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 از سال 1314 كه جشن هزاره فردوسى در تهران 
ايران شناسان  از  تن  يكصد  حدود  و  شد  برگزار 
داشتند،  حضور  آن  در  كشور   17 از  برجسته 
پيش  از  بيش  ايرانى  شاعر  حماسى  بزرگ  اثر 
مورد توجه جهانيان قرار گرفت . در سال 1313 
معمار  يك  طراحى  با  فردوسى  آرامگاه  همچنين 
باغ  نام  به  فرهنگى  مجموعه اى  قالب  در  ايراني 
بيست  در  توس  شهر  در  فردوسى،  آرامگاه 

كيلومترى شهر مشهد ساخته شد.

ملى  مرزهاى  از  اكنون  شاهنامه  صفحات  اما  و 
بزرگ ترين  مقياس  در  اثرى  به  و  رفته  فراتر 
تا  است.  شده  بدل  بشر  نوشتارى  تجربه هاى 
يك  «ساتبى»  حراج  در  و  گذشته  سال  كه  جايى 
شاه  «شاهنامه»  از  مينياتورى  نقاشى  صفحه 
طهماسب با فروش به مبلغ 12 ميليون دالر (4/7 
آثار  حراج  در  جهاني  ركورد  يك  پوند)  ميليون 

اسالمي را ثبت كرد.

مجموعه شاه طهماسبى متعلق به قرن شانزدهم 
به  اكنون  كه  مجزاست  تصوير   250 شامل 
و  خصوصى  مجموعه هاى  در  پراكنده  صورت 
يكى  صفحه  اين  و  گرفته اند  جاى  مختلف  دولتى 
است.  تصاوير  اين  باارزش ترين  و  مهم ترين  از 
اسطوره اى  شاهان  از  يكى  فريدون  تصوير،  اين 
كه  مي دهد  نشان  اژدها  لباس  در  را  فارسى 
جوهر،  با  كند،  آزمايش  را  پسرانش  مي خواهد 

آبرنگ و طال روى كاغذ نقاشى شده است.

و اما شاهرخ مسكوب، نويسنده و شاهنامه شناس 
از  چنين  مور»  «ارمغان  كتاب  در  معاصر  بزرگ 

شاهكار حماسى زبان فارسى ياد كرده است: 
بلندى، سادگى و شكوه سخن فردوسى در بن از 
به  اعتقاد  از  مى جوشد:  بر  سه گانه  سرچشمه اى 
و  بزرگان  آزادگى  از  سخن؛  يگانه  و  بلند  پايگاه 
پهلوانان كه سخن درباره آنهاست؛ از بخت و كار 

شگرف آنان كه موضوع سخن است. 

پهلوانان  و  شاهزادگان  و  شاهان  بزرگان،  اين 

و  خارا  سنگ  «آتش،  سختى  به  بانوان،  شاه  و 
پوالد،» به نيروى «پيل و شير و نهنگ»، به تازگى 
«مشك و گل و سرو آزاد» و به جوانى «بهار»ند. 
اينها آزاده اند؛ چون مى توانند اراده خود را- حتى 
به بهاى جان- اعمال كنند و سرگذشت خود را- 
به رغم سرنوشت- آنگونه بسازند كه مى خواهند. 

بخت (يا سرنوشت) اينان از جمشيد و افراسياب 
و  سهراب  يا  كيخسرو  و  سياوش  و  فريدون  تا 
و  است  شگرف  ديگران  و  اسفنديار  و  رستم 
«كار»شان شگرف تر. آنها به يارى «كار» با بخت 
خود درگير مى شوند «كار» پادشاهان جهاندارى 
است و كار پهلوانان رزم و بزم! پيش از اين گفته 
شد كه تاريخ حماسى ما در جنگ هستى مى پذيرد 
و  است  تن  زورمندى  و  جان  دليرى  به  جنگ  و 

پروا نكردن از مرگ. 

و اين همه را آشكارتر از هرجاى ديگر در نبرد تن 
به تن مى توان يافت؛ كارى بزرگ است و مردانى 
كه «بلند آسمان بر زمين» مى زنند. «خويشكارى» 
سپهر  با  او  درگيرى  و  گران  كارهاى  پهلوان 
گردنده، با زمين و زمان است. سخن گفتن از گير 
ساده  شكوه  به  است  زبانى  نيازمند  اينان  دار  و 
شاهنامه!  فاخر  سبك  نيازمند  «كار»شان؛  بلند  و 
براى همين، سبك در سراسر شاهنامه، حتى در 
سخن از كار و بار فرومايگان به يكسان و همان 
گونه كه بود مى ماند؛ نه براى بركشيدن يا بزرگ 
نمودن بندگان بلكه براى آنكه گذران بيهوده اينان 

هم ناگزير در جهان واالى آزادان مى گذرد. 

از اين گذشته روشن است و شايد گفتن نداشته 
عامى  و  عارف  نوشتار  زبان  هنوز  كه  باشد 
زبان  به  درويش  و  توانگر  بود،  اديبان  زبان 
به  رعيت  و  سلطان  و  مى گفتند  سخن  سعدى 
زبان ابوالفضل بيهقى. رفتن در جلد شخصيت ها 
به  كردن-  روايت  او  خود  زبان  به  را  هركس  و 
علت هاى گوناگون و از جمله فروريختن مرزهاى 
ديرين ادب، گسترش دامنه و تغيير مفهوم فرهنگ 

و شناخت ادامه در صفحه 5
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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 
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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 
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يادداشت هفته

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

قانون
قانون، اگرچه نمرده بود، ليكن خفته بود.

كلوخ انداز را پاداش سنگ است، پرده دوم، صحنه سوم.
LAW

The law hath not been dead, though it hath slept.

Measure for Measure, Act II, sc. 2.
برگرفته از كتاب انديشه هاى زرين شكسپير/ گردآورى و ترجمه: هليا معينى 

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين  در انگلستان 

و بهترين رسانه  جهت درج پيامهاى بازرگانى   
07811000455

به بهانه بزرگداشت فردوسي توسي /  دژ سخت و پابرجاي فرهنگ فارسي

آنگاه كه ايران در برشي از درازناي عمر پرفراز و نشيب خود، فرهنگ و تاريخ غني و پرمايه اش غروبي اندوهبار 
را پيش روي خود مي ديد، فرزند و پوريايي در گاهواره اهورايي خود پروريد كه بن مايه انديشه هايش سبب 
و  پارسي  واژگان  و  رستگان  دانشش  و  خرد  نور  و  شد  سرزمين  اين  ادبيات  ستون هاي  استواري  و  ستبري 
آيين هايي كه سينه به سينه بازگو شده بود را روشنايي بخشيد تا با نوآوري هنرمندانه و آگاهانه اش به نگارش 
يك يادگار ماندگار دست يازد. بدين سان پهلوانان، گردآفريدان و شهرياران گوناگون اين سرزمين با ياري گرفتن 

از خامه انديشه اش سر از نقاب فراموشي بيرون كشيده و هواي تازه استشمام كردند.
درست  و  راستگويي  دادگري،  نيكوكاري،  خرد،  و  دانش  را  انديشه اش  نخستين  ماده هاي  كه  بزرگ»  «فردوسي 
كرداري تشكيل مي داد، باورش، ساختن دژ و بارويي استوار براي ادبيات ايران زمين بود. بي گمان؛ بردميدن و 
طلوع انديشه يي بزرگ و سترگ مي توانست اين گونه، پايه هاي پوالدين زبان پارسي را بر خاك زرين اين سرزمين 
اهورايي استوار و جاودانه سازد تا به آنجا كه با آوايي آهنگين، امرداد و جاودانگي آن را فرياد زده و پهلوانان و 
تهمتن هاي شاهنامه، كه همچون شهبال هاي آن بودند را در برابر گزندها و كژي ها بر افرازد. در درازاي زمان و 
پس از آفرينش شاهنامه، تند بادهاي سهمگيني كه برخاسته از انديشه هاي ايراني بود برستون هاي ادبيات پارسي 
وزيدن گرفت و هر بار با دژهاي سخت و پابرجاي فرهنگ مدار پارسي روبه رو شد و واژگان بيگانه را در خود 
چاره كرد كه يكي از هزاران نمونه، «يعقوب ليث» بود كه بر زبان و گويش پارسي روي  آورد و نگاهي ويژه 
داشت. زماني كه همگان به زبان تازي سخن مي گفتند؛ در دربارش تمام نگارش ها و گويش ها به پارسي سره بود 

و اين گونه ها را ادبيات كهن پارسي بسيار به خود ديده است.
در اين گذرگاه و داالن هاي پرپيچ و خم ادبيات ايران زمين، چه بسيار كسان بوده اند كه با انديشه هايي نيكو و 
باالمنش در پاسداري و نگهداري گنجينه هاي ناب ادبي تالش و پشتكار كرده و انجمن هايي را براي بزرگداشت 
مفاخر ملي ايران زمين پايه گذاري كرده و شيره جان و انديشه را در راه پررنگ كردن داشته هايمان نثار كرده و 
همچون شمعي فروزان، نورافكن اين پهنه گسترده شده اند. بزرگاني همچون ميرجالل الدين كزازي ها، ندوشن ها، 
مجتبي مينوي ها، فروزانفرها، فرشيد وردها، عميدها، معين ها و هزاران فرهيخته و پيشكسوت كه با خامه جان 
انديشه  پايه هاي  كه  راستي  به  كرده اند.  نگارش  را  نشانه هايي  و  يادبودها  سامان  اين  دفتر  زرين  برگه هاي  بر 
«فردوسي توسي» اين انديشمند فرزانه، آنچنان ستبر و استوار در اليه اليه هاي دروني تنه تنومند فرهنگ و ادبيات 
ايران زمين ريشه دوانده كه از باد و باران هاي زمانه گزندي برآن وارد نمي شود. اكنون بر من و ما است تا با 
پاس داشتن اندوخته هاي گران سنگ بزرگان و انديشمندان اين سرزمين كه نسل به نسل گشته تا به دست ما 
رسيده است، با گفتارها و نگارش هاي پارسي گونه، انديشه هايشان را ارج نهاده و تالش بر زدودن واژگان بيگانه 

از سخنان و نوشتارهايمان داشته باشيم.
بهزاد هراتي

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 : ................................................................................................ 
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خواننده گرامى
حق  و  ها  آگهى  محل  از  فقط  پرشين  نامه  هفته  مخارج 
اشتراك تامين مى شود. هفته نامه پرشين انتظار دارد در 
صورتى كه آن را مى پسنـــــديد و ماندگارى آن را براى  

فرهنگ و فارسى زبانان مفيد ميدانيد ما را يارى كنيد.
تعداد  ازدياد  صورت  در  ايم،   نوشته  بارها  كه  همانطور 
مشتركان و آگهى ها، هفته نامه دوام ميابد و به راه اطالع 

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

معرفى كرده اند.

ارائه جزئيات همه پرسى 
براى خروج بريتانيا از 

اتحاديه اروپا
شنبه  سه  روز  بريتانيا  كار  محافظه  حزب 
پيش نويس جزئيات همه پرسى براى خروج از 
اتحاديه اروپا يا ماندن در آن را ارائه كرد و آن 

را در پارلمان به بحث گذاشت.
كامرون، نخست  ديويد  نيوز،  يورو  به گزارش 
در  كه  بود  داده  وعده  پيش تر  بريتانيا  وزير 
چهار  او،  كار  محافظه  حزب  پيروزى  صورت 
را  برانگيز  بحث  پرسى  همه  اين  ديگر  سال 

برگزار خواهد كرد.
اوباما،  باراك  و  كامرون  خبرى  نشست  در 
روزها  اين  كه  پرسيد  را  سوالى  خبرنگارى 
آن  به  سياستمداران  پاسخ  بريتانيا  در 
همين  اگر  پرسيد  او  است.  شده  جنجال بر انگيز 
حاال همه پرسى برگزار شود، راى كامرون چه 
خواهد بود.نخست وزير بريتانيا در پاسخ گفت: 
برگزار  فردا  همه پرسى  كه  نيست  قرار  «اوال 
انجام  به  ما  آيا  كه  باشد  اين  سوال  اگر  شود. 
و  عالقه منديم  اروپا  اتحاديه  در  اصالحات 
خواهان اروپايى شفاف، رقابت پذير و انعطاف 
در  بريتانيا  موقعيت  مى خواهيم  و  هستيم  پذير 
كه  بگويم  بايد  كند،  پيدا  بهبود  اروپا  اتحاديه 
پاسخ اين سوال آرى است. نه تنها ما به چنين 
مسائلى عالقه منديم، بلكه به نظر ما اين اهداف 
قابل دستيابى هستند. چون كه اروپا بايد تغيير 

پيدا كند.»
ديگر  دموكرات ها،  ليبرال  كه  شرايطى  در 
كارگر  حزب  و  ائتالفى  دولت  در  حاضر  حزب 
همه  جزئيات  طرح  از  است  دولت  مخالف  كه 
پرسى انتقاد كرده اند، شمارى از هم حزبى هاى 
جدى  دليل  به  را  او  ديگر  سوى  در  كامرون 

نبودن در برگزارى همه پرسى زير تيغ حمالت 
خود گرفته اند.

حزب  از  كابينه  وزير  دو  گذشته  روز  چند  در 
خروج  از  را  خود  حمايت  علنا  كار  محافظه 
بريتانيا از اتحاديه اروپا اعالم كردند و گفته اند 
كه اگر همه پرسى خروج از اتحاديه اروپا امروز 

برگزار شود آنها به آن راى مثبت مى دهند.
در  حاضر  حزب  ديگر  دموكرات،  ليبرال  حزب 
دولت ائتالفى مخالف خروج بريتانيا از اتحاديه 

اروپا است. 
فيليپ هموند، وزير دفاع بريتانيا دومين عضو 
كابينه از حزب محافظه كار بريتانيا است كه علنا 
حمايت خود را از خروج اين كشور از اتحاديه 

اروپا اعالم كرد.
به گزارش يورو نيوز، هموند در گفت وگويى با 
برنامه راديويى شبكه بى بى سى گفت كه اگر 
سوال اين باشد كه بين عضويت اتحاديه اروپا 
گزينه  كدام  آن  از  خروج  و  كنونى  شرايط  در 
را انتخاب خواهد كرد، او خروج از اتحاديه را 
گوو،  مايكل  قبل  روز  يك  كرد.  خواهد  انتخاب 
وزير آموزش گفته بود كه اگر همين حاال براى 
خروج از اتحاديه اروپا همه پرسى برگزار شود، 

او به خروج از اتحاديه راى مى دهد.
گوو بلندپايه ترين مقام حزب محافظه كار است 
اتحاديه  از  بريتانيا  خروج  از  علني  طور  به  كه 

اروپا حمايت مى كند.
بريتانيا  وزير  نخست  كامرون،  ديويد  اگرچه 
در  پيروزى  صورت  در  كه  است  داده  وعده 
يا  خروج  براى  ديگر  سال  چهار  انتخابات، 
برگزار  پرسى  همه  اروپا  اتحاديه  در  ماندن 
مى كند، هيچ وقت صراحتا از خروج از اتحاديه 
اروپا حمايت نكرده است. اظهار نظرهاى اخير 
ديگر  بار  كامرون،  آقاى  حزبى  هم  وزيران 
بحران رهبرى را در حزب محافظه كار بريتانيا 
علنى كرده است. حزب ليبرال دموكرات، ديگر 
خروج  مخالف  ائتالفى  دولت  در  حاضر  حزب 

بريتانيا از اتحاديه اروپا است. 

كانون ايران در لندن برگزار مى كند

بررسى جمعيت شناسى ايرانيان 
مهاجر در جهان

سخنرانى دكتر نادر وّهابى كارشناس پديده مهاجرت و مدرس 
دانشكده علوم انسانى در پاريس و دانشگاه LIEGE  در بلژيك

زمان: ساعت 7 پس از نيمروز آدينه 24 ماه MAY جارى (سوم خرداد 1392)
مكان: سالن كتابخانه مركزى شهردارى ناحيه كنزينگتون لندن به نشانى: 
Central Library, Kensington Town Hall, 
Phillimore Walk, Off Kensington High Street, London, W8 7RX

• در پايان سخنرانى شمارى كتاب و CD  به قيد قرعه به حاضران ارمغان خواهد شد.
• وروديه 3 پوند همراه با پذيرايى.

• گشايش سالن: ساعت شش و نيم.

(تلفن كانون ايران براى دريافت آگاهى بيشتر 02087492989)

اميد است هموطنان عزيز در اين گردهمايى كه مهاجرت ناخواسته ميليون ها 
ايرانى در جهان مورد ارزيابى كارشناسانه قرار مى گيرد شركت فرمايند. 

تاكيد اوباما و كامرون 
بر روابط ناگسستنى 
آمريكا و بريتانيا

خبرى  نشست  در  اياالت متحده  رييس جمهورى   
مشترك با نخست وزير بريتانيا در كاخ سفيد از 

ناگسستنى بودن روابط دو طرف خبر داد.
باراك  سى.ان.ان،  تلويزيونى  شبكه  از  نقل  به 

افزود:  اياالت متحده  رييس جمهورى  اوباما، 
«روابط مستحكم دو كشور ريشه در عاليق، منافع 
رييس جمهورى  دارد.»  دوجانبه  ارزش هاى  و 
آمريكا گفت: «رابطه ميان دو كشور به نفع امنيت 

و اقتدار جهانى است.
اين دوستى و اتحاد در ساليان اخير به باالترين 
ميزان خود رسيده است. ما نيز همراه با دوستان 
خود در بريتانيا، در غم از دست دادن مارگارت 
تاچر، قهرمان بزرگ آزادى و يكى از بنيان گذاران 
اتحاد دو كشور به سوگ نشستيم.» او همچنين 
از همدردى و حمايت هاى دولت بريتانيا و ساير 
حوزه  كشورهاى  ويژه  به  جهان  كشورهاى 
اقيانوس اطلس پس از بمب گذارى هاى اخير شهر 
اشاره  با  همچنين  اوباما  كرد.  تشكر  بوستون 
صلح  مذاكرات  درباره  خود  مشترك  تعهدات  به 
وزير  كرى،  جان  اخير  تالش هاى  خاور ميانه، 
امور خارجه آمريكا و ديويد كامرون و همچنين 
مذاكرات آنان با مقام هاى اسرائيلى و فلسطينى، 
ديگر  بار  بريتانيا  نخست وزير  و  «من  افزود: 
در  قدرت  دموكراتيك  انتقال  از  خود  حمايت  بر 
اصالحات  جمله  از  آفريقاى شمالى  و  خاورميانه 

اقتصادى و سياسى تاكيد كرديم.»
ديگرى  بخش  در  اياالت متحده  رييس جمهورى 
ميانه روى  مخالفان  « تقويت  افزود:  سخنانش  از 
دموكراتيك  سوريه اى  براى  تدارك  و  سورى 
از  نيز  سوريه  رييس جمهورى  اسد،  بشار  بدون 
بود.  بريتانيا  نخست وزير  و  من  مذاكرات  ديگر 
مشترك  نشست  برگزارى  شامل  تالش ها  اين 
در  سورى  مخالفان  و  اسد  رژيم  نمايندگان 
رسيدن  براى  آينده  هفته هاى  در  سوئيس  ژنو 
انتقال  جهت  در  هياتى  تشكيل  سر  بر  توافق  به 
هيات  داد: «اين  ادامه  اوباما  باراك  است.»  قدرت 

زمينه را براى انتقال قدرت از اسد به اين گروه 
درباره  حقيقت  يافتن  در  ما  كرد.  خواهد  فراهم 
استفاده از سالح هاى شيميايى در سوريه و كمك 
براى برداشتن گام هاى بعدى، تالش و همكارى 
خواهيم داشت.» نخست وزير بريتانيا هم در اين 
در  خشونت ها  درباره  «ما  گفت:  خبرى  نشست 
 5 و  كشته  هزار   80 كرديم.  مذاكره  نيز  سوريه 
تاريخ  است.  خشونت ها  اين  نتيجه  آواره  ميليون 
سوريه باخون مردمش نوشته شد. اين فجايع در 
برابر ديدگان ما انجام شد. جامعه جهانى با كمك 
همديگر بايد هرچه سريع تر كشتار در سوريه را 
متوقف كند. هيچكدام از ما راضى به ادامه كشتار 
يا  سوريه  در  شيميايى  سالح  از  استفاده  يا  و 

گسترش بيشتر خشونت تندروها نيستيم.»
والديمير  همكارى  و  پيوستن  از  استقبال  با  او 
راه  يافتن  براى  روسيه  رييس جمهورى  پوتين 
حل سياسى بحران سوريه گفت: «ما روزنه اى از 
فرصت ها براى متوقف كردن خشونت هاى بيشتر 
پيش رو داريم. هيچ وظيفه بين المللى مهم ترى از 

اين موضوع وجود ندارد.» 
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دهكده ما
آزادى يعنى حريم خود 

را خود تعيين كنيم!
احسان صادقيان

اين بحث را هفته پيش در نشريه دانشگاه مطرح كردم كه: 
ما باالخره توانستيم دست و پاى مذهب را از زندگى مان 
نداريم؛  تو  به  نيازى  هست  اخالقيات  تا  بگوييم  و  ببريم 
و  چيديم  مان  شخصى  زندگى  در  هم  را  سياست  نوك 
ضررى  و  دهيم  مى  انجام  خود  حريم  در  آنچه  گفتيم 
اما  ندارد!  ربطى  تو  به  نيست،  كسى  متوجه  آن  پى  از 
مخصوصًا در اين زمان كه رسانه نيز در قبضه تبليغات 
سودآورى  افزايش  براى  ناپذيرى  مهار  ابزار  و  است 
شده است، اين سوال بى جواب مانده كه اصًال اخالقيات 
اين  يا  و  كيست؟  جامعه  در  آن  ترويج  مرجع  و  چيست 
انسان تا كجا مى تواند با اين بهانه كه «مال خودم است»، 
و  بسپارد؟  چيزى  هر  به  تن  و  بزند  كارى  هر  به  دست 
خود  جز  شخصى  هاى  خودكامگى  اين  كه  گيريم  حاال 
فرد، كس ديگرى را متأثر نكند، آيا وقتى جامعه از افراد 
تشكيل شده، نابودى فرد، جامعه را به نابودى نمى كشد؟
اين  از  تر  عينى  و  تر  ملموس  ولى  جا  اين  در  بحثم   
كه  است  اين  سر  بر  صحبت  است؛  فلسفى  سؤالهاى 
وقتى با خانواده ات در رستوران، براى مثال، يا اتوبوس 
باز  را  دهنشان  چاك  تر  طرف  آن  نفر  چند  اى،  نشسته 
گوش  به  خواهند  مى  انگار  كه  صدايى  با  و  كنند  مى 
رانند!  مى  زبان  به  را  الفاظ  ترين  ركيك  برسد،  هم  فلك 
كه  اروپايى  و  غربى  تمدن  و  تجدد  بركت  از  خدا  شكر 
بى  هاليوودى،  بگوييم  است  بهتر  چرا،  انصافى  بى  نه، 
روشنفكرى!  ژست  شده  هم  ها  خانم  براى  كالمى  عفت 
نمى  فرقى  جامعه،  و  دولت  يا  اشخاص  از  سوءاستفاده 
واقع  تمسخر  مورد  نكنى  و  بيابى  را  فرصتش  اگر  كند، 
نيست  كه  نئشگى  و  مستى  از  شرمى  ديگر  شوى!   مى 
براى  موجه  كامًال  عذر  يك  شده  حاالت  اين  تازه  هيچ 
توجيه بى اخالقى و رفتار و گفتارهاى ناشايست! رابطه 
داده  پاسخ  آن  به  بايد  كه  است  طبيعى  نياز  يك  جنسى 
شود، قبول؛ اما آيا رابطه نبايد حدود و ضوابطى داشته 
باشد؟ مگر ِصرف احساس گرسنگى دليل مى شود كه 
هر غذايى را در هر جا و به هر شكلى خورد؟ تأهل كه 
خيلى وقت است حنايش بى رنگ شده ولى گويى ديگر 
كسى «تعهدى» حتى نسبت به خودش هم ندارد! اگر هم 
كسى به اعتراض حرفى بزند، انگشت مالمت به سويش 

مى گيرند كه سنتى و متعصب و تنگ نظر است!
برگه  نيست؛  غريبى  چندان  چهره  سطور،  اين  نگارنده   
هاى پرونده اش در تمام شهر پخش است؛ همه مى دانند 
كه زهد نمى فروشد و به فسق هم مباهات نمى كند! از 
به  انسان  رويم؟  مى  كجا  به  بپرسم:  خواهم  مى  خود 
خاطر اختيارى كه در كنترل اميال و غرايزش به كار مى 
گيرد انسان است. اين چنين آزاد از بند خويشتن دارى، 

به چه مقصدى خواهيم رسيد؟
 گفتگو در باب تعريف آزادى و تعيين حدود آن ارزانى 
متفكران. در اينجا به همين قدر بسنده كنيم كه هر چقدر 
آدمى قيد و بندهاى اخالقى بيشترى را از پاى خود باز 
بى  داستان  هنوز  شود.  مى  محدودتر  آزاديش  كند،  مى 
عكس بودن گواهى نامه هاى رانندگى در اين كشور بر 
در  بى  از  نشان  را  اين  كه  آنهايى  و  هاست؛  زبان  سر 
كه  مثال  اين  ذكر  با  دانند،  مى  جامعه  اين  بودن  پيكر  و 
رانندگى  توانستى  مى  هم  بزرگت  مادر  نامه  گواهى  »با 
و  خاردار  سيم  و  ديوار  و  پيكر  و  در  وجود  دليل  كنى« 
نيز  را  ادارى  كننده  كالفه  هاى  كاغذبازى  و  قرمز  خط 
اجتماع  از  دفاع  از  صحبت  دهند.  مى  شرح  شما  براى 
بخصوصى در زمان و مكان خاصى نيست؛ صحبت از 
اين است كه وقتى مردمان بى بند و بار مى شوند، در و 
پيكر ها در كوچه و خيابان نصب مى شود. صحبت از 
رسم جوانمردى است كه اگر دزديده شود دوربين هاى 

مدار بسته بر سر هر كوى گذر كار گذاشته مى شود. 
هر  ما  كه  نيست  اين  قطعًا  باشد  هرچه  آزادى  تعريف   
چه مى خواهيم بكينم تا باالخره فردى از همنوع مان در 
لباس پليس، قانون، معلم اخالق يا ناظم اجتماعى به امر و 
نهى و كنترل ما بپردازد! آزادى واقعى را وقتى مى توان 
لمس كرد كه ما خود حدود و حريم خود را تعيين كنيم. 

ادامه از صفحه اول

ارزش اجتماعى فرد- امرى نسبتا تازه و از آن دوره هاى اخير است.
بارى، نمونه هاى سخن واال در اين شعر بزرگ چنان فراوان است كه نمى توان يك 
چند را دون آنهاى ديگر برگزيد. كافى است كه تنها نگاهى بيفكنيم به گفت وگوها 
پدر،  شناختن  از  پيش  سهراب  سخنان  آخرين  اسفنديار،  و  رستم  مفاخرات  و 
در آستانه مرگ، پاسخ پيران به گودرز، رويارويى رستم و اشكبوس و بسيار 
بين،  جهان  خردى  از  سرشته  واال  سخنى  كتاب؛  سراسر  در  نمونه ها  بسيار  و 
همان گونه كه خود مى گفت: روان را با خرد در هم سرشتم/ از آن تخمى كه 
حاصل بود كشتم! ستايش سخن فردوسى بيهوده است. خورشيد را به روشنى، 
كاسته  آن  از  چيزى  آنكه  بى  ستود  مى توان  چگونه  شكوه  با  بلندى  و  سادگى 

شود؟ فقط شايد بتوان گفت كه از بركت نبوغ شاعر، سخن وى «آهنگى» دارد 
كه درستى دلپذير و بى  كم و كاست آن ناگزير به خواننده راه مى يابد. منظورم 
مانند  كلمه،  طنين  با  سخن  مفهوم  پيوند  است.  شعر  درونى  جنبش  از «آهنگ»، 
باد،  گريز  و  دريا  تالطم  با  موج  بلند  و  پست  هماهنگى  يا  جان  و  جسم  يگانگى 
«آهنگ»ى مى آفريند سرشار از درشتى و نرمى، غمگنى و شادمانى، نشانى از 
هشدارى  به سادگى جوانى سهراب و  غرورى سزاوار، چيزى  دردى ناچار و 
در راه! در روند پرجنب و جوش سخن، قلب كلمه مى تپد و بار معنايى و وزن 
عاطفى اش گاه به تندى باران بهار مى بارد يا به آرامى شكوفه باغ باز مى شود 
و اين همه يك پرده و چند پرده باالتر، آن چنان كه با خواندن و شنيدن شعر، 
انگار در سره كوه روانيم؛ با چشم اندازى دور و هوايى به روشنى نور، در مرز 

ممكن و محال! 

مطالعه شاهنامه براى 
خواص ضرورى است 

محمد جعفر جعفرى 

من از مطالعه سراسر شاهنامه و اطالعاتى كه در آن آمده است به اين نتيجه 
رسيده ام كه خواندن سراسر آن با دقت و شكيبائى در سال هاى كمال سن و 
تجربه، براى خواص ضرورت دارد. مثال تمام قواعد راجع به جنگ داخلى( مانند 
جنگ جمل) كه در اسالم در كتب فقه ضبط شده است در ايران زمان ساسانيان، 

مرسوم بود, من اين را از شاهنامه بدست آوردم.
 يا اگر كسى بخواهد درباره كيفر سنگسار مطالعه تطبيقى كند نبايد فقط سراغ 

دين يهود را بگيرد, از شاهنامه پيدا است كه در زمان ساسانيان هم رسم بود.
 فردوسى گويد:

          بفرمود تا پس دو دار بلند            فرو هشته از دار پيچان كمند
            بزد مرد دژخيم پيش درش            نظاره بر او بر همه لشكرش 

            بيك دار ز روان و ديگر جهود            كشنده بر آورد تندى نمود
            به باران سنگ و به باران تير            بدادند سرها به نيرنگ شير

چه  دادن  كيفر  نوع  اين  ريشه  حال  كردند.  سنگسار  خسرو،  بدستور  را  بندويه 
بوده، از بحث فعلى ما خارج است. در قديم رسم بود كه هر پادشاهى براى جنگ 
ميرفت با خود تعدادى اختر شناس ميبرد تا روز و ساعت حمله را معين كند و 
نيز بگويد كه غالب در جنگ كيست تا اقدام به جنگ با توجه به حكم نجومى او 

صورت گيرد. فردوسى مى گويد:
          گزين كرد قيصر ده و دو هزار /   همه رزم جوى و همه نامدار

            ز اختر شناسان و از موبدان /  جهانديده و نامور بخردان 
       همى برد با خويشتن شصت مرد/  پژوهنده روزگار نبرد

يعنى اين اختر شناسان مى توانستند زمان نبرد را معين كنند!

 اين عمل اختر بينى را براى امور جنگى« حساب نيم» مى خواندند كه در پايان 
كتاب سياست ارسطو ياد شده است. ابن خلدون، طرز كار اين اختر شماران را 

چنين مى گويد:
« بايد حروف نام پادشاه را با حساب جمل( حروف ابجد) بشمرند, عددى كه 
بدست مى آيد با عدد نام پادشاه خصم، نه نه طرح كنند و باقيمانده را جداگانه 
كه  عدد  آن  باشد  طاق  يا  جفت  دو،  هر  باقيمانده  عدد  دو  اين  اگر  دارند.  نگاه 
باشد،  طاق  ديگرى  و  جفت  يكى  اگر  ميشود.  پيروز  آن،  صاحب  است  كوچكتر 

صاحب عدد بزرگتر پيروز خواهد شد.
قرار  حمله  مورد  صاحبش  كه  عدد  آن  باشند  مساوى  باقيمانده  عدد  دو  اگر   
گرفته پيروز ميشود بشرط آنكه آن دو عدد جفت باشند. اگر هر دو عدد، فرد 
باشند، حمله كننده پيروز است.» حال اگر كسى اين نوشته ابن خلدون يا امثال 
او را بداند شعر فردوسى را درباره ستاره شناسانى كه به جنگ برده مى شدند 
بهتر خواهد دانست، وگرنه بطور سطحى از روى اشعار رد مى شود. استمداد 
لغوى از شاهنامه گرفتن كه از واجبات است. مثال شهر كشميهن( بضم اول و 
فتح ميم) كه تا مرو يك روز راه داشته و اقامتگاه كوشانيان بوده در شاهنامه 
چهار بار ياد شده است. پور داود آنها را در اثر خود ياد كرده است. اما ندانستم 
چرا براى لغت« ميهن» كه اساس بحث او بوده به شاهنامه استناد نكرده است 

كه فردوسى مى گويد:
          كه شاه جهان است مهمان تو            بدين بى نوا ميهن و مان تو

و در جاى ديگر گفته است:
          كه چون تو بر اين جاى مهمان رسيد            بدين بينوا ميهن و مان رسيد

نيز پور داود در كتاب يشت ها جلد اول در بحث از ميترائيزم كه بسيار مفصل 
است.  نيازيده  دست  خورشيد  نيايش  و  مهر  آئين  در  فردوسى  اشعار  به  است 

فردوسى گويد:
          نيايش همى كرد خورشيد را            چنان چون كه بد راه جمشيد را
            جهان بر كه گردد به آئين مهر            كرا در ربايد به گيتى سپهر

هنگام  به  بزرگ  شناس  ايران  آن  كه  ميرود  احتمال  طور  اين  قرائن  اين  با 
نوشتن مباحث فوق، مرور كامل بر شاهنامه نكرده بوده است، و يا دست كم 
يادداشت هاى او منظم نبوده تا از آنها استفاده كند، يا ضرورى ندانسته است. 
وگرنه در احاطه او به منابع كارهائى كه در دست داشته، ترديد نمى توان كرد. از 
رجال تحقيق معاصر ما و گذشتگان ما، مرحوم عالمه ميرزا محمد خان قزوينى 
است كه روانش شاد باد, او در تاريخ بعد از اسالم و لغات فارسى و عربى كار 
مى كرد، و بسيار متتبع بود چنانكه از مطالعه ده جلد يادداشت هاى او و ساير 
آثارش پيدا است. اما با كمال تعجب دريافتم كه او هم احتماال يك دور شاهنامه 
را در زمان نگارش آن يادداشت ها نخوانده است, و براى اثبات معنى برخى از 
لغات كه عادتا بخوبى از عهده بر مى آيد، استناد به شاهنامه نمى كند, مانند لغت« 
تگين» يعنى امير، سردار، شاهزاده و مانند اين ها، كه به شعر مختارى غزنوى، 

المعى جرجانى، غضايرى و فرخى سيستانى استناد كرده است در حاليكه اين 
لغت در شاهنامه هم آمده است.( صفحه 316).

          وز آنجا دالور به هامون شتافت            بكشت از تكينان كسى را كه يافت 

در فارسى قديم، فعل دادن و مشتقات آن، به معنى حمله كردن به كار مى رفت, 
دهاده يعنى حمله كنيد حمله كنيد, ده و دار يعنى بگير و بزن, دميد و دهيد يعنى 
قرار  از  موارد  اين  در  فردوسى  اشعار  از  مقدارى  كنيد.  حمله  و  بزنيد  شيپور 

ذيل است:
          به يارانش فرمود كاندر نهيد            به تير و به ژوبين و خنجر دهيد
            عنان پاك بر يال اسبان نهيد            بدانسان كه آيد خوريد و دهيد

            شما يكسره چشم بر من نهيد            چو من بر خروشم دميد و دهيد
            همه ديده بر مغفر من نهيد            چو من بر خروشم دميد و دهيد

و اما عبارت« دهاده» كه در اشعار ذيل آمده است:
          دهاده بر آمد ز قلب سپاه            ز يكدست رستم دگر دست شاه 

            دهاده بر آمد ز هر پهلوئى            چكاچاك بر خاست از هر سوئى 
            برفتند از جاى يكسر چو كوه            دهاده بر آمد ز هر دو گروه 

            دهاده خروش آمد و دار و گير            هوا دام كركس شد از پر تير
            دهاده بر آمد ز هر دو گروه            بيابان نبد هيچ پيدا ز كوه 

و اما عبارت« ده و دار» در بيت ذيل آمده است:
          از ايران ده و دار و بانگ و خروش   

         فراوان ز هر شب فزون بود دوش 

و اما عبارت« ده و گير» در بيت ذيل آمده است:
          قضا گفت گير و قدر گفت ده /     فلك گفت احسن ملك گفت زه 

نظامى نيز فعل« دادن» را در حمله كردن بكار برده است:
          بفرمود تا لشكر روم نيز            بدادن ندارند جان را عزيز

است(  عام  و  خاص  زبانزد  شاهنامه  از  كه  را  اخير  بيت  فقط  قزوينى  مرحوم 
طبرى،  ديگرش  منابع  و  آورده  شاهد  ندارد)  شاهنامه  بخواندن  حاجت  و 
طبقات الشعراء ابن معتز. و عيون االخبار است. كامال پيدا است كه او شاهنامه 
آن  نوشتن  زمان  در  البته  است،  نخوانده  هم  را  آن  نصف  بلكه  و  يكدور  را 
زمان  همان  در  حتى  يا  و  باشد  خوانده  بعدا  كه  دارد  احتمال  زيرا  يادداشت ها. 
ما  كه  عللى  به  آنها  به  مراجعه  از  يادداشت ها  اين  نوشتن  موقع  ولى  خوانده 
نميدانيم خوددارى كرده است، زيرا او مردى پر حوصله و توانا و متتبع بود, 
روانش شاد باد.« نام بردن» در فارسى كنونى به معنى ياد كردن نام كسى در 
نوشته و يا بطور شفاهى است, سال ها قبل در مقاله اى از مرحوم سعيد نفيسى 
خوانده بودم كه نامبرده بمعنى« متوفى» است، و استعمال كنونى غلط مشهور 
است. اما با كمال تعجب ديدم كه استعمال كنونى درست است و فردوسى در 

شاهنامه بكار برده است:
          درستند اين ها كه بردى تو نام            وز ايشان درود و سالم و پيام 

فارسى  ادب  بزرگان  براى  شاهنامه  كامل  دوره  خواندن  كه  ميدهد  نشان  اين 
بسيار ضرورى است.

 فردوسى در شاهنامه هر چند تمام الحان باربد را اسم نبرده است اما نام اين 
دو لحن را ذكر كرده است: 1) داد آفريد 2) پيكار گردش يا پيكار گرد. وى چنين 

مى گويد:
          سرودى به آواز خوش بر كشيد            كه اكنونش خوانى تو داد آفريد

            زننده دگرگون بيار است رود            بر آورد ناگاه ديگر سرود
          كه پيكار گردش همى خواندند            چنين نام از آواز او راندند

نظامى و ملك الشعراء بهار كه در صدد گردآورى اسامى الحان باربد، بوده اند 
اين دو لحن را كه فردوسى آورده است نياورده اند! و حال آنكه اگر اين قسمت 
حتما  ميدادند،  فردوسى  به  كه  اهميتى  بعلت  بودند  ديده  را  فردوسى  اشعار  از 
سراسر  يا  بهار  و  نظامى  كه  بدهيم  احتمال  بايد  پس  مى شدند.  آن  متعرض 
شاهنامه را سطر به سطر نخوانده، و يا يادداشت هاى الزم را بر نداشته اند و 
يا به مرور قناعت كرده اند. عجيب تر آنكه محقق نامدار عباس اقبال آشتيانى كه 
مقاله با ارزشى درباره اسامى الحان موسيقى ايرانى نوشته است او هم احتماال 
شاهنامه را يكدور نخوانده و نام اين دو لحن را كه فردوسى آورده است ضبط 
نكرده است، و يا خوانده است ولى به دليلى كه بر من مجهول است متعرض آن 
نشده است. اگر عطار و مولوى شاهنامه را نخوانده باشند ايرادى نيست زيرا 
مسير آنان، عرفان و تصوف بود، ولى بزرگانى كه نام آنان در باال ياد شد كار 
و شغل آنان ايجاب مى كرد كه سراسر شاهنامه را بخوانند و يادداشت هاى گران 
بها با ذكر نظر خود بر دارند تا نسل هاى بعد از آن نظرها بهره بگيرند و نيازمند 
سخنان خاور شناسان نشوند. اما شايد من توقع زيادى دارم، همه كار را هر 
كس نبايد بكند اين بزرگان هر كدام آنقدر كار كرده اند كه بايد گفت دستشان درد 
نكند, نسل هاى آينده هم وظايفى دارند و نبايد بنشينند و تماشا كنند، هر كس از 
آب و خاك و سرزمينى بهره ور ميشود بايد براى آن، كارى بكند. خداوند همه 

گذشتگان را غرق رحمت بى پايان خود كند.
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اميدى به كنفرانس بين المللى سوريه نيست

جنگى  بزرگ در 
كمين منطقه

خوب  را  اسد  كه  معتقدند  ديپلمات ها 
تا  و  گلوله اش  آخرين  تا  او  مى شناسند 

آخرين قطره خونش خواهد جنگيد.
به نظر نمى رسد كه تالش ها براى تشكيل 
بار  اين  سوريه  سر  بر  المللى  بين  كنفرانس 
نيز راه به جايى ببرد و اميدى به تشكيل آن 

سياسى  انتخاب  ظاهرا  باشد.  داشته  وجود 
چيزى جز توهم نيست. تمامى داده ها حاكى 
به  همچنان  نزاع  هاى  طرف  كه  است  آن  از 
گزينه نظامى پايبند هستند. چنين مساله اى 
مى تواند كل خاورميانه را وارد جنگى منطقه 

اى كند.
روشن  همه  براى  موجود  بازى  حال  اين  با 
است و همه گزينه ها روى ميز قرار دارند. 
سنگين  فضاى  اين  با  كه  رسد  نمى  نظر  به 
ببرد.  پيش  از  كارى  ديپلماسى  ها  اختالف 
بان كى مون، دبير كل سازمان ملل تالش مى 
خبره  كارشناسان  از  تيمى  كمك  به  كه  كند 
كنفرانس بين المللى جديدى را براى سوريه 
ترتيب  اين  به  تا  دارد  تالش  و  دهد  تشكيل 
بگيرد.  را  سوريه  در  ها  خونريزى  جبوى 
به موجب آن بايد توافقى ابتدايى ميان جان 
سرگئى  و  امريكا  خارجه  امور  وزير  كرى، 
الوروف، وزير امور خارجه روسيه حاصل 
طرف  دو  كلى  چارچوبى  اساس  بر  تا  شود 
بتوانند مطابق با بيانيه ژنو امور را براى حل 

بحران سوريه پيش ببرند.  

 ديپلمات ها خوب مى دانند كه رسيدن به چنين
 توافقى حتى اگر واقعا اراده اى براى رسيدن به
 آن وجود داشته باشد و نيت همگان خير باشد
 تا چه اندازه سخت و طاقت فرسا است. بشار
 اسد، رئيس جمهورى سوريه نيز همانند هميشه
 نقش سنتى خود را در اين بازى ايفا مى كند:
 كسب زمان بيشتر تا ثابت كند كه هيچ توافق
امكان او  توافق  و  حضور  بدون  اى   سياسى 
اين درگير  همچنان  انقالبيون  اما  نيست.   پذير 
 مساله هستند كه چه كسى به نمايندگى از آنها
 پاى ميز مذاكره بنشيند. اما آن سوى بازى، در
 زير ميز چه مى گذرد؟ ديپلمات ها معتقدند كه
گلوله آخرين  تا  او  شناسند  مى  خوب  را   اسد 
 اش و تا آخرين قطره خونش خواهد جنگيد. تا
 آن جا كه بتواند تالش خواهد كرد تا پيروزى
بتواند ترتيب  اين  به  تا  آورد  دست  به   ميدانى 
 شرايط خود را بر طرف مقابل امال كند، نه تنها
حاضر كه  كسانى  همه  بر  بلكه  مخالفانش   بر 
قدرت حتى  كنند،  اعتراف  او  وجود  به   نيستند 
 هاى منطقه اى و بين المللى اى كه از مخالفان
است اميدوار  حداقل  اسد  كنند.  مى  حمايت   او 
كه بپذيرد  مقابل  طرف  خط  نهايت  در   كه 
دمشق تا  سورى  سواحل  از  علوى   كشورى 
 تشكيل شود حتى اگر الزم باشد براى رسيدن

اى طايفه  هاى  چارچوب  برخى  هدف  اين   به 
شهرهايى شامل  كه  اى  منطقه  دموگرافيك   – 
مى آن  اطراف  و  حمص  مثل  سنى  اكثريت   با 
جريان نيز  لبنان  در  شوند.  دگرگون   شود، 
خواسته اين  كنند  نمى  مخفى  كه  هستند   هايى 
 كف خواسته شان است، آنها مى گويند بايد به
 هر قيمتى شده خط ارتباطى علوى هاى سوريه
 با شيعيان لبنان برقرار باقى بماند. براى همين
 است كه مثال مى بينيم حزب اهللا در منطقه سيده
 زينب در دمشق در دفاع از حكومت پرزيدنت
.اسد مى جنگد

مى  خوب  را  اسد  كه  معتقدند  ها  ديپلمات 
شناسند او تا آخرين گلوله اش و تا آخرين 

كه  جا  آن  تا  جنگيد.  خواهد  خونش  قطره 
ميدانى  پيروزى  تا  كرد  خواهد  تالش  بتواند 
به دست آورد تا به اين ترتيب بتواند شرايط 
خود را بر طرف مقابل امال كند، نه تنها بر 
حاضر  كه  كسانى  همه  بر  بلكه  مخالفانش 
نيستند به وجود او اعتراف كنند، حتى قدرت 
هاى منطقه اى و بين المللى اى كه از مخالفان 

او حمايت مى كنند.
نخستين  كه  شد  آغاز  زمانى  اصلى  نگرانى 
بار آن كس صحبت از ”هالل شيعى“ زد تا 
برخى  كند.  درگير  يكديگر  با  را  منطقه  كل 
هايى  گروه  حتى  كه  گويند  مى  ها  ديپلمات 
كنار  در  و  آمده  سوريه  به  عراق  از  نظامى 
تندروى  مسلح  مخالفان  با  سوريه  ارتش 
اين  جنگند،  مى  جهادى  هاى  جريان  و  سنى 
فصل جديدترين فصل امتداد جنگ جارى در 
سوريه محسوب مى شود. البته نمى توان به 
آنها خرده گرفت چون در مقابل آنها تركيه و 
به ويژه عربستان و قطر نيز وارد گود شده 
اند و تا همين اآلن كمك هاى فراوان نظامى 
مى  اسد  طرفداران  به  را  بسيارى  انسانى  و 
كنند، به عبارت ديگر آنها نيز به توسعه جنگ 

منطقه اى سوريه كمك مى كنند.   

كثيف  بازى  نيز  اسرائيل  ميان  اين  در 
هميشگى اش را در سوريه آغاز كرده است، 
دنبال  لبنان  در  ها  سال  كه  اى  بازى  همان 
مى  قرمز  خطوط  خودش  براى  بود.  كرده 
از  كس  هر  كه  كند  مى  تهديد  دائما  و  كشد 
به  را  هايش  جنگنده  كند  عبور  خطوط  اين 
اصلى  انفجار  شايد  فرستد.  مى  سراغش 
شود  آغاز  اردن  از  اى  منطقه  بزرگ  جنگ 
كرده  احساس  چنان تنگنايى  در  را  خود  كه 
كه نيروهايش را در مرزهاى سوريه مستقر 
جدا  اى  منطقه  كه  هدف  اين  با  است،  كرده 
باال  در  چه  آن  همانند  سوريه  در  شده 
سخنش رفت تشكيل شود. چنين كارى باعث 
به  اردن  اضطرار  صورت  در  تا  شد  خواهد 
نيروهاى  جمله  از  خارجى  نيروهاى  سراغ 
برود.  نيز  اش  همسايه  كشورهاى  عربى 
هيچ افقى براى حل ديپلماتيك بحران سوريه 
نيست اما چگونه مى توان جلوى وقوع جنگ 
بزرگ منطقه اى را در ماه هاى آينده گرفت؟

منبع: النهار

پوتين در 
كرملين جديد

والديمير  از  تازه اى  تصاوير  روسيه  تلويزيون 
داد؛  نشان  كرملين  در  رعب آور  و  خشمگين  پوتين 
رئيس جمهور روسيه در باالى يك ميز دراز نشسته 
اجراى  در  قصور  به دليل  را  خود  دولت  وزراى  و 
دستوراتش سرزنش مى كند. به گزارش خبرگزارى 

اخير  تحوالت  درخصوص  گزارشى  در  رويترز 
وزراى  تصاوير  اين  در  مى نويسد:  روسيه  دولت 
دولت در صندلى هاى خود در اطراف ميز با حالت 
را  آنها  يك  به  يك  پوتين  و  نشسته اند  شرمسارى 
تحقير مى كند. در اين تصاوير كه مكررا از تلويزيون 
دولتى روسيه پخش شد يكى از وزرا جرات مى كند 
كه جواب پوتين را بدهد و روز بعد او ديگر وزير 
پوتين  از  تلويزيونى  تصاوير  پخش  تاكتيك  نيست. 
كه وى را فرماندهى مستبد نشان مى دهد شايد به 
بالمنازع  راحاكم  او  مى خواهند  كه  باشد  دليل  اين 
نشان دهند اما استعفاى والديس الوسركف، معاون 
نشان  پوتين  معتمد  و  ديرين  يار  و  وزير  نخست 
داد كه رهبر روسيه تا چه ميزان در سومين دوره 
رياست جمهورى اش تنها و منزوى است. سركف تا 
ماه دسامبر سال 2011 يكى از اعضاى حلقه داخلى 
پوتين و همچنين معمار نظام سياسى فعلى روسيه 
كه قدرت را در دستان رئيس جمهور متمركز كرده 
به حساب مى آيد. وى پس از آن از كرملين به دولت 
روسيه تنزل پيدا كرد. در آن هنگام تظاهرات ضد 
پوتين بنيادهاى ساختارى كه وى ايجاد كرده بوده 
را به چالش كشيدند و وى هرچه بيشتر از پوتين 
آن  سوى  از  گذشته  سال  دو  در  پوتين  شد.  دور 
بر  نفوذ  داراى  و  ليبرال  تفكر  كه  كسانى  از  دسته 
و  گرفته  فاصله  آنها  از  يا  شده  رها  بودند،  وى 
برخى از آنها را اخراج كرده است و اين موضوع 
موجب شده كه وى به لحاظ سياسى منزوى شود 
اقتصاد  و  يافته  كاهش  وى  محبوبيت  كه  حالى  در 
خبرى  منبع  يك  مى رود.  ركود  سوى  به  روسيه 
كه  نمى گويم  من  داشت:  اظهار  كرملين  به  نزديك 
قدرت در حال خارج شدن از دستان پوتين است اما 
سال 2000  آغاز  در  نيست.  قبل  قدرتمندى  به  وى 
چنين  ديگر  اكنون  بود  كننده  متحد  چهره  يك  وى 
 2011 سال  در  سركف  يافتن  تنزل  نيست.  چيزى 
نتيجه  در  كرملين  ارشد  استراتژيست  به عنوان 
خشم  زاده  كه  بود  اعتراضى  جنبش  يك  ظهور 
و  بود  انتخاباتى  تقلب  به  نسبت  مردم  از  گروهى 
نبود.  آنها  با  شدن  رو  به  رو  آماده  چندان  پوتين 
جايگزين شدن وياچسالو ولودين به جاى سركف 
دهنده  نشان  كمتر  تدبير  با  مديران  از  يكى  كه 
تغييرى در سياست هاى پوتين به سوى لفاظى هاى 
ضد غرب و تاكتيك هاى سختگيرانه عليه معترضان 
همچنان  پوتين  كه  است  حالى  در  گرايش  اين  بود. 
از  قدرت  بر  خود  جايگاه  كردن  محكم تر  دنبال  به 

طريق توازن مجدد نيروهاى اطرافش پس از كاهش 
به  حمايت  كاهش  اين  البته  است.  بوده  محبوبيتش 
وى  مجدد  رياست جمهورى  جلوى  كه  نبود  حدى 
ديميترى  شدن  جايگزين  سال 2008  در  بگيرد.  را 
مدودف به جاى پوتين به جاى رئيس جمهور ظاهرا 
اما  بود.  ليبرال  طلبان  اصالح  براى  نقشى  تضمين 
بيرون  را  وى   2008 سال  در  مدودف  كه  فردى 
كرد يعنى سرگئى ايوانف، وزير دفاع سابق روسيه 
موضع  در  كرملين  اداره  رياست  مقام  در  اكنون 
كميته  رئيس  باستريكين،  آلساندر  دارد.  قرار  برتر 
بى آى  اف  به  را  آن  كه  روسيه  دولتمند  تحقيقات 
تاثيرگذار  چهره هاى  از  ديگر  يكى  كرده اند  تشبيه 

است. ايگور سچين، يكى ديگر از دستياران محافظه 
پوتين  كنار  در  مدت ها  كه   KGB سابق  عضو  كار 
شركت  رئيس  به عنوان  را  وى  اعتماد  توانسته  بود 
بزرگ نفتى روزنفت به دست بياورد. اين شركت در 
شركت  بزرگترين  به  تبديل  وى  سرپرستى  دوره 
ليبرال تر  طلبان  اصالح  است.  شده  جهان  انرژى 
به  سپتامبر 2011  ماه  تا  پوتين  دارايى  وزير  نظير 
عزيز كرده  به عنوان  حاشيه رفتند. اگرچه كودرين 
كرملين  با  رسمى  غير  ارتباطى  از  همچنان  غرب 
كه  تيمى  به  مجدد  پيوستن  از  اما  است  برخوردار 
مسيرى  به  روسيه  بردن  حال  در  وى  عقيده  به 
ليبرال هاى  ديگر  است.  كرده  خوددارى  است  غلط 
اقتصادى كه در دوره نخست پوتين برجسته بودند 
ايالرينف  آندرى  شامل  رفته اند  كنار  اكنون  اما 
دستيار اقتصادى وى و ميخائيل كاسيانف، نخست 
وزير دوران قدرت والديمير پوتين هستند. همچنين 
روسيه  آزاد  بازار  اصالحات  معمار  گرف،  گرمان 
در دوره نخست رياست جمهورى وى ديگر كنترل 
به عنوان  كه  هرچند  ندارد  سياست ها  بر  مستقيمى 
كنار  كامال  هنوز  اسپربانك  دولتى  بانك  رئيس 
شنوى  حرف  با  نيز  مدودف  است.  نشده  گذاشته 
ليبرال ترش  اصالحات  از  دسته  آن  كه  بود  شاهد 
به  پوتين  سوى  از  روسيه  رئيس جمهور  به عنوان 
به عنوان  وى  جايگاه  و  است  بازگشته  اول  حال 
نيروهاى  است.  خطر  در  نيز  روسيه  وزير  نخست 
را  تيمش  و  مدودف  بارها  كرملين  طلب تر  جنگ 
بلند  هم پيمان  است  ممكن  پوتين  و  كردند  تضعيف 
مدت خود را درصورت تداوم ركود اقتصادى سپر 
بال كند. واضح ترين نشانه تغيير سياست هاى پوتين 
به نفع نيروهاى محافظه كارتر رويكرد سختگيرانه 
طبقه  سوى  از  اغلب  كه  بود  اعتراضى  جنبش  عليه 
رهبرى  روسيه  شهرهاى  بزرگترين  در  متوسط 
بردن  حال  در  كه  را  مساله  اين  پوتين  مى شود. 
اما  مى كند.  رد  است  استالينيسم  سوى  به  روسيه 
از طرف ديگر در جلسه پرسش و پاسخ تلويزيونى 
و  نظم  به  نياز  كشور  كه  گفت  خود  گذشته  ماه 
انضباط دارد. اين گفته ها متعلق به تحسين كنندگان 
به دست  منظور  به  پوتين  بود.  روسيه  در  استالين 
وطن  نفع  به  را  خود  رويكرد  محبوبيت،  آوردن 
پرستى تغيير داده و به سراغ كارگران يقه آبى در 
هستند  وى  از  سنتى  حمايت  پايگاه  كه  استان هايى 
اجرا  پوپوليستى  اقتصادى  تدابير  همچنين  و  رفته 

كرده است.
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ايران
به  ها  واكنش  از  خارجى  هاى  رسانه  گزارش 

كانديداهاى دقيقه 90

مخالفان، هاشمى 
را هدف گرفتند

اسفنديار رحيم مشايى، مرد منتخب محمود احمدى نژاد 
اسبق،  جمهور  رئيس  رفسنجانى،  هاشمى  اكبر  على  و 
مخالفان  جمهورى  رياست  انتخابات  در  نويسى  نام  با 
خود را در حيرت و ناباورى فرو بردند. اكنون هاشمى 
و مشايى با انتقادهاى تندى از سوى فرماندهان سپاه؛ 
سيستم  و  اسالمى  شوراى  مجلس  امنيتى،  نيروهاى 

قضايى مواجه هستند.

چهره  دو  نودى  دقيقه  نويسى  نام  از  پس  روز  يك 
منتقدان  ايران،  جمهورى  رياست  انتخابات  در  جنجالى 
با خشم به اين اعالم كانديداتورى واكنش نشان داده و 
پيش بينى مى كنند يا آنها اجازه ورود به گردونه رقابت 
صورت  در  اينكه  يا  داشت  نخواهند  را  انتخاباتى  هاى 

ورود، شكست مى خوردند.
مشايى،  رحيم  اسفنديار  تايمز،  نيويورك  گزارش  به 
هاشمى  اكبر  على  و  نژاد  احمدى  محمود  منتخب  مرد 
در  نويسى  نام  با  اسبق،  جمهور  رئيس  رفسنجانى، 
انتخابات رياست جمهورى مخالفان خود را در حيرت 
با  مشايى  و  هاشمى  اكنون  بردند.  فرو  ناباورى  و 
نيروهاى  سپاه؛  فرماندهان  سوى  از  تندى  انتقادهاى 
قضايى  سيستم  و  اسالمى  شوراى  مجلس  امنيتى، 

مواجه هستند.

مهدى طائب روحانى بانفوذ در سپاه پاسداران در گف 
و گو با فارس هاشمى را چهره اى غير محبوب ، مسن 
و شكست خورده توصيف مى كند. مشايى نيز به گفته 

وى ثبت نام كرده تا آرا را تخريب كند يا اينكه زمينه 
اغتشاش را فراهم كند.

تاييد  نتيجه  بايد  ديگر  روز   10 تا  كه  نگهبان  شوراى 
صالحيت ها را اعالم كند، اكنون احمدى نژاد را به دليل 
تخلف انتخاباتى به سيستم قضايى معرفى كرده است. 
شوراى نگهبان مى گويد رئيس جمهور نبايد در زمان 

ثبت نام مشايى، وى را همراهى مى كرد.

رفسنجانى  كيهان  روزنامه  كه  است  حالى  در  اين 
در  جنجال  ايجاد  براى  پنهان  تالش  به  را  مشايى  و 

متهم  نگهبان  شوراى  سوى  از  صالحيت  رد  صورت 
دو  اين  ديرهنگام  حضور  ديگر  سوى  از  است.  كرده 
از  را  ها  توجه  جمهورى،  رياست  انتخابات  در  كانديدا 
نامزد هايى مانند على اكبر واليتى، سعيد جليلى و محمد 
باقر قاليباف منحرف كرد. واليتى كه مشاور مقام معظم 
رهبرى و دانش آموخته دانشگاه جان هاپكينگز است، 
تنها كانديدايى است كه طرحى 26 صفحه اى براى حل 
خارج  جهان  با  روابط  برقرارى  و  اقتصادى  مشكالت 
ارايه داده است. به گفته وى، كشور به ثبات نياز دارد.

رياست  انتخابات  در  كانديدا  دو  اين  ديرهنگام  حضور 
اكبر  على  مانند  هايى  نامزد  از  را  ها  توجه  جمهورى، 
واليتى، سعيد جليلى و محمد باقر قاليباف منحرف كرد.

رئيس   ،1997 تا   1989 سال   از  كه  نيز  رفسنجانى 
محمد  دارد.  بانفوذى  حاميان  بوده،  ايران  جمهور 
خاتمى، رئيس جمهور پيشين، از پشتيبان او به شمار 

مى رود. گروه هاى ديگرى نيز رفسنجانى را ترغيب به 
حضور در انتخابات كرده اند و وى در وب سايت خود 
اعالم كرده كه پس از ماه ها رايزنى، سرانجام آبرو و 
ثبت  انتخابات  براى  و  گرفته  دست  در  را  خود  اعتبار 

نام كرده است.
رويترز نيز در گزارشى تحليلى، به سابقه مخالفت مقام 
معظم رهبرى با معاون اولى مشايى اشاره مى كند. به 
گزارش اين خبرگزارى انگليسى، در صورتى كه مشايى 
قطبى  سه  خرداد   24 انتخابات  شود،  صالحيت  تاييد 
خواهد شد. يك قطب مشايى، قطب ديگر رفسنجانى و 
قطب سوم نيز يكى از كانديداهاى ائتالف2+1 يا سعيد 
ايران  امور  تحليلگر  فرحى،  فريده  بود.   خواهد  جليلى 
در دانشگاه هاوايى مى گويد، رفسنجانى چالشى براى 

انتخابات ايجاد كرده است.
در صورتى كه مشايى تاييد صالحيت شود، انتخابات 
24 خرداد سه قطبى خواهد شد. يك قطب مشايى، قطب 
كانديداهاى  از  يكى  نيز  سوم  قطب  و  رفسنجانى  ديگر 

ائتالف2+1 يا سعيد جليلى خواهد بود.
پراگماتيك  جمهور  رئيس  يك  عنوان  به  رفسنجانى 
با  روابط  كرد  تالش  جمهورى  رياست  دور  دو  در 
كشورهاى منطقه را تقويت كرده و اقتصاد آزاد ايجاد 
به  را  كاران  محافظه  سوى  از  انتقادها  برخى  كه  كند 
همراه داشت. از سوى ديگر منتقدان هاشمى مى كوشند 
تضعيف  براى  ضعف  نقطه  يك  عنوان  به  را  او  ثروت 
هاشمى، هدف بگيرند. به اين ترتيب انتظار مى رود در 
روزهاى آتى بمباران هاشمى از سوى محافظه كاران 

و بخشى از بدنه سپاه آغاز شود.
كه  است  موضوعى  نيز  مشايى  صالحيت  تاييد 
مى  بعيد  را  آن  رويترز  با  گو  و  گفت  در  تحليلگران 
دانند. اما درصورت رد صالحيت وى، پيش بينى رفتار 
را  پرسش  اين  برخى  بود.  خواهد  دشوار  نژاد  احمدى 
جمهور  رئيس  صورت،  اين  در  آيا  كه  كنند  مى  مطرح 
تهديد هاى چند ماه گذشته را عملى خواهد كرد و برخى 

اطالعات محرمانه را فاش مى كند؟
در صورتى كه اين تهديد ها عملى نشود، برخى امكان 
مى  مطرح  را  اش  تيم  و  نژاد  احمدى  معامله  يا  ائتالف 
كنند. در مقابل گروهى ديگر اعتقاد دارند كه بازى نهايى 

بين رفسنجانى و جليلى خواهد بود.

غنى سازى رقابت هاى 
انتخاباتى؛ چگونه؟ 

ميثم هاشم خانى 

مهم ترين  قاعدتا  باال»  «بيكارى  و  شديد»  «تورم 
دغدغه هاى بخش عمده شهروندان كشور هستند؛ اما 
كدام كانديداى انتخاباتى تا اين لحظه برنامه اى شفاف 
اين  حل  براى  دقيق)  و  شفاف  تعهدى  دست كم  (يا 

مشكالت ارائه كرده است؟
ايرانى  خانوار  هزار  صدها  تاسف بار  «وضعيت 
بر  را  سنگين  تورم  اثرات  كه  مطلق  فقر  خط  زير 
توجه  قابل  «تعداد  يا  مى بينند»  خود  سفره هاى  سر 
مجبور  خانواده ها  فقر  دليل  به  كه  ايرانى  كودكان 
مدارسى  در  مجبورند  يا  شده  تحصيل  ترك  به 
يا  بخوانند»  درس  پايين  بسيار  استانداردهاي  با 
كه  ايرانى  كارآفرينان  و  نخبگان  وسيع  «مهاجرت 
خارجى  كشورهاى  در  شغل  هزار  صدها  ساالنه 
درد  به  را  دغدغه مند  ايرانى  هر  دل  مى كنند»،  ايجاد 
مى آورد. اما در چنين شرايطى، رقابت هاى انتخاباتى 
محورهايى  چه  بر  امروز  به  تا  جمهورى  رياست 
باالى  است:  مشخص  كمابيش  پاسخ،  بوده؟  متمركز 
تا  انتخاباتى  رقابت هاى  محتواى  از  درصد   80
فالن  كه  بوده  دست  اين  از  چيزهايى  لحظه،  اين  به 
كانديداى رقيب، دوست و هم دست بهمان فرد است؛ 
موضع گيرى  فالن  پيش  سال   13 ديگر  كانديداى  آن 
است؛  پولدار  زيادى  رقيب  كانديداى  آن  داشته؛  را 
آن كانديداى ديگر خود را به كم پولى زده؛ آن رقيب 
انتخاباتى ديگر نيت «خدمت به مردم» را ندارد، بلكه 
چون  ديگر  كانديداى  يك  يا  است؛  «جاه طلبى»  نيتش 
زمانى در يك سخنرانى «ُتُپق» زده، شايستگى رياست 
جمهورى ندارد. خالصه اينكه در شرايطى  كه جامعه 
با انبوه مشكالت اقتصادى دست و پنجه نرم مى كند، 
بسيار تاسف بار است كه تا اين لحظه هنوز كانديداها 
«برنامه محورى»  سراغ  به  آنها  هواداران  نيز  و 
پرداخته اند.  حاشيه اى»  «مسائل  به  فقط  و  نرفته اند 
آن  هم  و  انتخاباتى  كانديداهاى  هم  مقابل،  نقطه  در 
دسته از هواداران و حاميانى كه دغدغه هاى اخالقى 
و اجتماعى قوى دارند، بايد توجه كنند كه تالش براى 
حركت  طريق  از  انتخاباتى  رقابت هاى  غنى سازى 
كانديداها به سمت «ارائه برنامه هاى دقيق و شفاف» 
و نيز «نقد برنامه هاى ساير كانديداها»، منفعت ديگرى 
نيز به همراه دارد كه عبارت است از: كمك به ارتقاى 
كشور  كالن  سياست گذارى هاى  و  برنامه ها  كيفيت 
«رقابت  كه  همان طور  ديگر،  بيان  به  بلندمدت.  در 
و  مختلف  شركت هاى  بين  پويا»  و  سالم  اقتصادى 
در  «خريداران»  نظر  جلب  براى  شركت ها  اين  تالش 
بلندمدت به «بهبود كيفيت و قيمت محصوالت» منجر 

احزاب  تالش  و  پويا»  سياسى  «رقابت هاى  مى شود، 
و چهره هاى سياسى براى «ارائه برنامه هايى دقيق و 
به  نيز،  «راى دهندگان»  نظر  جلب  منظور  به  شفاف» 
برنامه ها  كيفيت  «بهبود  به  مى تواند  بالقوه  صورت 
بلندمدت  در  كشور»  كالن  سياست گذارى هاى  و 
كمك رسانى  براى  كليدى  شرط  اما  شود.  منجر 
و  برنامه ها  كيفيت  بهبود  به  سياسى  رقابت هاى 
هر  كه  است  آن  كشور،  كالن  سياست گذارى هاى 
رقابت هاى  غنى سازى  براى  قدمى  خود  نوبه  به  فرد 
از  سياسى»،  «رقابت هاى  قطار  تا  بردارد  سياسى 
مستقيم  ريل  بر  و  شده  خارج  ريل «تخريب محورى» 

«برنامه محورى» قرار گيرد. 
اما براى بهره گيرى بيشتر از تمثيل «رقابت سياسى 
كانديداها» در قالب «رقابت هاى اقتصادى شركت ها»، 
تبليغات  برنامه  در  سامسونگ،  شركت  كنيد  فرض 
موبايل  گوشى  جديدترين  به  مربوط  تلويزيونى 
توليدى خود، اصال و ابدا صحبتى درباره قابليت هاى 
برنامه  درصد  و 100  نياورده  ميان  به  محصول  آن 
تبليغاتى را به ذكر محسنات و ويژگى هاى شخصيتى 
دهد  اختصاص  سامسونگ»  ارشد  «مديران  جذاب 
شركت  باالى  رده  مديران  كه  بگويد  فقط  مثال  و 
هستند،  «سحرخيز»  و  «خندان»  بسيار  سامسونگ 
چگونه  تبليغاتى  برنامه  اين  از  بينندگان  ارزيابى 
خواهد بود؟ باز هم فرض كنيد كه همين شركت، در 
يك برنامه تبليغاتى تلويزيونى ديگر خود، به جاى آنكه 
مثال به ذكر برترى ها و قابليت هاى جديدترين گوشى 
موبايل توليدى خود بر جديدترين گوشى هاى موبايل 
«اپل» بپردازد، كل آن برنامه تبليغاتى تلويزيونى را به 
ذكر نيت هاى بد مديران شركت «اپل» اختصاص داده 
و بخشى را هم به ذكر نقص هاى يكى از محصوالت 
«اپل» اختصاص دهد كه 10 يا 20 سال پيش از رده 
مصرف خارج شده است. در اينجا ارزيابى بينندگان 

چه خواهد بود؟ 
تبليغاتى  رقابت هاى  غالب  فضاى  اگر  سوم:  فرض 
گوشى  توليدكننده  غول هاى  همه  كه  برود  سمتى  به 
موبايل، تمام برنامه هاى تبليغاتى خود را فقط بر ذكر 
شركت هاى  مديران  منفى  شخصيتى  «ويژگى هاى 
رقابت  يك  ايجاد  به  اميدى  آيا  كنند،  متمركز  رقيب» 
روز  به  روز  محصوالتى  توليد  و  پويا  اقتصادى 

باكيفيت تر و ارزان تر وجود خواهد داشت؟ 
نمادى  را  انتخاباتى  رقابت هاى  اگر  آنكه،  آخر  سخن 
بدانيم،  كشور  هر  سياسى  توسعه يافتگى  سطح  از 
رقابت هاى  چه  هر  كه  نيست  واقعيت  اين  از  گريزى 
بر  كمتر  و  بوده  «برنامه محور»  بيشتر  سياسى 
در  بلوغ  نماد  باشد،  مبتنى  رقبا»  شخصيت  «تخريب 
توسعه يافتگى سياسى شهروندان خواهد بود. به اين 
در  انتخاباتى  رقابت هاى  رويه  اصالح  لزوم  ترتيب، 
نظر  به  بديهى  مساله اى  شايد  باقيمانده،  هفته  چهار 
برسد و بايد اميدوار باشيم كه خود كانديداها و نيز 
وضعيت  اصالح  سمت  به  سرعت  به  آنها،  هواداران 
انتخاباتى»  رقابت هاى  محتواى  «غنى سازى  و  فعلى 

خود پيش بروند.  برگرفته از دنياى اقتصاد
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چالش هاى اقتصاد جهانى دانش محور

مهاجرت نخبگان، مهم ترين 
تهديد سرمايه انسانى

مهدى باسخا

بيش از 62 درصد از دانش آموزان مدال آور المپيادي كشور طي 14 
سال گذشته به كشور هاي توسعه يافته دنيا اعم از آمريكا و كانادا 

مهاجرت كرده اند

اقتصاد  به  دومي  موج  صنعتي  اقتصاد  شدن،  جهاني  عصر  در   
موج سومي يا اقتصاد دانش محور تغيير ماهيت داده است. در اين 
توليد،  فرآيند  در  اقتصادي  كاالي  يك  همچون  اطالعات  پارادايم، 
توزيع و مصرف، جايگاه ممتازي به دست آورده است. از اين رو 
Hu-) انسانى  سرمايه  عبارتى  به  و  علمى  نخبگان  و  متخصصان 

man Capital) به عنوان يكى از عوامل كمياب توليد، بيش از پيش 
ابزارهاي  از  انساني  سرمايه  امروز  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
مهم توسعه بوده و توسعه معطوف به حفظ سرمايه انساني است؛ 
چراكه نيروي متخصص و ماهر هم ابزار توسعه و هم هدف توسعه 
سرمايه  سطح  كه  پديده هايى  مهم ترين  از  يكى  مى شود.  محسوب 
انسانى را در كشورهاى در حال توسعه تهديد مى كند، فرار مغزها 
در   (1988 سال  در  لوكاس  جمله  (از  مختلفى  اقتصاددانان  است. 
نظريه هاى رشد اقتصادى، روابط ميان سرمايه انسانى، مهاجرت و 
رشد را به طور موشكافانه اي مورد تجزيه و تحليل قرار داده و اين 
متغير را به عنوان يكي از عوامل اصلى تعيين كننده رشد بلند مدت 

برشمرده اند. 

ادبيات مربوط به پديده فرار مغزها از كانادا و كشورهاى اتحاديه 
اروپا به آمريكا نخستين بار در اوايل دهه 1960 ميالدى در جهان 
و  اروپا  در  جنگ  از  پس  خرابي هاى  بازسازى  آغاز  با  شد.  مطرح 
فرار  كشورها،  ساير  از  نخبگان  و  متخصصين  به  نياز  احساس 
 Brain) يا فرار مغزها (Human Capital Flight) سرمايه انسانى

Drain) از كشورهاى جهان سوم و ايران آغاز شد.
مهاجرت و فرار مغزها را مي توان در حقيقت تالش نيروي كار براي 
رسيدن به شرايط زندگي بهتر و استفاده از توانايي علمي و تكنيكي 
خود دانست. بنابراين شايد به كار بردن اصطالح «فرار» براي افراد 
توانمند مناسب نباشد، چون همان گونه كه صاحب سرمايه فيزيكى 
سعي در حداكثر كردن سود ناشي از سرمايه خود مى كند، نيروي 
ذاتي  استعدادهاي  از  بهينه  استفاده  پي  در  منطقي  طور  به  نيز  كار 
(فرار  اصطالح  اين  رواج  شايد  اما  بود.  خواهد  خود  شده  كسب  يا 
مغزها) به دليل آن باشد كه هيچ كشوري تمايل ندارد نيروي كار 
و  دهد  دست  از  كرده  هزينه  آن  پرورش  براي  كه  را  خود  ماهر 
كشور  در  زندگي  به  حاضر  داليلي  به  كار  نيروي  اين  كه  هنگامي 
خود نمي شود، حركت اين نيرو را به سمت فرصت هاي بهتر «فرار» 

قلمداد مى كند. 

مهاجرت افراد تحصيلكرده باعث مختل شدن بازار كار شده و به 
تدريج باعث افزايش سهم نيروي كار غير ماهر در نيروي كار شاغل 
در يك كشور و يكنواخت شدن نيروي كار مى شود. فرار مغزها و 
مهاجرت تنها از دست دادن نيروي كار ماهر براي كشورهاي جهان 

سوم نيست، بلكه اين آينده و فرآيند پيشرفت يك كشور است كه با 
خروج هر متخصص به تاخير مي افتد. دولت در كشورهاى در حال 
توسعه، ساالنه مبالغ هنگفتى را صرف برنامه هاي مختلف مربوط 
نيروى  در  دانش  انباشت  و  عالي  آموزش  پرورش،  و  آموزش  به 
انسانى كرده و در زماني كه اين سرمايه گذاري ها به مرحله بازدهى 
مى رسند، مهاجرت اتفاق افتاده و اين سرمايه ها بدون كوچك ترين 

هزينه اى در اختيار كشورهاى توسعه يافته قرار مى گيرد. 

و  بوده  جهان  در  مهاجرفرست  كشورهاى  جزو  همواره  ايران 
باالترين نرخ هاى مهاجرت مغزها را داشته است. بيش از 62 درصد 
به  گذشته  سال   14 طي  كشور  المپيادي  مدال آور  دانش آموزان  از 
كشور هاي توسعه يافته دنيا اعم از آمريكا و كانادا مهاجرت كرده اند 

(شرق، 9 خرداد 91). به اين ارقام بايد گزارش سال 2009 صندوق 
بين المللى پول را نيز افزود كه بيان مى كند ساالنه حدود 180 هزار 
ايرانى تحصيلكرده به اميد زندگى و يافتن موقعيت هاى شغلى بهتر 
از كشور خارج مى شوند. خروج حدود 180 هزار تحصيلكرده، از 
كشور  از  سرمايه  دالر  ميليارد   50 ساالنه  خروج  معنى  به  ايران، 
حال  در  كشور   91 ميان  در  ايران  گزارش،  اين  اساس  بر  است. 
را  تحصيلكرده ها  مهاجرت  ميزان  باالترين   2009 سال  در  توسعه 

دارا بوده است.

عوامل  در حقوق و دستمزد، يكى از مهم ترين  درآمدي  تفاوت هاي 
مهاجرت نخبگان از نقطه اي به نقطه ديگر مى باشد. البته ارتباط اين 
متغير در تصميم به مهاجرت مربوط به كساني است كه به دنبال 
سن،  مهارت ها،  به  توجه  با  مهاجر  واقع  در  هستند.  درآمد  كسب 
به  اقدام  در مقصد  بهتر  موقعيت هاي آتي  وجود  و  هزينه مهاجرت 
دقيق تر  بررسى  منظور  به  مي نمايد.  مهاجرت  درباره  تصميم گيري 
علل مهاجرت مغزها در كشورهاى در حال توسعه، نگاه اقتصادى 

به اين پديده خالى از لطف نخواهد بود.

نظريه كالسيك ها
كالسيك ها با اشاره به مزيت نسبي موجود در نقاط مختلف اظهار 
نقطه  يك  نسبي  مزيت  قدر  هر  يكسان،  تكنولوژي  با  كه  مي دارند 
بيشتر باشد كارفرمايان بيشتري به آن نقطه جذب شده و در نتيجه 
تقاضا براي نيروي كار در آن محل افزايش مي يابد و با در نظر 
افزايش  اين  به  پاسخ  در  كار،  نيروي  كامل  تحرك  فرض  گرفتن 
در  كالسيك ها  مدل  به  توجه  با  مي گيرد.  صورت  مهاجرت  تقاضا، 
در  اما  مي شود  استخدام  باالتر  دستمزد  با  كار  نيروي  مدت  كوتاه 
بلند مدت با توجه به جابه جا يي نيروي كار ديگر تفاوت دستمزدها 
كاهش يافته و دستمزدها در نقطه مبدا و مقصد برابر خواهند شد. 
در واقع به نظر كالسيك ها علت اصلي مهاجرت تفاوت دستمزدها و 
مزيت نسبي نقاط مختلف است و با در نظر گرفتن سيستم تعادلي 

بلند مدت، حركت نيروي كار در جهت بهينه صورت مي گيرد.

نظريه نئوكالسيك
كار  نيروي  بازار  تنظيم  براي  پديده اي  را  مهاجرت  نئوكالسيك ها 
جهاني مي دانند كه با عدم برابري عرضه و تقاضا در نقاط مختلف 
مناطق  كارگران  رفاه  ميزان  در  موجود  تفاوت هاي  است.  روبه رو 
تا  جابه جا يي  اين  و  مي گردد  كار  نيروي  جابه جا يي  سبب  مختلف 
زماني ادامه خواهد داشت كه «تفاوت دستمزدها با هزينه مهاجرت 

برابر گردد». 

نظريه جاذبه و دافعه
به  افراد  برخي  است  مشخص  نظريه  اين  عنوان  از  كه  همان گونه 
خاطر عوامل دافعه كه در محل زندگي وجود دارد ( درآمد پايين، 
و  كشش  خاطر  به  و  داده  مكان  تغيير   ( غيره  و  سياسي  عوامل 
جاذبه اي كه ساير مناطق دارند به آن نقاط نقل مكان مي كنند. برخي 
از دانشمندان طرفدار اين نظريه «عوامل رانشي» را مهم تر از «عوامل 

كششي» مي دانند.

نظريه بازار كار دوگانه
اين نظريه مهاجرت را ناشي از نياز وافر كشورهاي توسعه يافته به 
نيروي كار ماهر مي داند. بازار كار در كشورهاي توسعه يافته به 
دو بخش ناهمگن تقسيم مي شود. يكي بازار نيروي كار با تحصيالت 
آمارهاي  پايين.  تحصيالت  با  كار  نيروي  كار  بازار  ديگري  و  باال 
جمعيتي نشان مي دهد كه نسبت نيروي كار ماهر به نيروي كار كمتر 
ماهر در اين كشورها كم است و در نتيجه كشورها سعي در جبران 

اين بخش از بازار كار با استفاده از «مهاجرين ماهر» مي نمايند. 
درباره  جهاني  سيستم هاي  تئوري  جهاني:  سيستم هاي  تئوري 
مهاجران  براي  بيشتر  فرصت هاي  تشكيل  و  كشورها  ساختار 
و  رشد  نتيجه  در  كشورها  بين  در  شكاف  افزايش  و  نموده  بحث 
از  مهاجرت  علت  را  صنعتي  انقالب  از  بعد  آمده  وجود  به  توسعه 
كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي توسعه يافته معرفي مي كند. 
اين سيستم وجود ارتباط (سياسي، نظامي، اقتصادي و غيره) بين 
كشورها را عاملي تقويت كننده در مهاجرت مي داند و معتقد است 
بيشترين مهاجرت از كشورهاي پيراموني به آن دسته از كشورهاي 
مركزي صورت گرفته است كه آن كشورها با هم مراودات گسترده 

داشته اند.

اين  بر  تاكيد  بر  نيازى  انسانى  سرمايه  نقش  و  اهميت  به  توجه  با 
موضوع نيست؛ اما در سال گذشته كه «كار و سرمايه ايرانى» بر 
بيشترى  بسيار  اهميت  موضوع  اين  به  توجه  بود،  بسته  نقش  آن 
طلب مى كرد. برنامه ريزى در مسير استفاده مناسب از ظرفيت هاى 
ديدگاه  ابتدا  كه  بود  خواهد  آن  مستلزم  توسعه،  فرآيند  در  انسانى 
سياست گذاران درباره اين پديده مشخص شود. درباره پديده فرار 
مغزها دو ديدگاه كلي وجود دارد: ديدگاه ملي گرا، ديدگاه جهان گرا.

ديدگاه ملي گرا، فرار مغزها را مشكلي براي كشورهاي مهاجرفرست 
در نظر مي گيرد. طرفداران اين ديدگاه بيان مي دارند كه فرار مغزها 
يافته  توسعه  كشورهاي  توسط  كه  است  خيانتي  و  افراد  سرقت 
صورت مي گيرد. راه  هايي كه اين نظريه براي مقابله با فرار مغزها 
مي دهد در راستاي ديدگاه كلي بيان شده است. از جمله حمايت از 
صنايع نوپا در كشور مبدأ و ايجاد موانع بيشتر در پذيرش مهاجر 

در كشورهاي مقصد.

مانند  انساني  سرمايه  كه  مي دارد  بيان  جهان گرا  ديدگاه  مقابل  در 
سرمايه فيزيكي از مناطقي كه داراي بازدهي كمتر هستند به مناطقي 
انتقال مي يابند كه بازدهي بيشتري داشته باشند. در نتيجه مهاجرت 
نيروي انساني باعث افزايش منافع توليد جهاني مى شود. در حقيقت 
ديدگاه جهان گرا منطبق بر ديدگاهى است در مقابل فرار مغزها، اين 
پديده را به صورت گردش مغزها (Brain circulation) مى نگرد كه 
در آن نيروهاي نخبه يك كشور كه به كشور ديگري عزيمت كرده 
و در آن كشور اقامت يافته اند، مى توانند با ايجاد ارتباط علمي منظم 
و مستمر با كشور خود در حد امكان به پيشرفت علمي كشور در 

زمينه هاي مختلف از طريق انتقال علوم و فنون كمك كنند.
مغزها،  فرار  و  مهاجرت  بار  زيان  آثار  كنار  در  ديدگاه  اين  در 
از  يكي  مى گيرد.  قرار  نظر  مد  نيز  پديده  اين  مثبت  احتمالي  آثار 
Remit-) بازخوردهاي اصلي مهاجرت، وجوه ارسالي توسط مهاجر

tance) به كشور اصلي و براي خانواده مي باشد. يكي ديگر از آثار 
مثبت در خصوص انتقال فناوري و دانش از طريق نيروي انساني 
متخصص مهاجر به كشور متبوع خود، بايد افزود از آنجا كه بدون 
مهاجرت  كه  متخصص  انساني  نيروي  فني  و  علمي  ظرفيت  ترديد 
كرده افزايش پيدا كرده است، هنگامي كه آنها چه به صورت دائمي و 
چه به صورت موقت به كشور خود باز مي گردند، به ويژه از طريق 
ارتباطاتي كه با شبكه هاي علمي و فني در كشورهاي توسعه يافته 
دارند، مي توانند در انتقال دانش و فناوري هاي نوين به كشور خود 
اينترنتي  شبكه هاي  ويژه  به  جديد  فناوري هاي  كنند.  موثري  كمك 

مي توانند نقش مهمي در برقراري اين گونه ارتباطات ايفا كنند.

براي مثال شواهد نشان مي دهد كه با مطرح شدن اين نظريه در دهه 
مهاجران  دست  به  الكترونيكي  تخصصي  شبكه   41 حداقل   ،1990
مذكور پايه گذاري شد. شبكه نيروهاي متخصص خارج از كشور 
آفريقاي جنوبي (SANSA) يكي از نمونه هاي شبكه هاي فعال در اين 
زمينه است كه بيش از 2000 عضو دارد. اين تجربه در كشورهاى 
توسعه  حال  در  كشورهاى  ساير  و  ارمنستان  مكزيك،  چين،  هند، 
كه  عظيمى  ظرفيت هاى  به  توجه  با  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد 
سرمايه انسانى ايرانى در خارج دارد، مى توان اين سياست را براى 

بهره گيرى از اين ظرفيت ها مورد استفاده قرار داد.
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كاهش  را  ايران  نفتى  درآمد  از  درصد   40 اكنون  هم  ها  تحريم 
داده اند. اما برخى قانونگذاران آمريكايى مى گويند حاال شرايط 
براى كاهش بيش از پيش درآمد نفتى ايران و قطع نزديك به 100 

درصد صادرات نفتى جمهورى اسالمى، آماده است.
قطع  براى  آمريكا  سناى  در  طرحى  تدوين  خبر  اعالم  از  پس 
دسترسى ايران به 100 ميليارد دالر دارايى ارزى خارجى، اكنون 
سر  بر  سنا  در  نفت  جهانى  بازار  به  ايران  دسترسى  قطع  بحث 

زبان ها افتاده است.

پس از شكست تحريم ها در متوقف كردن پيشرفت هاى هسته اى 
ايران، گروهى از قانونگذاران آمريكايى و تحليلگران تحريم سخت 
ترى را پيشنهاد كرده اند: آنگونه كه واشنگتن پست گزارش داده، 
بازارهاى  به  ايران  نفت  صادرات  كامل  قطع  دنبال  به  گروه  اين 

جهانى هستند.
به گزارش اين روزنامه آمريكايى، پيشنهاد دهندگان اين طرح ادعا 
مى كنند افزايش توليد نفت و گاز در خاورميانه و آمريكاى شمالى 
كرده  امكانپذير  را  ايران  نفت  جهانى  تحريم  بار  نخستين  براى   ،
است. در صورتى كه اين تالش موفق شود، چهارمين توليد كننده 
نفت جهان يعنى ايران به منظور ترغيب مقامات جمهورى اسالمى 
ايران به تغيير سياست هاى هسته اى، از بازار جهانى نفت كنار 
گذاشته مى شود.البته اين پيشنهاد مورد نقد برخى اقتصاد دانان 
و مقامات دولت اوباما قرار دارد كه هشدار مى دهند چنين اقدامى 
مى تواند بازار را متشنج كرده، متحدان آمريكا را نگران كند و به 

افزايش بهاى انرژى بيانجامد.
براى  جايگزين  هاى  راه  دنبال  به  گويند،  مى  سفيد  كاخ  مقامات 
كاهش توليد نفت ايران هستند كه درآمد قابل توجهى را نصيب 
جمهورى اسالمى مى كند. در همين حال هم دولت و هم كنگره 
در حال اجراى اقدامات جديدى هستند كه راه هاى گريز از تحريم 
ها را مسدود كرده و دسترسى ايران با منابع ارزى خارجى و به 

خصوص طال را محدود مى كند.
كاهش  را  ايران  نفتى  درآمد  از  درصد   40 اكنون  هم  ها  تحريم 
داده اند. اما برخى قانونگذاران آمريكايى مى گويند حاال شرايط 
براى كاهش بيش از پيش درآمد نفتى ايران و قطع نزديك به 100 

درصد صادرات نفتى جمهورى اسالمى، آماده است.
به  اگر  داشت:  اظهار  زمينه  اين  در  سنا  عالى  هاى  مقام  از  يكى 
دنبال وارد كردن آسيبى جدى به ايران هستيم آن قطع دسترسى 
جمهورى اسالمى به بازار جهانى نفت است. به اين ترتيب تمامى 
كشورهاى بايد در قطع خريد نفت از ايران مشاركت كنند يا اينكه 
بنا  بپذيرند.  را  آمريكا  بانكداراى  سيستم  دادن  دست  از  ريسك 
حمايت  طرح  اين  از  حزب  دو  هر  از  سناتورهايى  وى،  ادعاى  بر 

افزايش  اروپا،  رشد  كاهش  گويند،  مى  كارشناسان  كنند.برخى  مى 
توليد نفت عراق و اياالت متحده موجب شده است كه ظرفيت اضافى 
نزديك به 4 ميليون بشكه در روز در بازار نفت ايجاد شود. به گفته 
آنها اكنون بازار آماده است كه كمبود يك و نيم ميليون بشكه نفت 
صادراتى ايران را تحمل كند در حالى كه يك سال پيش چنين امكانى 
وجود نداشت. البته اين امكان وجود دارد كه در صورت قطع كامل 

صادرات نفت ايران، بازار دچار تنش هاى موقتى شود.
در مقابل اين تحليل ها، گروهى ديگر از كارشناسان مى گويند ظرفيت 

اضافى توليد نفت در بازار همچنان پايين است و در حال حاضر تنها 
عربستان سعودى چنين ظرفيت اضافى را در اختيار دارد. عربستان 
مى گويد مى تواند روزانه بيش از 12 ميليون بشكه نفت توليد كند. 
برخى ديگر از كارشناسان نيز مى گويند در صورت تشكيل ائتالف 
متحده  اياالت  احتماال  ايران،  نفت  خريد  از  خوددارى  براى  جهانى 

ناگزير به آزادسازى ذخاير استراتژيك خود مى شود.
همچنين توقف صادرات نفت ايران به مانورهاى ديپلماتيك جدى نياز 
دارد تا از طريق آن مشتريان نفتى جمهورى اسالمى از خريد نفت 
از  بيشترى  قيمت  به  را  نفت  شوند  راضى  و  كرده  خوددارى  ايران 
جنوبى  كره  و  هند  ژاپن،  چين،  كنند.  خريدارى  كنندگان  توليد  ديگر 
از  ها،  تحريم  فشار  اثر  بر  كه  هستند  ايران  نفتى  مشتريان  جمله  از 

واردات نفت از ايران كاسته اند.
اين در حالى است كه برخى تحليلگران و كارشناسان بر اين باورند 
اعمال تحريم ها در تغيير سياست هاى هسته اى جمهورى اسالمى 
گذشته  سال  از  اش  اروپايى  متحدان  و  آمريكا  است.  بوده  تاثير  به 
تحريم نفتى و بانكى ايران را به اجرا درآورده اند اما در اين مدت 
از سرعت برنامه هاى هسته اى ايران كاسته نشده و سانتريفوژهاى 

جديدترى نيز در تاسيسات هسته اى نصب شده است.
هفته گذشته نيز طرحى به منظور قطع دسترسى ايران به 100 ميليارد 
دالر دارايى ارزى خارجى در سناى آمريكا مطرح شده كه گفته مى 

شود از حمايت جدى در دو حزب آمريكا برخوردار است.
هاى  تحريم  مورد  در  دادن  هشدار  از  هدف  گويند  مى  تحليلگران 
اى  هسته  اهداف  با  مقابله  در  آمريكا  جديد  دادن  نشان  مضاعف، 
ايران است. طرح هاى سنا براى تحريم بيشتر ايران در حالى علنى 
مى شود كه مذاكرات هسته اى روز چهارشنبه در استانبول و وين 

پيش رو است.
برگزارى  از  پس  گويند  مى  كارشناسان  از  شمارى  ديگر  سوى  از 
كاخ  نتيجه،  شدن  مشخص  و  ايران  در  جمهورى  رياست  انتخابات 
نوع  به  توجه  با  رو  پيش  هاى  گزينه  بازبينى  با  متحدانش  و  سفيد 
اى  هسته  هاى  فعاليت  با  برخورد  نحوه  مورد  در  ايران،  رفتار 

جمهورى اسالمى تصميم گيرى مى كنند.

در آستانه انتخابات قانونگذاران آمريكايى يك گام ديگر برداشتند

تحريم صد در صد نفت ايران
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كالهبردارى از حنيف 
قريشى در لندن

با  بريتانيايى،  پاكستانى-  شده  شناخته  نويسنده  قريشى  حنيف 
سرمايه گذارى در امالك، پس اندازش را از دست داد.-

و  است،  لندن  ساكن  كه  نويسنده  اين  آسوشيتدپرس،  از  نقل  به 
و  من»  زيبايى  «لباسشويى  چون  كتاب هايى  براى  همه  از  بيش 
از  پس  را  پولش  گفت  رسيده،  شهرت  به  شهر»  حومه  در  «بودا 
كند،  گذارى  سرمايه  امالك  معامله  يك  در  تا  شد  متقاعد  كه  اين 

از دست داد. 

فردى كه قريشى را به اين كار متمايل كرده به نظر مى رسد همين 
كار را با ديگر دوستان و همكارانش نيز انجام داده باشد.

 اين نويسنده كه اقرار مى كند از مسايل پيچيده مالى زياد اطالعى 
ندارد گفت فكر مى كرد دارد پيشنهاد يك شركت از شمال لندن را 
مى پذيرد زيرا كارگزار او فيشر فيليپ، فرد كالهبردار را در سال 

2011 به وى معرفى كرده بود. 
قريشى گفت اين پول را براى فراز و نشيب هاى زندگى ذخيره 

كرده بود. 
چهره هاى  از  بزرگى  اسامى  رسد  مى  نظر  به  كه  فيليپز  فيشر 
رسانه اى را به عنوان مشتريانش داشته باشد، خيلى جدى اين 
مساله را انكار كرد و گفت شريك او آدام ووريكر كه براى اين 
كار پيشنهاد شده بود، به تنهايى وارد اين مساله شده بود و او 

ووريكر را سال پيش اخراج كرده است. 
براى  راهى  آيا  ببيند  كه  خواست  كارگزارش  از  مى گويد  قريشى 
سرمايه گذارى مى تواند به او معرفى كند و فيشر فيليپز همكارش 
از  خيلى  كه  شد  گفته  او  به  افزود  وى  بود.  فرستاده  او  نزد  را 
نويسندگان مشترى او در انجام چنين سرمايه گذارى هايى هستند. 

قريشى  به  فيليپز  شركت  ايميل  آدرس  با  نامه اى  حال  همين  در 
ارسال شد كه به او اعالم مى كرد پس از 120 روز كه اين سرمايه 
را در اختيار داشته اند، تنها 15 درصد آن را به او عودت مى دهند. 
قريشى كه به تازگى به دريافت نشان لياقت سلطنتى مفتخر شده 
در  پوند  هزار  ديگر 70  بار  و  هزار  بار 50  يك  و  مرحله  دو  در 

اختيار اين شركت گذاشته است. 

او مى گويد اخيرا و وقتى متوجه ماجرا شد كه آقاى فيليپز به او 
 گفت اين فرد را اخراج كرده و او بايد به وكيلش رجوع بكند. 

پولى  اما  شد  بازداشت  پليس  توسط  مارس(اسفند)  ماه  ووريكر 
براى پرداخت نداشت. 

 خرده فروشان آنالين و كتاب هاى 
الكترونيك باز هم جلو رفتند

امكانات آنالين هم از نظر نحوه فروش و هم از نظر فرمت، در سال 
نصيب  پيش  هاى  سال  به  نسبت  را  بيشترى  هاى  موفقيت   2012

بازار كتاب كردند.-

 به نقل از پابليشرز ويكلى، كتاب هاى الكترونيك 11 درصد از همه 
كتاب هاى فروخته شده سال پيش را در آمريكا به خود اختصاص 
دادند. اين ميزان 7 درصد بيشتر از سال 2011 بود. در همين حال 
تعداد كتاب هاى الكترونيكى نيز در سال 2012 به ميزان 22 درصد 
بود.  پيش  سال  از  بيشتر  درصد  هشت  معادل  كه  يافت  افزايش 
يادآورى اين نكته مهم است كه در سال 2010 كتاب هاى الكترونيك 

تنها دو درصد كتاب هاى فروخته شده را تشكيل داده بودند.

كتاب  آمده،  دست  به  كتاب  ديجيتال  بخش  در  كه  رشدى  وجود  با 
هاى كاغذى همچنان شكل مورد توجه كتاب باقى مانده اند و سهم 
بيشتر كتاب هاى فروخته شده را به خود اختصاص دادند. در همين 
در  را  دالرى  فروش  درصد   37 تنها  سخت  جلد  هاى  كتاب  حال 

اختيار داشتند كه دو درصد از سال پيش، كمتر بود.

تجارت  كه  بود  عواملى  از  يكى  الكترونيكى  هاى  كتاب  رشد 
الكترونيكى را به سمت بزرگترين مسير براى فروش كتاب هدايت 
كرد. به اين ترتيب خرده فروشان آنالين كه آمازون در راس آن ها 
جاى دارد، 44 درصد از فروش كتاب در سال 2012 را در اختيار 

خود گرفتند كه 5 درصد نسبت به سال 2011 بيشتر بود.

سودى را كه خرده فروشان آنالين كسب كردند مى توان با هزينه 
 26 از  درآمدشان  كه  كرد  مقايسه  اى  زنجيره  كتابفروشان  هاى 
درصد درآمد بازار كه سال 2011 در اختيار داشتند، به 19 درصد 
كتابفروشى  از  شمارى  شدن  تعطيل  امر  اين  دليل  يافت.  كاهش 
هاى زنجيره اى در آمريكا در سال 2012 بود. كتابفروشى بزرگ 
زنجيره اى بارنز اند نوبل در سال گذشته شعبه هاى بزرگ خود 
را  سياتل  و  شيكاگو  آستن،  داالس،  نيويورك،  چون  شهرهايى  در 
تعطيل كردند. بوردرز دومين فروشگاه زنجيره اى كتاب در آمريكا 
نيز پيش از اين 200 شعبه خود را تعطيل كرده بود. با اين حال اين 
بيشترى  تمركز  خود  هاى  كتاب  آنالين  فروش  بر  ها  كتابفروشى 

كرده اند.

دليل اين مساله اين بوده كه مشتريان در كنار بيشتر شدن عادت 
كتاب  هم  نسبت  همان  به  الكترونيك،  هاى  كتاب  مطالعه  و  خريد 
همين  و  كنند  مى  تهيه  ديجيتال  هاى  راه  از  را  خود  كاغذى  هاى 
موجب شده تا كتابفروشى ها به فروش الكترونيكى روى بياورند. 
اين وضعيت آمازون را به پرفروش ترين كتابفروشى آمريكا بدل 

كرده است. 
برمبناى گزارش هاى كسب شده آمازون 31 درصد همه پولى را كه 
بابت خريد كتاب در سال 2012 هزينه شد را نصيب خود كرد. اين 
رقم در سال 2011 تنها 26 درصد بود. در حالى كه كتابفروشان 
بزرگ زنجيره اى از اقتدارشان كاسته شد، اما همچنان راه بعدى 
براى خريد كتاب محسوب شدند و 10 درصد از فروش كتاب در 

اين كتابفروشى ها انجام شد.

در  آنالين  هاى  كتابفروشى  كنار  در  اى  زنجيره  هاى  كتابفروشى 
كه  داشتند  اختيار  در  را  آمريكا  كتاب  فروش  درصد   63 مجموع 
نسبت به سال 2009 كه 56 درصد بود، رشد يافته است. در همين 
حال كتابفروشان مستقل 6 درصد اين آمار را در اختيار داشتند كه 

نسبت به سال 2011 تغييرى نكرده است.

در كتاب جديدش

  روبرتو ساويانو به سراغ 
كوكايين رفت

نويسنده  ساويانو  روبرتو  نوشته  صفر،صفر»  «صفر،  كتاب 
مشهور ايتاليايى كه از سال ها پيش با مافياى كشورش در نبرد 

است، به كوكايين مربوط مى شود.-
اين  اصلى  موضوع  ساويانو،  روبرتو  رسمى  سايت  از  نقل  به 
محور  بر  شده،  منتشر  صفر»  صفر،  «صفر،  عنوان  با  كه  كتاب 
كوكايين مى چرخد. او مى گويد اين كتاب حكايت واقعيتى به نام 
كوكايين است كه به مساله مهمى در سراسر جهان تبديل شده. 

نويسنده در اين كتاب نقش كوكايين را در كشورهاى گوناگون 
تعريف مى كند؛ از مكزيك در آمريكاى جنوبى و آفريقا گرفته تا 
روسيه و اروپا و در طول اين سفر با «مقررات يك كاپيتاليسم 

جنايتكارانه» روبه رو مى شود و آن را كشف مى كند. 

ساويانو در بخشى از كتاب مى گويد: نوشتن از كوكايين مانند 
بيشترى  اطالعات  و  خبرها  دارى  دوست  است؛  آن  مصرف 
درباره اش بدانى و هرچه درباره اش مى يابى، شادى آور است، 

نمى توانى از آن دست بكشى و ديگر معتاد شده اى. 
ساويانو در سال 2006 در پى نوشتن و انتشار كتاب «گومورا» 
شيوه تازه اى از مبارزه بر ضد مافياى ايتاليا را به راه انداخت 
نويسنده  و  نگار  روزنامه  اين  افتاد.  ها  زبان  سر  بر  نامش  و 
مشهور و محبوب ايتاليايى در كتاب «گومورا» كه نخستين كار 
وى محسوب مى شود، به امپراتورى اقتصادى و روياى حكومت 
مافياى كومورا در ايتاليا پرداخت و از آن پس، از سوى اين گروه 

تهديد به مرگ شد و در سايه حفاظت پليس روزگار گذرانيد. 

روبرتو ساويانو كه سال 1979 در ناپل ايتاليا متولد شد و فارغ 
از  يكى  است،  ناپل  مطالعات  دانشگاه  از  فلسفه  رشته  التحصيل 
چهره هاى بسيار شناخته شده ايتالياست و تا كنون چندين كتاب 

منتشر و به بازار عرضه كرده است.
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

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

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

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

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

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

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

  موبايل: 07828889395
info@translation-house.com :ايميل

www.translation-house.com :وب سايت

خواهد  باقي  زدن  ورق  براي  كتابي  بعد  سال ها 
ماند؟

نوبت MP3 كردن 
كتاب ها هم رسيد

مريم سلطان زاده
يار  برگه هاي  آن  كسي  كمتر  روزها  اين  انگار 
مهربان را ورق نمي زند. يار مهرباني كه يك وقتي، 
مي شد با دست زدن به برگ هايش حس دوستي 

پيدا كرد.
 هر روز كه مي گذرد همه چيز كوچك تر مي شود، 
حاال  و...  تلويزيون  تا  گرفته  تلفن  گوشي هاي  از 
دائره  كتاب هاي  است.  شده  كتاب  نبوت  انگار 
طبقه  يك  تنهايي  به  روزگاري  كه  المعارف 
دي  وي  دي  يك  در  حاال  را  مي گرفتند،  كتابخانه 

 MP3 يا لوح فشرده جمع شده اند. همه چيز انگار
شده و عجيب نيست كه يار مهربان هم جزو همه 

چيز باشد. 

قاطي  آدم  انگار  كه  است  حسي  كتاب  زدن  ورق 
ايجاد  خواندنش  باز  براي  كششي  و  مي شود 
مي كند. تقريبا نيم قرن پيش، شركت هاي بسياري 
لغتنامه هايي را در قالب لوح ايبوك منتشر كردند. 
«ايبوك» كتابي است الكترونيك كه مي توان آن را 
نوت  رايانه،  صفحات  روي  ديجيتال  صورت  به 
بوك يا موبايل مطالعه كرد و امروز در كنار نسخ 

چاپي، در قالب ايبوك نيز منتشر مي شوند.
در  تازه اى  پديده  الكترونيكى،  كتاب  يا   eBook
جهان نيست و پيش بينى مي شود كه نظام آموزش 
اساسى  دگرگونى هايى  با  را  اطالع رسانى  و 
 eBooks يا  الكترونيكى  كتاب هاى  كند.  مواجه 
فقط نسخه هاى الكترونيكى مطالب مكتوب نيست، 
تصاوير  و  صوت  متن  ،  بر  عالوه  مي تواند  بلكه 
قالب  در  مي تواند  به عالوه  شود.  شامل  نيز  را 

فايل هايى كه مي تواند توسط يك رايانه اجرا شود 
و   Word Text ،HTML ،PDF قالب هاى  مانند 

فايل هاى اجرايى EXE درآيند.
اينترنت  ابداع  و  ترانزيستورها  رايانه،  اختراع  از 
ياد  علم  تاريخ  در  انقالبى  فصل هاى  عنوان  به 
در  رايانه  تاثير  بيشتر  هرچه  رواج  با  است.  شده 
سرعت  با  ما  دنياى  روزمره،  مسائل  جزئى ترين 
هرچه بيشتر به دنياى الكترونيك و ديجيتال تبديل 
مي شود. كتاب و چاپ و نشر نيز از اين راه باز 
كه  گونه اى  به  الكترونيك  نشر  ظهور  و  نمانده اند 
در چند سال اخير شاهد آن بوديم، صنعت چاپ 
است.  كرده  عظيم  تحولى  دستخوش  را  نشر  و 
فناوري ها جديد اطالعاتي براي جنبه هاي مختلف 
زندگي فردي و اجتماعي دستاوردهاي بسياري را 
به وجود آورده است. يكي از تحوالتي كه در بحث 
توسعه  دارد،  وجود  پژوهشي  و  علمي  آموزشي 
كتاب هاي الكترونيك است. در واقع كتاب هايي كه 

باشند  داشته  را  چاپي  كتاب هاي  ديجيتالي  نسخه 
كتاب الكترونيك مي نامند. 

شد؛  هم  كتابخانه ها  تحول  موجب  ايبوك  توسعه 
سيستم  با  دوم  و  اول  نسل  كتابخانه هاي  يعني 
به  چاپي  كتاب هاي  و  سنتي  كتابخانه هاي 
كتابخانه هاي نسل سوم به بعد و نسل چهارم كه 
كتابخانه هاي ديجيتالي اند تبديل شدند، با اين كار 
دسترسي محلي به دسترسي جهاني تبديل شده و 
شد.  برداشته  ميان  از  جغرافيايي  محدوديت هاي 
از  نيز  زماني  محدوديت هاي  ايبوك ها  وجود  با 
ميان رفت و در هر لحظه كه تمايل داشته باشيم، 
مي توان به منابع كتابخانه اي دسترسي پيدا كرد. 
اختيار  در  بيشتري  پژوهشي  امكانات  اين  با 

خواننده و محقق قرار گرفته است.
رواج  اينترنت  به  انسان  وابستگي  شدن  بيشتر  با 
بحث  در  ايبوك ها  شد.  خواهد  بيشتر  نيز  ايبوك 
كه  مي گنجد  مديا  مالتي  امكانات  شدن  افزوده 
كتاب  واقع  در  ندارد.  وجود  چاپي  كتاب هاي  در 
تصوير  و  صوت  متن،  از  تركيبي  با  مي تواند 

منتشر شود. با وجودي كه هنوز نسخه هاي چاپي 
دارند،  را  خود  مخاطبان  و  است  موجود  كتاب ها 
توسعه ايبوك به معناي حذف نسخه چاپي نبوده، 
و  شده  بيشتر  آن  به  وابستگي  روز  به  روز  اما 

استفاده از نسخه چاپ آثار كاهش مي يابد.
كاربردي  رسانه  تنها  اينترنت  امروزه  واقع  در 
صورت  موبايل  در  كه  اطالعاتي  تبادل  نيست؛ 
در  راه  اين  از  دارد.  بااليي  بسيار  حجم  مي گيرد 
متن  صورت  به  چه  حمل  قابل  روش  ساده ترين 
كتاب  مطالعه  به  مي توان  صوت  قالب  در  چه  و 
نشر  براي  جديدي  رسانه  بنابراين  پرداخت. 
اگر  روزها  اين  بود.  خواهد  الكترونيك  كتاب هاي 
در تاكسى يا اتوبوس دقت كرده باشيد، مي توانيد 
موبايل هاى  گوشى  در  كه  هستند  افرادى  ببينيد 
خود مشغول خواندن كتاب هستند. اين در حالى 
از  بيش  روز  هر  ايبوك ها  از  استقبال  كه  است 
تحت  كتاب هاي  اخير  سال  يك  در  مي شود.  قبل 
ناشران  و  شده  مواجه  بيشتري  اقبال  با  موبايل 
كتاب هايشان را در قالب كتاب هاي محتواي تحت 
ايبوك  كاربري  توسعه  مي دهند.  ارائه  موبايل 
زير  از  دارد  نياز  زيرساخت هايي  به  كشور  در 
ساخت حقوقي به اولين نكته مي توان اشاره كرد. 
ديجيتالي  نسخه  انتشار  براي  ناشر  و  نويسنده 
نياز  سرمايه  بازگشت  براي  تضميني  به  كتاب 
دارند، اما هنوز نتوانسته ايم به لحاظ قانون گذاري 
حقي،  مهدي  كنيم.  ايجاد  ضمانت  آن  اجراي  و 
مدير مركز كتاب ايران نيز از اين مطلب به عنوان 
ضعف بزرگ ايبوك در ايران ياد كرد و گفت به 
دليل عدم وجود قانون كپي رايت در كشور ناشر 
يا نويسنده قادر به پاسداري از اثر خلق شده اش 
نيست، به راحتي ققل ايبوك شكسته شده و بارها 
توسط ديگران عرضه مي شود، اما اين قانون در 
يك  انتشار  از  پس  كه  دارد  وجود  نشر  اتحاديه 
واقع  ندارد.در  را  آن  چاپ  حق  ديگري  ناشر  اثر 
ضمانت  بايد  ايبوك  عرصه  به  ناشر  ورود  براي 
اجرايي  كشور  در  ديجتيال  كتاب هاي  اجرايي 

شود. در غير اين صورت و تا وقتي كه ناشران 
وارد اين عرصه نشوند توسعه ايبوك در كشور 
بودن  مناسب  است.  منتفي  جدي  صورت  به  ما 
مخاطب  استقبال  براي  عاملي  ايبوك  محتواي 
كتاب ها  نوع  اين  مي توان  اساس  همين  بر  است، 
فرهنگ  مرجع،  و  علمي  كتاب هاي  قالب  در  نيز  را 
مانند  قديمي  كتاب هاي  حتي  يا  رمان  لغات، 
حالي  در  اين  كرد.  عرضه  فردوسي  شاهنامه 
مي توان  را  آثار  اين  الكترونيكي  نسخه  كه  است 
در كنار نسخ چاپي ارائه داد. البته از نظر حقوقي 
با بررسي نياز جامعه و توجه آن به نوع خاصي 
در  را  ايبوك  موضوعي  انتشار  مي توان  سوژه ها 
هر دوره زماني متمركز بر آن موضوع كرد. اما 
مواجه ايم  آن  با  ايبوك ها  درباره  آينده  در  آنچه 
درواقع  است.  بازيابي  و  ذخيره  نظام هاي  بحث 
با وجود اينكه كتابخانه اي با بيش از يك ميليون 
به  بازيابي  و  ذخيره  ديگر  داريم،  ديجيتال  كتاب 
راحتي صورت نمي گيرد و بايد از قواعد ذخيره و 

بازسازي محيط وب استفاده كرد.

انتشار ايبوك با فرمت پي دي اف، انقالب بزرگي 
امكان  و  كرده  ايجاد  كتابخواني  فرهنگ  در 
به  نياز  بدون  تا  مي دهد  مخاطب  به  جست وجو 

تورق به مطلب مورد نظر دست پيدا كند. 
است  نياز  كه  معتقدند  زمينه  اين  در  كارشناسان 
به  اثر  امنيت  حفظ  تضمين  و  روشن  ديد  ارائه  با 
ناشران، آنها را براي انتشار ايبوك ترغيب كرد، 
آثار  از  پاسداري  براي  قانوني  وجود  با  چراكه 
خود ناشر نيز به علت پرداخت نكردن هزينه هاي 
انبارداري و واسطه هاي توزيع براي عرضه كتاب 

در قالب ايبوك ترغيب مي شود.
سمت  به  را  ناشران  كه  باشد  داليل  همين  شايد 
شايد  كه  ناشراني  مي كند.  هدايت  ايبوك ها  توليد 
همراه  ناچارند  اما  باشند،  نداشته  هم  دوست 
تكنولوژي پيش بروند. آنها بايد جلو بروند و مثل 

همه چيز عوض شوند. 

رواج كتاب هاي صوتي در جهان و تجربه ايران

خواندن يا شنيدن مساله 
اين است!

مي خوانيد،  كتاب  و  كشيده ايد  دراز  كنيد  فكر 
شايد هم كتاب مي شنويد! كتاب گويا يا سخنگو 
مهمى  بخش  به  است  سال ها   (audio book)
از  بسيارى  و  شده  بدل  جهان  نشر  صنعت  از 
كتاب هاى مهم با فاصله اى اندك از چاپ كاغذى 

به صورت صوتى نيز منتشر مى شوند.
كتاب را مى توان در خانه نگه داشت و بارها به 
آن رجوع كرد و هر بار به كشف تازه اى از آن 
بوك»  «آديو  كه  شاخصه اى  جدى ترين  رسيد، 
است  اين  باشد،  داشته  بايد  سخن گو»  يا «كتاب 
كه چون شنونده آن را نگه دارى مى كند، بايد به 
را  روح  غذايى  مواد  صوتى،  بسته  يك  صورت 
كه  مى طلبد  بنابراين  كند؛  فراهم  شنونده  براى 

زماني جدى صرف توليد آن شود.
متفاوت  شيوه     اى  گويا  كتاب  يا  سخنگو  كتاب 
كه  است  مخاطب  به  كتاب  محتواى  عرضه  در 

در  است.  شده  تهيه  صوتى  فايل  صورت  به 
كه  است  معمول  كتاب هاى  متن  گويا  كتاب  واقع 
كاست  نوار  روى  گوينده  چند  يا  يك  صداى  با 
متن  شامل  آن  گاهى  مى     شود.  ضبط  سى     دى  يا 
به صورت  نيز  گاهى  و  است  كتاب  كلمه  به  كلمه 
با  نيز  مواقع  برخى  در  و  مى     باشد  خالصه شده 

موسيقى، گويندگان متعدد و افكت همراه است.
كتاب گويا كه پيشينه آن به سال 1931 ميالدى 
برمى     گردد،  آمريكا  در  نابينايان  به  كمك  براي 
مقوله     اى  كشورها  از  بسيارى  در  امروزه 
شناخته شده و پرمخاطب است و در ايران نيز 
براى اولين بار توسط موسسه نوين كتاب گويا 
و  عرضه  كتاب  عالقه مندان  به   1386 سال  از 
آثار ارزشمند بسيارى را به صورت فايل صوتى 
امروز  دنياي  در  است.  كرده  كتاب  بازار  روانه 
كه دانش بشر روز به روز افزايش مي يابد، ديگر 
يادگيري  براي  اشخاص  نياز  پاسخگوي  زمان 
يادگيري  براي  سريع تري  راه هاي  بايد  نيست، 
گويا  كتاب هاي  و  شود  پيدا  دانسته ها  انتقال  و 
يكي از اين راه ها است، اينها چند تجربه موفق از 

كتاب هاي گويا در ايران خودمان است.
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جشنـواره 
جشنواره ها

آشنايى با جشنواره جهانى فيلم كن داليل ايجاد و 
بخش هاى مختلف اين اتفاق سينمايى

سينمايى  جشنواره  چهارمين  و  شصت  پايان  در 
ترين  مهم  عنوان  به  آن  از  كردن  ياد  شايد  كن 
اتفاق سينمايى سال در مقدمه مطلب كمى كليشه 
اى به نظر برسد، بنابراين ما اين عنوان كليشه اى 
سال  سينمايى  اتفاقات  ترين  مهم  از)  (يكى  به  را 
خودمان  نظر  به  هم  دليلمان  و  دهيم  مى  تغيير 
جشنواره  ها  ده  هرسال  طول  در  است؛  روشن 
ريز و درشت در سرتاسر جهان برگزار مى شود 
كه هركدام از آن ها در زمان برپايى سروصداى 
كه  كرد  اعتراف  بايد  ولى  كنند  مى  پا  به  زيادى 
سروصداى جشنواره فيلم كن و مراسم اسكار از 
بقيه بيشتر است. از همين رو و در جهت آشنايى 
و  شصت  كه  سينمايى  مهم  حادثه  اين  با  بيشتر 
چهارمين دوره آن نيز سپرى شد، در اين شماره 
به ذكر مختصرى از داليل برپايى اين جشنواره 
بپردازيم و سپس، معرفى بخش هاى مختلف اين 

مراسم را نيز خواهيم آورد.

جشنواره كن در تقابل با جشنواره ونيز
تا پيش از راه اندازى جشنواره فيلم كن در سال 
ترين  مهم  «ونيز»  فيلم  جشنواره  ميالدى،   1939
اتفاق بين المللى در ارتباط با سينماى هنرى جهان 
بود و كشور ايتاليا را براى دوستداران اين نوع از 
سينما به مكان با اهميتى تبديل كرده بود.تا اين كه 
در يك سال همه چيز عوض شد و رژيم فاشيست 
راه  تصميم  يك  با  موسولينى  رهبرى  به  ايتاليا 

پيشرفت را بر اين جشنواره بست.

ماجرا از اين قرار بود كه در سال 1938 ميالدى 
تحسين  ساخته  بزرگ»  «توهم  ضدنازى  درام 
با  رنوار»  «ژان  كالسيك  سينماى  استاد  شده 
اشتروهايم»  فون  «اريك  و  گابن»  «ژان  بازى 
و  گرفت  قرار  جهانى  جامعه  توجه  مورد  بسيار 
نسبت  خاصى  نظر  هم  ونيز  جشنواره  مسئوالن 
به فيلم نشان دادند و آن را اليق دريافت جايزه 
اثر  اين  تحمل  كه  فاشيستى  رژيم  ولى  دانستند، 
كرد  مداخله  جشنواره  در  نداشت  را  جنگ  ضد 
اول  درجه  «دشمن  گوبلز  قول  به  كه  فيلم  اين  و 

سينمايى» خوانده مى شد را كامال ناديده گرفت.

جشنواره  اين  در  موسولينى  رژيم  تأثير  ميزان 
به حدى رسيده بود كه در آن سال جايزه ويژه 
كارگردان  به  موسولينى»  «جام  عنوان  تحت  اى 
محبوب هيتلر، خانم «رنى ريفنشتال» اعطا شد آن 
هم به خاطر فيلم «پيروزى اراده» كه در ستايش 
ديكتاتورهاى  محافل  در  و  بود  ساخته  ها  نازى 

اروپايى صاحب جايگاه ويژه اى شده بود.

ها  گيرى  تصميم  و  حوادث  مجموعه  اين  پى  در 
گروهى از فيلمسازان و منتقدان فرانسوى دولت 
اى  جشنواره  برپايى  به  ترغيب  را  كشور  اين 
كردند كه مى بايستى مستقل از اروپاى ماتم زده 
دوران فاشيسم و نازيسم حركت كند، حركتى كه 
به برپايى اولين دوره جشنواره فيلم كن در سال 
از  (يكى  لومير»  «لويى  رهبرى  به  ميالدى   1939

برادران لومير) منجر شد.

ناگفته نماند كه اولين دوره جشنواره كن در آن 
آغاز  با  و  انجاميد  طول  به  روز  دو  تنها  ها  سال 
مدت  به  كن  جشنواره  دوم،  جهانى  جنگ  آتش 
هفت سال خاموش شد تا اين كه در سال 1946 

ميالدى دوباره آغاز به كار كرد.

بخش «خارج از مسابقه»

اين بخش از جشنواره به فيلم هاى تحسين شده 
اى اختصاص دارد كه براى بخش مسابقه انتخاب 
اليق  برگزارى،  مسئوالن  ديد  از  ولى  اند،  نشده 
حضور در جشنواره بوده اند. در اين بخش حتى 
توليد  درحال  هاى  فيلم  نشده  تدوين  هاى  بخش 

نيز نمايش داده مى شود.

بخش «هفته منتقدان»
ميالدى   60 دهه  اوايل  و   50 دهه  اواخر  در 
بزرگ  ستارگان  جوالنگاه  به  كن  جشنواره 
موضوع  اين  و  بود  شده  تبديل  جهان  سينماى 
كمترشناخته  اندركاران  دست  برخى  اعتراض 
آن  پى  در  و  برانگيخت  را  اروپا  سينماى  شده 
در سال 1962 ميالدى بخش جديدى به پيشنهاد 
نام  به  فرانسوى  نام  صاحب  منتقد  سادل»  «ژرژ 
هدف  شد.  افزوده  جشنواره  به  منتقدان»  «هفته 
و  جوان  استعدادهاى  معرفى  بخش  اين  اصلى 
گفتنى  بود؛  دومى  و  اولى  فيلم  هاى  كارگردان 
فيلم  منتقدان  انجمن  توسط  بخش  اين  كه  است 

فرانسه اداره مى شود.

دوربين طاليى
جايزه  ژاكوب»  «ژيل  ميالدى   1978 سال  در 
ديگرى را تحت عنوان «دوربين طاليى» ايجاد كرد 
تا به اولين ساخته يك فيلمساز اهدا شود. پيش از 
اين «عباس كيارستمى» فيلم ساز ايرانى رياست 
دوربين  بخش  هاى  دوره  از  يكى  داوران  هيئت 

طاليى را برعهده داشته است.

جايزه نخل طال (بخش مسابقه)
مى  كن  جشنواره  جايزه  ترين  مهم  كه  طال  نخل 
بخش  در  كه  گيرد  مى  تعلق  هايى  فيلم  به  باشد 
مى  داده  شركت  سينمايى  اتفاق  اين  مسابقه 
در  بار  اولين  براى  كه  طاليى  نخل  برگ  شوند. 
سال 1955 ميالدى جايگزين جايزه پيشين يعنى 
يك  پيشنهاد  به  شد  جشنواره»  بزرگ  «جايزه 
با  و  الزان»  «سوزان  نام  به  پاريسى  جواهرساز 

طرحى از «ژان كوكتو» ساخته شده كه بعدها در 
امروزى  به شكل  آن  شمايل  ميالدى  سال 1997 

اش تغيير كرد.

تمام سينماهاى دنيا

بخش ديگرى در سال 2005 ميالدى تحت عنوان 
كن  فيلم  جشنواره  به  جهان»  سينماى  «تمام 
افزوده شد كه هدف آن پشتيبانى از سينماى ملى 
كشورهايى بود كه توليدات سينمايشان موقعيت 
كمترى براى مطرح شدن در عرصه بين الملل را 

داراست.

بازار فيلم كن
 1959 سال  در  بار  اولين  كن  فيلم  بازار  بخش 
بين  ارتباط  نحوه  در  تسهيل  جهت  در  و  ميالدى 
پايه  سينما  صنعت  فروشندگان  و  خريداران 
بخشى  رسمى  طور  به  سال 1961  در  و  گذارى 
بخش،  اين  باوجود  شد.  كن  فيلم  جشنواره  از 
ويزيتورهاى  و  كنندگان  پخش  توليدكنندگان، 
آيند  مى  كن  به  دنيا  سرتاسر  از  سينما  صنعت 
پخش  اجازه  گرفتن  و  فروش  خريد،  درمورد  تا 
گفتنى  كنند.  مالقات  يكديگر  با  ها  فيلم  جهانى 
است كه براى شركت در اين بخش هيچ انتخاب 

گزينشى اى وجود ندارد.

نوعى نگاه
به   1975 سال  در  جديد  رقابتى  بخش  سه 
از  بودند  عبارت  كه  شدند  افزوده  كن  جشنواره 
«چشمان بارور»، «روح زمانه» و «گذشته كامل» 
ولى عليرغم استقبالى كه از اين بخش هاى جديد 
و  انتخاب  مراحل  سير  هاى  بخش  تعدد  شد، 
نمايش آثار را براى جشنواره دشوارتر كرد، از 
اين رو «ژيل ژاكوب» دبيركل جشنواره كن هرسه 
بخش جديد را در هم ادغام و بخش «نوعى نگاه» 

را پديد آورد كه تابه امروز پابرجا مانده است.

سينه فوندانسيون

بخش جنبى «سينه فوندانسيون» به معنى «بنيان 
ژيل  پيشنهاد  به  ميالدى   1998 سال  در  سينما» 
ژاكوب و به جهت ارزش گذاشتن براى آثار توليد 
شد.  گذارى  پايه  سينما  دانشجويان  توسط  شده 
حمايت  و  ترغيب  آن  اصلى  هدف  كه  بخش  اين 
شده  عنوان  جهان  جوان  سازان  فيلم  جديد  نسل 
است تا به امروز برقرار مانده و رياست افتخارى 
«عباس  و  اسكورسيزى»  «مارتين  عهده  بر  آن 

كيارستمى» است.

نخل نخل ها
پنجاهمين  با  مصادف  كه  ميالدى   1997 درسال 
طال  نخل  برندگان  تمامى  از  بود  جشنواره  دوره 
كه در قيد حيات بودند براى شركت در جشنواره 
دعوت شد و يك جايزه ويژه با عنوان «نخل نخل 
سبك  صاحب  ساز  فيلم  «اينگماربرگمان»  به  ها» 

سوئدى داده شد.

كالسيك هاى كن
بخش «كالسيك هاى كن» در سال 2004 ميالدى 
به پيشنهاد «تيرى فرمو» دبير هنرى جشنواره به 
بخش هاى جنبى افزوده شد و هدف آن قدردانى 
و ستايش آثار برتر سينماى كالسيك قرار گرفت.

با  چهارشنبه  روز  درحالى  كن  فيلم  جشنواره 
كه  مى شود  افتتاح  بزرگ»  «گتسبى  فيلم  نمايش 
رويدادهاى مهمى چون نمايش جديدترين ساخته 
در  اسپيلبرگ»  «استيون  حضور  فرهادى،  اصغر 
دوچرخه  اعطاى  هيات داوران،  رياست  مسند 
فيلم  دو  حضور  كمپيون»،  «جين  به  طاليى 
مهم ترين  از  و...  كوتاه  فيلم هاى  بخش  در  ايرانى 
به  بود.  خواهد  امسال  جشنواره  رويدادهاى 
گزارش ايسنا جشنواره  كن امسال با نمايش فيلم 
«گتسبى بزرگ» ساخته «باز لورمن» آغاز خواهد 
شد كه البته برخالف روال معمول جشنواره كن، 
اين اولين نمايش فيلم نخواهد بود، چراكه از هفته 
اين  است.  رفته  پرده  روى  به  آمريكا  در  گذشته 
فيلم با اقتباس از رمان «اسكات فيتزجرالد» و با 
به  چندانى  دو  رونق  دى كاپريو»  بازى «لئوناردو 
سال هاى  در  داد.  خواهد  فستيوال  اين  افتتاحيه 
اخير اغلب فيلم هاى هاليوودى در افتتاحيه كن به 
طلوع  «قلمروى  گذشته  سال  رفته اند.  پرده  روى 
در  «نيمه شب   2011 سال  اندرسون،  وس  ماه» 
هود»،  «رابين   2010 سال  آلن،  وودى  پاريس» 
«اينديانا  سال 2008  «باال»،   انيميشن  سال 2009 
جونز قلمرو جمجمه كريستال» و در سال 2006 
فيلم «رمز داوينچى» جشنواره كن را آغاز كردند. 
«استيون اسپيلبرگ»، كارگردان پرآوازه سينماى 
اعطاى  براى  هيات داوران  رياست  امسال  جهان 
اخيرا  وى  است.  گرفته  عهده  به  را  طال  نخل 
نامزد  گوناگون  بخش   12 در  «لينكلن»  فيلم  با 
توانست  نهايت  در  كه  شد  اسكار  جايزه  دريافت 
دو اسكار را براى اين فيلم به ارمغان آورد. اين 
جشنواره  به  «اسپيلبرگ»  كه  نيست  اولين بار 
ساخته اش  اولين  با  اين  از  پيش  وى  مى آيد.  كن 
به  موفق   1974 سال  در  اكسپرس»  «شوگرلند 
امسال  شد.  كن  از  فيلمنامه  بهترين  جايزه  كسب 
هيات  در  سينما  دنياى  سرشناس  چهره هاى 
كارگردان  لى»،  «آنگ  دارند.  حضور  كن  داوران 
سرشناس چينى كه دوبار در سال هاى 1997 و 
بخش  داور  امسال  بوده،  طال  نخل  نامزد   2009
كارگردان  كاواسه»،  «نائومى  است.  رقابتى 
كارگردان  مونگيو»،  «كريستين  ژاپنى،  معروف 
«كريستوف  طال،  نخل  برنده  رومانيايى  معروف 
والتز»، بازيگر معروف هاليوود، «لين رامزى»، از 
«نيكول  هاليوود،  فيلمنامه نويسان  معروف ترين 
هاليوود، «دانيل آئوتوى»  نامدار  بازيگر  كيدمن»، 
«ويداى  همراه  به  فرانسوى  كارگردان  و  بازيگر 
هيات  تركيب  هندى  سرشناس  بازيگر  باالن»، 
مى دهند.  تشكيل  را  كن  رقابتى  بخش  داوران 
حضور  با  امسال  كن  جشنواره  رقابتى  بخش 
كارگردانان سرشناسى چون «رومن پوالنسكى»، 
«استيون  كوئن»،  «برادران  فرهادى»،  «اصغر 
رنگ وبوى  سورنتينو»  «پائولو  و  سودربرگ» 
جديدترين  «گذشته»  فيلم  است.  گرفته  متفاوتى 

ساخته اصغر فرهادى است كه «برنيس بژو» 
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مدال طالى ويژه جشنواره 
موسيقى ارمنستان 
براى يك ايرانى

اركستر  موسسه  كر  گروه  رهبر  اوهانيان»،  «رازميك   
ايران موفق شد در فستيوال بين المللى موسيقى ارمنستان 
اول  مقام  عنوان  آوازى»  آثار  خلق  و  «تنظيم  رشته  در 
رازميك  را كسب كند.   فستيوال  اين  ويژه  مدال طالى  و 
اوهانيان، رهبر گروه كر موسسه اركستر ايران درباره اين 
ارمنستان  موسيقى  بين المللى  «فستيوال  گفت:  جشنواره 
به مناسبت صدودهمين سالگرد تولد آرام خاچاطوريان 
برگزار  گيومرى  شهر  زلزله  سالگرد  بيست وپنجمين  و 
ايجاد  جشنواره  اين  برگزارى  از  «هدف  افزود:  او  شد.» 
اركسترها  اجرايى  فعاليت هاى  براى  هنرى  زمينه هاى 
اوهانيان  بود.»  جهان  مختلف  كشورهاى  هنرمندان  و 
اين  كرد:«مسووالن  عنوان  جشنواره  اين  اهداف  درباره 
جشنواره به دنبال ارايه موسيقى سنتى و فولكلور براى 
ايجاد حس همبستگى هنرى خصوصا درحوزه موسيقى 
براى نيل به اهداف بشردوستانه بودند.» اين رهبر گروه 
«اين  كرد:  اشاره  جشنواره  جزييات  ديگر  به  سپس  كر 
از  هنرمند  و 415  دوهزار  دست كم  حضور  با  جشنواره 
30 كشور جهان در رشته هاى نوازندگى پيانو، سازهاى 
كالسيك،  آواز  چوبى)،  و  (برنجى  بادى  سازهاى  زهى، 
كر،  گروه  سنتى،  آواز  فولكلور،  اركستر  ملى،  اركستر 
و  آهنگ  تنظيم  آهنگسازى،  پاپ،  اركستر  پاپ،  موسيقى 
خلق آثار آوازى به همراه اركستر برگزار شد.»  اوهانيان 
با اشاره به روند شركت در جشنواره بين المللى موسيقى 
در  جشنواره  اين  مسووالن  سوى  «از  افزود:  ارمنستان 
سه بخش از من دعوت رسمى شده بود كه آن بخش ها 
مسابقات  و  زهى  اركسترهاى  بخش  در  داورى  شامل 
به  حضور  اركستر،  و  پيانو  همراهى  مايستر،  كنسرت 
عنوان شركت كننده در مسابقات تنظيم و خلق آثار آوازى 
از  يكى  اجراى  به  آخر  بخش  و  بود  اركستر  همراهى  با 

آثار لوريس چكناواريان اختصاص داشت.»

آثار  از  يكى  اجراى  «براى  گفت:  چكناواريان  درباره  او   
خاطرات  يادآورى  و  چكناواريان  استاد  به يادماندنى 
«گيومرى»  زلزله زده  شهر  در  ايشان  حضور  روزهاى 
همزمان  اجرا  اين  كه  بودم  شده  دعوت  نيز  ارمنستان 
گيومرى  شهر  به  او  ورود  و  راهپيمايى  فيلم  نمايش  با 
اجراى  از  بسيار  شور  و  اشك  با  حضار  كه  شد  برگزار 

آن استقبال كردند.»

ژان كلود كرير «سكوت 
موالنا» را روايت مي كند

تاريخ  فيلمنامه نويسان  مهم ترين  از  يكي  كرير  كلود  ژان 
لوئيس  همچون  برجسته يي  كارگردان  براي  كه  سينما 
بونوئل، ميلوش فورمن و فولكر اشلندورف را در كارنامه 
«حالج  گروه  كنسرت  در  است  قرار  دارد،  خود  كاري 
صحنه  روي  فارسي  زبان  به  را  موالنا  اشعار  وشان» 
بخواند. كنسرت اين گروه با عنوان «سكوت موالنا » سوم 

خردادماه در شهر پاريس برگزار مي شود.

ژان كلود كرير براى نخستين بار در دنيا، غزليات شمس 
را به زبان فرانسه و به صورت ريتميك در كتاب «شمس 
تبريز» ترجمه كرده است. كريير يكي از شناخته شده ترين 
به  هم  خاصي  عالقه  كه  است  سينمايي  چهره هاي 
در  درخشانش  تجربيات  كنار  در  او  دارد.  ايران  فرهنگ 
كسب  آن  براي  هم  بسياري  جوايز  كه  فيلمنامه نويسي 
كرده، در فيلم «كپي برابر اصل» ساخته عباس كيارستمي 
موالناپژوه  مشهورترين  او  است.  كرده  نقش  ايفاي  هم 

فرانسه هم هست و سفرهايي هم به ايران داشته است.

خانه  مشهور  سالن  در  وشان»  «حالج  گروه  كنار  در  او 
فرهنگ هاى جهان در شهر پاريس فرانسه به روي صحنه 
خواهد رفت. سرپرست و آهنگساز گروه «حالج وشان» 
اين  خوانندگي  كاظمي  همايون  و  است  مرآتي  محمدعلي 
آلبوم  اجرا  اين  در  دارد.  برعهده  اجرا  اين  در  را  گروه 
در  باربد»  «آواي  توسط  ماه  همين  در  كه  «حالج وشان» 
خواهد  معرفي  مخاطبان  به  مي شود  منتشر  ايران  داخل 

شد.

ادامه از صفحه قبل

برنده   و  گلدن گلوب  و  اسكار  نامزد  (بازيگر 
سزار)،  جايزه  (برنده  رحيم»  «طاهر  سزار)، 
«على مصفا» و «پائولين بورلت» در آن مقابل 
برنامه  طبق  رفته اند.  كالرى  محمود  دوربين 
مى (27  هفدهم  روز  فيلم  اين  شده،  اعالم 
ارديبهشت) نمايش خواهد داشت. از ديگر آثار 
«آنسوى  به  مى توان  بخش  اين  در  قابل توجه 
كاندالبرا» ساخته استيون سودربرگ، «زيبايى 
بزرگ» از پائولو سورنتينو، «ونوس در پوست 
«نبراسكا»  پوالنسكى،  رومن  ساخته  خز» 
ديويس»  ليون  «درون  پاين،  الكساندر  ساخته 
عشاق  «فقط  و  كوئن  برادران  كارگردانى  به 
اشاره  جارموش  جيم  ساخته  ماندند»  زنده 

كرد.

دوچرخه طاليى براى جين كمپيون
«جين كمپيون»، كارگردان سرشناس نيوزلندى 
كارگردانان  هفته  دو  بخش  افتتاحيه  در 
دوچرخه  جايزه  اعطاى  با  امسال  جشنواره 
سينماى  كارگردانان  اتحاديه  سوى  از  طاليى 
امسال  كه  وى  شد.  خواهد  تقدير  فرانسه 
و  فونداسيون»  «سينه  بخش  رياست  عهده دار 
هيات داوران فيلم كوتاه است، روز شانزدهم 
هفته  دو  جنبى  بخش  افتتاحيه  با  مى همزمان 
را  طاليى  دوچرخه  افتخارى  جايزه  كارگردان 
ساعت»  دو  از  «بيشتر  فيلم  مى كند.  دريافت 
ساخته على عسگرى نماينده سينماى ايران در 
همچنين  بود.  خواهد  كوتاه  فيلم  رقابتى  بخش 
فيلم كوتاه «دوئت» ساخته نويد دانش نيز در 
بخش سينه فونداسيون كه ويژه فيلم هاى كوتاه 
عالوه بر  مى يابد.  حضور  است  دانشجويى 
ساخته  نمى سوزند»  «دست نوشته ها  فيلم  اين 
فراوان  شايعات  وجود  با  رسول اف  محمد 
مبنى بر عدم حضور در جشنواره كن امسال 
شد.  نگاه  نوعى  بخش  در  حضور  به  موفق 
«آنيس واردا»، كارگردان نامدار سينماى اروپا 
رياست هيات داوران دوربين طالى جشنواره 

كن امسال را برعهده دارد.

«لوئى  سينمايى  جايزه   1964 سال  در  وى   
نامزد   1992 سال  در  كرد،  كسب  را  دلوك» 
نخل طالى كن بود، در سال 1985 شير طالى 
نقره اى  خرس   1965 سال  در  و  برد  را  ونيز 
آورد.جايزه  به دست   را  برلين  جشنواره 
راه اندازى   1978 سال  در  كن  طالى  دوربين 
كارگردان  يك  اول  فيلم  بهترين  به  كه  شد 
كارگردانان  دوهفته  رقابتى،  بخش  در  حاضر 

و هفته منتقدين اعطا مى شود. 
سال گذشته فيلم «چارپايان حيات وحش جنوب» 
كرد.  كسب  را  جايزه  اين  زيتلين»  ساخته «بن 
شاهكارهاى  از  بازسازى شده  نسخه  امسال 
وايلدر»  «بيلى  و  رنه»  «آلن  هيچكاك»،   «آلفرد 
در بخش فيلم هاى كالسيك جشنواره كن روى 

«سرگيجه»  فيلم  عالوه بر  رفت.  خواهد  پرده 
بازسازى  نسخه  هيچكاك»،  «آلفرد  ساخته 
«كلئوپاترا»،  چون  سرشناسى  فيلم هاى  شده 
«فدورا»  راى،  ساتياجيت  ساخته  «چاروالتا» 
از آلن رنه، «آخرين امپراتور» ساخته برناردو 
ساخته  من»  عشق  «هيروشيما  و  برتولوچى 
ساخته  پاييزى»  بعدازظهر  «يك  و  رنه»  «آلن 
فيلم هاى  مهم ترين  از  اوزو»  «ياسوجيرو 

حاضر در اين بخش هستند.

تقدير از آلن دلون
«آلن دلون»، بازيگر سرشناس سينماى فرانسه 
دستاورد  عمر  يك  پاس  به  كن  جشنواره  در 
سينمايى تقدير خواهد شد. در مراسم تقدير از 
اين چهره سرشناس قرار است فيلم «بعدازظهر 
كارگردانى «رنه  به  سال 1960  در  كه  بنفش» 
ويژه  نمايش  شد،  انجام  وى  بازى  با  كلمنت» 

يابد.
آلن دلون در طول بيش از نيم قرن حضور در 
سينمايى  فيلم  از 100  بيش  در  سينما  عرصه 
 1995 سال  در  كه  وى  داشت.  آفرينى  نقش 
جشنواره  افتخارى  طالى  خرس  جايزه 
جايزه   1985 سال  در  كرد،  دريافت  را  برلين 
گرفت.  را  فرانسه  مرد  بازيگر  بهترين  سزار 
نمايشگاهى از آثار بزرگان عرصه كاريكاتور 
دنيا با عنوان «كاريكاتورهايى براى صلح» در 
قرار  شد.  خواهد  برپا  كن  جشنواره  حاشيه 
تابلوها  اين  فروش  از  حاصل  درآمد  است 
به  جهان  در  صلح  برقرارى  از  حمايت  براى 
موسسه اى با همين نام تعلق بگيرد. جشنواره 
مراسم  برگزارى  به  مى اقدام   20 روز  كن 
اجراى  براى  اعانه  جمع آورى  براى  ويژه اى 
موسسه  كرد.  خواهد  صلح آميز  فعاليت هاى 
«كوفى  توسط  صلح»  براى  «كاريكاتورهايى 
و  دوستى  تحكيم  براى  سال 2008  در  عنان» 
كشورها  ميان  متقابل  احترام  و  جهانى  صلح 
يك  عنوان  به  كاريكاتور  و  شد  تاسيس 
و  ملت ها  تمامى  كه  جهان  در  مشترك  زبان 
فرهنگ ها آن را مى فهمند، مورد استفاده قرار 
«مارتين  سينمايى  پروژه  جديدترين  گرفت. 
فيلم  بازار  در  عرضه  با  اسكورسيزى» 
پيش  بين المللى  كمپانى هاى  به  كن،  جشنواره 
از  اقتباسى  فيلم «سكوت»  شد.  خواهد  فروش 
رمان تحسين شده نوشته «شوسا كواندو» در 
دهه  60 ميالدى است كه در حال و هواى قرن 
زمزمه هايى  همچنين  بود.  خواهد  ميالدى   17
ديگر  ايرلندى»  «مرد  پيش فروش  مبنى بر 
«آل  است  قرار  كه  «اسكورسيزى»  ساخته 
پاچينو» و «رابرت دنيرو» در كنار «جوپسكى» 
در آن نقش آفرينى كنند در بازار جشنواره كن 
امسال به گوش مى رسد. با توجه به اعتراضات 
گسترده اى كه سال گذشته به غيبت كارگردانان 
زن در جشنواره كن سال گذشته انجام گرفت، 
فيلم  امسال  سينمايى  رويداد  اين  مسئوالن 
براى  را  كاپوال  سوفيا  ساخته  دزدان»  «حلقه 

اين  كردند.  انتخاب  نگاه  نوعى  بخش  افتتاحيه 
كارگردان جوان آخرين بار در سال 2006 در 
بخش رقابتى جشنواره كن حضور داشت. در 
فيلم «حلقه دزدان» كه روز 16 مى اكران خواهد 
شد، بازيگران سرشناسى چون «اما واتسون» 
دارند.  نقش آفرينى  دانست»  «كريستن  و 
سرشناس  كارگردان  وينتربرگ»،  «توماس 
نوعى  بخش  داوران  هيات  رياست  دانماركى 
نگاه امسال جشنواره كن را برعهده دارد. وى 
كليساى  جايزه   «شكار»  فيلم  با  گذشته  سال 
آن  از  پيش  و  گرفت  را  كن  جشنواره  جهانى 
«جشن»  فيلم  با   1998 سال  در  بود  توانسته 

جايزه سوم هيات داوران كن را بگيرد.

پايان جشنواره كن با زولو
فيلم تريلر «زولو» در ژانر جنايى، پايان بخش 
خواهد  كن  فيلم  جشنواره  شصت وششمين 
بود. اين فيلم در ژانر جنايى با بازى «اورالندو 
كارگردانى  به  ويتاكر»  «فارست  و  بلوم» 
فيلمنامه  كه  شده  ساخته  ساله»  «ژروم 
و  شده  نوشته  راپنو»  «ژولين  توسط  آن 
آفريقاى جنوبى  در  آن  سكانس هاى  تمامى 
و  بلوم»  «اورالندو  است.  شده  فيلمبردارى 
«فارست ويتاكر» نقش دو پليس را ايفا مى كنند 
كه در آخرين روزهاى حكومت رژيم آپارتايد 
تحقيق  جنايت  يك  درمورد  آفريقاى جنوبى  در 
مى كنند. «ژيل ژاكوب» كه در سال 1977 وارد 
سال  در  و  شد  كن  جشنواره  رئيسه  هيات 
سينمايى  رويداد  اين  رئيس  عنوان  به   2001
سمت  از   2015 سال  در  شد،  انتخاب  معتبر 
خود كنار خواهد رفت. گرچه «تيرى فرمائو» از 
سال 2001 به عنوان كارگردان هنرى و مدير 
مسئول  و  داشته  فعاليت  جشنواره  اجرايى 
اما  است،  بوده  رقابتى  بخش  فيلم هاى  انتخاب 
«ژيل ژاكوب» همواره به عنوان نماد جشنواره 

كن مطرح بوده است. 

معتبرترين  در  حضور  سال   40 طى  ژاكوب 
رويداد سينمايى جهان، مسئوليت هاى مختلفى 
را برعهده داشته كه راه اندازى جايزه دوربين 
بخش  همچنين  و  جوان  فيلمسازان  ويژه  طال 
بخش  شانه   به  شانه  كه  نگاه  نوعى  پرطرفدار 
دستاوردهاى  از  مى كند،  فعاليت  رقابتى 
ستاره  «پله»،  بوده اند.  ژاكوب  چشمگير 
پيش فروش  براى  جهان  فوتبال  اسطوره اى 
مستند زندگى اش راهى جشنواره كن مى شود. 
بازار فيلم كن قرار است دومين اثر مستند از 
زندگى «پله»، ستاره  معروف فوتبال برزيل و 
حضور  با  سينمايى  رويداد  اين  در  را  جهان 
اين فوتباليست مطرح پيش فروش كند. «مايكل 
كارگردانى  زيمباليست»  «جف  و  زيمباليست» 
مستند  اين  در  و  دارند  برعهده  را  مستند  اين 
يك  به  فقير  كودك  اين  شدن  تبديل  چگونگى 
جهانى  جام  سه  برنده  و  تاريخى  فوتباليست 

فوتبال را به تصوير خواهند كشيد.

بانوي برگزيده فرهنگي 
ترك زبانان جهان

قشقايي  موسيقي  پژوهشگر  بهمني،  پروين 
موسيقي  و  فرهنگ  فستيوال  چهارمين  در  كه 
تركان جهان شركت كرده بود به عنوان«بانوي 
انتخاب  جهان»  ترك زبانان  فرهنگي  برگزيده 

شد.
موسيقي  پژوهشگر  بلوكي،  شش  دامون   
فستيوال  چهارمين  گفت:  «ني»  به  قشقايي 
شهر  در  جهان  تركان  موسيقي  و  فرهنگ 
كه  شد  برگزار  قزاقستان  كشور  تركستان 
سرپرستي  به  و  حاوا  گروه  همراه  به  نيز  ما 
موسيقي  نماينده  عنوان  به  بهمني  پروين 

قشقايي از ايران در آن شركت كرديم. 

در  كه  فستيوال  اين  اختتاميه  مراسم  در 
ضمن  مي شد  برگزار  احمدياساراي  دانشگاه 
حوزه  در  بهمني  پروين  فعاليت هاي  از  تجليل 
عنوان«بانوي  به  را  وي  قشقايي،  موسيقي 
انتخاب  جهان»  زبانان  ترك  فرهنگي  برگزيده 
ايل  در   1328 سال  در  بهمني  پروين  كردند. 

قشقايي متولد شد.

تربيت  وارد  متوسطه  تحصيالت  از  پس   
معلم عشايري شيراز شد و سال ها به عنوان 
استان  عشايري  مختلف  مناطق  در  آموزگار 

فارس خدمت كرد. 
پدرش غالمرضا بهمني، از موسيقيدانان ايل و 
صاحب سبك بود. در كودكي به موسيقي ايل 
او  مشوق  نيز  هنرمندش  پدر  و  شد  عالقه مند 
حسين  محمد  مانند:  اساتيدي  محضر  از  بود. 
محمد  قشقايي)،  ايل  نام  به  خان  (آواز  كياني 
معروف  خوان  (شاهنامه  خورشيدي  قلي 
گرگين پور  حبيب اهللا  و  نكيسا  هادي  ايل)، 
محمدرضا  و  ايل)  موسيقيدانان  (مشهورترين 

درويشي فيض برد.
به  اخوان  هنگامه  نزد  نيز  مديدي  مدت  وي   
او  پرداخت.  ايران  رديفي  موسيقي  آموختن 
همچنين فرزندان خود را با موسيقي سنتي و 
عشايري آشنا كرد و بيش از دو دهه است كه 
زندگي خود را وقف پژوهش و احياي موسيقي 

سنتي و اصيل ايل قشقايي كرده است.





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





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.

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشيـــن،  به گسترش فرهنـــگ و هنـــر ايرانى جــداى از 
هرگونه گرايشهاى سياسى و مذهبـــى، كمكى وافر ميكنيد. 
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جاسوسي دولت 
آمريكا از رسانه ها

و  گزارشگر  پنج  تلفن هاي  آمريكايي  مقام هاي 
يك سردبير آسوشيتدپرس را شنود كرده اند

خبرگزاري «آسوشيتدپرس» دادگستري آمريكا 

موسسه  اين  خبرنگاران  از  جاسوسي  به  را 
متهم كرده است. «گري پرويت»، مدير اجرايي 
كرده  اعالم  «آسوشيتدپرس»  خبرگزاري 
از  بيش  آمريكا  دادگستري  مقام هاي  كه  است 
خبرگزاري  اين  دفاتر  به  مربوط  تلفني  20 خط 
جمع آوري  را  اطالعات  و  شنود  را  آمريكا  در 

بازه  يك  به  جمع آوري شده  اطالعات  كرده اند. 
مربوط   2012 سال  اوايل  در  ماهه  دو  زماني 
مي شود. اين اطالعات از دفاتر اين خبرگزاري 
در «نيويورك»، «واشنگتن» و شهر «هارتفورد» 
است.  شده  جمع  آوري  «كانكتيكات»  ايالت  در 
مسئوالن اين موسسه خبري مي گويند چند روز 
پيش از طريق مقام هاي رسمي دولت آمريكا از 
اين موضوع مطلع شده اند. به گفته آنها، دولت 
اين  داليل  يا  دليل  درباره  نيست  مايل  آمريكا 

كه  آنطور  دهد.  ارائه  توضيحي  خود  عمليات 
شنود  عمليات  مي گويد،  «آسوشيتدپرس» 
درباره  قضايي  تحقيقات  چارچوب  در  احتماال 
اين  سوي  از  اطالعاتي»  «غيرقانوني  انتشار 

خبرگزاري در يك گزارش خبري بوده است. 

درباره  و  مي 2012  ماه  در  گزارش  اين 
يمن  در  خنثي شده  تروريستي  توطئه  يك 
شد.  منتشر  و  تهيه  آسوشيتدپرس  توسط 
براي  سيا  عمليات  جزئيات  به  گزارش  اين  در 
يك  در  القاعده  بمب گذاري  طرح  خنثي سازي 
هواپيماي مسافري خطوط هوايي آمريكا اشاره 
با  داشت  قصد  القاعده  يمن  شاخه  بود.  شده 
بمبي كه در يك لباس زير جاسازي شده بود، 

هواپيماي مسافري آمريكا را منفجر كند. 

آمده  آسوشيتدپرس  مي 2012  ماه  گزارش  در 
بود بمبي كه قرار بوده در اين طرح تروريستي 
به كار رود از موادي ساخته شده بود كه در آن 
هيچ قطعه فلزي وجود نداشت و به همين دليل 
امنيتي  كنترل  موانع  از  مي توانست  به راحتي 
فرودگاه ها عبور كند. بنابر اين گزارش، فردي 
بوده  القاعده  سوي  از  توطئه  اين  مجري  كه 
بوده  القاعده  در  سيا  سازمان  نفوذي  مامور 
است. آسوشيتدپرس مي گويد مقام هاي قضايي 
و  گزارشگر  پنج  خصوصي  تلفن هاي  آمريكا 
يك سردبير اين موسسه را نيز شنود و ضبط 
كرده اند كه در تهيه اين گزارش شركت داشتند. 
وزارت دادگستري آمريكا هنوز به درخواست ها 
نداده  پاسخ  باره  اين  در  موضع گيري  درباره 
است. «گري پرويت»، مدير اجرايي خبرگزاري 
آسوشيتدپرس در شكوائيه اي خطاب به «اريك 
مي نويسد  آمريكا  دادگستري  وزير  هولدر»، 
اين  جمع آوري  و  ضبط  براي  توجيهي  هيچ  كه 
«گري  ندارد.  وجود  تلفني  ارتباطات  از  حجم 
خواسته  آمريكا  دادگستري  وزير  از  پرويت»، 
مربوط  جمع آوري شده  اطالعات  همه   كه  است 
و  داده  پس  را  آسوشيتدپرس  خبرگزاري  به 
بين  از  اطالعات  اين  از  تهيه شده  كپي هاي  همه  

برده شود.

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 

اعتصاب كاركنان شركت 
آمازون در آلمان

سه شنبه  روز  آلمان  در  كاركنان شركت «آمازون» 
دعوت  به  زدند.  اعتصاب  به  دست  اولين بار  براي 
هرسفلد»  «باد  كاركنان  «وردي»،  كارگري  اتحاديه 
اينترنتي  فروشگاه  تداركاتي  انبارهاي  از  يكي 
و  «فرانكفورت»  شرقي  شمال  در  واقع  آمازون، 
و  محلي  وقت  به  صبح  شش  ساعت  از  «اليپزيك»، 
به  دست  مزايا  و  دستمزد  شرايط  به  اعتراض  در 
مي گويد:  اعتصاب كنندگان  از  يكي  زدند.  اعتصاب 
«داليل بسياري براي اعتصاب داريم. شرايط كاري 
در اينجا بايد بهبود پيدا كند. همچنين اختالف زيادي 
بين دستمزد ما و آنچه ما خواستارش هستيم وجود 
و  داشتيم  اينجا  راه اندازي  در  مهمي  نقش  ما  دارد. 
اتحاديه  نماينده  مي رسد.»  ما  به  كمي  عوايد  حاال 
«وردي» نيز مي گويد: «ممكن است اين مناقشه مدتي 
ادامه پيدا كند. تا به حال آمازون چندان نشان نداده 
صحبت  به  مايل  آنها  دارد.  مذاكره  به  تمايلي  كه 
ندارند.  واقعي  مذاكره  به  تمايلي  اما  هستند  كردن 
هستيم.»  نامحدود  اعتصاب  يك  آماده  ما  بنابراين 
كه  آلمان  در  آمازون  آمريكايي  شركت  كاركنان 
خواستار  مي رسد  نفر  هزار   9 حدود  به  تعدادشان 
خرده  شركت هاي  با  يكسان  كاري  شرايط  اجراي 
فروشي هستند اما مذاكرات اتحاديه هاي كارگري با 
سران اين شركت به نتيجه نرسيده است. شعبه «باد 
توزيع  مركز  بزرگ ترين  آلمان،  مركز  در  هرسفلد» 
محصوالت آمازون در اين كشور است. بيش از 3 
هزار نفر در اين مركز كار مي كنند. آمازون مي گويد 
 30 و  يورو   9 ساعتي  كارگران  دستمزد  اول  سال 
اما  مي رسد  باالي 10يورو  به  سپس  و  است  سنت 
پايه  دستمزد  خواستار  «وردي»  كارگري  اتحاديه 

ساعتي 10 يورو و 66 سنت است.
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اين نازي هاي 

كتاب سوز!
نازي ها در سال 1933 بيش از 20 هزار جلد 

كتاب را به آتش كشيدند
تاريخ  در   ،1933 مي  سال  ماه  دهم  روز 
ثبت  تاريك  فصلي  عنوان  به  آلمان  فرهنگي 
از  بيش  روز،  اين  شامگاه  در  است.  شده 
برلين  شهر  اپراي»  «ميدان  در  نفر  70 هزار 
 20 از  بيش  آتش كشيدن  به  تا  آمدند  گرد 
هزار جلد كتاب را جشن بگيرند. اين كتاب ها 
را دانشجويان دانشگاه ها به آن ميدان منتقل 
رهبر «انجمن  گوتيار»،  كرده بودند. «هربرت 
دانشجويان آلمان» پيش از آغاز اين مراسم 
روح  عليه  داريم  تصميم  «ما  كرد:  اعالم 
به  كنيم.  مبارزه  كشور  اين  در  ضدآلماني 
ضدآلماني  كتاب هاي  اكنون  من  خاطر  اين 
مي سپارم.»  آتش  شعله هاي  دست  به  را 

كتاب  ها  بسته   نخستين  جمله،  اين  با  گوتيار 
رهبر  اين  انداخت.  آتش  هيمه   درون  به  را 
سال   23 آن هنگام  در  نازي،  دانشجويان 
دانشجويان  «انجمن  اعضاي  نداشت.  بيشتر 
با  كه  كتاب ها  سوزاندن  هنگام  آلمان» 
بود،  همراه  سرود خواني  و  موزيك  اجراي 
شعارهايي موسوم به «سوگند آتش» را هم 
فرياد مي زدند. «براي حفظ و رواج سنت در 
خانه و دولت، عليه زوال فرهنگي و اخالق» و 
«من كتاب هاي هاينريش مان، ارنست گلزر و 
اريش كستنر را به آتش مي سپارم» از جمله 
آغاز  از  پيش  روز  كه  بودند  شعارها  اين 
دانشجويان  انجمن  اين  سوي  از  مراسم، 
به طور  مراسم  اين  بود.  شده  منتشر  آلمان 
نيز  آلمان  سراسري  راديوي  از  زنده، 
خود  كه  كستنر»  «اريش  مي شد.  پخش 
در  بود،  رفته  اپرا»  «ميدان  به  تماشا  براي 
دانشگاه  روبه روي  «من  مي نويسد:  اين باره 
لباس  در  را  دانشجويان  و  بودم  ايستاده 
نازي ها)  حزب  نظامي  شبه  (نيروي  آ  اس 

شعله هاي  در  كه  كتاب هايي  به  و  مي ديدم 
او  بودم.»  مانده  خيره  مي سوختند،  آتش 
به  خود،  يادداشت هاي  در  مراسم  اين  از 
است.  كرده  ياد  «تهوع آور»  حادثه اي  عنوان 
ماه  دهم  روز  در  ادبي»  «تطهير  مراسم 
سانسور  خفقان،  دوران  سرآغاز  كه  مي، 
دولتي و نظارت بر فرهنگ را دو ماه پس از 
قدرت گيري حزب نازي ها رقم مي زند، در 34 
شهر دانشگاهي آلمان برپا شد. در شامگاه 
شهرها  اين  اغلب  در  دانشجويان  روز،  اين 
ضدآلماني»  ذهنيت  «عليه  دست  به  مشعل 
بلندپايه   مقامات  پرداختند.  راهپيمايي  به 
نيز  دانشگاه ها  روساي  و  استادان  نازي، 
شده،  پيش  برنامه ريزي  از  مراسم  اين  در 
وزير  گوبلز»،  «يوزف  كردند.  سخنراني 
كتاب سوزان  مراسم  در  نازي ها،  تبليغات 
كه  تبليغات  وزير  اين  داشت.  حضور  برلين 
ادبيات  رشته   در  را  خود  دكتراي  مدرك 
آلماني گرفته بود، مبتكر اصلي طرح «كارزار 

عليه ذهنيت ضد آلماني» بود.

افزايش بي سابقه دي اكسيدكربن در زمين
پژوهشگران اعالم كردند كه غلظت دي اكسيدكربن در اتمسفر به مرز 
400 (ppm) رسيده است. اين پژوهشگران در ايستگاه تحقيقاتي خود 
در «ماونا لوآ» در ايالت «هاوايي» حد غلظت دي اكسيدكربن را 03/ 
تاريخ  در  غلظت  اين  مي شود  گفته  كردند.  اندازه گيري   (ppm)  400
سامانه  علمي  «مركز  رئيس  «مايكل من»،  است.  بوده  بي سابقه  بشر 
كره زمين» در دانشگاه پنسيلوانياي آمريكا نگراني شديد خود را از 
روند سريع افزايش غلظت دي اكسيدكربن در اتمسفر اعالم كرده و 
گفته در تاريخ كره زمين چنين افزايشي بي سابقه بوده است. «مايكل 
من» همچنين اعالم كرده است كه غلظت كنوني گاز دي اكسيدكربن 
كره  جو  در  پيش  سال  ميليون  كه 10  است  ميزاني  از  بيش  جو  در 
زمين موجود بوده است. گفته مي شود در آن زمان گرماي كره زمين 
آب  كنوني  سطح  از  بيشتر  متر  ده ها  اقيانوس ها  آب  سطح  و  بيشتر 
اقيانوس ها در جهان بوده است. «باب وارد»، رئيس بخش تحقيقات 
خطرات  درباره  لندن،  سياسي  و  اقتصادي  علوم  مدرسه  در  اقليمي 
خطرات  و  زمين  كره  جو  در  دي اكسيدكربن  گاز  غلظت  افزايش 
احتمالي آن مي گويد: «بشريت در حال به وجود آوردن شرايط اقليمي 
خطرات  با  كشورها  مي شود  سبب  كه  است  زمين  كره  در  جديدي 
بي رنگ  است  گازي  گازكربنيك  شوند.»  روبه رو  جديدي  فاجعه آميز 
و بي بو كه سنگين تر از هواست. اين گاز در اتمسفر زمين در نقش 
يك سپر حرارتي عمل مي كند و با اثر گلخانه اي طبيعي خود، باعث 

افزايش دماي كره زمين مي شود.

شيوع ويروس«كرونا» در دنيا
جايگاه اوليه انتشار اين ويروس «عربستان سعودي» است

همزمان با شناسايي دومين فرد مبتال به ويروس «كرونا» در 
فرانسه، سازمان بهداشت جهاني هشدار داد كه راه انتقال اين 
مبتال  دوم  فرد  است.  ديگر  انساني  به  انسان  راه  از  ويروس 
پس  كه  است  ساله اي  مرد 65  هم اتاقي  ويروس  اين  به  شده 
از سفر به دبي به اين ويروس مبتال و در بيمارستان بستري 
شده بود. شرايط جسماني دومين فرد مبتال به اين ويروس 
مسئول  گري»،  «بونووا  دكتر  است.  شده  گزارش  وخيم  نيز 
بخش بيماري هاي عفوني در بيمارستان شهر «ليل» مي گويد: 
«اين براي ما كامال واضح است كه اين ويروس از راه انسان 
از  انتقال  اين  است  ممكن  و  مي شود  منتقل  ديگر  انساني  به 
ويروسي  با  ما  گيرد.  صورت  انساني  تماس  راه هاي  تمامي 
مواجه هستيم كه در حال انتشار در سراسر دنيا است و با 
شناسايي آن مي توانيم مانع از انتشار بيشتر آن شويم. اگرچه 
آن  به  ابتال  اما  است  كم  بسيار  ويروس  اين  انتشار  سرعت 
كه  ويروس  اين  گزارش ها،  براساس  است.»  خطرناك  بسيار 
به نظر مي رسد جايگاه اوليه انتشار آن «عربستان سعودي» 
بوده، جان دو فرد ديگر را نيز در اين كشور گرفته است. در 
به  مبتال  فرد   15 سعودي»  «عربستان  در  بررسي ها  آخرين 
ويروس «كرونا» شناسايي شده اند كه تاكنون 11 نفر از آنها 

جان خود را از دست داده اند.
 به گزارش سازمان بهداشت جهاني، تاكنون 34 فرد مبتال به 
اين  و  شده اند  شناسايي  جهان  سراسر  در  «كرونا»  ويروس 
ويروس عامل مرگ 18 نفر بوده است. اين ويروس نخستين 
سعودي  عربستان  در  ميالدي  گذشته  سال  سپتامبر  ماه  بار 
عربستان  در  افرادي  مرگ  عامل  تاكنون  و  شد  شناسايي 
سعودي، اردن، آلمان و بريتانيا بوده است. اگرچه «ماريسول 
كه  كرده  اعالم  فرانسه  سالمت  و  بهداشت  وزير  تورين»، 
با  مقابله  براي  حاضر  درحال  مربوطه  بخش هاي  تمامي 
شرايط كنوني و جلوگيري از گسترش اين ويروس به بهترين 
به  نسبت  نگراني ها  اما  شده اند  بسيج  كشور  در  ممكن  شكل 

شيوع اين ويروس وجود دارد. 

ويروس كرونا چيست؟ 
شباهت  سارس  ويروس  به  زيادي  حد  تا  «كرونا»  ويروس 
كه  است  تنفسي  دستگاه  در  خطرناك  عفونتي  عامل  و  دارد 
انتقال  با  همزمان  گذشته  سال  مي شود.  مرگ  به  منجر  اغلب 
مردي اهل قطر به بيمارستاني در بريتانيا كه به شدت دچار 
عفونت دستگاه تنفسي شده بود، وزارت بهداشت اين كشور 
بريتانيا  بهداشت  وزارت  داد.  جديدي  ويروس  كشف  از  خبر 
اعالم كرد كه اين ويروس با تمام ويروس هايي كه پيش از اين 

شناخته شده اند تفاوت دارد.

IMDb گفت وگو با بنيان گذار

مردي كه 8000 فيلم ديده
كسي  چه  است،  ديده  زندگي اش  در  فيلم   8524 تاكنون  كه  مردي 

«اينترنت  سايت  موسس  او  باشد؟  مي تواند 
جامع ترين  كه  است   «(IMDB) ديتابيس  مووي 
نيدهم  كول  دنياست.  سينمايي  دايره المعارف 
46 ساله است و در دهكده كوچكي در 8 مايلي 
شايد  ترتيب  اين  به  مي كند.  زندگي  بريستول 
هاليوود  بريتانيايي  قدرتمندترين  را  او  بتوان 
را   IMDb سايت  پيش  سال   23 او  دانست. 

پايه گذاري كرد. 
آمازون  به  را  سايت  سال 1998  در  او  هر چند 
ادامه  آن جا  در  را  كارش  كماكان  اما  فروخت، 
داد. او در گفت وگو با روزنامه گاردين مي گويد: 
هشت ساله  رفتم  سينما  به  كه  «نخستين باري 
بودم و فيلم «آرواره ها» را همراه مادرم ديدم. 
رفتن  جرات  حتي  ديگر  كه  بودم  ترسيده  آنقدر 
كه  برسد  چه  نداشتم،  هم  را  شنا  استخر  به 

بخواهم به دريا بروم». 

شش سال بعد، در سال 1981 براي نخستين بار 
لذت فيلم ديدن را در ويدئوي وي.  اچ.  اس خانگي 
بود:  ترسناك  فيلمي  هم  باز  البته  كرد.  تجربه 

«بيگانه». در آوريل 1989 او براي نخستين بار سفري به اياالت متحده 
سريعا  گذاشت،  هتلش  اتاق  در  را  وسايلش  اينكه  از  پس  او  داشت: 
را  كوكي»  «پرتقال  فيلم  و  رفت  ويدئو  نوار  مغازه كرايه  نخستين  به 
كرايه كرد. فيلمي كه نمايشش در آن زمان در بريتانيا ممنوع بود. او 
من  كار  است.  من  عمومي  نقشه  همان  من  محرمانه  مي گويد: «نقشه 

اين است كه همه را تا جايي كه مي توانم شيفته فيلم و تلويزيون كنم. 
ما سن مان باال مي رود و رفته رفته كمتر فرصتي براي رفتن به سينما 
پيدا مي كنيم. اما از زماني كه آن الين شدم و توانستم درباره فيلم با 
ساير مردم گفت وگو كنم، ديگر چنين نيستم. سينما يكي از آن صنايع 
بي همتايي است كه مردم به طور دسته جمعي در آن كار مي كنند. انگار 
مردم  ميان  ارتباط  برقراري  موجب  سينما 
مي شود. علتش را نمي دانم، اما حدس مي زنم 
آن  در  شديد  وفاداري  و  تعهد  مثل  چيزي  كه 
انسان  مغز  مي خواهي.  زياده تر  شما  هست: 
ميان  در  يك نفر  مي برد.  لذت  ارتباط  ايجاد  از 
مثال  مي برد.  پي  موضوعي  به  ارتباط ها  اين 
«شير شاه»  در  غرش ها  صداي  كه  درمي يابد 
حاال  خب،  است.  ببر  غرش  صداي  حقيقت  در 
هم  ديگران  با  را  دانسته ات  اين  مي خواهي 
است  مناسبي  جاي   IMDb بگذاري؛  ميان  در 
براي اين كار... دنيا كامال جاي پيچيده يي شده 
بار   14 داشتم،  سال   14 كه  زماني  من  است. 
فيلم بيگانه را تماشا كردم. فيلم معركه يي بود. 
فيلمي كه هنوز هم مي توانم بارها و بارها آن 
گرانبهايي  فرصت  سايت  اين  حاال  ببينم.  را 
خوبي  چيز  كاربران  انتخاب  مي دهد.  شما  به 
فيلم  با  كه  را  چيزهايي  مي توانيد  است... 

محبوب تان در ارتباط است هم بيابيد.»
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هيپنوتيزم درمانى

توسط خانم دكتر روحى شاهين
درمان همه مشكالت: 

رفع وحشت و اضطراب از پرواز, حل مشكالت خانوادگى , اضطراب - افسردگى 
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خجالت , ترك سيگار در يك ساعت , ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
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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

آيا من زشتم ؟ 
بيمارى شايــع 

در خانم ها !
هر زمان مقابل آينه مى ايستم يا يكى از عكس هاى خود 

را نگاه مى كنم، نفسم بند مى آيد و از ديدن خودم متنفر 
فرق  تصوراتم  با  كه  بينم  مى  را  شخصى  من  شوم.  مى 
دارد و كامال برايم بيگانه است. بيشتر اوقات فكر مى كنم 
زير چشمانم گود افتاده يا برعكس دو كيسه سياه و كبود 
در زير آن قرار گرفته است. من از شكل بينى خودم هم 
متنفرم، زيرا بسيار بزرگ و گوشتى است و بخش زيادى 
من  صورت  راست  نيمه  متاسفانه  گرفته.  را  صورتم  از 
هم تفاوت زيادى با نيمه سمت چپ دارد؛ به همين دليل 
هنگامى كه در كنار دوستانم راه مى روم، مدام در طرفى 

قرار مى گيرم كه آنها قسمت راست صورتم را ببينند.

زنانى كه خود را زشت مى بينند
تفاوت  آن  بااليى  نيمه  و  باريكند  بسيار  هم  من  هاى  لب 
است  بلند  بسيار  من  گردن  دارد.  پايينى  نيمه  با  زيادى 
حال  در  كنم  مى  فكر  كنم،  مى  نگاه  آينه  به  زمان  هر  و 
تماشاى يك اردك هستم. از همه بدتر تمام صورت من را 
جوش پوشانده و لكه هاى زشت اطراف آن را فرا گرفته 
همان  از  و  است  من  با  سالگى  از 4  تصورات  اين  است. 
دوران من از اينكه در بين مهمانان يا دوستانم قرار بگيرم 
اجتناب مى كردم. از همان زمان دچار وسواس شدم؛ به 
طورى كه هر روز 30 بار صورت خود را مى شستم و 
چند بار لباس هايم را عوض مى كردم. با وجود آنكه چند 
كيلو كمبود وزن داشتم اما شروع به رژيم گرفتن كردم، 
زيرا تصور مى كردم پاهايم بسيار چاقند و شكم بزرگى 
خانه  در  ممكن  حد  تا  كردم  سعى  سال  چند  براى  دارم. 

بمانم و در مقابل چشم مردم قرار نگيرم.
از  ساله   27 بوگان  ريچل  توصيفات  خوانديد،  آنچه 
نفر  هزار  صدها  از  يكى  زن  اين  است.  انگلستان  كشور 
پندارى  خودزشت  سندرم  از  كه  است  جهان  سراسر  در 
آمارها  برد.  مى  رنج   Body dysmorphic disorderيا
راضى  خود  ظاهر  از  زنان  از  50درصد  دهد  مى  نشان 
نيستند و بعضى از آنها عيب هاى بسيار كوچك صورت 
و بدن خود را بسيار بزرگ مى بينند. در بعضى از آنها 

اين حالت به قدرى شديد است كه عالئمى مشابه سندرم 
BDD پيدا مى كند.

اين بيمارى تا چه حد مى تواند جدى شود؟
در بعضى بيماران مانند «حنى كمايل»، بيمارى به قدرى 
شدت پيدا كرده كه او 8 بار دست به خودكشى زده است. 
هر زمان اين دختر به آينه نگاه مى كرد يك فرد چاق و 
ماندنش  زنده  كه  ديد  مى  را  زشت  صورت  با  هيكل  بد 
هيچ ارزشى براى ديگران ندارد. يكى از عادات حنى اين 
بود كه مدام سرتاپاى ديگران را برانداز كرده و با خود 
زمانى  و  سالگى   9 در  حنى  بيمارى  كرد.  مى  مقايسه 
تدريج  به  و  شد  آغاز  كرد،  تجربه  را  بلوغ  عالئم  او  كه 
در  او  كه  رفت  پيش  جايى  تا  وضعيت  اين  گرفت.  شدت 
و  داد  دست  از  را  خوردن  غذا  به  اش  عالقه  سالگى   12
شروع به استفاده از قرص هاى ضد افسردگى كرد. در 
15 سالگى او براى اولين بار تصميم به خودكشى گرفت 
و سعى كرد با مصرف همزمان چند قرص ضدافسردگى 
بار   7 بعد،  سال  چند  طى  او  دهد.  پايان  خود  زندگى  به 
ديگر هم اين كار را تكرار كرد تا اينكه سرانجام پزشكان 
شدند  پندارى  خودزشت  ناهنجارى  به  او  ابتالى  متوجه 
كلى  طور  به  كردند.  آغاز  را  روانشناسى  هاى  درمان  و 
مى توان گفت شدت اين بيمارى در هر شخص نسبت به 

ديگرى متفاوت است.
بسيارى از اين افراد به دليل رفتارها و احساسات خود 
ندارند  شان  خانواده  اعضاى  و  دوستان  با  خوبى  رابطه 
با  مرتبط  تفكرات  كنند.  مى  تجربه  را  تنهايى  معموال  و 
و  شود  مى  مشاهده  معموال  افراد  اين  در  خودكشى 
كنند.  مى  فكر  موضوع  اين  به  آنها  از  19درصد  تقريبا 
آمارها نشان مى دهد 7درصد از اين افراد حتى اقدام به 
خودكشى هم كرده اند و متاسفانه در بعضى موارد هم 

در انجام اين كار به موفقيت رسيده اند.

سندرم خودزشت پندارى چيست؟
روانى  بيمارى  يك   BDD يا  پندارى  خودزشت  سندرم 
جزئى  اشكاالت  مورد  در  شدت  به  فرد  آن  طى  كه  است 
اين  شود.  مى  حساس  خود  ظاهر  يا  صورت  در  موجود 
بيمارى در بسيارى از موارد ناشناخته باقى مى ماند و 
مانند  شديدى  بسيار  عالئم  شخص  كه  صورتى  در  فقط 
پى  آن  وجود  به  توان  مى  دهد  نشان  خود  از  افسردگى 
بينند  مى  زشت  را  خود  بيمارى  اين  به  مبتال  افراد  برد. 
جراحى  هاى  عمل  انجام  به  دست  موارد  بسيارى  در  و 
زيبايى و استفاده بيش از حد از لوازم آرايشى مى زنند 
مبتال  براى  البته  ببخشند.  بهبود  را  خود  ظاهر  بتوانند  تا 
شدت  اين  با  حتما  كه  نيست  الزم  بيمارى  اين  به  بودن 
عالئم گفته شده را داشته باشيد، زيرا اين بيمارى در افراد 
دهد.  مى  نشان  را  خود  گوناگونى  هاى  شكل  به  مختلف 
اشتهايى  بى  مشابه  حدى  تا  پندارى  خودزشت  سندرم 
عصبى است كه فرد با تصور چاق بودن، از غذا خوردن 
اجتناب مى كند؛ با اين تفاوت كه در بى اشتهايى عصبى، 
شكل ظاهرى كل بدن است اما در  نگرانى فرد در مورد 
نقطه  چند  يا  يك  روى  بيمار  پندارى،  خودزشت  سندرم 
مبتال  فرد  كند.  مى  تمركز  خود  بدن  يا  صورت  از  خاص 
به اين بيمارى مرتب صورت خود را در آينه چك مى كند 
يا برعكس از ديدن آينه فرارى است. اين بيمارى هم در 
سنين  از  معموال  و  شود  مى  ديده  زنان  در  هم  و  مردان 

نوجوانى عالئم خود را نشان مى دهد.

حتى افراد زيبا هم به اين بيمارى مبتال مى شوند
دخترى  هر  تقريبا  زيبا،  پوستى  و  الغر  اندامى  داشتن  با 
آرزو داشت شبيه دانيل نالتى باشد، اما او در آينه خود را 
زنى ترسناك و زشت مى ديد كه چروك ها سراسر چهره 

اش را فرا گرفته اند.
او در اين باره مى گويد: من در كودكى بسيار شاد بودم، 
كرد.  تغيير  چيز  همه  رسيدم  بلوغ  سن  به  كه  زمانى  اما 
و  دارم  پهنى  دهان  كه  كردم  مى  فكر  من  سالگى  در 11 
صورتم آنقدر زشت است كه هيچ كس نمى تواند به آن 

نگاه كند. در 15 سالگى شدت اين بيمارى به قدرى افزايش 
پيدا كرد كه موهايم شروع به ريختن كرد به طورى كه من 
حتى مى ترسيدم آنها را شانه كنم. در آن زمان بود كه 

استفاده افراطى از لوازم آرايشى آغاز شد.
مى  آينه  مقابل  را  خود  وقت  از  ها  ساعت  روز  هر  دانيل 
كه  كارى  اولين  خواب  از  شدن  بيدار  از  بعد  و  گذراند 
انجام مى داد استفاده از لوازم آرايشى بود. با اينكه اين 
هم  هنوز  اما  است،  پزشكان  نظر  تحت  هاست  مدت  زن 
افكار منفى او را رها نمى كنند و بخش زيادى از درآمد 
ماهانه او صرف خريد لوازم آرايشى مى شود. تحقيقات 
نشان مى دهد تقريبا نيمى از زنان از شكل صورت خود 
در  را  دليل سعى مى كنند آن  همين  به  و  راضى نيستند 
پشت لوازم آرايشى پنهان كنند. تقريبا 44درصد از زنان 
بدون لوازم آرايشى در مورد خود احساسات منفى دارند 
ديگران  مقابل  آرايش  بدون  صورت  با  دليل  همين  به  و 
حاضر نمى شوند. تقريبا يك چهارم زنان از 13 سالگى 
يا حتى كمتر استفاده از لوازم آرايشى را شروع مى كنند 
و 44درصد اين كار را براى پوشاندن نقص هاى صورت 

خود انجام مى دهند.

اين روزها من زشت ترم!
عوامل زيادى وجود دارد كه احساس زشت بودن را در 
عوامل  اين  دانستن  شايد  كند.  مى  تقويت  ها  انسان  ميان 
بتواند به فرد در ريشه يابى احساسات منفى كمك كند و 

زندگى شادترى را براى او به ارمغان بياورد.

زن بودن
شايد عجيب به نظر برسد، اما آمارها نشان مى د هد از 
هر 8 زن فقط يك نفر آنقدر اعتمادبه نفس دارد كه خود 
مهم  از  يكى  زيبا  ظاهرى  داشتن  متاسفانه  بداند.  زيبا  را 
ترين فاكتورهاى داشتن اعتمادبه نفس به شمار مى آيد، 
به طورى كه بيش از 50درصد از زنان عنوان كرده اند 
در صورتى كه ظاهر بهترى داشتند، اعتمادبه نفس شان 
تا   18 بين  زمانى  فاصله  در  شد.  مى  حال  از  بيشتر  هم 
24 سال زنان كمترين اعتمادبه نفس را از لحاظ داشتن 
چهره زيبا دارند. در فاصله بين 25 تا 29 سال عالقه زنان 
به ظاهرشان افزايش پيدا مى كند و بعد از 55 سال اين 
مردان  مورد  در  رسد.  مى  خود  ميزان  كمترين  به  عالقه 
اين موضوع كامال متفاوت است. تحقيقات نشان مى دهد 
مردان ديد مثبت ترى به ظاهر و بدن خود نسبت به زنان 
دچار  خود  زيبايى  مورد  در  است  ممكن  حتى  و  دارند 
توهم شوند و خود را بهتر از آن چيزى كه هستند، بدانند.

نگاه كردن به آينه
مدت 10  به  آينه  به  شدن  خيره  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
دقيقه يا بيشتر احساس نااميدى و افسردگى را در مورد 
دقايق  در  شما  اگر  حتى  دهد،  مى  افزايش  ظاهرى  شكل 
اوليه از ظاهر خود راضى بوده باشيد. به نظر مى رسد با 
نگاه كردن طوالنى مدت در آينه نواقص ظاهرى بيشتر به 
چشم افراد مى آيد و بعد از 10 دقيقه بسيارى از افراد به 
شدت تحت تاثير اين موضوع قرار مى گيرند. بر اساس 
بار  به 18  نزديك  مردان  و  بار  تقريبا 38  زنان  تحقيقات 

خود را در آينه مى بينند.

عالئم بيمارى چيست؟
معموال شناسايى افرادى كه به اين بيمارى دچار هستند 
لوازم  از  افراطى  طور  به  معموال  افراد  اين  است.  آسان 
شكل  مورد  در  ها  ساعت  كنند،  مى  استفاده  آرايشى 
ظاهرى خود فكر مى كنند و از دوستان خود اين سؤاالت 
را مى پرسند: آيا من زشتم؟ آيا بينى من بزرگ است؟ لكه 

هاى صورتم مشخص است؟
از ديگر عالئم اين بيمارى مى توان به موارد زير اشاره 
و  شيشه  آينه،  در  خود  صورت  مرتب  كردن  چك  كرد: 
ظاهر  مورد  در  ديگران  از  پرسيدن  ديگران،  عينك  حتى 
خود، كندن جوش هاى صورت ،خيره شدن به ديگران كه 

در بيشتر موارد اين كار با هدف مقايسه با خود انجام مى 
شود، مراجعه مرتب به مطب هاى پوست، مو، زيبايى و 

عالقه شديد به انجام عمل هاى جراحى زيبايى.

عالقه به انجام عمل هاى جراحى
با  كرد  مى  تصور  كه  بود  زنانى  جمله  از  پيالرال»  «لورا 
خود  چهره  به  را  زيبايى  تواند  مى  جراحى،  عمل  انجام 
بياورد. اين زن كه در ابتدا چهره زيبايى هم داشت، مى 
خواست گونه هاى برجسته زير چشمان خود را بردارد 
و چانه اش را هم كمى بلندتر كند اما زمانى كه باندهاى 
صورت لورا برداشته شد، او از نتيجه كار راضى نبود. 
اين اتفاق باعث شد لورا در دام عمل هاى جراحى زيبايى 
و  چندين  خود  زندگى  آينده  سال  در 10  و  شود  گرفتار 
از  بعد  سرانجام  برود.  جراحان  تيغ  زير  ديگر  بار  چند 
انجام پانزدهمين عمل، دكتر جراح به او گفت كه صورتش 

ديگر توانايى انجام عمل را ندارد.
در حقيقت لورا يكى از هزاران نفرى است كه به دليل ابتال 
به BDD دست به انجام عمل جراحى مى زنند. تحقيقات 
هاى  عمل  تحت  كه  زنانى  از  بسيارى  دهد  مى  نشان 
جراحى زيبايى قرار مى گيرند دچار افسردگى مى شوند 
و احتمال اقدام به خودكشى در آنها تا سه برابر نسبت 
به زنان ديگر افزايش پيدا مى كند. از هر 10 بيمارى كه 
اين نوع عمل ها را انجام مى دهند، 8 نفر دچار استرس و 
نگرانى هاى بعد از عمل مى شوند و نااميدى و افسردگى 
عمل  كه  افرادى  از  سوم  يك  تقريبا  كنند.  مى  تجربه  را 
خود  سندرم  دچار  دهند  مى  انجام  بينى  زيبايى  جراحى 
كوچك  هاى  نقص  كه  طورى  به  هستند،  پندارى  زشت 

ظاهرى، زندگى طبيعى آنها را دچار اختالل مى كند.
بر اساس آمار، فقط 3درصد از افرادى كه جراحى بينى 
انجام داده اند، به داليل پزشكى زير تيغ جراح رفته اند. 
جالب اينجاست بسيارى از افرادى كه اين عمل را انجام 
ديگران  نظر  در  كه  هستند  هايى  بينى  داراى  دهند،  مى 
كامال طبيعى و با اندازه نرمال است. اين موضوع نشان 
است  بيشتر  افراد  اين  در   BDD بيمارى  شدت  دهد  مى 
و حتما بايد زير نظر يك پزشك متخصص تحت درمان 

قرار بگيرند.

تغيير معيارها در مورد زن زيبا
اندام  داشتن  براى  معيارها  گذشته  سال   100 طول  در 
يك   1917 سال  در  است.  كرده  تغيير  شدت  به  متناسب 
وزن  كيلوگرم   63 و  قد  متر  سانتى   163 داشتن  با  زن 
كامال داراى اندام ايده آل بود اما وزن ايده آل در 25 سال 
پيش نزديك به 8درصد كمتر و اكنون 23درصد كمتر از 
آن زمان محسوب مى شود. به اين ترتيب اكنون يك زن 
با قد 163 سانتى متر بايد وزنى حدود 47 تا 50 كيلوگرم 
توانند  مى  جهان  زنان  از  5درصد  فقط  كه  باشد  داشته 
شكل  مانند  ديگر  فاكتورهاى  اگر  باشند.  اندام  اين  داراى 
ظاهر، قد بلند و ديگر موارد را هم در نظر بگيريم، فقط يك 

درصد از زنان جهان داراى اين ويژگى ها هستند.

تماشاى فيلم و سريال
را  زنان  معموال  مجالت  خواندن  و  تلويزيون  تماشاى 
افسرده مى كند، زيرا در آنها تصوير زنان زيبا با اندام 
الغر به وفور ديده مى شود. هرقدر تعداد بازيگران زيبا 
و خوش اندام در يك فيلم يا سريال بيشتر باشد، به همان 
مى  بيشتر  چهره  و  ظاهر  از  نارضايتى  احساس  اندازه 
هاى  عكس  حاوى  كه  مجالت  از  بسيارى  وجود  شود. 
مدل ها هستند در كلينيك هاى پزشكى به خصوص مطب 
هاى پزشكان متخصص تغذيه ممنوع شده است، زيرا اين 
بيشتر  مردم  ميان  در  را  منفى  احساسات  شدت  مجالت 

مى كند.

به اين داليل ممكن است خودتان را زشت ببينيد
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ازخوانى كوتاه زندگى نامدارترين معلم رياضى 
دوران ما

مردى گمشده 
در كتاب
مرتضي چيني فروش

در   1305 آذر  دوم  شهريارى»  «پرويز  استاد 
پدرش  آمد.  دنيا  به  كرمان  در  دهقانى  خانواده اى 
اربابى  زمين هاى  روى  كه  بود  دهقان زاده اى 
بود.  دهقان زاده  هم  مادرش  مى كرد،  كارگرى 
زندگى سختى داشتند. پدرش كارگر روزمزد بود 
به همين دليل روزگار كودكى و نوجوانى «پرويز» 
كوچك، برادرها و خواهرش به سختى گذشت. پس 

از مرگ پدر، مسووليت خانواده به  دوش مادرش 
(گلستان شهريارى) افتاد. خود استاد «شهريارى» 
«با  مى گويد:  مادرش  درباره  مصاحبه اى  در 
به  توانستيم  ما  همه  كه  را  واقعيت  اين  اينها،  همه 
و  روشن بينى  مديون  دهيم،  ادامه  خود  تحصيل 

فداكارى مادرمان هستيم.»
 بارها تاجرهايى از كرمان و بم براى دكان شاگردى 
دل  در  من  آمدند.  من  سراغ  به  خانه شاگردى  و 
راضى نبودم و مادرم هم در مقابل آنها مقاومت 
 مى كرد. او مى گفت: «تا جايى كه الزم است، جان 
مى كنم ولى اجازه نمى دهم بچه هايم درسشان را 
در  را  دبيرستان  سوم  تا  دبستان  از  كنند.»  رها 
مقدماتى  دانشسراى  وارد  بعد  و  گذراند  كرمان 
كسانى  براى  معموال  مقدماتى  دانشسراى  شد. 
مناسب بود كه در جست وجوى كار بودند، چون 
شغل آينده آنان (يعنى معلمى) تضمين شده بود. 
بخشنامه اى  مقدماتى  دانشسراى  آخر  سال  در 
امسال  دوم  و  اول  شاگردان  اينكه  بر  مبنى  آمد 
و سال هاى قبل دانشسراى مقدماتى مى توانند در 
سال 1324  در  نيز  او  دهند.  تحصيل  ادامه  تهران 
علوم  دانشكده  وارد  مصوبه،  اين  از  استفاده  با 
دانشگاه تهران شد و رشته رياضى را براى ادامه 
تحصيل انتخاب كرد.  در آن زمان در تمام ايران 
سال  آن  در  نداشت.  وجود  ديگرى  دانشگاه  هيچ 
از سرتاسر ايران، 13 نفر داوطلب رشته رياضى 
شدند. پس از آنكه دانشكده علوم را تمام كرد، از 
طرف وزارت فرهنگ (آموزش وپرورش فعلى) به 
و  بود  آموزگار  شيراز  در  سال  يك  رفت.  شيراز 
در سال 1333 به تهران برگشت و پس از مدتى، 
روزها  آن  كرد.  شروع  را  دبيرستان ها  در  كار 
وابسته  دبيرستان هاى  و  انديشه  دبيرستان  در 
مى داد.  آموزش  خوارزمى  فرهنگى  گروه  به 
كالس هاى  در  تهران،  دانشگاه  فنى  دانشكده  در 
اراك  در  و  معلم  تربيت  دانشگاه  شبانه  و  روزانه 
مى كرد.   تدريس  هم  اراك  علوم  عالى  مدرسه  در 
«شهريارى» در دوران پرتنش سياسى دهه 20 به 

مبارزه سياسى روى آورد. پس از 15 بهمن 1327 
و سوءقصد به جان «محمدرضا پهلوى» موجى از 
دستگيرى ها آغاز شد و «شهريارى» در فروردين 
1328 براى نخستين بار بازداشت شد و به زندان 
افتاد. وى پس از آن نيز بارها به زندان افتاد. زبان 
روسى را در زندان فراگرفت و كار ترجمه كتاب ها 
از زبان روسى را آغاز كرد. كتاب «تاريخ حساب 
تانون» را در زندان ترجمه كرد. يكى از نكات جالب 
زندگى استاد «شهريارى» آن بود كه هفت بار و به 
داليل مختلف زندانى شد. در سال 1328 به مدت 
نيم  و  يك سال  مدت  به   1332 سال  در  سه سال، 
شوراى  در  عضويت  علت  (به   1361 سال  در  و 

نويسندگان و هنرمندان) به مدت يك سال و نيم.
معلمى  عنوان  به  ابتدا  در  را  شهريارى»  «پرويز 
مى شناختند كه كتاب هاى رياضى ارزنده اى تاليف 
و  مهم  دبيرستان  چندين  آن  از  پس  اما  مى كند 
نمونه را در تهران تاسيس كرد. تاسيس دبيرستان 
خوارزمى (1339) مدرسه دخترانه مرجان (1340) 
كارهاى  از   (1353) اراك  علوم  عالى  مدرسه  و 
را  مرجان  مدرسه  بعدها  وى  اوست.  مشهور 
دبيرستان  و   (1350) مرجان  فرهنگى  گروه  به 
خوارزمى را به گروه فرهنگى خوارزمى بدل كرد 
برگزار  را  ايران  در  كنكور  كالس هاى  اولين  كه 

كردند.
«پرويز شهريارى» همواره به انتشارات و كارهاى 
پايان  تا  عالقه  اين  كه  داشت  عالقه  مطبوعاتى 
هم زمان   1342 سال  در  بود.  همراه  او  با  زندگى 
تهران،  دانشگاه  فنى  دانشكده  در  تدريس  با 
بعدها  كه  گذاشت  پايه  را  خوارزمى  انتشارات 
وى  شد.  كشور  انتشاراتى هاى  بهترين  از  يكى 
همچنين انتشارات توكا را در سال 1353 تاسيس 
از  يكى  شد.  فرزندش  پنجمين  نام  بعدها  كه  كرد 
سال هاى  در  استاد  دل مشغولى هاى  مهم ترين 
طوالنى، انتشار مجله هاى علمى و فرهنگى در مقام 
علمى»  «سخن  نشريه  مثال،  براى  بود.  سردبير 
شهريارى»  «پرويز  كه  شد  منتشر  سال 1341  از 

سردبير اين نشريه بود. استاد «پرويز شهريارى» 
درباره اين نشريه و سرنوشت آن مى نويسد: «اين 
نشريه هشت سال پياپى منتشر شد: در سال اول، 
 12 سال  هر  بعد،  سال  هفت  در  و  شماره  شش 
 1348 بهمن  از  اما  شماره.   90 هم  روى  شماره؛ 
وضعيت عوض شد. سازمان امنيت از او خواست 
مجله سخن علمى را به آنها (يعنى سازمان امنيت) 
به  بسيارى  مجله هاى  زمان  آن  (در  كند  واگذار 
منتشر  امنيت  سازمان  نظر  زير  و  شيوه  همين 
مى شد.) «شهريارى» نپذيرفت و به اين ترتيب عمر 
مجله در پايان سال هشتم به انتها رسيد. ماهنامه 
هفته نامه  انديشه،  ماهنامه  علمى،  سخن  علمى 
َوهومن، مجله آشتى با رياضيات، نشريه آشنايى 
چيستا  مجله  و  مردم  و  دانش  ماهنامه  دانش،  با 
شهريارى»  «پرويز  انتشاراتى  كارهاى  جمله  از 
شد.  بينايى  مشكل  دچار   51 سال  از  وى  است. 
زيادى  پزشكان  به  چشم  نارسايى  درمان  براى 
مراجعه كرد. حتى به واسطه دوستى كه در لندن 
به  اما  كرد،  مراجعه  هم  آنجا  پزشكان  به  داشت، 
اين  با  بايد  و  ندارد  درمان  بيمارى اش  گفتند  او 
مشكل بسازد. از آن به بعد روزبه روز بر ناراحتى 
شد  ناچار  هم  نهايت  در  مى شد.  اضافه  چشمش 
دليل،  همين  به  كند.  استفاده  ذره بين  و  عينك  از 
برايش  هم  مقاله  و  كتاب  ترجمه  و  تاليف  كار 
پايانى  سال هاى  در  او  بود.  شده  مشكل  بسيار 
مى ماند  منزل  در  بلكه  نمى كرد  تدريس  عمرش 
انتشار  كار  مى پرداخت.  تحقيقاتى  كارهاى  به  و 
تا  نيز  را  مردم»  و  «دانش   و  «چيستا»  مجله هاى 
بينايى  ضعف  و  سن  كهولت  به رغم  و  عمر  پايان 
در  سرانجام  شهريارى»  استاد «پرويز  داد.  ادامه 
روز  بامداد  دقيقه   4:30 ساعت  در  و  86سالگى 
جمعه 22 ارديبهشت 1391 به علت مشكل تنفسى 
گفت  بدرود  را  زندگى  تهران  جم  بيمارستان  در 
فيروزه  قصر  آرامگاه  در  روز  همان  عصر  در  و 
زرتشتيان واقع در شرق تهران، در حضور جمعى 

از دوستدارانش به خاك سپرده شد.
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ســــــالم 
و احوالپرسى در 
نقاط مختلف دنيا

اگر اهل گشت و گذار باشيد و به كشورهاى ديگر 
سفر كرده باشيد، حتما متوجه تفاوت فرهنگى در 
كشورهاى مختلف شده ايد. تفاوتى كه در زواياى 

نوع  از  شود؛  مى  ديده  مردم  زندگى  گوناگون 
گويش و پوشش گرفته تا شيوه رفتار و كردار.

كارهاى  در  تفاوت  و  تنوع  اين  كه  است  جالب 
ساده اى مانند سالم و احوالپرسى هم خودش را 
نشان مى دهد و بخوبى مى توان آداب اجتماعى 
مشاهده  آنجا  مردم  رفتار  نوع  در  را  منطقه  هر 
و  شده  پذيرفته  قوانينى  عنوان  به  كه  آدابى  كرد. 
گاه حتى نانوشته، از طرف جمع پذيرفته و اجرا 
مى شود.اين تفاوت آن گونه است كه گاهى شيوه 
معاشرت و رفتار مردم در كشورى خاص براى 
اهالى ساير مناطق عجيب و حتى غيرقابل قبول به 

نظر مى رسد.

روسيه؛ دست دادن هاى سفت و محكم
ها  روس  هاى  ويژگى  ترين  مشخص  از  يكى 
هيچ  بنابراين  است.  شان  خشك  و  سرد  روحيه 
وقت نبايد از يك فرد روس توقع داشته باشيد در 
اولين برخورد با گرمى و محبت شما را بپذيرد و 
هنگام مالقات روى لبش لبخندى دوستانه و گرم 
نقش ببندد.در روسيه معموال مردم هنگام مالقات 
با يكديگر چنان محكم دست مى دهند كه تصور 
هاى  انگشت  خواهند  مى  فشار  اين  با  شود  مى 
طرف مقابل را بشكنند! در تمام مدت دست دادن 
هم حتما بايد در چشم هم نگاه كنند تا نسبت به 
زمانى  البته  باشند  نكرده  احترامى  بى  مقابل  فرد 
كه يك مرد با يك زن دست مى دهد، مسلما بيشتر 
رعايت مى كند و چندان فشارى به دست هاى او 
وارد نخواهد كرد.در ضمن، روس ها باور دارند 
از  را  ها  دستكش  بايد  حتما  دادن  دست  هنگام 
دست تان در بياوريد و هر قدر هم كه هوا سرد و 

گزنده باشد، نبايد با دستكش دست بدهيد.

احترام  باالتر،  هاى  دست  كامبوج؛ 
بيشتر

اگر كسى در برابر شما دست هايش را در حالتى 
كه كف آنها را به هم چسبانده است، مقابل قفسه 
با  حتما  كنيد؟  مى  فكرى  چه  بگيرد،  اش  سينه 
است  كردن  دعا  حال  در  گوييد  مى  خودتان 
كامبوج  در  اگر  اما  دارد.  شما  از  درخواستى  يا 
باشيد، بايد بدانيد كه اين كار نشانه سالم كردن 
يكديگر  با  خواهند  مى  وقتى  كامبوج  است.مردم 
چنين  در  را  شان  بدن  كنند،  احوالپرسى  و  سالم 
وضعى قرار مى دهند. نكته جالب ديگر اين است 

نشان  باشد،  باالتر  فرد  هاى  دست  چه  هر  كه 
دهنده احترام بيشترى است كه او نسبت به طرف 
كامبوج  مردم  همين  كند.براى  مى  ابراز  مقابل 
را  دستشان  دادن،  سالم  هنگام  كنند  مى  سعى 

خيلى پايين نگيرند.

دست تكان دادن؛ سالم يا خداحافظ
به  دادن  تكان  دست  دنيا،  كشورهاى  بيشتر  در 
در  اما  است.  خداحافظى  يا  كردن  سالم  معناى 
نمايشى  بيشتر  كار  اين  آسيا  شرق  كشورهاى 
مانند  كشورها  بعضى  در  و  آيد  مى  حساب  به 
ژاپن يا آمريكاى التين به معناى «نه» يا به طور 

دست  هم  هندوستان  است.در  منفى  پاسخ  كلى 
تكان دادن به معناى اين است كه از طرف مقابل 
بخواهيم به طرف ما بيايد بنابراين مشخص است 
سنت  و  فرهنگ  از  آگاهى  بدون  را  كارى  اگر  كه 
كشورهاى ديگر انجام دهيم، گاه حتى ممكن است 
مقابل  طرف  به  اشتباه  به  بوده  منظورمان  آنچه 

منتقل شود و نتوانيم نظر خود را بيان كنيم.
اينها فقط گوشه اى از تفاوت هاى فرهنگى مردم 
و  سالم  يك  و  معاشرت  آداب  مورد  در  دنيا 
احوالپرسى ساده است. پس اگر قصد سفر داريد، 
اين  از  را  فرهنگى  هاى  اختالف  مفصل  داستان 

مجمل بخوانيد.

آلمان؛ بلند صحبت نكنيد
در  فرد  هاى  دست  كه  حالى  در  كردن  صحبت 
جيبش است، از نظر خيلى ها پسنديده نيست اما 
آلمانى ها اين كار را بشدت بد مى دانند و آن را 

بى احترامى بزرگى به حساب مى آورند.
ساير  از  بيشتر  كه  هستند  قانونمند  مردمى  آنها 
مردم دنيا براى خودشان قانون و مقررات دارند 
اين  اهالى  از  يكى  با  است  قرار  وقتى  بنابراين 
جمع  خيلى  حواستان  بايد  كنيد،  مالقات  كشور 
در  جويدن  آدامس  يا  كردن  صحبت  باشد.بلند 
هم  انتظار  و  نيست  خوبى  كار  آنها  نظر  از  جمع 
تلفن  آنها  خانه  به  ادارى  كار  براى  كسى  ندارند 

بزند؛ مگر در مواقع اضطرارى.

چينى ها؛ سالم كردن فقط با يك حركت
در چين هم مانند بسيارى ديگر از نقاط دنيا، دست 
دادن شيوه معمول و مرسوم مالقات هاست اما 
گاهى مردان چينى ترجيح مى دهند حركات سر را 
هم به دست دادن شان اضافه كنند. خانم ها هم 

معموال فقط با هم دست مى دهند.
سالم  فرصت  حتى  گاهى  پهناور  كشور  اين  در 
مى  ناچار  آنها  كه  است  محدود  چنان  هم  كردن 
كنند.اما  اكتفا  سر  دادن  حركت  به  فقط  شوند 
شويد،  مى  آشنا  چينى  گروه  يك  با  كه  هنگامى 
خوشامد  شما  به  زدن  دست  با  آنها  است  ممكن 
دست  آنها  با  هم  شما  رود  مى  انتظار  كه  بگويند 
بزنيد و جوابشان را بدهيد.خوب است بدانيد اگر 
با چينى ها مالقات مى كنيد، هميشه بايد آنها را 
با نام خانوادگى شان صدا بزنيد و تا زمانى كه 
خودشان از شما نخواسته اند، به هيچ وجه اسم 

به  روزى  اگر  نبريد.البته  كار  به  را  شان  كوچك 
شديد،  همصحبت  كسى  با  و  كرديد  سفر  چين 
يادتان باشد چينى ها اغلب خيلى رك و مستقيم 

حرف نمى زنند.

ايتاليا حركات بدن به جاى كالم
با  را  منظورشان  كه  اين  از  بيشتر  ها  ايتاليايى 
كلمات و جمالت بيان كنند، از زبان بدن كمك مى 
گيرند. آنها به نگاه چشم در چشم اهميت زيادى 
مى دهند و هنگام صحبت حتما بايد به صورتشان 
مى  وارد  ترى  بزرگ  فرد  كه  زمانى  كنيد.  نگاه 
شود، حتما بايد از جاى خود بلند شويد و به او 
احترام بگذاريد.همچنين هنگام ورود به ساختمان، 
نظر  از  ولى  بياورند  در  را  خود  كاله  بايد  مردها 

ايتاليايى ها در آوردن كفش كارى ناپسند است.

جلوى  صندلى  فقط  ها  استراليايى 
تاكسى

و  هستند  قولى  خوش  هاى  آدم  ها  استراليايى 
براى همين اگر قرار مالقاتى با آنها داشته باشيد 
حتما بايد حدود 15 دقيقه زودتر از ساعت تعيين 
غيراين  در  شويد؛  حاضر  مالقات  محل  در  شده 
صورت، آنها رفتار شما را بى احترامى به حساب 
سوار  بخواهند  آنها  اگر  ضمن  آورند.در  مى 
ماشين  جلوى  صندلى  در  حتما  شوند  تاكسى 
روى  تنهايى  به  كه  كسى  چون  نشست؛  خواهند 
صندلى عقب مى نشيند از نظر آنها آدمى مغرور 

است و با اين كار مى خواهد ژست بگيرد.

سنگاپور؛ آدامس جويدن ممنوع!
لمس  را  كسى  سر  نبايد  وقت  هيچ  سنگاپور  در 
كنيد؛ حتى بچه ها. در اين كشور قوانين خاصى 
تواند  مى  آنها  به  توجهى  بى  كه  دارد  وجود  هم 
مثال  كند،  ايجاد  فرد  براى  را  زيادى  مشكالت 
جويدن  يا  عمومى  هاى  مكان  در  كشيدن  سيگار 
آدامس ممنوع است.همچنين خوب است بدانيد در 
آب  خيابان  در  نبايد  شهروندى  هيچ  كشور  اين 
دهان بريزد؛ در غير اين صورت پليس حتما با او 

برخورد خواهد كرد.

فرانسه؛ خميازه نكشيد
خميازه كشيدن و خاراندن بدن و همچنين جويدن 
آدامس در محيط هاى عمومى در كشور فرانسه 
اين  ها  فرانسوى  و  نيست  شده  پذيرفته  اصال 
كشور  اين  در  دانند.  مى  ادبانه  بى  بسيار  را  كار 
مهمان  اگر  دنيا،  نقاط  از  ديگر  بسيارى  برخالف 
كسى شديد حتما بايد صبر كنيد تا ميزبان غذايش 

را شروع كند.

يونان؛ فريادهاى دوست داشتنى
آشنا  اگر  رسند،  مى  هم  به  وقتى  يونانى  مردان 
و صميمى نباشند فقط با يكديگر دست مى دهند 
چشم  دادن  دست  هنگام  كنند  مى  سعى  البته  و 
دوستان  اما  باشند.  داشته  مقابل  طرف  در چشم 
صميمى و اعضاى خانواده، شيوه ديگرى دارند؛ 
آنها وقتى همديگر را مى بينند به آرامى به پشت 
مى  آغوش  در  را  يكديگر  و  زنند  مى  ضربه  هم 
گيرند و با اين كار عالقه خود را به ديگرى نشان 
مى  فرق  ها  خانم  مورد  در  قضيه  دهند.اين  مى 
كند و آنها اغلب وقتى دوستى را مى بينند، گونه 
براى  ها  خانم  كه  زمانى  بوسند.  مى  را  همديگر 
دست  نيز  كنند  مى  مالقات  يكديگر  با  بار  اولين 

دادن تنها راه برقرارى ارتباط است.
در ضمن بايد بدانيد يونانى ها معموال با صداى 
كنند  مى  صحبت  زيادى  هيجان  با  و  بلند  بسيار 
و  عجيب  دنيا  نقاط  ديگر  مردم  براى  شايد  كه 
اشتباه  به  است  ممكن  گاهى  باشد.  غيرمعمول 
تصور شود كه آنها در حال فرياد كشيدن هستند 
كه  حالى  در  است،  داده  رخ  ميانشان  دعوايى  يا 
با  يونان  مردم  كردن  صحبت  معمول  شيوه  اين 
مى  صحبت  هم  با  كه  هنگامى  آنها  است.  يكديگر 
كنند ترجيح مى دهند نزديك به هم بايستند و حتى 
دور بودن از فرد گوينده را بى احترامى تلقى مى 

كنند.

سوئيس مراقب دست ها باشيد

سوئيسى ها هم قوانين جالبى دارند. آنها بيشتر 
از بقيه مردم دنيا به وقت شناسى اهميت مى دهند 
دير  شان  مهمانان  آيد  نمى  خوششان  اصال  و 
برسند.نكته جالب ديگر اين است كه هنگام صرف 
غذا در مالقات هاى رسمى بايد دست ها را روى 
ميز بگذاريد و نه روى پاهايتان؛ البته در تمام اين 
مدت هم بايد مراقب باشيد كه آرنج ها روى ميز 
حضور  در  ها  ناخن  كردن  مرتب  و  نباشد.كوتاه 
فردى ديگر نيز از نظر آنها كارى بى ادبانه است.

تونس؛ دست دادن هاى گرم و طوالنى
تونسى ها هنگامى كه يكديگر را مالقات مى كنند، 
به گرمى با هم دست مى دهند و البته مدت زمانى 
به نسبت طوالنى، اين كار را ادامه مى دهند. آنها با 
انجام چنين كارى مى خواهند محبت و صميميت 
ايجاد  مقابل  طرف  و  خودشان  بين  را  بيشترى 
كنند البته در صورتى كه فردى را اصال نشناسند 
دست  يك  كنند،  مالقات  او  با  بار  اولين  براى  يا 
دادن كوتاه يا تكان دادن سر هم كافى خواهد بود. 
خانم هاى تونسى هم وقتى به يكديگر مى رسند، 

همديگر را يك بار مى بوسند.

دست دادن هاى طوالنى
دست  هم  با  معموال  مردها  عربى  كشورهاى  در 
اما  گيرند  مى  آغوش  در  را  يكديگر  و  دهند  مى 
دست دادن عرب ها معموال طوالنى تر از اروپايى 
هاست ولى نه به محكمى دست دادن آنها. زن ها 
و مردها نيز به طور معمول در اجتماع تماسى با 

يكديگر ندارند و با هم دست نمى دهند.

هندوستان؛ تعظيم قبل از دست دادن
هندى ها وقتى به يكديگر مى رسند، در حالى كه 
كف دست هايشان را به هم چسبانده اند كمى خم 
مى شوند و سرشان را پايين مى آورند. اين كار 
معموال قبل از دست دادن در مالقات هاى رسمى 

انجام مى شود.
خانم هاى هندى معموال چندان تمايلى ندارند كه 
با مردها دست بدهند و به همين دليل فقط همان 

رسم ديرين را انجام مى دهند.
زمانى كه هندى ها با بزرگ ترها مالقات مى كنند 
ابتدا بايد با دست راست شان پاى فرد بزرگ تر 
را لمس كنند و پس از آن، دستشان را به قفسه 
سينه خود بزنند و بعد مى توانند كف دست ها را 

به هم بچسبانند و سالم كنند.
موضوع جالب توجه در هندوستان اين است كه 
آنها چندان تمايلى به در آغوش گرفتن يكديگر يا 

بوسيدن ندارند و از اين كار خوددارى مى كنند.

موزامبيك؛ دست زدن قبل از سالم
مردم موزامبيك به سالم كردن خيلى اهميت مى 
دهند. در اين كشور زمانى كه ديگران را مى بينيد 
و مدتى با آنها همراه هستيد، حتما بايد سالم و 
در  نشناسيد.  را  آنها  اگر  حتى  كنيد؛  احوالپرسى 
سالم  از  قبل  مردم  كشور  اين  مناطق  از  بعضى 
با  را  شان  دماغ  مرتبه  سه  دادن،  دست  و  كردن 
دست لمس مى كنند و پس از آن دستشان را به 

طرف فرد مقابل دراز خواهند كرد.
اگر  موزامبيك  در  كه  است  اين  توجه  قابل  نكته 
در  را  يكديگر  هاى  دست  كه  حالى  در  مرد  دو 
دست گرفته اند، در خيابان قدم بزنند و راه بروند 
اصال جاى تعجب ندارد و از نظر آنها كار عجيبى 
انجام نشده است. آنها با گرفتن دست يكديگر فقط 

محبت و صميميت شان را نشان مى دهند.

ژاپن؛ تعظيم به جاى دست دادن
با  مردم  كه  زمانى  تابان،  خورشيد  سرزمين  در 
يكديگر مالقات مى كنند يا هنگام خروج از منزل، 
تعظيم كردن را به دست دادن و در آغوش گرفتن 
بيشتر  هرقدر  هم  تعظيم  هنگام  دهند.  مى  ترجيح 
خم شوند و مدت بيشترى را در اين وضع بمانند، 

احترام بيشترى به فرد مقابل گذاشته اند.
البته با اين كه دست دادن در فرهنگ سنتى ژاپنى 
ساير  اهل  كه  كسانى  براى  ولى  ندارد  جايى  ها 
كشورها هستند يا در مالقات هاى رسمى و كارى 
معموال تعظيم كردن جاى خود را به دست دادن 

مى دهد.
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آنجلينا جولى چطور 
با سرطان جنگيد؟

نيويورك تايمز14 مى - ترجمه:مريم صدراالدبايى

گويا آنجلينا جولى بازيگر و كارگردان مشهور هالييود 

چند وقتى است كه براى رهايى از احتمال بااليى سرطان 
به دنبال راه حلى بوده است و باالخره آن را يافته است 
نوشته  ياداشتى  تايمز  نيويورك  روزنامه  در  امروز  او 

است و از مبارزه اش با اين بيمارى گفته است.
البته  سالگى   56 در  مرد  سرطان  بيمارى  از  ”مادرم 
اورا  و  ببيند  را  اش  نوه  اولين  تا  داشت  فرصت  اوآنقدر 
در آغوش بگيرد اما بقيه بچه هاى من هرگز اين شانس 
را نداشتند تا او را ببينند و بدانند كه تا چه حد او دوست 

داشتنى و جذاب بود.
ما اغلب در مورد نحوه مادر بودن مادرمان صحبت مى 
كنيم و خيلى وقت ها من خودم را در تالش براى توضيح 
بيمارى كه او را از ما گرفت براى بچه ها مى بينم و آن 
ها راجع به اين كه ممكن است چنين اتفاقى براى من هم 
بيافتد مى پرسند و من هميشه مى گويم كه جاى براى 
نگرانى نيست اما اين واقعيت است ؛من ژن پر خطرى به 
نام BRCA1 دارم كه به طرز باورنكردنى خطر ابتال من 

به سرطان سينه و تخمدان را افزايش مى دهد .
دكتر من تشخيص داده است كه من 87 درصد براى ابتال 
به سرطان سينه و تا 50 درصد براى سرطان تخمدان 

ريسك دارم.
مى  زنى  هر  براى  سرطان  به  ابتال  ريسك  كه  اگرچه 
تواند متفاوت باشد وتنها بخشى از سرطان سنه ارثى و 
نتيجه يك جهش در ژن به ارث برده شده است و بطور 
متوسط ژن bracal تا 65 درصدريسك ابتال به سرطان 
زندگى  واقعيت  اين  كه  پذيرفتم  اول  برد.  مى  باال  را 
امكان  توانم  مى  كه  جاى  تا  گرفتم  تصميم  و  است  من 
ابتال به اين بيمارى را پايين بياورم و به همين دليل به 
سراغ ماستكتومى پيشرفته رفتم اول به سراغ مبارزه با 
سرطان سينه رفتم چرا كه امكان ابتالى من به سرطان 
سينه بيشتر از سرطان تخمدان بود و عمل جراحى هم 
پيچيده تر است . در روز 27 آپريل من درمان دارويى 
مدت  اين  در  رساندم  پايان  به  را  ماستكتومى  ماهه  سه 
من توانستم كه اين موضوع را پنهان نگه دارم تا به كارم 
كه  چرا  نويسم  مى  اش  درباره  االن  نزند.اما  اى  لطمه 
اميدوارم تا زنان ديگر هم بتوانند از تجربه هاى مفيد من 
تواند  مى  كه  است  اى  كلمه  هنوز  سرطان  كنند  استفاده 
حس  يك  توليد  و  بريزد  مردم  دلهاى  درون  به  را  ترس 
آغاز  فوريه   2 از  من  درمانى  كند.پروسه  ناتوانى  عميق 
شد و دو هفته بعد من يك جراحى وسيع داشتم،جراحى 
كه در آن بافت سينه ام برداشته شد ويك پركننده جاى 
آن قرار داده شداين جراحى 8 ساعت طول مى كشد و 

وقتى به هوش مى آييد حس فيلم هاى علمى و تخيلى را 
داريد اماچندين روز بعد از جراحى مى توانيد به زندگى 

عادى برگرديد.
نه هفته بعد آخرين جراحى هم با پركردن سينه با ايمپلنت 
به پايان رسيد پيشرفت هاى بسيارى در اين روش در 

چند سال گذشته وجود داشته و نتيجه عالى بود،
زنان  ديگر  به  تجربيات  اين  نوشتن  با  خواستم  مى  من 
تصميم  ماستكتومى  عمل  انجام  براى  تصميم  بگوييم 
گرفتم  تصميمى  چنين  كه  اين  از  من  اما  نيست  راحتى 

بسيار خوشحالم احتمال ابتال من به سرطان سينه از 87 
درصد به 5 درصد رسيده است و حاال مى توانم به بچه 
هايم بگوييم كه ديگر الزم نيست وحشت از دست دادن 

من به دليل ابتال به سرطان سينه را داشته باشند
كه  بينند  نمى  چيزى  آنها  كه  است  بخش  اطمينان  اين 
زخم  جاى  فقط  ها  آن  باشد  كننده  ناراحت  برايشان 
كوچكى مى بينند و مادر همان مادرى است كه هميشه 
بوده است و آن ها مى دانند كه من دوستشان دارم و هر 
كارى بتوانم انجام مى دهم تازنده بمانم و زمان بيشترى 

با آن ها باشم .
كم  ام  زنانگى  از  بخشى  كه  كنم  نمى  احساس  حتى  من 
انتخاب  كه  چرا  ام  شده  قدرتمند  كنم  مى  احساس  شده 
شجاعانه اى داشتم كه به هيچ وجه زنانگى مرا كم نكرده 
است . و البته خوشبختانه من همراهى مثل برد پيت دارم 
كه هميشه حمايتم كرده است. برد در تمام مدت درمان 
و لحظات جراحى كنار من بود ما مى دانستيم كه اين كار 
درستى است كه براى خانواده انجام مى دهيم و البته اين 

تجربه ما را بهم نزديكتر كرد .
اميدوارم  خواند  مى  را  متن  اين  كه  زنى  هر  براى  من 
شما  كه  بدانيد  تا  كند  كمك  شما  به  بتواند  متن  اين  كه 
اين  به  را  زنان  تمام  خواهم  مى  من  كنيد.  انتخاب  بايد 
امكان  با  اى  خانواده  اگر  خصوص  به  كنم  كارتشويق 
دنبال  به  داريد  تخمدان  و  سينه  سرطان  به  باال  ابتال 
توانند  مى  كه  وكارشناسانى  باشيد  پزشكى  و  اطالعات 
شما را كمك كنند، تا بتوانيدانتخاب آگاهانه داشته باشيد.

بر  كشد  مى  سال  هر  در  را  زن   458000 سينه  سرطان 
اساس گزارش سازمان جهانى بهداشت در كشورهاى با 
درآمد هاى پايين و متوسط تعداد بيشتر است چرا كه در 
آزمايش  به  توانيد  مى  بيشتر  زنان  پيشرفته  كشورهاى 
دسترسى  بخش  نجات  پيشگيرانه  درمان  به  و  ژنتيكى 
داشته باشند در جاى كه ما زندگى مى كنيم هزينه تست 
ژن بركا 1 و بركا2 بيشتر از 3000 دالر است كه البته 

زنان زيادى نمى توانند آن را پرداخت كنند.
كه  چرا  نكنم  پنهان  را  داستانم  تا  گرفتم  تصميم  هم  من 
زنان بسيارى هستند كه زير سايه ترسناك سرطان به 
آن  كه  است  اين  من  اميد  و  دهند  مى  ادامه  زندگيشان 
ريسك  اگر  و  بدهند  ژنتيكى  هاى  تست  بتوانند  هم  ها 
باالى براى ابتال به سرطان داشتند بدانند كه مى توانند 
و  است  مبارزه  از  پر  كنند،زندگى  انتخاب  خوبى  گزينه 
نبايد از بعضى از آن ها ما رابترسانند چراكه مى توانيم 

كنترلشان كنيم .“

آموزش تغذيه 
درست به بچـه ها 

 
فاطمه مهدى پور 

 
زيادى  توجه  مادرها  و  پدر  روزها  اين 
آنها  و  مى دهند  نشان  بچه ها  آموزش  به 
زبان  كالس  از  مختلفى  كالس هاى  در  را 
غيره  و  نقاشى  و  ژيمناستيك  تا  گرفته 
ثبت نام مى كنند. اما در اين ميان توجهى 

تغذيه  داشتن  و  خوردن  غذا  كه  ندارند 
به  بايد  يعنى  است.  آموختنى  نيز  سالم 
بچه ها ياد دهيم تغذيه چيست و چه نقشى 
در سالمتى بدن دارد. در اينجا چند ترفند 
ارائه مى دهيم كه لذت غذا خوردن و توجه 
به بدن و سالمتى را به بچه ها ياد مى دهد. 

با ما همراه باشيد.

كوچولوها را به خريد ببريد
دست  نيست  راحتى  كار  كه  مى دانيم 
به  و  بگيريد  را  وروجك ها  اين  از  يكى 
بكنيد.  را  سعى تان  بايد  اما  ببريد.  خريد 
ماهى  بدانند  بايد  اول  همان  از  بچه ها 
چه؟  يعنى  ارگانيك  ميوه  چيست؟  تازه 
غذايى  مواد  با  محلى  غذايى  مواد  فرق 
صنعتى چيست؟ و كلى اطالعات ديگر كه 
در اين رفت و آمدها و خريدها به مرور 
در ذهن بچه ها رسوب مى كند. زمانى كه 
بين  يا  بار  تره  و  ميوه  بازار  در  بچه ها 
مى زنند  قدم  سوپرماركت ها  قفسه هاى 
آشنا  غذايى  ماده  كلى  با  اينكه  بر  عالوه 
مى شوند بلكه اولين درس هاى مربوط به 
زمانى  مى گيرند.  ياد  هم  را  سالم  تغذيه 
سبد  حمل  در  شما  به  مى كنند  اصرار  كه 
خريد كمك كنند و با دست هاى كوچكشان 
خواص  كم كم  مى ريزند  پاكت  داخل  ميوه 
مى گيرند.  ياد  هم  را  سبزيجات  و  ميوه ها 
غذايى  مواد  انتخاب  و  خريد  زمان  از 
استفاده كنيد و ميوه هاى فصل را معرفى 
مورد  در  ساده اى  توضيحات  كنيد. 
را  مساله  بدهيد.  غذايى  مواد  خواص 
كوتاه  توضيحات  همان  اما  نكنيد  پيچيده 
اختيار  در  زيادى  اطالعات  شما  ساده  و 

آنها قرار مى دهد.

ورود به آشپزخانه
دارند  حق  منزل  در  بچه ها  از  خيلى 
به  شدن  وارد  اال  دهند  انجام  كارى  هر 
براى  را  آشپزخانه  به  ورود  آشپزخانه! 
دارند  دوست  بچه ها  نكنيد.  قدغن  بچه ها 
بشكنند،  بگيرند،  اندازه  بدهند،  ورز  خمير 
دارند  دوست  آنها  بپاشند.  و  بريزند 
اولش  كه  است  درست  كنند.  آشپزى 
خرابكارى و بريز و بشكن است اما آنها 
را از كسب اين لذت محروم نكنيد. به آنها 

كنند  كمكتان  پختن  غذا  در  تا  كنيد  كمك 
براى  ساده اى  غذاى  دارند  دوست  اگر  يا 
كل خانواده تهيه كنند. مى دانيم كه بچه ها 
ميدان  به  تبديل  را  نازنينتان  آشپزخانه 
كه  كارهاست  اين  با  اما  مى كنند  جنگ 
مواد  و  تغذيه  به  آنها  عالقه  و  كنجكاوى 
اين  آن  حسن  مى شود.  تحريك  غذايى 
بچه ها  دنبال  دست  به  غذا  ديگر  كه  است 
نمى دويد و قسم و آيه نمى آوريد كه كمى 

غذا بخورند.

تنوع ايجاد كنيد
بچه ها  بشقاب  محتويات  يكنواختى 

درست  تغذيه  يادگيرى  مانع  جدى ترين 
ايجاد  و  متنوع  غذايى  مواد  انتخاب  است. 
تنوع غذايى نقش مهمى در آموزش تغذيه 
است.  جديد  مزه هاى  تست  و  درست 
لزومى ندارد يك غذاى جديد درست كنيد 
بخورد.  را  آن  همه  تا  كنيد  وادار  را  او  و 
به او پيشنهاد دهيد كه آن را بچشد و نظر 
مواد  تدريج  به  مى توانيد  اين گونه  بدهد. 
وفق  او  ذائقه  با  را  متنوع  و  جديد  غذايى 
تغذيه  گام  اولين  ترتيب  اين  به  و  دهيد 

سالم و متنوع را برداريد.

نوشابه و شيرينى جات به اندازه
دنياى  از  بخشى  نوشابه  و  شيرينى جات 
قبيل  اين  عاشق  بچه ها  است.  كودكانه 
شيرين  نوشيدنى هاى  و  خوراكى ها 
اين  كودكى  ابتداى  همان  از  اما  هستند. 
اختيار  در  آزادانه  را  خوراكى ها  قبيل 
همراه  مثال  عنوان  به  ندهيد.  قرار  آنها 
غذا نوشابه يا شربت به بچه ها ندهيد. تا 
آب  دهيد  عادت  را  او  مى توانيد  كه  جايى 
بنوشد. خوردن مداوم آب نبات و كيك و 
غيره جزو عادت هاى بد غذايى هستند كه 
و  مى زنند  هم  به  را  بچه ها  غذايى  تعادل 
آنها را بد عادت مى كنند. خوردن نوشابه 
و شيرينى جات بايد در موارد خاص مانند 

جشن تولد و مهمانى ها باشد.

قانون 4 وعده غذايى
اين يك قانون اساسى است. تا زمانى كه 
نوجوانى  سن  به  و  شوند  بزرگ  بچه ها 
با  بدنشان  بيولوژيكى  نيازهاى  برسند 
چهار وعده در روز تأمين مى شود: يعنى 
صبحانه، ناهار، عصرانه و شام.بر حسب 
سبك زندگى و عادت هاى غذايى خانواده 
در  غذايى تان  وعده هاى  كه  كنيد  سعى 
ساعات ثابت و منظم ميل كنيد. حواستان 
به ميزان غذايى كه براى بچه ها مى خورند 
باشد. جلوى پرخورى آنها را بگيريد. اگر 
شام  اگر  نكنيد.  اصرار  نيستند  گرسنه 
اما  نكنيد.  سرزنش  را  او  مى خورد  كمى 
زيادى  و  كامل  صبحانه  حتمًا  كنيد  سعى 

بخورد.
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كاهش بيمارى پاركينسون 
با خوردن فلفل

خوردن  كه  مى دهد  نشان  جديد  تحقيق  يك  نتايج 
بيمارى  توسعه  مى تواند  هفته  در  دوبار  فلفل 
پاركينسون را تا يك سوم كاهش دهد. دانشمندان 
غذاهايى  كه  افرادى  رسيده اند  نتيجه  اين  به 
نيكوتين  خوردنى  شكل  حاوى  كه  مى خوردند 
حمايت  پاركينسون  مقابل  در  تاحدى  است 
مى شوند.گوجه فرنگى، سيب زمينى و بادمجان از 
جمله غذاهاى حاوى نيكوتين به شمار مى رود.اين 
تحقيق همچنين مهر تاييد بر شواهد قبلى بود كه 
نسبت  دخانيات  استعمال  به  را  پاركينسون  خطر 
داده بود.اين درحالى است كه كارشناسان هشدار 
اين  در  متشكله  مواد  ساير  است  ممكن  كه  دادند 
تاثيرگذار  تحقيق  اين  نتايج  در  خوردنى ها  نوع 
بيمارى  كه  اينجاست  اصلى  مساله  اما  اند،  بوده 
سيگار  يا  كه  مى كند  مبتال  را  افرادى  پاركينسون 
مى كشند يا غذاهاى خاصى مصرف مى كنند. دكتر 
در  واشنگتن  دانشگاه  از  نيلسن  سيرلز  سوزان 
سياتل گفت  كه تحقيقات ما در مرحله اول نيكوتين 
را  پاركينسون  بيمارى  پيشرفت  خطر  و  غذايى 
كه  بسيارى  تحقيقات  مثل  كرد.درست  بررسى 
نشان مى دهند استفاده از تنباكو خطر پاركينسون 
كه  مى دهد  نشان  تحقيق  اين  مى دهد،  كاهش  را 
نيكوتين يا شايد يك ماده شيميايى ديگر در فلفل 
حفاظتى  خاصيت  پاركينسون  مقابل  در  تنباكو  و 
سالنامه  مجله  در  آن  نتايج  كه  تحقيق  دارد.اين 
كه  بيمارى   490 از  شده  منتشر  شناسى  عصب 
آنها  پاركينسون  بيمارى  تازگى  به  پزشكان 
آنها  تغذيه اى  عادات  درباره  شده  داده  تشخيص 
پرسيد.همچنين  پرسشهايى  تنباكو  از  استفاده  و 
شرايط  هيچ  از  كه  نفرى   644 تحقيقات  اين  در 
كرده  شركت  نيز  نمى بردند  رنج  عصب شناختى 
خطر  بر  كلى  به طور  سبزيجات  مصرف  بودند. 
ابتالى  احتمال  نيست.  تاثيرگذار  پاركينسون 
بادمجانيان  خانواده  از  سبزيجاتى  كه  افرادى 
خوردنى ها  نوع  اين  است،  كم  مى كنند  مصرف 
ماده  همان  است،  نيكوتين  اندكى  ميزان  شامل 
استفاده  سيگار  در  كه  اعتيادآورى  شيميايى 
بادمجان،  شامل  بادمجانيان  خانواده  مى شود. 
سيب زمينى، فلفل دلمه اى و گوجه فرنگى مى شود.

سايرين  از  فلفلها  خانواده هاى  براى  روند  اين 
تنباكو  از  نوع  هيچ  به  كه  افرادى  بود.  بيشتر 
استفاده نمى كردند دست كم دوبار در هفته فلفل 
مى خوردند تا 30درصد كمتر به پاركينسون مبتال 
نيكوتين  كه  مى دهد  نشان  شواهد  مى شود.اگرچه 
تاكنون  تيم  اين  اما  باشد،  تحقيق  اين  فعال  ماده 
شيميايى  ماده  يك  شايد  كه  است  نكرده  تكذيب 
چنين  و  دارد  را  تنباكو  تاثيرات  همان  كه  باشد 
اين  از  يكى  مى كند.  ايجاد  بيماران  در  را  تاثيرى 
خاصيت هاى  داراى  كه  بود  آناتابين  احتماالت 
ضدالتهابى است. نكته اى كه بايد مورد توجه قرار 
گيرد اين است كه افرادى كه سيگار مى كشند كمتر 
دچار اين بيمارى مى شوند، حتى افرادى كه دود 
سيگار استنشاق مى كنند نيز در مقابل اين بيمارى 
است  درحالى  هستند.اين  شده  محافظت  نوعى  به 
بريتانيا  پاركينسون  خيريه  بنياد  از  بيل  كريل  كه 
اتخاذ  براى  هنوز  تحقيق  اين  كه  داشت  اظهار 
است.ميزان  كوچك  بسيار  انضمامى  نتيجه هاى 
شرايط  به  بسته  مى تواند  سبزيجات  در  نيكوتين 
متغير  پز  و  پخت  شيوه هاى  و  درو  انبار،  رشد، 
وضعيت  در  لرزش  همان  باشد.پاركينسون 
استراحت است كه شيوع آن بيشتر در سنين پيرى 
است اما در جوانان هم ديده مى شود و شيوع آن 
درصد  يعنى  است  يكسان  دنيا  مناطق  تمام  در 
فرق  چندان  منطقه  در  تغيير  با  بيمارى  شيوع 
نمى كند.بطور كلى اين بيمارى بر اثر از بين رفتن 
دوپامين  نام  به  ماده اى  كننده  ترشح  سلول هاى 
مى دهد.  رخ  است)  عصبى  دهنده  انتقال  يك  (كه 
فيزيوتراپى  و  كاردرمانى  نقش  كه  مى شود  گفته 
در اين زمينه بسيار زياد است زيرا مانع پيشرفت 

بيمارى و محدوديت عملكرد مى  شود.

راه هـــاى 
افزايش اشتها 

 
ندا احمدلو 

 
هويج،  مانند  مختلفى  رنگى  سبزى هاى  افزودن 
قارچ  و  سبز  لوبيا  نخودفرنگى،  بروكلى،  ذرت، 
به بشقاب غذا مى تواند اشتهاى شما را دوچندان 
بچه ها  به خصوص  بدغذا  افراد  از  برخى  كند. 
ندارند  بخارپز  سبزى هاى  مصرف  به  تمايلى 
سبزى ها  از  گروهى  مى توان  دليل  همين  به 
يا  قارچ  فلفل  دلمه اى،  گوجه فرنگى،  هويج،  مانند 
بروكلى را به جاى بخارپز كردن با رنده درشت 
سس  كمى آب ليمو،  با  و  رنده  خام  صورت  به 

كرد  طعم دار  را  آن ها  نمك  و  خردل  يا  مايونز 
و در كنار بشقاب غذا قرار داد. سبزى هاى ديگر 
مى توان  هم  را  نخودفرنگى  و  لوبيا  ذرت،  مانند 
نمك  و  زيتون  روغن  با  طعمشان  بهبود  براى 
پخت و با سس خردل طعم دارشان كرد تا اشتها 
از  يكى  راه،  اين  شود.  تحريك  پيش  از  بيش 
راه هاى پيشنهادى براى افزايش اشتهاست. البته 
10 راه ديگر هم براى افزايش اشتها وجود دارد 

كه با آن ها آشنا مى شويم.

راه هاى  از  نشويد:يكى  غافل  مركبات  آب  از 
به  مركبات  انواع  آب  گنجاندن  اشتها،  افزايش 
عنوان نوشيدنى همراه وعده هاى اصلى غذاست. 
ويتامين ها  از  مختلفى  انواع  حاوى  مركبات 
هستند.  اسيدفوليك  و   C ويتامين  جمله  از 
افزايش دهنده  تركيب هاى  از  يكى  اسيدفوليك 
براى  مى توانيد  شما  توصيف  اين  با  اشتهاست. 
يك  بدغذايتان،  فرزند  يا  خود  اشتهاى  افزايش 
ليمو،  گريپ فروت،  نارنگى،  پرتقال،  آب  ليوان 
كنار  را  خنك  آب ليموى  شربت  حتى  يا  شيرين 
بشقاب غذا بگذاريد و كمى از آن را قبل و كمى از 
كالرى  اينكه  كنيد.ضمن  ميل  غذا  بين  هم  را  آن 
طبيعى  آب ميوه هاى  مصرف  طريق  از  دريافتى 
افراد  وزن  افزايش  روند  به  مى تواند  تازه  و 
تيره  سبز  برگ  سبزى هاى  كند.  كمك  هم  الغر 
عدس،  نخود،  لوبيا،  بروكلى،  و  اسفناج  مانند 
جزو  هم  مارچوبه  و  باميه  هويج،  تازه،  كرفس 
اسيدفوليك  دريافت  طبيعى  منابع  بزرگ ترين 
اصلى  غذاى  كنار  در  آن ها  گنجاندن  كه  هستند 

مى تواند باعث افزايش اشتها شود.

آب  حاوى  كرفس  دريابيد:  را  كرفس  ساالد 
فراوانى است و مصرف آن عالوه بر پيشگيرى 

باال  هم  را  افراد  اشتهاى  مى تواند  يبوست،  از 
مى تواند  تازه  و  خام  كرفس  طعم  و  عطر  ببرد. 
اشتهاى  و  باشد  بويايى  سيستم  محرك  بهترين 
مفصل  غذاى  يك  خوردن  براى  هم  را  افراد 
براى  مى توانيد  شما  نتيجه  در  بدهد.  افزايش 
افزايش اشتها، ساالد كرفس را در كنار برخى از 
وعده هاى غذايى تان داشته باشيد. ساالد كرفس 
را مى توان با تركيبى از كرفس تازه و خردشده، 
هويج بخارپز نگينى، نخودفرنگى، ذرت بخارپز، 
و  هسته  بدون  سياه  زيتون  ساطورى،  جعفرى 
قارچ بخارپز تهيه و آن را با آب ليموى تازه يا 

سركه بالزاميك و روغن زيتون طعم دار كرد.

افزايش  راه هاى  از  بخوريد:يكى  تلخ  شكالت 
عنصر  حاوى  غذايى  مواد  گنجاندن  اشتها، 
شكالت  و  است  روزانه  غذايى  برنامه  در  روى 
حاوى  خوراكى هاى  جزو  كاكائو  پودر  و  تلخ 
باال  بر  عالوه  آن ها  مصرف  كه  هستند  روى 

الغر  افراد  در  وزن گيرى  باعث  اشتها،  بردن 
شكالت  ليوان  يك  مى توانيد  شما  مى شود.  هم 
ميان وعده  عنوان  به  را  شيركاكائو  يا  گرم  تلخ 
صبح يا عصرتان انتخاب كنيد تا اشتهايتان براى 
خوردن ناهار و شام بيشتر شود. تخمه كدو و 
هندوانه، بادام، بادام زمينى، نخودفرنگى، شير و 
سينه مرغ هم از ديگر منابع دريافت عنصر روى 
يا همان زينك هستند. به همين دليل اضافه كردن 
كمى تخمه كدو يا هندوانه به ساالد فصل مى تواند 
اشتهاى شما را براى خوردن غذا دوچندان كند.

كنيد:پروتئين هاى  مصرف  حيوانى  پروتئين هاى 
پنير،  شير،  جگر،  مرغ،  گوشت  مانند  حيوانى 
هستند.   B  12 ويتامين  حاوى  ماست  و  ماهى 
ويتامين هاى  مهم ترين  از  يكى  ويتامين  اين 
افزايش دهنده اشتهاست. به همين دليل به افراد 
مرتبه  يك  روزى  حداقل  مى شود  توصيه  بدغذا 
پروتئين حيوانى را در برنامه غذايى شان داشته 
گريل،  بخارپز،  اگر  حيوانى  پروتئين هاى  باشند. 
تنورى يا سرخ شده باشند، بيشتر باعث افزايش 
اشتها و ايجاد تمايل براى مصرف غذاى بيشتر 

مى شوند.

برنج سرخ شده بخوريد: يك راه افزايش اشتها و 
لذت بردن از غذا خوردن، تغيير شيوه پخت وپز 
و ايجاد طعم هاى جديد در برنامه غذايى خانواده 
يا  دم كرده  برنج  خوردن  به  عادت  اگر  است. 
را  عادتتان  امروز  از  است  بهتر  داريد،  آبكش 
هم  را  (ته چين)  سرخ شده  برنج  و  دهيد  تغيير 
بايد  شده،  سرخ  برنج  تهيه  براى  كنيد.  امتحان 
ابتدا برنج را تا حد نرم شدن در آب بجوشانيد. 
و  كمى نمك  و  تخم مرغ  زرده  با  را  آن  سپس 
با  را  ماهيتابه  كف  حاال  كنيد.  طعم دار  زعفران 
روغن چرب كنيد و برنج را در آن سرخ كنيد. به 

جاى زرده تخم مرغ مى توان از جعفرى، گشنيز 
يا حتى اسفناج هم براى طعم دار كردن برنجى كه 

قرار است سرخ شود، استفاده كنيد.

غذاهاى  بزنيد:انواع  گلپر  و  آب ليمو  گوشت  به 
گوشتى مانند مرغ، ماهى يا حتى گوشت قرمز را 
با آب ليموى تازه، سركه بالزاميك يا گلپر همراه 
طعم دار  زيتون  كمى روغن  و  سياه  فلفل  نمك، 
طعم  كنيد.  سرخ  يا  كمى بخارپز  را  آن ها  سپس 
منحصر به فرد غذاهاى گوشتى كه با اين روش 
را  بدغذايى  آدم  هر  مى شوند،  پخته  و  طعم دار 
هم  را  اشتهايش  و  مى كشاند  غذا  ميز  سمت  به 

دوچندان مى كند.

آرايش  و  كنيد:سفره آرايى  آرايش  را  غذايتان 
افزايش  راه هاى  بهترين  از  يكى  غذا  بشقاب 
و  غذا  آرايش  مدل  چند  نيست  بد  اشتهاست. 
سرو  هنگام  را  آن ها  و  بگيريد  ياد  را  غذا  ميز 

بهترين  ببنديد.  كار  به  غذايى  اصلى  وعده هاى 
راه آرايش غذا، قرار دادن آن در بشقابى بزرگ، 
سبزى هاى  انواع  با  آن  كردن  تزيين  و  سفيد 
وقتى  است.  مختلف  سس هاى  و  رنگى  بخارپز 
بشقاب غذا بزرگ باشد، حجم غذاى داخل آن كم 
به نظر مى رسد و افراد كوچك و بزرگ، تمايل 

بيشترى به خوردن تمام غذايشان پيدا مى كنند.

پنير پيتزا را فراموش نكنيد:استفاده از پنير پيتزا 
بر  عالوه  ساندويچى،  و  نانى  غذاهاى  انواع  در 
افزايش  باعث  مى تواند  آن ها  كردن  خوش طعم 
پيتزا  پنير  مصرف  بشود.  هم  شما  اشتهاى 
مى تواند افزايش دريافت كالرى را هم براى افراد 
الغر و بچه ها در پى داشته باشد. اگر پنير پيتزا 
را با كنجد مخلوط كنيد، طعم آن را مطلوب تر و 

ظاهر غذايتان را هم زيباتر خواهيد كرد.

ظرف هاى غذايتان را رنگى كنيد:اگر شناختى از 
روان شناسى رنگ ها داشته باشيد، حتمًا مى دانيد 
كه رنگ هاى گرم و زنده مانند نارنجى، ارغوانى، 
قرمز و زرد تيره مى توانند باعث افزايش اشتها 
افراد  براى  مى توانيد  شما  حساب  اين  با  شوند. 
بدغذا يا كم اشتها ظرف هايى رنگى روى ميز غذا 
تا  گرفته  خودشان  ليوان  و  بشقاب  از  بگذاريد؛ 

ديس غذا و پارچ آب!

از چاشنى ها كمك بگيريد: انواع سس ها، ادويه ها، 
غذايى  چاشنى هاى  جزو  شورها  و  ترشى ها 
غذا  همراه  آن ها  مصرف  كه  مى شوند  محسوب 
مى تواند افزايش اشتها را به دنبال داشته باشد. 
پودر  سياه،  فلفل  ليمو،  پودر  مانند  ادويه هايى 
آويشن و ريحان بنفش هم مى توانند عطر و طعم 
ساالدها و غذاهاى سرد را فوق العاده متفاوت و 

مطلوب كنند و باعث افزايش اشتها شوند.
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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, A3 رستوران، كافى شاپ، سوپر ماركت، كليه مغازه هاى
و هر نوع مغازه كه شما به دنبال آن مى گرديد، موجود است.

قبل از خريد ملك تجارى و يا شراكت در هر نوع كسب و كار 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   4 و  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

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

يك كارگاه آهنگرى مجهز به همه 
ماشين االت براى فروش

07710677819
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بررسى راى پرونده بزرگ تبانى تاريخ فوتبال 
ايران 

آيا عدالت 
اجرا شد؟

كرده  تباني  كه  تيمي  سقوط  با 
كه  تيم هايي  شدن  جايگزين  و 
درگير  تباني  پرونده  با  خود 
به رغم  مي رسد  نظر  به  شده اند 
محكم كميته  نسبتا  احكام 
اول  دسته  در  عدالت  انضباطي 
اگر  شايد  است.  نشده  رعايت 
صنعتي  استقالل  مثل  تيم هايي 
مجازات هاي  با  هم  پاس  و 
مي شدند،  مواجه  سنگين تري 
مي توانست  انضباطي  كميته 
به شكل جدي تري زنگ خطر را 
براي متخلفان به صدا دربياورد 
و عدالت را در دسته اول فوتبال 

ايران جاري كند
 سرانجام بعد از چند هفته گمانه زني درباره راي 
روز  شامگاه  اول،  دسته  ليگ  در  تباني  پرونده 
دوشنبه از سوي كميته انضباطي احكامي صادر 
بود.  بي سابقه  تقريبا  ما  فوتبال  تاريخ  در  كه  شد 
سنگين  احكامي  در  فدراسيون  انضباطي  كميته 
را  آنها  و  اعالم  متخلف  عنوان  به  را  نفر   42 نام 
به عدم حضور در فوتبال و جريمه نقدي محكوم 
نام  به  اشاره  حكم،  اين  انگيز  تعجب  كرد.موارد 
فرازكمالوند،  مثل  سرشناسي  مربيان  و  بازيكنان 
و  عليزاده  علي  رضايي،  شيث  دست نشان،  نادر 
فوتبال  مديران  پاي  البته  و  بود  باقري نيا  مجيد 
را نيز به ميان كشيده است.نكته مهم، متهم شدن 
ليگ  دوم  گروه  مدعي  تيم هاي  و  مربيان  اكثريت 
دسته اول است كه با صعود شهرداري تبريز به 
پايان رسيد. در شرايط جديد شهرداري تبريز به 
ليگ دسته اول سقوط كرده و جالب اينكه تيم هايي 
ليگ  به  صعود  شانس  تيم  اين  سقوط  از  پس  كه 
برتر و راهيابي به پلي آف را پيدا كرده اند، جملگي 
به تباني آلوده شده اند.البته تيم هاي پاس، استقالل 
به  ارتكاب  وجود  با  ياسوج  شهرداري  و  صنعتي 
تباني محروم نيستند و در اين بين گفته مي شود 
استقالل صنعتي به جاي شهرداري به ليگ برتر 
صعود مي كند.البته زماني اين احكام رنگ واقعيت 
به خود مي گيرد كه كميته استيناف آراي صادره 
را تاييد كند.با اين وجود اين آرا چند نوع بازخورد 
را در جامعه فوتبال داشت.عده اي سفت و سخت 
با آن مخالف هستند و عده ديگر با تاييد اين احكام 
عقيده دارند راه براي از بين بردن تباني باز شده 
شهرداري  مي رسد  نظر  به  حال  اين  با  است. 
است.  انضباطي  كميته  قرباني  بزرگ ترين  تبريز 
دهد  رخ  اتفاق  اين  كه  مي شد  هم  پيش بيني  البته 
شهرداري  مديرعامل  اين  بار  نخستين  كه  چرا 
بندرعباس بود كه پرده از تماس مربي شهرداري 
ابتدا  در  چه  برداشت.اگر  تيمش  بازيكن  با  تبريز 
بندرعباس  شهرداري  بازيكن  زعفراني،  باقر 
فراز  دستيار  سوي  از  پيشنهادي  هرگونه  منكر 
كمالوند شد اما بعد از چند روز كه موج انتقادات 
پيش  را  تهديد  روش  انضباطي  كميته  و  رفت  باال 
بازگو  را  واقعيت  شد  مجبور  بازيكن  اين  گرفت، 
تبريز  شهرداري  شد  موجب  موضوع  كند.همين 
به راحتي ليگ برتر را از دست بدهد و از سوي 

مجبور  تيم  اين  سرمربي  كمالوند  فراز  ديگر 
است.  سبز  مستطيل  از  دوري  دوسال  تحمل  به 
كميته انضباطي موارد ارتكابي عوامل شهرداري 
تبريز را حسب مورد از مصاديق ماده 40 و 41 
را  ذيل  احكام  و  دانست  انضباطي  آيين نامه  و42 
صادر كرد؛تيم فوتبال شهرداري تبريز با در نظر 
ورزش  مقامات  برخي  صادقانه  خدمات  گرفتن 
دوست استان و توجه وافر شوراي محترم شهر 
رشته  به  تبريز  محترم  شهردار  شخص  و  تبريز 
به  سقوط  به  تخفيف  درجه  يك  اعمال  با  فوتبال، 
دسته اول ليگ آزادگان محكوم شد.فرازكمالوند، 
سرمربي باشگاه با جريمه سيصد ميليون ريالي 

مرتبط  فعاليت هاي  كليه  از  محروميت  سال   2 و 
ورمزيار،  صادق  شد.همچنين  روبه رو  فوتبال  با 
مربي باشگاه شهرداري تبريز به پرداخت سيصد 
محروميت  سال   2 و  نقدي  جريمه  ريال  ميليون 
محكوم  فوتبال  با  مرتبط  فعاليت هاي  كليه  از 
مربي  صاحب جمعي،  پيمان  احكام  ادامه  شد.در 
سرپرست،ميرمعصوم  صداقت  باشگاه،فرهاد 
و  عليزاده  رضايي،علي  شيث  سهرابي،مديرعامل، 
مهدي واعظي، بازيكنان تيم به پرداخت جريمه هاي 
بعيد  احكام  اين  به  توجه  با  شدند.  محكوم  نقدي 
است تا چند سال شهرداري تبريز رنگ ليگ برتر 
را به خود ببيند و از سوي ديگر تبريز حاال تنها 
و  تراكتورسازي  دارد؛  برتر  ليگ  در  نماينده  دو 

فوالد گستر. 

كميته انضباطي سپس سراغ تيم يادآوران شلمچه 
رفت اين تيم راهي ليگ دسته سوم شد. حاال اين 
موضوع قابل بحث است كه چرا مسئوالن اجازه 
ارزشي اي  عناوين  از  باشگاه هايي  چنين  مي دهند 
باشگاهي  كنند؟  استفاده  شلمچه  يادآوران  چون 
مي دهد  كارهايي  چنين  به  تن  فصل  طول  در  كه 
تنها نام شلمچه و بزرگمردان مجاهدش را لكه دار 

مي كند. 

تناقض در احكام 
يكي از ابهامات مهم حكم كميته انضباطي، استفاده 
موضوع  همين  است.  واژه«غير»  از  حد  از  بيش 
حقوقي  مسائل  كارشناسان  از  عده اي  انتقاد 
منتقدان،  از  دسته  اين  و  داشته  پي  در  را  فوتبال 
كردن  صادر  و  گويي  كلي  به  را  انضباطي  كميته 
احكام فله اي متهم مي كنند. غالمرضا رفيعي، وكيل 
پيشين فدراسيون فوتبال معتقد است استدالل هاي 
احكام  اين  بودن  عادالنه  به  انضباطي  كميته  كلي 
از  انضباطي  كميته  راي  مي كند: «در  وارد  خدشه 
سه  گروه  به  واصله،  گزارش هاي  مثل  جمالتي 
رسمي  مقام  نظر  و  نامعلوم  كارشناسان  نفره 
آزادگان  ليگ  سازمان  ارشد  مقام  و  نامعلوم 
و  داوري  نامعلوم  خبره  كارشناسان  از  يكي  و 
جداگانه،  گزارش هاي  و  نامعلوم  مستندات  ساير 
نظريه كارشناسي نامعلوم و تحقيقات الزم برخي 
و  گزارش ها  و  نامعلوم  ذي مدخل  و  مطلع  افراد 
واصله  نامه هاي  و  نامعلوم  ذي صالح  تحقيقات 
از باشگاه هاي نامعلوم و دواير ورزشي ذي ربط 

نامعلوم استناد شده است و بايد گفت اينگونه راي 
صادر كردن حيثيت حقوق ورزشي ايران را زير 
سوال برده است.» در چنين بستري اغلب متهمان 
جرات پيدا كرده اند خود را بي گناه جلوه بدهند و 
ساختمان  راهي  دانسته اند  حق  احقاق  آنچه  براي 

فدراسيون فوتبال شوند. 

استقالل صنعتى و پاس در انتظار! 
اما اتفاق جالب در صدور احكام به دو تيم استقالل 
صنعتي و پاس همدان مربوط مي شود. اين دو تيم 
به خاطر اقدام به تباني هم مديران عامل خود را 
محروم مي بينند و هم سرمربيان شان را اما حاال 

اين شانس را دارند تا به رغم دخالت در تباني به 
تبريز  شهرداري  جاي  به  كنند!  صعود  برتر  ليگ 
يك  فوتبال  فدراسيون  انضباطي  حكم كميته  با  كه 
بار ديگر به ليگ دسته اول سقوط كرد، حاال اين 
استقالل صنعتي خوزستان است كه يكباره سر از 
ليگ برتر فوتبال ايران در خواهد آورد. بهروان، 
رئيس سازمان ليگ دسته اول در اين باره عقيده 
را  نهايي  راي  استيناف  كميته  بايد  ابتدا  كه  دارد 
تاييد  هم  استيناف  در  احكام  اين  اگر  كند؛  صادر 
صعود  شانس  صنعتي  استقالل  وقت  آن  شد 
هم  همدان  پاس  ديگر  سوي  از  و  داشت  خواهد 
به پلي آف صعود مي كند. با توجه به قدرت البي 
در فدراسيون فوتبال و همچنين فشار سياسيون 
شايد قسمتي از اين احكام تعديل شود اما مسلما 
تيم شهرداري تبريز به عنوان سردمدار تباني در 
ليگ دسته اول هرگز به اين مسابقات بازنخواهد 
انضباطي  كميته  رئيس  حسن زاده،  قاضي  گشت. 
هم قاطعانه از احكامي كه صادر كرده دفاع مي كند 
و مي گويد: «تمام اين موارد در حكم تشريح داده 
شده و اصال استيناف را براي همين گذاشتند كه 
اگر كسي اعتراضي دارد، برود و حرف هايش را 
بزند. ما به احكامي كه صادر كرديم هيچ تعصبي 
بررسي  با  استيناف  نيست  بعيد  هيچ  و  نداريم 
تجديدنظر  حكمي  در  بگيرد  تصميم  دوباره 
كند.»حسن زاده در پايان با بيان اينكه در جريان 
تهديدهايي از جانب برخي  بارها  بررسي پرونده 
افراد صورت گرفت،توضيح داد: «متاسفانه برخي 
به  رسيدگي  مسير  در  كه  آنهايي  و  دوستان  از 
نداريم  ادعايي  ما  كردند.  تهديد  را  بودند  پرونده 
كنيم  دفاع  حق  از  مي دانستيم  خودمان  وظيفه  و 
كرديم  سعي  رفتارها  اين  وجود  با  خوشحاليم  و 

عادالنه ترين احكام را صادر كنيم.» 

شدن  جايگزين  و  كرده  تباني  كه  تيمي  سقوط  با 
شده اند  درگير  تباني  پرونده  با  خود  كه  تيم هايي 
محكم كميته  نسبتا  احكام  به رغم  مي رسد  نظر  به 
انضباطي عدالت در دسته اول رعايت نشده است. 
پاس  و  صنعتي  استقالل  مثل  تيم هايي  اگر  شايد 
مي شدند،  مواجه  سنگين تري  مجازات هاي  با  هم 
جدي تري  شكل  به  مي توانست  انضباطي  كميته 
و  دربياورد  صدا  به  متخلفان  براي  را  خطر  زنگ 

عدالت را در دسته اول فوتبال ايران جاري كند.

ونگر: فوتبال انگليس 
بدون فرگوسن غيرقابل 

تصور است
ستايش  با  آرسنال،  سرمربى  ونگر،  آرسن 
خالى  جاى  كردن  پر  فرگوسن،  سرالكس  از 
بسيار  منچستريونايتد  باشگاه  براى  را  او 
دشوار دانست. اين دو در سال هاى اوج رقابت 
منچستريونايتد و آرسنال در ليگ برتر رابطه 
پرتنشى با هم داشتند و بارها با هم درگيرى 
اخير،  سال هاى  در  اما  بودند  كرده  پيدا  لفظى 
با خارج شدن آرسنال از رقابت قهرمانى ليگ 

برتر، از اين تنش كاسته شده بود. 
اختصاصى  سايت  با  گفت وگو  در  ونگر   
باشگاه آرسنال گفت: «مايلم تا او را به خاطر 
دستاوردهاى فوق العاده و دوران حرفه اى كم 
نظيرش مورد ستايش قرار بدهم.تصور كردن 
اين  اما  است  دشوار  او  بدون  انگليس  فوتبال 
واقعيتى است كه بايد آن را قبول كرد. مطمئنا 
بايد  و  كرد  خواهد  پر  را  او  جاى  بعدى  مربى 
نشان بدهد كه از توانايى الزم برخوردار است. 
البته كار بسيار دشوارى در پيش دارد.چيزى 
منچستريونايتد  كه  است  اين  گفت  مى توان  كه 
دنياست  ثروتمند  باشگاه  سه  يا  دو  از  يكى 
يك  و  است  برخوردار  خوبى  ساختار  از  و 
باشد  مطمئن  كارش  شروع  از  مى تواند  مربى 
فراهم  كردن  كار  براى  شرايط  همه  چون 
از  و  داشتند  خوبى  خيلى  پيشرفت  است.آنها 
اين  با  رويارويى  براى  خوبى  بسيار  موقعيت 
چالش برخوردار هستند. البته اين خأل بزرگى 
زيرا  مى شود  محسوب  منچستريونايتد  براى 
اين  از  ناگهان  بزرگ  كاريزمايى  و  شخصيت 
چنين  جاى  كردن  پر  است.  شده  حذف  تيم 

شخصى اصال آسان نيست.»

رسول خطيبى بهترين مربى 
ايران در سال 91 شد

خطيبى  رسول  ايران،  فوتبال  مربيان  كانون 
را  تبريز  فوالد  گسترش  فوتبال  تيم  سرمربى 
به عنوان بهترين مربى سال 1391 انتخاب كرد.

شنبه  روز  ايران  فوتبال  مربيان  كانون  جلسه 
جلسه  اين  بخش هاى  از  يكى  كه  شد  برگزار 
 1391 سال  در  فوتبال  مربى  بهترين  انتخاب 
مربيان  كانون  كه  بود  سالى  دومين  اين  بود.  
مى كرد.  انتخاب  را  ايران  فوتبال  مربى  بهترين 
تيم  سرمربى  خطيبى  رسول  جلسه  پايان  در 
مربى  برترين  عنوان  به  تبريز  فوالد  گسترش 
و  راوى نژاد  قاسم  او،  از  پس  و  شد  انتخاب 
و  دوم  فارس  و  اصفهان  از  زارع  اسماعيل 
سوم شدند.مجيد جاللى در اين خصوص گفت: 
برترين  انتخاب  درباره  مربيان  كانون  ديدگاه 
بهترين  است.  خاصى  ديدگاه  سال  مربى 
حيطه  در  كه  است  مربى   كانون  نظر  از  مربى 
سازندگى و جوانان كمك زيادى به فوتبال كند. 
مربيانى كه گمنام و بى نام و نشان هستند و در 

گوشه گوشه كشور به خدمت مشغولند.
به گفته جاللى 35 نفر كانديداى بهترين مربى 
سال بودند. چهار نفر از استان تهران، دو نفر 
استان ها  ساير  از  مربى  يك  همدان  استان  از 
سال  در  مربى  بهترين  عنوان  كسب  كانديداى 

1391 بودند.



2929 هفته نامه پرشين جمعه 27 ارديبهشت ماه 1392 - شماره 296
info@persianweekly.co.uk
www.persianweekly.co.uk

بازنشستگى سرمربى شياطين سرخ پس از كسب 
49 جام

آغاز عصر بدون 
«فرگوسن»

كرد.  شوكه  را  دنيا  فوتبال  باورنكردنى  خبرى   
اين  پايان  در  كرد  اعالم  رسما  فرگوسن  آلكس 
فصل پس از 27 سال حضور در منچستر يونايتد 
نخستين بار  براى  رسانه ها  مى شود.  بازنشسته 
سه شنبه شب از احتمال بازنشستگى و كناره گيرى 
قريب الوقوع «سر آلكس فرگوسن» از سرمربيگرى 
منچستريونايتد خبر دادند. باوجود اينكه تا صبح 
آن  سرمربى  و  منچستريونايتد  باشگاه  ديروز 
كرده  خوددارى  شايعات  اين  تكذيب  و  تاييد  از 
بودند، با اين همه «سر آلكس فرگوسن» سرانجام 
از  كه  مختلفى  شايعات  به  چهارشنبه  روز  صبح 
اين  ورزشى  محافل  و  رسانه ها  در  سه شنبه شب 
اعالم  رسما  و  داد  پايان  بود،  شده  مطرح  كشور 
خداحافظى  فورد»  «اولدترا  از  به زودى  كه  كرد 

مى كند. 
سرتاسر  در  فوتبال  هواداران  هنوز  همه  اين  با 
جهان حتى آنهايى كه طرفدار تيم منچستر نيستند 
در  وقتى  حتى  نرفته اند.  خداحافظى  اين  بار  زير 
تمام طول فصل قبل شايعه حضور گوارديوال يا 
آن ور  و  اين ور  از  شياطين  نيمكت  روى  مورينيو 
شنيده مى شد، كمتر كسى به حقيقت اين شايعات 
تن مى داد. عده اى هم اين خبر را به حساب سال 
2001 گذاشتند كه فرگوسن يك بار در آن سال به 
تصميم  اين  بعد  ولى  بود  افتاده  بازنشستگى  فكر 
را احمقانه خواند.خود سرآلكس فرگوسن درباره 
براى  «تصميم  گفت:  خبرنگاران  به  تصميم  اين 
بازنشستگى، تصميمى است كه من مدت ها به آن 
فكر كرده ام و به يك باره دراين باره تصميم گيرى 

بازنشستگى  براى  مناسبى  زمان  االن  نكرده ام. 
ممكن  حالت  بهترين  در  تا  بود  مهم  برايم  است. 
هستم  باور  اين  بر  و  كنم  ترك  را  تشكيالت  اين 
اين  كيفيت  است.  اين ترتيب  به  شرايط  االن  كه 
براى  تالش  و  سنى  تعادل  پيروزى طلب،  تيم 
موفقيت هاى متوالى در باالترين سطح ممكن و از 
جوانان،  پرورش  و  استفاده  ساختار  ديگر  سوى 
كرد.  خواهد  درخشان  را  باشگاه  بلندمدت  آينده 
تمرينى  كمپ هاى  بهترين  جزو  ما  تمرينى  كمپ 
ما،  خانه  و  است  فوتبال  دنياى  سرتاسر  در 
ورزشگاه هاى  بهترين  از  يكى  بحق  اولدترافورد، 
دنياست.»فرگوسن در ادامه از حضور در منچستر 
در سمتى ديگر گفت: «من خوشحالم كه در آينده 
در دو پست مدير و سفير باشگاه فعاليت خواهم 
فعاليت هاى  كنار  در  فعاليت ها  اين  انجام  با  كرد. 
سمت  به  دارم،  زندگى  در  كه  ديگرى  موردعالقه 
آينده حركت خواهم كرد. بايد از خانواده ام، عشق 
و محبت و حمايتشان كه هميشه سرنوشت ساز و 
حياتى بوده تشكر كنم. كتى، همسرم نقشى كليدى 
در كارنامه مربيگرى ام داشته و در زندگى ام ثبات 
كلمات  داشته.  برايم  زيادى  تشويق  و  اشتياق  و 
مى آورند.  كم  كارها  اين  ارزش  توصيف  براى 
بايد از بازيكنان و اعضاى كادر فنى تيم، چه در 
گذشته و چه در حال، به خاطر سطح و رفتارهاى 
حرفه اى شان و موفقيت هاى به يادماندنى اى كه با 
آنها،  همكارى  بدون  كنم.  تشكر  كرديم  كسب  هم 
تاريخ اين باشگاه بزرگ، نمى توانست تا اين اندازه 
غنى شود. در سال هاى اوليه حضورم در يونايتد 
سر  به ويژه  و  مديريتى  كادر  اعضاى  حمايت  با 
الزم  زمان  و  كامل  اعتمادبه نفس  چارلتون،  بابى 
براى ساخت يك باشگاه فوتبالى را (چيزى فراتر 
از تنها يك تيم فوتبال) در اختيار داشتم. در دهه 
من  براى  هم  «گليزر»  خانواده  اعضاى  گذشته 
فضا را فراهم كردند تا با بهره گيرى از بيشترين 
واقعا  و  كنم  هدايت  را  منچستريونايتد  توانم، 
مدير  يك  با  همكارى  شانس  كه  بودم  خوشبخت 
«ديويد  نام  به  قابل اطمينان  و  مهارت  با  اجرايى  

گيل» را داشتم. واقعا از همه متشكرم. از هواداران 
اين  تمام  طول  در  شما  كه  حمايتى  متشكرم.  هم 
بود.  فوق العاده  آورديد،  عمل  به  تيم  از  سال ها 
اين افتخار بزرگى است كه اين فرصت را داشتم 
كه  زمانى  اين  تمام  و  كنم  هدايت  را  شما  تيم  تا 
سرمربى منچستريونايتد بودم را در دلم زنده نگه 
مى دارم.» در اين سخنرانى 10دقيقه اى، فرگوسن 

احساساتى شد و گريه كرد. 

قهرمانى  كردن  مسجل  وجود  با  منچستريونايتد 
خود در رقابت هاى اين فصل، دو مسابقه ديگر را 
نيز تحت رهبرى فرگوسن و با تيم هاى سوآنزى 
مى كند.فرگوسن  برگزار  برمويچ»  «وست  و 
در  آتكينسون»  «رون  عزل  زمان  از  كه  71 ساله 
سال 1986 سكان تيم منچستريونايتد را برعهده 
اين  اكثر  كه  كرد  كسب  مختلف  جام   49 داشت 
بود.  منچسترى  سرخ پوشان  با  افتخارآفرينى ها 
ليگ  قهرمان  بار   20 تاكنون  منچستريونايتد 
تحت  آن  بار   13 كه  است  شده  انگليس  برتر 
سال  در  كه  او  است.  بوده  فرگوسن  رهبرى 
انگليس  ملكه  از  موفقيت هايش  پاس  به   1999
بود  گفته  بارها  بود،  كرده  دريافت  را  سر  نشان 
روزى  اگر  و  است  سالمتى اش  قرمزش،  خط  كه 
احساس كند كه نشستن روى نيمكت، ممكن است 
سالمتى اش را به خطر بيندازد، از دنياى مربيگرى 
شوك آور  خداحافظى  كرد.اين  خواهد  خداحافظى 
واكنش چهره هاى مطرح فوتبال جهان را به دنبال 
در  منچستر  سابق  بازيكن  اينس»،  داشت.«پل 
واكنش به اين خبر گفت: «من حسابى شوكه شدم. 
شما نمى توانيد لنگه او را پيدا كنيد. دو هفته قبل 
منچستر  در  حاالحاالها  كه  بود  گفته  آلكس  سر 
همين  به  ندارد،  خداحافظى  قصد  و  است  ماندنى 
خاطر اين خبر حسابى غيرمنتظره بود. فرگوسن 

هميشه براى من حكم پدر را داشته است.»

در  منچسترسيتى  كاپيتان  كمپانى،  وينسنت 
واكنش به اين خبر به خبرنگاران گفت: «سر آلكس 

يكى از بهترين مربيان تمام تاريخ است. سر آلكس 
بعد از 26 سال افتخارآفرينى از خود يك اسطوره 

ساخت.»
«نااميدكننده،  گفت:  اين باره  در  هم  اشمايكل  پيتر 
شوك آور و ناراحت كننده. هيچ وقت فكر نمى كردم 

آن روز لعنتى امروز باشد.»

«مويس» جانشين پيرمرد
شوكه كننده  خبر  اين  موازات  به  كه  آنچه  اما 
است  برده  فرو  فكر  به  حسابى  را  فوتبال  اهالى 
است.   افسانه اى  مربى  اين  احتمالى  جانشين 
برخى رسانه هاى انگليس در گزارش هاى خود به 
نام هايى چون «ديويد مويس» سرمربى اورتون و 
«ژوزه مورينيو» سرمربى رئال مادريد به عنوان 
منچستريونايتد  در  فرگوسن  احتمالى  جانشينان 
گزينه  مويس»  «ديويد  ظاهرا  اما  كرده اند.  اشاره 
را  باشگاه  مديران  سرانجام  و  بوده  فرگوسن 
مديران  پيداست  كه  اين طور  است.  كرده  قانع 
بر  مبنى  خود  ديرينه  سنت  به  منچستريونايتد 
گماردن مربيان اسكاتلندى هنوز پايبندند و بعد از 
فرگوسن بزرگ، حاال يك اسكاتلندى ديگر سكان 
مربيگرى اين تيم پرافتخار را بر عهده گرفته است. 
با اين همه باشگاه اورتون اعالم كرده كه باشگاه 
اما  نداشته  آنها  با  تماسى  هيچ  منچستريونايتد 
گزارش ها حاكى از آن است كه اين مربى باتجربه 
با مديران باشگاه منچستريونايتد به توافق رسيده 
اين  پايان  در  اورتون  با  مويس  قرارداد  است. 
فصل به اتمام مى رسد و او مشكلى براى جدايى 
فرگوسن  و  داشت.مويس  نخواهد  باشگاه  اين  از 
از مدت ها پيش با يكديگر رابطه نزديكى دارند و 
مربى  اين  تا  كرد  خواهد  كمك  فرگوسن  مطمئنا 
پيدا  را  خود  جايگاه  اولدترافورد  در  اسكاتلندى 
كند.ديويد مويس در 11 فصلى كه هدايت اورتون 
را برعهده دارد، اين تيم را به جمع شش تيم اول 
كه  است  حالى  در  اين  است؛  رسانده  برتر  ليگ 
بزرگ  تيم هاى  با  زيادى  اختالف  اورتون  بودجه 

ليگ برتر دارد.
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ــدن –  گزي ــر  همس ــي –  خداي  -٧
ويتامين نور خورشيد

ــت آيد – با  ــا رف ــور زن – ب ٨- درخ
عرضه آيد

ــيده –  ٩- مخفف اگر – به پايان رس
ديدن

ــد – روايت كننده –  ــس بلن ١٠- نف
شكار

ــي –  ــر – آت ــد بهت ــيله دي ١١- وس
خودم

١٢- زاپاس – فرمان توقف – تصديق 
ژرمن ها – لقمه چرب گربه

ــزي – پايتخت  ــتان مرك ١٣- مركز اس
لهستان – مركز تبت

 – ــگ  گن ــوم،  نامعل  – ــورت  ص  -١٤
باايمان

١٥- دختر بي پدر – كندترين ماهي دريا
 عمودي:

ــود –  ١- به هرگونه فرش اطالق مي ش
كاري مهم در زراعت

ــي – يك تاي كفش –  ٢- پارچه فروش
در جنگل فراوان است

ــرب –  ــژه – روز ع ــده م ٣- حالت دهن
پيشه تصويربردار

ــم،  ــوخ – رس ــل ش ٤- مقاب
ــن تبريز –  كيش – چهارم

سقف دهان
ــيريني هاي  ش از  ــي  يك  -٥
ــز – به  ــهر تبري ــنتي ش س

درستي كه – طريق كوتاه
ــكل و ترتيب  ٦- به همان ش
– نام دخترانه – مركز ژاپن

ــا  ــي – عط ــدد ترتيب ٧- ع
كردن – رهاورد زمستان

٨- واحد پول كويت – درجه 
ــات  ــع عملي ــرارت – قط ح

جنگي
ــخ  ــش – پاس ٩- كالم دروي
 – ــكن  دندان ش و  ــم  محك

بخشش

١٠- گوشه نشيني – نوعي آبگوشت – 
باال رفتن آب دريا

١١- انتها، آخر – پافشاري و يكدندگي 
– جنگ و كشمكش

ــوند رنگي – الفباي آباداني –  ١٢- پس
روستا – نشانه فعل استمراري

ــر  ــان فعال در سراس ١٣- تنها آتشفش
ايران – قاضي مسابقات – جايگاه

ــكل هندسي – نوعي  ١٤- ويران – ش
باد

ــا ته رنگ  ــوه اي مات ب ــگ قه ١٥- رن
ــازماني كه  ــيري – نهاد، ارگان يا س ش
وظيفه مبارزه با حريق و برخي ديگر از 

سوانح و حوادث را بر عهده دارد

 افقي:
ــري – پروتئيني كه در  ــت تصوي ١-پس
ــلولي جانوران وجود  ماتريكس خارج س

دارد
ــت – دستگاه توزيع برق  ٢- سمت راس

خودرو – گوساله كش معروف
ــم  ــره پس از جزاير قش ــن جزي ٣- اي
ــره ايران در  ــش بزرگترين جزي و كي
ــد –  ــارس مي باش ــج ف ــاي خلي آب ه

مسلمان – جداشده
٤- يگانه – تشك موس – سوار – دوست

ــي – جرثومه – جهان  ــم انگليس ٥- قل
ديگر

ــه –  ــتي – عجل ــازي  در دوس ٦- پاكب

نوعي خار
٧- در مقام استجابت دعا گفته مي شود 
– قاصد – نرم افزاري براي حل مسائل 

رياضي از قبيل انتگرال و سينوس
٨- جزء زمان – خانه عرب – پند

ــيار زيبا يا  ــي از نابكار – بس ٩- گرفتن
خوشايند – كشوري در آفريقا

ــه اندازه –  ــه – ب ١٠- رودي در فرانس
خرده گيري

ــي –  ــي – از عالئم نگارش ١١- دار فان
پهلوان

ــنگ – وقت گذراني –  ١٢- پرتاب س
فرياد تحقيرآميز – بوسه آبدار

١٣- با وعيد مي دهند – مرد بخشنده 
– هياهوي شادي

١٤- شقايق – حنا – در بند است
١٥- پادشاه ظالم عصر ابراهيم نبي(ع) 

– اثري از رضا قلي  خان هدايت
 عمودي:

ــتورياس»  ــده جايزه «پرنس آس ١-برن
ــي – رود  ــش ادب ــال ٢٠١٢ در بخ س

دياله
٢- مكان ها – پناهگاه – آموزگار

  – Apteryx ــرده س از  ــده اي  پرن  -٣
٢/٥٤ سانتيمتر – مالقات

٤- هافبك ملي پوش ويارئال – آبگوشت 
ــنواره بين المللي فيلم –  ــاده – جش س

ميوه تابستاني
٥- كشوري در آسيا – راهنمايي كردن 

– ضربه سر
ــه – دود –  ــند جامع ــليقه و پس ٦- س

كفن
٧- رنج – اتفاقي – سرازيري

ــا انتها – خزنده  ــر و از ابتدا ت ٨- سراس
ــتان  اس ــتان هاي  شهرس از   – ــده  گزن

سيستان و بلوچستان
ـــــاعر  ــه – ش ٩- وگـــرن
ــالم – بر سر  حيدربابايه س

دوستان ننهيد
١٠- جمع مكتب – كالم – 

عدد ورزشي
١١- شخص مبهم – شهري در 

ازبكستان – پول زير ميزي
ــرن  باي ــم  تي ــع  مداف  -١٢
ــت –  ــخ – آفتاب پرس موني

ديد و نظر – مغاك
از   – ـــــــودگي  آس  -١٣

نوشت افزار – نام دخترانه
١٤- عمق – مدينه سابق – از 
عناصر شيميايي فلزي كمياب

ــبخت – اثري از  ١٥- خوش
ليندرو موراتين اسپانيايي
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طالع بينى هفته
متولد فروردين (بره):

شما قدرت خود باورى و اعتماد به نفس تان در اين روزهاى اخير بسيار كم شده است، 
شايد به دليل صحبت هاى دوستان تان باشد يا شايد هم به دليل اتفاقات ناگوارى باشد 
كه برايتان پيش آمده است و باعث شده است كه شما اعتماد به نفس تان را از دست 
بدهيد. شما به تازگى دوست داريد به قلب تان گوش دهيد تا اين كه با عقل تان رفتار 
كنيد زيرا عقل تان گاهى پيشنهادهايى را به شما مى دهد كه تمايلى به انجام آنها نداريد. 
مسير خود را در يك خط ادامه ندهيد، سعى كنيد تغيير و تحولى در زندگى تان به وجود 

آوريد، زيرا زندگى تان دچار يكنواختى شده است.

متولدين ارديبهشت (گاو):
شما در اين روزها احساس مى كنيد فاصله اى بين شما و كسى كه او را دوست داريد 
افتاده است به همين دليل بسيار ناراحت هستيد اما ناراحت و نگران نباشيد زيرا دليل 
اين فاصله اى كه بين شما دو نفر رخ داده است به زودى مشخص خواهد شد، بهتر 
است در اين روزها تصميمات مهم و خطير را نگيريد، زيرا شما داراى قدرت فكرى 
مناسبى نيستيد و ممكن است به خاطر راهى كه انتخاب مى كنيد به بيراهه برويد. راه 
زندگى شما كمى باريك شده است و بايد خيلى با احتياط از پرتگاه ها و درهاى زندگى 

عبور كنيد.

متولدين خرداد (دوقلوها):
دهيد  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  را  آنها  و  كنيد  نقد  ديگران  از  كه  اين  از  بسيار  شما 
خوشحال مى شويد، اما الزم است بدانيد اين كار باعث مى شود تا شما وجهه مثبت خود 
را از دست دهيد. با ديدى مثبت به همه چيز نگاه مى كنيد و در دنيايى كه خودتان براى 
خودتان ساخته ايد به سر مى بريد بهتر است از اين دنيا خارج شده و افرادى را كه در 

اطراف شما هستند يا وقايعى را كه رخ مى دهيد مشاهده كنيد.

متولدين تير (خرچنگ):
وقايع منفى كه در گذشته برايتان رخ داده است، اثر منفى بر روى شما گذاشته است 
و شما بعد از اين همه مدت نتوانسته ايد اين اتفاقات را فراموش كنيد. شما در كشاكش 
زندگى واقع شده بوديد اما بهتر است راه خود را در اين تنازع و جدل پيدا كنيد، زيرا 
يا  و  مى شنويد  كه  صحبت هايى  به  مى شويد.  اميدى  نا  دچار  نكنيد  پيدا  را  راه تان  اگر 

خواسته هايى كه ديگران از شما دارند سريع جواب مثبت ندهيد.

متولدين مرداد (شير):
شما بايد كارها و فعاليت هاى تازه اى را آغاز كنيد، فرصت ها و اتفاقات تازه اى برايتان 
پيش مى آيد كه چشم شما را بيشتر به روى دنيا باز مى كند. مراقب باشيد زيرا نرمش 
رخ  برايتان  اتفاقى  يا  آمد  پيش  هر  مى شود.  شما  ضرر  به  كارهايتان  در  حد  از  بيش 
با  مسائل  به  اينقدر  باشيد.  پيگير  زندگى تان  در  كند،  عوض  را  شما  راه  نبايد  مى دهد 
بين  واقع  برسد.  آسيب  شما  سالمتى  به  كه  مى شود  باعث  زيرا  ننگريد،  منفى  ديدى 

باشيد تا موفق شويد.

متولدين شهريور (سنبله):
شما زمان خود را به بطالت مى گذرانيد، بهتر است كارهايى انجام دهيد كه براى شما 
كشف  شما  استعدادهاى  همه  و  نكنيد  استفاده  توانايى هايتان  از  كه  اين  نه  باشد  مفيد 
مهم تر  مى دهيد،  انجام  افراد  با  رابطه  در  را  نادرستى  قضاوت هاى  بماند.  باقى  نشده 
از آن همه اين كارها را در زندگى تان اجرا مى كنيد به همين دليل باعث شده است كه 
زندگى شما در گذشته گره هاى بسيارى داشته باشد. بهتر است تا قدرت و توان كار 
كردن را داريد از همين امروز شروع به كار كردن كنيد تا ذخيره و اندوخته اى براى 

آينده خود داشته باشيد.

متولدين مهر (ترازو):
شما در اين روزها بيش از حد به يك تعطيالت يا استراحت كوتاه احتياج داريد. زيرا 
بيش از حد براى آينده خود تالش كرده ايد و به همين دليل اكنون خسته شده ايد و ديگر 
توانى براى ادامه راه نداريد. شما به تصورات خود بيش از حد پر و بال مى دهيد، رويا 
براى شما الزم است اما در نه در اين حد كه باعث سقوط شما شود. اكنون زمان آن 

فرا رسيده است كه شما يك پرش براى آينده داشته باشيد.

متولدين آبان (عقرب):
شما به راحتى نمى توانيد هيجانات و صحبت هاى خود را كنترل كنيد، شايد به نظرتان 
دقت  خود  صحبت هاى  به  بايد  اما  برسد  نظر  به  ناچيز  و  باشد  كوچك  صحبت ها  اين 
كنيد زيرا ممكن است از همين صحبت هايتان بر عليه شما استفاده شود. شما زيادى 
بى احتياط هستيد و در كارهايتان با بى دقتى كامل عمل مى كنيد اما بايد مواظب باشيد.

متولدين آذر (كمان):
و  كنيد،  استفاده  خود  فرصت  اين  از  است  بهتر  داريد،  قرار  موقعيت  بهترين  در  شما 
نبايد  هستيد  بين  مثبت  حد  از  بيش  شما  بگيريد.  اوج  زمين  از  مى توانيد  كه  جايى  تا 
برايتان  زيادى  ناگوار  اتفاقات  و  حوادث  زيرا  باشيد  بين  مثبت  حد  اين  تا  زندگى  در 
اهميتى  كه  مسائلى  به  مى نگريد.  خوب  ديدى  با  را  چيز  همه  شما  چون  مى دهد،  رخ 
ندارند زيادى فكر مى كنيد بهتر است تا اين حد فكر و خيال نداشته باشيد. اجازه دهيد 

اطرافيان تان نيز در كارهايتان به شما كمك كنند زيرا زندگى تان ساده تر خواهد شد.

متولدين دى (بز):
با اتفاقاتى كه برايتان پيش مى آيد زيادى جدى و سخت بر خورد مى كنيد زيرا خيلى از 
اين اتفاقات ساده و معمولى هستند، نيازمند اين همه تحقيق را ندارند، با اين كارهاى 
اضافى فقط خودتان را خسته مى كنيد. اجازه دهيد به شما خوش بگذرد و به وقايعى 

كه پيش مى آيد لبخند بزنيد. شما ريسك هاى بزرگى را در زندگى تان انجام مى دهيد.

متولدين بهمن (ظرف آب):
نمى دانيد  و  شده ايد  بيگانه  كمى  داريد  حاضر  حال  در  كه  زندگى  با  مى كنيد  احساس 
چه نقشى را در زندگى حاضر داريد. به همين دليل دچار سردرگمى شده ايد، توصيه 
مى شود اول و در ابتدا خود را پيدا كنيد و بعد قدم در كارهاى مختلف بگذاريد. اتفاقات 
تازه اى در زندگى شما رخ مى دهد، كه باعث مى شود ديد تازه اى پيدا كنيد و انرژى فوق 

العاده زيادى را از اين اتفاق به دست بياوريد.

متولدين اسفند (ماهى):
رخ  كه  پيشامدهايى  از  بسيارى  دليل  همين  به  مى نگريد  زندگى  به  كلى  ديدى  با  شما 
مى دهد را نمى بينيد يا اين كه با بى تفاوتى از كنار آنها رد مى شويد. شما درك صحيحى 
از مسائل زندگى داريد و اكثر اوقات حدس هايى كه در رابطه با جريانات زندگى مى زنيد 
درست هستند. مدام منتظر شنيدن خبرهاى ناگوار نباشيد. ذهن خود را عادت دهيد كه 

با تصميم گيرى هاى منطقى پيش برود.

جدول و سرگرمى

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

كه  زمانى  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
دارند  افسردگى  احساس  مردم 
به  ظاهرشان  از  نارضايتى  ميزان 
بيشترين حد مى رسد. در اين مواقع 
زنان اندام خود را بزرگ تر از مواقع 
ديگر مى بينند و حس مى كنند زشت 

تر شده اند.

مجرد بودن
معموال افرادى كه ازدواج كرد ه اند 
و  ظاهر  به  نسبت  ترى  مثبت  ديد 
اندام خود دارند، اما برعكس داشتن 
افراد  ميان  در  منفى  احساسات 
دائم  و  هميشگى  روال  تقريبا  مجرد 

پيدا مى كند.

خربد لباس
بسيارى  دهد  مى  نشان  تحقيقات 
به  خريد  به  رفتن  از  بعد  زنان  از 
احساس  خود  بدن  شكل  از  شدت 
اين  دليل  كنند.  مى  نارضايتى 
طول  در  آنها  كه  است  اين  موضوع 
هاى  لباس  است  ممكن  خريد  مدت 
برايشان  كه  كنند  امتحان  را  مختفى 
مجبورند  همچنين  و  است  كوچك 
مغازه  آينه  در  را  خود  زيادى  مدت 
همان  كه  كنند  برانداز  مختلف  هاى 
منفى  اثر  شد  گفته  باال  در  كه  طور 

روى فرد دارد.

خوردن ناهار
حتى  هستند   BDD دچار  كه  زنانى 
است  ممكن  هم  ناهار  خوردن  با 
خود  اندام  و  شوند  افسردگى  دچار 
را در آينه بزرگ و زشت ببينند. به 
افراد  از  زيادى  درصد  دليل  همين 
مبتال به اين بيمارى دچار ناهنجارى 
هاى تغذيه اى مى شوند و حتى بى 

اشتهايى عصبى پيدا مى كنند.

چرخه قاعدگى
معموال زنان در دوره قبل از شروع 
عادت ماهانه بيشترين نارضايتى را 
نسبت به دوره هاى ديگر تجربه مى 

كنند.

اشتباه مغز
حتى الغرترين زنان هم ممكن است 
كه  ببينند  چاق  را  خود  آينه  مقابل 
تخمين  در  مغز  اشتباه  هم  آن  دليل 
اندازه بدن است. تحقيقات نشان مى 
دهد مغز انسان مى تواند اندازه بدن 
را تا دوسوم بزرگ تر و پهن تر از 
سوم  يك  تا  را  قد  و  واقعى  اندازه 
به  ببيند،  هست،  آنچه  از  تر  كوتاه 
همين دليل است كه بعضى از زنان 
با وجود داشتن اندام الغر باز هم به 

فكر كاهش وزن هستند.
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