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»مرگ غول«؛ تیتر اول دیلی مایل درباره درگذشت نلسون ماندال بود. ماندال رهبر 
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»غول بزرگی که به جهان معنی بخشش را آموخت ، در 95 سالگی درگذشت«.
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هشت نفرت انگیز
»هشــت نفرت انگیــز« عنوان 
فیلمی ضد وســترن و معمایی 
بــه نویســندگی و کارگردانی 
کوئنتین تارانتینو است. در این 
فیلم بازیگرانی همچون ساموئل 
ال. جکسون، کرت راسل، جنیفر 
جیســن لی، والتون گوگینس، 
دمیان بیچیر، تیم راث و مایکل 
مدســن ایفای نقش می کنند. 
در ایــن فیلم انیــو موریکونه، 
برای  ایتالیایی،  آهنگساز شهیر 
چهارمیــن بار بــرای فیلمی از 
تارانتینو موسیقی ساخته است.
داســتان فیلم در دوران پسا-
می گذرد.  آمریکا  داخلی  جنگ 
زمانی که جنــگ و جدل های 

نژادی کماکان وجود داشــتند و داستان هشــت فرد را تعریف می کند که در طی اتفاقاتی مجبور می شوند برای مدتی در 
یک مهمانسرا در کنار هم بمانند که این مسئله باعث به وجود آمدن اتفاقات بسیار جالبی بین آن ها می شود. داستان فیلم 
درباره مأمور چوبه دار ســابقی اســت که یک خالفکار زن را برای دار زدن به شهر صخره سرخ می برد و با یک جایزه بگیر 
دیگر همسفر می شود. در بین راه فردی که ادعا می کند کالنتر جدید شهر صخره سرخ است هم با آن ها همراه می شود. به 
دلیل کوالک شدید این سه تن به همراه کالسکه چی مجبور به اقامت در خواربار فروشی بین راه می شوند. ۳ نفر مسافر و 
یک نفر مسئول نگهداری از خواربار فروشی از قبل رسیده اند. مأمور دارزن اعتقاد دارد حداقل یک نفر این از مسافران قبلی 

خواربار فروشی با خالفکار زن همکار است و می خواهد در موقعیت مناسب همه آنها را بکشد...

چهرهها

جواد معروفی، آهنگساز بزرگ ایرانی 
جواد معروفی )۱۲9۱ در تهران - ۱۶ آذر ۱۳۷۲ در تهران(، آهنگساز و نوازنده پیانو 
اهل ایران بود. وی در سال ۱۲9۱ در تهران به دنیا آمد. مادرش عذرا و پدرش موسی 
معروفی، از شاگردان برگزیده درویش خان و از موسیقی دانان بزرگ دوره خود بود. 
آموزش موسیقی را نزد پدر آغاز کرد؛ تار می نواخت و با نواختن ویولن نیز آشنا شد. 
بعد از دوره ابتدایی، در ۱۴ سالگی و در دوره ای که کلنل وزیری مدیر هنرستان ملی 

موسیقی بود، به تحصیل در آن جا مشغول شد.
بــه پیانو روی آورد و نزد خانم تاتیانا خاراتیان بــه یادگیری تکنیک نوازندگی پیانو  

کالسیک مشغول شــد. اتودها و پرلودهای فردریک شــوپن، سونات های ولفگانگ 
آمادئوس موتســارت، لودویــگ ون بتهوون، فرانتس شــوبرت و فوگ های باخ را با 
مهارت می نواخت. در کنار موســیقی کالسیک، موســیقی ایرانی را هم ادامه داد و 
تحصیالت موســیقی را نزد علینقی وزیری کامل کرد. در ۲۱ سالگی، در ۱۳۱۲، به 
دلیل اســتعداد شــگرفش در موسیقی به استخدام وزارت فرهنگ و هنر وقت درآمد و معلم موسیقی مدارس تهران شد 
و به آموزش ســلفژ و دیکته موسیقی در هنرستان پرداخت. از ۱۳۱9، هم زمان با افتتاح رادیو به این مؤسسه پیوست و 

سال ها تک نواز پیانو بود. 
از ۱۳۳۲ به سرپرســتی موسیقی رادیو منصوب شــد و هم زمان با آن به عضویت شورای عالی موسیقی درآمد. معروفی 
همچنین رهبر ارکستر شماره یک و رهبر ارکستر گل ها بود. او تنظیم کننده آهنگ های علی اکبر شیدا، عارف قزوینی، 
رکن الدین مختاری و درویش خان و بســیاری دیگر از آهنگسازان معروف ایرانی بوده است. از جمله خدمات فرهنگی و 
آموزشــی جواد معروفی، می توان به ســال های تدریس در دانشگاه تهران اشاره کرد. در آن زمان روش ساخت آهنگ و 

فرم های اصیل موسیقی را تدریس می کرد.
 اســتاد در سال های عمرش در دانشگاه تهران و هنرستان عالی موسیقی شاگردان بسیاری تربیت کرد که از هنرمندان 
بنام کشــور هســتند.  ۲۲ دیماه سال ۱۳۷۳ انجمن موسیقی ایران اولین بزرگداشــت جواد معروفی را در تاالر وحدت 
برگزار کرد. وی در بامداد روز سه شنبه، ۱۶ آذر ۱۳۷۲ در تهران درگذشت و پیکر او در آرامگاه فرهیختگان ادب و هنر 

بهشت زهرا )مقبره شماره 95۳( به خاک سپرده شده است.

منوچهر نوذری، مجری خاطره ساز 
منوچهر نوذری )۱۰ اردیبهشــت ۱۳۱5 در قزوین - ۱۶ آذر ۱۳۸۴ در تهران( دوبلور، 

هنرپیشه، مجری و کارگردان ایرانی بود.
نوذری فعالیت هنری خود را در ســال ۱۳۳۲ آغاز کرد و از نخستین گویندگان تاریخ 
دوبله در ایران بود. از ســال ۱۳۳5 در رادیو نیز مشــغول به کار شد و فعالیت خود در 
ســینما را از ســال ۱۳۳۸ به عنوان دستیار فنی آغاز کرد. اولین تجربه بازیگری او در 
ســال ۱۳۴۱ با بازی در فیلم »الله آتشــین« به کارگردانی بــرادرش محمود نوذری 
و هوشــنگ لطیف پور رقم خورد و با ســاخت فیلم »ایواهلل« نخستین تجربه اش در 
کارگردانــی را مقابل دوربین برد. نوذری در دهه ۱۳5۰ با مهاجرت به مصر فیلم »الو 

من گربه هستم« را ساخت.
محمد علی ابطحی در رابطه با بازگشــت او به رادیو در زمان بعد از انقالب می نویسد: 
»آقای کدخدازاده مدیر هماهنگی رادیو و واســطه بین قدیمی ها و جدیدی ها بود. از 
او پرسیدم که می تواند نوذری را پیدا کند. بررسی کرد. چند روز بعد خبر داد که در یک فروشگاه لوازم التحریر در میدان 

آزادی کار می کند.
ســال ۶۷ بود که نوذری را به رادیو دعوت کردیم. آن موقع خیلی از کســی مشــورت نمی گرفتیم. نوذری در مالقات اول، 
وقتی وارد اتاق هماهنگی رادیو شــده بود، زده بود زیر گریه. به بچه ها گفته بود که شــماها هم قد ایرج من هستید. بعد با 

من مالقات کرد. 
گفتم قصد داریم شادی را به داخل خانه ها ببریم و می خواهیم از تجربه شما استفاده کنیم. همانجاها هم گفتم اگر توانستیم 
با شــما ادامه بدهیم سراغ دیگران هم می رویم. نوذری مرا بغل کرد. گفت که یکبار در همان لوازم التحریر فروشی، عده ای 
ریخته بودند توی مغازه و تهدید کرده بودند که در مغازه را ِگل می گیریم. بعد خاطراتی را نقل کرد که در دربار و جاهای 
دیگر رفته و برنامه های شــاد اجرا می کرده. من نمی دانســتم. کمی تنم لرزید ولی گفتم که ما این صدا را برای شاد کردن 
دل مردم ایران می خواهیم، همین مردمی که جنگ کرده اند و انقالب. استارت آمدن نیروهای قبل از انقالب با ورود نوذری 
به رادیو و دعوت ما از او انجام شد. خوشبختانه تجربه موفقی بود. نوذری و امثال او هم با مردم با انقالب و با روند جامعه 

مشکلی نداشتند. آنها فقط کارشان قبل از انقالب مجری گری بود.«
فعالیت هنری او پس از انقالب عمدتا بر تلویزیون و رادیو متمرکز بود. از مشــهورترین برنامه هایی که او در تلویزیون اجرا 
کرد می توان به »مســابقه هفته« و »تهران ساعت بیست« و همچنین مجموعه های داستانی »کوچه اقاقیا« و »باجناغ ها« 

اشاره کرد.
حضور او با اجرای چند نقش در برنامه رادیویی »صبح جمعه با شما« و کارگردانی این برنامه از دیگر فعالیت های منوچهر 

نوذری محسوب می شود.
در روزهای پایانی زندگی این هنرمند در بیمارســتان اینگونه از او نقل شــده: من اولین کسی بودم که در تلویزیون ایران 
مقابل دوربین رفتم و گفتم نام جعبه ای که تصویر من را در آن می بینید تلویزیون است. نوذری روز چهارشنبه ۱۶ آذر ماه 

۱۳۸۴ به علت بیماری ریوی و عفونت کلیوی در بیمارستان مدرس تهران درگذشت.

فیلمبازی

بهبود دارورسانی با کمک نانوذراتی شبیه به ویروس آنفلوآنزا!
پژوهشــگران آمریکایی در بررســی جدید خود، نانوذراتی را برای دارورسانی 
به ســلول های بدن ابداع کرده اند که به ویروس های آنفلوانزا شباهت دارند. به 
گزارش ایسنا و به نقل از نانومگزین، مهندسان حوزه نانو در دانشگاه کالیفرنیا، 
ســن دیگو )UCSD(، روشــی جدید و احتماال موثرتر برای رساندن آران ای 
پیام رســان )mRNA( به ســلول ها ابداع کرده اند. روش آنها، محصور کردن 
آران ای پیام رســان در نانوذراتی را شامل می شــود که رفتار ویروس آنفلوانزا را 
تقلید می کنند. ایــن یک روش طبیعی کارآمد برای انتقال مواد ژنتیکی مانند 
آران ای به داخل ســلول ها اســت. این پژوهش، به یک چالش بزرگ در زمینه 
دارورســانی می پردازد کــه وارد کردن مولکول های بزرگ دارو به ســلول ها و 
محافظت از آنها در برابر اندامک هایی موســوم به انــدوزوم )Endosome( را 

شامل می شود. این حباب های کوچک پر از اسید، در سلول مانند موانعی عمل می کنند که مولکول های بزرگی را که سعی دارند به آن وارد 
شوند، به دام می اندازند و هضم می کنند. برای این که داروهای بیولوژیکی پس از قرار گرفتن در سلول، کار خود را انجام دهند، به راهی 
برای فرار کردن از اندوزوم ها نیاز دارند. لیانگفانگ ژانگ )Liangfang Zhang(، استاد مهندسی نانو در دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو و 
از پژوهشگران این پروژه گفت: روش های کنونی رساندن آران ای، مکانیسم های چندان مؤثری برای فرار از اندوزوم ندارند؛ بنابراین مقدار 
آران ای پیام رسانی که در سلول ها منتشر می شود و اثر خود را نشان می دهد، بسیار کم است. بیشتر این آران ای های پیام رسان هنگام به 
کار گرفتن، هدر می روند. وی افزود: دستیابی به فرار کارآمد از اندوزوم می تواند شرایط را در مورد واکسن ها و درمان های مبتنی بر آران ای 
پیام رسان تغییر دهد. اگر بتوان مقدار بیشتری از آران ای پیام رسان را به سلول ها وارد کرد، بدان معناست که می توان دوز بسیار کمتری 
از واکسن آران ای پیام رسان را به کار برد. این موضوع می تواند عوارض جانبی را کاهش دهد و در عین حال به همان اثربخشی دست یابد. 
همچنین، این روش می تواند انتقال آران ای کوچک مداخله گر )siRNA( به سلول ها را که در برخی از انواع ژن درمانی استفاده می شود، 
 ،)Influenza A virus(بهبود ببخشد. ویروس ها در طبیعت، به خوبی از اندوزوم فرار می کنند. برای نمونه، ویروس آنفلوانزای نوع اِی

پروتئین ویژه ای موسوم به هماگلوتینین )Hemagglutinin( را روی سطح خود دارد. 

توصیه های عجیب و غریب در برنامه های مختلف تلویزیونی به مردم در شرایط سخت اقتصادی 

سربازان روسی با لباس فرم ارتش سرخ شوروی در دوران جنگ دوم جهانی در هشتادمین سالگرد نبرد مسکو صحنه نبرد را بازسازی کرده اند. 

طرحروز

قاب

فناوری

پیام پورفالح

آسوشیتدپرس

چرا هلیوسفر خورشید به شکل نان کروسان است؟
یک مطالعه جدید نشان می دهد که هلیوسفر یا هورسپهر خورشید ما چگونه 
توســط کیهان شکل گرفته اســت و اینکه ما در یک هلیوسفر به شکل »نان 
کروســان« زندگی می کنیم. به گزارش ایسنا و به نقل از آی ای، در ماه مارس 
۲۰۲۰ خبری منتشــر شــد مبنی بر اینکه فیزیکدانان از یک مدل پیشرفته 
جدید از هلیوســفر خورشید که حجم وسیعی از فضای اطراف خورشید است 
که به بیش از دو برابر فاصله پلوتو می رسد، پرده برداری کرده اند و یک میدان 
نیروی مغناطیسی هاللی شکل را به شــکل یک نان کروسان نشان می دهد. 
حاال همان فیزیکدانان کشف کرده اند که چرا هلیوسفر خورشید دارای چنین 
شکل خاصی است. این کشف توسط مراو اوفر  اخترفیزیکدان دانشگاه بوستون 

و جیمز دریک اخترفیزیکدان دانشگاه »مریلند« انجام شده است. دریک در یک بیانیه گفت: این موضوع چگونه با جامعه جهانی مرتبط 
اســت؟ حبابی که ما را احاطه کرده و توســط خورشید تولید شده است، ما را از پرتوهای کیهانی کهکشانی محافظت می کند و شکل 
آن می تواند بر نحوه ورود آن پرتوها به هلیوســفر تأثیر بگذارد. نظریه هــای زیادی وجود دارد، اما مطمئناً نحوه ورود پرتوهای کیهانی 
کهکشــانی می تواند تحت تأثیر ساختار هلیوسفر باشد. اوفر و دریک از مدل سازی محاسباتی برای آزمایش نظریه خود استفاده کردند 
مبنی بر اینکه ذرات هیدروژن خنثی که از خارج از منظومه شمسی به سمت ما جاری می شوند، چیزی هستند که جریان یکنواخت 
هلیوســفر را غیرممکــن می کنند. آنها در حالی که بــه دنبال اثبات این مفهوم بودند، همچنین دریافتنــد که برخورد ذرات خنثی با 
هلیوسفر پدیده ای به نام ناپایداری ریلی-تیلور ایجاد می کند. این فرآیند که توسط فیزیکدانان به خوبی شناخته شده است، زمانی رخ 
می دهد که دو ماده با چگالی متفاوت با هم برخورد کنند. همانطور که مواد سبک تر به مواد سنگین تر فشار می آورند، اشکال نامنظم و 
دیوانه واری شکل می گیرند. فیزیکدانان دریافتند در هلیوسفر خورشید ما، این کشش میان مواد خنثی و یون ها همین شکل کروسانی 
را ایجاد می کند که بســیار مورد بحث قرار گرفته اســت. انجام این مطالعه و رسیدن به این کشف به هیچ وجه آسان نبود. اوفر مجبور 
شــد کارشناسانی را از ۱۱ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی دیگر در تالشی که شیلد )SHIELD( به معنی باد خورشیدی با تبادل یون 
هیدروژن و دینامیک در مقیاس بزرگ( نامیده است، بکار بگیرد. در نهایت از نتیجه به نظر می رسد که ارزش آن را داشته است. هلیوسفر 
یا هورسپهر)Heliosphere( پهنه ای است حباب مانند که بادهای خورشیدی را دربرگرفته است. هورسپهر دربرگیرنده همه منظومه 
شمســی و میدان مغناطیســی خورشیدی است که کیلومترها دورتر از مدار پلوتو را در بر می گیرد. پالسمایی که از خورشید به بیرون 
دمیده می شــود)طوفان های خورشیدی( این حباب را در مقابل فشار گازهای فضای میان ستاره ای، هیدروژن و هلیوم مولکولی که در 
کهکشان راه  شیری پخش هستند، ایجاد و حفظ می کند. در سپتامبر ۲۰۱۲ ناسا اعالم کرد که سفینه وویجر ۱ در تاریخ ۲5 اوت از مرز 
هلیوسفر خارج شده  است. این ادعا بر اساس ۴۰ برابر شدن ناگهانی چگالی پالسما در فضای اطراف سفینه مطرح شده  است. با توجه به 
این که منطقه توقف خورشیدی مرز منظومه شمسی با جهان اطراف است، سفینه هایی که از این مرز خارج شده اند، طبق تعریف وارد 

فضای میان ستاره ای شده اند. در تاریخ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۸ هم سفینه فضایی وویجر ۲ از این مرز عبور کرد.

دانستنیها

آیا کشورهای ُترک، متحد می شوند؟
محسن پاک آیین

سازمان کشورهای تُرک که قبال  شورای همکاری کشورهای 
تُرک زبان، نامیده می شــد، شــامل آذربایجان، قزاقســتان، 
قرقیزستان، تُرکیه و ازبکســتان است.تُرکیه سعی دارد بطور 
نانوشته، رهبری و هدایت کشورهای تُرک  را به عهده گرفته 
و شعار»شش کشــور، یک ملت« را عملی سازد. اردوغان که 
معموال در دیدار با مقامات آذربایجان، از شــعار »دوکشــور و 
یک ملت« استفاده می کرد، سال  گذشته، در جریان هفتمین 
اجالس سازمان کشورهای تُرک در باکو، برای اولین بار شعار 
»شش کشور، یک ملت« را مطرح نمود. سران کشورهای تُرک 
از این پیشنهاد تُرکیه استقبال نکردند. اگرچه تُرکیه سعی دارد 
در تبلیغات خود بر وجود اتحاد در ســازمان کشورهای تُرک 
تاکیــد کند اما به دالیل زیر نمی توان اختالفات بنیادی را در 
میان اعضای این سازمان نادیده گرفت. در این رابطه موارد زیر 

قابل توجه است:
۱- بعد از فروپاشــی شوروی، کشــورهای استقالل یافته در 
آسیای مرکزی و قفقاز نسبت به حاکمیت ملی خود متعصب 
بــوده و عالقمند نیســتند برادر بزرگ دیگــری را جایگزین 
شوروی کنند. واکنش های این کشــورها در مقاطع مختلف 
نشــان داده اســت که تُرکیه نمی تواند به عنوان برادر بزرگ 

کشورهای تُرک زبان پذیرفته شود. 
۲- در ســال ۱9۷۴ تُرکیــه بــه منطقه شــمالی قبرس که 
تُرک زبان هســتند، حمله کرد و پس از اشغال آن و استقرار 
نیروی های نظامی، خواهان استقالل این منطقه از جمهوری 
قبرس شد. اما ســازمان ملل متحد و کشورهای دیگر غیر از 
تُرکیه، اســتقالل این بخش را به رســمیت نشناختند. آنکارا 
تالش زیادی کرد تا حداقل اعضای سازمان کشورهای تُرک، 
استقالل قبرس شمالی را به عنوان یک سرزمین تُرک بپذیرند 
اما کشــورهای تُرک، حتی جمهوری آذربایجــان که روابط 
مســتحکمی با آنکار دارد، تقاضای تُرکیــه را اجابت نکردند. 
در اجالس اخیر سازمان همکاری اقتصادی)اکو( نیز اردوغان 
توقع داشت که کشورهای عضو این سازمان، استقالل بخش 
تُرک نشــین قبرس را به رسمیت بشناســند اما هیچ یک از 

اعضای اکو حتی تُرک زبانان از این پیشنهاد حمایت نکردند.
۳- زبان رســمی تُرکیه، تُرکی استانبولی است اما رابطه این 
زبان با زبان های قزاقی، ازبکی، تُرکمنی، آذربایجانی و قرقیزی 
کامال نامانوس است. در میان کشور های تُرک زبان در آسیای 
مرکــزی و قفقاز، زبان روســی دارای جایگاهی باالتر از زبان 
تُرکی است و در اجالس های سران کشورهای تُرک، سخنرانی 
به زبان روسی بر دیگر زبانها، غلبه دارد. در عین حال یادگیری 
زبان روسی برای کار کردن در کشورهایی که بعد از فروپاشی 
شوروی، مستقل شــدند، داری کاربرد ویژه است. یادگرفتن 
زبان تُرکی اســتانبولی نیز برای مردم کشورهای تُرک، دشوار 
است و انگیزه ای جدی برای آن وجود ندارد. به عبارت دیگر، 
زبان تُرکی به دلیل تفاوت در گویش، نمی تواند عامل وحدت 

کشورهای تُرک باشد.
۴- پیوســتگی جغرافیایــی، یکــی دیگر از مشــکالت مهم 
در ســازمان کشورهای تُرک اســت. از چهار کشور عضو این 
سازمان، ســه کشــور در منطه آســیای مرکزی قرار دارند 
)ازبکستان،قزاقستان و قرقیزستان( ، تُرکیه در آسیای صغیر 

و جمهوری آذربایجان در قفقاز واقع شده است.
5- اختالفات دوجانبه برخی از کشــورهای ســازمان تُرک با 
یکدیگــر نیز یکی از موانع اتحاد این کشورهاســت. به عنوان 
مثال، روابط تنش آلوِد ازبکســتان با قرقیزستان، قزاقستان با 
قرقیزستان، ازبکســتان با تُرکمنستان، نوعی واگرایی نسبت 
به یکدیگر برای این کشــورها، ایجاد کرده اســت. ازبکستان 
که از مسیر تُرکمنســتان به ایران متصل می شود معموال از 
سختگیری های ترانزیتی تُرکمنستان ناخرسند بوده و روابط 
متقابل تاشکند و بیشکک  هم به دلیل اختالفات آبی و مرزی 

با پیچیدگی مواجه بوده است.
۶- حمایت تُرکیه از گروه های تروریستی تکفیری در آسیای 
مرکزی هم یکی از موارد عدم اعتماد به تُرکیه اســت. تُرکیه 
و ازبکستان به دلیل حمایت تُرکیه از حزب التحریر ازبکستان 
و پناه دادن به آنها؛ مدت های طوالنی روابط سردی را تجربه 
کردند و اســالم کریم اف تا زمان مرگ خود، مخالف پیوستن 
به سازمان کشورهای تُرک بود. قرقیزستان نیز موضع مشابهی 
دارد و حمایت تُرکیه از مخالفان اســالمگرای اهل سنت خود 
را برنمی تابد. تُرکیه در دوران ظهور داعش در ســوریه، بطور 
غیرمســتقیم، جوانان اهل سنت جمهور آذربایجان را تشویق 
به همراهی با داعش می کرد و پس از آموزش، در خاک خود، 
آنان را به ســوریه گسیل می داشت. به همین دلیل جمهوری 
آذربایجان، مدتها مســجد بزرگ تُرکها در باکو را تعطیل کرد 
و مانع حضور مبلغین تُرکیه در شهرهای سنی نشین زاگاالتا، 
گاخ و شکی شد. چین و روسیه نیز نسبت به فعالیت مبلغین 
تُرک در مناطق مســلمان نشین خود بسیار حساس هستند. 
بخصوص اینکــه نارضایتی مقامات تُرکیه از فشــار چین بر 
مسلمانان؛ موجب شد که در سال ۲۰۱5 گردهمائی های ضد 
چینی با درخواست دفاع از حقوق اویغورهای تُرک، در تُرکیه 

برگزار شود.
۷- اعضای سازمان کشورهای تُرک با دقت اختالفات تُرکیه با 
آمریکا، اتحادیه اروپا و روســیه را رصد کرده و به دلیل روابط 
خوب با این کشــورها، از گره زدن منافع خود با تُرکیه پرهیز 
دارند. این کشــورها نگران این هستند که جاه طلبی رهبران 
تُرکیه برای ایجاد یک بلوک متحد، آنان را به ناراضی ساختن 
دوستان سنتی خود، مثل آمریکا، اروپا، چین و روسیه بکشاند. 
هنگامی که اختالفات تُرکیه و آمریکا پس از اعمال تحریم های 
واشنگتن علیه آنکارا افزایش یافت، اعضای سازمان کشورهای 
تُرک شــاهد بودند که اردوغان در نشســت این سازمان در 
قرقیزستان از شــرکای خود خواست از تجارت با دالر امتناع 
ورزیــده و با ارزهای ملی تجارت کنند. به همین دلیل برخی 
از کارشناسان کشورهای تُرک معتقدند اردوغان تحت پوشش 
اهداف اقتصادی، تحقق اهداف سیاســی و حتی نظامی خود 
را دنبال می کند. در مجمــوع، تالش اردوغان بخصوص پس 
از تحــوالت اخیر قره باغ برای تبدیل کــردن تُرکیه به رهبر 
پاســداری از هویت تُرکی و اســتفاده از ظرفیت سیاســی و 
اقتصادی کشورهای تُرک زبان برای تحقق اهداف خود، نتیجه 
مطلوبی نداشته و بنظر نمی رســد موضوع اتحاد همه جانبه 

کشورهای تُرک، امری محتوم و دست یافتنی باشد.
* سفیر اسبق ایران در جمهوری آذربایجان
منبع: خبرآنالین 

نگاه

نگارش متن تلویزیونی
نویســندگانی که برای رســانه تلویزیون ایده ای را خلق کرده، آن را گســترش داده و 
براساس آن برنامه تلویزیونی می نویسند، باید در هنر نگارش برای تلویزیون،از نظر فنون 

و قرادادهای ویژه این رسانه صاحب مهارت باشند.
هر نویسنده ای که میخواهد به ردیف این حرفه ای ها بپیوندد، باید این حرفه ویژه،یعنی 
نگارش برای تلویزیون را فراگیرد.این کتاب به یاری نویســنده می آید تا او به این هدف 

دست یابد. 
»نگارش متن تلویزیونی )چگونه مجموعه ی تلویزیونی بنویسیم( » کتابی است از آلفرد 
برنر با ترجمه  مســعود مدنی که در ۳۰5 صفحه و توســط انتشارات تابان خرد به چاپ 

رسیده است.

پیشنهاد
جواد لگزیان


