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10 سال است افتخار ميزبانى شما را داريم. 
رستوران سنتى بهشت، در هيچ كجا شعبه ديگرى ندارد. 

مى  نزديك  جمهورى  رياست  انتخابات  روزهاى 
ديگر  آن  آستانه  در  كه  متفاوت  انتخاباتى  شود؛ 
و  چپ  هاى  جريان  گسترده  رقابت  از  بحثى  نه 
راست مطرح است؛ نه ديگر ابراهيم يزدى با سوال 
پيش  اساسى  قانون  به  التزام  يا  اعتقاد  هميشگى 
آمده و نه ديگر اعظم طالقانى اعالم كانديداتورى 
كرده كه بحث رجل سياسى بودن رئيس جمهور 
و تفسير واژه «رجل» مطرح شود؛ اين بار رقابتى 
تصاحب  براى  راست  جريان  پايگاه  در  قد  تمام 
كه  است  خورده  كليد  جمهورى  رياست  كرسى 
تمام جريان هاى اصولگرايى شكل گرفته در چند 

سال اخير را شامل مى شود.

مى  نزديك  جمهورى  رياست  انتخابات  روزهاى 
ديگر  آن  آستانه  در  كه  متفاوت  انتخاباتى  شود؛ 
و  چپ  هاى  جريان  گسترده  رقابت  از  بحثى  نه 
راست مطرح است؛ نه ديگر ابراهيم يزدى با سوال 
پيش  اساسى  قانون  به  التزام  يا  اعتقاد  هميشگى 
آمده و نه ديگر اعظم طالقانى اعالم كانديداتورى 
كرده كه بحث رجل سياسى بودن رئيس جمهور 
و تفسير واژه «رجل» مطرح شود؛ اين بار رقابتى 
تصاحب  براى  راست  جريان  پايگاه  در  قد  تمام 
كه  است  خورده  كليد  جمهورى  رياست  كرسى 
تمام جريان هاى اصولگرايى شكل گرفته در چند 

سال اخير را شامل مى شود.

دوره  يازدهمين  برگزارى  به  هفته  چند  تنها 
است،  باقيمانده  جمهورى  رياست  انتخابات 
يكى  سياسى  كارشناسان  اعتقاد  به  كه  انتخاباتى 
طول  در  جمهورى  رياست  انتخابات  مهمترين  از 
و  است  اسالمى  جمهورى  نظام  حيات  هاى  سال 
حذف  يا  حيات  ادامه  به  تواند  مى  آن  سرنوشت 

گرفته  شكل  سياسى  هاى  جريان  برخى  هميشگى 
در سال هاى اخير منتهى شود.

يكى از داليلى كه يازدهمين دوره انتخابات رياست 
كند،  مى  متمايز  پيشين  هاى  دوره  از  را  جمهورى 
كمرنگ شدن رقابت هميشگى ميان اصولگرايان و 
اصالح طلبان و جايگزين شدن آن با رقابت گسترده 
اى است كه در پايگاه جريان راست يا به عبارتى 
جريانى  است؛  گرفته  شكل  اصولگرايان  اردوگاه 
تا  گرفته  پايدارى  جبهه  نيروهاى  از  كه  گسترده 
با  رفسنجانى  هاشمى  اهللا  آيت  به  منتسب  جريان 
گيرند  مى  جاى  آن  درون  در  هايشان  تفاوت  همه 
و به دنبال كسب رأى از مردمى هستند كه در سال 

هاى پيش از اين جريان حمايت كرده اند.

تشتت اصولگرايان، سكوت اصالح طلبان

دوره  انتخابات  تا  كه  اصولگرايان  سياسى  جبهه 
قبل جريانى يكپارچه به نظر مى رسيد؛ در آستانه 
شده  تقسيم  گروه  چندين  به  رو  پيش  انتخابات 
ائتالف  گانه،  پنج  گانه،ائتالف  سه  ائتالف  است؛ 
اصولگرايان  دولتى،  جريان  اكثريت،  اصولگرايان 
مستقل،جبهه پايدارى و جريان وابسته به آيت اهللا 
هاشمى رفسنجانى؛ گروه هايى هستند كه در پايگاه 
افرادى  امروز  تا  و  شوند  مى  معرفى  اصولگرايى 
رسمى  غير  و  رسمى  صورت  به  ها  گروه  اين  از 
انتخابات  در  حاضر  احتمالى  هاى  چهره  عنوان  به 
رياست جمهورى معرفى شده اند؛ چهره هايى كه 
از  برخى  و  رسد  مى  نفر  حدود 30  به  آنها  شمار 
مبارزات  از  وجه  هيچ  به  كه  اند  كرده  اعالم  آنها 

انتخاباتى كنار نخواهند رفت.
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آزاد شدن گفتمان در انگلستان
كه  بيان  آزادى  جديد  قوانين 
در  را  بيان  آزادى  دشمان 
محدودتر  ولز  و  انگلستان 
ملكه  كه  آن  از  پس  مى كنند، 
بريتانيا اين قانون را تنفيذ نمود، 

به اجرا در خواهند آمد...

آينده پر خطر بازار هنر 
در  كه  فيلى  از  واقعى  «پرتره   
اثر  رفته»،  ونيز  به   1774 سال 
قيمت  به  امسال  لونگى،  پيترو 
رفت.  فروش  به  دالر  3/1 ميليون 
اثر  همين  كه  است  حالى  در  اين 

در حراج سال  ...

موانع پيش روى  تجارت 
دريايى ايران

هاى  تحريم  اعمال  آستانه  در 
خطوط  ايران،  عليه  آمريكا  جديد 
در  خارجى  تانكرى  كشتيرانى 
حال قطع روابط تجارى با ايران 

هستند و به اين ترتيب ...

بازگشت 1400 كتاب نادر به 
كاخ لمبرت لندن

كتاب هاى نادرى كه بيش از 40 
به  گذرد،  مى  سرقتشان  از  سال 
لندن  لمبرت  كاخ  در  جايگاهشان 
از  نقل  به  شدند.  داده  بازگشت 

گاردين، هزار و 400 ...

من مدير هستم، من مدير نيستم
آشنايي  تركيب  اعتماد  سلب 
است اما تعريف آن در اين مورد 
واقع  در  است.  متفاوت  خاص 
دروغ هاي  به  ربطي  اعتماد  سلب 
ممكن  ما  از  هركدام  كه  ساده اي 

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

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

اين شناسنامه همه ماست

هفته نامه ِپرشين
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

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

انتخاب و به چاپ مى رسد.
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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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داشتن فرزندى ناسپاس، از دندان افعى تيزتر و برنده تر است.
شاه لير، پرده اول، صحنه چهارم

How sharper than a sepent’s tooth it is to have a thankless child!
King Lear Act I, sc. 4.

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

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  

در انگلستان 
و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى   

07811000455

از آنجايى كه هفته نامه پرشين هدف و رسالت خود را اطالع رسانى به هموطنان و كليه فارسى زبانان اين كشور 
مى داند؛ مفتخريم كه تا امروز و پس از گذشت چند ساله آغاز به فعاليت در عرصه مطبوعات؛ توانسته ايم به 
خوبى با شما دوستان عزيز ارتباط برقرار نموده و آنگونه كه شايسته است به انعكاس اخبار و مطالب مربوطه 

بپردازيم.

هفته نامه پرشين از همينجا اعالم مى دارد كه به منظور پوشش اخبار و كليه رويدادهايى كه در لندن يا هر شهر 
ديگرى به وقوع مى پيوندند ما را نيز در جريان آنها قرار دهيد تا بتوانيم منعكس كننده اخبار مربوطه در هفته 

نامه باشيم و رسالت اطالع رسانى خود را به نحو احسن به سرانجام رسانيم.

شما به راحتى مى توانيد با يك تلفن يا ارسال يك ايميل يا از طريق فاكس ما را آگاه سازيم تا خبرنگاران ما 
بتوانند در مراسم هاى فرهنگى و اجتماعى و هر زمينه ديگرى حضور يافته و با تهيه گزارش، ساير هموطنان و 

فارسى زبانان را نيز مطلع سازيم.
اگر ساكن شهر ديگرى به جز لندن هستيد به راحتى مى توانيد خبر هر رويداد يا مراسمى را با ما در ميان بگذاريد 

و ما بتوانيم آن رويداد يا برنامه را در قالب خبر به اطالع ساير مخاطبان نيز برسانيم.

در  كه  مراسمى  از  را  هايى  عكس  شما  اگر  حتى  دارد  مراسم  يا  رويداد  يك  بازگويى  در  اى  عمده  نقش  عكس، 
شهرتان برگزار شده است؛ تهيه كرده ايد مى توانيد با ارسال آن به صورت ايميل موجب شويد تا ديگران هم 

تصاوير آن مراسم را ببينند. آن عكس به نام خود شما در هفته نامه منتشر خواهد شد.

دوستانى كه عالقمند به تهيه گزارش يا نوشتن مطالب تحليلى يا خبرى هستند نيز مى توانند با ما همكارى داشته 
باشند و مطالب مربوط به خود را برايمان ارسال دارند تا ما بر حسب سياست هاى هفته نامه اقدام به درج و 

انتشار آنها نمائيم. 
هفته نامه پرشين

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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خواننده گرامى
مى  تامين  اشتراك  حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد در صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و 
ماندگارى آن را براى  فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.

همانطور كه بارها نوشته ايم،  در صورت ازدياد تعداد مشتركان و آگهى ها، 
هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع رسانى وكارهاى فرهنگى خود ادامه مى 

دهد.
هفته نامه پرشين مرهون محبت هاى كسانى است كه تاكنون به درخواست 

ما،  آگهى دهندگان و مشتركانى به ما معرفى كرده اند.

مهم ترين خبرهاى حوزه علم و فناورى در هفته 
گذشته عبارتند از لو رفتن آزمايش هسته اى كره 
شمالى، توقف كار تلسكوپ فضايى اتحاديه اروپا 
ميمون هاى  آزمايشگاه  قريب الوقوع  تعطيلى  و 

دانشگاه هاروارد.
 

آزمايشى كه لو رفت
هسته اى  آزمايش هاى  تحريم  جهانى  سازمان 
گازهاى  كه  كرد  اعالم  وين  در   (CTBTO)
كه  كرده  رديابى  زمين  جو  در  راديواكتيوى 
توسط  هسته اى  بمب  آزمايش  از  ناشى  احتماًال 
اين  مقدار  بيشترين  زيرا  است،  شمالى  كره 
و  ژاپن  تاكاساكى  اندازه گيرى  پايگاه  در  گازها 
گازها  اين  است.  شده  ثبت  روسيه  اوسوريسك 
 131 جرمى  اعداد  [با  زنون  ايزوتوپ هاى  شامل 
و 133] مى شود كه حاكى از انفجارهاى هسته اى 
كه  كرده  اعالم   CTBTO وجود  اين  با  هستند. 
هنوز در حال بررسى احتماالت ديگر است، زيرا 
يك  نشت  از  ناشى  گازها  اين  وجود  است  ممكن 
ديگر  هسته اى  فعاليت هاى  يا  هسته اى  رآكتور 

باشد.
 

كار و كاسبى آزمايشگاهى در قطب
يك  در  روسى-آلمانى  اكتشافى  گروه  يك 
سيبرى   قطبى  ناحيه  در  جديد  تحقيقاتى  پايگاه 
پايگاه  اين  شده اند.  مستقر  سامويلوف  نام  به 
نزديكى  در  لنا  دلتاى  در  كوچك  جزيره اى  در 
يك  جاى  به  آن  از  و  دارد  قرار  الپتف  درياى 
ايستگاه تحقيقاتى 15 ساله و چوبى كه در همان 
اعضاى  شد.  خواهد  استفاده  دارد  قرار  نزديكى 
تشكيل  بررسى  به  پژوهشى  گروه  اين  پرتوان 
لنا  دلتاى  يخ زده  هميشه  رسوبات  فرسايش  و 
آخرين  با  كه  آزمايشگاه  اين  پرداخت.  خواهند 
فناورى هاى تحقيقاتى مجهز شده است محققان را 
قادر مى سازد تا در تمام طول سال در اين ناحيه 

رام نشده به پژوهش بپردازند.
عكس آغاز مطلب  مربوط به اين آزمايشگاه قطبى 

است.
 

يكى ديگر به نفع ميمون ها
تحقيقات  بيشتر  هرچه  شدن  محدود  راستاى  در 
اعالم  هاروارد  پزشكى  دانشكده  ميمون ها،  روى 
را  نيوانگلند  نخستى هاى  تحقيقات  مركز  كه  كرد 
ماساچوست،  ساث برو،  در  است  سال   47 كه 
مركز  اين  در  كرد.  خواهد  تعطيل  مى كند  فعاليت 
دارد.  وجود  غيرانسان  نخستى  نمونه   1860
راسته نخستى ها شامل انسان ، ميمون ها، لمورها، 
است.  ديگر  مشابه  حيوانات  برخى  و  تارسيه ها 
مكك  ميمون هاى  مركز  اين  نخستى ها  بيشتر 
شده  قرار  كه  مركز  اين  بسته شدن  علت  هستند. 
است.  مالى  بدهى  دهد،  رخ   2015/1394 در 
متأسفانه به گفته مسئولين دانشگاه هاروارد اين 
حيوانات پس از تعطيلى به ديگر مراكز تحقيقاتى 
منتقل مى شوند يا تا آن موقع تحت تشريح قرار 
انجام  بررسى هاى  مى شوند.  كشته  و  مى گيرند 
متحده  اياالت  كشاورزى  وزارت  توسط  شده 
نشان مى دهد اين مركز بارها و بارها با حيوانات 
تحت بررسى بدرفتارى هاى ظالمانه انجام داده و 
قوانين خوش رفتارى با حيوانات آزمايشگاهى را 
چهار  سال 2010/1389  از  است.  گذاشته  پا  زير 
در  يا  رسيده اند  قتل  به  مركز  اين  در  نخستى 
چهار  اين  مرگ  چون  و  مرده اند  سخت  شرايط 
نخستى خارج از دايره تحقيقات علمى بوده است، 
مشكالت حقوقى هم براى دانشگاه هاروارد به بار 

آورده است.
 

پرتاب ماهواره
جديد  نسل  ماهواره هاى  از  نمونه  نخستين  چين 
به  را  زمين  از  تصويربردارى  غيرتسليحاتى 
فضا فرستاد. ماهواره گائوفن1 از پايگاه فضايى 
جيوشوآن (Jiuquan) در صحراى گوبى چين به 

فضا پرتاب شد. داده هاى به دست آمده از اين 
ماهواره براى كمك به امدادرسانى در سوانح 
خواهد  استفاده  محيط زيستى  پويش  و  طبيعى 

خبرگزارى  را  ماهواره  اين  پرتاب  گزارش  شد. 
چين  كرد.  منتشر   (Xinhua) شين هوآ  دولتى 
ماهواره  شش  ماهواره  اين  از  پس  دارد  تصميم 

ديگر نيز با همين كاربرى به فضا بفرستد.
 

بدرود هرشل!
مأموريت تلسكوپ فضايى هرشل به پايان رسيد. 
كه  فروسرخ  دالرى  ميليارد   1.4 تسلكوپ  اين 
بود،  شده  فرستاده  فضا  به  اروپايى ها  توسط 
خود  كار  پايان  به  مايعش  هليوم  ذخاير  پايان  با 
تمام  تلسكوپ  اين  هليوم  ذخاير  كه  وقتى  رسيد. 
شد، ابزارهاى علمى اش از كار افتادند و سازمان 
فضايى اروپا اين تلسكوپ گران قيمت را از دست 
جا  به  ميراث  مراسمى  در  ستاره شناسان  داد. 
مانده از اين تلسكوپ را مورد ستايش قرار دادند. 
اين تلسكوپ توانسته بود طى سه سال به بازبينى 
ستارگان  مرگ  و  تولد  درباره  مختلفى  نظريات 

يارى برساند.
 

حراج هليوم
ذخاير  فروش  ادامه  به  آمريكايى  قانون گذاران 
پى  در  خبر  اين  دادند.  مثبت  رأى  هليوم  فدرال 
پيش روى  كمبود  از  كه  شد  منتشر  هشدارى 
تحقيقات  در  هليوم  مى دادند.  خبر  مهم  گاز  اين 
مختلف و نيز در صنعت براى خنك كردن استفاده 
تصميم  پيش  ماه  چند  متحده  اياالت  مى شود. 
وقتى  را  هليوم اش  ذخاير  فروش  تا  بود  گرفته 
تسويه  هليوم  قرارداد  دالرى  ميليارد   1.3 بدهى 
شد، متوقف كند، اما كنگره نمايندگان اين كشور 
با فروش بقيه ذخاير هليوم به جز 85 ميليون متر 
مكعب آخر اين گاز موافقت كردند. انتظار مى رود 
در چند روز آينده سناى آمريكا هم چنين حكمى 

صادر كند.
 

گفتمان در انگليس آزاد شد!
قوانين جديد آزادى بيان كه دشمان آزادى بيان 
پس  مى كنند،  محدودتر  ولز  و  انگلستان  در  را 
نمود،  تنفيذ  را  قانون  اين  بريتانيا  ملكه  كه  آن  از 
اين  طرفداران  مهم ترين  آمد.  خواهند  در  اجرا  به 
قوانين جديد دانشمندان هستند كه دائمًا از قوانين 
قوانين  داشتند  اعتقاد  زيرا  مى ناليدند،  پيشين 
غرامت  ادعاى  كه  است  كسانى  نفع  به  پيشين 
ويژه  (به  مردم  اغلب  و  مى كردند  اتهام  برابر  در 
دانشمندان) مجبور بودند دهانشان را موقع انتقاد 
از ديگران بسته نگه دارند تا به جرم افترا و اتهام 
حقوقى  و  مدنى  دردسرهاى  درگير  ديگران  عليه 

نشوند.
  

چينى ها راضى شدند اوزون را نابود نكنند
 385 دريافت  ازاى  به  كرد  موافقت  چين  دولت 
ميليون دالر در 17سال آينده از قبل يك حمايت 
مالى چندجانبه عهدنامه مونترال را رعايت كند و 
 (HCFCs) توليد صنعتى هيدروكلروفلوركربن ها
را متوقف كند. اين گازها تجزيه  كننده اليه اوزون 
گلخانه اى  گازهاى  قوى ترين  جزء  همين طور  و 
صنايع  در  مهمى  نقش  اما  مى شوند،  محسوب 
كه  معاهده  اين  دارند.  يخچال سازى  در  ويژه  به 
هفته پيش امضا شد چين را به عضويت پيمانى 
HCFCها  كردن  خارج  كه  درمى آورد  بين المللى 

را از چرخه صنعت در دستور كار خود دارد.

 
ممنوعيت حشره كش ها

كميسيون  زنبورها،  از  حمايت  براى  تالشى  در 
براى  ساله  دو  ممنوعيتى  كه  كرد  اعالم  اروپا 
و  مراتع  در  حشره كش  نمونه  سه  از  استفاده 
مزارع اين قاره آغاز خواهد شد. اين تصميم پس 
از آن گرفته شد كه هيچ كدام از دولت هاى اروپايى 
نتوانستند تصميمى درباره اعمال محدوديت هاى 
نئونيكوتينويدها  از  استفاده  بابت  پيش نهادى 
بگيرند. دانشمندان اكنون به اين نتيجه رسيده اند 
كه نئونيكوتينويدها جمعيت هاى زنبورها را تهديد 

مى كنند.
 

داروى هپاتيت
نام  به   C هپاتيت  براى  جديد  داروى  يك 
آزمايش هاى  در   (Sofosbuvir) سوفوس بووير 
بالينى بسيار كارآمد ظاهر شده است. اين دارو كه 
در شركت گيلعاد واقع در فوسترسيتى، كاليفرنيا، 
ساخته شده، يكى از چندين داروى جديدى است 
 C كه مى تواند جايگزين درمان هاى كنونى هپاتيت
اثرات   C هپاتيت  بيمارى  كنونى  داروهاى  شود. 

جانبى بسيار زياد و شديدى دارند.
 

ماهى سامن تراريخته
ژنتيك)  دستكارى  (مورد  تراريخته  ماهى هاى 
سالمون  اشتباه  به  ايران  در   :Salmon) سامن 
فروشگاه هاى  به  ديگر  قدم  يك  مى شود)  خوانده 
مواد غذايى اياالت متحده نزديك شدند. سازمان 
گذشته  هفته   ،FDA متحده،  اياالت  داروى  و  غذا 
اين  كه  اين  اعالم  با  را  علمى  رايزنى  يك  پرونده 
ندارد،  زيست محيطى  مسائل  براى  خطرى  ماهى 
اجازه  صدور  از  پيش  سازمان  اين  البته  بست. 
براى تجارى شدن ماهى هاى سامن تراريخته، بايد 
اعتراضات رسيده را دوباره مرور و بازبينى كند.

 
وزير ايتاليايى

Maria Chiara Car-) كاروتزا  كيارا  ماريا 
rozza) بانوى فيزيكدان ايتاليايى به عنوان وزير 
كه  او  شد.  انتخاب  ايتاليا  دولت  جديد  تحقيقات 
رئيس  و  است  زيستى  روبات هاى  متخصص 
دانشكده تحقيقات پيشرفته سنت آنا در پيزا بوده 
شهرت  به  دارد  قصد  كرده  اعالم  اكنون  است، 
بد ايتاليا در نپرداختن به علوم پايان دهد، تعداد 
جايگاه هاى دانشگاهى و تحقيقاتى را افزايش دهد 
راه  سر  از  را  فساد  چرخه هاى  و  كاغذبازى ها  و 

دانشمندان ايتاليا بر دارد.
 

 محاكمه استاد سهل انگار
كاليفرنيا،  دانشگاه  شيمى  استاد  هارن،  پاتريك 
لوس آنجلس، به خاطر مرگ دستيار تحقيقاتى اش، 
پيش  سال  چهار  از  بيش  كه  سنگچى  شهربانو 
گرفت.  خواهد  قرار  محاكمه  مورد  بود،  داده  رخ 
و  ايمنى  شرايط  نقض  مورد  سه  به  متهم  هارن 
سالمت است. هنوز زمان محاكمه هارن مشخص 
نشده است ولى احتمال مى رود به چهار سال و 
نيم حبس محكوم شود. اين نخستين بار است كه 
يك شخصيت دانشگاهى در تاريخ اياالت متحده 
به خاطر بروز حادثه در آزمايشگاه راهى دادگاه 

مى شود.

آزاد شدن گفتمان در انگليس تا 
محاكمه استاد سهل انگار يو.سى.ال.اى  

عرفان خسروى

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

چاپ گردد.
به  را  نظراتتان  مي توانيد  همچنين 
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ارسال نماييد.
در  را  خود  شهر  نام  و  نام  (لطفا   
ابتداي پيام درج كنيد). منتظر نظرات و 

تماسهاى  شما هستيم 
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دهكده ما
احسان صادقيان

از بزرگترين افتخارات ايرانيان يا اگر كمى جسارت به كاربريم، 
تنها افتخارايرانيان، تاريخ كهن و درخشانشان است. تاريخى كه 
خود از آن بى اطالع  بودند و بيگانيگان آن را كشف و به ايشان 
ياد آور شدند و حتى تا امروز نيز به درستى آن را درك نكرده 
اند. از جمله خصوصيات افتخارآميز آن ايرانيان تاريخى، انديشه 
هر  از  بيش  امروزه  كه  خالقيتى  آنهاست.  خالقيت  روح  و  عميق 
چيز در فرار از قانون و دور زدن مشكالت به جاى حل آن، به

چشم مى خورد. در واقع استعداد و نوآورى بااليى در تردستى 
حفظ كاله خويش دارند تا مبادا باد آن را ببرد! مجلل ترين جلوه 
امروزه  كه  است  جمشيد  تخت  تصاوير  تاريخى،  افتخارات  آن 
عضو  و  بسته  نقش  نيز  رستورانها  غذاهاى  ليست  بر  حتى 
ضرورى طرح كارت تجارى هر ايرانيست. حال تجارت او هرچه 

كه مى خواهد باشد، اما به اين پرسش كمتر توجه مى شود كه:
اين نقشها و طرحهاى مهجور، جدا از اهميت تاريخى، چه تاثير 

فرهنگى و اجتماعى بر مردم امروز دارند؟

و  فرهنگ  كه  بدانيم  هنرى  اثر  يك  را  ها  سنگتراشه  اين  اگر 
مثال  لحاظ  اين  از  آيا  ميكند،  بيان  را  هنرمندسنگتراش  انديشه 
كاشيكاريهاى ميدان نقش جهان، ارزشى كمتر از آن سنگتراشه 
تر  فرومايه  اى  انديشه  و  فرهنگ  كاشيكار  هنرمند  يا  و  دارد  ها 
از هنرمند سنگتراش؟ صحبت از دودسته كردن تاريخ ايران به 

دوره مذهبى و غيرمذهبى و چوب و چماق دست گرفتن براى
تقسيم  اين  كه  واقعيت  اين  به  كردن  پشت  و  هركدام  جانبدارى 
بندى هم مانند ديگر حركتهاى انقالبى ما ايرانيان، جز تغيير نامها 

و واژه ها نبوده، نيست.
بحث بر سر آن است كه افتخار پنهان در اين آثار هنرى تاريخ، 
و  انديشه  و  هنرمند  وقتى  است.  آن  سازنده  هنرمند  ارزش  در 
هنرمند  اين  كه  كند  مى  فرقى  چه  باشد،  ارزش  كانون  فرهنگش 
سنگ بتراشد يا كاشى بپزد؟ و برعكس اگر آن فرهنگ و انديشه 
انديشه  نمادهاى  ديگر  رود،  خاك  زير  به  هنرمند  تابوت  با  نيز 

وااليش به چه كار مى آيد؟ 

آرى ما مردم متمدنى بوديم كه از شرق تا غرب سخن از حشمت 
ما بود، ولى  بود. اينگونه سخنراندن از پيشينه خود شيوه كسانى 
است كه خود را تهى مى يابند و ديگر توان كسب افتخار را هم در 
خود نمى بينند. نمونه اين آدمهايى كه حس ترحم شما را بر مى 
انگيزد تا الفهاى گزافش را ناديده بگيريد و از باز كردن مشتش 

خوددارى كنيد، در ميخانه سر هر خيابان اين مملكت آزاد،
يافت مى شود. اين گفتارها و طرز تفكر و دقيقًا همين حس خود 
كم بينى كه با  يك فرافكنى، به شكل غرور و خود برتربينى، جلوه 
مى كند، در ايرانيان خارج از كشور بيشتر ديده مى شود تا ملتى 
كه درون مرزهاى وطن، از راه درست يا غلط، با ابزار كافى يا 
دست خالى، به هرشكل كه از توانشان ساخته است، براى افتخار 

و سربلندى وطنشان تالش مى كند.

ايرانيان تاريخ، ساده مى زيستند اما جاودانه؛ ايرانيان معاصر، 
اين  وقتى  و  خورند  مى  پيچ  زندگى  نگار  و  نقش  در  سادگى  به 
باطن  به  تا  گشايى  مى  را  نوازشان  وچشم  رنگين  كادوى  كاغذ 
وجودشان نزديك شوى، از كرده خود پشيمان و سرخورده مى 
شوى. سعدى گرد دنياى زمانش را گشت، وحدانيتى را لمس كرد 
و گلستانى را تحفه آورد كه براى همه جهانيان ميراثى بى بديل 
شد. تاجر ايرانى از مغرب زمين آيينه آورد و در راه خورده هاى

شكسته اش را جمع كرد و با كنار هم چيدن آن بر ديوار خانه 
اش، هنر آيينه كارى را سوغات آورد؛ اما ايرانى معاصر وقتى به 
وطنش باز مى گردد، محتواى چمدانهاى سنگينش جز دست آورد 
هاى صنعتى كه دوره مصرف مشخصى دارند و هر روز نيز نوع 
بهترش به بازار مى آيد، چيز ديگرى ندارد. وقتى از پيشرفتهاى 
علمى و صنعتى غرب نقل مى كند، آشفتگى ذهنش از پراكندگى 
گفتارش هويداست. حتى روشنفكران، متفكران، مدعيان رهبرى

حركت به سوى پيشرفت و تمدن و نوآورى كه در سطوح ملى 
شان  خانواده  ديدار  به  وقتى  نظرند،  صاحب  المللى  بين  گاه  و 
مى روند، در كوله بار سنگين سوغاتيهايشان، انديشه يافت نمى 
براى  زيادى  سخنرانيهاى  و  مقاالت  و  كتابها  كه  آنهايى  شود. 
روشنگرى ذهن جهانيان دارند، براى فرزندانشان حكمتى ندارند 

كه آموزش دهند. در هيچ يك از كارخانه هايى كه با سرمايه
هاى داخلى يا خارجى تاسيس مى شوند، انديشه توليد نمى شود. 
سياسى،  حركت  هر  به  و  است  چيز  همه  مبناى  كه  اى  انديشه 
دهد.  مى  جهت  نزولى  چه  و  چهصعودى  فرهنگى،  و   اجتماعى 
حشمتى  روزگارى  هم  اگر  بنيادين،  هاى  انديشه  چنين  بدون 

داشتيم، ديگر نخواهيم داشت. 

آينده پرخطر بازار هنر
سورن مليكيان . تحليلگر بازار هنر

 «پرتره واقعى از فيلى كه در سال 1774 به ونيز رفته»، اثر پيترو 
در  اين  رفت.  فروش  به  دالر  3/1 ميليون  قيمت  به  امسال  لونگى، 
قيمت  اين  نصف  به   2008 سال  حراج  در  اثر  همين  كه  است  حالى 
از  حكايت  كه  شده  ثبت  گزارش هايى  اواخر،  اين  بود.  شده  فروخته 
اين  دارد.  گزاف  بسيار  قيمت هاى  به  حراج ها  در  هنرى  آثار  فروش 
موارد، به ظاهر شايد پراهميت نباشند، اما مى توانند آينده اين بازار 
روپركت  اف.  ويليام  گذشته  ماه  بكشانند.  خطرناكى  بن بست  به  را 
از مديران موسسه حراج ساتبيز (Sotheby’s)، باافتخار اعالم كرد 
در  هنر  بازار  ارتقاى  و  گسترش  پيشتاز  به عنوان  موسسه  اين  كه 
آثار  مجموعه  فروش  گزارش،  اين  به  بنا  مى شود.  محسوب  جهان 

برجسته و تثبيت شده تا 4/5 ميليارددالر افزايش يافته و اين موضوع، 
مذاكرات  بر  بلكه  حراج ها ست،  برگزارى  نتايج  نشان دهنده  تنها  نه 
معنادار  سود  و  موسسه  اين  توسط  هنرى  آثار  فروش  خصوصى 
و عايدى هاى فروشندگان كه از حراج ها به دست مى آيد، هم داللت 
دارد. طبق گزارش ها، سهم ساتبيز از 10 اثر گران سال 2012، شش 
حدود 120 ميليون  قيمت  با  مونش  ادوارد  اثر  كه «جيغ»  بوده  مورد 
دالر هم جزو آنهاست، قيمتى كه به عنوان يك ركورد جديد در همه 
دوران حراج آثار هنرى محسوب مى شود. اين موسسه در كل حدود 
632 اثر را هر يك با قيمت بيش از 1 ميليون دالر، 104 اثر را هر يك 
به قيمت بيش از 5  ميليون دالر و 35 اثر را هر يك به قيمت بيش از 

10 ميليون دالر به فروش رساند.
وضعيت در گزارش حراج كريستيز كمى متفاوت بود. در حالى كه 
اين موسسه حراج با وجود تبليغ در عالم بازار هنر موفق به جذب 
افراد كمى شده، اما مدير اجرايى آن استفان پي. مورفى، تاكيد دارد 
افراد بيشترى در سرتاسر جهان تحت تاثير هنر قرار گرفته و تمايل 
به خريد آثار هنرى دارند. اين در حالى است كه با توجه به وجود 
 هزاران فروشگاه آنتيك و گالرى هاى فراوان در سراسر اروپا، افراد 
كمى حاضر به خريد آثار هنرى با توجه به دشوارى خريد و گرانى 
آثار هستند. در گزارش يادشده، ركوردهاى جهانى و تعداد آنها به 
تصوير كشيده شده است. كريستيز رقباى خود را پشت سر گذاشته 
و كل فروشش به 27/6 ميليارد دالر رسيده كه 686 اثر آن هر يك به 
بيش از يك ميليون دالر و 49 اثر آن هر يك به بيش از 10 ميليون دالر 
فروش رفته است. مانند عملكرد دو رقيب جنگى كه در آستانه جنگ 
برخى از زخم ها و جراحات را ناديده مى گيرند، اين دو موسسه حراج 
نيز در مبارزه به سر مى برند تا سطح مشخصى از درآمدهاى مالى 
را كسب كنند. از همين روست كه شاهد اين عدد و رقم هاى عجيب و 

غريب هستيم.
دهه  نيمه  از  كه  هنرى  آثار  قيمت  افزايش  بر  حاكم  تورمى  سيستم 
عنوان  به  ويلسون  پيتر  روى كارآمدن  با  بود،  شده  شروع   1950
گرفت  تصميم  و  شد  هم  ساتبيز  رييس  كه   - برجسته  شخص  يك 
خود  اول  روزهاى  به   ،- كند  سازماندهى  نو  از  را  موسسه اى 
توانست  و  شد  بزرگ تر  ساتبيز  از  كريستى  موقع،  آن  از  بازگشت. 
رفته رفته  كند.  اقتباس  به خوبى  را  شخص  اين  ايده هاى  و  طرح ها 

درخشانى  نشريات  شد.  برپا  جلب توجه  هدف  با  رسانه اى  تبليغات 
در اين خصوص منتشر شد كه خيلى وقت ها هم بدون هيچ انتقاد و 
توسط گزارشگران حراج منتشر مى شدند. تالش ها بر اين قرار گرفت 
كه يك بازى جديد شروع شود كه طى آن، تعداد زيادى از مديران 
در  حراج  موسسات  و  اتاق ها  كنند.  سهيم  را  خود  پول هاى  تجارى 
نقاط مختلف جهان هم افتتاح شد. موسسات انگليسى دهه 1950 به 
تدريج به شركت هايى جهانى تغيير شكل دادند.هر دو رقيب شروع 
اغراق  تخمين هاى  طريق  از  خود  مخاطبان  كردن  متقاعد  به  كردند 
كارهاى  طبقه بندى  به  شروع  موسسه  دو  اين  كه  محضى  به  شده. 
خود از طريق «رزرو آثار» و محدود كردن كاالها كردند، سازوكار 

تورمى توقف ناپذيرى به وجود آمد.
و  شد  داده  اى  باال «گارانتى»  باارزش  آثار  دارندگان  به  آن،  از  بعد 
حراج  در  اثرى  اگر  حتى  يافت.  ادامه  قيمت ها  تورم  فرآيند  آن  پيرو 
از  پايين تر  ارزش  از  10 درصد  حداقل  پرداخت  با  مى شد،  ناموفق 
گسترش  دهه 1990،  در  مى شد.  داده  تضمين  آنها  به  تخمينى،  عدد 
جغرافيايى هنر در سرتاسر جهان به همراه تالش هاى ادامه دار براى 

جذب شعبه هاى جديد موجب شد تعداد بى شمارى از كارهاى هنرى 
فاكتور  به  كميابى،  شود.  گذاشته  نمايش  به  گذشته  با  مقايسه  در 
مهمى براى افزايش قيمت ها تبديل شد؛ به طورى كه برگزار كنندگان 
آثار،  عرضه  متقاضيان  كاهش  به  رو  تعداد  به  توجه  با  حراج ها، 

مشتاقانه ارزش آثار انفرادى را در مقايسه با ساير آثار باال بردند.
در حال حاضر، ساتبيز، تنها آثارى را عرضه مى كند كه مبلغ تخمينى 
آنها حداقل دو تا سه  هزار پوند (3 تا 5/4 هزار دالر) باشد. كريستيز 
نيز وضعيت مشابهى دارد. كاهش توليدات هنرى به همراه افزايش 
هنر  بازار  مى ماند،  باقى  حراج  براى  كه  آثارى  تخمينى  قيمت  مداوم 
را به نقطه اى كشانده كه قيمت هاى اغراق شده سر برآورده اند. وقتى 
قيمت هاى  كف  نمى شوند  موفق  حراج ها  جهانى  ركوردهاى  برخى 

تخمينى را حدس بزنند، يك جاى كار اشتباه است. 
اين در واقع به آن معناست كه فقط يك پيشنهاد دهنده وجود داشته 
بايد  ديگر  طرف  از  بپردازد.  رزروشده  قيمت  به  بوده  حاضر  كه 
توجه داشت كه يك خريدار موفق شايد به سختى بتواند فرد ديگرى 
چراكه  كند؛  خريدارى  را  اثر  قيمت  اين  با  بعد  بار  براى  كه  بيابد  را 
سرمايه گذارى  مبلغ  نتواند  او  شده  باعث  فروش  هزينه هاى  احتماال 
شده را دوباره به دست آورد. در حراج ساتبيز مربوط به نقاشى ها 
و مجسمه هاى Old Master كه ژانويه 2013 در نيويورك برپا شد، 
بوچر  فرانسوا  استقبال شده  اثر  آمد.  دست  به  جهانى  ركورد  پنج 
شده»،  غافلگير  آدم هايى  توسط  كه  خوابيده اى  «باده پرست  نام  به 
مربوط به سال 1760، 08/2 ميليون دالر فروش رفت. اين رقم كمتر 
اين  نمى شود.  محسوب  فوق العاده اى  رقم  هرگز  و  بود  تخمين ها  از 
دالر  قيمت 60 هزار  به  ژوييه 1972  هفت  در  لندن  حراج  در  نقاشى 
تهديد  را  هنر  بازار  وضعيت  كه  مهمى  خطر  بود.   شده  خريدارى 
مى كند، نه صرفا به غيرطبيعى بودن قيمت ها، بلكه به نامنظم بودن 
آن است. فرآيند افزايش قيمت مداوم، نتيجه جدى ديگرى نيز داشته 
و آن اينكه رابطه بين ارزش اقتصادى يك اثر و كيفيت ذاتى آن از 
بين رفته است. اين موضوع البته منجر به شكل گيرى فصول موفقى 
از نظر تجارى مى شود. در هر حال به نظر مى رسد زمانى فرا خواهد 
رسيد كه بازار هنر به حدى از قيمت برسد كه ديگر خريداران تمايلى 
به ادامه دادن براى افزايش قيمت ها نداشته باشند. اين روند به طرز 

خطرناكى از همين امروز شروع شده است.
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تحريك در سايه افزايش تنش

رزمايشى كه تنها 
مخاطب آن ايران است

بحران سوريه و تنش هاى موجود در خليج فارس 
هر آن ممكن است به يك درگيرى تمام عيار تبديل 
شوند و چنين رزمايش هايى مى تواند پيامى اطمينان 
بخش به هم پيمانان اياالت متحده امريكا در منطقه 

بدهد.
 اياالت متحده امريكا و چهل كشور از كشورهاى هم 
پيمانش در جهان در آب هاى خليج فارس رزمايش 
و  ترين  بزرگ  از  يكى  كه  اند  ديده  تدارك  بزرگى 
توسط  شده  انجام  هاى  رزمايش  ترين  جنجالى 
امريكا و هم پيمانانش در جهان به ويژه خاورميانه 

محسوب مى شود. بسيارى از كارشناسان معتقدند 
انجام اين رزمايش در اين مقطع زمانى و در حالى 
كه تنش هاى موجود در خاورميانه به ويژه بر سر 
دشمن  و  ايران  اى  هسته  پرونده  و  سوريه  بحران 
اوج  به  كشور  دو  اين  عليه  اسرائيل  هاى  تراشى 
خود رسيده است، اهميت بسيارى دارد و پيام هاى 

متعددى را در خود نهفته دارد.
اين  الجزيره،  خبرى  شبكه  وبسايت  گزارش  به 
به  و  شده  آغاز  مى   6 شنبه  سه  روز  از  رزمايش 
مدت 30 روز ادامه خواهد يافت. عنوان رسمى اين 
فارس  خليج  هاى  آب  روبى  مين  و  رصد  رزمايش 
نفت  صادرات  از  درصد   40 كه  گذرگاهى  است. 
كشورهاى  و  شود  مى  انجام  آن  طريق  از  جهان 
شركت كننده در اين رزمايش عالوه بر تمرين براى 
مين روبى آموزش هاى الزم براى چگونگى حمايت 

از نفت كش ها را نيز مى بينند.
اين در حالى است كه هم زمان ايران نيز رزمايش 
آغاز  فارس  خليج  شرقى  هاى  آب  در  را  مشابهى 
كرده و اقدام به مين روبى از آب هاى شرقى اين 

منطقه كرده است.
ديگر  از  نيز  انگليس  و  فرانسه  امريكا،  بر  عالوه 
هستند.  رزمايش  اين  در  مطرح  و  مهم  كشورهاى 
مى  افزايش  زمانى  رزمايش  اين  انجام  از  نگرانى 
يابد كه شاهديم هفته گذشته بحران سوريه بعد از 
حمله اسرائيل به منطقه اى در حومه دمشق به اوج 
خود رسيد و احتمال آغازى جنگى بزرگ با ايران 
و حزب اهللا در سوريه بيش از هر زمانى جدى شده 

است.
خطار ابو ذياب، پژوهشگر مسائل بين الملل در اين 
در  كنندگان  شركت  بزرگ  حجم  كه  گويد  مى  باره 
وضعيت  اين  در  آن  اهميت  از  نشان  رزمايش  اين 
كه  دهد  مى  نشان  و  دارد  اى  منطقه  خطرناك 
كشورها قصد دارند خود را براى تنش هاى رو به 

افزايش منطقه آماده كنند.

وى همچنين مى گويد: «بحران سوريه و تنش هاى 
يك  به  است  ممكن  آن  هر  فارس  خليج  در  موجود 
رزمايش  چنين  و  شوند  تبديل  عيار  تمام  درگيرى 
هايى مى تواند پيامى اطمينان بخش به هم پيمانان 
رزمايش  اين  بدهد.  منطقه  در  امريكا  متحده  اياالت 
رياست  انتخابات  آستانه  در  كه  ايران  به  همچنين 

جمهورى است نيز پيام هاى روشنى مى دهد.»
ايران روز به روز بيشتر در مظان اتهام درگير شدن 
در بحران سوريه به واسطه حمايت همه جانبه از 
گرفته  قرار  سوريه  جمهورى  رئيس  اسد،  بشار 
پشتيانى  با  نيز  لبنان  اهللا  حزب  آن  بر  عالوه  است. 
ايران در كنار بشار اسد ايستاده است و گفته مى 
در  دمشق  و  حمص  در  القصير  ريف  در  كه  شود 

كنار ارتش سوريه با مخالفان اسد مى جنگد.

ايران حمله روز جمعه و يكشنبه رژيم صهيونيستى 
به حومه دمشق را محكوم كرد و هر گونه بمباران 

اهدافى وابسته به خود در پى اين حمله را رد كرد.

و  غربى  كشورهاى  با  ايران  ميان  تنش  زمان  هم 
اسرائيل به دليل پرونده هسته اى نيز رو به افزايش 
در  غرب  و  ايران  مذاكرات  تمامى  كنون  تا  است. 
چارچوب مذاكرات هسته اى ايران با 5+1 به نتيجه 
پايبندى  همچنان  طرف  دو  چه  اگر  است  نرسيده 
خود را به ادامه مذاكرات در اين زمينه اعالم كرده 
اند. ايران در اواخر سال 2011 تهديد كرده بود در 
صورتى كه از سوى غرب و اسرائيل مورد تهديد 
جدى قرار بگيرد اقدام به بستن تنگه هرمز خواهد 
كرد، مساله اى كه سبب شد واشنگتن تا مدت ها به 
كه  مهم  تنگه  اين  بستن  مخاطرات  به  نسبت  ايران 
شريان اقتصاد و انرژى جهان را در اختيار دارد، 

هشدار دهد.

مطالعات  مركز  رئيس  عشقى،  ماجد  انور  ژنرال 
نظامى  مانور  درباره  خاورميانه  استراتژيك 
گويد:  مى  نيز  فارس  خليج  در  غربى  كشورهاى 
«انجام اين رزمايش كه از روز سه شنبه در خليج 
كشورهاى  به  را  پيام  اين  است  شده  آغاز  فارس 
نفتى  مناطق  كه  دهد  مى  فارس  خليج  حوزه  عربى 

همچنان ايمن باقى خواهد ماند.»

«مشاركت  افزايد:  مى  ادامه  در  عشقى  ژنرال 
گسترده اى كه در اين رزمايش شاهديم به جهانيان 
هر  برابر  در  كشورها  اين  كه  دهد  مى  را  پيام  اين 
گونه تحركى از سوى ايران از جمله در بحرين يا 
ديگر كشورهاى منطقه يكپارچه است و مى تواند با 

آن برخورد كند.»
اين  انجام  كه  معتقدند  نيز  كارشناسان  از  برخى 
تالش  حقيقت  در  زمانى  وضعيت  اين  در  رزمايش 
در  خاورميانه  بر  حاكم  فضاى  كردن  آرام  براى 

برابر افزايش تنش هاى جارى در سوريه است.

پيدا و پنهان حمله هوايى تل آويو به دمشق

مخاطب اين حمله ايران 
و حزب اهللا بودند

 

اسبق  جنگ  وزير  موفاز،  شائول 
اسرائيل و رئيس حزب كاديما مدعى 
سوريه  در  اهدافى  به  حمله  كه  شد 
قدرت  افزايش  از  جلوگيرى  هدف  با 
حقيقت  در  و  شده  انجام  اهللا  حزب 
واكنشى به ايران محسوب مى شود. 
عواقب  به  نسبت  حال  عين  در  وى 
در  جارى  جنگ  در  اسرائيل  دخالت 
سوريه و احتمال آغاز جنگى منطقه 

اى هشدار داد.

تحليلگران  ديگر  همچنين  و  موفاز  نظر  اظهار 
بر  ها  امريكايى  گزارش  از  پس  اسرائيلى 
سوريه  به  اسرائيلى  هاى  جنگنده  حمله  سر 
يكشنبه  روز  صبح  كه  است  گرفته  صورت 
مجددا تكرار شد. در حالى كه رژيم اسرائيل 
نشان  خود  از  اى  رسمى  واكنش  هيچ  هنوز 

نداده است.

به گزارش روزنامه القدس العربى، چاپ لندن، 
چه  گفت: «آن  اسرائيل  صبح  راديو  به  موفاز 
براى  تالش  كند،  مى  برخورد  آن  با  اسرائيل 
به  پيشرفته  هاى  سالح  رسيدن  از  جلوگيرى 
كه  اسرائيل  نظامى  عمليات  و  است،  اهللا  حزب 
در گذشته در سوريه انجام شد پيام بازدارنده 
مى  اسرائيل  دشمنان  ديگر  و  ايران  به  را  اى 
به  اهللا  حزب  بپاشد،  فرو  سوريه  اگر   رساند. 
يك قدرت بزرگ تبديل خواهد شد كه تاثيرى 
نيز  ايران  و  داشت  خواهد  منطقه  در  شگرف 

تالش خواهد كرد تا به آن كمك برساند.»

در همين رابطه آلكس فيشمن، تحليلگر نظامى 
باره  اين  در  احرونوت  يديعوت  روزنامه 
نوشت، حمله هوايى اسرائيل عليه سوريه هيچ 
تضمينى براى اسرائيل به دنبال نخواهد داشت 
و تنها باعث خواهد شد تا خطر گسترش جنگ 
منطقه اى افزايش يابد. وقتى كه موشك هاى 
به  سوريه  از  روسى   17 اى  اس  هوايى  ضد 
ماه  در  كه  هايى  موشك  رسند،  مى  اهللا  حزب 
ژانويه گذشته به دست حزب اهللا رسيدند، اين 
هيچ  حمالتى  چنين  كه  دهد  مى  نشان  مساله 
چيز را تغيير نمى دهد. اگر اخبارى كه اياالت 
آن  باشد  صحبح  است،  كرده  منتشر  متحده 
منطقه  شديد  واكنش  منتظر  بايد  اسرائيل  گاه 

اى عليه مواضع خود باشد.

روزهاى  در  سوريه  به  اسرائيل  هوايى  حمله 
اسد  مخالفان  با  را  مشتركى  مصالح  اخير 
داشته است و احتمال دارد در روزهاى آينده 
سوريه  به  را  خود  هوايى  حمالت  اسرائيل 
براى  بيشترى  حمايتى  چتر  تا  دهد  گسترش 

شورشيان فراهم شود.
فيشمن همچنين مى نويسد: بسيارى از كسانى 
گيرى  تصميم  از  هستند  متحده  اياالت  در  كه 
هاى يك جانبه دولت اسرائيلى خشنود نيستند 
اخبارى  چنين  كه  كنند  مى  كمك  همين  براى 
كه  است  همين  براى  كند.  پيدا  درز  بيرون  به 
امريكايى  كاركنان  زبان  از  را  حمله  اين  خبر 

مى شنويم.

تحليلگر  هارئيل،  عاموس  حال  عين  در 
حمالت  درباره  نيز  هاآرتص  عبرى  روزنامه 
اسرائيل به سوريه نوشت: اين گونه تحركات 
باريك  غايت  به  بندى  روى  بر  بازى  قهرمان 
بر  دارد  تالش  اسرائيل  كه  حالى  در  است 
است،  كرده  ترسيم  خود  كه  قرمزى  خطوط 
هاى  سالح  كه  ندهد  اجازه  يعنى  باشد.  پايبند 
دست  به  پيشرفته  هاى  سالح  و  شيميايى 
حزب اهللا برسد، اما در عين حال عدم مواجهه 
جزء  نيز  اسد  بشار  پرزيدنت  سوريه  نظام  با 
همين  تا  هشدار  اين  است.  آن  قرمز  خطوط 
اآلن در اسرائيل مطرح است و تالويو بايد با 
درايت نسبت به مرزهاى شمالى اش برخورد 
كند و اجازه ندهد كه به گردباد داخلى سوريه 

كشيده شود.»

با اين حال هارئيل اذعان مى دارد، حمله هوايى 
اسرائيل به سوريه در روزهاى اخير مصالح 
است  داشته  اسد  مخالفان  با  را  مشتركى 
اسرائيل  آينده  روزهاى  در  دارد  احتمال  و 
گسترش  سوريه  به  را  خود  هوايى  حمالت 
دهد تا چتر حمايتى بيشترى براى شورشيان 
چنين  بتواند  اسرائيل  واقعا  اگر  شود.  فراهم 
از  ممانعت  سايه  در  و  كند  فراهم  را  فضايى 
نيز  را  امنى  فضاى  اهللا  حزب  به  سالح  انتقال 
گاه  آن  آورد  وجود  به  مسلح  مخالفان  براى 
مى توان داليل سكوت واشنگتن در اين زمينه 
را نيز درك كرد. چرا كه چنين مساله اى كار 
كه  را  تركيه  و  غربى  كشورهاى  و  امريكا 
آماده دخالت نظامى در سوريه بدون موافقت 
گسترده بين المللى هستند، آسان خواهد كرد. 
بتواند  دارد  انتظار  اسرائيل  ديگر  عبارت  به 
هم  فعاليت  براى  جايى  به  تبديل  را  سوريه 
زمان نظام سوريه و مخالفانش شبيه آن چه 

در لبنان شاهد است، كند.»
اين روزنامه نگار اسرائيلى هشدار مى دهد كه 
هر گونه دخالت اسرائيل در تحوالت سوريه 
دخالت  مشروعيت  نيز  اهللا  حزب  و  ايران  به 
در اين كشور را مى دهد و حتى ممكن است 
جبهه اى ديگر را اين بار از جانب جبهه لبنان 

بگشايد.

از  نقل  به  هاآرتص  روزنامه  رابطه  همين  در 
كلنل امريكايى لورانس ويلكرسون، مدير دفتر 
امريكا  اسبق  خارجه  امور  وزير  پاول،  كالين 
كه  نويسد  مى   2005 تا   2002 هاى  سال  در 
اين اسرائيل بود كه در سوريه سالح شيميايى 
استفاده كرد تا تقصير آن را به گردن دولت 

سوريه بيندازد و حكومت اسد را بدنام كند..

اين  كه  كند  مى  تاكيد  امريكايى  كلنل  اين 
دارد  خود  بر  را  خونريز“  نام ”پرچم  عمليات 
هاى  درگيرى  از  كه  است  اصالحاتى  كه 
ارتكاب  معناى  به  كه  شده  استخراج  دريايى 
عملى گمراه كننده است كه مى تواند مسئوليت 

عمليات نظامى را متوجه دشمن كند.

ويلكرسون  از  نقل  به  همچنين  روزنامه  اين 
مى  صحبت  كارنت  امريكايى  شبكه  با  كه 
كرد و اخيرا شبكه الجزيره نيز آن را منتشر 
امروز  كه  «دولتى  نويسد:  مى  همچنين  كرد، 
است  دولتى  كند،  مى  حكومت  اسرائيل  بر 
ژئو   زمينه  در  خود  از  مراقبت  توانايى  كه 
داليل  ندارد.  را  سياسى  ژئو  و  استراتژيك 
دارد.  وجود  مدعا  اين  اثبات  براى  بسيارى 
مثال زمانى كه باراك اوباما، رئيس جمهورى 
وزير  نخست  نتانياهو،  بنيامين  به  امريكا 
اسرائيل گفت كه با آنكارا مذاكره كن تا خودت 
خارج  شدى  آن  دچار  كه  انزوايى  اين  از  را 
به تماس تلفنى نخست وزير  كنى.» اشاره او 
طيب  رجب  تركيه،  وزير  نخست  با  اسرائيل 
اردوغان است كه گفته شد به توصيه باراك 

اوباما انجام شد.  
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عبا شكالتى ها مى برند يا 
كت شلوارى ها؟

مهدى جليلى

در سوى ديگر مبارزات انتخاباتى جريان اصالح طلب 
منتسب به «سيد محمد خاتمى» رئيس جمهورى پيشين 

ايران قرار دارد كه بر خالف دوره هاى قبل اين دوره 
كند؛  مى  شركت  انتخاباتى  مباحث  در  كمترى  رمق  با 
تا امروز درباره حضور حدود 6 نامزد از اين جريان 
در انتخابات رياست جمهورى گمانه زنى هايى مطرح 
خاتمى  شخص  حضور  آنها  مهمترين  كه  است  شده 
سكوت  با  امروز  تا  كه  حضورى  است؛  انتخابات  در 
خاتمى همراه بوده و هنوز موضعى رسمى درباره آن 

اعالم نشده است.
نامزدى  كه  دارند  اعتقاد  اما  خاتمى  تفكر  به  نزديكان 

خاتمى در انتخابات معقول نيس.

و  فيلسوف  هاى  شلوارى  و  كت  گانه؛  سه  ائتالف 
ديپلمات و مدير

باقر  محمد  و  واليتى  اكبر  على  عادل،  حداد  غالمعلى 
ها  مدت  از  كه  هستند  اصولگرايانى  جمله  از  قاليباف 
مطرح  انتخابات  احتمالى  نامزدهاى  عنوان  به  پيش 
بودند؛ چهره هايى كه خبر ائتالف آنها براى انتخابات 
حاميان  حتى  و  سياسى  تحليلگران  به  بزرگى  شوك 

خود اين چهره ها وارد كرد.

ائتالف اين سه چهره و اعالم اينكه تنها يك نفر از ميان 
آنان نامزد انتخابات خواهد بود؛ در حالى مطرح شد 
كه از سويى عده اى از اصولگرايان سن و سال دار و 
محافظه كار به دنبال ترغيب واليتى براى حضور در 
انتخابات بودند؛ از سوى ديگر گروه هايى مانند جبهه 
انتخابات  در  عادل  حداد  حضور  دنبال  به  پايدارى 
بودند و نامزد شدن محمدباقر قاليباف نيز از مدت ها 

پيش دهان به دهان در ميان مردم مى چرخيد.

ائتالف پنج نفره؛ گعده وزراى معزول با نواب رئيس 
مجلس

براى  را  خود  كه  اصولگرايى  هاى  چهره  ميان  در 
انتخابات آماده مى كردند؛ ائتالفى پنج گانه شكل گرفت 
كه همه اعضاى آن قبال اعالم كرده بودند به هيچ وجه 
ائتالف 5گانه  كشيد.  نخواهند  كنار  انتخابات  بازى  از 
«محمدرضا  و  ابوترابى»  حسن  «محمد  گعده  حاصل 
باهنر» نايب رئيس اول و دوم مجلس فعلى، «منوچهر 
شده  عزل  وزراى  پورمحمدى»  «مصطفى  و  متكى» 
سياستمدار  اسحاق»  آل  «يحيى  و  نژاد  احمدى  دولت 

كهنه كار اصولگرا بود.

ائتالف اين 5 سياستمدار كه ورود هر يك از آنها به 

بازى انتخابات با بحث هاى فراوانى همراه بود؛ عالمت 
تعجبى را در ذهن تحليلگران سياسى بوجود آورد كه 
براستى هدف اين افراد از مطرح كردن نام خود براى 
و  است  بوده  چه  جمهورى  رياست  انتخابات  نامزدى 
به  افراد  اين  جنجالى،  حضورهاى  اعالم  از  بعد  چرا 
كه  ائتالفى  كردند؛  ائتالف  تشكيل  به  اقدام  سرعت 
مى  دهد،  مى  نشان  آن  دهنده  تشكيل  سياسى  مبناى 

توانست با ائتالف سه گانه به وحدت برسد.

اصولگرايانى با پسوند و غيره

عالوه بر چهره هايى كه در ميان ائتالف ها و جريان 
شود؛  مى  صحبت  آنان  حضور  از  اصولگرايى  هاى 
چندين چهره مستقل اصولگرا نيز وجود دارند كه يا تا 
به امروز درباره نامزدى خود اعالم نظر قطعى كرده 
گمانه  آنها  احتمالى  حضور  باب  در  ديگران  يا  و  اند 

زنى مى كنند.

حسن  چمران،  مهدى  فالحيان،  على  رضايى،  محسن 
اكبر  على  الريجانى،  على  نهاونديان،  محمد  سبحانى، 
ناطق نورى و على رضا زاكانى چهره هاى اصولگرايى 
هستند كه بحث بر سر آمدن يا نيامدن آنها در محافل 
سياسى ادامه دارد و بسيارى معتقدند، بودن يا نبودن 
اين چهره ها در بازى انتخابات مى تواند بر تشتت يا 

وحدت اصولگرايان مؤثر باشد.

جبهه پايدارى؛ جوان ها را هم بازى بدهيم
در  كه  پايدارى  جبهه  دهد،  مى  نشان  ها  زنى  گمانه 
سران  به  انتقادات  برخى  واسطه  به  اخير  هاى  سال 
موارد  برخى  در  و  شده  معروف  اصولگرايى  جريان 
متهم  نيز  اصولگرايان  عليه  آفرينى  جنجال  به  حتى 
شده است؛ با سه نامزد احتمالى در جريان انتخابات 

شركت خواهد كرد.
كامران باقرى لنكرانى، سعيد جليلى و پرويز فتاح سه 
نامزد احتمالى اين جريان هستند كه بنابر برخى اخبار 
با آيت اهللا مصباح يزدى نيز ديدارهايى داشته اند؛ البته 
گمانه زنى هايى نيز مبنى بر حمايت اين طيف از حداد 
عادل در صورت قطعى شدن حضور وى در انتخابات 

مطرح مى شود.

دولتى ها؛ از اسفنديار تا الهام
حضور  احتمال  كه  دهم  دولت  احتمالى  نامزدهاى 
جمهورى  رياست  آتى  انتخابات  در  آنها  معرفى  و 
جريان  اين  هاى  چهره  ترين  پرحاشيه  بايد  رود،  مى 
جريان  به  منتسب  هاى  چهره  ميان  در  كرد.  معرفى 
احمدى نژاد نام افرادى مانند اسفنديار رحيم مشايى، 
على  بابايى،  حاجى  حميدرضا  رحيمى،  محمدرضا 
اكبر  على  كرمانى،  احمدزاده  بقايى؛  حميد  نيكزاد، 

صالحى و غالمحسين الهام ديده مى شود.
نام برخى از اين چهره ها در حالى براى حضور در 
رقيبان  ساير  سوى  از  كه  شود  مى  مطرح  انتخابات 
خود در جريان اصولگرايى به انحراف از اصول متهم 
شده اند و در ماه هاى اخير حواشى فراوانى پيرامون 

اين افراد شكل گرفته است.

تى هاى ميانه رو؛ هاشمى يا روحانى؟
آخرين جريان از يك طيف سياسى كه نه اصولگراست 
آيت  به  وابسته  جريان  توان  مى  را  طلب  اصالح  نه 
برخى  ميان  در  هم  هنوز  كه  دانست  هاشمى  اهللا 
اين  از  تاكنون  دارد.  طرفدارانى  سنتى  اصولگرايان 
جريان تنها «حسن روحانى» كه نام او با نام مذاكرات 
اتمى گره خورده است، بصورت رسمى براى حضور 
در انتخابات اعالم موضع كرده است؛حضور روحانى 
تحليلگران  از  بسيارى  كه  است  شده  اعالم  حالى  در 

رفسنجانى  هاشمى  حضور  درباره  هايى  زنى  گمانه 
به  او  ورود  معتقدند  و  كنند  مى  مطرح  انتخابات  در 
تغيير  را  موجود  سياسى  معادالت  انتخابات،  عرصه 

خواهد داد.
اما در ميان همين اصولگرايان هستند افرادى كه مى 

گويند نيامدن هاشمى بهتر از آمدن است.

اصالح طلبان؛ ساكت و پراكنده
بر خالف چند دوره گذشته انتخابات رياست جمهورى 
عرصه  در  جدى  حضورى  اصالحات  جريان  كه 
اصولگرايان  رقيب  ترين  اصلى  و  داشت  انتخابات 
شمار  به  كشور  در  سنتى  راست  جريان  همان  يا 
جريان  اين  امروز  به  تا  و  دوره  اين  در  رفت؛  مى 
حضورى جدى از خود به نمايش نگذاشته است و تنها 
محمدرضا عارف و مصطفى كواكبيان از حضور در 
نتوانسته  نيز  آنان  هردو  كه  اند  گفته  سخن  انتخابات 
اند اجماع كلى اصالح طلبان را به همراه داشته باشند.

مبنى  شايعاتى  كه  خاتمى  محمد  سيد  ديگر  سوى  از 
است؛  شده  مطرح  انتخابات  در  او  حضور  احتمال  بر 
داده  ترجيح  و  نداده  سخنان  اين  به  پاسخى  تاكنون 
است روزهاى منتهى به انتخابات را باسكوت بگذراند. 
از ميان جريان اصالحات اخبارى از حضور احتمالى 
محمدرضا عارف، محمدعلى نجفى و مسعود پزشكيان 
اصالح  تاكنون  كه  اخبارى  رسد،  مى  گوش  به  نيز 
طلبان بصورت قطعى درباره آن اظهار نظر نكرده اند.

مستقل هايى كه با پرچم خودشان مى آيند
نامزدهاى  عنوان  به  آنها  نام  كه  افرادى  ميان  در 
احتمالى انتخابات شنيده مى شود؛ چند نفرى هستند 
شناخته  سياسى  هاى  جريان  درون  در  را  خود  كه 
شده كشور قرار نمى دهند و سعى در معرفى شدن به 
عنوان نامزد مستقل انتخابات دارند؛ در اين ميان مى 
محمد  خرازى،  محمدباقر  سيد  چون  افرادى  به  توان 
دو  كه  كرد  اشاره  شريعتمدارى  محمد  و  كيا  سعيدى 
نفر آخر اين ليست يعنى سعيدى كيا و شريعتمدارى 

از وزراى دولت هاى پيشين هستند.
برگرفته از سايت خبرآنالين



 جمعه 20  ارديبهشت ماه 1392 -  شماره 295هفته نامه پرشين88
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk انديشه اقتصاد

راى چينى ها به 
برندهاى خارجى

مترجم: شادى آذرى

عليه  تهديد  بزرگ ترين  مى رفت  انتظار 
رقباى  خودروساز،  باسابقه  شركت هاى 
اهداف  با  هندى  رقيب  معدودى  (و  چينى 
بين المللى) باشند؛ اما تاكنون چنين چيزى به 

وقوع نپيوسته است. 
مصوب  پكن  دولت  برنامه هاى  اساس  بر   
در  چينى  توليدكننده  سه  يا  دو  سال 1994، 
سطح جهانى بايد با جنرال موتورز و تويوتا 
رقابت تنگاتنگ داشته باشند اما چنين چيزى 
چين  داخلى  بازار  رونق  با  است.  نداده  رخ 
برندهاى داخلى تا حدود زيادى به كنار رانده 
برندهاى  خواستار  مشترى ها  چون  شدند؛ 

خارجى هستند.
خود  كار  چينى  خودروساز  شركت هاى 
شركاى  با  مشترك  سرمايه گذارى  از  را 
خارجى شروع كردند و دولت چين اميدوار 
در  خودروهايى  ساخت  يادگيرى  با  بود 
توسط  جهانى،  استاندارد  اندازه هاى  و  حد 
خارجى  شركت هاى  اين  چينى،  شركت هاى 
در  اما  شد.  خواهند  رانده  كنار  زودى  به 
وابسته  شدت  به  داخلى  شركت هاى  عوض 
به شركاى خارجى خود باقى ماندند، آن هم 
در همه زمينه ها از دانش فنى گرفته تا فنون 
بازاريابى. يكى از وزراى صنعت كشورهاى 
خارجى در اين مورد چنين گفته است: «نقش 
افيون  مانند  خارجى  سرمايه گذارى  در  ما 

است.»
بازار  مورد  در  برنشتاين  مطالعه  اساس  بر 
اين  خيابان هاى  اكنون  هم  چين،  خودروى 
آمريكايى،  خودروهاى  از  مملو  كشور 
كه  هستند  جنوبى  كره  و  ژاپنى  اروپايى، 
اغلب آنها با سرمايه گذارى مشترك در چين 
توليد شده اند. سهم بازار از برندهاى چينى 
حدود 30  از  و  است  كاهش  به  رو  همچنان 
درصد در سال 2009 به كمتر از 26 درصد 
محبوب ترين  رسيد.   2012 سال  پايان  تا 
فورد  گذشته  سال  در  چين  خودروى 
محبوب  خودروى  ده  مابقى  و  بود  فوكوس 
متشكل از چهار مدل فولكس واگن، سه مدل 
جنرال موتورز و دو مدل هيوندايى بود. اگر 
خودروهاى  چينى  شركت هاى  بزرگ ترين 
به  مى توانستند  مى كردند،  توليد  را  خود 
اغلب  اما  يابند؛  دست  جهانى  توليد  حجم 
شركاى  هدايت  با  را  خارجى  برندهاى  آنها 

خارجى خود توليد مى كنند.

معتبر  چينى  خودروى  دو  برنشتاين  تحليل 
را مورد بررسى قرار داده است: يك سدان 
شركت  از  اس يو وى  يك  و  جيلى  شركت  از 
گريت وال (ديوار بزرگ). اين دو خودرو براى 
تست جاده اى و آسيب پذيرى به اروپا برده 
ساخت  كيفيت  متخصص  مهندسان  و  شدند 
به  گرچه  دادند.  قرار  بررسى  مورد  را  آنها 
برخى  در  چينى  شركت هاى  مى رسد  نظر 
داشته اند،  پيشرفت  بدنه  همچون  زمينه ها  از 
بد  آنها  قطعات  كردن  سرهم  مجموع  در  اما 
نيستند.  لذت بخش  رانندگى  براى  و  است 
كه  بود  كرده  نتيجه گيرى  چنين  مطالعه  اين 
چين هنوز پنج تا ده سال با ساخت مستقل 
فاصله  جهانى  استانداردهاى  با  خودرويى 
توسط  تازگى  به  كه  نظرسنجى  يك  دارد. 
شده  انجام  مك كينزى  مشاوره اى  شركت 
است، نشان مى دهد كه خريداران خودروى 

چينى نيز همين طور فكر مى كنند.
خود  تا  هستند  تقال  در  چينى  توليدكنندگان 
پول  مجبورند  اما  برسانند،  سطح  آن  به  را 
زيادى را براى گرفتن مشاوره از مهندسان 
صرف  خارجى  مشاوره اى  شركت  هاى  و 
دستمزدهايى  شركت ها  اين  از  برخى  كنند. 
پرداخت  دالر   500/000 ساالنه  بر  بالغ 
داخل  به  را  خارجى  متخصصان  تا  مى كنند 
اما  شرايطى  چنين  در  كنند.  منتقل  كشور 
پايه اى  تحقيقات  صرف  را  زيادى  پول  آنان 
طور  به  كه  معناست  آن  به  اين  و  نمى كنند 
قطعه سازان  يا  توليدكنندگان  به  روزافزون 

خارجى وابسته خواهند بود. 
خارجى  شركت هاى  كه  چينى  شركت  دو 
كرده اند،  خريدارى  را  مفيد  فناورى  داراى 

اولى  كه  هستند  جيلى  و   SAIC شركت هاى 
و  كرده  خريدارى  را  بريتانيا  روور  گروه 
اما  است.  خريده  را  سوئد  ولووى  دومى 
اين دو شركت هنوز پس از خريد خود چيز 

زيادى براى نمايش عرضه نكرده اند.
طرح اوليه آنها با شكست مواجه شده است و 
دولت چين به تازگى خودروسازان خارجى 
«برندهاى  تا  است  گذاشته  فشار  تحت  را 
در  را  مشترك»  سرمايه گذارى  جديد 
توليد  خود  داخلى  شركاى  با  سرمايه گذارى 
كنند به اين اميد كه شركت هاى داخلى را از 
فناورى و سبك خارجى ها مستقل سازند. اما 
توليد كنندگان  نه  و  خارجى  توليدكنندگان  نه 
چينى تمايلى به اين كار نشان نمى دهند و اين 
سياست تنها بر وابستگى شركت هاى داخلى 

به خارجيان افزوده است. 
در  هوا  آلودگى  تشديد  شرايطى،  چنين  در 
است  ساخته  وادار  را  دولت  چين  شهرهاى 
سبك  به  سختگيرانه اى  محدوديت هاى  تا 
كند.  وضع  آالينده  گازهاى  بر  غربى ها 
فاصله  تا  شد  خواهد  باعث  موضوع  اين 
و  خارجى  شركت هاى  بين  تكنولوژيك 
چون  شود؛  بيشتر  داخلى  توليدكنندگان 
خود  داخلى  بازارهاى  در  تاكنون  خارجى ها 
با  خودروهايى  زمينه  در  زيادى  كارهاى 

آاليندگى پايين انجام داده اند.
برخى اين نگرانى را دارند كه دولت چين به 
و  بزند  نامطلوبى  اقدامات  به  دست  زودى 
تا  سازد  مجبور  را  خارجى  خودروسازان 
فن آورى هاى بيشترى را در اختيار شركاى 
چينى خود قرار دهند و سهم كمترى از عوايد 
اما  باشند.  داشته  مشترك  سرمايه گذارى 
خاوير موسكت از شركت بى سى جى بر اين 
باور است كه چين سرانجام خواهد پذيرفت 
با  خارجى  قدرتمند  صنعت  است  بهتر  كه 
باشد  داشته  باالتر  دستمزد  داراى  مشاغل 
غيررقابتى  شركت هاى  به  را  خود  اينكه  تا 
داخلى محتاج كند. بنا به پيش بينى او، گرچه 
اعالم  رسمى  طور  به  سياست  تغيير  اين 

نخواهد شد، اما قابل توجه خواهد بود.
توليدكنندگان  دهد،  رخ  اتفاق  اين  اگر  حتى 
غربى هنوز انتظار دارند روزى فرا مى رسد 
رقابت  قابل  چينى  رقيب  چند  كم  دست  كه 
فيات  شركت  از  مارچيونه  مى يابند.  ظهور 
نگرانى  آنها  بابت  هميشه  «من  مى گويد: 

دارم.»

بازار  كه  كنند  تالش  شركت هايى  چنين  اگر 
مازاد  و  دهند  اختصاص  خود  به  را  داخلى 
مبارزه  مى توانند  كنند،  صادر  را  خود  توليد 
راه  به  انبوه  توليدات  بازار  در  را  خوبى 
خارجى  غول هاى  هنگفت  سود  و  بيندازند 

بازار را فرو ببلعند.
تعداد  كاهش  درباره  بارها  چين  دولت 
آورده  ميان  به  سخن  خودروساز   100
يا  مالكيت  تحت  آنها  از  بسيارى  اما  است، 
شهرها  قدرتمند  دولت هاى  مالى  كمك هاى 
در  گوششان  كه  هستند  استان هايشان  و 
ناشنواست.  پيشنهادهايى  چنين  برابر 
در  يافته اند:  ظهور  هم  تازه واردهايى  حتى 
ماه  در  كه  ژنو  موتورى  وسايل  نمايشگاه 
با  كوروس  چينى  شركت  شد،  برپا  مارس 
زيباى  خودروهاى  از  نمونه هايى  نمايش 
حاصل  شركت  اين  كرد.  برپا  جنجالى  خود 
يك سرمايه گذارى مشترك بين چرى – يك 
خودروساز بخش خصوصى چين – و آيدان 
اوفر- يك غول كشتى سازى اسرائيلى است. 
اين شركت در حال ساخت يك كارخانه در 
چانگشو  نام  به  شانگهاى  نزديك  شهرى 
دريافت  كمك  هم  دولت  از  آن  براى  و  است 
كارخانه  اين  توليد  اوليه  ظرفيت  مى كند. 
150.000 دستگاه است. قرار است كوروس 
7/2 ميليارد دالر سرمايه ايجاد كند و آقاى 
اوفر 50 درصد سهام آن را در اختيار داشته 

باشد.
«هميشه  كه  دارد  تاكيد  مساله  اين  بر  او 
فضا براى برندهاى جديد وجود دارد.» وى 
كشتى سازى  كار  و  كسب  در  كه  مى گويد 
كه  است  كرده  عادت  موضوع  اين  به  كامال 
براى رسيدن به سود ده سال صبر كند. اما 
او احتماال مى داند كه براى موفقيت در بازار 
چين دست كم بايد به مشتريان اروپايى كه 
از  برخى  مى كنند  تعيين  را  بازار  تمايالت 

خودروهايش را بفروشد.

رونق جهانى خودروهاى 
لوكس ادامه مى يابد؟

مترجم: رفيعه هراتى

پيش  ركود  سومين  سمت  به  است  ممكن  بريتانيا  اقتصاد 
است  مدت ها  ركود  انگليسى  خودروهاى  مورد  در  اما  برود، 
لندرور  جگوار  فروش  گذشته  سال  است.  رسيده  پايان  به  كه 
30 درصد بيشتر از سال قبل از آن بود. طى دو سال گذشته 
جگوار لندرور 9 هزار نفر را استخدام كرده و به تازگى تصميم 
گرفته اندازه كارخانه موتورسازى خود را كه در ميدلندز غربى 

درحال ساخت است، دو برابر كند. 
شركت رولز- رويس نيز كه سال گذشته ركورد فروش 3575 
اين  است.  شانس  روى  شكست،  را  لوكس  فوق  خودروى 
جديد  ريث  خودروى  از  ژنو  خودروى  نمايشگاه  در  شركت 
جوانان  براى  كوپه  مدل  يك  خودرو  اين  كرد.  رونمايى  خود 
خوش گذران به قيمت دست كم 245 هزار يورو(320 هزار دالر) 

است. شركت بنتلى، كه ليموزين جديد فاليينگ اسپور خود را در 
نمايشگاه ژنو معرفى كرد، در سال گذشته با 24 درصد رشد 

فروش روبه رو شد. 
رولز-رويس  هند،  تاتاى  گروه  توسط  جگوارلندرور  اكنون 
شده اند،  خريدارى  فولكس واگن  توسط  بنتلى  و  بى ام و  توسط 
آنها  انگليسى  ذات  به  خودروها  اين  براى  تقاضا  وجود  اين  با 
بى ام و،  خودروهاى  موفقيت  مشابه،  طور  به  است.  مربوط 
اقتصادهاى  و  ثروتمند  كشورهاى  در  آئودى  و  مرسدس 
نوظهور به سبك آلمانى و مهندسى بسيار دقيق آنها برمى گردد.

خودروى  بازار  عمده  بخش  و  لوكس  خودروهاى  بين  تفاوت 
عملياتى  سود  تازگى  به  بى ام و  شركت  است.  چشمگير  اروپا 
خودرو  هر  فروش  ازاى  در  دالر)   5200) يورو  هزار   4 حدود 
در  جى ام،  اروپايى  شاخه  اوپل،  شركت  اما  است،  كرده  كسب 

ازاى هر خودرو 1500 يورو ضرر كرده است.
به نظر مى رسد رونق جهانى خودروهاى گرانبها ادامه خواهد 
يافت. تورستن مولر اوتووس، رييس رولز-رويس مى گويد: «از 
يك مساله مى توان اطمينان داشت. شاهد ثروتمندان بيشترى در 
جهان خواهيم بود.» گروه افراد داراى ثروت خالص فوق العاده 
باال، كه مشتريان او از اين گروه هستند، در سال هاى پيش رو 
ساالنه 3 تا 5 درصد افزايش خواهد يافت. در شرق آسيا، كه 
فروش به سرعت درحال رشد است، اين مساله محتمل تر است. 
مركز  توسط  كه  خودرو  صنعت  مديران  از  بررسى  يك  در 
مديران  است،  شده  انجام  جهان  سراسر  در  كى پى ام جى 
كشورهاى ثروتمند مى گويند مشتريان مدل هاى كوچك و سبز 
كاهش يافته است، اما مديران كشورهاى بريك (برزيل، روسيه، 
مدل هاى  خواهان  خريداران  كه  داده اند  گزارش  چين)  و  هند 
اين  بهاى  پرداخت  به  قادر  فعال  كه  كسانى  هستند.حتى  لوكس 
خودروها نيستند، در انتظار روزى هستند كه بتوانند اين گونه 
خودروها را خريدارى كنند. فروش خودرو بسيار ارزان قيمت 
ترجيح  هندى  خريداران  زيرا  است،  نبوده  خوب  چندان  تاتا 
مى دهند با خودروى فقرا رانندگى نكنند. نظرسنجى انجام شده 
از  پس  داد  نشان  چينى  مشتريان  از  مك كينزى  شركت  توسط 
لوكس  خودروهاى  خريد  خودنمايى،  انگيزه  كردن  فروكش 
خارجى افت كرده است. برخى از پاسخگويان مى گويند داشتن 
خودرويى مناسب مانند كارت ويزيتى است كه شركاى تجارى 
را تحت تاثير قرار مى دهد. بسيارى خريد خودروهاى تجملى را 
كشيدن  رخ  به  براى  مساله اى  نه  مى دانند  لذتبخش  زياده روى 
نيز  رولز-رويس  خريداران  اوتووس  مولر  گفته  به  ديگران. 
همين نظر را دارند. آنها عالقه چندانى به ظاهر بيرونى ندارند و 

بيشتر به راحتى اهميت مى دهند.
طور  به  گذشته  دهه  طى  لوكس  خودروهاى  بازار  چين  در 
در شرايطى  داشته است. اين  درصد رشد  متوسط ساالنه 36 
 26 رشد  با  ساالنه  كشور  اين  خودروى  بازار  كل  كه  است 
سال  چند  در  اينكه  وجود  با  است.  شده  رو  به  رو  درصدى 
پيش بينى  مك كينزى  شركت  است،  شده  كند  رشد  اين  گذشته 
مى كند بازار خودروهاى گرانبها تا سال 2020 به طور متوسط 
بازار  كل  كه  حالى  در  كرد،  خواهد  رشد  درصد   12 ساالنه 
چين  زمان  آن  تا  داشت.  خواهد  رشد  درصد  حدود 8  خودرو 

بزرگ ترين بازار براى خودروهاى لوكس خواهد بود. 
تنها خريداران چينى نيستند كه به خودروهاى لوكس عالقمند 
اين  مى گويد:  جگوارلندرور  فروش  مدير  پوهام،  فيل  هستند. 
گرانبها  خودروهاى  جهانى  بازار  مى كند  پيش بينى  شركت 
شركت  يافت.  خواهد  افزايش  درصد  تا 45  آينده  سال  ده  طى 
بازارهاى  به  و  بريكس  كشورهاى  از  فراتر  به  جگوارلندرور 
كشورهاى پرجمعيت مكزيك،اندونزى، كره جنوبى و تركيه چشم 
دوخته است. زيرا طبقه متوسط اين كشورها در حال افزايش 
به  اس يو وى،  رنجرور  ويژه  به  شركت  اين  خودروهاى  است. 
گروه «كاالهاى وبلن» پيوسته اند. كاالهاى وبلن كاالهايى هستند 
(واژه  مى شود.  بيشتر  آنها  براى  تقاضا  قيمت،  افزايش  با  كه 

وبلن از نام تورستين وبلن، جامعه شناسى كه اين مفهوم را در 
سال 1899 ابداع كرد، گرفته شده است). ظاهر خشن اولين مدل 

رنجرور در دهه 1970 براى كشاورزان مناسب بود. 
اما آخرين مدل اين خودرو با طراحى صيقلى،تودوزى مخملى، 
بدنه آلومينيومى با تكنولوژى باال و عملكرد فوق العاده مناسب 
 71 بين  خودرو  اين  قيمت هاى  محدوده  است.  مشترى  هرنوع 

هزار پوند(109000 دالر) تا بيش از 100 هزار پوند است. 
خودروهاى  بازار  در  موفقيت  كليد  مى گويد  اوتووس  مولر 
درباره  دارند  دوست  مصرف كنندگان  كه  است  اين  لوكس 
كااليى كه خريدارى كرده اند داستان هاى جالبى براى دوستان، 
به  برندى  براى  كنند.  تعريف  تجارى شان  شركاى  و  خانواده 
از  يكى  نمى كند.  ايجاد  مشكلى  مساله  اين  رولز-رويس،  قدمت 
داستان هايى كه در باره اين شركت گفته مى شود اين است كه 
در  هنوز  است  كرده  توليد  تاكنون  كه  خودروهايى  سه چهارم 
خيابان ها هستند. به گفته مولر اوتووس« اين يك سرمايه گذارى 

هوشمندانه است». 
شركت  حتى  است.  دشوار  پرمنفعت  بازار  اين  به  ورود  اما 
جنگ  از  پيش  لوكس  فوق  برند  مايباخ،  احياى  در  مرسدس 
جهانى، ناكام مانده است. شركت آئودى بعد از سه دهه بهبود 
مستمر و بازاريابى ماهرانه براى مدل وى دبليو خود، توانست 
به سطح مطلوب كنونى دست يابد. سه خودروساز بزرگ ژاپنى 
توليد  را  خود  گرانبهاى  برندهاى  تا  كرده اند  بسيارى  تالش 
از  ليچ  نرسيده اند.  اروپايى  معتبر  مدل هاى  به  هنوز  اما  كنند، 
شركت كى پى ام جى معتقد است مى توان روى سليقه آن دسته 
از مشتريان آسيايى كه طراحى آلمانى يا انگليسى را نمى پسندند 
چندان  مساله  اين  از  مك كينزى  شركت  از  كاس  اما  كرد،  كار 
مطمئن نيست. او مى گويد: سليقه مصرف كنندگان چينى روز به 
روز غربى مى شود و آنها براى تاريخ طوالنى و برند مدل هاى 

لوكس اروپايى ارزش قائل مى شوند. 
برخى از خودروسازان اروپايى داراى مشكل، همچون پژو و 
اوپل، درتالشند براى بازگشت به سودهى مدل هاى لوكس نيز 
خواستار  روسيه،  رييس جمهورى  پوتين،  والديمير  كنند.  توليد 
شركت  است.  شده  شوروى  عصر  لوكس  برندهاى  احياى 
كوروس،خودروساز جديد چينى، نيز قصد دارد نام خود را به 

عنوان يك برند توليدكننده خودروهاى گرانبها ثبت كند. 
گرچه  كنند.  عجله  بايد  همگى  شركت ها  اين  مى گويد  كاس 
وفادارى به برند در اقتصادهاى نوظهور به شدت غرب نيست، 
اما اين مساله رو به رشد است و احتماال گرفتن سهمى از بازار 

براى برندهاى جديد دشوارتر خواهد شد. 
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

خطوط  ايران،  عليه  آمريكا  جديد  هاى  تحريم  اعمال  آستانه  در     
كشتيرانى تانكرى خارجى در حال قطع روابط تجارى با ايران هستند 
مشكالت  با  دريايى  تجارت  در  اسالمى  جمهورى  ترتيب  اين  به  و 

بيشترى مواجه مى شود.
اين در حالى است كه اقتصاد ايران هم اكنون نيز پيامد هاى تحريم 
هايى را متحمل مى شود كه آمريكا و متحدانش عليه برنامه هاى هسته 
اى جمهورى اسالمى، اعمال مى كنند. گزارش ها حاكى از آن است كه 
از اواخر سال 2011، تا كنون ريال به عنوان پول رايج در ايران ، دو 
سوم ارزش خود را از دست داده و نرخ بيكارى و تورم افزايش يافته 
ايران  در  وارداتى  محصوالت  از  بسيارى  رويترز،  گزارش  است.به 

بنادر  به  ها  كانتينر  توسط   ، مصرفى  كاالهاى  و  غذايى  مواد  شامل 
ايران مى رسند. كانتينر هايى كه عمدتا از امارات متحده عربى راهى 
ايران مى شوند. اما به موجب تحريم هاى جديد آمريكا كه از نخستين 
روز ماه جوالى اعمال مى شوند، بخش هاى مديريت انرژى و بنادر، 
گيرند.  مى  قرار  سياه  فهرست  در  ايران  كشتيرانى  و  سازى  كشتى 
هرچند اين تحريم ها معافيت هايى را در مورد مواد غذايى، دارو و 
با  خارجى  هاى  شركت  اما  شود  مى  شامل  بشردوستانه  هاى  كمك 

توجه به نگرانى هاى موجود در حال قطع رابطه با ايران هستند.

در  كه  نيز  عرب  يونايتد  كشتيرانى  شركت  كه  است  حالى  در  اين 
ماه  دارد،  قرار  كانتينرى  خدمات  زمينه  در  برتر  شركت  فهرست 20 
گذشته اعالم كرد تمامى خدمات خود به ايران را متوقف مى كند.اين 
با  ايران  با  تجارت  راه  در  موجود  هاى  دشوارى  به  همچنين  شركت 

توجه به تحريم هايى اعمالى، اشاره كرده است.

جوالى  ماه  روز  نخستين  از  كه  آمريكا  جديد  هاى  تحريم  موجب  به 
اعمال مى شوند، بخش هاى مديريت انرژى و بنادر، كشتى سازى و 
كشتيرانى ايران در فهرست سياه قرار مى گيرند. هرچند اين تحريم ها 
معافيت هايى را در مورد مواد غذايى، دارو و كمك هاى بشردوستانه 
هاى  نگرانى  به  توجه  با  خارجى  هاى  شركت  اما  شود  مى  شامل 

موجود در حال قطع رابطه با ايران هستند.
 

كه  كانتينرى  هاى  شركت  دارند  تاكيد  آمريكايى  مقامات  حال  اين  با 
كمك هاى بشردوستانه به ايران ارايه مى دهند، هدف تحريم ها قرار 
نمى گيرند. كارشناسان مى گويند: باوجود اين اظهارات، شركت هاى 
مثال  براى  بپذيرند.  را  ايران  با  تجارت  ريسك  خواهد  نمى  كانتينرى 
شركت كشتيرانى سيماتك دوبى اعالم كرده است كه در ماه ژوئن، 
ارائه خدمات به ايران را متوقف مى كند. اين شركت نيز تحريم هاى 

جديد آمريكا را دليل تصميم گيرى خود عنوان كرده است.  

اين در شرايطى است كه پيش از اين نيز تجارت محموله ها براى ايران 
با مشكالت عديده اى دست به گريبان بود. چرا كه اياالت متحده در 
در  بنادر  بزرگ  اپراتورهاى  از  يكى  كه  تايدواتر  شركت  سال 2011، 
ايران به شمار مى رود را در فهرست سياه قرار داد. اين شركت با 7 
موجب  ها  محدوديت  اين  داشت.  همكارى  عباس  بندر  شامل  ترمينال 
شد كه بزرگترين شركت كانتينرى جهان نيز در سال گذشته ميالدى 

به همكارى با ايران پايان دهد.

شركت هاى كانتينرى نمى خواهد ريسك تجارت با ايران را بپذيرند. 

براى مثال شركت كشتيرانى سيماتك دوبى اعالم كرده است كه در 
نيز  شركت  اين  كند.  مى  متوقف  را  ايران  به  خدمات  ارائه  ژوئن،  ماه 
تحريم هاى جديد آمريكا را دليل تصميم گيرى خود عنوان كرده است.

  به اين ترتيب پيش بينى مى شود صادرات هند به ايران نيز با آسيب 
ترانس  شركت  مقامات  از  يكى  از  نقل  به  رويترز  شود.  مواجه  جدى 
آسيا در هند مى نويسد كه اين شركت از ماه جوالى خدمات كانتينرى 
به ايران ارايه نمى دهد. از سوى ديگر سه شركت هندى ديگر نيز به 
طور محرمانه اعالم كرده اند كه از ماه جوالى به بعد ساماندهى اعزام 

كانتينرها به بنادر ايران بسيار سخت خواهد بود.  

اين در حالى است كه هند به عنوان دومين مشترى بزرگ نفت ايران 
پس از چين با توجه به تحريم هاى اقتصادى عليه ايران در پرداخت 
پول نفت خريدارى شده دچار مشكل شده و دو طرف توافق كرده اند 
بخشى از پول نفت از طريق صادرات هند به ايران پرداخت شود كه 
عمال با تحريم هاى جديد اين راه نيز با موانع زيادى روبرو خواهد 

بود.
به گزارش رويترز، با توجه به خوددارى شركت هاى كانتينرى هندى 
از خدمات دهى به ايران، شركت هايى نظير شركت كشتيرانى حافظ 
دريا باقى مى مانند كه واشينگتن آن را يك شركت پوششى توصيف 
هاى  تحريم  هدف  متحده،  اياالت  هاى  تحريم  بر  عالوه  و  كند  مى 

سازمان ملل و اتحاديه اروپا نيز قرار دارد.

به ياد داشته باشيد فقط از صرافــى هاى معتبر جهت 
نقل و انتقـال  پول خود استفــــاده نمائيد

تحريم هاى آمريكا از اول جوالى اعمال مى شوند

موانع تازه پيش روى 
تجارت دريايى ايران
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يك نامــــزدى ديگـر 
براى پى.دى.جيمز

پى.دى.جيمز، نويسنده مشهور بريتانيايى و خالق آثار جنايى در 
فهرست يك جايزه ادبى ديگر جاى گرفت.-

به نقل از بوك سلر، اين نويسنده كه براى خلق آثار جنايى متعدد، 
هواداران زيادى دارد، در ميان نامزدهاى دريافت جايزه كيتينگ 

جاى گرفت. 
آثار  حوزه  در  نقد  يا  اى  زندگينامه  هاى  كتاب  به  كه  جايزه  اين 
درباره  وگو  «گفت  براى  را  جيمز  خانم  گيرد،  مى  تعلق  جنايى 
داستان كارآگاهى» به عنوان نامزد اين جايزه انتخاب كرده است. 
كتابى  براى  مشترك  صورت  به  نيز  كانلى  جان  و  بورك  دكالن 
پنهان  هاى  براى «دفترچه  كوران  جان  و  براى»  عنوان «مرگ  با 
آگاتا كريستى » به اين فهرست راه يافته اند. برى فورشاو براى 
«آثار جنايى بريتانيا: يك دايره المعارف» و كريستوفر فولر براى 

«جوهر نامريى» نيز در اين فهرست حضور دارند. 
آخرين چهره اى كه براى دريافت اين جايزه نامزد شده ماكسيم 
جاكوبوفسكى است كه براى كتاب «به دنبال كارآگاهان» به اين 

فهرست راه يافته است. 
رمان  ها  سال  كه  شود  مى  اهدا  كيتينگ  هرى  نام  به  جايزه  اين 

نويس جنايى و منتقد تايمز بود و سال 2011 درگذشت. 

اين  كه  مطبوعات  در  جنايى  هاى  رمان  نقدنويسان  از  گروهى 
جايزه را راه اندازى كرده اند، نام برنده را از ميان اين فهرست به 

زودى اعالم خواهند كرد. 
پى.دى جيمز متولد 1920، بيش از 6 دهه فعاليت ادبى اش كتاب 
هاى متعددى منتشر كرده و خالق رمان هاى كارآگاهى مشهورى 
است كه يك پليس شاعر به نام آدام داگليش قهرمان آن هاست. 

بازگشت 1400 كتاب نادر به 
كاخ لمبرت لندن

 

به  گذرد،  مى  سرقتشان  از  سال  از 40  بيش  كه  نادرى  هاى  كتاب 
جايگاهشان در كاخ لمبرت لندن بازگشت داده شدند.-

 به نقل از گاردين، هزار و 400 عنوان كتاب نادر كه شامل يكى از 
چاپ ها اول «هنرى پنجم» شكسپير هم مى شود، به قصر لمبرت 

در لندن بازگشت داده شدند.
 

خبر سرقت اين كتاب ها در سال 1975 از سوى كتابدار اين كاخ 
منتشر شد. در آن زمان آمار دقيقى از كتاب هاى موجود در اين 
مجموعه وجود نداشت و مسووالن كتابخانه با توجه به جاى خالى 
تصور كرده بودند كه در نهايت 90 نسخه كتاب نادر و قديمى از 

اين مجموعه به سرقت رفته است. 

هاى  كتاب  اين  از  سرنخى  نشد  موفق  نيز  پليس  فاصله  اين  در 
دزديده شده به دست بياورد اما سرانجام اوايل سال پيش نامه اى 
از يكى از كاركنان سابق اين كتابخانه دريافت شد كه پيش از مرگ 
وى نوشته شده بود. او مسووالن كتابخانه را به محل نگهدارى اين 
كتاب ها راهنمايى كرد كه جايى نبود جز اتاق زير شيروانى خانه 

خودش. 

كارمندان كتابخانه كه به دنبال اين نامه راهى خانه اين مرد در لندن 
شدند، نه تنها 90 كتاب كه تعدادى خيلى بيشتر از آن كه تصور مى 
كردند، در اين خانه كتاب ديدند. در اين اتاق زيرشيروانى بيش از 
هزار و 400 نسخه كتاب نادر پيدا شد كه شامل نسخه هايى از كتاب 
هايى كه سال هاى اوايل 1600 آمريكا منتشر شده بود، كتابى كه 
در قرن شانزدهم درباره مارتين فرابيشار نوشته شده بود و كتابى 
از اواخر قرن شانزدهم درباره عمل جراحى در فرانسه كه تنها هفت 

نسخه از آن در جهان موجود است، بود. 

كه  آنجا  از  ها  كتاب  اين  از  برخى  گويند  مى  كتابخانه  مسووالن 
كند،  محو  ها  آن  روى  از  را  كتابخانه  عاليم  تا  كرده  سعى  سارق 
و 40  اند  شده  تعمير  ها  كتاب  درصد  تاكنون 10  اند.  ديده  آسيب 

درصدشان به كتابخانه آنالين قصر بازگردانده شده اند. 

«آمريكا»  كتاب  كه  حالى  در  و  باالست  خيلى  مجموعه  اين  قيمت 
كتاب  براى  باشد،  داشته  قيمت  دالر  هزار   230 از  بيش  تواند  مى 
آسيب  اما  است  شده  تعيين  قيمت  دالر  هزار  از 77  بيش  شكسپير 
هايى كه به كتاب ها وارد شده ارزش برخى از آن ها را كاهش داده 
از  درصد  تا 90  حتى  تواند  مى  اولش  صفحه  بدون  كتاب  و  است 

ارزشش را از دست بدهد.

اعالم نخستين نتايج بررسى ماجراى 
مرگ اسرار آميز پابلو نرودا

به  ابتال  دليل  به  نرودا  شده  اعالم  مختلف،  هاى  گزارش  بنابه 
در  و  بود  شده  بسترى  ماريا  سانتياگو  بيمارستان  در  سرطان 
روز 23 سپتامبر 1973 به دليل حمله قلبى درگذشت اما آزمايش 
هاى تكميلى براى كشف حقيقت سال ها پس از مرگش همچنان 

ادامه دارد.-
به نقل از آى بى تايمز، پس از 40 سال كه از مرگ او مى گذشت، 
شك هاى بسيارى در باره اين مرگ ايجاد شد و راننده او مانوئل 
آرايا اعالم كرد كه او به دليل تزريق ماده اى كشنده از دنيا رفت. 
اين شاعر در آن زمان در حال برنامه ريزى سفرى به مكزيك 
كند.  رهبرى  را  پينوشه  با  مقابله  نهضت  آنجا  از  بتواند  تا  بود 
گفته  آرايا  و  همسرش  به  نرودا  مرگش  از  قبل  ساعاتى  ظاهرا 
بود كه  دكتر آمپولى به سينه او تزريق كرد كه به او احساس 
ضعف شديدى وارد شد. شش ساعت بعد، او با يك حمله قلبى 

از دنيا رفت.
 

نتايج نبش قبر او تا به حال مشخص كرده اند كه او از سرطان 
مشخص  دقيقا  اينكه  براى  اما  برد  مى  رنج  پروستات  پيشرفته 
شود كه آيا او به خاطر تزريق مرگبار از دنيا رفته يا خير بايد 
نرودا  استخوان  هاى  نمونه  شوند.  انجام  بيشترى  هاى  آزمايش 

به آمريكا فرستاده شدند تا دليل مرگ او دقيقا مشخص شود. 

به  دكترها  از  يكى  اسم  شد،  برگزار  كه  خبرى  كنفرانس  طى  در 
نام دكتر پرايس، شك بيشترى را برانگيخت. بر اساس شهادت 
در  نرودا  به  رسيدگى  حين  در  هم  پرايس  دكتر  ديگر،  دكترهاى 
آنجا حضور داشت. همچنين مرگ نرودا به مرگ ريس جمهور 
اوداردو فرى مونتالوا تشبيه شد. هر دوى آن ها تحت شرايطى 
دكترها  اين  درگذشتند.  پزشكان  همان  نظر  تحت  برانگيز  شك 
افرادى هستند كه محكوم به قتل رييس جمهور سابق شيلى شده 

اند.

كالس هاى تحليل و بررسى تفصيلى تاريخ معاصر 
ايران توسط دكتر مجيد تفرشى در لندن

به گزارش پرشين  دكتر مجيد تفرشى، 
تاريخ نگار، محقق و سند پژوه، به مرور، 
تحليل، و بررسى تاريخ معاصر ايران از 
1890 تا 1979 ميالدى (از نهضت تنباكو 

تا انقالب 1357) مى پردازد. 
كالسهاى دكتر تفرشى از تاريخ 18 ماه 
مى، روزهاى شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد 

از ظهر در خانه فردوسى با حمايت خانه 
فرهنگى اميد  برگزار مى شود. عالقمندان 

مى توانند جهت ثبت نام با مركز خانه 
فرهنگى اميد  تماس حاصل فرمايند.
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زندگى نامه بزرگ علوى

ورق پاره هاى 
زنــــدان

نادر نينوايى

آقا بزرگ علوى نويسنده اى است كه ادبيات زندان و 
آغاز  ايران  داستانى  ادبيات  در  او  با  مهاجرت  ادبيات 

مى شود.
چند  از  متشكل  اى  مجموعه  كه  زندان  هاى  پاره  ورق 
بزرگ  هاى  نوشته  دست  حاصل  است  كوتاه  داستان 
 1320 تا   1316 هاى  سال  طى  قصر  زندان  در  علوى 

است.
قيمت  به  توانست  مى  قلم  و  كاغذ  از  استفاده  اگرچه 
اما  شود  تمام  رضاخانى  زندان  در  زندانى  زندگى 
”علوى“ حرف هايى داشت كه در برابر آنها زندگى را 

بى قيمت مى ديد.
حرف هايى كه بايد نوشته مى شد و تاريخ و وضعيتى 
كه بايد در قالب اثرى ادبى براى هميشه در تاريخ ايران 

جاودانه مى گرديد.
از همين جهت او در زندان بيكار ننشست،مى نوشت. 
گاهى روى كاغذ سيگار و گاهى روى پاكت هاى ميوه 
و شيرينى و نوشته ها را از طريق رابطين به خارج از 

زندان مى فرستاد.
علوى ”عفو عمومى“ را كه يكى از داستانهاى تاثيرگذار 
نامه  مجموعه  شكل  به  است  ايرانى  داستانى  ادبيات 

هاى يك زندانى دربند به همسرش نوشته است.
خاطر  به  فقط  كه  كند  باور  تواند  نمى  كه  زندانى  يك 
افكار آزادى خواهانه به 10 سال زندان محكوم شده، 
بيكار  كار  از  او  خواهى  آزادى  اين  سبب  به  همسرش 
شده و خودش بايد با زندانبان هايى كه او را دشمن 
كشور و شاهنشاه مى دانند و مى خواهند كه سر به 

تنش نباشند؛سروكله بزند.
داستان به بهترين شكل در قالب چند نامه دغدغه هاى 

سياسى  زندانى  براى  كه  عفو  واهى  اميد  از  را  زندانى 
هيچگاه محقق نمى شود تا دغدغه همسر و نزديكان و 

خيال دور آزادى به زيبايى به تصوير مى كشد.
درعفو عمومى راوى داستان در نامه اى به همسرش 
مى نويسد: ”هيچ كس فكر نمى كرد كه واقعا مستحق 
ما  عده  است؛مقصرترين  بوده  شديد  هاى  حبس  اين 
ها  كتاب  اين  در  اند  خوانده  كتاب  كه  هستند  آنهايى 
تباين  ايران  حاكم  طبقه  منافع  با  كه  شده  گفته  افكارى 
استبداد  مقابل  در  آزادى  از  ها  كتاب  اين  دارد؛در 
صحبت شده از آزادى فرد،از آزادى اجتماع و باالخره 
از آزادى طبقه اى در مقابل طبقه ديگر به اين جرم من 

بايد 10 سال در زندان بمانم و باالخره هم بميرم.
به  نكنند  جرات  كسانم  بايد  شود،  در  دربه  زنم  بايد 
ديدن من بيايند بايد مخالفان ما پولدار و متمول شوند 

و بچاپند و بعد روز مبادا فرار كنند.“
ماندگار  روايتى  به  تبديل  آنكه  براى  داستان  هر 

شود،بايد روى چهارپايه استوار بشود.
طرف نقل،دليل نقل،زمان نقل و مكان نقل. چهار ركنى 
كه نويسنده بايد آن را شناخته و در طول اثر رعايت 
كه  است  نقل  طرف  اصلى  ركن   4 اين  از  يكى  كند؛ 
بسيارى از نويسندگان جوان ايرانى به آن بى توجهى 

مى كنند.

از  داستانى  نوشتن  با  عمومى  عفو  در  علوى“  ”بزرگ 
براى  را  مشكل  اين  همسرش؛ببولى  براى  راوى  زبان 

خود حل كرده است.
داستان از چندين تكه مجزا تشكيل شده كه در باالى 
به  تاريخ روزى كه راوى (زندانى) نامه را  هر قسمت 

همسرش ”ببولى“نوشته،آورده است.
به  را  نقل  زمان  مشكل  علوى“  ”بزرگ  تكنيك  اين  با 

سادگى پشت سر مى گذارد.

آن  ”با  قصر  ”زندان  است  مشخص  كه  هم  نقل  مكان 
كه  زندانى  داستان  اين  جريان  سيمانى؛در  ديوارهاى 
نگران  همسرش  بابت  از  مرتب  است  داستان  راوى 
است. گاه تمام تالش خود را مى كند كه او را از دست 
ندهد و گاه با خودش مى گويد نه او نبايد به پاى من 

بسوزد و از او مى خواهد كه طالق بگيرد.

با  راوى  نبودن  يا  بودن  نيز  داستان  نقل  دليل  يعنى 
همسرش است؛بودن يا نبودنى كه وابسته به اين است 

كه عفو عمومى شامل حال او بشود يا نه.

اين اثر با رعايت كردن هرچهار وجهى كه يك داستان 
با تكيه بر آن استوار مى شود با صالبت خود را در 

ادبيات داستانى ايران ماندگار كرده است.
يكى از ايراداتى كه به داستان هاى ”بزرگ علوى“ وارد 
به  كه  رمانتيسمى  است.  آثارش  بودن  است؛رمانتيك 

تعبير هدايت به ”سانتى مانتاليسم“ كشيده مى شود.
خود ”علوى“ هم در مقاله ”مى خواستم نويسنده شوم“ 
كه شرح حالى از او و عالقه اش به نوشتن است به اين 

نقد اشاره كرده است.
هايش  روايت  در  او  لحن  اين  اصلى  دليل  شايد 
را  ظلم  تواند  نمى  كه  اين  و  باشد  بودنش  احساساتى 

بپذيرد.

گويد:  مى  (ميرزا)  اصلى  شخصيت  ميرزا  داستان  در 
”واقعيت خيلى زشت است با دروغ مى توان آن را بزك 

كرد.“

نحوى  به  ”هريك  ”ميرزا  و  چمدان“  هاى“  داستان 
تا  دارند  سعى  و  دارند  اشاره  مهاجران  زندگى  به 
به  را  او  شرايط زندگى  و  مهاجر  از  روشن  تصويرى 

خواننده عرضه كنند.
مهاجرتى با رگه هايى از اجبار و تبعيد، مثل شخصيت 
”ميرزا“ كه گوياى وضع خود علوى بعد از كودتاى 28 

مرداد نيز هست.
آثار  برجسته  هاى  ويژگى  از  ديگر  يكى 
فضاى  هماهنگى  به  توجه  و  او  ”علوى“فضاسازى 

داستان با جريان داستان است.
در ”گيله مرد“ كه سرباز بلوچ قصد كشتن ”گيله مرد“ 
مرتب  است  گرفتن  انتقام  فكر  در  مرد  گيله  و  دارد  را 
صداى شيون زنى در جنگل هاى تاريك به گوش مى 

رسد.
و  مرد“  ”گيله  نمناك  هاى  لباس  زن  شيون  صداى 
تاريكى جنگل هاى مازندران همگى در جريان داستان 
خواننده را به نقطه پايانى داستان هدايت كرده و او را 
آماده  بلوچ  مرد  گلوله  با  مرد  گيله  شدن  كشته  براى 

مى كنند.
اين فضاسازى“ بزرگ علوى“ در رمان ”چشم هايش“ 
شاهكار او هم هنگامى كه آقاى ناظم مى خواهد تابلو 
را  او  هاى  چشم  استاد  كه  كسى  فرنگيس  خانه  به  را 
كشيده ،برده و از راز پرده ”استاد ماكان“ باخبر شود 

مشهود است.
”اتومبيلها بى حيا بوق مى زدند و شور و شر زندگانى 

را به رخ مى كشيدند.“

گاه صداى بوق اتومبيل،گاه صداى عوعوى سگ و گاه 
استرس  خيابان،فضاى  در  فكلى  پسرهاى  هاى  متلك 
مى  آماده  هايش“  ”چشم  نويسنده  براى  را  الزم  آميز 
كند تا آقاى ناظم را با زن ناشناس زن صاحب چشم 

هايش يا همان گره اصلى داستان روبرو كند.
در ابتداى رمان ”چشم هايش“ نويسنده با شرح مفصلى 
كه از وضعيت خفقان آور شهر تهران و توصيف ترس 
مردم از حكومت و مزدورانش مى كند و با بيان تاريخ 
دارد  دوران رضاخان، سعى  هاى اجتماعى  واقعيت  و 

با استفاده از تكنيك راست نمايى در داستان نويسى، 
واقعيت و خيال را با هم پيوند بدهد.

و  اجتماعى  حقايق  اين  بيان  با  دارد  سعى  نويسنده 
باورپذيرتر  خواننده  براى  را  اثرش  دوران  تاريخى 
كند،امرى كه بزرگ علوى با شروع طوفانى داستان به 

خوبى از پس آن برآمده است.
مسير زندگى ”علوى“ هميشه بين فعاليت هاى سياسى 

و ادبى او سرگردان بوده است.

يك سر زندگى او تحت تاثير فعاليت هاى ادبى اش و 
ميل شديدش به ادبيات قرار داشت و سر ديگر آن تب 
طريق  از  را  حكومت  و  جامعه  اصالح  و  مردم  تاب  و 
فعاليت هاى سياسى مى كشيد و همين امر باعث شد 
كه آن طور كه خودش مى خواست به ادبيات نپردازد 

و به تعبير خودش نويسنده نشود.
اين سرگردانى او در شخصيت ”فرنگيس“ رمان ”چشم 
هايش“ به بهترين شكل خودش را نشان مى دهد آنجا 
كه مى گويد: ”هميشه قواى متضادى مرا از يكسو به 
سوى ديگر كشانده و من نتوانسته ام دل و جان فداى 

يك طرف بكنم و طرف ديگر را از خود برانم.“
يك  سياسى،بين  و  هنرى  زندگى  بين  سرگردانى  يك 
زندگى هنرى و ميل به يك زندگى عادى در شخصيت 
”فرنگيس“ شايد عكس برگردانى از زندگى خود علوى 

و سردرگمى اش بين ادبيات و سياست باشد.
هايش  داستان  به  ادبيات  حوزه  در  فعاليتهاى ”علوى“ 
جمله  از  ادبى  اثر  چندين  شود؛ترجمه  نمى  محدود 
به  روسى  از  چخوف“  ”آنتوان  نوشته  آلبالو“  ”باغ 
فارسى،ترجمه رمان ”چشم هايش“ كه خود نوشته به 
زبان روسى و ترجمه و انتشار ”بوف كور“ هدايت و 
آلمانى  زمان  به  و  برلين  در  خيام  رباعيات  از  بخشى 
به  كمك  و  اروپايى  معتبر  هاى  دانشگاه  در  تدريس  و 
هاى  فعاليت  ديگر  از  فارسى  آلمانى  ديكشنرى  تدوين 

اوست.
”علوى“ در بهمن 1375 و در نود و دوسالگى با به جا 
مهاجرت  داستانى  ادبيات  در  خالقانه  آثارى  گذاشتن 
اش  سرگردانى  و  دغدغه  با  ترجمه  چندين  زندان،با  و 
در  نظيرش  بى  فضاسازى  با  سياست،  و  ادبيات  بين 
در  زدن  قلم  و  زندگى  با  و  هايش  داستان  توى  هزار 
خداحافظى  هميشه  براى  سرگردانى  و  زندان،مهاجرت 

كرد.

هواداران نوبليست ژاپني به صف شدند

موراكامي به حرف آمد
كتابخواني،  و  كتاب  هواداران  از  تن  صدها 
شبانگاه در يكي از كتابفروشي هاي شهر توكيو 
هاروكي  تازه  رمان  خريدار  تا  كشيدند  صف 
باشند.  ژاپني-  مشهور  -نويسنده  موراكامي 
كتاب اخير او با نام «تسوكورو تازاكي بي رنگ و 
سال هاي زيارتش» با شمارگان 600 هزار نسخه 
به چاپ رسيده است. موراكامي كه مدت هاست 
در  نوبل  جايزه  دريافت  نامزد  عنوان  به  نامش 
مجامع ادبي مطرح است، اعتراف كرد كه نوشتن 
غير مترقبه  هم  خودش  براي  حتي  كتاب ها  اكثر 
است: «يك روز حس كردم از موضوعي خوشم 
آمده و پشت ميز كارم نشستم و شروع كردم 
در  بعد  داستان.  سطرهاي  نخستين  نوشتن  به 
در  بدانم  آنكه  بدون  ماه،  شش  حدود  زماني 
نهايت به چه چيزي خواهم رسيد يا چه آدم هايي 
داستانم  درازاي  و  شد  خواهند  ظاهر  آن  در 
چقدر خواهد بود، نوشتن داستان را ادامه دادم».

هواداران اين نويسنده كه در كتابفروشي بزرگي 
در مركز توكيو جمع شده بودند، پس از رونمايي 
چه  كه  بپرسند  او  از  مي خواستند  مدام  كتاب 
خلق  را  اثري  چنين  او  تا  شده  موجب  انگيزه يي 

كند. داكي اوكا، دانشجوي كالج 20 ساله مي گويد 
«بعد از انتشار كتاب 1Q84، زلزله بسيار بزرگي 
در كشورمان رخ داد و همراه با آن سونامي و 
فاجعه هسته يي پديد آمد. فكر مي كنم موراكامي 
بايد تحت تاثير اين رخدادها قرار گرفته و دست 
به نوشتن احساس خود درباره اين حوادث زده 
باشد». يكي از دوستان او به نام آيومي اشيهارا 
مي گويد: «ما مي خواهيم كتاب را با هم بخوانيم و 
درباره فحواي آن به بحث بنشينيم». به گزارش 
رويترز اين كتاب در حال حاضر پر فروش ترين 
كتاب در بازار خريد اينترنتي كشور ژاپن است. 
ناشر اين كتاب تصميم گرفته تا 100 هزار نسخه 
ديگر از اين اثر را تجديد چاپ كند و اين در حالي 
است كه تنها چند ساعت از عرضه كتاب براي 

نخستين بار مي گذرد.

وي كه از چهر ه هاي سرشناس و در عين حال 
خجالتي دنياي ادبيات به شمار مي رود، دوشنبه 
هفته  آينده راهي شهر كيوتو مي شود و در اين 
مي كند.  پيدا  حضور  پاسخ  و  پرسش  جلسه 
كاوايي»؛  «هايااو  بزرگداشت  براي  سمينار  اين 
دوست روانكاو و موراكامي برپا مي شود و پس 
از مراسم رسمي جديدترين رمان اين نويسنده 
«تسوكورو  عنوان  با  بين المللي  جوايز  برنده 
به  زيارتش»  سال هاي  و  بي?رنگ  تازاكي 

عالقه مندان ارائه مي شود.
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«روبرتو روسليني» 
107 ساله شد

مه  يكصدوهفدهمين  ماه  هشتم  چهارشنبه 
سالروز تولد «روبرتو روسليني»، كارگردان 
صاحبنام ايتاليايي و از پايه گذاران سينماي 

نئورئاليسم است.

در  مه  1906  هشتم  روسليني»  «روبرتو 

«آنجيولو  پدرش  كه  شد  متولد  رم  شهر 
در  سينما  تاالر  نخستين  معمار  جوزپه»، 

اين شهر بود.

اين فيلمساز ماندگار تاريخ سينما از كودكي 
كرده  طراحي  پدرش  كه  تاريكي  سالن  در 
كوتاه  فيلم هاي  تماشاي  به  ساعت ها  بود 
سال هاي  كه  وي  مي نشست.  آماتوري 
حكومت  تحت  را  خود  زندگي   طاليي 
فاشيستي موسوليني گذراند، در 34 سالگي 
به عنوان تدوينگر، دوبلور و فيلمنامه نويس 

پا به دنياي سينما گذاشت.

را  كار  رموز  همه  زود  خيلي  «روسليني» 
«پيش  فيلمنامه  نوشتن  از  پس  و  آموخت 
فاون»،  نيمروز  از  پس  براي  درآمدي 
كرد.  آغاز  را  خود  فيلم  نخستين  ساخت 
عنوان  به  را  خود  ابتدا  همان  از  كه  وي 
نشان  موفق  فيلم ساز  و  فيلمنامه نويس  يك 
همكاري  با   1945 سال  در  بود،  داده 
بي دفاع»  شهر  «رم،  فيلمنامه  فليني  فدريكو 
و «پاييزا» را نوشت و در همين سال ها هم 
اين دو فيلم مشهور را جلوي دوربين برد.

فاشيستي  نگاه  با  فيلم  سه  جواني  در  وي 
هنگام  به  آينده  در  كه  كرد  كارگرداني  را 
نوشتن كارنامه خود براي نشريه «كايه دو 
كارنامه  به  آنها  كردن  اضافه  از  سينما» 
سال هاي  طي  روسليني  كرد.  امتناع  خود 
1945 تا 1949 عالوه بر كارگرداني سينما، 
به  و  كرد  تجربه  نيز  را  تئاتر  در  حضور 

كارگرداني چند نمايش پرداخت.

از ديگر فيلم هاي اين دوره مي توان به «از 
سال  «آلمان،  و   1946 سال  در  خودي ها» 
صفر» در سال 1947 اشاره كرد. بسياري 
 60 و   50 دهه  منتقدان  و  كارشناسان  از 
بزرگ ترين  از  را  روسليني  اروپا،  سينماي 
كارگردانان تاريخ سينماي ايتاليا مي دانند و 
او را عامل موفقيت و تولد دوباره سينماي 
ايتاليا در دوره پس از جنگ معرفي مي كنند.

بزرگي  فيلمسازان  كنار  در  روسليني 
«دسيكا»  و  «فليني»  «ويسكونتي»،  چون 
ايتاليا  سينماي  كارگردانان  بزرگ ترين  از 

شمار  به  سينما  اين  نو»  «موج  آغازگر  و 
مي رود.

فيلم  برگمن»  «اينگريد  با  روسليني 
«استرامبولي، سرزمين خدا» را ساخت. اين 
فيلم داستان «كارين»، زني فراري از ليتواني 
بينوايي  ايتاليايي  ماهيگير  همسر  كه  است 
مي شود تا از زنداني شدن در يك اردوگاه 
بگريزد، اما خود را در تله استرامبولي يك 

جزيره دورافتاده آتشفشاني مي يابد.

با   1956 سال  تا  برگمن  و  روسليني 
فيلم  پنج  هم  با  دوره  اين  در  و  بودند  هم 
از  پس   1959 سال  در  روسليني  ساختند. 
و  پيچيده ترين  از  يكي  برگمن  از  جدايي 
به  را  خويش  سينمايي  كارهاي  زيباترين 
نام «ژنرال دالروره» با بازيگري هنرپيشه 
پرده  به  دسيكا  ويتوريو  ايتاليايي  بزرگ 
از  متعددي  جوايز  برنده  فيلم  اين  درآورد. 
جمله جايزه شير طالي ونيز 1959، جايزه 
انجمن  از  دوناتلو  دويد  از  فيلم  بهترين 
سال  در  ايتاليا  سينمايي  روزنامه نويسان 
1960 شد. داستان فيلم پژوهشي است در 
دگرگوني شخصيت و پيچيدگي هاي رواني 

و اخالقي.

از  كه  كرد  اعالم  روسليني  سال 1963  در 
سينما كنار خواهد رفت و تنها به كارهاي 
آموزش  تا  پرداخت  خواهد  تلويزيوني 
كه  بود  اينچنين  و  دهد.  گسترش  فرهنگي 
زندگينامه يي  فيلم  چندين  او  چرخه  اين  در 
و فيلم كوتاه «گواه وند » را براي تلويزيون 

ساخت.

از جمله اين فيلم ها بايد از «فرمانروايي لويي 
«سوكراتيس»   ،1966 سال  در  چهاردهم» 
(سقراط) در سال 1971، «آگوستين هيپو» 
 ،1972 سال  در  دو  هر  پاسكال»  «بليز  و 
براي  «كنسرت   1974 سال  در  «دكارت» 

ميكل آنژ» در سال 1977 نام برد.

در سال هاي پاياني روسليني دو فيلم «سال 
در «سال  ساخت.  نيز  را  و «مسيحا»  يكم» 
«آلچيد  زندگينامه  روسليني   (1974) يكم» 

دو گاسپري» را به تصوير كشيد.

سينمايي  فعاليت  دهه  چند  طي  «روسليني» 
معتبري  جوايز  و  عناوين  كسب  به  موفق 
شد كه از مهم ترين آنها مي توان به جايزه 
بزرگ جشنواره كن در سال 1946، جايزه 
بزرگ جشنواره لوكارنو در سال 1948 و 
شير طالي ونيز در سال 1959 اشاره كرد. 
«روبرتو روسليني» روز سوم ژوئن 1977 
در سن 71 سالگي در شهر رم دارفاني را 

وداع گفت.

نگاهي به زندگي كن لوچ به مناسبت اكران آخرين 
ساخته اش «روح 1945»

آرمان گرايي 
فيلمساز طبقه متوسط

شاير  وارويك  ژوئن 1936در  هفدهم  متولد  لوچ  كن 
بخواند  حقوق  تا  رفت  آكسفورد  به  ابتدا  در  بريتانيا 
كلوب  عضو  و  شد  بازيگري  مجذوب  عوض  در  اما 
تئاتر  در  را  بازيگري  او  شد.  همانجا  تجربي  تئاتر 

آغاز كرد.  اما بعد با پيوستن به BBCدر سال 1961 
كارگرداني را تجربه كرد و همكاري او با تهيه كننده يي 
به نام توني گارنت به خلق مجموعه يي از مستندهاي 
اپيزودها  اين  از  يكي  انجاميد.   BBC براي  دراماتيك 
تحت عنوان كتي به خانه بيا كه در سال 1965 توليد 
شد مشكل بي خانماني شهروندان و سطح رفاه مردم 

بريتانيا را هدف قرار داد. 

جنجالي ترين  از  يكي  عنوان  به  بيا»  خانه  به  «كتي 
تغييراتي  به  شد  توليد   BBC توسط  كه  فيلم هايي 
در  كشور  اين  اساسنامه  و  قانون  در  بنيادين 
سال  در  لوچ  انجاميد.   بي خانمان  افراد  با  ارتباط 
را  خود  بلند  فيلم  اولين  بيچاره»  «گاو  فيلم  با   1968
كارگرداني كرد. اين فيلم درباره دزد خرده پايي كه 
به زندان فرستاده مي شود رئاليسم گزنده را براي به 
آن  با  زنداني  اين  همسر  كه  مشقاتي  تصويركشيدن 
دنياي  به  دريچه يي  و  گرفت  كار  به  مي شود  مواجه 
نام «  با  او  موفق  فيلم  دومين  گشود.  لوچ  فيلمسازي 
يكي  عنوان  به  شد  ساخته   1970 سال  در  كه   «kes
شناخته  بريتانيا  سينماي  تاريخ  فيلم هاي  بهترين  از 
از  كه  جواني  پسر  تكان دهنده  داستان  است.  شده 
مدرسه بيزار است و با خانواده اش مشكل دارد اما با 
يافتن يك دليجه (شاهين كوچك) و دست آموز كردن 
متفاوت  تجربه يي  مي شود  رو  و  زير  زندگي اش  آن 
براي اين فيلمساز واقعيت گرا بود. متاسفانه به دنبال 
موفقيت فيلم « kes» حرفه فيلمسازي لوچ به واسطه 
توزيع ضعيف فيلم هايش و امتناع او از نمايش برخي 
فيلم هاي تلويزيوني اش دچار فراز و نشيب شد با اين 
حال در دهه 1990 رنسانسي در حرفه فيلمسازي او 
از  پس  يكي  او  منتقدپسند  فيلم هاي  و  آمد  وجود  به 

ديگري به بازار آمدند.

 «Hidden Agenda»، تريلري سياسي كه در ايرلند 
شمالي اتفاق مي افتد از سوي محافظه كاران به خاطر 
موضع شديدا چپ گرايانه اش مورد انتقاد قرار گرفت 
اما جايزه هيات داوران كن را دريافت كرد و يكي از 
كه  بود  ضداستالينيستي  چپ گرايانه  فيلم هاي  معدود 
مورد توجه عوام قرار گرفت. فيلم هاي بعدي او«1991 
طنز  نگاهي  با  هردو  نيز   (  RiffRaff » (1993و  «
تالش هاي  و  مشقات  و  كارگري  طبقه  سياست هاي 
آنان را نشانه گرفته بودند و در كن جوايزي نصيب 
 ladybird,ladybird»» خود كردند.  فيلم بعدي لوچ
1994) ) يكي از تحسين برانگيزترين فيلم هاي او بود. 
مي كند  سعي  كه  مطلقه  مادري  تكان دهنده  داستان 
انتقادي  بگيرد،  دست  به  را  فرزندانش  حضانت 
برخورد  و  بريتانيا  اجتماعي  خدمات  نظام  از  گزنده 
برتر  جوايز  فيلم  اين  بود.  مستمندان  با  كشور  اين 
افتخارات  و  آورد  دست  به  را  برلين  فيلم  جشنواره 

سينمايي ديگري را نيز نصيب خود كرد.  «سرزمين و 
آزادي » (1995) و «ترانه كارال» (1996) دو فيلم كمتر 
درخشان كارنامه حرفه يي لوچ بودند اگرچه بايد گفت 
به  را  بازيگرانش  كارگرداني  لوچ  فيلم  هردو  در  كه 
نحو احسني انجام داد و آنها بازي درخشاني از خود 
فيلم  براي  قوتي  نقطه  به  قوي  بازي  اين  دادند.  ارائه 

بعدي او «نام من جو است» (1998) مبدل شد. 

نام  به  شخصيتي  نقش  در  بازي  براي  موالن  پيتر 
بدترين  از  يكي  در  دارد  سعي  و  است  بيكار  كه  جو 
محله هاي گالسكو زندگي بخور و نميري براي خود 
به  را  كن  مرد  بازيگر  بهترين  جايزه  كند  پا  و  دست 
ورزها»  «نان  فيلم  دو  فيلم  اين  از  پس  آورد.  دست 
(2000) و «شانزده سالگي شيرين» (2002) موفقيتي 
بارلي  كه  آوردند. «بادي  ارمغان  به  لوچ  براي  نسبي 
را تكان داد» جديدترين فيلم لوچ نيز در جشنواره كن 
امسال نخل طالي بهترين فيلم را از آن خود كرد و 
لوچ را بيش از پيش به عنوان يك فيلمساز مستعد به 
جهانيان معرفي كرد.  براي كارگرداني كه اغلب به دو 
برچسب «سوسيال رئاليست» نواخته مي شود ساخت 
فيلمي كه تاريخ امپرياليستي بريتانيا را به زير سوال 
مي برد و در حقيقت گوشه و كنايه يي به سياست هاي 
ابرقدرت  دولت هاي  افروزي  جنگ  و  استعماري 
زيرذره بين  به  را  او  حرفه يي  كارنامه  است  امروزي 

منتقدان سينمايي و مطبوعات برده است.

 فيلم مناقشه برانگيز «بادي كه در مرغزار مي پيچد» 
وقايعي  شرح  و  مي پيوندد  وقوع  به    1920 دهه  در 
است كه به استقالل ايرلند و شكل گيري ايرلند شمالي 
فيلمنامه  و  ظاهري  پوسته  اين  پس  در  اما  شد  منجر 
حماسي «لوچ» دوربين سياسي خود را روي اتفاقات 
و برگ هايي از تاريخ متمركز كرده كه در بريتانيا و 
حتي آن سوي مرزها كمتر از آن حرفي زده مي شود 
اما همچنان پس از گذشت همه اين سال ها زخم كهنه يي 
براي بسياري از شهروندان ايرلندي است.  «بادي كه 
در مرغزار مي پيچد» فيلمي درباره تالش هاي مردمي 
است كه براي استقالل ايرلند مبارزه مي كنند و از هر 
لوچ  سينمايي  شاهكار  به  را  اثر  اين  مي توان  لحاظ 
درباره جنگ داخلي اسپانيا «سرزمين و آزادي» تشبيه 
كرد اما به جاي خورشيد و غبار اسپانيا لوكيشن اين 
كورك  كانتي  مه آلود  و  سرسبز  حومه هاي  در  فيلم 
واقع شده است.  كن لوچ معتقد است: «در پايان فكر 
خبري  هم  صلح  از  نباشد  عدالت  «اگر  شعار  مي كنم 
سرنوشت ساز  لحظه  آن  بايد  باشد.  درست  نيست» 
را بپذيريد؛ وقتي ايرلند به استقالل كامل دست يافت، 
وقتي مردم همه يكپارچه براي استقالل راي دادند و 
بريتانيايي ها حاضر نبودند اين استقالل و دموكراسي 

را به آنها تفويض كنند.

 در نتيجه ارتش اشغالگر خود را فرستادند، جمعيت 
بسياري را مورد خشونت قرار دادند و سپس نهضت 
مقاومت شكل گرفت. ما بايد همه اين حقايق تاريخي را 
بپذيريم و عمق فجايع را ببينيم اما آنها (بريتانيايي ها) 
يا  بدهند  جلوه  ديگر  طور  را  حقايق  مي كنند  سعي 
سال اين كار مشكلي را  آن را بپوشانند و براي 80 
حل نكرده است.  با پايان گرفتن فيلم حضور ارتش 
هر  ذهن  در  پيش  از  بيش  امروزي  عراق  در  بريتانيا 
اعتراف  آن  به  خود  لوچ  و  مي شود  تداعي  تماشاگر 
مي كند. او مي گويد: «فكر مي كنم آنچه در ايرلند اتفاق 
افتاد داستان كالسيك نبرد براي استقالل و برقراري 
دموكراسي و مقابله با ارتش اشغالگر است. همچنين 
اجتماعي  ساختار  كه  كشوري  براي  بود  مبارزه يي 

جديدي داشت. 

همان  ايرلند  در  ـ 1920   سال 21  در  بريتانيا  ارتش 
در  اشغالگر  ارتش هاي  امروزه  كه  كرد  را  كاري 
رفتاري  اتخاذ  آن  و  مي دهند  انجام  جهان  سر  سرتا 
حمله  آنها  به  كه  است  مردمي  برابر  در  نژادپرستانه 
مي كنند و كشورشان را اشغال مي كنند. اين ارتش ها 
خانه هاي مردم را خراب مي كنند، با آنان با خشونت 
رفتار مي كنند و در يك كالم آنها را سركوب مي كنند. 
در عراق اين دقيقا همان كاري است كه ارتش بريتانيا 
انجام مي دهد. با وجود تمام مشقاتي كه در دستيابي 
حقيقت  اين  مي شود  كشيده  تصوير  به  استقالل  به 
همچنان وجود دارد كه بريتانيا خود را از خاك ايرلند 

عقب كشيد و در همين باريكه يي از اميد هست.»
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تغييرات تازه «اسكار»
 آكادمى علوم سينمايى آمريكا با تغيير در اساسنامه اسكار 
به اعضاى آكادمى اين امكان را داد تا در اسكار 2013 در 
هر 24 بخش اين رويداد سينمايى حق راى داشته باشند.  
به گزارش ورايتى «هاك كاچ»، رييس هيات مديره آكادمى 
علوم سينمايى آمريكا در نشستى با اعالم اين خبر گفته 
است؛ با اين تغيير درصد حساسيت انتخاب ها باال مى رود 
و احتمال اعالم نتايج غافلگيركننده اى هست.  براساس اين 
تصميم از دوره 2013-2014 اعضاى راى دهنده آكادمى 
دهند.  راى  اسكار  جوايز  بخش هاى  تمام  در  مى توانند 
پس  اين  از  كرد  موافقت  آكادمى  هيات رييسه  اين  به جز 
اعضا اجازه داشته باشند فيلم هاى بخش مستند كوتاه و 
بخش فيلم خارجى زبان را يا در سينما يا روى دى وى دى 
ببينند. آكادمى علوم سينمايى آمريكا بيشتر از شش هزار 
عضو در صنوف مختلف سينمايى دارد.  آكادمى همچنين 
نامزدشده  فيلم هاى  دى وى دى  نهايى،  راى گيرى  از  پيش 
در پنج بخش فيلم خارجى زبان، مستند بلند، مستند كوتاه، 
فيلم كوتاه انيميشن و فيلم كوتاه زنده را در اختيار اعضا 
در  شركت  براى  اعضا  قبل  دوره هاى  در  مى دهد.  قرار 
بخش هاى  در  نامزدشده  فيلم هاى  بايد  نهايى  راى گيرى 
مشخص را در يك سينما مى ديدند.   به گفته كاچ: «تغيير 
جديد در قوانين آكادمى ادامه تالش هاى ما براى افزايش 
راى گيرى  بخش  در  جمله  از  آكادمى  اعضاى  مشاركت 
در  اعضا  90درصد  اسكار  جوايز  قبل  دوره  در  است. 
بود.  ركورد  يك  كه  داشتند  مشاركت  راى گيرى  روند 
را  ممكن  فرصت  بيشترين  آكادمى  اعضاى  مى خواهيم 
باشند.»  داشته  راى گيرى  و  خوب  فيلم هاى  ديدن  براى 
هشتاد وششمين دوره جوايز آكادمى دوم مارس 2014 
(بامداد دوشنبه 12اسفند 1392 به وقت ايران) در دالبى 
برگزار  لس آنجلس  در  هايلند  هاليوود  اند  در  تيه تر 
دى)   26) 16ژانويه  پنجشنبه  نامزدها  اسامى  مى شود. 
اين  برگزارى  به  11ماه  هنوز  آنكه  با  شد.  خواهد  اعالم 
اصغر  «گذشته»  هنوز  و  است  مانده  سينمايى  رويداد 
كارشناسان  اما  است؛  نشده  عمومى  پخش  فرهادى 
سينمايى از آن به عنوان يكى از چهار بخت اصلى دريافت 

اسكار فيلم خارجى ياد مى كنند.

حراج كلكتورهاى جوان در 
دوبى برپا شد

كلكتورهاى  «حراج  پانزدهمين  «ايام»  بين المللى  گالرى   
جوان» خود را اواسط ارديبهشت در دوبى برپا كرد. «ايام» 
كه اين حراج را براى جذب كلكتورهاى جوان طراحى و 
حسن  و  هاراك  اما  كرم،  نديم  از  آثارى  بود  كرده  اجرا 
غزال لبنانى، اسد اعرابى، اسنا فيومى، فاتح مدرس، غسان 
شاهينيان ارمنى،  نايرى  يمنى،  سيدسليم  سباى سورى، 
الفرج عراقى  صادق  مهدوى تونسى،  نجا  سليمان،  خالدبن 
از  گذاشت.  فروش  و  نمايش  به  را  غرام  عبدالناصر  و 
موسوى،  نزار  پيرهاشمى،  افشين  از  آثارى  هم  ايران 
حامد  سبزى،  محمود  وكيلى،  منصور  مرشدلو،  احمد 
امين  حسن زاده،  خسرو  كورنگ بهشتى،  مجيد  صحيحى، 
باقرى، بهمن جاللى، پرستو فروهر، كتايون كرمى، مهدى 
بهنام  مدرسى،  جواد  عاقلى،  قدرت اهللا  كهن،  فرزاد  نبوى، 
متين فر  سلمان  حالج،  اميد  كم گويان،  اميرنصر  كامرانى، 
و رضوان صادق زاده در فهرست اين حراج ديده مى شد. 
طبق اعالم اين موسسه و گالرى، فروش آثار ايرانى به 
(دو   9500 پيرهاشمى  افشين  است:  دالر)  (به  زير  شرح 
حسن  3600؛  صحيحى  حامد  7800؛  كهن  فرزاد  اثر) 
نيكبخت 5000دالر؛ بهنام كامرانى 6300؛ قدرت اهللا عاقلى 
فروهر  پرستو  اثر)؛  دو  (با   34800 نبوى  مهدى  7800؛ 
خسرو  4200؛  باقرى  امين  5400؛  جاللى  بهمن  7200؛ 
وكيلى  منصور  8400؛  سبزى  محمود  9360؛  حسن زاده 
7800؛  موسوى نيا  نظر  12000؛  مرشدلو  احمد  4800؛ 
مجيد كورنگ بهشتى 3000؛ كتايون كرم 3000؛ اميرناصر 
حالج 9600  اميد  كريم زاده 3600؛  مهسا  كم گويان 600؛ 
مجيدى مجد  عاطفه  3000؛  متين فر  سلمان  اثر)؛  دو  (با 
4800؛ رضوان صادق زاده 7200؛ رضا لواسانى 30000؛ 

محمد بدر 5760.
الزم  به ذكر است كه اين حراج براى حمايت از كلكتورهاى 
جوان منطقه و جهان تعمدا قيمت آثار ارايه شده را پايين 
درنظر مى گيرد تا به اين ترتيب در تقويت ماركت منطقه اى 

هنر نقش داشته باشد.

ترانه يي از باب ديلن پس از 50 سال كشف شد

اي بمب اتم دور شو
ديلن  باب  از  نشده يي  منتشر  (ليريك)  ترانه  نوشت:  رويترز  خبرگزاري 
كه  ترانه  اين  شد.  پيدا  سوئد  كشور  در  كشويي  داخل  سال  از 50  پس 
فحوايي ضد بمب هسته يي دارد ماه آينده به حراج گذاشته خواهد شد. 

نام اين ترانه «اي بمب دور شو

دومين  روي  كه  زماني  ديلن  باب  و  است   Go Away You Bomb/
آلبومش (باب ديلن آزادانديش) كار مي كرده، آن را سروده است؛ باب 
عنوان  به  ديلن  باب  جهاني  شهرت  باعث  كه  آلبومي  آزادانديش  ديلن 

مشهور  ترانه  كه  آلبومي  شد.  ميالدي   60 دهه  معترض  ابرهنرمند 
«وزيدن با باد/

Blowin In The Wind در آن ارائه شده است. قيمت پايه يي كه براي 
نسخه تايپ دستي شده آن در نظر گرفته شده چيزي بين 39 تا 54 هزار 
دالر است. ديلن اين ليريك را براي ايزي يانگ (Izzy Young) سروده 
بود. مردي كه مركز موسيقي فولكلور را در گرينويچ ويليج راه انداخت 
و منيجر اولين كنسرت دلين در سال 1961 بود. باب ديلن در اين سال ها 
آهسته و پيوسته مشغول به فعاليت موسيقي است. خيلي از خانه بيرون 
نمي آيد و ترجيح مي دهد عالقه مندانش تنها از طريق سايت شخصي اش 
در جريان فعاليت هاي موسيقي اش قرار بگيرند. ديلن مرد افسانه يي دهه 
بمب  نكوهش  در  پيش  سال  مي شود، 50  ساله  زودي 72  به  كه   1960
اتم شعري سروده كه امروز خبرساز شده. نحوه خبر سازي ديلن هم 
متفاوت از هم اسالفش است و تا حاال نشده كه كت چرم يا شلوار ديلن 

در دهه 60 به حراج گذاشته شود.

 انتشار ديجيتالى كتاب هاى كارلوس 
فوئنتس

در نخستين سالگرد درگذشت كارلوس فوئنتس نماد ادبيات اسپانيايى 
منتشر  ديجيتال  صورت  به  او  هاى  كتاب  ترين  مهم  از  شمارى  زبان، 
اند  اشتراوس  «فارر،  انتشارات  ويكلى،  پابليشرز  از  نقل  شوند.-به  مى 
كارلوس  درگذشت  سالگرد  نخستين  مناسبت  به  كرد  اعالم  گيروكس» 
فوئنتس، 12 عنوان از مهم ترين كتاب هاى او را به صورت ديجيتال در 

اختيار دوستداران انگليسى زبان وى قرار مى دهد. 
اين مجموعه كه 14 ماه مه (24 ارديبهشت) منتشر مى شود كتاب هايى 
چون «جايى كه هوا پاكيزه است» (1957)، «مرگ آرتميو كروز» (1962) 

و «گرينگوى پير» (1985) را دربر مى گيرد. 
گذشت.  در  سيتى  مكزيكو  در  پيش  سال  مه  ماه  فوئنتس 25  كارلوس 
سال 1994  و  كرد  دريافت  را  اسپانيا  سروانتس  جايزه  سال 1987  او 
جايزه ادبيات پرنس آستورياس را از آن خود كرد. وى به عنوان يكى 
آمريكاى  ادبيات  شكوفايى  موجب  كه  نويسندگانى  تاثيرگذارترين  از 
التين شدند شناخته مى شود و مجموعه وسيعى از آثارش از وى به 
جاى مانده اند. «ترا نوسترا» سال 1975، «سال هاى با لورا دياز» سال 

1999 و «سرنوشت و آرزو» سال 2008 شمارى از ديگر آثار برجسته 
فوئنتس هستند.



 جمعه 20  ارديبهشت ماه 1392 -  شماره 295هفته نامه پرشين1414
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk



مركز پژوهشى  ECA.UK  مفتخر است خدمات خود را 
در زمينه هاى ذيل به هموطنان محترم ارائه نمايد:

ارتقا توانايى شما در نگارش esssay  مقاالت ، تحقيقات، 
پايان نامه ها و پروژه هاى دانشگاهى به صورت 

آكادميك و حرفه اى
غلط گيرى، ويرايش خطاهاى نوشتارى و بازنويسى متن به 

وسيله ارسال ايميل
آماده سازى Portfolio  در رشته هاى هنر و طراحى برنامه 

هاى كاربردى

براى كسب اطالعات بيشتر يا رزرو اولين جلسه مشاوره 
خود به آدرس زير مراجعه نمائيد

(eca UK) ياريگر شما در امر پذيرش تحصيلى از دانشگاه





بيزينس براي فروش 
نمايشگاه اتومبيل  بزرگ در درخيابان اصلي 

broadway  لندن  با 20 سال سابقه كار و15سال ليز 
 warrantyو finance جواز كارفروش اتو مبيل با
همه لوازم ومدارك مورد نيازبراي ادامه كاراماده 

 براي اطالعات بيشتر  07889999949 باشماره 
تلفن  تماس بگيريد
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هفته نامه پرشين برگزار ميكند

آموزش مقدماتى و پيشرفته عكاسى ديجيتال 
قابل توجه عالقمندان عكاسى ديجيتال 

دوره جديد كالسهاى آموزشى عكاسى ديجيتال از تاريخ سوم مى 2013 به مدت هشت هفته، در شمال غربى لندن و در 
منطقه گلدرز گرين برگزار مى شود. 

عالقمندان با توجه به محدود بودن ظرفيت كالس، هرچه سريعتر با دفتر هفته نامه تماس حاصل نماييد تا اقدامات الزم 
جهت ثبت نام صورت پذيرد. 

جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر لطفا با شماره تلفن 07811000455  تماس حاصل فرمائيد.
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تاثير پيش داوري 
بر دنياي اطراف ما

هنگام  اينكه  براي  است  مغز  ترفند  پيش داوري 

پردازش اطالعات، انرژي ذخيره كند
ويژگي اي  پيش داوري ها  قالب  در  كردن  فكر 
مي دهيم.  نسبت  ديگران  به  معموال  ما  كه  است 
اما در واقع پيش داوري به نوعي در طرز تفكر 
و رفتار همه ما وجود دارد اما خوشبختانه ما 
در  مثال  نيستيم.  بي اراده  كامال  آن  مقابل  در 
وجود  كه  دارند  اعتقاد  مردم  52 درصد  آلمان 
تهديدآميز  عاملي  كشور  اين  براي  مهاجران 
است. حتي در ذهن كسي كه نسبت به مهاجران 
قالبي  تصاوير  ندارد،  را  پيش داوري ها  اين 
جامعه  در  ديگر  گروه هاي  به  نسبت  ثابتي  و 

برنج  فقط  آسيايي ها  اينكه  مانند  دارد،  وجود 
گرفته  شكل  پيش  از  نظرات  داشتن  مي خورند! 
از خصلت هاي انساني است و در ذهن ما جاي 
در  پژوهشگر  كورته»  «مارتين  دارد.  محكمي 
كليشه  و  كه  مي گويد  اعصاب  و  مغز  زمينه 
هنگام  اينكه  براي  است  مغز  ترفند  پيش داوري 
اما  كند.  ذخيره  انرژي  اطالعات،  پردازش 
با  ارتباطي  هيچ  اوقات  بيشتر  پيش داوري ها 
تصوري  بيشتر  پيش داوري  ندارند.  واقعيت 
اشتباه  كامال  مواقع  بسياري  در  كه  است 
است و مي تواند آسيب هاي اجتماعي متعددي 
همزيستي  كليشه ها  باشد.  داشته  همراه  به 
اجتماعي را دشوار مي كنند، اما رها شدن از 
به  كه  افرادي  نيست.  آساني  كار  آنها  دست 
چگونگي تاثير كليشه ها بر درك ما از دنياي 
اطراف آگاه هستند، مي توانند بهتر با اين پديده 
 كنار بيايند و احتماال تصميمات بهتري بگيرند 
گرفته  شكل  پيش  از  نظرات  پايه  بر  تنها  كه 
كليشه ها  قالب  در  كردن  فكر  نباشد.  ذهن  در 
مخدوش  را  واقعيت  از  ما  برداشت  تنها  نه 
مي كند، بلكه حتي مي تواند پيش داوري ها را به 
واقعيت تبديل كند. در دهه  60 ميالدي «رابرت 
«هاروارد»  دانشگاه  روان شناس  روزنتال» 
در جريان آزمايشي در يك دبستان به نتايج 
شگفت انگيزي دست يافت. او و همكارانش پس 
دانش آموزان،  براي  هوش  تست  برگزاري  از 
معلم ها  به  و  كرده  انتخاب  را  آنها  از  برخي 
هستند  بااستعداد  بسيار  آنها  كه  كردند  اعالم 
در  اين  كرد.  خواهند  خوبي  درسي  پيشرفت  و 
دانش آموزان  اين  پژوهشگران  كه  بود  حالي 
تست  نتيجه  اساس  بر  نه  و  خودسرانه  را 
هوش آنان انتخاب كرده بودند. هشت ماه بعد 
پژوهشگران دوباره براي مقايسه وضعيت اين 
بازگشتند.  ديگران  با  دانش آموزان  از  دسته 
شدند  متوجه  هوش  تست  گرفتن  از  پس  آنها 

به  نسبت  واقعا  شده  انتخاب  دانش آموزان  كه 
ديگران به نتايج بهتري دست يافته اند. انتظاري 
شده  القا  معلمان  به  دانش آموزان  اين  از  كه 
از  دسته  اين  با  معلمان  برخورد  نحوه  و  بود 
در  تنها  آنچه  تا  بود  شده  باعث  دانش آموزان 
ذهن شان وجود داشته به واقعيت تبديل شود. 
پيش داوري هاي  كه  است  اين  عجيب تر  نكته 
افراد  تصوير  مي تواند  حتي  جامعه  در  موجود 
جريان  در  دهد.  قرار  تاثير  تحت  را  خود  از 
«استندفورد»  دانشگاه  در  هوش  تست  يك 
كه  هنگامي  آفريقايي-آمريكايي  شهروندان 
نيز  را  خود  پوست  رنگ  و  سن  نام،  بايستي 
ديگران  به  نسبت  بدتري  نتايج  مي كردند،  ذكر 
كليشه هايي  بنابراين  مي كردند.  كسب  تست  در 
مي دهد،  انتقال  افراد  به  جامعه  فرهنگ  يك  كه 
مستقيمي  تاثير  مثبت  و  منفي  به طور  مي تواند 

روي توانايي هاي ما بگذارد. 

در چين افراد مسن به خردمندي و فعال بودن 
مهمي  جايگاه  از  جامعه  در  و  دارند  شهرت 
از  پژوهشگري  لوي»  «بكا  هستند.  برخوردار 
نشان  مختلف  بررسي هاي  در  «ييل»  دانشگاه 
داده است كه بر خالف آمريكا، در چين تفاوت 
چنداني بين توانايي هاي ذهني جوانان و پيران 
برابر  در  ما  وجود  اين  با  اما  ندارد.  وجود 
بخشي  نيستيم.  بي اراده  كامال  پيش داوري ها 
از مغز در لوب پيشاني كه مسئول پردازش و 
ما  به  است،  آگاهانه  به طور  احساسات  كنترل 
كمك مي كند تا شرايط را تجزيه و تحليل كنيم. 
بخش  اين  كمك  «با  مي گويد:  كورته  مارتين 
متناسب  واكنشي  تامل  كمي  با  مي توانيم  ما 
اين  مهم  نكته  دهيم.»  نشان  خود  از  شرايط  با 
در  پيش داوري هايي  كه  كنيم  قبول  ما  كه  است 
راحت تر  آنها  شناخت  با  دارد.  وجود  ذهن مان 

مي توان با آنها مقابله كرد.

موسيقی کودک،کالس های دف، تنبک 
رقص و 

 خطاطی
جهت بزرگساالن و 

 نوجوانان

 
توسط استادان مجرب

 

 

 
 

: محل تشکيل کالسها 
Trinity Church 

Golders 
90 Hodford Road, 

Golders Green  
London NW11 8EG 

 
                

 

 07846 508 534:تلفن تماس

Email: info@andishehschool.org.uk 

Web; www.andishehschool.org.uk 

  مدرسه انديشه

کالس های رياضی
 
A level , GCSE   

و سال های 
7 ،8 ،9 

با کيفيت عالی و شهریه 

در گروه و  مناسب 
  کوچک های

توسط دبير مجرب 

دبيرستان های لندن
 

مدرسه انديشه با کادر آموزشی 
مجرب ، زبان فارسی  را با 

 روش های نوين به فرزندان شما 
 .می آموزد

 شنبه هااز ساعت 

 17.00- 14.00  

 ژانويه 12شروع ترم جديد 

آيا كبد نارسا خودبه خود 
ترميم مي شود؟

و  هستند  كبد  نارسايي  دچار  كه  افرادي  از  بعضي 
ممكن  مي شود،  شناخته  كبد  پيوند  آنها  درمان  راه 
كبد  چون  باشند  نداشته  پيوند  اين  به  نيازي  است 
خود  كاركردهاي  به تدريج  بيماران  اين  از  بعضي 
مي آورد.  دست  به  سلول ها  مجدد  رشد  علت  به  را 
يكي  كه  لندن  كالج»  «كينگز  بيمارستان  پزشكان 
بررسي  با  است،  كبد  پيوند  در  پيشرو  مراكز  از 
كبد  «پيوند  به  موسوم  درمان  تحت  كه  بيماراني 
دست  جالبي  نتايج  به  بودند  گرفته  قرار  كمكي» 
پيوندهاي  برخالف  كمكي  كبد  پيوند  در  يافته اند. 
كبد  كنار  در  موقت  صورت  به  پيوندي  كبد  رايج، 
آسيب ديده قرار مي گيرد و شروع به فعاليت مي كند 
اصلي  كبد  و  شود  سپري  بحراني  دوره  اينكه  تا 
به تدريج خود را ترميم كند. پيوند كبد كمكي معموال 
خود  كارايي  كبد  كه  مي شود  انجام  حاد  موارد  در 
را از دست مي دهد. كبد از نظر رشد و ترميم يكي 
دارد.  اندام ها  ميان  در  را  قابليت ها  بيشترين  از 
دريافت  كمكي  كبد  كه  بيماراني  بررسي  با  محققان 
كرده بودند متوجه شدند كه كبد هفت بيمار از 11 
بيمار، خود را ترميم كرده است. اين محققان بر اين 
باورند كه مي توان پيش بيني كرد كه كبد كدام افراد 
مي شود  انجام  كبد  پيوند  وقتي  دارد.  ترميم  قابليت 
فرد بايد تمام عمر داروهاي سركوب كننده دستگاه 
ايمني مصرف كند تا بدن، كبد پيوندي را دفع نكند. 
مصرف اين داروها عالوه بر ديگر عوارض، احتمال 
عفونت را زياد مي كند چرا كه دستگاه ايمني با تمام 
دقيق  بررسي  با  محققان  نمي كند.  كار  خود  ظرفيت 
مواد شيميايي داخل سلول هاي كبدي متوجه شدند 
كه بين آنها كه كبدشان بهبود پيدا مي كند و آنها كه 

بهبود پيدا نمي كند تفاوت بارزي وجود دارد.
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آيا پيري متوقف 
خواهد شد؟

سرچشمه  «هيپوتاالموس»  مي كنند  فكر  محققان 

پيري در مغز است
دانشمندان كم كم قادر مي شوند كه به رمز پيري 
ممكن  كه  گفته اند  هم  برخي  و  كنند  پيدا  دست 
پيري  روند  كردن  آهسته  براي  زودي  به  است 
كنند.  كشف  درماني  آن  كردن  معكوس  حتي  و 
دستكاري  و  بكند  مي تواند  چه  واقعا  علم  اما 
خطراتي  چه  انسان  بدن  بيولوژيك»  «ساعت 
است  ممكن  مثال  آيا  داشت؟  خواهد  پي  در 
انسان  در  سرطان  بروز  باعث  درمان ها  اينگونه 

زياد  دردسرساز  بالقوه  موضوع  اصال  و  شود 
شمار  پرشتاب  رشد  و  جهان  جمعيت  شدن 
سن  باال رفتن  روند  مي شود؟  چه  بازنشسته ها 
رازي  كه  است  مديدي  مدت هاي  و  است  پيچيده 
در  پيشرفت هايي  اكنون  اما  بوده  نفوذ  غيرقابل 
را  مكانيسمي  دانشمندان  است.  دادن  رخ  حال 
كه  كرده اند  شناسايي  مغز  هيپوتاالموس  در 
آنها  مي كند.  تعيين  حيوانات  در  را  عمر  طول 

اميدوارند با شناخت بيشتر اين مكانيسم، عالوه 
افزايش  با  مرتبط  بيماري هاي  از  پيشگيري  بر 
سن، بتوانند روند پيري را كند كنند و طول عمر 
را افزايش دهند. محققان دانشكده پزشكي «آلبرت 
اينشتين» در نيويورك كه نتيجه پژوهش شان را 
مي كنند  فكر  كرده اند،  منتشر  «نيچر»  نشريه  در 
بخش كوچكي از مغز كه به اندازه يك بادام است 
و «هيپوتاالموس» نام دارد، سرچشمه پيري در 
كه  هورمون هايي  را  پيري  روند  و  است  مغز 

هيپوتاالموس ترشح مي كند، تند يا كند مي كند. 
«دانشمندان  مي گويد:  كاي»  شنگ  «دانگ  دكتر 
در  پيري  آيا  مي پرسيدند  خود  از  هميشه 
اينكه  يا  مي افتد  اتفاق  جدا  جدا  بدن،  بافت هاي 
مي كند.تحقيق  كنترل  را  پيري  بدن  در  عضوي 
هيپوتاالموس  كه  مي دهد  نشان  وضوح  به  ما 
مي كند.  كنترل  را  پيري  جنبه هاي  از  بسياري 
موش ها  در  كم  دست  كه  است  اين  جالب  نكته 
مي توان پيام هاي هيپوتاالموس را تغيير داد تا 
پيدا  افزايش  عمر  طول  و  شود  كند  پيري  روند 
كند.» دانشمندان در اين تحقيق متوجه شدند با 
 NF-κB پيرشدن موش ها، فعاليت ماده اي به نام
بيشتر مي شود. وقتي دانشمندان مقدار اين ماده 
را در بدن موش ها كم كردند، موش ها تا 1100 
روز عمر كردند؛ در حالي كه موش هاي سالم و 
معمولي بين 600 تا 1000 روز زندگي مي كنند. 
وقتي دانشمندان NF-κB را افزايش دادند، هيچ 
موشي بيشتر از 900 روز عمر نكرد. به عبارت 
ديگر محققان با تغيير ميزان NF-κB توانستند 
پيري را در موش ها كند كنند و طول عمر آنها را 
تا 20 درصد افزايش دهند. اين آزمايش همچنين 
عضالت  حجم   ،NF-κB نبود  در  كه  داد  نشان 
يادگيري  است،  بيشتر  استخوان ها  استحكام  و 
پوست  و  مي كند  كار  بهتر  حافظه  است،  بهتر 
آزمايش هاي  مي خورد.  چروك  و  چين  كمتر 
بيشتر نشان داد كه NF-κB هورمون رشد را 
مهمي  نقش  رشد  هورمون  مي دهد.  كاهش  هم 
در باروري و توليد اسپرم و تخمك دارد. وقتي 
رشد  هورمون  روز  هر  موش ها  به  دانشمندان 
تزريق كردند، نه تنها عمرشان بيشتر شد بلكه 
سلول هاي عصبيـ  نرون هاـ هم در مغز موش ها 
«با  مي گويد:  كاي  دكتر  كردند.  رشد  به  شروع 
افزايش سن در بافت هاي مختلف التهاب ايجاد 
از  ناشي  بيماري هاي  تمام  در  التهاب  مي شود. 
افزايش سن نقش دارد، مثل سندروم متابوليك، 
دستگاه  بيماري هاي  قلبي-عروقي،  بيماري هاي 
عصبي و بسياري از سرطان ها.» دكتر «بروس 
هاروارد  پزشكي  دانشكده  استاد  يانكنر»، 
مي گويد: «اين نظريه كه پيري به طور كلي تحت 
ترشح  مغز  از  كه  است  هورمون هايي  تاثير 
مي شوند توجه دانشمندان را جلب كرده است. 
با درنظر گرفتن آثار متعدد اين هورمون ها در 
بيماري هاي  درمان  در  آنها  از  استفاده  بدن، 
قلبي  بيماري هاي  و  آلزايمر  ديابت،  مثل  پيري 

بايد به دقت مطالعه شود.»

اختراع پيراهني بدون 
نياز به شستن!

با پيشرفت تكنولوژي شاهد ارائه محصوالتي متنوع و گاه باورنكردني 
و عجيب در زمينه هاي مختلف هستيم. نكته اي كه نبايد از ياد برد اين 
است كه هدف تكنولوژي همواره اين است كه رفاه و آسايش بيشتر 
حوزه  خبرهاي  آخرين  در  كند.  فراهم  زمين  كره  ساكنان  براي  را 
تكنولوژي گفته مي شود محققي توانسته پيراهني توليد كند كه كثيف 
و بدبو نمي شود و نياز به اتو كردن هم ندارد! اينها ادعاهاي كسي 
است كه پارچه اي جديد ساخته و با آن قصد دارد دنياي لباس ها را 
متحول كند. آقاي «بيشاپ» مي گويد اين پيراهن را 100 روز به طور 
نشسته  را  آن  مدت  اين  طي  و  كرده  ورزش  آن  با  پوشيده،  مداوم 
است. او ادعا مي كند پارچه جديد يك معجزه در صنعت نساجي به 
حساب مي آيد؛ پارچه اي كه نياز به شستن ندارد و بو نمي گيرد، در 
عين حال هيچ وقت چروك نشده و نياز به اتو هم پيدا نخواهد كرد! 
نكته جالب توجه درمورد اين پارچه اين است كه گفته شده جنس آن 
از پشم است با اين تفاوت كه الياف آن بسيار باريك تر از الياف رايج 
طراحي شده و در واقع يك سوم ضخامت موي انسان است. سازنده 
به  را  رطوبت  كه  مي شود  سبب  الياف  باريكي  مي گويد  پارچه  اين 
خودشان جذب نكنند. او ابتكارش را به صورت يك پروژه در سايت 
«كيك استارتر» ارائه كرده و تا اينجا بيش از 2000 نفر از طرح او 
حمايت كرده اند و بيش از 300 هزار دالر براي به سرانجام رساندن 
روي  زيادي  تيم هاي  روزها  اين  است.  شده  جمع آوري  طرح  اين 
لباسشويي  ماشين هاي  از  را  ما  كه  مي كنند  كار  پارچه هايي  ساخت 
به  لباس ها  اين  زماني  چه  ببينيم  تا  ماند  منتظر  بايد  مي كنند.  بي نياز 

بازار مي آيند.

بيل گيتس:

 كاربران از آى پد اپل 
نااميد شده و به سوى 

سرفيس مى آيند
 رييس مايكروسافت در مصاحبه با CNBC گفت: 
خود  سيستم  از  اپل،  پد  آى  كاربران  دارد  اعتقاد 
نااميد شده و راه حل را در اين يافته اند كه تبلت 
دارد  كيبورد  هم  كه  بخرند  مايكروسافت  سرفيس 

و هم آفيس.
بيل گيتس با توجه به كاهش ارزش سهام اپل در 
بازار تاكيد كرد كه كاربران تبلت اپل دچار مشكل 
درخواست  برابر  در  اپل  پيشنهادات  كه  چرا  شده 

كاربران با محدوديت روبرو شده است.
موسس مايكروسافت در عين حال گفت آنها سعى 
كرده اند با ويندوز 8 بازار تلبت كه در انحصار آى 
پد اپل است را تغيير دهند و بسيارى از كاربران 
اند  شده  نااميد  خود  دستگاه  از  بين  اين  در  اپل 
چرا كه انها نمى توانند تايپ كنند، آنها نمى توانند 
تبلت  با  مايكروسافت  در  ما  و  بسازند  داكيومنت 
براى  را  كار  اين  دارد،  نيز  كيبورد  كه  سرفيس 
كاربران آسان كرده ايم و آفيس را در اختيارشان 
گذاشته ايم و آنچه آنها از يك پى سى انتظار دارند 
را در يك تبلت خالصه كرده و به آنها عرضه كرده 

ايم.
بدنبال  آندرويد  هم  و   iOS هم  گفت  گيتس  بيل 
داشتن آفيس هستند تا بتوانند پلتفورم قابل قبولى 
چيزى  دقيقا  اين  و  كنند  عرضه  خود  كاربران  به 
است كه نقطه تالقى منافع مايكروسافت به آنهاست 

و ويندوز را در جنگ با اپل و گوگل مى اندازد.
به گفته بيل گيتس آوردن آفيس به اين پلتفورمها 
يعنى محكم كردن جاى پاى اپل و گوگل در بازار 

و تضعيف سرفيس مايكروسافت!

به همين خاطر وى ضمن هشدار به سرمايه گذاران 
در بازار سرمايه با توجه به سقوط ارزش سهام 
اپل، از آنها خواست به نرخ بهره هنگام خريد سهام 
اين شركتها در درازمدت توجه الزم داشته باشند.

بينى  پيش  اساس  بر   2017 سال  تا  است  گفتنى 
شش  تاپ  لپ  با  مقايسه  در  تبلت  تعداد   NPD
است  عالقمند  مايكروسافت  و  شد  خواهد  يك  بر 

بازيگر صحنه تبلت نيز باشد.
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فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
 هيپنوتراپى تائيد شده از

 ( London University )
توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى 

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

كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

من مدير هستم، 
من مدير نيستم!

را  وجهه اش  مي تواند  مدير  يك  كه  راهي  هشت 
نابود كند

هستيد  مدير  يا  كارآفرين  يك  شما  اگر 
رهبري،  سبك  بهبود  كه  موافقيد  حتما 
تشويق  و  كاركنان  در  اطمينان  ايجاد 
زيادي  مقدار  خستگي ناپذير  كار  به  آنها 
از زمان شما را به خود مشغول مي كند. 
بي شماري  راه هاي  كه  است  اين  حقيقت 
استفاده  با  مي توان  كه  دارد  وجود  نيز 
از آنها مشكالت موجود در محيط كار را 
بهبود بخشيد و به اهدافي كه در باال ذكر 

آنها رفت رسيد.

اطالعات  دارد:  وجود  نكته اي  ميان  اين  در  اما   
كمي وجود دارد كه به راحتي در دسترس باشند 
و مديران را از تله هايي كه ممكن است در مسير 
شايد  البته  كند.  آگاه  شوند  گرفتار  آنها  در  خود 
مي كنيد  فكر  كه  باشيد  مديراني  دسته  آن  از  شما 
هركاري انجام مي دهيد درست است و كسي حق 
رهبري  و  مديريت  سبك  و  نوع  درمورد  ندارد 
شما نظري بدهد. اگر چنين مديري هستيد از خير 
قلمروي  در  همچنان  و  بگذريد  مطلب  اين  خواندن 
دهيد.  ادامه  استبدادي تان  مديريت  به  محدودتان 
شما  مديريت  سيستم  مي كنيد  فكر  احتماال  چراكه 
هيچ اشكالي ندارد و به هيچ راهنمايي اي هم نياز 
و  رفتارهايتان  بعضي  درمورد  اگر  اما  نداريد. 
داريد،  ترديد  تحت نظرتان  كارمندان  بر  آنها  تاثير 
لينكنر»  «جاش  دهيد.  ادامه  مطلب  اين  خواندن  به 
نويسنده «فوربس» در اين مطلب هشت تله  رفتاري  
را برمي شمرد كه مي تواند چهره مديريت شما را 

مخدوش كند.

سلب اعتماد 
آن  تعريف  اما  است  آشنايي  تركيب  اعتماد  سلب 
سلب  واقع  در  است.  متفاوت  خاص  مورد  اين  در 
اعتماد ربطي به دروغ هاي ساده اي كه هركدام از 
ما ممكن است در طول يك روز به زبان بياوريم 
آوردن  به دست  كه  است  آشكار  و  واضح  ندارد. 
يك  در  اساسي  اهميتي  گروه  يك  اعضاي  اعتماد 
از  نبايد  آنچه  اما  دارد.  كار  محل  و  كاري  گروه 
به  كارمندان  اعتماد  اگرچه  كه  است  اين  برد  ياد 
سختي به  دست مي آيد، به آساني هم مي تواند از 
دست برود. بايد بدانيد اگر به آنچه مي گوييد عمل 
نكنيد شما اعتماد همكاران تان را از دست مي دهيد. 
اعتماد  حفظ  براي  مي توانيد  كه  راهي  اصلي ترين 
جايي كه  تا  كه  است  اين  گيريد  به كار  كارمندان 
بزرگ   چه  كوچك،  چه  ـ  ندهيد  وعده اي  مي توانيد 

ـ كه نتوانيد به آن عمل كنيد. 
 

خدمتگزار نه ، خودخواه باشيد! 
هدف شما به عنوان مدير اين است كه تيم كاري 

خود را ارتقا دهيد و پيروزي تك تك همكارانتان را 
جشن بگيريد، نه اينكه تنها موفقيت هاي خودتان را 
در بوق و كرنا كرده و از آنها تقدير كنيد. نيازهاي 
كارمندانتان را قبل از نيازهاي خودتان قرار دهيد و 
همه قدرت تان را به كار بگيريد تا به آنها كمك كنيد. 
وقتي شما چنين كنيد كارمندان تان نيز مي توانند به 
خودشان كمك كنند و از توانايي هايشان در محل 
را  خود  توان  تمام  اگر  كنند.  استفاده  بيشتر  كار 
تمجيد  و  تعريف  خودتان  از  تنها  كه  ببريد  به كار 
ثبت  را  گروهي تان  موفقيت هاي  اينكه  نه  و  كنيد 
مدير  به  تبديل  سرعت  به  البته  و  شدت  به  كنيد، 
مديري  اينكه  براي  در واقع  شد.  خواهيد  منفور 
منفور باشيد كافي است خودخواهي تان را به رخ 

همكاران بكشيد! 
 

عدم تمركز بر وظايف و اولويت ها 
بايد  مي گذاريد  همكاران تان  برعهده  كه  ماموريتي 
سرراست، واضح و كامال قابل فهم باشد تا اعضاي 
گروه تان بتوانند به راحتي آن را درك كرده، انجام 
داده و به پايان برسانند. اگر اهداف شما در انجام 
براي  روشن  راهي  و  نباشد  مشخص  ماموريتي 
نكنيد،  ترسيم  خود  همكاران  پاي  پيش  آن  تكميل 
چطور انتظار داريد هريك از كساني كه در انجام 
آن ماموريت دخيل هستند نتيجه دلخواه و مطلوب 
شما را ارائه دهند؟ درواقع شما به عنوان مدير بايد 
طرح و برنامه مدوني براي اين هفته، اين ماه، اين 
فصل و امسال در اختيار همكاران تان قرار دهيد. 
اهداف  دقت  به  بايد  نيز  خود  پيشنهادي  طرح  در 
اصلي و كليدي و اهداف فرعي و جانبي هر فردي 
كه بخشي از مسئوليت را برعهده گرفته مشخص 
نتيجه  انتظار  مي توانيد  شما  اتفاقي  چنين  با  شود. 

مطلوب را داشته باشيد.

غيردوستانه رفتار كنيد! 
دسترس  در  چندان  كه  هستيد  مديري  شما  اگر 

نيست يا برخوردهايش آنچنان دوستانه نيست يا 
همكاران تان براي يك ديدار كوتاه مجبور هستند از 
موانع متعددي عبور كنند تا بتوانند شما را ببينند، 
و  ذهن  بر  ناخوشايند  تاثيري  جز  باشيد  مطمئن 
كه  نكته اي  نمي شود.  نصيب تان  چيزي  آنها  روان 
در اين ميان بايد به آن توجه كرد اين است كه پاك 
كردن تاثيرات بد در محيطي به كوچكي محل كار 
بسيار عمل سخت و طاقت فرسايي است. اما وقتي 
مي كنيد  رفتار  دوستانه  كه  هستيد  مديري  شما 
بي آنكه مراتب اداري فراموش شود و به اصطالح 
خواهيد  مداوم  به طور  هستيد،  «كاربرپسند» 
توانست همكاران تان را غافلگير كرده و تحت تاثير 
قرار دهيد و نتيجه اي كه عايدتان مي شود اين است 
كه تصويري مثبت و نه جزمي و منفي در ذهن آنها 

از خود باقي مي گذاريد.

توقع تخيلي نه واقع بينانه! 
اهميت  بايد  مدير  يك  عنوان  به  شما  براي  آنچه 
كامال  چشم اندازي  وجود  باشد  داشته  اساسي 
نهايي  هدف  يك  بايد  شما  درواقع  است.  روشن 
داشته و به شدت به اين هدف نهايي اعتقاد و باور 
داشته باشيد. با اين حال نبايد از ياد ببريد كه براي 
ابزارهاي  به  موردنظرتان  چشم انداز  به  رسيدن 
بايد  آنچه  داريد.  نياز  هم  ضروري  و  موردنياز 
مدنظر داشته باشيد اين است كه از تيمي كه تحت 
مديريت شما انجام وظيفه مي كنند به اندازه توان 
توقع  داده ايد  قرار  آنها  اختيار  در  كه  ابزاري  و 
بخواهيد  كارمندان تان  از  نبايد  شما  باشيد.  داشته 
نتيجه عالي در اختيار شما قرار دهند، وقتي حداقل 
آنها  اختيار  در  را  پروژه  يك  موردنياز  نيازهاي 
براساس  بايد  شما  توقع  در واقع  داده ايد.  قرار 

واقع بيني باشد نه تخيل.

فقدان شور و شوق و خالقيت 
بهترين  به  داريد  انتظار  خود  تيم  اعضاي  از  اگر 
بربيايند،  شده  محول  مسئوليت هاي  پس  از  وجه 
كه  شويد  ظاهر  دريايي  چراغ  يك  نقش  در  بايد 
به  را  كار  تاريك  زواياي  همه  شوق  و  شور  با 
همه  مي شود  باعث  عمل  اين  مي دهيد.  نشان  آنها 
گرد شما جمع شوند و شما به صورت واقعي در 
مي خواهيد  اگر  بگيريد.  جاي  مسئوليت ها  مركز 
رها  را  شده  تجربه  كوره راه هاي  همكاران تان 
مي كنيد  رنگ آميزي  را  مسيري  خودتان  چرا  كنند 
مي كنيد؟  مسير  آن  در  حركت  به  ملزم  را  آنها  و 
مالمت  خالقيت هايشان  براي  را  آنها  اينكه  به جاي 
بروز  بر  عالوه  تا  بگذاريد  باز  را  دستشان  كنيد 
كاركردن  شوق  و  شور  ذهني شان،  خالقيت هاي 
باشيد  مطمئن  نميرد.  آنها  در  نيز  كار  محيط  در 
نيز  شما  پرشور  و  خالق  كارمند  چندين  باوجود 
خواهيد  را  رياست تان  صندلي  بيشتري  عالقه  با 

چرخاند!

قمار كردن 
شما به عنوان يك مدير بايد همچون يك شطرنج باز 
عمل كنيد: حواستان به همه مهره ها باشد، همزمان 
روند  مي تواند  كه  كنيد  فكر  حركت  چندين  به 
بهبود  را  پيروزي  به  رسيدن  براي  شما  حركت 
باشيد،  نداشته  بي مورد  و  اضافي  حركت  ببخشد، 
با حركت هاي نادرست مهره هاي خود را در خطر 
نيندازيد و... به همكاران تان كمك كنيد تا كامال با 
استراتژي حركتي شما آشنا شوند. اهداف را براي 
آنها تشريح كنيد و از آنها فقط عمل كوركورانه و 
بي قيد و شرط به دستورات را طلب نكنيد. همانطور 
كه اعضاي گروه را به جلو مي رانيد خودتان نيز 
اين  غير  در  كنيد،  حركت  جلو  به  رو  آنها  پابه پاي 
صورت شما يكي يكي مهره هايتان را از دست داده 
و سرانجام نشسته روي صندلي چرخدارتان مات 

خواهيد شد!

من هميشه مديرم! 
تصور  مديران  از  بسياري  كه  است  اين  حقيقت 
تنها  دارد  وجود  كار  محل  در  كه  قوانيني  مي كنند 
از  دسته  اين  است.  شده  وضع  كارمندان  براي 
مديران معتقدند چون برخي از قوانين را خودشان 
بگذارند.  پا  زير  را  آنها  مي توانند  كرده اند  برقرار 
قدم  مسير  اين  در  كه  هستيد  مديري  شما  اگر 
مي زنيد بايد بگوييم سوار آسانسوري هستيد كه 
هيچ صعودي ندارد و فقط به سمت پايين مي رود: 
نبايد  كه  ديگري  نكته  محبوبيت.  كاهش  آسانسور 
از  قبل  بسياري  افراد  كه  است  اين  ببريد  ياد  از 
تكيه  مديريت  آسوده  و  راحت  صندلي  به  شما 
زده و روزي هم مجبور شده اند از آن دل بكنند. 
روزهاي  براي  كه  نكنيد  نابود  آنقدر  را  چهر ه تان 
روزهايي  شايد  نماند.  باقي  چيزي  نبودن»  «مدير 
كه ديگر مدير نيستيد چندان دور نباشد. نفرت و 
احساسات ناخوشايند از خاطر آدم ها چندان ساده 

محو نمي شود.
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دنيا با طعم 
چاپگرهاي سه بعدي!

زندگي  در  زيادي  تفاوت هاي  جديد  چاپگرهاي 
روزمره ايجاد كرده اند

چاپ سه بعدي يا همان D Printing 3 اصطالحي 
است براي اشاره به روند ساختن اجسام سه بعدي 
از طريق ارسال يك فايل حاوي اطالعات جسم به 
موادي  از  اجسام  ساخت  توانايي  كه  پرينتر  يك 
دقيقا  دستگاه ها  اين  ايده  دارد.  را  پالستيك  مانند 
حاوي  فايلي  است؛  معمولي  پرينترهاي  ايده  مانند 
اطالعات جسم به دستگاه پرينتر داده مي شود و 
نوك پرينتر با حركت كردن شروع به خلق فيزيكي 
آن فايل مي كند. تفاوت در اينجا اين است كه فايل 
ورودي در يكي از فرمت هاي سه بعدي داده شده 
استفاده  حجيم  مواد  از  جوهر  جاي  به  پرينتر  و 
قابل  خود  به  خود  است  ممكن  ماده  اين  مي كند. 
پرينت شدن بوده يا در مواردي فقط گردي باشد 

كه با مخلوط شدن با چسب،  محكم مي شود. 

كار پرينت اليه به اليه شكل مي گيرد تا در نهايت 

گذشته  روز  شود.  ساخته  كامل  به طور  جسم 
اسلحه  اولين  توليد  از  كه  شد  منتشر  گزارشي 
دنيا كه كامال با چاپ سه بعدي ساخته شده خبر 
مي داد. اين اسلحه يك كلت كامال واقعي است كه 
كند.  شليك  را  استاندارد  كلت  گلوله هاي  مي تواند 

اين سالح چاپ سه بعدي كه 

The Liberator نام دارد، محصول تالش «كادي 
ساله از دانشگاه تگزاس است. وي  ويلسون» 25 
يك  در  بازي  براي  است،  حقوق  دانشجوي  كه 
مستند با نام «كليك، چاپ، اسلحه» آن را ساخته 
است. اما آيا مي دانستيد شما هم مي توانيد در خانه 
بسازيد.  سه بعدي  پرينتر  يك  با  مختلفي  اشياي 
كرده  منتشر  مطلبي  مناسبت  همين  به  «فوربس» 
خانه  در  مي توان  كه  را  عجيبي  اشياي  آن  در  و 
كرده  معرفي  كرد،  توليد  سه بعدي  پرينتر  يك  با 
وسايلي  از  مورد  هشت  با  مطلب  اين  در  است. 
آشنا مي شويد كه با داشتن يك چاپگر سه بعدي 
كافي  تنها  كنيد.  توليد  را  آنها  مي توانيد  خانه  در 
است طرح هاي پيش فرض را كه روي اينترنت قرار 
دارند گرفته و آنها را به دستگاه چاپگرتان بدهيد. 

به دنياي سه بعدي خوش آمديد!

قاب عينك 
روبه رو  آن  با  عينكي  افراد  كه  مواردي  از  يكي 
حال  به  تا  است.  عينك شان  فريم  شكل  هستند 
وقتي  كرده ايد؟چرا  فكر  فريم ها  هرروزه  تنوع  به 
مي توانيد هرروز فريم هاي عينك متفاوتي به چشم 
را  سال  روزهاي  تمام  يكسان  فريم  يك  با  بزنيد 
از  استفاده  با  شما  درواقع  بگذاريد؟  سر  پشت 
فريم هايي  مي توانيد  خانه  در  سه بعدي  چاپگر  يك 
مطابق  و  خودتان  براي  مختلف  سبك هاي  با 

سليقه تان توليد كنيد.

صفحه هاي گرامافون 
چندان  ديگر  روزها  اين  تكنولوژي  پيشرفت  با 

خبري از گرامافون و صفحه هاي آن نيست. البته 
صفحه هاي  شكل  به  موسيقي  صفحه هاي  هنوز 
تيره  رنگ  به  بيشتر  كه  مي شوند  توليد  گرامافون 
به  موسيقي  صفحه هاي  مي خواهيد  اگر  هستند. 
استفاده  آن  چاره  باشيد  داشته  مختلف  رنگ هاي 
از يك چاپگر سه بعدي است. با اين چاپگرها شما 
مي توانيد صفحه هاي موسيقي با رنگ هاي مختلف 

توليد كنيد.

مجسمه هاي نيم تنه 
چرا براي داشتن يك مجسمه نيم تنه از «بتهوون» 
يا «اينشتين» پول زيادي بپردازيد وقتي مي توانيد 
با يكي از چاپگرهاي سه بعدي نيم تنه هركسي كه 
نيم تنه ها  توليد  براي  كنيد؟  توليد  خواست  دلتان 
دوست  كه  را  مشهوري  افراد  تصوير  مي توانيد 
مجسمه  قراردادن  از  و  بدهيد  پرينترتان  به  داريد 
فرد محبوبتان در اتاق تان لذت ببريد. شايد هم به 

فكر ساختن نيم تنه اي از خودتان افتاده ايد!

حلقه نامزدي 
آسان  كردن  ازدواج  مي گويند  كه  نيست  بي جهت 
ممنون  سه بعدي  چاپگرهاي  از  بايد  است!  شده 
بود كه امكان توليد حلقه هاي ازدواج را هم فراهم 
چندان  شايد  پالستيكي  حلقه هاي  البته  كرده اند. 
كه  حلقه هايي  اما  باشد  نداشته  خوشي  صورت 
از  شده اند  توليد  سه بعدي  صورت  به  حال  به  تا 
شهرت خوبي برخوردارند. نكته ديگر اين است كه 
اصلي تان  حلقه  از  يدك  چندين  مي توانيد  هميشه 

داشته باشيد.

نقاب هكرهاي ناشناس 
حتما شما هم با اعضاي «هكرهاي ناشناس» آشنا 
هستيد. آنها حمله هاي معروفي در سراسر جهان 
اما  داشته اند.  كامپيوتري  معروف  سيستم هاي  به 
كه  نقاب هايي  دارند:  خاص  مشخصه  يك  آنها 
طرفداران  دنيا  در  نقاب ها  اين  مي زنند.  چهره  به 

تمايل  هم  شما  اگر  دارند.  بسياري  هوا داران  و 
است  كافي  داريد  نقاب ها  اين  از  يكي  داشتن  به 

چاپگر تان را راه بيندازيد.

كليدهاي دستبند 
نيروهاي  دست  در  كه  باال  امنيت  با  دستبندهاي 
پليس قرار دارند هركدام با يك كليد منحصربه فرد 
باز مي شوند. اين بدان معني است كه هيچ فردي 
دسترسي  كليدها  اين  به  نبايد  پليس  افراد  از  غير 
شما  بعدي  سه  پرينترهاي  با  اما  باشد.  داشته 
كليد هاي  مي خواهد  دلتان  تعداد  هر  مي توانيد 
مخصوص دستبند توليد كنيد؛ آن هم دستبندهايي 
كه فقط به دست شما و با كليد مخصوص شما باز 

خواهند شد.

تفنگ اسباب بازي 
مدتي پيش صاحب يك پرينتر سه بعدي نشان داد 
را  اسلحه  يك  مختلف  قطعات  توانسته  چطور  كه 
با پرينترش بسازد. هرچند آن تفنگ دوام زيادي 
قطعه  چند  به  گلوله  چند  شليك  از  بعد  و  نياورد 
تقسيم شد. اما بعد از اين ماجرا افراد و شركت هاي 
اينكه  تا  كرده اند  كار  موضوع  اين  روي  مختلفي 
داد  نشان  تفنگي  از  ويدئويي  «ويلسون»  موسسه  

كه بيش از 600 گلوله شليك مي كند.

اجزاي كوچك 
ختم  همينجا  به  سه بعدي  چاپگرهاي  داستان 
نمي شود. انواع و اقسام اجزاي ريز را نيز مي توان 
ساخت  در  كه  اجزايي  كرد؛  توليد  چاپگرها  اين  با 
درمورد  كه  نكته اي  دارند.  كاربرد  وسايل  ديگر 
اين چاپگرها نبايد از ياد برد اين است كه امروزه 
رو  روند  با  اما  شده  توليد  آنها  با  كوچك  وسايل 
به رشدي كه در اين عرصه ديده شده بايد منتظر 
آينده نزديكي بود كه اين چاپگرها در توليد وسايل 

بزرگ تري نيز نقش داشته باشند.
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مرد مورد عالقه 
همسرتان باشيد

خيلى سخت است كه بتوان بر طبق خصوصيات 
اخالقى كه جنس مخالف آنها را مى پسندد رفتار 
مالقات  قرارهاى  زمان  كه  هنگامى  معموالً  كرد. 
فرا مى رسد، خانم ها از هر نظر به خودشان مى 

رسند،
عرق  و  خسته  چهره  همان  آقايون  مقابل  در  اما 
كرده باشگاه را ترجيح مى دهند. نكته مهمى كه 
آقايون نبايد هيچ گاه از نظر خود دور كنند اين 
مى  وانمود  كه  آنطور  هميشه  ها  خانم  كه  است 
كنند، نيستند و هيچ گاه حقيقت چيزهايى را كه 
زبان  به  را  ببينند  خود  همسر  در  دارند  دوست 

نمى آورند.
از  بعضى  به  نسبت  ها  خانم  از  برخى  شايد 
خوشى  دل  همسرشان  اخالقى  خصوصيات 
نداشته باشند و هميشه از او ايراد بگيرند و به 

او غر بزنند؛
برخى  از  قسمت  اين  در  كه  نيست  بد  اما 
همواره  را  خانم  يك  تواند  مى  كه  خصوصياتى 
چيزهايى  نيز  دارد  نگه  شوهرش  به  عالقمند 
بدانيم. شايد خانم ظاهراً از تعدادى از رفتارهاى 
بخصوص آقا رضايت نداشته باشد، اما واقعيت 
اين است كه او در باطن خود، از زور خوشحالى 

در حال انفجار ميباشد. تعجب آور است؟!

اين مقاله را بخوانيد تا ببينيد كداميك از رفتارهاى 
مردانه تان حس عالقه همسرتان را بر مى انگيزد و 

براى تغيير آنها مجددا فكر كنيد.

1  مرد مردها
هر چند خانم ها ادعا مى كنند كه از مردهاى مرتب 
و تميز و شيك پوش خوششان مى آيد، اما گاهى 
اوقات اگر با لباس هاى ورزشى كج و كوله جلوى 
ويژه  آداب  رعايت  بدون  را  غذا  شويد،  ظاهر  آنها 
به  شايد  كنيد،  بازى  فوتبال  كوچه  در  و  بخوريد، 

نظر خانم ها خيلى جذاب تر هم جلوه كنيد.
براى  يكبار  وقت  چند  هر  كه  آيد  نمى  بدش  او 
نجاتش تالش كنيد، و يا اگر از عهده تعمير برخى 
وسايل بر مى آييد اين كار را انجام دهيد، و يا حتى 
با دوستان خود گپ بزنيد. يك خانم با يك آقا قرار 
نمى گذارد تا بر سر اين موضوع كه كدامشان كفش 
رقابت  به  او  با  دارند  ترى  شيك  موهاى  يا  و  ها 
بپردازد؛ بلكه اين تفاوت هاى موجود ميان شما دو 
نفر است كه منجر به اتصال هر چه بيشتر شما به 

هم مى شود.

البته نبايد فراموش كنيد كه زمانيكه براى مشاهده 
از  او  رويد،  مى  بيرون  به  شام  صرف  يا  و  تئاتر 
شما انتظار دارد كه لباسهاى مناسب و آراسته اى 

داشته  نظر  در  بايد  حال  عين  در  اما  كنيد،  تن  به 
باشيد كه در بقيه ساعات بيشتر از حس مردانگى 

شما لذت مى برد

اين  به  هرگز  كه  دارد  وجود  امكان  اين  چند  هر   
شيك  نيست  الزم  هميشه  نكند   اعتراف  موضوع 
را  مختلف  درهاى  و  كنيد  تن  به  را  ها  لباس  ترين 
كه  است  كافى  فقط  كنيد،  باز  برايش  او  از  پيش 

آروغ هاى بعد از نوشيدنى را در زمان مناسب و 
هنگاميكه با دوستانتان هستيد بزنيد.

2  نه گفتن
را  رسد  مى  را  ذهنتان  به  كه  تصميماتى  بايد  شما 
انجام دهيد و بر طبق آنچه عقلتان به شما دستور 
مى دهد، عمل كنيد؛ حتى اگر اين كار سبب عصبانى 

شدن خانم شود.
دنبال  به  ها  دخترخانم  كه  كنند  مى  تصور  آقايون 
يك  روى  بتوانند  را  او  كه  گردند  مى  نامزدهايى 
انگشت خود بچرخانند و هر چه كه مى گويند انجام 
دهد. اگر بخواهيد هميشه مطابق آنچه به شما ديكته 
مى شود، عمل كنيد، ديرى نخواهد گذشت كه رابطه 

تان كسل كننده و مالل آور مى شود.
براى  چيزى  كه  هستند  مردى  دنبال  به  ها  خانم 
عقايد  بتواند  و  باشد  داشته  دست  در  كردن  ارائه 
و مالحظات شخصى خود را در بحث ها وارد كند. 
منحصر  شخصيت  كه  هستند  مردى  دنبال  به  آنها 

بفردى داشته باشد.

تشكيل  همسرش  تنها  را  مرد  يك  زندگى  تمام  اگر 
دهد، آنگاه ديگر چيزهاى زيادى براى گفتن ندارد 
كه  ماند  نمى  باقى  زيادى  سورپرايزهاى  برايش  و 

بتواند در مواقع ضرورى آنها را رو كند.
حتى اگر همسر شما از آن دست خانم هايى باشد 
كه دوست دارند قدرت و كنترل خانواده را بدست 
شما  با  گاه  گه  كه  آيد  نمى  بدش  هم  باز  بگيرند، 

قدرت آزمايى و جدلى برابر داشته باشد.

بايد  كه  كرديد  مى  تصور  حال  به  تا  اگر  بنابراين 
كنترل تمام امور را به دست او بسپاريد، بهتر است 
از اين به بعد دست از اين كار برداريد؛ به منظور 
حفظ رابطه و نگه داشتن او حتمًا نبايد خودتان را 

به يك خدمتكار خانگى دست آموز تبديل كنيد.

3  داشتن شهوت جنسى شديد
به  تنها  رابطه،  يك  اگر  كه  است  روشن  كامًال 
برقرارى روابط جنسى محدود شود، طرف مقابل 
مى  قرار  استفاده  سوء  مورد  كه  كند  مى  احساس 
گيرد؛ اما از سوى ديگر بايد اين امر را نيز در نظر 
در  شوهرش  بيند  مى  زمانيكه  خانم  يك  كه  گرفت 
ابزار  و  دهد  مى  دست  از  را  خود  كنترل  او  مقابل 

عالقه مى كند انگار دنيا را به وى داده اند.
از  پس  هنگام  شب  و  است  شاغل  شما  همسر  اگر 
ارباب  با  زدن  كله  سرو  و  كارى  سخت  روز  يك 
رجوع و همكاران او را در خانه مى بينيد هيچ چيز 
اين  كند؛  خوشحال  را  او  تواند  نمى  معاشقه  جز 

امر سبب مى شود كه او خودش را در راس تمام 
شادى هاى جهان قرار دهد.

اگر او شغل حساس و با ارزشى دارد و در سمت 
كننده  شروع  شما  است  بهتر  دارد،  قرار  مهمى 
ارتباط جنسى باشيد. اين امر به او اجازه مى دهد 

كه با خيال راحت از رابطه خود لذت ببرد.

4  مستقل بودن
همسرشان  كه  دليل  اين  به  ها  خانم  هميشه  شايد 
است،  شلوغ  اندازه  از  بيش  سرشان  كنند  مى  ادعا 
به آنها توجه كافى مبذول نمى دارند، وقت زيادى 
را در محل كار خود سپرى مى كنند و يا با دوست 
مى  ناراحت  كنند،  مى  گذرانى  خوش  خود  هاى 

شوند.
خواهيد  مى  اگر  كه  باشيد  داشت  توجه  بايد 
يك  مانند  بايد  بماند،  باقى  كنارتان  در  همسرتان 
پرنسس با او رفتار كنيد؛ اما از طرف ديگر، همواره 
و  تفريح  سرگرمى،  اگر  كه  باشيد  داشته  نظر  در 
باشيد،  نداشته  دادن  انجام  براى  ديگرى  كارهاى 
ممكن است خانم احساس كند كه در حال خفه شدن 

در رابطه است.

همان اندازه كه شما در رابطه نياز به فضا داريد، 
خانم ها نيز از آزادى خود لذت مى برند و شديداً 
به  متكى  و  مستقل  مرد  يك  هستند.  محتاج  آن  به 
نفس در نظر خانم ها از جذابيت بيشترى برخوردار 

مى باشد.

براى  بزرگ،  هاى  آرزو  بدون  و  محتاج  مرد  يك 
بنابراين  ندارد.  جذابيتى  گونه  هيچ  ها  خانم  بيشتر 
شما مجاز هستيد كه با دوستان مختلف خود قرار 
مالقات بگذاريد و شغل و سرگرمى مخصوص به 

خودتان را داشته باشيد.

5 � حسود بودن
حسادت يكى از احساسات قوى به شمار مى رود. 
هر چند انسان ها نمى توانند ميزان دقيق حسادت 
خود را كنترل نمايند، اما مقدار كمى حسد، آن هم 
به طور گاه گاه و اتفاقى، به راحتى مى تواند حس 

جاذبه شما را در نظر او افزايش دهد.
مى  صحبت  او  با  كه  مردهايى  به  نسبت  شما  اگر 
كنند، هيچ گونه عكس العملى از خود نشان ندهيد، 
ارزش  برايش  وجه  هيچ  به  كه  كند  مى  تصور  او 
قائل نيستيد، به همين دليل به دنبال كسى مى رود 

كه اين خال را برايش پر كند.
اگر او در مورد يك همكار مذكر خيلى صميمى و 
يا مربى اش بازخواست نماييد، شايد در ظاهر به 
هايش  لب  بر  لبخندى  باطن  در  اما  بزند،  غر  شما 

نقش خواهد بست.
: زمانيكه نوبت به حسادت مى رسد، مقدار  توجه 
كمى از آن مى تواند مثمر ثمر واقع شود، پس در 

خرج كردن آن به شدت صرفه جويى كنيد.

مى  او  شويد:  خبر  با  آن  العاده  فوق  قدرت  از 
تواند عاشق مردى شود كه نسبت به دارايى هاى 

شخصى او حساس بوده و از آنها محافظت كند.

6  آسيب پذيرى گاه به گاه
هر انسانى دوست دارد كه احساس كند ديگران به 
وجود او نيازمند هستند و از آنجايى كه كمتر اتفاق 
محافظت  خود  شوهر  از  بتواند  خانم  يك  افتد  مى 
از  را  كار  اين  دهيد  اجازه  او  به  كه  نيست  بد  كند، 

طريق روش هاى ديگر به شما اثبات كند.
براى مثال بد نيست كه به او اجازه دهيد تا به شما 
گوشزد كند نياز به جوراب هاى بيشترى داريد، يا 
اينكه هميشه يادتان مى رود رخت ها را به خشك 
شويى ببريد، و براى بستن كروات خود به كمك او 

احتياج داريد.
شايد احمقانه به نظر برسد اما گاهى اوقات همين 
موارد ساده و پيش پا افتاده سبب مى شود كه او 
احساس بهترى نسبت به خودش پيدا كند و بيش از 

پيش جذب شما شود.

البته اين امر بدان معنا نيست كه سعى كنيد از او 
اين  از  او  چند  هر   � بسازيد  مادر  يك  خود  براى 
كار بدش نمى آيد � اما اين امر شايد جزء آخرين 
چيزهايى باشد كه او انتظارش را از شما دارد؛ فقط 
زمانيكه نياز به كمك داشتيد و احساس مى كرديد 
كه او مى تواند به شما كمك كند، از او درخواست 

همكارى كنيد.

با اين كار بدون شك به او احساس قدرت، سودمند 
اغلب  داد.  خواهد  دست  بودن  مهم  و  شدن،  واقع 
ها  خانم  كشاندن  براى  كه  كنند  مى  تصور  مردها 
به سمت خود بايد از خودشان يك قهرمان دست 

نيافتنى بسازند، اما اين امر صحت ندارد.
مقدارى نيازمندى و كمك خواستن سبب مى شود 
كه شما در نظر او تا حدى آسيب پذير جلوه كنيد، 
و در چنين موقعيتى تمام خانم ها حاضر ايستاده 
اند تا به داخل رابطه شما آمده و به شما كمك كنند.

7 پنهان كردن احساسات
نبايد  چرا  كه  كند  مى  اعتراض  هميشه  او  شايد 
بداند كه شما در حال فكر كردن به چه موضوعى 
هستيد. شايد دوست داشته باشد بداند كه در طول 
روز و در محل كار براى ما چه اتفاقاتى رخ داده، 
شايد هميشه از شما بخواهد تا در مورد همه چيز 
را  دلتان  سفره  اصطالح  به  و  كنيد،  صحبت  او  با 
از  نقطه  ترين  عميق  به  بتواند  تا  كنيد  باز  او  براى 

احساساتتان دسترسى پيدا كند.
شما مى دانيد كه خانم ها با دوست هاى دختر در 
مورد  در  خصوص  به  مسائل  تمام  جزييات  مورد 
نگرانى هاى خود، صحبت مى كنند. به همين دليل 
او  مقابل  در  را  خود  احساست  تمام  بخواهيد  اگر 
بازگو كنيد، خيلى راحت مى تواند به شما نمره دهد.

در برخى مواقع اگر كمى از او دورى كنيد و خود 
را كمى اسرار آميز جلوه دهيد، او عالقه بيشترى 

به شما پيدا خواهد كرد.

براى  شخصه  به  خودش  كه  اينجاست  جالب  نكته 
پيدا كردن حقيقت تالش مى كند. خانم ها لذت مى 
بگوييد،  چيزى  آنها  به  شما  اينكه  بدون  تا  برند 
بياورند.  در  سر  شما  اسرار  از  بتوانند  خودشان 
اين  از  كنيد  مى  تصور  شما  كه  هم  آنقدرها  شايد 

كار متنفر نباشد.

8  سرتاپاى او را وارسى كنيد
خانم ها به اندازه آقايون دوست دارند كه ديگران 
شان  عملى  و  ذهنى  هاى  توانايى  خاطر  به  را  آنها 
انجام  درست  را  كارى  زمانيكه  و  كنند،  تحسين 
چنين  در  آنها  بگيرند؛  قرار  تشويق  مورد  دادند 

حالتى انتظار ترفيع رتبه و تشويقى نيز دارند.

اگر يك خانم با حالت جذابى صحبت مى كند دلش 
مى خواهد مورد توجه قرار بگيرد. البته اين امر به 
شرايط و كسانيكه به او توجه مى كنند هم بستگى 
دارد. اما زمانيكه نوبت به مردى مى رسد كه خانم 
دوستش مى دارد، با كمال ميل به او اجازه مى دهد 

كه كليه متعلقاتش را چك كند.
خانم ها هم مانند آقايون از تعريف و تمجيد لذت 
خوشحال  واقعا  او  كنيد  توجه  او  به  اگر  برند.  مى 
كه  كجا  هر  به  را  شما  خوشحالى  اين  و  شود  مى 

بخواهيد خواهد رساند.

9  هميشه بهترين رفتارهايتان را رو نكنيد
غر  كه  زمانى  موارد،  بيشتر  در  ها  خانم  چند  هر 
زدن هايشان را شروع مى كنند كامًال جدى هستند، 
(به ويژه زمانيكه آشغال غذاهاى خود را روى ميز 
بايد  اما  برنداريد)  را  هايتان  جوراب  يا  و  بگذاريد 
اين امر را هم در نظر داشته باشيد كه اگر بخواهيد 
هميشه با او موفقت كنيد و مطابق خواسته هايش 
تنگ  شما  واقعى  خود  براى  دلش  او  كنيد،  رفتار 

خواهد شد.

اين دست رفتارها به دو قسمت تقسيم مى شوند: 
آنهايى كه خود واقعى شما را نمايان مى سازند و 

آن دسته اى كه شما را به او نشان مى دهند.

ها  خانم  كه  هستيم  واقف  كامًال  ما  كه  آنجايى  از 
جذب  باعث  توجه  همين  و  هستند  توجه  نيازمند 
خانمها به آقايون مى شود، اين احتمال وجود دارد 
كه برخى رفتارهاى منحصر بفرد شما باعث شود 
در  و  بنشاند  او  هاى  لب  روى  بر  را  لبخند  گل  تا 
ايجاد  شما  به  نسبت  بيشترى  جذابيت  او  وجود 
نمايد. بنابراين هيچ گاه نبايد به ظاهر صحبت هاى 
به  فقط  را  شما  او  مواقع  بيشتر  در  كنيد؛  توجه  او 

خاطر وجود خودتان دوست مى دارد.
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دانستنى هايى در 
مورد پوست و مو 

با  را  خود  موى  و  پوست  مشكالت  چگونه   
تمام  و  كنيد  حل  راه  ارزان ترين  و  آسان ترين 
خراب  را  شما  زيبايى  كه  را  كوچكى  عيب هاى 

مى كنند كم رنگ كنيد.

براى  اگر  چرب:  پوست  كردن  روشن  براى   .1
نداريد  وقت  پزشك  به  مراجعه  براى  درمان 
تا  بسازيد  را  لوسيون  اين  مى كنيم  توصيه 
و  كند  پيدا  بهبود  كمى آكنه هايتان  هم  شايد 
است  كافى  شود.  روشن  صورتتان  رنگ  هم 
با14  را  هويج  كوچك  برش   4 شيشه،  يك  در 
قاشق غذاخورى الكل سفيد و6 قاشق غذاخورى 
و2  جوش شيرين  غذاخورى  قاشق   2 و  سركه 
كنيد،  مخلوط  هم  با  را  آبليمو  غذاخورى  قاشق 
بعد در شيشه را ببنديد و شيشه را خوب تكان 
دهيد. اجازه دهيد مخلوط حدود يك روز باقى 
گوش  روزبا  هر  بعد  شود.  آماده  تا  بماند، 
البته  بماليد،  صورتتان  به  را  لوسيون  پاك كن 
است  كمى قوى  مخلوط  اين  كه  باشد  حواستان 
بنابراين اگر احساس كرديد صورت تان بيش از 

حد حساس شده است،كمتر مصرف كنيد.

2. براى آمادگى در برابر حساسيت ها: روزهاى 
بهارى شروع انواع آلرژى ها و التهابات پوستى 
چنين  شروع  از  قبل  از  است  خوب  چه  و  است 
تحقيقات  كنيد.  آنها  حال  به  فكري  التهاباتى، 
گليسيرين  از  استفاده  مى دهند  علمى نشان 
و  حساسيت ها  مقابل  در  پوست  از  مى تواند 
التهابات محافظت كند. پژوهشى در سال 1998 
انجام شد كه در مجله بين المللى پوست انتشار 
در  را  داوطلبان  پوست  پژوهش  اين  در  يافت. 
معرض مواد حساسيت زا و التهاب زا قراردادند 
كردند.  تجويز  گليسيرين  آنها  براى  بعد  و 
مواد  منفى  تاثيرات  بيشتر  توانست  گليسيرين 
پوست  مقاومت  ،يعنى  ببرد  بين  از  را  التهاب زا 
را باال بردتا بتواند بهتر از خود محافظت كند. 
عالوه بر اينها، به بازسازى سلول هاى پوستى 

هم كمك كرد.

3. براى روشن كردن سياهى آرنج: خيلى اوقات 
و  دست ها  دادن  قرار  و  نشستن  طرز  دليل  به 
اين  و  مى شود  تيره  قسمت  اين  پوست  آرنج، 
آزاردهنده  خانم ها  از  بسيارى  براى  تيرگى 
نشان  كمى كثيف  را  آنها  دست  زيرا  است، 
خانم ها  روزها  اين  در  خصوص  به  مى دهد 
دوست دارند همه چيز برق بزند و تميز باشد. 
به  مى تواند  كه  دارد  وجود  طبيعى  راه حل هاى 
روشن  را  قسمت  اين  پوست  كند  كمك  شما 
با  و  بگيريد  را  ليمو  يك  آب  است  كافى  كنيد. 
مقدار كافى شكر مخلوط كنيد تا مخلوط حالت 
روزانه  را  مخلوط  اين  بعد  كند،  پيدا  خميرى 
ليمو  دهيد.  ماساژ  آرنج  روى  دقيقه   5 حدود 
سلول هاى  هم  شكر  و  دارد  رنگ برى  خاصيت 
از  بعد  مى برد.  بين  از  را  پوست  سطح  مرده 
تهيه  گالب  و  گليسيرين  از  مخلوطى  كار،  اين 
روى  و  باشد  كرمى داشته  كمى حالت  كه  كنيد 
كم  را  مالنين  توليد  كار  اين  بماليد،  آرنج ها 
مى كند و رنگ قسمت هاى تيره پوست را روشن 

گليسيرين  هم  و  گالب  هم  واقع  در  مى كند. 
مى شوند  شناخته  طبيعى  رنگ  برهاى  به عنوان 
كه مى توانند پوست هاى مرده و چربى ها را هم 

بردارند.

4. براى روشن كردن موها: بد نيست كمى براى 
چهره تان تنوع ايجاد كنيد كه يكي از اين راه ها 
نمى خواهيد  اگر  موهاست؛  در  رنگ  كمى تغيير 
يك  شما  به  ما  برويد  شيميايى  رنگ هاى  سراغ 
مى دهيم.  ارائه  را  ساده  و  بى ضرر  كامال  راه 
شما مى توانيد با دارچين موها را روشن كنيد؛ 
از  مساوى  مقدارى  است  كافى  كار  اين  براى 
پودر دارچين را با كانديشنر(نرم كننده) مخلوط 
كنيد و به تمام موهايتان بزنيد؛ قبل از استفاده 
آب  و  بكشيد  آب  را  موهايتان  مخلوط  اين  از 
اضافه آنها را با حوله بگيريد. بسيار مهم است 
كه به همه موهايتان به يك ميزان از اين مخلوط 
اضافه كنيد تا مبادا موها دورنگ شود. بهترين 
كار اين است كه قبل از استفاده از مخلوط، گره 
موها را با برس يا شانه باز كنيد، بعد از زدن 
كنيد  شانه  را  موها  دقيقه  چند  از  بعد  مخلوط 
اين  بپوشانيد.  را  آنها  حمام  كاله  يك  با  بعد  و 
مخلوط بايد تمام شب روى سر شما باقى بماند 

و صبح آن را آب بكشيد.

اين  چشم:  زير  خشكى  بردن  ازبين  براى   .5
چشمانتان  زير  پوست  است  ممكن  روزها 
راه حلى  دنبال  به  و  شده باشد  خشك  بيشتر 
باشيد،  حساس  منطقه  اين  خشكى  التيام  براى 
زيرا پوست خشك و چروك خورده اين قسمت 
مى تواند حسابى سن شما را بيشتر نشان دهد، 
خالص  النولين  گرم   250 مى كنيم  توصيه  پس 
آب  بخار  حرارت  روي  و  ريخته  ظرفي  در  را 
بادام  روغن  كوچك  شيشه  يك  بعد  دهيد،  قرار 
شيرين (روغن زيتون يا روغن كرچك)را كم كم 
شود  اضافه  روغن  بايد  آنقدر  بيفزاييد.  آن  به 
كه مخلوط زياد رقيق نشود. اين كرم را هنگام 
ماساژ زير چشم و مواقع ديگر مي توان استفاده 
كرد، زيرا بسيار تقويت كننده است و باعث رفع 

چين و چروك ها مي شود.

چشم  زير  سياهى  چشم:  زير  كبودى  براى   .6
هم مى تواند حسابى چهره را خسته و فرسوده 
هستيد  مشكلى  چنين  دچار  اگر  دهد؛  نشان 
مى توانيد با ساختن يك كرم خانگى تا حدى اين 
تيرگى ها را كمرنگ كنيد؛ كافى است يك قاشق 
غذاخورى روغن زيتون با يك عدد سيب زمينى 
كامال  و  رنده  صورت  (به  كوچك  شده  پخته 
كنيد  مخلوط  شير  غذاخورى  قاشق   2 و  سرد) 
نيم  از  بعد  بماليد،  چشم هايتان  زير  به  بعد  و 
ساعت چشمان خود را با آب ولرم و صابون 
به آرامى بشوييد. اگر چربى ها از دور چشمتان 
پاك نشد، نگران نباشيد. در شست وشوى بعدى 

حتما تمام چربى ها از بين خواهد رفت.

7. براى سفيد كردن دندان ها: شما مى توانيد با 
بسازيد؛  خانگى  خميردندان  يك  جوش شيرين 
اول بايد 3 قسمت جوش شيرين را با يك قسمت 
نمك مخلوط كنيد، بعد به آن 3 قاشق چاى خورى 
گليسيرين اضافه كنيد و براى خوشبو شدن نيز 
عالقه تان  مورد  اسانس  يك  از  قطره  تا 20   10
سپس  يا...)  دارچين  (نعناع،  بيفزاييد  آن  به  را 
كامال  تا  كنيد  اضافه  آن  به  آب  كافى  مقدار  به 
حالت خميرى شكل پيدا كند، شما مى توانيد اين 
خمير دندان را در بطرى كوچك نگهدارى كنيد؛ 
از آنجا كه جوش شيرين يك سفيدكننده دندان 
طبيعي است و اين خمير دندان حسابى دندان ها 
را سفيد كرده و از پوسيدگى آنها نيز جلوگيرى 
براي  مى توانيد  نداريد  فرصت  هم  اگر  مى كند. 
خود  تر  مسواك  دندان هايتان  شدن  سفيدتر 
با  سپس  و  ببريد  فرو  جوش شيرين  درون  را 
همچنين  بزنيد.  مسواك  را  دندان هايتان  آن 
مي توانيد روي خمير دندان اندكي جوش شيرين 

بپاشيد و سپس دندان ها را مسواك بزنيد.

خوراك هايى 
براى درمان 

دردهاى روزمره 
 

فاطمه مهدى پور 
 

بيشتر دردهاى روزمره مانند مشكالت گوارشى، 
درد مفاصل و غيره با خوردن مواد غذايى مناسب 
چند  با  را  شما  مقاله  اين  در  است.  درمان  قابل 
مى كنيم.  آشنا  درمانگر  غذايى  مواد  اين  از  نمونه 
تنها  تغذيه  كه  گفته  پيش  سال ها  بزرگ  سقراط 
درمان است. امروزه نيز متخصصان حوزه تغذيه 
مى كنند  پيدا  دست  جديدى  يافته هاى  به  روز  هر 
كه اين گفته را بيشتر تاييد مى كند. در واقع بيشتر 
درد  گوارشى،  مشكالت  مانند  روزمره  دردهاى 
مناسب  غذايى  مواد  خوردن  با  غيره  و  مفاصل 
چند  با  را  شما  مقاله  اين  در  است.  درمان  قابل 

نمونه از اين مواد غذايى درمانگر آشنا مى كنيم.

براى سرى كه درد مى كند
از يك جلسه كارى سخت و طوالنى خارج شده ايد، 
عرق  داشته ايد،  استرس  است،  گرم  شدت  به  هوا 
مى كنيد  فكر  شده ايد.  سردرد  دچار  و  كرده ايد 
است.  شده  دهيدراته  بدنتان  چيست؟  آن  دليل 
در  است.  داده  دست  از  را  خود  آب  كه  اين  يعنى 
بدن  آبى  بى  سردرد  دليل  مواقع  بيشتر  در  واقع 
است. براى همين الزم است كه قبل از هر كارى 
به فكر تأمين آب بدن به ويژه مغزتان باشيد. آب 
بنوشيد و با لذت تمام يك ميوه آبدار مانند سيب، 
پرتقال، انگور، آناناس و غيره ميل كنيد. از آنجايى 
كه هيپوگليسمى (افت قند خون) نيز باعث سردرد 
دريابيد.  را  غالت  مى توانيد  همين  براى  مى شود؛ 
سردردهايى  چنين  دچار  مواقع  بيشتر  در  اگر 
 3 امگا  مرتب  طور  به  مى كنيم  توصيه  مى شويد 
نرمى غشاى  باعث  چرب  اسيدهاى  اين  كنيد.  ميل 

سلول ها به ويژه سلول هاى مغزى مى شود.
توصيه ما

كلزا،  آووكادو،  گياهى،  3 هاى  امگا  دريافت  براى 
سويا و گردو و براى دريافت امگا 3 هاى حيوانى، 
ميگو، ماهى آزاد و ماهى هاى چرب ديگر ميل كنيد.

به ميكروب ها مجال ندهيد
نام  به  ماده اى  سير  كه  باشيد  آگاه  و  بدانيد 
باكتريايى،  آنتى  خواص  كه  مى كند  آزاد  آليسين 
در  دارد.  ضدسرطانى  حتى  و  ويروسى  آنتى 
سير  به  روس ها  ارتش  روسيه،  جنگ هاى  طول 
كه  اين  خاطر  به  مى گفتند.  روسى»  «پنى سيلين 
اين ماده غذايى به اندازه آنتى بيوتيك هاى معروف 

كارايى دارد.
توصيه ما

پيازچه،  سير،  مصرف  از  آليسين  دريافت  براى 
موسير، پياز و تره فرنگى غافل نشويد.

براى تسكين درد مفاصل
و  آرتريت  (آرتروز،  روماتيسم  با  مقابله  براى 
غيره) به فكر مصرف امگا3 هاى بيشترى به اضافه 
خواص  دليل  به  3 ها  امگا  باشيد.  آنتى اكسيدان 
عمل  طبيعى  آسپرين  مانند  دارند  كه  ضدالتهابى 
مى كنند. بايد به فكر جذب مس و همچنين گوگرد 
مهمى است  تركيبات  از  يكى  گوگرد  باشيد.  نيز 
پاك  توكسين ها  و  سموم  وجود  از  را  ما  بدن  كه 

مى كند.
توصيه ما

ميگو،  سويا،  كلزا،  آووكادو،   ،3 امگا  جذب  براى 
ماهى و گردو ميل كنيد. براى جذب مس و گوگرد 
نيز بروكلى، اسفناج، شاهى، ماش، كرفس، شلغم، 
را  فرنگى  گوجه  و  چاى  زمينى،  سيب  تربچه، 

دريابيد.

درمان مشكالت گوارشيتان
انسان هر دردى كه داشته باشد فكر مى كند دچار 
معده،  سوزش  است.  شده  دنيا  مشكل  بدترين 
يبوست، اسهال و غيره زندگى را به كام هر كسى 
هميشه  گوارشى  مشكالت  چه  اگر  مى كند.  تلخ 
كه  آنچه  هر  بدانيد  بايد  اما  ندارند  غذايى  منشأ 
مى خوريم تاثير مستقيمى  روى گوارش ما خواهد 

داشت.
توصيه ما

فيبرها  دريابيد.  را  فيبرها  يبوست  با  مقابله  براى 
خاصيت ملينى دارند. اين تركيبات به ميزان زيادى 
رسيده  موز  آناناس،  زردآلو،  مانند  ميوه هايى  در 
آرتيشو،  بادمجان،  مانند  سبزيجاتى  همچنين  و 
كدو، كدو تنبل و حبوباتى مانند نخود، عدس، لوبيا 
سفيد و غيره وجود دارد. آلو خشك و حتى خود 
ميوه آلو و خرما نيز براى درمان مشكل يبوست 
موثر هستند. به خاطر اين كه حاوى يك قند طبيعى 
اسهال  با  مقابله  براى  هستند.  سوربيتول  نام  به 
ميوه هاى سرشار از پكتين مانند انجير، سيب، موز 
كامًال رسيده، بِه و غيره را دريابيد. با وجود اينكه 
آن ها  فيبر  اما  هستند  فيبر  حاوى  نيز  ميوه ها  اين 

باعث كند شدن عمل دفع مى شود.

درمان عفونت هاى مجارى ادرار
مشكالتى  بروز  باعث  ادرار  مجارى  عفونت هاى 
در ميزان آب بدن مى شود. براى جلوگيرى از اين 
بيشترى  مايعات  آن  درمان  همچنين  و  عفونت ها 
مانند آب، چاى، جوشانده ها و غيره ميل كنيد. از 
كه  ندهيد  اجازه  و  كنيد  خوددارى  الكل  نوشيدن 
دچار يبوست شويد؛ به خاطر اينكه باعث بيشتر 
شدن عفونت مى شود. براى جلوگيرى از يبوست 

تا مى توانيد ميوه و سبزيجات ميل كنيد.
توصيه ما

قرمز  كوچك  ميوه  اين  كنيد.  ميل  اخته  زغال  آب 
ديواره هاى  در  باكترى ها  كه  نمى دهد  اجازه  رنگ 
ساز  مشكل  و  كنند  تجمع  ادرارى  مجارى 
خواص  نيز  متعددى  پژوهش هاى  نتايج  شوند. 
ضدباكتريايى زغال اخته را به اثبات رسانده است.

مراقبت از استخوان هايتان
مردم  بين  در  كه  رايجى  باورهاى  خالف  بر 
منجى هاى  تنها  لبنى  محصوالت  دارد  وجود 
استخوان ها نيستند. در واقع كاهش و از بين رفتن 
حد  از  بيش  بودن  اسيدى  به  استخوان ها  امالح 
حاوى  خون  كه  زمانى  مى شود.  مربوط  خونمان 
مصرف  دليل  به  ويژه  به  مى شود  زيادى  اسيد 
براى  راهى  دنبال  به  بدن  زياد،  نمك  و  پروتئين 
از  نيز  كار  اين  براى  مى گردد.  حالت  اين  كاهش 
كلسيم استخوان ها استفاده مى كند. اما اگر تغذيه 
ما سرشار از پتاسيم باشد بدن از اين ماده معدنى 
براى كاهش حالت اسيديته خون بهره مند مى شود. 
مخالف  ساز  استخوان ها  كه  زمانى  همين  براى 
مى زنند عالوه بر محصوالت لبنى زياد بهتر است 
ميوه و سبزيجات حاوى پتاسيم بيشترى مصرف 

كنيد.
توصيه ما

پتاسيم در بيشتر ميوه ها و سبزيجات و همچنين 
و  سياه  شكالت  حبوبات،  و  خشك  ميوه هاى  در 

چاى به ميزان قابل توجهى وجود دارد.
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كارهاي ممنوعه 
بعد از غذا 

 وعده هاى غذايى براى تامين انرژى بدن بسيار 
خوراكى  هر  خوردن  همچنين  هستند  الزم 
خاصى  معدنى  مواد  ويتامين،  مى تواند  خاصى 
را وارد بدن كند اما براى آنكه از همه اين موارد 
نظر  در  را  نكاتى  بايد  ببريد  را  كامل  استفاده 
غذا  خوردن  از  بعد  مثال  براى  باشيد.  داشته 
نبايد كارهاى خاصى را انجام دهيد كه در ادامه 
حركت  اولين  در  مى كنيم:  بحث  آن  مورد  در 
بايد از نوشيدن چاى يا مايعات گرم خوددارى 
كنيد. افرادى كه پس از خوردن غذا سريعا چاى 
مى نوشند آهن مواد خوراكى را جذب نمى كنند 

همچنين مشكالت دستگاه گواردش در اين افراد 
بسيار ديده مى شود. اسيدى كه در چاى وجود 
از  نيز  را  غذا  پروتئين  مى تواند  همچنين  دارد 
نيم  چاى  تا  غذا  خوردن  بين  حداقل  ببرد.  بين 
را  غذايى  هر  آنكه  بگذاريد.براى  زمان  ساعت 
هضم كنيد نياز است تا گردش خون به سمت 
شكم شما در جريان باشد اما با رفتن به حمام 
دقيقا اين رفتار برعكس مى شود چرا كه خون 
اين  مى كند.  حركت  شما  پاى  و  دست  سمت  به 
مواردى  و  غذا  شدن  هضم  دير  باعث  مورد 
يك  شد.  خواهد  شما  سالمت  براى  خطرناك 
بين  مى توانيد  كه  است  مناسبى  زمان  ساعت 
حمام و غذا فاصله بيندازيد.خوردن و خوابيدن 
بلكه  نمى شود  شما  شدن  تنبل  باعث  تنها 
وجود  به  بدن  در  نيز  را  مختلفى  بيمارى هاى 
مى آورد. به محض انكه مى خوابيد مايعات معده 
به سمت باال حركت مى كند و با ورود به گلوى 

شما سوزش شديدى به وجود مى آورد. ترش 
از  پس  خوابيدن  نتايج  از  ديگر  يكى  نيز  كردن 
اضافى  فشار  تنها  خوابيدن  با  شما  است.  غذا 
توصيه  مى كنيد.هميشه  وارد  ديافراگم  به  را 
شده است كه براى داشتن بدنى سالم و هضم 
از  پس  دقيقا  اما  كنيد  روى  پياده  زودهنگام 
خوردن پياده روى را فراموش كنيد. پياده روى 
پس از غذا باعث مى شود تا اسيد هاى معده به 
دار  ادامه  با  كه  كنند  حركت  گلو  و  باال  سمت 
شدن پياده روى باعث عفونت هم مى شود.ميوه 
هميشه خوب و مفيد است اما هيچگاه آن را پس 
معكوس  عملى  دقيقا  كه  چرا  نكنيد  ميل  غذا  از 
دارد. ميوه باعث مى شود تا زمان رسيدن غذا 
ميوه  كند.  پيدا  افزايش  آن  هضم  و  معده  به 
بدن  به  زيادى  شكر  تا  مى شود  باعث  همچنين 
شما جذب شود كه نتيجه اى جز چاقى و اضافه 

وزن به همراه نخواهد داشت.

5 دليل عجيب سردرد 
 

سردرد ممكن است به هر دليلى براى شما رخ دهد 
اما گاهى اوقات داليل عجيبى هستند كه بدون آنكه 
متوجه شويد سر شما را مملو از دردهاى بى شمار 
ديگر  مى گيرد  فرا  را  سر  همه  درد  مى كنند.وقتى 
دقيقا  لحظات  اين  نيست،  كارى  هيچ  به  قادر  انسان 
براى  كسى  را  پتك  يك  كه  داريد  را  آن  احساس 
انتقامجويى آنچنان بر سر شما كوبيده است كه حتى 
پتك شكسته و سر دردش برايتان باقى مانده است. 
به  را  سردرد  مى تواند  موردى  هر  در  بى احتياطى 
همراه داشته باشد اما برخى مواقع به طرز عجيبى 

سردرد به سراغ شما مى آيد:

غذاهاى مانده و دودى
دودى  روش  از  كه  هستند  خوراكى ها  از  برخى 
شدن يا با ماندن در گوشه اى خوشمزه تر مى شوند. 
يا  مى آيند  به دست  كپك  از  كه  پنيرها  از  استفاده 
استفاده از ماهى دودى مى تواند باعث بروز سردرد 
رگ هاى  كه  هستند  سولفت  داراى  مواد  اين  شود. 
خونى را مسدود مى كنند كه مانع از رسيدن خون به 
سر مى شود. با استفاده نكردن از اين غذاها سردرد 

شما نيز به سرعت خوب خواهد شد.

تعطيالت
تعطيالت  كه  باشد  عجيب  خيلى  شما  نظر  به  شايد 
روش  به  بستگى  اين  كه  باشد  درد  سر  براى  دليلى 
افرادى  جمله  از  شما  اگر  دارد.  تعطيالت  گذران 
هستيد كه آخر هفته ها و تعطيالت را بيشتر دوست 
به  حتما  مشكل  اين  بگذرانيد  رختخواب  در  داريد 
اگر  كه  دارند  اعتقاد  پزشكان  آمد.  خواهد  سراغتان 
شما بيش از حد زمان خواب بدنتان استراحت كنيد 
بيدار  شما  مغز  كه  چرا  شد  خواهيد  سردرد  دچار 

شده است اما نمى تواند كارى انجام دهد.

پمپ بنزين
گاهى اوقات حساسيت ها به يك بوى خاص مى تواند 
باعث بروز سردرد شود. بوى بنزين، عطر و تنباكو 
آنها  ميان  در  كه  هستند  آلرژى زا  بوهاى  مهم ترين 
بسيارى از مردم دنيا با استشمام بوى بنزين دچار 
حساسيتى  سردردهاى  اين  مى شوند.  مشكل  اين 
مى توانند به حدى كشنده باشند كه فرد حتى نتواند 

لحظه اى چشمانش را بببند.

مدل مو
مى توان  را  سردرد  براى  واقعى  اما  عجيب  دليلى 
است  ممكن  بيشتر  مشكل  اين  البته  دانست  مو  مدل 
براى خانم ها پيش بيايد ولى در آقايانى كه از موادى 
دارد.  وجود  نيز  مى كنند  استفاده  ژل  و  تافت  مانند 
مى بندند  را  خود  موهاى  محكم  خيلى  كه  خانم هايى 
دچار  مى شود  ديده  كثرت  كه  هستند  مواردى 

سردردهاى شديد مى شوند.

يك روز آفتابى
آفتابى  با  روز  يك  در  آزاد  هواى  در  زدن  قدم 
درخشان شايد كمى لذت بخش باشد اما هميشه اگر 
مدتش بيشتر از حد مجاز دو ساعت شود مى تواند 
سردردهاى بى امانى را ايجاد كند. اشعه خورشيد با 
توجه به موادى كه دارد وقتى به سر شما برخورد 
تاثير  خونى  رگ هاى  روى  و  شده  سر  وارد  مى كند 
سردردهاى  آمدن  به وجود  باعث  همين  مى گذارد 

مختلف خواهد شد.

سالمتــى 
و الغـرى با 
خوراكى ها 

 

براى سالم بودن و داشتن تناسب اندام ابتدا 
خواص  و  ماهيت  از  درستى  اطالعات  بايد 
افرادى  باشيد.معموالً  داشته  غذايى  مواد 
قبيل  اين  دنبال  مدام  دارند  الغرى  قصد  كه 
مى كند  الغر  چاى  كه  اين  هستند.  اطالعات 
يا  سوپ  بلوبرى؟  يا  فرنگى  توت  قهوه؟  يا 
ساالد؟ و كلى سال ديگر كه در اين مقاله قصد 
داريم پاسخ بعضى از آن ها را با شما در ميان 

بگذاريم. لطفاً با ما همراه باشيد.

توت فرنگى، تمشك يا بلوبرى؟
سالمتى  براى  ميوه ها  اين  تك  تك  شك  بدون 
از  مى كنيم  توصيه  همين  براى  فوق العاده اند. 
بخواهيم  اگر  اما  كنيد.  استفاده  بيشتر  آن ها 
است.  مغذى تر  كمى  بلوبرى  كنيم  مقايسه 
هستند.  فيبر  از  سرشار  ريز  ميوه هاى  اين 
فيبر  برابر  چهار  بلوبرى  بگوييم  دقيق تر  اگر 
بر  عالوه  دارد.  فرنگى  توت  به  نسبت  بيشترى 
بيشترى   E ويتامين  و  طبيعى  قند  بلوبرى  اين 
خاص  مغذى هاى  ريز  از  برخى  حاوى  و  دارد 

براى تقويت حافظه مى باشد.

وعده هاى بيشتر روزانه؟
وعده هاى بيشتر روزانه. بعضى ها در طول روز 
به خاطر كار و مشغله غذاى چندانى نمى خورند 

شروع  مى رسند  خانه  به  كه  شب  عوض  در  و 
به خوردن غذاهاى سنگين و پركالرى مى كنند. 
بهتر است كه در طول روز چندين وعده غذاى 
سبك ميل كنيد و از خوردن غذاى سنگين براى 
كالرى  تدريجى  دريافت  كنيد.  خوددارى  شام 
و  انسولين  ميزان  تثبيت  باعث  روز  طول  در 
فشار  استرس،  حال  عين  در  و  شده  خون  قند 
را  غذا  صرف  از  بعد  انرژى  افت  خستگى،  و 
كاهش مى دهد. عالوه بر اين زمانى كه گرسنه 
نيز  ناسالم  و  نامناسب  غذاهاى  به  ميل  نباشيد 
وعده هاى  روز  طول  در  اگر  شد.  خواهد  كم 
كنيد  ميل  مناسب ترى  حجم  با  بيشتر  غذايى 
الزم نيست شام زيادى بخوريد و بعد از آن هم 
بالفاصله كسل شويد و خوابتان ببرد. مى توانيد 

به كارهاى ديگرتان برسيد.

قهوه يا چاى؟
چاى. چاى سياه يا چاى سبز را انتخاب كنيد. 
مفيد  آنتى اكسيدان هاى  از  سرشار  چاى ها  اين 
بيشترى  انرژى  شما  به  و  بوده  قلب  براى 
عروق  سالمت  براى  همچنين  چاى  مى دهند. 
سرطان  به  ابتال  از  پيشگيرى  به  و  است  مفيد 

كمك مى كند.

ميوه خشك يا ميوه تازه؟
ميوه هاى تازه ميزان آب بيشترى در مقايسه با 
ميوه هاى خشك دارند. در واقع بيشتر ميوه ها 
حاوى بيش از 80 درصد آب هستند براى همين 
هم حاوى كالرى كمتر بوده و مغذى تر هستند.

آب ميوه يا ميوه؟
باشيد.  طبيعى  است  ممكن  كه  جايى  تا  ميوه. 
زيادى  قند  حاوى  تنها  نه  آب ميوه ها  بيشتر 
هستند بلكه فاقد عناصر اصلى الغرى و سالمت 
فيبرها  همان  اصلى  عناصر  اين  مى باشند. 

هستند كه ميوه ها منبع آن محسوب مى شوند.

بروكلى يا گل كلم
بروكلى. هر 100 گرم بروكلى حاوى 2.6 گرم 
كلم  گل  از  بيشتر  برابر  دو  كه  مى باشد  فيبر 

است.

سيب يا كمپوت بدون قند؟
سيب. با وجود اين كه مصرف كمپوت نيز براى 
پوست  كه  بدانيد  بايد  اما  است  مفيد  سالمتى 
سيب حاوى فيبرهايى است كه براى الغرى و 
سالمت بدن فوق العاده اند. اما براى تهيه كمپوت 
مغذى ترين  واقع  در  مى كنند.  را  سيب  پوست 

عنصر آن يعنى فيبرهايش از بين مى رود.

سيب يا پرتقال؟
سيب. نتايج پژوهش هاى انجام شده در دانشگاه 
ناتينگهام، ريه هاى افرادى كه در هفته بيش از 
اين  و  مى كند  كار  بهتر  مى خورند  سيب  عدد   5
افراد كمتر با مشكالت تنفسى و عالئم مربوط 
به آسم و تنگى نفس مواجه مى شوند. براى اين 
كه خوش اندام باشيد و سالمتتان را نيز حفظ 
كنيد حتمًا سيب خام يا به صورت پخته شده را 
به برنامه غذايى تان اضافه كنيد. به ساالدهايتان 
كنار  و  پخته  پياز  با  را  آن  كنيد.  اضافه  سيب 

مرغ يا ماهى سرو كنيد.

قند طبيعى يا قند سفيد؟
هيچ كدام. در هر حال قند قند است. قندها ارزش 
آن ها  مصرف  در  بايد  و  ندارند  بااليى  غذايى 

احتياط كرد.

زيتون سبز يا سياه؟
طور  به  هنوز  سبز  زيتون هاى  سبز.  زيتون 
كامل نرسيده اند و براى همين هم چربى كمترى 
نسبت به زيتون هاى كامًال رسيده و سياه دارند.

سوپ يا ساالد؟
ساالد. شكى نيست كه برخى از سوپ ها براى 
سالمتى بسيار مفيدند. اما در حالت كلى ساالد 
سبزيجات سبز خام به همراه يك سس سركه 
و زيتون براى سالمتى مفيدتر است. براى اين 
زودتر  و  مى كنيد  دريافت  بيشترى  فيبر  كه 
سبزيجات  اين  بر  عالوه  مى شويد.  سير  هم 
مى باشند  فيبر  توجهى  قابل  ميزان  حاوى  خام 
و  الزم  بيمارى ها  از  برخى  با  مقابله  براى  كه 
ضرورى اند. با وجود اين كه سوپ ها نيز براى 
مى شود  باعث  طبخ  فرآيند  اما  مفيدند  سالمتى 
آن  داخل  تركيبات  از  برخى  غذايى  ارزش  كه 

كاهش يابد.

گوجه فرنگى تازه؟
سرشار  فرنگى  گوجه  فرنگى.  گوجه  سس 
معروف  اكسيدان  آنتى  اين  است.  ليكوپن  از 
از  برخى  و  پروستات  سرطان  به  ابتال  خطر 
مهم  نكته  مى دهد.  كاهش  را  ديگر  سرطان هاى 
اينجاست كه ليكوپن صرفًا با پخته شدن گوجه 
مى تواند  زمانى  ما  بدن  مى شود.  آزاد  فرنگى 
اين آنتى اكسيدان را به خوبى جذب كند كه با 
همين  براى  باشد.  شده  داده  تفت  روغن  كمى 
هم بيشتر سس هاى گوجه فرنگى حاوى روغن 

زيتون مى باشند.
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خانواده

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

Tell: 02083610555 -  07930315175
اگر به دنبال مغازه خالى بدون سرقفلى براى هر شغلى هستيد،

 A1, A2, هاى مغازه  كليه  ماركت،  سوپر  شاپ،  كافى  رستوران، 
A3 و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

كار  و  كسب  نوع  هر  در  شراكت  يا  و  تجارى  ملك  خريد  از  قبل 
براى جلوگيرى از هر نوع ضررهاى احتمالى با ما مشورت كنيد.

Personal loan تهيه كننده وام مسكن، تجارى و
مشاور حقوقى در كليه زمينه ها در خدمت شماست.

اصول مطالبات از مشتريان بدحساب و شركتها
رستوران، پيتزاشاپ براى خريد و اجاره موجود است.

براى فروش هر نوع مغازه و كسب و كار لطفا با ما تماس بگيريد: 
07930315175

در  مسكونى  اتاق  و 4  وسايل  كليه  با  مجهز  كامال  آرايشگاه  يك 
طبقه 1 و 2 و يك مكان براى shisha bar با ليز طوالنى، بدون 

premium سالى 20,000 پوند.

07930315175

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 02071935592
 ايران:  00989122334075 
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مادريد عليه آقاى خاص

سند جدايى «مورينيو» رو شد
 

را  خودشان  خاص  قوانين  فوتبال  شرط بندى  بنگاه هاى  اروپا  سرتاسر  در 
دارند. باشگاه هاى پرطرفدار با پشتوانه هاى مالى فراوان، در تمام طول فصل 
ليگ هاى كشورهاى اروپايى و ليگ قهرمانان مقتدارنه مى تازند. اما شايد تنها 
نتوانسته اند  شرط بندها  و  پيشگوها  كاركشته ترين  و  قدرترين  كه  موردى 
چاره اى براى آن بينديشند، تيم آينده ژوزه مورينيو است. تاكنون بى پرواترين 
اين شرط بندها هم نتوانسته اند بر سر تيم آينده آقاى خاص شرط بندى كنند. 
با وجود تمام حرف وحديث ها هر چند مورينيو، سرمربى رئال مادريد هنوز 
تا  اسپانيايى  رسانه هاى  اما  است  نكرده  اعالم  تيم  اين  از  را  خود  جدايى 
حالى  در  اين  مى دانند.  قطعى  را  كهكشانى ها  از  آقاى خاص  جدايى  حدودى 
است كه جوزپه پدريرول از مجريان ورزشى اسپانيا از جدايى ژوزه مورينيو 
از رئال خبر داد. او تصوير مورينيو در فروشگاه ايكيا را كه در حال خريد 
جعبه هاى بسته بندى و مهروموم است، شاهدى گويا بر تاييد حرف هاى خود 

آورد. 
به گفته اين مجرى ورزشى، ژوزه مورينيو به همراه يكى از دوستان پرتغالى 
خود، براى خريد به فروشگاه ايكيا رفت و 200 يورو جعبه بسته بندى و مهر 

و موم خريد تا شايعه جدايى او از جمع سفيد پوشان قوت گيرد. 
مانده  چهارهفته  فاصله  در  ماركا  اسپانيايى  روزنامه  كه  است  حالى  در  اين 
برنابئو  سانتياگو  ترك  شايعه  گرفتن  قوت  با  و  الليگا  رقابت هاى  پايان  به 
با  يادداشتى  در  و  پرداخت  وى  از  انتقاد  به  شدت  به  مورينيو  سوى  از 
با  او  است.  خودش  دشمن  بدترين  «مورينيو  نوشت:  خاص  آقاى  تمسخر 
مورينيو  كه  اشتباهى  است.  كرده  نابود  را  خود  جايگاه  ماجراجويى هايش 
مرتكب شد غيرقابل بخشش است. او فراموش كرد كه رئال نه چلسى است و 
نه پورتو و اينترميالن. هيچ تيمى با كهكشانى ها قابل مقايسه نيست. از لحاظ 

از  هيچ كدام  با  ما  تيم  پيراهن،  و  لوگو  حتى  و  افتخارآفرينى ها  و  تاريخچه 
تيم هاى قبلى آقاى خاص قابل مقايسه نيست. او هنگامى كه مى گويد هيچ كس 
نبايد به او بخندد، حتى خودش را به مبارزه مى طلبد. چه طور جرات مى كنند؟ 
قهرمان  و  اسپانيا  يا  رئال مادريد  كاپيتان  اگر  حتى  كاسياس  نه  رسانه ها،  نه 
اروپا يا جهان باشد و نه حتى راموس و مطمئنا نه كريستيانو رونالدو حتى 
اگر در اوج باشد و به دليل اينكه يكى از دو بازيكن برتر دنياست نمى تواند به 
او بخندند. او بايد بيشتر از هركس ديگرى در رئال مادريد بدرخشد و البته نه 
داوران، نه ساير مربيان، نه يوفا يا فيفا يا حتى يونيسف نبايد به او بخندند. 
چگونه كسى مى تواند از او انتظار داشته باشد در مراسم اهداى توپ طالى 
فيفا حاضر شود و كنار آدم بيكارى مثل دل بوسكه بنشيند كه تنها يك ماه در 
سال كار مى كند. چه هتك حرمتى! اين فقط يك اتفاق است كه دل بوسكه دوبار 
رئال را به قهرمانى در ليگ قهرمانان، دوقهرمانى در ليگ و سوپرجام اسپانيا 
فعلى  تيم  از  نامتعادل تر  بسيار  تيمى  با  چهارسال  فاصله  در  تنها  اروپا،  و 
رسانده است. همه و همه فقط به اين دليل كه او مورينيو است، آقاى خاص!»

كه  مى شود  آقاى خاص  نثار  روزها  اين  حالى  در  كنايه ها  و  نيش  اين  تمام 
(راننده  فاريا  روى  حالى كه  در  دوشنبه  روز  اس»  «آ.  روزنامه  نوشته  به 
از  خروج  در  مى ديد،  راننده  كمك  صندلى  روى  را  مورينيو  ژوزه  اتومبيل)، 
شهرك والدبباس با تجمع اعتراض آميز هواداران ناراضى تيمش روبه رو شد. 
اين اتفاقى است كه هفته گذشته نيز رخ داده بود و تعدادى از هواداران شاكى 
رئال با تجمع در مقابل شهرك ورزشى والدبباس نارضايتى شان را از اوضاع 
تيم و تصميمات مورينيو ابراز كرده بودند. اما فاريا كنترل عصبى اش را از 
دست داد و از اتومبيل پياده شد تا با برخى از اين هواداران كه قصد توهين 
محبوبى  بازيكنان  گذشته  روزهاى  طى  كند.  برخورد  داشتند  را  مورينيو  به 
مثل په په، رونالدو و سرخيو راموس به بهانه دفاع از ايكر كاسياس و مسايل 

ديگر باشگاه به انتقاد از مربى خود پرداخته اند. 
اين در حالى است كه همه از احتمال جانشينى كارلو آنچلوتى در فصل آينده 
از  آنالين  نظرسنجى  در  ماركا  روزنامه  مى كنند.  صحبت  مورينيو  جاى  به 
در  گرفتن  قرار  براى  خود  عالقه  مورد  مربى  تا  خواست  تيم  اين  هواداران 

تركيب فصل آينده رئال را انتخاب كنند. 
نتيجه اين نظرسنجى نشان داد كه آنچلوتى در ميان هواداران از محبوبيتى 
جانشينى  درخصوص  نيست.  برخوردار  مورينيو  ژوزه  جانشينى  براى 
مورينيو به نظر مى رسد هواداران تمايل چندانى به آنچلوتى ندارند. 62 درصد 
راى دهندگان او را نامزد ايده آل براى جانشينى آقاى خاص نمى دانند. با وجود 
گفت وگو  در  آنچلوتى  برنامه هاى  مدير  برونزتى،  ارنستو  نارضايتى ها،  اين 
برود،  چلسى  به  مورينيو  اگر  كرد:  اعالم  اسكاى اسپورت  ايتاليايى  كانال  با 
فلورنتينو  دارد.  قرار  وى  جانشينى  نامزدهاى  فهرست  صدر  در  آنچلوتى 
پرس تاكنون دو بار پيش از اين تالش كرده او را به خدمت بگيرد اما او با 

پاريسى ها قرارداد دارد. 
به هر حال بازار گمانه زنى ها درباره آينده آقاى خاص اين روزها حسابى داغ 
و پر از اما و اگرهاى پرحاشيه است. مورينيو كه در هر باشگاهى كه فعاليت 
مى كرد مثل يك  بت پرستيده مى شد؛ هرگز به طور كامل از سوى هواداران 
در  كه  كرد  نخواهد  فراموش  هيچ گاه  او  نگرفت.  قرار  حمايت  مورد  برنابئو 
طول تاريخ پرافتخار مربيگرى اش اين هواداران رئال بودند كه دوبار از روى 

سكوها او را هو كردند.

مجازات فيروز كريمى به 
دليل توهين نژادپرستانه

با  بارها  گذشته  سال  چند  در  كريمى،  فيروز 
است.  شده  خبرساز  خود  عجيب  رفتارهاى 
صحبت هاى  گه گاه  طنز،  جمالت  گفتن  دركنار 
كردن  صحبت  است.  شده  تلقى  توهين آميز  او 
درباره تخمه خوردن ناظران داورى، قدكوتاه 
رانندگى  زمين،  كج بودن  كمك داور،  بودن 
دردسر  كم  كريمى  براى  و...  بانوان  ضعيف 
رفتار  آخرين  در  او  حاال  و  نكرد  درست 
عليه  نژادپرستانه  توهين  به  انتقادآميزش 
شده  محكوم  فجرسپاسى  سياهپوست  بازيكن 
كه  شد  پخش  تصاويرى   90 برنامه  در  است. 
نشان مى داد سرمربى پيكان كه از گل خوردن 
تيمش در ثانيه هاى پايانى بازى عصبانى شده 
بود پس از دادوبيداد راه انداختن سر بازيكنان 
بازيكنان  مواخذه  براى  بازى  پايان  در  خود 
به  حركت  حين  در  او  شد.  زمين  وارد  تيمش 
سمت بازيكنانش به شكل زننده دست بازيكن 
سياهپوست فجر را كه به سمتش دراز شده بود 
كنار زد و به سمت او رفت و او را «آدمخوار» 
را  كريمى  گفته  اين  فردوسى پور  عادل  ناميد. 
كميته  از  و  كرد  عنوان  نژادپرستانه  توهين 
برخورد  مربى  اين  با  تا  خواست  انضباطى 
كند. ديروز رييس كميته انضباطى از برخورد 
با فيروز كريمى خبر داد. اسماعيل حسن  زاده 
در اين باره به مهر، گفت: «تصاوير تلويزيونى 
كامال گوياست كه فيروز كريمى پس از ديدار 
تيم هاى فوتبال پيكان و فجرسپاسى چه رفتار 
و  خود  تيم  بازيكنان  با  را  زننده اى  و  زشت 
بازيكن  به ويژه  فجر،  تيم  بازيكنان  همچنين 
خارجى اين تيم داشت. به همين دليل نيازى به 
احضار فيروز كريمى به كميته انضباطى وجود 
درخصوص  را  خود  راى  به زودى  ما  و  ندارد 
وى  انضباطى  پرونده  درواقع  داد.  خواهيم  او 
داراى دو بخش است كه يك بخش آن به اهانت 
و بى احترامى فيروز كريمى به بازيكنان پيكان 
نحوه  به  مربوط  آن  ديگر  بخش  و  برمى گردد 
فجرسپاسى  تيم  خارجى  بازيكن  با  وى  رفتار 
استفاده  او  به  خطاب  كه  واژه اى  همچنين  و 
آيين نامه  مختلف  مواد  طبق  بازمى گردد.  كرد 
انضباطى  تنبيه  كريمى  فيروز  قطعا  انضباطى 
نظر  در  او  براى  را  جرايمى  و  شد  خواهد 
محروميت  امكان  اينكه  ضمن  گرفت  خواهيم 
براى  اين  است.»  زياد  نيز  پيكان  تيم  سرمربى 
اولين بار است كه يكى از اعضاى فوتبال ايران 
در  مى شود.  متهم  نژادپرستانه  توهين  به 
به  شد  عنوان  مورد  چند  در  هم  قبل  سال هاى 
جمله «عيسى  از  رنگين پوست  بازيكنان  برخى 
اندوى» دروازه بان سابق ذوب آهن توهين هايى 
شده، اما هرگز آن موارد مورد بررسى كميته 
حقوقى  كارشناسان  نگرفت.  قرار  انضباطى 
فوتبال در آيين نامه هاى انضباطى بين توهين و 
توهين نژادى تفاوت است و جريمه توهين هاى 

نژادى سنگين تر است.

خداحافظــي دراماتيــك 
كيا و علي كريمــي 

به موازات نبرد آبي ها براي فتح ليگ دوازدهم، ديگر تيم بزرگ پايتخت هم براي 
قهرماني در جام حذفي و راضي كردن هوادارانش رودرروي سپاهاني ايستاد كه 
روياي قهرماني در ليگ دوازدهم را بر باد رفته مي ديد. دقايق ابتدايي بازي با 
احتياط مفرط دو تيم همراه بود اما پس از سپري شدن دقايق ابتدايي، سرخ ها از 
پوسته محافظه كاري خارج شدند و به سمت دروازه حريف يورش بردند. در دقيقه 
24 بازي كريم انصاري فرد با نفوذ در عمق خط دفاعي سپاهان و با يك ضربه 
نوك پاي دقيق، گل اول را به ثمر رساند و يخ بازي را تا حدود زيادي آب كرد. 
نيمه اول با همين نتيجه به پايان رسيد اما سپاهان در همان دقايق ابتدايي نيمه 
دوم توسط جواهير سوكاي گل مساوي را به ثمر رساند تا دوئل دو تيم براي فتح 
جام حذفي ادامه داشته باشد. وقت هاي عادي اين مسابقه با نتيجه مساوي يك بر 
يك به پايان رسيد اما محمد نوري در دقايق پاياني وقت اضافه دروازه سپاهان 

را باز كرد و اميد را به اردوي پرسپوليس آورد. زرد پوشان اصفهاني اما پا پس 
نگذاشتند و در همان دقايق ابتدايي نيمه دوم وقت اضافه توسط محمد غالمي كار 
را به تساوي كشاندند. به اين ترتيب سرنوشت قهرماني در جام حذفي به ضربات 
پنالتي كشيده شد و ورزشگاه آزادي در يكي از شلوغ ترين روزهايش مملو از 
دادند  نشان  و  كرد  عمل  تر  باتجربه  سپاهان  اما  پنالتي  ضربات  در  شد.  هيجان 
اميد  خلعتبري،  بولكو،  بودند.  گذاشته  حذفي  جام  فينال  به  پا  پنالتي  تمرين  با  كه 
ابراهيمي و احسان حاج صفي پنالتي هاي سپاهان را به گل تبديل كردند اما هادي 
نوروزي و عليرضا حقيقي دو ضربه پنالتي را به بيرون زدند تا پرسپوليس در 
حضور صد هزار تماشاگر سرخ پوش قافيه را به سپاهان واگذار كند. نكته قابل 
تامل اما خداحافظي مظلومانه و دراماتيك مهدي مهدوي كيا با فوتبال بود. كيا كه 
در نيمه دوم وقت هاي اضافي به ميدان آمده خيلي دوست داشت با كسب جام 
كفش هايش را بياوزد و با خاطره خوش با هواداران پرسپوليس خداحافظي كند 
اما در پايان بازي به شكل غريبانه اي چهار گوشه زمين چمن ورزشگاه آزادي 
را بوسيد و اتفاقات تلخ اين بازي را به گوشه ذهنش سپرد. با قهرماني سپاهان، 
شعار هواداران دو آتشه اين تيم هم به نوعي محقق شد. تماشاگران اصفهاني در 
اغلب بازيهاي خانگي اين فصل شعاري با اين مضمون با خود حمل مي كردند: 
«ما سپاهانيم، حاال حاال ها قهرمانيم» سپاهان اگر چه قهرماني در ليگ برتر را به 
استقالل واگذار كرد اما با ارائه يك بازي خوب در فينال جام حذفي نشان داد كه 
دست كم استحقاق كسب يك جام را در اين فصل داشت و در هر صورت فصل را 
با اضافه شدن يك جام ديگر به كلكسيون افتخارات باشگاه به پايان رساند.اتفاق 
مهم اما لحظاتي پس از پايان فينال جام حذفي رخ داد جايي كه علي كريمي به شكل 

غافلگير كننده اي رسما با فوتبال خداحافظي كرد. 

سپاهان در تهران جام برد و استقالل در اهواز. در اين ميان پرسپوليس با فوجي 
از ستاره هاي گران قيمت فوتبال به بدترين شكل ممكن فصل را به پايان رساند و 
اين موضوع براي مديريت فعلي باشگاه پرسپوليس كه با صرف هزينه هاي هنگفت 
در تب و تاب كسب يك جام و دست و پا كردن محبوبيت نزد هواداران ميليوني 
اين تيم بود، بدترين اتفاق ممكن محسوب مي شود. پس از به صدا درآمدن سوت 
پايان بازي سوال هاي زيادي در ذهن هواداران دو آتشه پرسپوليس شكل گرفته 
است. آيا رويانيان صرفا براي صرف هزينه هاي ميلياردي به پرسپوليس آمده 
يافتن  براي  خورد؟  خواهد  رقم  چگونه  محمدي  گل  يحيي  براي  سرنوشت  بود؟ 

پاسخ پرسش هايي از اين دست بايد تا پايان خرداد ماه منتظر ماند. 
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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
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 افقي:
١-صبحانه – اثر معروفي از ابوريحان 

بيروني
٢- بليغ – اشاره – همدم، دوست

٣- گرداگرد لب – عددي ترتيبي – 
سرزمين بلقيس – بينوا

ــني – بلندمرتبه –  ــم روش ٤- چش
ــده و  ــوره ٩٦ كه در مكه نازل ش س

داراي ١٩ آيه است
ــت مخروطي – گريپ فروت  ٥- درخ

– وجود
ــرت، دريغ –  ــر دادن – حس ٦- تذك

سنگ مشخص كننده عيار طال
٧- حركت زير حرف و عالمت آن – 

پي بردن – فرو رفتن ظرف
ــوم شخص جمع – صفت سرو  ٨- س
– از لقب هاي حضرت مهدي(عج) به 

معني انتقام گيرنده
٩- عدد ورزشي – مرطوب – بي وقت 

و بي موقع
ــرع  ــل ف ــو – مقاب ــمت و س ١٠- س
ــتان  ــتان هاي اس ــي از شهرس – يك

آذربايجان غربي
ــامه – درس  ــازار – ش ــق ب ١١- رون

نخوانده
ــك – ابزار  ــداي گنجش ــم ص ١٢- ني

تزريق دارو – گناهكار
ــيد – فرزندزاده –  ــه خورش ١٣- اله

گذاشتن – سفيد آذري
١٤- ظرف روغن – ساعي – كشوري 

در قاره سياه
و  ــق  بي منط ــاط،  ارتب ــدون  ب  -١٥

نامناسب – خوشامد
 عمودي:

ــب زيان  ــوم موج ــا مفه ــي ب ١-مثل
شخصي شدن

ــر ابراهيم نبي(ع) – وبگاه و  ٢- همس
معروف  جست وجوي  موتور 

– اجداد
ــوره – كاله  ــه – تن ٣- ري

پادشاهي – غم
ــده خوش خوراك –  ٤- پرن
سهل – پارچه نخي ضخيم 

با بافت فشرده
ــد تا پرواز كنند  ٥- مي گيرن

– چشم انداز – ستاره
ــت –  ــم بزرگداش ٦- مراس
ــبت دو زن  گماشتن – نس

يك مرد به هم
٧- بيماري سگي – رياكار و 

حيله گر – رود بزرگ
٨- ديكته – كلس – حنا

ــتخوان  ــتا – اس ٩- حرف ندا – روس
زنخ

ــاني –  ــهولت، آس ــودن – س ١٠- س
آرشيو

١١- پيرو – نام خانوادگي – صومعه
ــزد – ميوه مخملي –  ١٢- معبود، اي

ستاره شناس
ــوگند – غارت  ١٣- كالم چوپان – س

– بردگي
ــت  ــب – به دس ١٤- موي گردن اس
ــت يا  ــا واقعيت يافتن خواس آمدن ي

آرزويي – فرمانروايان
ــي  ــم مل ــابق تي ــان س ١٥- از بازيكن

فوتبال ايران

 افقي:
ــور  كش ــت  پايتخ  – ــفر   ١-بيوس

ونزوئال
٢- جوز – امر به نشستن – حكم

ــوه – ناپاك –  ــه اندازه – ناز و عش ٣- ب
درختچه بومي نواحي گرمسير

ــي – تصويرگر – حوض  ــه نخ ٤- پارچ
كوچك

٥- عادت و خوي – چين خوردگي زمين 
– روبند

ــاك – امر به  ــاس و پوش ــتن لب ٦- شس
روفتن – تله ماهي

٧- شهرآورد – روحاني شيعي كه به خاطر 

ــت و صالحيت حق اظهارنظر و  اهلي
داوري در موضوع هاي ديني را داشته 

باشد – همسر اسكارلت
٨- واحد – مظهر دورويي – جنگاور

٩- آب در لغت محلي – ييالق كرج 
– به يقيه مي زنند

ــب –  ــن – متضاد ش ١٠- همچني
عنوان كتابي از سمعاني مروزي

 – ــي  جوان اول   – ــكار  خيانت  -١١ 
به سوي

١٢- ملح – سبيل – از دستگاه هاي 
ارتباط از دور

١٣- رديف قالي – آرامگاه فردوسي 
– گذاشتن – پايه

ــراي  ب ــي  فعاليت  – ــاكت!  س  -١٤
سرگرمي – واكسن

ــيد –  ــاي تخت جمش ١٥- از كاخ ه
مهمانخانه ماهانه

 عمودي:
١-اثري از مارتينز سيرا اسپانيايي

٢- سوراخ گوش – نقاش اسپانيايي 
قرن ١٩ – يكي از مارك هاي خودرو 

مربوط به كرايسلر
ــب  ٣- نگهبان گله – آغاز – پاالن اس

– ادات تشبيه
٤- تيردان – سم – روش

٥- تيره و تار – آتشكده بلخ – كشور 
نيشكر

٦- ضد تاريكي – گرسنگي – بازديد 
از رژه

ــوند  ــت – پس ــش – مالم ٧- نيروبخ
مولد

٨- طينت – شهر مقدس مسلمانان – 
فيلم افشين شركت

ــواد زايد  ــي ورزش – م ــل – نوع ٩- بغ
خون

١٠- ضمير اشاره به نزديك 
ــر – از اياالت ينگه  – صفي

دنيا
ــهري در  ١١- ناراحتي – ش
استان خوزستان – درجه اي 

در ورزش رزمي
١٢- همان ياسمن است – 
عضو صورت – ورزش توپ 

و راكت
ــاودان – لطافت –  ١٣- روح ج

فرستادن – كلمه اخطار و تنبيه
ــا – پيكار –  ١٤- جماعت ه

نخستين حرف يوناني
١٥- پدر دانش شيمي نو
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طالع بينى هفته
فروردين ماه:

اوقات فراغت خود را بيهودگى نگذارنيد و 
اين  از  نوعى  به  كه  باشيد  داشته  كوشش 
اوقات ، بهره بردارى صحيح بكنيد ؛ هفته 

اى آرام بسيار دلنشين در پيش داريد.

ارديبهشت ماه:
بى جهت خودتان را افسرده ميكنيد ، حادثه 
تقصيرى  مطلقا“  هم  شما  و  آمده  پيش  اى 
نتيجه  به  و  كنند  قضاوت  بگذاريد  ؛  نداريد 
گيرى برسند ، دوشنبه خوبى در انتظارتان 

است.

خرداد ماه:
احساس تنهايى ميكنيد و ديگران هم به اين 
مطلب ، توجهى ندارند ، حق با شماست ولى 
را  اوضاع  دلپذير  مالقات  چند  خوشبختانه 
بسيار  خبر  يكشنبه  ؛  كرد  خواهد  دگرگون 

خوبى خواهيد شنيد.

تير ماه:
به  ترديد  بدون  اهدافتان  پيشبرد  براى 
يكى  اينكه  ويژه  به   ، داريد  نياز  مشورت 
دو مشكل مالى كوچك در مسير راه شما 
وجود دارد كه بزودى برطرف خواهد شد 

؛ پنجشنبه خبر خوشى از راه دور به شما 
ميرسد.

مرداد ماه:
سعى كنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد 
هر كس حق دارد نظر خود را ابراز نمايد 
نظر  از  ؛  باشيد  داشته  گذشت  بايد  شما 
؛  داريد  پيش  در  پرشورى  هفته  عاطفى 

چهارشنبه خوبى در راه است.

شهريور ماه:
حساسيت بيش از حد شما ، راه رسيدن به 
هدف هايتان را برايتان دشوار ميكند ، اين 
هفته كمى از توقعاتتان بكاهيد و با صبر و 
يك  كنيد؛  حل  و  بررسى  را  مسائل  درايت 
خبر يا نامه بسيار مهم از راه دور به شما 

خواهد رسيد.

مهر ماه:
به  و  ميخوريد  را  گذشته  افسوس  زياد 
انجام  به  شكل  چه  به  نميدانيد  دليل  همين 
باشيد  خوشبين  ؛  بپردازيد  هايتان  برنامه 
و اراده خود را حفظ كنيد تا موفق شويد ؛ 

يكشنبه شيرينى در راه داريد.

آبان ماه:
 ، داريد  پيش  در  خوشى  و  خوب  روزهاى 
اواسط هفته به يك ميهمانى بزرگ خواهيد 
تغيير  براى  اى  نقشه  دارد  احتمال  و  رفت 

در  دلپذير  اى  پنجشنبه   ، بكشيد  زندگيتان 
راه است.

آذر ماه:
هفته اى موفقيت آميز در انتظارتان است ، 
چند ديدار دلنشين تمام هفته شما را مملو 
از شادى خواهد كرد ؛ در امضاء قراردادها 
در  خوبى  و  آرام  جمعه  ؛  باشيد  محتاط 

پيش داريد.

دى ماه:
ابرها تيره به زودى از آسمان زندگى شما 
به  زندگى  دوباره  و  رفت  خواهد  بيرون 
از  پر  و  شاد  هفته  ؛  زد  خواهد  لبخند  شما 
موفقيت در انتظارتان است و احتمال دارد 

اواخر هفته به سفر كوتاهى برويد.

بهمن ماه:
عشق و دلدادگى خوبست اما نه تا حدى كه 
به شغل و آبروى شما لطمه بزند ؛ بايد يك 
برنامه منظم براى خودتان ترتيب بدهيد تا 
مشكالت مالى و خانوادگى شما حل شود.

اسفند ماه:
گهگاه دچار نوعى سر در گمى ميشويد كه 
اصلى  علت  خستگى  و  نيست  شما  نفع  به 
استراحت  يك  ؛  دشواريهاست  اين  بروز 
؛  بود  خواهد  شما  به  بزرگى  كمك   ، كوتاه 

سه شنبه شيرينى در راه داريد.

جدول و سرگرمى

به ياد داشته باشيد فقط از 
صرافى هاى معتبر جهت نقل و 
انتقال پول خود استفاده نمائيد
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طراحى وب سايتطراحى وب سايت
ويژه رستوران هاويژه رستوران ها
همراه با سيستمهمراه با سيستم
 رزرو آنالين رزرو آنالين

0781100045507811000455

هفته نامه پرشــــين از 
همكارى تعداد محدودى  
داوطلب روزنامه نگارى 
جهت همكارى  استقبال 
مى كنــــــــــــد

به ياد داشته باشيد فقط 
از صرافى هاى معتبر 

جهت نقل و انتقال پول 
خود استفاده نمائيد

هفته نامه پرشين برگزار ميكند

آموزش مقدماتى و پيشرفته عكاسى ديجيتال 
قابل توجه عالقمندان عكاسى ديجيتال 

دوره جديد كالسهاى آموزشى عكاسى ديجيتال از تاريخ سوم مى 2013 به مدت هشت هفته، در شمال غربى لندن و در 
منطقه گلدرز گرين برگزار مى شود. 

عالقمندان با توجه به محدود بودن ظرفيت كالس، هرچه سريعتر با دفتر هفته نامه تماس حاصل نماييد تا اقدامات الزم 
جهت ثبت نام صورت پذيرد. 

جهت ثبت نام و اطالعات بيشتر لطفا با شماره تلفن 07811000455  تماس حاصل فرمائيد.


