- سبك جامه و آرايش – خواب 

بد – وقت كاري
ــتگاهي جهنده  ٦- ناگهان – دس
كه به فضا پرتاب مي شود – حرف 

همراهي عرب

ــتم –  ٧- يار هاردي – مادر رس
گروه مردم چادرنشين

ــمه – خوردني متعجب  ٨- چش
– هوله

ــا –  ــرم – از رنگ ه ــاه گ ٩- م
فهميده

١٠- چين هاي ريز و در هم موي 
سر – كرگدن – كربن خالص

ــي – نوآوري –  ١١- داور ورزش
رنگ مو

ــايورد –  ــا – ش ١٢- گلزن بارس
خادم قوم – ابزاري مكانيكي در 

خودرو
١٣- پروردگار – كلمه دعايي – 

شنونده
ــوش –  ــو گ ــان – عض ١٤- بي

نيروزا
ــرد فيلم دو زن –  ١٥- بازيگر م

الهه خورشيد
 عمودي:

ــي فوتبال  ــم مل ــم تي ١- مهاج
آرژانتين – عزا

٢- عالمت نگارشي – شهر ايتاليا 
– جهانگرد

ــودان –  ــهري در س ٣- نژاد – ش
ساقه جدولي

٤- منوال – واحد وزن – سكوي 
باال – تماشا

ــع – طايفه – قوم  ٥- باطل، ضاي
ايراني

٦- دريا – پيمودن – نادر
ــرور – كلمه افسوس  ٧- سيد، س

– آواز خواب
٨- كمك كننده – پيشوند يوناني 

به معني ده – مقصدها
ــر صحرايي – پرتو ماه –  ٩- كبوت

سرين
ــا  اروپ در  رودي   -١٠
ــاد  ــد – فري ــب بلن – ش

تحقيرآميز
ــب  تهماس ــر  پس  -١١
ــتان  اس در  ــهري  ش  –

مازندران – پناهگاه
 – وزغ   – ــي  نوران  -١٢
ــور  كش  – ــي  خداحافظ

آسيايي
ــن –  ــم آموخت ١٣- عل

تورم و باد – باال
ــط –  ١٤- جواهر – وس

اعالميه
ــدر مرده – كتاب  ١٥- پ
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طالع بينى هفته
� فروردين ماه: 

شما در مقام و مرتبه اجتماعى تان داراى رتبه خوبى 
مرتبه  اين  حسرت  در  بسيارى  افراد  كه  باشيد  مى 
چنين  در  نيز  آنها  كاش  اى  كه  دارند  آرزو  و  هستند 
مرتبه اى بودند پس قدر شغل و يا مقام اجتماعى تان 
را بدانيد، به راحتى و به خاطر داليل بى مورد شغل 

تان را از دست ندهيد.
كمى بيشتر مراقب رفتارتان باشيد زيرا شما با رفتار 
شما  از  زيادى  افراد  كه  ايد  شده  باعث  گفتارتان  و 
برنجند با اين كه شما با قصد قبلى يا به عمد اين كار 

را انجام نداده ايد.
� ارديبهشت ماه: 

شما در اين هفته احساس مى كنيد مسئوليت هايتان 
تمام  انجام  توانايى  شما  و  است  شده  زياد  بسيار 

كارهايتان را نداريد.
براى  ايد  كرده  بلند  هندوانه  چند  دست  يك  با  شما 
يك  به  شايد  يا  و  ايد  شده  گمى  در  سر  دچار  همين 
عمل  بين  در  شما  ؛  باشيد  رسيده  پوچى  احساس 
كردن به صحبت هاى دل و ذهن تان متحير شده ايد، 

نميدانيد آيا بايد احساساتى باشيد يا منظق گرا ؟؟
سريع تصميم نگيريد اجازه دهيد استرس هايى كه در 
كش  فرو  كمى  است  حاكى  شما  قلب  بر  حاضر  حال 

كنند و بعد تصميم هايى را اتخاذ كنيد..
� خرداد ماه: 

هستيد  بسيارى  مشغوليات  داراى  هفته  اين  در  شما 

و از اين همه فعاليت خسته شده ايد ؛ توصيه ميكنم 
تمام كارهايتان را متوقف كنيد زيرا شما براى انجام 
بعضى از كارهايتان حوصله و رغبت نداريد به همين 

دليل بيش از پيش خسته ميشويد.
بهتر است كارهايى را كه مايل به انجام دادن هستيد 
جدا  نداريد  شان  انجام  براى  تمايلى  كه  كارهايى  از 
اگر  گذاريد  مى  كار  آن  براى  كه  را  انرژى  زيرا  كنيد 
براى كار ديگرى هزينه كنيد نتيجه هاى بهترى خواهد 

داشت.
� تير ماه: 

تمايالتى كه در سابق داشته ايد ديگر شما را راضى 
نميكنند بلكه مى توان گفت حتى از آنها دلزده نيز شده 
ايد ؛ اين كارها را كنار بگذاريد زيرا مسائل غير قابل 

حلى را براى شما فراهم خواهد كرد.
� مرداد ماه: 

حسادت  شما  به  و  ميخورند  غبطه  شما  حال  به  همه 
را  عالى  زندگى  شما  كنند  مى  فكر  زيرا  ورزند  مى 

داريد اما شايد در درون زندگى تان اين طور نباشد.
شما از اين مساله رنج زيادى مى بريد زيرا اين مسئله 
فقط  و  دهيد  انتقال  ديگرى  شخص  به  توانيد  نمى  را 
اذيت ميشويد و شنيدن اين صحبت ها و عدم واكنش 
زندگى  وارد  اختالفاتى  كه  است  شده  سبب  هايتان 
شخصى تان شود و انرژى شما و اشخاص خانواده 
اهميتى  ها  صحبت  اين  به  است  بهتر  ؛  بگيرد  را  تان 

ندهيد.
� شهريور ماه: 

و  باشد  مى  شما  براى  خوبى  بسيار  زمان  هفته  اين 
به  ايد  داشته  سابق  در  كه  تمايالتى  و  آرزوها  تمام 
تحقق مى پيوندند البته با واقع نگرى و دور بينى كه 

نسبت به آينده داريد. 
شان  انجام  خواهان  كه  موضوعاتى  به  فقط  ابتدا  در 

هستيد فكر كنيد و بعد با اشخاص خانواده تان مطرح 
شرايطى  است  ممكن  زيرا  نماييد  اجرا  سپس  سازيد، 
پيش بيايد كه بقيه افراد خانواده تان شما را به خاطر 
تصميم گيرى غلط در كارى مقصر بدانند و به همين 
پيش  براى  پس  شويد  وجدان  عذاب  دچار  شما  علت 

گيرى از اين كار با بقيه مشورت كنيد.
� مهر ماه: 

يا  دوست  با  كه  مثبتى  و  خوب  رفتارهاى  با  شما 
به  آنها  قلب  در  كه  ايد  شده  باعث  داريد  همكارانتان 
پيشرفت  باعث  شما  رفتار  اين  و  كنيد  باز  جا  راحتى 

هايتان در آينده خواهد شد.
را  حدى  از  بيش  هاى  حساسيت  شما  متاسفانه  شما 
بدين  نبايد  كه  ميدهيد  خرج  به  اطرافيانتان  مورد  در 
سبك باشد، زيرا شما مسئول زندگى خودتان هستيد 
نه دوستان يا همكاران تان ؛ بهتر است محبت زيادى 

را با دخالت اشتباه نگيريد.
� آبان ماه: 

به دليل اتفاقات شگفت انگيزى كه برايتان پيش خواهد 
يا  رفتار  روى  بر  را  سريعى  هاى  كنترل  شما  آمد، 
شما  براى  ميتواند  موضوع  اين  و  نداريد  گفتارتان 
اتفاقات  اين  آمد  پيش  اثر  در  زيرا  باشد  خطرناك 
شان  انجام  از  بعدا  كه  دهيد  مى  انجام  را  كارهايى 

پشيمان مى شويد.
از  را  سريعى  هاى  العمل  عكس  كه  كنم  مى  توصيه 
خود نشان ندهيد ؛ خوشبختانه شما با درايت بااليى 
غلبه  موضوع  اين  بر  راحتى  به  توانيد  مى  داريد  كه 

كنيد.
� آذر ماه: 

شما درگيرى لفظى بزرگى با شخصى داشته ايد كه 
بر اثر اين گفتگو هنوز ذهن تان مشغول است.

به مرحله اى رسيده ايد كه دلتان ميخواهد از زندگى 

فرار كنيد اما خوشبختانه دوره اى را كه سپرى مى 
كنيد به مانند يك امتحان مى باشد كه براى رفتن به 

دوره بعدى صبر و استقامت بيشترى داشته باشيد.
براى  را  خوبى  تقدير  خداوند  زيرا  باشيد  شجاع  پس 
تان رقم زده است، در آينده از تمام اين موهبات لذت 

خواهيد برد، شكر گذار خداوند خواهيد بود.
� دى ماه: 

شركت  براى  حدى  از  بيش  دليرى  و  شجاعت  شما 
در موارد بحث داريد، اما اين همه جسارت شما الزم 
منحرف  هاى  راه  به  را  شما  است  ممكن  زيرا  نيست 

كننده اى بكشانند كه سبب پشيمانى شما شود.
در  را  بدى  هاى  قضاوت  تان  اطرافيان  با  رابطه  در 
را  مضرر  هاى  قضاوت  اين  پرورانيد،  مى  تان  ذهن 
از ذهن تان دور كنيد تا بتوانيد با خيال آسوده ترى 

كارهايتان را پيش ببريد.
� بهمن ماه: 

؛  است  آورده  روى  شما  به  شانس  دوباره  هفته  اين 
در چند ماه اخير شما كم شانس بوديد و در رابطه با 
مسائلى كه برايتان پيش مى آمد شانس تان به شما 

يارى نمى رساند.
را  شما  كارهايتان  تمام  در  شانس  هفته  اين  در  اما 
موضوع  اين  متوجه  نيز  شما  و  كند  مى  همراهى 

خواهيد شد.
� اسفند ماه: 

اين هفته اجازه ندهيد ديگران بر شما حكومت مطلق 
راه  برند  مى  بيراهه  به  را  شما  زيرا  باشند  داشته 
هايى كه خودتان دنبال مى كنيد به زودى نتايج باور 

نكردنى برايتان خواهد داشت.
با  كنيد  كم  تان  منفى  هاى  انرژى  از  كه  اين  براى 

شخصى يا اشخاصى گفتگوهايى را انجام دهيد.

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 

انجام كليه امور برقى  و 
تعميرات الكتريسيته 

kitchen, Bathroom كليه امور
شامل:

Kitchen Tiling, 
Cupboard Fitting, 

Flooring, …

07853228313
07807805218

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





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
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ساعات تحويل سال نو 1392 
تهران:  ساعت 12 و 33 دقيقه و 13 ثانيه بعد از ظهر 

چهارشنبه 30 اسفند 1391 در ايران

لندن: ساعت   11 و3 دقيقه و 13 ثانيه
 صبح روز  چهارشنبه 20 مارچ 2013 

ديل كارنگي
ما چقدر دير متوجه مي شويم كه زندگي و حيات يعني همان دقايق و ساعاتي 

كه با كمال شتابزدگي و بي رحمي انتظار گذشتن آن را داشته ايم.
آلبرت اينشتين

دنيا جاي خطرناكي براي زندگي است. نه به خاطر مردمان شرور
بلكه به خاطركساني كه شرارت ها را مي بينند و كاري درباره

آن انجام نمي دهند.

طراحى وب سايتطراحى وب سايت
ويژه رستوران هاويژه رستوران ها
همراه با سيستمهمراه با سيستم
 رزرو آنالين رزرو آنالين

0781100045507811000455


