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 ليبى به بوسنى شبيه تر است تا مصر. جامعه جهانى 
بايد مانع از اين قصابى قذافى شود 

آنچه در ليبى مى گذرد وحشتناك تر از آن است كه در وصف بگنجد. مهم نيست كه چند بار 
تا كنون هشدار داده ايم كه ديكتاتورها براى بقاى در قدرت به هر ابزارى متوسل خواهند شد 
 . است  دردناك  بسيار  الجزيره  از  شدند  سالخى  طرابلس  در  كه  شهروندانى  تصوير  تماشاى   .
نبايد ليبى را با مصر و تونس مقايسه كنيم و البته ادعا كنيم كه واشنگتن مى تواند به انتقال آرام 
قدرت در ليبى كمك كند. شايد ليبى را در بهترين حالت بتوانيم به بوسنى هرزگوين و يا كوزوو 
يا حتى روآندا تشبيه كنيم. آن زمان كه كشتارهاى جمعى در هر كدام از اين كشورها عيان شده 
و تصاوير آن بر روى اينترنت قرار گرفت و يا توسط رسانه هاى غربى پخش شد. اين تصاوير 

بودند كه غربى ها را به فكر راه چاره انداختند .
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ناتو ، اياالت متحده ، سازمان ملل و اتحاديه عرب وارد بازى 
شوند. بايد براى پايان دادن به اين حمام خون فكرى كرد. بايد مانع از آن شد كه شرايط از آنچه 
كه امروز و االن هست بدتر شود. زمانى كه مى گوييم اين كشورها و نهادهاى بين المللى بايد 
وارد بازى شوند منظور ما دست به كار شدن به شكل جدى و استفاده از تمام ابزارهاى الزم و 
در اختيار است . بايد مانع از قصابى ارتش ليبى شد. ناتو تا كنون يك بار نسبت به ادامه خشونت 
هاى دولتى در ليبى هشدار داده و گفته مى شود كه اين نهاد نظامى مى تواند هرگونه پرواز بر 
فراز آسمان ليبى را به كمك سازمان ملل ممنوع اعالم كند كه در اين فضا قطعا جنگنده هاى ارتش 
ليبى هم نمى توانند مردم را بمباران كنند.در بيانيه اين نهاد همچنين آمده است كه از اين پس 

هرگونه كشتارى كه در ليبى انجام گيرد....
صفحه  6 
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آيا شما در سرشمارى سراسرى  انگلستان و ولز در تاريخ
 27 مارچ شركت خواهيد كرد؟

1- بلى     2- خير 
لطفا پاسخ هاى خود را به اين شماره 07811000455 ارسال فرمائيد



اگر دچار تصادف شده ايد، خودروى شما را به نزديكترين تعميرگاه منتقل كرده و خودروى جايگزين در اختيار شما قرار مى دهيم.

همكاران ما مى توانند مدارك مورد نياز را از منزل يا محل كار شما 
دريافت كرده يا تحويل دهند.

مدارك شما به طور كامال محرمانه در نزد ما به امانت خواهد ماند.

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

 پس از سال ها خدمات به هموطنان اكنون در 
شركت خود آماده همكارى شما عزيزان مى 

Serpil Ersan.باشد
تنها يك تماس با شما فاصله داريم.

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

سانحه در هتل
سانحه در مراكز خريد و فروشگاههاتصادفات رانندگى در خارج از انگليس

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

مى توانيد خسارت دريافت كنيد.مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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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
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رسيده  مقاالت  معتبر،  هاى  سايت  از 
نام  ذكر  با  رسمى  وخبرگزاريهاى 

نويسنده انتخاب و به چاپ مى رسد.
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

كرده ولي در ويرايش آنها آزاد است.
مسئوليت آگهى ها و صحت آنها بعهده 
صاحبان آن ميباشد هفته نامه پرشين 
اختيار  صاحب  ها  آگهى  رد  يا  درقبول 

مى باشد.

آخرين اخبار را مى توانيد در وب گاه
 هفته نامه پرشين مالحظه نمائيد

هفته  پيش سخن را به آنجا رسانديم كه از برخى تغيير و تحول هاى رخ داده و در حال اجرا، در هفته نامه پرشين 
گفتيم. در راستاى سياست هاى جديد در  پيش رو، مى بايست تغييراتى نيز در محتواى مطالب انتشارى در نشريه 
صورت گيرد. بر همين اساس ملزم شديم كه به عنوان مثال صفحه مربوط به هزار دستان را كه اختصاص به 

داستان نويسى توسط شما خوانندگان گرامى داشت، حذف شود.

 البته اين انتخاب و حذف ها بر اساس ميزان گرايش و ميزان مخاطبان هر صفحه، صورت گرفته است. بنابراين 
در نظر داريم به جاى صفحات حذفى، از جمله صفحات انگليسى زبان كه مخاطب چندانى هم نداشته؛ به درج 
مطالب و نوشته هاى خواندنى تر، اجتماعى تر و كاربردى تر؛ بپردازيم. چنانكه بيشتر شما عزيزان، عالقمند مى 
باشيد كه از خبرها و ماجراهايى آگاهى پيدا كنيد كه در انگلستان رخ مى دهد. به دليل اينكه با زندگى روزمره 
دهنده و انعكاس  دارد. ما هم تالش مان را بر اين امر استوار مى سازيم كه پوشش  اينجا، همخوانى بيشترى 
دهنده برنامه ها، نشست ها، اخبار، ماجراها و مسائلى باشيم كه به جامعه ايرانى و پارسى زبانان مربوط مى 
باشد. بنابراين به كمك و همكارى شما نياز داريم تا ما را در جريان برنامه ها و رويدادهاى مربوطه قرار دهيد.

اما به دليل مشكالت مالى و اعتبارى، همچنين مجبور مى باشيم كه صفحات بيشترى را نيز به آگهى هاى مختلف 
پرشين)  نامه  هفته  هاى  (نيازمندى  عنوان  تحت  نشريه  وسط  در  را  قسمتى  جمله  از  دهيم.  اختصاص  تبليغاتى 
طراحى كرديم و اين قسمت تنها مربوط به آگهى هاى گوناگونى مى باشد تا افرادى كه نيازمند به پيدا كردن يك 

آگهى هستند، به راحتى بتوانند با مراجعه به اين بخش و هر آنچه را كه به دنبالش هستند، پيدا كنند.

 در همين راستا، از انتقادات و پيشنهادات ارزنده شما دوستداران و ياران هميشگى نشريه، استقبال مى كنيم و 
تمايل داريم كه نظرات خود را به ما منعكس نمائيد تا بتوانيم از آنها استفاده نموده و محتوا و كيفيت نشريه را 

به حد مطلوب ترى سوق دهيم. 
سردبير

يادداشت

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

اين نشريه ارسال نمايند:
و  دانشجويان  مهاجرين،  پناهندگان،  پيرامون  پرشين،  نامه  هفته   1-
مسائل فرهنگى، هنرى، اجتماعى و اخبار ايرانيان منتشر مى شود و 
طبعا آثار بايد 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.
از  و  كرده  ارسال  فارسي   (font) قلم  و  زبان  با  را  خود  مطالب   2-

فرستادن مطالب پينگليش و فينگليش جدا خودداري نمائيد!
-3 آثار ارسالي بايد ويرايش شده و عاري از اغالط اماليي و آماده 

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

نويسنده از همكاران جديد و ثابت پرشين خواهد بود.
-5 به لحاظ زيبا شدن و تاثيرگذاري بيشتر مطلب، يك يا چند عكس 
عدم  صورت  در  نمائيد.  ارسال  خود  مطلب  همراه  را  آن  به  مربوط 
دسترسي به عكس 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 
منتشر  بعدي  هاي  شماره  در  مطالب  از  برخي  آن،  بودن  مناسبتي 

شوند.
را  خود  آثار  توانند  مي  ها  كاريكاتوريست  و  طراحان  عكاسان،   7-

با توضيحات مربوطه و با كيفيت خوب، براي نشريه ارسال نمايند.
شخصي،  مشخصات  خانوادگي،  نام  و  نام  عالقه:  صورت  در   8-

آدرس وبالگ و تجربيات قبلي احتمالي خود را ذكر كنيد.

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

امور آگهى ها و تبليغات
 07733113137
02071935592

اشتراك هفته نامه
جهت درخواست اشتراك اين نشريه بهاى اشتراك را بصورت چك به همراه فرم تكميل شده زير به نشانى  دفتر 

هفته نامه پرشين Persian Weekly  P.O. BOX 57783, London, NW11 1GX  ارسال نماييد.
نام: ........................................................  نام خانوادگى: .................................................................
آدرس: ...............................................................................................................................................

كدپستى: ............................................  تلفن : .......................................................... 
آدرس ايميل: ...........................................................................................

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

20 % تخفيف ويژه دانشجويان و مراكزفرهنگى و هنرى 
بهاى اشتراك :  26 پوند           ششماه 50 پوند            يكسال 90 پوند

كشورهاى منطقه EURO: يكسال 140 يورو - شش ماه 100 يورو  
كشورهاى اسكانديناوى، كشورهاى بالكان: يكسال 120 پوند - شش ماه 90 پوند (يا معادل آن) 

سوئيس: يكسال 240 فرانك سوئيس - شش ماه 160 فرانك سوئيس 
آمريكا: يكسال 200 دالر - شش ماه 120 دالر

 كانادا: يكسال 220 دالر كانادا- شش ماه 180 دالر كانادا 
ساير كشورها: يكسال 150 پوند - شش ماه 100 پوند (يا معادل آن)

هموطنان خارج از كشور انگلستان
ميتوانند براى تكميل فرم باال از طريق وبسايت www.persianweekly.co.uk اقدام نمائيد
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برنامه هاى آينده
فرهنگى، هنرى 
ايرانيان در لندن

فيلم سينمايى دوشيزه و مرگ،
  نوشته اريل دورفمن

كارگردان: رومن پالنسكى
در جمعه 18 فوريه 2011 ساعت شش و نيم بعد 
از ظهر در مركز فرهنگى اميد در لندن به نمايش 
توسط  فيلم  نمايش  شروع  از  قبل  و  ايد  مى  در 
و  دختر  نامه  نمايش  مترجم  كيانوش  محمود 
مرگ بفارسى توضيحاتى داده خواهد شد. براى 

تهيه بليط و اطال عات بيشتر :
omidculturalsociety@yahoo.co.uk.
Mobile: 0781 8840824 , 45 Queens 
Walk, Ealing, London W5 1TL

اجراى زنده موسيقى در سالن
 كدوگان هال

عصر   7:30 ساعت  در  و  فوريه   25 تاريخ  در 
اجراى زنده موسيقى در سالن كدوگان هال به 
روى صحنه خواهد رفت. در اين برنامه عليرضا 
موسيقى  گروه  و  كند  مى  خوانى  آواز  قربانى 
سنتى نيز همراهى اش خواهند نمود. براى كسب 
اطالعات بيشتر به وب سايت زير مراجعه نمائيد.
www.cadoganhall.com

 موسيقى و رقص اصيل ايرانى 
كانون فرهنگى و هنرى مهرگان در تاريخ جمعه  
(چهارم) مارس برگزار كننده برنامه ى است كه 
موسيقى  جمله:  از  متفاوتى  هاى  بخش  شامل 
مقامى  موسيقى  خوانى،  شاهنامه  ايرانى،  اصيل 
ايرانى  اصيل  رقص  و  موسيقى  و  شعر  ايرانى، 

مى باشد. اين برنامه از ساعت 7:30 عصر آغاز 
مى شود. عالقمندان براى حضور در اين برنامه 

مى توانند به آدرس زير مراجعه نمايند:

Hammersmith, Polish Center, 
238-246 London W6 0RF

پروژه زنان 
است  اى  برنامه  كننده  برگزار  ايرانيان  جامعه 
اين  بروند.  نوروز  پيشواز  به  تا  يادماندنى  به 
و  رقص  مسابقه  موزيك،  شامل   كه  برنامه  
با  آنها  از  و  است  بانوان  مخصوص  تنها  آواز 
برنامه  شود.   مى  پذيرايى  نيز  شيرينى  و  چاى 
ساعت  در  و  مارس  (ششم)  يكشنبه  تاريخ  در 
18:30 برگزار خواهد شد. آدرس محل برگزارى 

به شرح زير است:
Polish Center, 238-246
 king street, London W6 0RF

روز جهانى زن
انجمن پيوند در نظر دارد روز جهانى زن را در 
عالقمندان  بگيرد  جشن  بخارا  رستوران  سالن 
تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  براى  ميتوانند 
 For information زير تماس حاصل فرمايند

call on: 020 8905 8770

تصورات غلط در مورد تكامل و واقعيت 
هاى پنهان در ژن هاى ما

محقق   - پور  انصارى  ناصر  دكتر  باحضور    
 26 شنبه  روز   UCL دانشگاه   - انسان  ژنتيك 
سالن  در   8:30  -  6:30 ساعت   ،2011 فوريه 
شد  خواهد  برگزار  توحيد  كانون  اجتماعات 
به  بيشتر  اطالعات  جهت  توانند  مى  عالقمندام 

وب سايت :
www.kanoontohid.com مراجعه فرمايند

اجتماعى  و  فرهنگى  هاى  برنامه  لطفا 
جهت  پرشين  نامه  هفته  به  را   خود 

اطالع رسانى ارسال فرمائيد

بنياد فر ايران برگزار مى كند
جشن نوروز و جشن زاد روز

 اشوزرتشت در 25/3/2011 
منتظر ما باشيد

روز جهاني زبان مادري
سازمان يونسكو روز 21 فوريه را روز حمايت از زبان مادري نامگذاري كرده است. مطابق برآورد 

يونسكو، از حدود شش هزار زباني كه در جهان شناخته شده است، بيش از سه هزار زبان در حال 
نابودي هستند. 

هيچ كدام  تقريبا  و  مي شوند  برده  كار  به  كوچكي  بسيار  گروه هاي  توسط  نيز  اكنون  هم  زبان ها  اين 
شانسي براي بقا ندارند. 

و  قبيله ها  رفتن  بين  از  دارند.  رواج  جهان  جمعيت  از  درصد  چهار  بين  در  تنها  زبان ها  از  درصد   96
قوم هاي كوچك بر اثر از ميان رفتن زيستگاه هاي طبيعي، يا كوچ دادن آنها به حاشيه شهرهاي بزرگ 

و اردوگاه ها، يكي از تهديدهاي زبان مادري است. 
در چند دهه گذشته بسياري از قبيله هاي جنگل نشين به اين شكل زبان و هويت قومي شان را از دست 
داده اند. جنگ هاي داخلي و مهاجرت وسيع قوم هاي مغلوب به كشورهاي همسايه نيز از ديگر دليل هاي 

فراموش شدن بعضي از زبان ها هستند. 
عصر مدرن و تغييراتي كه در ساختار سنتي زندگي بشر پديد آمده، عرصه زندگي گروه هاي كوچك را 

تنگ كرده و باعث گسترش و تسلط چند زبان در ميان اكثريت جامعه جهاني شده است. 
زبان هاي شفاهي كه تعدادشان حدود 1200 زبان تخمين زده مي شود، بيشتر در معرض خطر نابودي 
قرار دارند. بخش عمده اين زبان ها متعلق به مردم قاره آفريقاست كه به 2 هزار زبان سخن مي گويند.
بسياري زبان مادري را زبان بومي يا زبان والدين مي دانند و حمايت از آن و فراهم كردن امكانات 
فراگيري آن، به ويژه براي مهاجران و اقليت هاي قومي را گامي مهم در حفاظت از تنوع زبان ها به شمار 

مي آورند. 
زبان، بازتاب دهنده  فرهنگ مردمي است كه به آن زبان سخن مي گويند، نماينده  هويت آنهاست و دنياي 
آنها را تشريح مي كند. زبان مادري را گاهي نخستين زباني به شمار مي آورند كه كودك ياد مي گيرد. 

اين تعريف مورد مناقشه است؛ كودكان مهاجر و كودكان قوم ها يا مذاهبي كه در اقليت به دنيا مي آيند، 
تسلط  آن  به  حاكم،  قوم  و  ميزبان  كشور  زبان  اندازه  به  يا  نمي گيرند،  ياد  را  مادرانشان  زبان  الزاما 
ندارند. به عبارتي، زبان مادري همواره مهم ترين زباني نيست كه در زندگي يك فرد مي ماند و نقش 
ايفا مي كند. به باور سازمان يونسكو، بايد تالش كرد تا زبان هايي كه گسترش زيادي ندارند در كنار 
زبان هاي فراگير شانس ادامه حيات داشته باشند. چنين تالشي با توجه به نقش زبان در شكل گيري 

شخصيت فردي و هويت فرهنگي قوم ها و مليت ها، مي تواند فرهنگ جهاني را شكوفاتر كند. 

راهنماى تهيه 
بليت براى 

بازى هاى المپيك 
2012 لندن

فروش بليت از روز 15 ماه مارس 
سال 2011 آغاز مى شود.

اخير  روزهاى  در  فارسى:   سى  بى  بى 
مسابقات  زمانبندى  و  برنامه ها  جدول 
المپيك لندن اعالم شد و از روز پانزدهم 
رويداد  اين  بليت  فروش  مارس  ماه 
مطلبى  مى شود.  آغاز  ورزشى  مهم 
ما  كه  است  راهنمايى  مى خوانيد  كه 
به  بليت  خريد  مشتاقان  به  كمك  براى 
طرفدارى  پر  مسابقات  براى  خصوص 
تهيه  باشد  دشوار  ممكن  بليت  خريد  كه 

كرده ايم.

چگونه مى توان بليت تهيه كرد؟
رسمى  سايت  وب  كليك  در  نام  ثبت  اول  گام 
بيش  كنون  تا  است.  لندن  المپيك 2012  مسابقات 

از دو ميليون نفر اين كار را كرده اند.

آيا ثبت نام به معناى اين است كه بليت مورد نظر 
به من تعلق مى گيرد؟

خير. نكته مهم در مورد ثبت نام اين است كه شما 
از اين طريق مى توانيد به اطالعات مهم و ضرورى 
كنيد.  پيدا  دست  بليت  تهيه  چگونگى  مورد  در 
وب  در  نام  ثبت  مى گويند  المپيك  برگزاركنندگان 
خواهد  جويى  صرفه  شما  وقت  در  رسمى  سايت 
كرد چون هر بار كه قصد خريد بليت داريد ديگر 
الزم نيست كه تمام اطالعات خود را دوباره وارد 

كنيد.

فروش بليت ها از چه تاريخى آغاز خواهد شد؟
فروش بليت از روز 15 ماه مارس سال 2011 آغاز 

مى شود.

آيا در آن روز مى توان بليت خريد؟
كه  نيست  شكل  اين  به  بليت  فروش  سيستم  خير. 
هر كس زود تر مراجعه كند در اولويت قرار بگيرد. 
است  ممكن  بليت  خريد  براى  تقاضا  از  مورد  هر 
چند روز طول بكشد. مسئوالن فروش بليت زمان 
را  متقاضى  هر  به  بليت  اعطا  براى  گيرى  تصميم 

باز  آوريل)   26 تاريخ  تا  (يعنى  هفته   6 مدت  به 
گذاشته اند. در اين مدت براى هر مسابقه كه تعداد 
تمام  بين  باشد  حد  از  بيش  آن  بليت  متقاضيان 
برندگان  و  شده  انجام  كشى  قرعه  يك  داوطلبان 
قرعه كشى صاحب تعداد بليت هاى موجود خواهند 

شد.

بنابر اين مهم نيست كه شما در روز اول يعنى 15 
مارس تقاضاى بليت را ثبت كنيد و يا در آخرين 

روز از مهلت تعيين شده كه 26 آوريل است.

قيمت بليت چقدر است؟
به  دارد.  مسابقه  يا  برنامه  به  بستگى  بليت  بهاى 
عنوان مثال بهاى بليت مسابقه فينال دوى صد متر 
725 پوند (حدود 1200دالر) است ولى بهاى بليت 

اكثر ورزش ها از 20 پوند شروع مى شود.
بليت  بهاى  مى گويند  لندن  المپيك  برگزاركنندگان 
ورزشى  رشته   39 كه  رقابت ها  تماشاى  براى 
را  ورزشى  رويداد   649 مجموع  در  و  گوناگون 

در بر مى گيرد، در 90 درصد از موارد حدود صد 
پوند يا كمتر، در دو سوم موارد زير50 پوند و در 

يك چهارم ازاين موارد 20 پوند يا كمتر است.
بيش  تماشاى  براى  سال  سن 16  زير  كودكان  به 
از 200 مورد از رويدادهاى ورزشى تخفيف تعلق 
خواهد گرفت و براى افراد باالى 60 سال نيز در 

اين موارد قيمت بليت 16 پوند خواهد بود.
دوچرخه  يا  و  ماراتون  دوى  مثل  مسابقاتى  در 
سوارى در جاده، تماشاى مسابقه در بخش اعظم 
و  بود  خواهد  مجانى  ورزشكاران  حركت  مسير 
مى شود  نزديك  پايان  خط  به  كه  مسير  آخر  فقط 

مستلزم داشتن بليت است.

كننده  مراجعه  فرد  هر  كه  بليت هايى  تعداد  آيا 
مى تواند بخرد محدوديت دارد؟

يك  كه  بليت هايى  تعداد  موارد  از  بسيارى  در  بله. 
اطالعات  براى  است.  محدود  بخرد  مى تواند  فرد 
بيشتر در اين مى توانيد به وب كليك سايت رسمى 

المپيك لندن مراجعه كنيد.
براى مسابقات المپيك رقمى حدود هشت ميليون و 
هشتصد هزار بليت عرضه خواهد شد. دو ميليون 
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پاسخ آن الين به تمامى مشكالت دانشجويى شما

www.iranianstudy.com

خدمات امور ادارى و مكاتبه اى
ترجمه و نوشتن  نامه هاى شما براى

Housing & Job Centre & NHS 
انجام مكاتبات ادارى با كليه سازمانهاى دولتى
ترجمه مدارك و پر كردن انواع فرم هاى ادارى
از قبيل گذرنامه، گواهينامه رانندگى، كمك هاى مالى دولتى

(Housing Benefit, Social Security)
مشاوره در امور پناهندگى از مراحل ابتدايى تا اخذ 

نتيجه
با كمترين هزينه و كمترين زمان

خدمات دانشجويى - پر كردن فرمهاى شما- تمديد ويزا و 
پى گيرى كليه خدمات ادارى شما در كشور انگلستان
جلسه اول رايگان مى باشد ( با تعيين وقت قبلى)

020 7193 5592020 7193 5592

بليت نيز براى المپيك معلوالن در نظر گرفته شده 
كه در ماههاى آينده فروش آن اعالم خواهد شد. 
حدود 75 درصد از كل اين بليت ها از طريق ثبت 

نام به عموم مردم فروخته خواهد شد.

مابقى بليت ها از طريق كميته ملى المپيك و حاميان 
مالى اين برنامه به فروش خواهد رسيد كه در تامين 
بودجه و هزينه هاى اين مناسبات مشاركت داشته 
اند و از طريق فروش بليت و تورهاى مسافرتى و 

ساير خدمات جنبى كسب در آمد مى كنند.
بليت هاى  مى گويند  لندن  المپيك  برگزاركنندگان 
موسوم به «جايگاه ويژه و تشريفاتى» چيزى كمتر 
از يك درصد از كل فروش بليت را شامل مى شود.

معناى يك رويداد چيست؟
مشخص  ورزشى  رويداد  يك  براى  بليت  هر 
را  مسابقه  چند  است  ممكن  كه  مى شود  فروخته 
ممكن  شنا  ”رويداد“  مثال  عنوان  به  شود.  شامل 
موارد  اكثر  در  باشد.  رقابت  چندين  شامل  است 
در  كه  را  رويدادهايى  تمام  نمى توان  بليت  يك  با 
برگزار  مشخص  ورشى  مكان  يك  در  روز  طول 
مى توان  فقط  بليت  هر  با  كرد.  تماشا  را  مى شوند 
آن رويداد مشخص را كه بليت براى آن تعيين و 

خريدارى شده است تماشا كرد.

روش پرداخت بهاى بليت چگونه است؟
از  ويزا  اعتبارى  شركت  مالى  حمايت  به  توجه  با 
اعتبارى  كارت هاى  ميان  از  المپيك 2012،  برنامه 
فقط مى توان با كارت ويزا پرداخت كرد. عالوه بر 
آن پرداخت هزينه بليط با پول نقد و چك معتبر نيز 

امكان پذير است.

چه  باشد  نداشته  ويزا  اعتبارى  كارت  كسى  اگر 
مى تواند بكند؟

المپيك لندن پول نقد و چك بانكى نيز مى پذيرد. اما 
كارت  طريق  از  فقط  المپيك  برگزارى  محوطه  در 

اعتبارى ويزا و يا پول نقد مى توان پرداخت كرد.

بليت هاى  به  يافتن  دست  براى  مى توان  چگونه 
مورد نظر برنامه ريزى كرد؟

ساعت  و  روز  با  المپيك  برنامه هاى  كامل  جدول 
دقيق هر رويداد از چند روز پيش روى وب سايت 
اين  در  است.  شده  منتشر  لندن  المپيك  رسمى 
يك  هر  براى  بليت  هر  دقيق  بهاى  مى توان  راهنما 

از رويداد ها و مسابقات را پيدا كرد.

مراجعه  كه  شد  خواهد  مشخص  تاريخى  چه  در 
كنندگان به بليت مورد نظر خود دست يافته اند؟

كه  مى گويند  لندن   2010 المپيك  برگزاركنندگان 
مبلغ بليت در فاصله دهم ماه مه تا دهم ماه ژوئن 
از حساب افراد متقاضى برداشت خواهد شد و تا 
روز 24 ماه ژوئن سال 2011 به تمام متقاضيان 
آن ها  به  نظر  مورد  بليت  آيا  كه  شد  خواهد  اعالم 

تعلق گرفته است يا نه؟

اگر كسى بليت زيادى تقاضا كرده باشد چه خواهد 
شد؟

مى گويد  لندن  المپيك  نكنيد.  را  كار  اين  است  بهتر 
كه  بليت هايى  فروش  باز  براى  سيستمى  احتماال 
كرد  خواهد  ايجاد  نمى خواهند  را  آن  صاحبان 
ولى تضمينى نيست كه بتوان بليت هاى اضافى را 

فروخت. توصيه برگزاركنندگان اين است كه فقط 
كه  كنيد  درخواست  رويدادهايى  بليت  خريد  براى 

حتما مى خواهيد به تماشاى آن برويد.

آيا تماشاى هيچ رويداد يا مسابقه اى مجانى خواهد 
بود؟

بله. در مواردى مثل دوى ماراتون و يا دوچرخه 
مسير  آخر  قسمت  از  غير  به  جاده،  در  سوارى 
به  نيازى  مى شود  نزديك  پايانى  خط  به  كه 
زياد  احتمال  به  وجود  اين  با  ولى  نيست.  بليت 
برگزاركنندگان براى ورود عموم به محوطه پارك 
المپيك وروديه و بليت تعيين خواهند كرد تا بتوانند 

تعداد بازديدكنندگان را كنترل كنند.

چه تدارك و تسهيالتى براى افراد معلول در نظر 
گرفته شده است؟

ويژه  محوطه  مسابقات  و  رويداد ها  تمامى  در 
مى كنند  استفاده  چرخدار  صندلى  از  كه  كسانى 
بهاى  بندى  دسته  در  همچنين  است.  شده  تعيين 
و 20  المپيك  ورزشى  رشته  همينطور 26  و  بليت 
رشته المپيك معلوالن اين موضوع در نظر گرفته 

شده است.
مخصوص  بليت  قيمت  در  همراه  فرد  بليت  بهاى 
معلوالن منظور شده است. اگر دوست يا اعضاى 
خانواده به عنوان نفر همراه معلوالن تقاضا بليت 
بكنند سعى خواهد شد كه نزديك ترين صندلى به 

محل ويژه معلوالن به آن ها داده شود.
به هنگام درخواست خريد بليت مى توان امكانات و 
تسهيالت ديگرى براى معلوالن را درخواست كرد، 
تصويرى  صفحه  به  كه  صندلى  درخواست  مثل 
براى  باشد  داشته  مستقيم  ديد  ورزشگاه  بزرگ 
درخواست  دارند؛  شنوايى  مشكل  كه  كسانى 
كه  كسانى  براى  مسابقه  محل  به  نزديك  صندلى 
مشكل بينايى دارند؛ جاى مناسب براى كسانى كه 
صندلى ها  از  رديف  هر  پايان  يا  و  آغاز  در  بايد 
باال  كه  كسانى  براى  مناسب  جاى  يا  و  بنشينند 

رفتن از پله ها براى آن ها مشكل است.

براى جزئيات دقيق تر اين امكانات مى توان به كليك 
وب سايت رسمى المپيك 2012 لندن مراجعه كرد.

اگر نتوان به لندن رفت آيا مسابقات در شهرهاى 
ديگر نيز برگزار مى شوند؟

ميزبان  بريتانيا  ديگر  شهرهاى  از  بسيارى  بله. 
بخش هاى گوناگونى از رويدادهاى ورزشى المپيك 
لندن هستند. اين ها عبارتند از: ورزشگاه كاونترى 
دورنى  ايتون  فوتبال)  مسابقات  برگزارى  (محل 
سوارى  (دوچرخه  اسكس  قايقرانى)  (مسابقات 
تپه) گالسكو (مسابقات فوتبال) لى ولى (مسابقات 
منچستر  فوتبال)  (مسابقات  كارديف  رانى)  كانو 
و  فوتبال)  (مسابقات  نيوكاسل  فوتبال)  (مسابقات 

شهر دورست (مسابقات قايقرانى بادبانى).
ولى  لندن  در  مسابقات  از  ديگر  تعدادى  همچنين 
خارج از دهكده المپيك برگزار مى شود؛ از جمله 
فوتبال در ورزشگاه ومبلى و تنيس در ويمبلدون.

المپيك  رويدادهاى  و  مسابقات  تمامى  براى  بليت 
چه در شهر لندن و چه در شهرهاى ديگر از روز 

15 مارس عرضه خواهد شد.
برگرفته از بى بى سى فارسى
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فارين پاليسى 22 فوريه / ترجمه: سارا معصومى
مارك لينچ

 ليبى به بوسنى شبيه 
تر است تا مصر. جامعه 
جهانى بايد مانع از اين 

قصابى قذافى شود 
آنچه در ليبى مى گذرد وحشتناك تر از آن است 
تا  بار  چند  كه  نيست  مهم  بگنجد.  وصف  در  كه 
كنون هشدار داده ايم كه ديكتاتورها براى بقاى در 
قدرت به هر ابزارى متوسل خواهند شد . تماشاى 
تصوير شهروندانى كه در طرابلس سالخى شدند 
از الجزيره بسيار دردناك است . نبايد ليبى را با 
كه  كنيم  ادعا  البته  و  كنيم  مقايسه  تونس  و  مصر 
ليبى  در  قدرت  آرام  انتقال  به  تواند  مى  واشنگتن 
بتوانيم  حالت  بهترين  در  را  ليبى  شايد  كند.  كمك 
روآندا  حتى  يا  كوزوو  يا  و  هرزگوين  بوسنى  به 
تشبيه كنيم. آن زمان كه كشتارهاى جمعى در هر 
كدام از اين كشورها عيان شده و تصاوير آن بر 
روى اينترنت قرار گرفت و يا توسط رسانه هاى 

غربى پخش شد. اين تصاوير بودند كه غربى ها را 
به فكر راه چاره انداختند .

اكنون زمان آن فرا رسيده است كه ناتو ، اياالت 
بازى  وارد  عرب  اتحاديه  و  ملل  سازمان   ، متحده 
خون  حمام  اين  به  دادن  پايان  براى  بايد  شوند. 
فكرى كرد. بايد مانع از آن شد كه شرايط از آنچه 
مى  كه  زمانى  شود.  بدتر  هست  االن  و  امروز  كه 
گوييم اين كشورها و نهادهاى بين المللى بايد وارد 
بازى شوند منظور ما دست به كار شدن به شكل 
جدى و استفاده از تمام ابزارهاى الزم و در اختيار 
است . بايد مانع از قصابى ارتش ليبى شد. ناتو تا 
كنون يك بار نسبت به ادامه خشونت هاى دولتى 
در ليبى هشدار داده و گفته مى شود كه اين نهاد 
آسمان  فراز  بر  پرواز  هرگونه  تواند  مى  نظامى 
ليبى را به كمك سازمان ملل ممنوع اعالم كند كه 
در اين فضا قطعا جنگنده هاى ارتش ليبى هم نمى 
نهاد  اين  بيانيه  كنند.در  بمباران  را  مردم  توانند 
همچنين آمده است كه از اين پس هرگونه كشتارى 
كه در ليبى انجام گيرد ارتش و دولت مسئوليت ان 
را در نهادهاى بين المللى بر عهده خواهند داشت . 
اياالت متحده در اين فضا سكوت اختيار كرده اما 
برمى  كشور  اين  دست  از  كه  كارى  ترين  طبيعى 
صدور  و  امنيت  شوراى  فورى  جلسه  تشكيل  آيد 
دولت  است.  ليبى  در  كشتارها  عليه  اى  قطعنامه 
در طرابلس بايد تحت شديد ترين تحريم هاى بين 
المللى قرار بگيرد تا زمانى كه به توسل خشونت 
ها  گام  قبيل  اين   . دهد  پايان  خود  هموطنان  عليه 
بايد در زمان مناسبى برداشته شود تا اوضاع از 

آنچه كه امروز شاهد آن هستيم وخيم تر نشود.
پاسخ سريع و قاطع جهانى به آنچه امروز در ليبى 
در جريان است تنها كمك به حفظ جان مردم اين 
كشور نيست بلكه هشدارى است به تمامى سران 
مهار  براى  توانند  مى  كنند  مى  گمان  كه  عربى 
اين  شوند.  سالح  به  دست  مردمى  هاى  اعتراض 

توهم نيست كه گمان كنيم كشورهاى خارجى مى 
باشند  دار  عهده  ليبى  در  را  اوضاع  كنترل  توانند 
حقيقت اين است كه اگر اين كشورها اراده كنند مى 

توانند با هر ابزارى مانع از ادامه خشونت در ليبى 
شوند . ما به دنبال دخالت نظامى مستقيم در امور 
البته  و  غرب  كه  است  اين  حقيقت  نيستيم.اما  ليبى 
اياالت متحده به بهانه عدم دخالت در امور داخلى 
گناهان  بى  كشتار  بر  را  خود  چشم  كشور  يك 
ديپلماتيك  هاى  ژست  اين  بايد  اكنون  اند.  بسته 
بدتر  اوضاع  كه  بود  مراقب  و  راند  حاشيه  به  را 
از اين نشود. اشتباه نكنيد آنچه ما در ليبى شاهد 
خواهى  دموكراسى  جريان  حقيقت  در  هستيم  آن 
مدرن نيست. جريان اعتراضى ساده اى نيست كه 
بتوانيم به راحتى از اياالت متحده بخواهيم دولت 
در حاكميت را به انجام اصالحات يا كناره گيرى 
گذشته  ساعت   72 همين  در  كند.  وادار  قدرت  از 
بازى بسيار فراتر از اين بحث رفته است . اكنون 
خشونت  به  غرب  توسل  خواهان  ما  از  بسيارى 
هستيم براى پايان دادن به اين مناقشه. رژيم معمر 
قذافى با سرعت غيرقابل پيش بينى تمام معادالت 
را بر هم مى زند و در اين فضا تغييرات منطقه اى 
ساعت  چهار  و  بيست   . گيرد  مى  انجام  ثانيه  به 
پيش سيف االسالم قذافى سخن گفت و اكنون هيچ 
راحتى  به  تنها  و  آورد  نمى  ميان  به  سخنى  كس 

معترضان را قتل عام مى كند.

هيچ كس نمى تواند آنچه را كه در طرابلس رخ مى 
ساعته  چهار  و  بيست  الجزيره  كند.  تكذيب  دهد، 
تحوالت ليبى از ده روز پيش تا كنون را پوشش 

و  بود  دلخراش  ها  صحنه  از  بسيارى  است.  داده 
اما  كرد  وادار  سر  برگرداندن  به  را  بيننده  حتى 
شبكه  اين  را  آن  انتقال  رسالت  كه  بود  حقيقتى 

همه  روزها  اين  رساند.  انجام  به  خوبى  به  عربى 
در داخل و خارج دوست دارند در خصوص معمر 
را  قذافى  ها  ديپلمات  ليبى.  و  بگويند  سخن  قذافى 
ديكتاتور مى خوانند و رهبران قبايل خواهان وداع 
او با قدرت هستند. برخى روحانيون مسلمان حتى 
خون وى را مباح دانسته اند.ليبى در مركز توجه 
جهان عرب قرار دارد . در چند روز گذشته اخبار 
ميان مصر ، يمن، بحرين و ليبى چرخيد تا بدان جا 
كه در نهايت قرعه به نام ليبى افتاد. وقتى صدايتان 
را بلند مى كنيد ديگران هم به تبع شما صداى خود 
را باال مى برند. اكنون جهان عرب يكپارچه صدا 

شده است .
قبال  در  جهانى  جامعه  و  غرب  سكوت  از  اعراب   
ديكتاتورهاى نشسته بر منابع نفتى به ستوه آمده 
چندانى  دوستان  المللى  بين  عرصه  در  قذافى  اند. 
از  است  الجزيره  شبكه  پايگاه  كه  قطر  ندارد. 
اتحاديه عرب خواست تا براى مهار بحران انسانى 
در ليبى كارى بكند . تاريخ نشان داده كه ما نمى 
توانيم چندان از اتحاديه عرب انتظار كمك داشته 
باشيم اما حقيقت اين است كه اين قبيل فراخوان ها 
مى تواند تا حدودى فرضيه امپرياليستى بودن اين 
اين  ببرد.  سوال  زير  را  خاورميانه  در  ها  جريان 
تمام كارى است كه فعال از دست ما براى ليبى و 

مردمانش بر مى آيد. 
كاريكاتور از سايت:

www.http://plaidklaus.com 
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آزادى 
خواهى 
به مربى 

نياز ندارد 
آقايان!
لس آنجلس تايمز 20 فوريه

آندرو جى باسوويچ

ترجمه: سارا معصومى

آمريكا در يك دهه 
گذشته تمام تالش 
خود را براى تغيير 
دادن خاورميانه به 
كار گرفت اما ره به 

جايى نبرد
استراتژى  عرب  جهان  در  عمومى  هاى  خيزش 
به  را  گذشته  دهه  در  منطقه  در  متحده  اياالت 
سخره گرفت. اعراب براى تغيير به پتانسيل خود 
اكتفا كردند و البته از وسايل در اختيار خود هم 
جمهورى  رئيس  بوش  جورج  كردند.  استفاده 
سابق اياالت متحده شعار مبارزه با ترور را داد 
و البته كه منظور وى هم از اين شعار كشورهاى 
حاضر در خاورميانه و جهان عرب بودند. اكنون 
همين مردمان ابتكار بازى را در دست گرفته اند و 

مبارزه با آمريكا را به تصوير كشيدند.

از  داريد.سيلى  ياد  به  را   2001 سپتامبر  يازدهم 
نخستين  اساس  بر  بود.  افتاده  راه  به  توجيهات 
فرضيه هر حمله ديگرى كه به اياالت متحده انجام 
مى گرفت بدين معنا بود كه قطعا ساختار قدرت در 
خاورميانه بايد تغيير كند. مدافعان اين فرضيه تاكيد 
داشتند كه مسلمانان نمى توانند به تنهايى تغيير را 
در سرزمين هاى خود عملى كنند و در اين مسير 
كند.  بازى  را  انها  موتور  نقش  بايد  متحده  اياالت 
بر همين اساس آزادى تنها بايد از تفنگ سربازان 
افغانستان،پاكستان  در  شود.  شليك  آمريكايى 
با  تغيير  براى  متحده  اياالت  هاى  تالش  عراق  و 
نتايج و دستاوردهاى متفاوتى همراه بود.البته كه 
هزينه اين حركات هم كم نبودند. تلفات سربازان 
شهرودان  از  بسيارى  البته  و  نبود  كم  آمريكايى 
غيرنظامى هم در هركدام از اين كشورها قربانى 
هزينه  كه  كنيم  تاكيد  بايد  قياس  مقام  .در  شدند 
هاى اياالت متحده در منطقه خاورميانه و آسياى 

 . ندارد  برابرى  كشور  اين  دستاوردهاى  با  ميانه 
اكنون با تحوالتى كه در خاورميانه در حال شكل 
گيرى است اثبات شد كه آنچه آمريكا در تمام اين 
سالها انجام داد ضرورتى نداشت و يا در بهترين 
حالت مى توانيم آنها را سطحى و نه چندان عميق 
آن  كه  كوبيد  درى  بر  آمريكا  سال  نه  بخوانيم. 

سوى آن خال بود .
 اكنون همان در باز شده و البته به سوى شهروندان 
همان كشورها گشوده شده است .آنچه در يك ماه 
كشور  ها  ده  و  ليبى   ، مصر   ، تونس  در  گذشته 
مسلمان و عرب ديگر انجام گرفت نشان داد كه نه 
تنها جهان اسالم براى تغييرات مهيا است بلكه اين 
بار نسيم تغييرات از درون مى وزد. انتقال قدرت 
ديگر  كشورى  از  بتوانند  ديگران  كه  نيست  چيزى 
نسخه ان را به داخل كشورها بفرستند. دموكراسى 
را نمى توان آمپولى دانست قابل تزريق. موج تغيير 
شكل  درون  از  بايد  كه  البته  و  نيست  كنترل  قابل 
كنند  مى  تجربه  را  ذيكتاتورى  كه  مردمانى  گيرد. 
دو دسته اند: انها كه فقر اقتصادى كمر طاقت آنها 
را خم كرده و دسته اى كه چندان هم فقير نيستند 
ديكتاتورى  برابر  در  اين  از  بيش  توانند  نمى  اما 
كمر خم كنند. هيچ كدام از اين دو گروه هم براى 
واشنگتن  گرى  مربى  و  ها  كمك  به  مسير  ادامه 
نياز ندارند. يك حقيقت را اين روزهاى خاورميانه 
كه  نيستيم  شما  منتظر  ما  كند:  مى  فرياد  بسيار 

آزادى را به ما هديه دهيد آقايان آمريكايى.
بله، مسلمانان و ساكنان خاورميانه و شمال آفريقا 
راه و رسم آزادى خواهى را خوب اموخته اند. موج 
آزادى خواهى آنها هم براى پيرشفت اندك نيازى 

به دالرهاى آمريكايى ندارد . 

اكنون در اين فضا نمى توان پيش بينى كرد كه آيا 
روى  به  منجر  نهايت  در  مردمى  هاى  حركت  اين 
دموكرات  هم  كه  شود  مى  هايى  دولت  آمدن  كار 
با  البته  و  كرده  تحمل  را  اسرائيل  هم  و  باشند 
جمهورى  رئيس  دولت  باشند.  دوست  هم  غرب 
عهده  بر  را  عملى  نقش  مصر  در  چهارم  و  چهل 
با  گردانى  كه  نبود  نيازى  نتيجه  در  و  نداشت 
عنوان آزاد سازى مصر از واشنگتن راهى قاهره 
شود و جان و مال امريكا را خرج كند. اين روزها 
دورنماى دموكراسى و تغيير در خاورميانه بيش 
اگر   . است  روشن  و  شفاف  ديگرى  زمان  هر  از 
مى  متوجه  كنيم  نگاه  ماجرا  به  اعراب  دوربين  از 

بينى  خوش  از  اى  ذره  تصاوير  تمامى  كه  شويم 
ها  امريكايى  لنز  از  اگر  اند.  داده  جاى  خود  در  را 
مى  را  بينى  بد  و  بينى  خوش  از  شبحى  كنيم  نگاه 
بينيم. امريكايى ها براى ايستادن در قسمت صحيح 
تاريخ، در يك ماه گذشته بيانيه هاى ضد و نقيض 
و  كرده  صادر  خاورميانه  تحوالت  خصوص  در 
با  نداشتند.  هم  مشخصى  هاى  گيرى  موضع  البته 
دارد  و  داشت  وجود  اى  الجزيره  شبكه  همه  اين 
كه  آنچه  آورد.  مى  مردم  چشم  به  را  حقيقت  كه 

تحوالت خاورميانه به ما آموخت:

1. زمانى كه بحث موشكافى تاريخ و نيت شناسى 
قطبى  تك  جهانى  از  گفتن  سخن  آيد،  مى  ميان  به 
تاريخ  يك   . است  سخت  بسيار  ماورايى  قدرتى  و 
شناس آمريكايى در اين خصوص مى گويد: تاريخ 
در نگاه كلى در حقيقت قابى است كه دست همگان 
با  سخنان  اين  اكنون  است.  باز  ان  مديريت  در 
انقالب  كه  مجازى  عمومى  هاى  شبكه  و  اينترنت 
ها در خاورميانه را شكل دادند، بسيار معنا دارد .

سياسى  تكبر  و  خودبينى  همواره  تاريخ  در   .2
هاى  شكست   . است  داشته  همراه  به  مجازات 
آمريكا در عراق و افغانستان نه تنها قابل يادآورى 
كه  اى  هزينه   . دارد  هم  هايى  بازتاب  بلكه  است 
كرد  پرداخت  سالها  اين  در  خاورميانه  در  آمريكا 
چندان هم ضرورت نداشت. براى آنها كه نبردهاى 
و  صلح  به  رسيدن  براى  راه  بهترين  را  بزدارنده 
البته كوتاه ترين آنها مى دانند تنها خاكسترهايى از 

خوش باورى باقى خواهد ماند.

به  گيرى  نتيجه  يك  توانند  مى  ها  آمريكايى  البته 
تفع خود هم داشته باشند . آنچه در قاهره ، صنعا، 
نشان  است  جارى  هم  همچنان  و  داد  رخ  طرابلس 
روياهاى  با  خاورميانه  در  مردم  روياهاى  كه  داد 
معترضان   . ندارد  تفاوت  چندان  ها  آمريكايى 
آمدن  كار  روى  به  خواهان  كدام  هيچ  قاهره  در 
بيشترى  سهم  افراد  اين  نيستند.  الدن  بن  اسامه 
آنچه  خواهند.  مى  اصالحات  و  دموكراسى  از 
به  مردم  اگر  كه  داد  نشان  داد،  رخ  خاورميانه  در 
اقتصادى  اصالحات  و  بخواهند  دموكراسى  واقع 
ديگر  بدانند،  شب  نان  از  تر  واجب  را  اجتماعى  و 
آنها  سازى  آزاد  براى  آمريكا  حضور  به  نيازى 

نيست.

بين الملل



جمعه 6 اسفندماه 1389   -  شماره 187هفته نامه پرشين88

info@persianweekly.co.uk

به اين اعتياد 
اقتصادى پايان 
دهيد آقايان

توماس فريدمن
يويورك تايمز بيست و سوم فوريه 
ترجمه : سارا معصومى 

به شكل  خاورميانه  به  ما  سالهاست كه   
يك ايستگاه نفت نگاه مى كنيم. ايستگاه 

عربستان عسعودى ، بحرين و..
مى  رخ  عرب  جهان  در  روزها  اين  آنچه 
دهد را مى توان مادر تمام بيدارباش ها 

خواند. 

مى  گوش  به  خط  آنسوى  از  كه  صدايى 
عزيز  هاى  آمريكايى   : است  اين  رسد 
آتشفشان  نوك  بر  را  خود  خانه  شما 
كرده  طغيان  آتشفشان  اين  ايد.  ساخته 
اندك  اندك  زيرزمينى  هاى  اليه  و  است 
فرا  آن  وقت  هستند.  گسترش  به  رو 
رسيده است كه تغيير مكان بدهيد. البته 
توضيح اضافه هم الزم است: تغير مكان 
اعتياد  به  دادن  پايان  يعنى  فضا  اين  در 

احمقانه به نفت.

هاى  ريشه  خصوص  در  من  اندازه  به  كس  هيچ 
خاورميانه  در  خواهى  دموكراسى  هاى  جنبش 
اين  واقعا  اگر  همه  اين  با   . است  نكرده  تحقيق 
دهم  تذكر  بايد  اند  گرفته  قرار  مسير  در  كشورها 
و  طوالنى  البته  و  نيست  آسفالت  مسير  اين  كه 
طاقت فرسا هم است . آنچه كه اكنون بايد در جامه 
دورماندگان از حوادث خاورميانه انجام دهيم باال 
بايد   . است  نفت  گالن  هر  ماليات  دالرى  يك  بردن 
اى  آينده  در  نفت  قيمت  رفتن  باال  براى  را  خود 

نزديك مهيا كنيم.

پيش  گيرى  پيش  حقيقت  در  تواند  مى  حركت  اين   
از درمان باشد. با باالبردن تدريجى ماليات بر نفت 
ما ساختار اقتصادى خود را از هر گزند دور نگاه 
ارزش  به  توانيم  مى  استراتژى  اين  داريم.با  مى 
هاى قابل دفاع نظير دموكراسى در جهان عرب و 
خاورميانه هم فكر كنيم و البته فارغ از بحث نفت 
قضاوت كنيم. بله درست است كه اين استراتژى به 
معناى قيمت باالى نفت است اما بايد اعتراف كنيم 
نفت  قيمت  خاورميانه  در  تحوالت  به  توجه  با  كه 
به هر حال سير صعودى خود را طى خواهد كرد. 
بهتر است حداقل برخى از اين بار را پيش از موعد 

،خود از روى زمين بلند كنيم.

اكنون بحث زمان مطرح است. در 50 سال گذشته 
، آمريكا و اروپا به گونه اى با خاورميانه برخورد 
كرده اند كه گويا اين منطقه را تنها ايستگاهى براى 
سوخت گيرى مى دانند: ايستگاه عربستان سعودى 
بحرين،  ايستگاه  كويت،  ايستگاه   ، ايران  ايستگاه   ،
عراق،  ايستگاه   ، ليبى  ايستگاه   ، مصر  ايستگاه 

ايستگاه امارات متحده عربى و غيره. 

آهاى  بود:  مشهود  كامال  هم  منطقه  براى  ما  پيام 
را  آقايان  فقط  ما  سالها  اين  تمام  در   ) آقايان 
مخاطب قرار داده ايم) اين معامله ما با شما، واضح 
و روشن. چاه هاى نفت خود را به روى ما بگشاييد 
؛ قيمت نفت را پايين نگاه داريد ، اسرائيل را چندان 
مى  كه  آنچه  هر  توانيد  مى  سپس  و  نكنيد  اذيت 

خواهيد انجام دهيد. مى توانيد مردمان خود را از 
تمامى حقوق مدنى و شهروندى محروم نگاه داريد. 
مى توانيد هر اندازه كه مى خواهيد به فساد مالى و 
ادارى بپردازيد. مى توانيد از تريبون مساجد خود 
توانيد  مى  كنيد،  تبليغ  خواهيد  مى  كه  را  هرآنچه 
داستان توطئه را تا هر اندازه هم كه مى خواهيد پر 
رنگ كنيد. مى توانيد زنان خود را از سواد محروم 
دور  تحصيل  از  را  خود  جوانان  توانيد  مى  كنيد. 
نگاه داريد. همه اين كارها را مى توانيد انجام دهيد 
اما تنها و تنها پمپ هاى نفت خود را در اختيار ما 

قرار دهيد.
گذشته  قرن  نيم  در  را  اعراب  كه  بود  رويكرد  اين 
رويكرد  اين  داشت.  نگاه  شده  ايزوله  محيطى  در 
سال  در 50  ديكتاتورى  حاكميت  به  منجر  كه  بود 
خورده  ديگر  ورق  يك  تاريخ  اكنون   . شد  گذشته 
نرخ   ، غذايى  مواد  قيمت  رفتن  باال  تركيب   . است 
باالى بيكارى و ايجاد فضاهاى اجتماعى در محيط 
سايبر همين جوانان را متحول كرده است. زنجيره 
بخشيده  جرات  جوانان  به  حقيقت  در  حوادث  اين 
كه تمام موانع را به حاشيه برانند و بر ترس خود 

غلبه كنند.

با اين همه كمربندهاى خود را محكم ببنديد. قرار 

باشيم.  داشته  آرامى  و  بخش  لذت  سوارى  نيست 
بسيار  منطقه  كه  البته  و  نيست  هموار  ديگر  زمين 
لغزنده است. قرار نيست هيچ كدام از اين تحوالت 
يا  و  بيفتد  اتفاق  دموكراتيك  اصول  اساس  بر 
رقم  خاورميانه  سياسى  عرصه  در  را  نو  فرهنگى 
بزند. گزارش توسعه جامعه عربى در سال 2002 
اما  بود  كرده  بينى  پيش  را  حوادث  اين  ميالدى 
اتحاديه عرب به ما اطمينان داد كه مفاد اين گزارش 
مستند نيست و البته كه غرب هم چشمان خود را 

بر آن بست.

رياست  كه  گزارش  آن  كه  است  اين  حقيقت  اما 
سياسى  علوم  دانشمند  يك  را  آن  كننده  تهيه  تيم 
بر   . بود  درست  كامال  داشت  عهده  بر  مصرى 
اساس آن گزارش، جامعه عرب از سه نقصان رنج 
مى برد: نقصان آموزشى ، نقصان آزادى و نبود 
امكان پيشرفت براى زنان. در سال 2002 ميالدى 
گزارش اقتصادى از اوضاع منطقه بحران را عيان 
كشورهاى  تمام  ملى  ناخالص  توليد  تركيب  كرد: 
عرب با يكديگر برابر با اسپانيا بود . آمار رسيده 
بود.  كننده  نااميد  بسيار  هم  تحصيلى  اوضاع  از 
ساالنه  اعراب  شد  منتشر  گزارش  اين  كه  زمانى 
330 جلد كتاب منتشر مى كردند. در اواخر دهه نود 
به  را  آزادى  از  برخوردارى  نرخ  كمترين  اعراب   ،
خود اختصاص داده بودند. در اغاز قرن بيست و 
يكم اعراب 60 ميليون بيسواد را در خود جاى داده 
دادند.  تشكيل  زنان  هم  را  رقم  اين  اكثريت  بودند. 
نخستين  ساله  ده  زمانى  بازده  در  تواند  مى  يمن 
كشورى باشد كه با كمبود آب روبه رو است . اين 
ديكتاتورها  كه  است  باثباتى  شرايط  همان  شرايط 

براى اعراب و در كشورهاى خود به راه انداختند.

به نظاره نشستن موفقيت خيزش هاى عمومى در 
مصر و به ثمر نشستن دموكراسى مى تواند جوانان 
عرب را به وجود آورد . ما بايد در جامه غربى ها 
هر انچه كه در چنته داريم، در طبق اخالص ريخته 
كس  هيچ  همه  اين  با  كنيم.  كمك  جوانان  اين  به  و 
نبايد در خصوص سختى كه اعراب براى بازگشت 

به تاريخ با آن مواجه هستند، اغراق كند. 

آيا گروه 20 مي تواند مشكالت 
اقتصاد جهان را حل كند؟

آرش پورابراهيمي / منبع: تايم 

براي  صنعتي  كشور   20 اقتصاد  وزراي  ديگر  يك بار 
حل مشكالت اقتصادي جهان گرد هم آمدند. حاضرين 
از  بعد  بود  شده  برگزار  پاريس  در  كه  اخير  نشست 
چيزي  با  نهايت  در  هفته  آخر  طي  زني  چانه  ساعت ها 
بزرگ ترين  از  يكي  مورد  در  توافق  يك  به  شبيه 
عدم  يعني  جهان  امروز  اقتصاد  روي  پيش  چالش هاي 
توازن تجاري گسترده به كار خود پايان دادند. در ميان 
اقتصاددانان تقريبا در اين مورد اجماع وجود دارد كه 
ريشه بحران جهاني اقتصاد در عدم توازن در اقتصاد 
جهان يعني مازاد تجاري كشورهايي مانند چين و آلمان 
و كسري تجاري كشورهايي مانند آمريكا قرار داشت. 
چنين عدم توازني نشانه اي است از مشكل ساختاري در 
ميان اقتصادها كه اگر برطرف نشود مي تواند اقتصاد 
پذير  آسيب  بحران ها  به  نسبت  پيش  از  بيش  را  جهان 
كند. براي مثال چين نياز دارد كه تقاضاي داخلي خود 
را تقويت كند تا وابستگي اقتصادش به سرمايه گذاري و 
صادرات كاهش يابد. همچنين آمريكا بايد نرخ پس انداز 
بدهي  مصرف  به  وابستگي اش  تا  دهد  افزايش  را  خود 
محور كاهش يابد. يافتن راهي براي ايجاد توازن بهتر 

سال  دو  طي  گروه 20  اصلي  اهداف  از  يكي  جهان  در 
آخرين  مي توان  حرف  در  حداقل  و  است  بوده  گذشته 
دانست  زمينه  اين  در  پيشرفتي  را  گروه  اين  نشست 
اما شايد در عمل اوضاع متفاوت باشد. اگر به نيمه پر 
ليوان بنگريد، نشست اخير نشان داد كه تاثيرگذارترين 
نظام  در  فاحش  تفاوت هاي  به رغم  جهان  كشورهاي 
مي توانند  اقتصادي  شرايط  و  درآمد  سطح  سياسي، 
دستيابي  و  اختالفات  حل  براي  را  راهي  نهايت  در 
اين  با  بيابند.  جهان  اقتصاد  اصالح  سر  بر  اجماع  به 
حساب مي توان به اين نتيجه رسيد كه بين بزرگ ترين 
كشورهاي جهان تمايل براي حفظ درجه اي از همكاري 

در جهت بهبود نظام اقتصادي جهان وجود دارد. 
اگر به نيمه خالي ليوان بنگريد، مي توان پي برد كه هنوز 
جهان چقدر با رسيدن به جايي نزديك به يك چارچوب 
راستاي  در  واقعي  همكاري هاي  براي  قبول  قابل 
شده  حاصل  توافق  دارد.  فاصله  جهان  اقتصاد  اصالح 
از  ليستي  كه  است  ترتيب  اين  به  امسال  نشست  در 
انداز  پس  نرخ  و  عمومي  بدهي هاي  مانند  شاخص ها 
پيشرفت  مي توان  آنها  به  توجه  با  كه  است  شده  تهيه 
توازن  عدم  كاهش  براي  كشورها  در  گرفته  صورت 
اقتصاد جهان را سنجيد، همچنين راهنماهايي هم براي 
اين شاخص ها ارائه شده است اما موضوع اين است كه 
پايدار  جهان  اقتصاد  شاخص ها  اين  از  سطحي  چه  در 
خواهد بود؟ بايد شاخص ها داراي يك حداقل قابل قبول 
باشند يا يك حداكثر؟ چگونه مي توان كشورها را ملزم 
ترين  اصلي  واقع  در  كرد؟  حدود  اين  كردن  رعايت  به 
مشكل اين است كه بايد كشورها را متقاعد كرد تا براي 
اصالحات  به  دست  جهان  اقتصاد  توازن  عدم  كاهش 
داخلي بزنند. آيا آنها اينكار را خواهند كرد؟ و اصال اگر 
چه  كند  بي اعتنايي  گرفته  صورت  توافقات  به  كشوري 

اتفاقي خواهد افتاد؟ 
در  گرفته  صورت  توافقات  مي رسد  نظر  به  واقع  در 
نشست اخير گروه 20 مانند گل هاي رز زيبايي هستند 

كه بعد از مدتي پژمرده خواهند شد. 
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روي افزايش قيمت 
نفت شرط نبنديد!

جان تيرني- منبع: نيويورك تايمز 
مترجم: آرش پورابراهيمي 

پنج سال پيش من و يكي از همكارانم بر سر 5000 دالر شرط بستيم، 
همكار  بود.  جهان  در  انرژي  منابع  آينده  ما  بحث  مورد  موضوع 

ديدگاهي  من  و  داشت  بدبينانه  اي  ديدگاه  من 

خوش بينانه. بحث ما از آنجا ايجاد شد كه در مقاله اي در سال 2005 
اوج  به شدت  نفت  بهاي  كه  بود  شده  پيش بيني  تايمز  نيويورك  در 
خواهد گرفت. من با نويسنده مقاله، متيو سيمونز، تماس گرفتم تا در 
مورد پيش بيني اش با او شرط بندي كنم و او هم قبول كرد. او انتظار 
داشت بهاي نفت كه در آن زمان بشكه اي 65 دالر بود طي پنج سال 

آينده 3 برابر شود. 
قرار شد اگر بهاي نفت در پايان سال 2010 بيشتر از بشكه اي 200 
دالر باشد او برنده شود و اگر كمتر از 200 دالر باشد، 5000 دالر به 
من برسد. متاسفانه 8 ماه پيش آقاي سيمونز فوت كرد و من اكنون 
نمي توانم نظر او را اينجا نقل كنم اما در مورد خودم مي توانم بگويم 
من  پيشگويي  قوه  به  ربطي  بندي  شرط  اين  در  من  شدن  برنده  كه 
نداشت كه بدانم ميانگين بهاي نفت در سال 2010 زير 80 دالر قرار 
خواهد گرفت يا حتي من هيچ ايده اي نسبت به رخ دادن ركود جهاني 

نداشتم. 

من تنها خوش بين بودم! و البته از نتيجه يك شرط بندي ديگر هم خبر 
داشتم كه در سال 1980 بين چندين تن از اساتيد دانشگاه بركلي رخ 
داده بود. در آن زمان گروهي از متخصصين منابع طبيعي 5 نوع فلز 
را انتخاب كردند و پيش بيني كردند كه طي 10 سال آينده بهاي آنها 
افزايش خواهد يافت اما در سال 1990 قيمت ها در سطح پايين تري 
قرار گرفتند و متخصصان منابع طبيعي بازنده شدند. بر خالف من، 
همكارم با نظريه مالتوس موافق بود كه در يك دنياي با منابع محدود 
و جمعيتي رو به افزايش، انتظار مي رود كه منابع طبيعي روز به روز 
ناياب تر و گران تر شوند. چنين استداللي به نظر منطقي مي رسد، پس 
چرا چنين اتفاقي رخ نمي دهد؟ هنگامي كه بهاي منابع طبيعي افزايش 
بشكه اي  به  سال 2008  در  نفت  قيمت  كه  زماني  مثال  براي  مي يابد، 
145 دالر رسيد. شركت ها و دولت ها به جست وجو در مورد راه هايي 
جايگرين  انرژي هاي  مي پردازند.  نفت  به  خود  وابستگي  كاهش  براي 
نتيجه  در  و  مي شوند  صرفه تر  به  خورشيدي  و  بادي  انرژي  مانند 
در  شايد  خاطر  همين  به  مي يابد.  افزايش  آنها  روي  سرمايه گذاري 
كوتاه  در  نفت  قيمت  افزايش  باعث  بازار  به  شوك ها  برخي  مواقعي 
مدت شود اما در بلند مدت قيمت ها در مقادير باال پايدار نخواهد بود. 

همانطور كه امروز هم شاهد باال رفتن قيمت نفت هستيم شايد گروهي 
به اين فكر بيفتند كه روند رو به افزايش قيمت ها تا مدت ها ادامه خواهد 
داشت و چه بسا شتاب بيشتري هم بگيرد اما نگاهي به آنچه كه بر سر 
بهاي ديگر مواد خام مانند زغال سنگ در طول حيات بشر آمده است 

نشان مي دهد كه خوش بيني اقتصادي واقع بينانه تر از بدبيني است.

قيمت نفت 3 رقمى شد 
نفت برنت؛ 111 دالر

قيمت نفت در امريكا براى نخستين بار از 
در  نگرانى  تشديد  تاثير  تحت  سال 2008 
مرز  از  ليبى  و  خاورميانه  اوضاع  مورد 

يكصد دالر در هر بشكه گذشت.
در پى قيام هاى مردمى در تونس و مصر 
كه پيشتر بر بازارهاى نفتى تاثير گذاشته 
بزرگترين  از  كه  ليبى  در  ناآرامى  بود 
است  برخوردار  جهان  در  نفتى  دخاير 

نگرانى معامله گران نفتى را تشديد كرد. 
تگزاس  وست  شاخص  خام  نفت  قيمت 
ماه  در  تحويل  براى  امريكا  اينترمديت 
 8/2 يا  سنت   68 و  دالر  دو  با  آوريل 
در  نيويورك  بازار  در  افزايش  درصد 
و  دالر  حد 98  در  چهارشنبه  بازار  پايان 

ده سنت تثبيت شد . 
اين در حالى است كه در طول روز قيمت 
نفت براى نخستين بار از دوم اكتبر 2008 
از مرز بشكه اى يكصد دالر گذشته و سه 
رقمى شده بود. قيمت نفت وست تگزاس 
اينتر مديت از اواسط فوريه هيجده درصد 

افزايش يافته است . 
برنت  خام  نفت  قيمت  نيز  لندن  بازار  در 
 47 و  دالر  پنج  با  پيشتر  شمال  درياى 
اى  بشكه  به  افزايش  درصد  پنج  يا  سنت 
هر  در  سنت   25 و  دالر  يازده  و  يكصد 

بشكه رسيده بود.
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ماريو بارگاس 
يوسا عاشق 

«شهرزاد» مى شود
نوبل  برنده  يوسا،  بارگاس  ماريو 

سلطانى  نقش  در  بازى  با  ادبيات 
سنگدل به صحنه تئاتر بازمى گردد.

به گزارش خبرآنالين، نويسنده مطرح 
يك  و  «هزار  نمايشنامه  موضوع  پرو 
شدن  متمدن  درمورد  را  خود  شب» 

انسان بر اثر تماس با ادبيات مى داند.
به  نمايشنامه  اين  اجراى  در  او 
كارگردانى لوئيس يوسا، برادرزاده اش 
اين  دارد.  برعهده  را  مرد  اول  نقش 
در سالن نمايش  از 19 مارس  نمايش 
«ال آرنا» در ساحل آسيا در پرو روى 

صحنه مى رود.

است  وحشى  سلطانى  داستان  فيلم 
همسر  از  گرفتن  انتقام  براى  كه 
اختيار  همسر  مدام  خيانتكارش، 
را  آنها  ازدواج  از  پس  روز  و  مى كند 
شهرزاد  نام  به  دختركى  اما  مى كشد. 
انسانى  خوى  كم  كم  مى شود  موفق 
طريق  از  شهرزاد  كند.  بيدار  او  در  را 

براى  هنگام  شب  كه  داستان هايى 
سلطان تعريف مى كند و با بهره گيرى 
داستان ها  كه  كنجكاوى  حس  از 
برمى انگيزانند و هوش و استعداد خود 

موفق به انجام اين كار مى شود.

احساس  با  دوباره  سلطان  نهايت  در 
آشنا  عشق  چون  انسانى  عواطف  و 
از  و  تبديل  عاطفى  مرد  به  و  مى شود 

كرده خود پشيمان مى شود.
نقش  در  يوسا  مقابل  در  سابا  ونسا 
درمورد  يوسا  فرومى رود.  شهرزاد 

اين بازيگر گفته است: «او خيلى جوان 
هوش  او  در  برجسته  نكته  اما  است 
سختى  نقش  است.  ذاتى اش  و  فراوان 
نقش هاى  بايد  چون  است  سابا  براى 
مختلفى بازى كند و چهره هاى متنوعى 
به خود بگيرد. او فقط نقش شهرزاد را 
بازى نمى كند بلكه نقش شخصيت هاى 

تمام داستان هايش را بازى مى كند.»

«شهرزاد  افزود:  ادبيات  نوبل  برنده 
در ابتدا فقط نقشه اى دارد تا جانورى 
كه به ازدواج با او درآمده را رام كند، 
اما هرچه مى گذرد او و سلطان بيشتر 

و بيشتر در دام عشق مى افتند.»

در  «گفت وگو  رمان هاى  يوسا  از 
كاتدرال»، «مرگ در آند» و «دخترى 

از پرو» به فارسى ترجمه شده اند.

فوريهماريو   21  / پرو  اين  ليوينگ 
«شهرزاد»  عاشق  يوسا  بارگاس 

مى شود
فرهنگ > چهره ها  - ماريو بارگاس 
يوسا، برنده نوبل ادبيات با بازى در 
نقش سلطانى سنگدل به صحنه تئاتر 

بازمى گردد.
به گزارش خبرآنالين، نويسنده مطرح 
يك  و  «هزار  نمايشنامه  موضوع  پرو 
شدن  متمدن  درمورد  را  خود  شب» 

انسان بر اثر تماس با ادبيات مى داند.

به  نمايشنامه  اين  اجراى  در  او 
كارگردانى لوئيس يوسا، برادرزاده اش 
اين  دارد.  برعهده  را  مرد  اول  نقش 
در سالن نمايش  از 19 مارس  نمايش 
«ال آرنا» در ساحل آسيا در پرو روى 

صحنه مى رود.
است  وحشى  سلطانى  داستان  فيلم 

همسر  از  گرفتن  انتقام  براى  كه 
اختيار  همسر  مدام  خيانتكارش، 
را  آنها  ازدواج  از  پس  روز  و  مى كند 
شهرزاد  نام  به  دختركى  اما  مى كشد. 
انسانى  خوى  كم  كم  مى شود  موفق 
طريق  از  شهرزاد  كند.  بيدار  او  در  را 
براى  هنگام  شب  كه  داستان هايى 
سلطان تعريف مى كند و با بهره گيرى 
داستان ها  كه  كنجكاوى  حس  از 
برمى انگيزانند و هوش و استعداد خود 

موفق به انجام اين كار مى شود.

احساس  با  دوباره  سلطان  نهايت  در 
آشنا  عشق  چون  انسانى  عواطف  و 
از  و  تبديل  عاطفى  مرد  به  و  مى شود 

كرده خود پشيمان مى شود.
نقش  در  يوسا  مقابل  در  سابا  ونسا 
درمورد  يوسا  فرومى رود.  شهرزاد 
اين بازيگر گفته است: «او خيلى جوان 
هوش  او  در  برجسته  نكته  اما  است 
سختى  نقش  است.  ذاتى اش  و  فراوان 
نقش هاى  بايد  چون  است  سابا  براى 
مختلفى بازى كند و چهره هاى متنوعى 
به خود بگيرد. او فقط نقش شهرزاد را 
بازى نمى كند بلكه نقش شخصيت هاى 

تمام داستان هايش را بازى مى كند.»
برنده نوبل ادبيات افزود: «شهرزاد در 
ابتدا فقط نقشه اى دارد تا جانورى كه 
به ازدواج با او درآمده را رام كند، اما 
و  بيشتر  سلطان  و  او  مى گذرد  هرچه 

بيشتر در دام عشق مى افتند.»

در  «گفت وگو  رمان هاى  يوسا  از 
كاتدرال»، «مرگ در آند» و «دخترى از 

پرو» به فارسى ترجمه شده اند.

ليوينگ اين پرو / 21 فوريه

فرهنگ
پايان دلتنگى

اينگونه كه پيداست
بايد پرنده ى ناياب "آشنايى"

هست  كرده  عبور  مان  خانه  حوالى  از 
كه اينگونه

دريا
چشم  روبروى  را  ماه  عكس  دارد 

خاطره ها
گرد گيرى مى  كند!

يكروز همين روزها
سهراب به وعده اش وفا خواهد كرد

و خواب ماهييان دريا نديده را
برايمان تعبير خواهد كرد!

خواهد  طاقچه  روى  از  را  زندگى  
برداشت

و با طبيعت
از دلبرى شقايق و نيش باز آفتاب

شعر ها خواهد سرود!
خودش

دست بر شانه  هاى من خواهد گذاشت,
گرد دلتنگى  را خواهد زدود,

خواهد  گوشم  به  را  "بهرنگ"  نام  و 
نواخت..!!

من ايمان دارم كه خدا
به زودى بر باغچه ى دلمان

يك آسمان پرنده هديه خواهد داد
آنوقت

از همان جا كه تو ايستاده اى
ى  عاشقانه  آغوش  گاه  وعده  خود  تا 

پروانه ها
مادر بزرگ

جاجيم پهن خواهد كرد!
از شما چه پنهان

ديشب
خواهر كوچكم برايم

كاسه ى داغ سادگى 
همان سهم دست نخورده ى سهراب را 

تعارف كرد!
چشم هايم را بستم
واى خداى من....!!

ناودان ها
چقدر زيباتر از هميشه ى انتظار

ساز ابر ها را كوك مى  كردند!
بگذريم!

را  پروانه ها  قرار  تمام  تو  كه  حاال 
مى  دانى 

حاال كه در هواى تازه ى آشنايى
سينه ات از فرط ديدن روز هاى خوب و 

اشتياق گريه هاى وصال
عطسه اش مى  گيرد

مى  آيى  به پشت بام برويم
تا مسير بادبادك هاى كودكان دلتنگ را

مشك باران كنيم؟
اگر حاضرى

پس وعده ى ما
درست سر ساعت پايان "دلتنگى "

بهرنگ قاسمى - لندن

فوريه؛ ماه ادبيات سياه 
هر سال با فرا رسيدن ماه فوريه مراكز علمي و فرهنگي سراسر 
اياالت متحده آمريكا جشن ادبي و فرهنگي سياهان آفريقايي-

آمريكايي را برگزار مي كنند. 

يكي از مراكز عمده برگزاري جشن هاي سياهان آمريكا در ماه 
فوريه موزه مهاجران آفريقايي در سانفرانسيسكوست. امسال 
نيز مانند سال هاي گذشته گستره اي از برنامه هاي متنوع ادبي و 
فرهنگي براي مقاطع سني مختلف از دانش آموزان تا دانشجويان 
جوان و بزرگساالن در اين مجموعه فرهنگي قديمي و سرشناس 

در نظر گرفته شده است. 

غني  ادبيات  معرفي  به منظور  ادبي  كارگاه هاي  و  نمايشگاه 
موزه  برنامه هاي  از  بخشي  آفريقايي-آمريكايي  نويسندگان 
براي  فوريه  ماه  در  سانفرانسيسكو  آفريقايي  مهاجران 

عالقه مندان به فرهنگ آفريقايي-آمريكايي است. 

از  نفر   52 زندگي  روايت  آزادي»  تيغه  بر  «دست هايي  كتاب 
انجمن  شهروندي  حقوق  جنبش  فعال  و  دانشجو  دختران 
فهرست  در  امسال  كه  آمريكا  ضدخشونت  دانشجويان 
نامزدهاي دريافت جايزه ملي رنگين پوستان آمريكا نيز به چشم 
مي خورد، روز گذشته 5 فوريه (16 بهمن) در برنامه كتابخواني 
توزيع  عالقه مندان  بين  آفريقايي  مهاجران  موزه  دسته جمعي 
شد. شركت كنندگان در اين جلسه دسته جمعي گرد هم آمدند و 

به گفت وگو و نقد اثر در حضور منتقدان پرداختند. 

ديگر برنامه موزه در حوزه كتاب حضور لوئيز واتس و اليزابت 
جاز  موسيقي  دوران  غرب:  «هارلم  كتاب  نويسندگان  پپين 
است.  موزه  در  اسفند)   7) فوريه  روز 26  در  سانفرانسيسكو» 
و  فرهنگي  به تاريخ  عالقه مندان  و  دانشجويان  حضور  در  آنها 
اثر  درباره  گفت وگو  و  به سخنراني  جاز  موسيقي  اجتماعي 

پژوهشي خود مي پردازند. 

اشتراك 
برابر است با 
تداوم در 
انتشار
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توليد  ميزان  كه  است  مديدي  مدت هاي 
آمريكايي،  مطرح  نويسنده  راث،  فيليپ 
است. شده  ادبيات  جهان  حيرت  موجبات 

نزديك به دو ماه پيش آخرين رمانش چاپ 
يك  از  كمتر  قبلي  رمان  كه  حالي  در  شد، 
رمان  حاال  و  بود  شده  چاپ  پيش  سال 
ديگرش را هم تمام كرده است اما همانطور 
كه خودش مي گويد اين انرژي هيچ ربطي 

به جهان داستاني زنده ندارد. 
او مدت هاست كه به بقاي رمان بدبين است، 
براي  تنها  كه  است  فرهنگي  او  براي  رمان 
مي گيرد  قرار  توجه  مورد  كوتاهي  مدت 
اما اظهارنظري كه در رمان آخرش كرده، 
درباره  سخنش  بدبينانه ترين  و  سياه ترين 
 25 تا  كه  كرده  پيش بيني  او  است.  رمان 
دلخوشي  مايه  ادبي  فرم  اين  آينده،  سال 

عده بسيار اندكي خواهد بود. 
و  تمركز  كه  است  معتقد  نويسنده  اين 
فوكوس الزم براي خواندن رمان هر روز 
بالقوه  خوانندگان  و  مي شود  قبل  از  كمتر 
رمان خيلي زودتر از موعد جذب كامپيوتر 

و تلويزيون مي شوند. 
«25 سال پيش من واقعا خوش بين بودم اما 
بسيار  عده  بين  فقط  رمان  كه  مي كنم  فكر 
خواهند  رمان  مردم  بماند.  محبوب  كمي 
آن  در  شايد  اندكي.  بسيار  عده  اما  خواند 
زمان بيشتر اشعار التين بخوانند اما چيزي 
در همين رديف خواهند خواند، نه رمان.» 

است،  مسئله  كتاب  بودن  «چاپي  مي گويد: 
است.  مسئله  كتاب  شي  خود  كتاب،  خود 
تمركز،  به ميزاني  شما  رمان  خواندن  براي 

دو  اگر  داريد.  نياز  فداكاري  و  فوكوس 
هفته طول بكشد تا يك رمان بخوانيد، شما 
فكر  نتيجه  در  نمي خوانيد.  را  آن  حقيقتا 
توجه  و  تمركز  آن  آوردن  به دست  مي كنم 
كار آساني نيست، شما عده زيادي را پيدا 
داشته  را  خصوصيات  اين  كه  نمي كنيد 

باشند.» 

در  ناشران  تجربيات  كه  است  معتقد  راث 
توليد  مثال  و  الكترونيك  كتاب هاي  زمينه 
وسيله اي مانند كيندل كه شبيه كتاب است 
و شما مي توانيد آن را در همه جا با  خود 
ببريد و مانند يك كتاب حقيقي با آن رفتار 

كنيد، كمكي نمي تواند بكند. 
كند.  مقابله  تصوير  با  نمي تواند  «كتاب 
نمي تواند با فيلم هاي سينمايي و تلويزيون 
و كامپيوتر هماوردي كند. حاال همه ما از 

خانه هايمان  در  شيشه اي  صفحه هاي  اين 
داريم و كتاب در مقابل آنها اصال به چشم 

نمي آيد.» 
نزديك  «فروتني»  نام  با  راث  جديد  رمان 
به دو ماه پيش منتشر شد و نقد تندي هم 
توسط ويليام اسكي دلسكاي در آبزرور بر 
«اثري  را  كتاب  كه  نقدي  شده،  نوشته  آن 
خوش آب و رنگ اما الكي و ننگين» ناميده 

است. 
آنگونه كه خود راث در مصاحبه اش گفته، 
سايمون  كه  است  مشابه هراسي  هراسش 
دارد.  جديدش،  رمان  قهرمان  آكسلر، 
است  گذاشته اي  به سن  پا  هنرمند  آكسلر 
از  نيز  او  داده»  دست  از  را  «افسونش  كه 
از  را  ايده هايش  روزي  كه  مي ترسد  اين 
را  رماني  كه  زماني  «مرتب  بدهد.  دست 
تمام مي كنم، به اين فكر مي كنم كه خب حاال 

چه كنم؟ 

و  زد؟  خواهد  به سرم  ايده اي  هم  باز  آيا 
اينگونه دچار حمله عصبي خفيفي مي شوم. 
فكر مي كنم تا آنجايي كه بتوانم مي خواهم 
كتاب بنويسم و چاپ كنم چرا كه نمي توانم 
تحمل كنم كتابي در دست نداشته باشم... 
اين  مي خواهم  كه  نمي كنم  فكر  به اين 
داستاني  يا  بزنم  را  حرف  آن  يا  حرف 
كه  مي دانم  اما  دارم  كردن  حكايت  براي 
هستم درگير  تا زماني كه زنده  مي خواهم 
پروسه نوشتن باشم.» بدبيني راث به آينده 

رمان چيز جديدي نيست. 

با  گفت وگويش  در   2001 سال  در  او 
«من  بود  گفته  آبزرور  از  مك گرام  رابرت 
آمريكا  فرهنگ  براي  «دل گرمي»  يافتن  در 
سواد  كه  مي دانم  نيستم.بعيد  خوبي  گزينه 
آينده  در  چنداني  اهميت  زيبايي شناسي 

داشته باشد.»

فيليپ راث و بي اهميتي رمان تا 25 سال ديگر 

رمان مي ميرد، اما من مي نويسم

انديشه
نسخه امضا شده اي از «ناطور دشت» در حراجي بيماران سرطاني 

امضايي هم ارزش امضاي رئيس جمهور
نسخه امضا شده اي از رمان «ناطور دشت» در يكي از حراجي هاي خيريه 
به حراج گذاشته خواهد شد. كتابي كه يكي از بهترين رمان هاي آمريكايي 
است و نويسنده اش، جي. دي. سالينجر، نيز يكي از مهم ترين چهره هاي 
ادبي جهان. نويسنده اي كه وقتي در ماه ژانويه در 91 سالگي درگذشت، 
اين  و  بود  نكرده  مشاركت  اجتماعي  برنامه  هيچ  در  كه  مي شد  سال   45

بدان معناست كه او به هيچ كدام از مراسم هاي امضا كتاب نمي رفت. 

اندكي پس از مرگ او يكي از متخصصان امضا كتاب هاي ادبي گفت كه 
آنقدر امضا سالينجر ناياب است كه ارزش آن از ارزش امضاي پرزيدنت 
اوباما هم بيشتر است اما نسخه اي از «ناطور دشت» پيدا شده و قرار است 
بگذارد.  به حراج  را  آن  است،  سرطاني  بيماران  مخصوص  كه  خيريه  يك 
اين  در  نيز  كرواك  جك  راه»  «در  از  شده اي  امضا  نسخه  اين  بر  عالوه 

حراجي فروخته خواهد شد. 

نايابي امضا سالينجر باعث شده كه اين حراج سر و صداي زيادي به پا 
كند اما توجه هاي بسياري را نيز به خود جلب كرده و مي توان ايراداتي در 
تبليغات اين حراجي يافت به عنوان مثال اشاره شده اين كتاب چاپ اول 
است كه البته هست اما چاپ اول سري «چاپ مجدد ادبيات مدرن». چاپ 
اول اين كتاب به سال 1951 باز مي گردد و سر و شكل آن كامال با اين 

كتاب فرق دارد. 
اهدا شده، كسي  به بنياد «چريتي باز»  اين كتاب توسط يك مجموعه دار 
دهه  اوايل  در  هم  او  خود  كه  گرفته  دوستي  از  را  كتاب  كرده  ادعا  كه 
60 ميالدي از يكي از ناشران كتاب هاي سالينجر آن را گرفته است. در 
اين  نمي ماند.  روياپردازي  براي  جايي  سالينجر  دوستداران  براي  نتيجه 
صاحب  آيا  است؟  كرده  امضا  را  كتاب  اين  كي  و  كجا  سالينجر  مثال  كه 
را  او  امضاي  و  ديده  را  سالينجر  خيابان  وسط  كه  بود  هواداري  كتاب 
گرفته است يا نه؟ آيا كتاب را براي يك دوست امضا كرده يا يك غريبه؟ 
جورج هول كه در كار كتاب هاي قديمي و امضا شده است، معتقد است 
كه به راحتي مي توان امضا سالينجر را جعل كرد. او مي گويد كه سالينجر 
همواره كنار امضايش متني نيز مي نوشته كه اين نسخه اين متن را ندارد. 
هول مي گويد «اگر كسي با اين كتاب كه قرار است به حراج گذاشته شود 
به در خانه من بيايد، من حاضر نيستم آن را به هيچ قيمتي بخرم. امروزه 

امضاهاي جعلي زياد شده است.»

كشف داستان گمشده دافنه دوموريه پس از 70 سال
 يك داستان كوتاه گمشده طنز نوشته دافنه دوموريه نويسنده بريتانيايى پس از هفتاد سال براى اولين 

بار چاپ مى شود.
اين داستان كه گفته مى شود «روايتى سياه و تلخ از وسوسه و حسادت» است «عروسك» نام دارد. 
دوموريه در «عروسك» داستان عجيبى از عشق را روايت مى كند. در اين داستان مردى در يك مهمانى 

به زنى عالقه مند مى شود، اما در ادامه با واقعيتى عجيب روبرو مى شود.
اين داستان در سال 1928 نوشته شده و جالب اينجاست كه نام شخصيت زن داستان «ر به كا» است، 

نامى كه دوموريه يك دهه بعد بر مشهورترين رمانش گذاشت.
چاپ  مشهور  نويسنده  اين  آثار  از  جديدى  مجموعه  در  ديگر  كوتاه  داستان  همراه 12  به  «عروسك» 

مى شود.
دوموريه در زندگينامه خودنوشتش به اين داستان اشاره كرده بود، اما افرادى كه به نوشتن زندگى او 

همت گماردند و همچنين صاحب نظران ادبيات نتوانسته بودند داستان را پيدا كنند.
ان ويلمور، يكى از طرفداران پروپاقرص دوموريه سال ها وقت روى پيدا كردن اين داستان گذاشت و 
باالخره اخيرا داستان را در يك مجموعه به نام «ندامت ناشر» چاپ سال 1937 پيدا كرد. اين مجموعه 

شامل داستان هاى كوتاهى بود كه ناشران آنها را رد كرده بودند.
ويلمور در زادگاه دوموريه يعنى فووى در كرن ول صاحب كتابفروشى «بوك اِندز» است. او درمورد 
اين داستان گفت: «من عالقه شديدى به دافنه دوموريه داشتم و دارم و نمونه هاى داستان هاش را در 
مجالت و ژورنال هاى بريتانيايى و آمريكايى جمع مى كردم. خيلى اتفاقى و شانسى روزى داشتم در 
اينترنت جستجو مى كردم و «ندامت ناشر» را پيدا كردم. از آنچه كشف كردم هيجان زده بودم، بخت 

يافتن اين داستان يك در ميليون بود.»
ويلمور پنج داستان از 13 داستانى كه در مجموعه جديد چاپ مى شود پيدا كرده است، نام اين مجموعه 
جديد نيز «عروسك» است و انتشارات «ويرگو» در ماه مه آن را چاپ مى كند. از ديگر داستان هاى اين 
مجموعه مى توان به «دره شاد» اشاره كرد كه داستان اشباح است و محل وقوع اتفاقات آن كرن ول 

است و باز هم شخصيتى به نام «ربه كا» در آن ديده مى شود.
دوموريه سال 1989 درگذشت. كيتس براونينگ، پسر اين نويسنده درمورد داستان «عروسك» گفت: 
«داستانى جذاب است كه خيلى از زمانه خود جلوتر بوده. فقط كاش وقتى مادرم زنده بودم داستان 
پيدا مى شد. داستان تلخ و آزاردهنده اى است كه نويسنده در زمان نوشتنش 21 ساله بوده و به شكلى 

داستان از تجربيات خودش ناشى مى شود.»
براساس  هيچكاك  آلفرد  هستند.  دوموريه  آثار  ديگر  از  و «پرندگان»  جامائيكا»  «ربه كا»، «مهمان خانه 

«ربه كا» و «پرندگان» دو فيلم مشهور ساخته است.
تلگراف / 20 فوريه / ترجمه: حسين عيدى زاده
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تفكر از همين جا آغاز مى شود . بسيارى از كلمات 
و واژهها، طيف وسيعى از معنا را در بر دارند و در 
موقعيتهاى مختلف، كاربردهاى بعضا متفاوتى از 
خود نشان ميدهند. كلمه " منطق " ، از همان واژگان 
است كه در لفظ عام معناى بسيار متفاوتى به خود 
 " باش  منطقى   " جمله   مثال  عنوان  به   ، گيرد  مى 
فرد  ذهنى  آشفتگى  بر  داللت  موقعيتها  بعضى  در 
دارد . اما تعريف منطق در واقع تعريفى پيچيده اى 
است. منطق دانش بررسى گونه هايى از ساختار 
صادقى  هاى  جمله  داراى  كه  است  زبانى  صورى 
هستند . حال آيا ما از اين كلمه كه در موقعيت هاى 
متفاوت بكار مى بريم آگاهى كافى داريم؟ و اساسا 
نقش منطق در معرفت انسانى در كجا قرار دارد ؟

براى نگاهى به اين موضوع بايد ابتدا نگاهى به معرفت و المانهاى آن 
داشته باشيم . از قضا معرفت هم از جمله واژگان مذكور است، و آن 
را مترادف با دانستن، شناختن، درك كردن و ... مى دانند. جمالتى 
از قبيل " من حسين را ميشناسم " و يا " من قانون جاذبه نيوتن را 

ميدانم " هردو به عنوان معرفت تلقى مى شوند  اما به طرق مختلف. 
دامنه معرفت شناسى ، دامنه بسيار گسترده ايست كه بعد از رشد و 
تكامل علم توجه بسيارى از انديشمندان را به خود جالب كرد و به 
عنوان جز الينفك يك مكتب به كار رفت. اما با دقيق شدن بر روى 
علم به معناى امروزى نه تنها حيطه هاى قابل كسب معرفت بلكه حتى 
در زمينه هايى كه امكان وقوع معرفت كم يا ناممكن بود هم به عنوان 
يك نقطه اتكا براى ارزيابى مورد توجه قرار گرفت(1). و سر آخر در 
حيطه هايى كه كسب معرفت ممكن بود، دانشمندان سر از احتماالت 
كسب  هاى  ناحيه  كردن  مشخص   بر  عالوه  درآوردند.  آمار  علم  و 
معرفت، تشخيص منابع توليد آن از ديگر وظايف معرفت شناسى به 
حساب مى آيد.بسيارى از كتب فلسفه در تعريف المان هاى معرفت 
سه ركن را، جزو عناصر تشكيل دهنده مى دانند. 1- باور 2- صدق 
باور صادق موجه "  3- توجيه و به صورت گزاره اى معرفت را " 
عمل  خاص  موضوعى  مورد  در  گزاره  اين  اگر  و  كنند  مى  تعريف 
كند ما به آن معرفت داريم، يعنى آگاهيم. اما براى تشخيص جايگاه 
منطق در سه المان ذكر شده  بايد كاركرد اين سه المان و يا الاقل 
دو المان اولى را مورده بررسى قرار داده و محل اسكان كلمه منطق 

را تشخيص دهيم. بطور خالصه، باور ، داشتن گونه اى ارتباط بين 
شخص و گزاره مورد نظر تلقى مى شود. از آن رو كه باور يك نوع 

حالت ذهنى است، طيف وسيعى از حاالت را بايد به خود بگيرد(2). 

اين  ميگيريم.  نظر  در  را   " ميبارد  باران  امروز   " جمله  مثال  براى 

به  ميتوان  زيرا  داراست  را  مختلف  هاى  حالت  پذيرش  قابليت  جمله 
اين گونه بيان كرد : " على اميد دارد ،امروز باران ميبارد " يا " على 
دوست دارد امروز باران ببارد ". بعد از داشتن يك باور حال نوبت 
به آن مى رسد كه صدق و كذب باورمان را در بوته آزمايش قرار 
داده و باورهاى صادق و كاذب را از هم جدا كنيم، يعنى جايى كه 
هر از گاهى منطق مى نشيند. چرا هر از گاهى ؟ براى بيان اين مطلب 
نياز است كه جمله ها به گونه اى براى تاييد يا تكذيبشان دسته بندى 
شوند، جمالتى كه صدق و كذب پذيراند ، جمالت اخبارى مى باشند. 
مانند جمله  مذكور كه پيشتر بحث آن مطرح شد. اكنون مى خواهيم 
بين  دو جمله " آب در كنار دريا در صد درجه سانتيگراد مى جوشد 
" و " عباس تهرانى است يا تهرانى نيست " تفكيك قائل شويم، دقيقآ 
در  كنيم.  مى  تعريف  صدق  به  را  منطق  ما،  كه  است  قسمت  اين  در 
گزاره اول صدق جمله منوط به آزمايش هاى فيزيكى است، در حالى 
كه در عبارت دوم صدق جمله مربوط به منطق مى شود. از اين رو 
كه شرح و بسط " صدق مربوط به منطق" در يك مقاله نمى گنجد، 
براى به وضوح رساندن مطلب بر آنم  تا مختصرى درباره گزاره 
منطق  چگونه  اينكه  و  بپردازم  شوند  نمى  منطق  به  مربوط  كه  هايى 
كاركرد چشمگيرى در اين نوع از گزاره ها ندارد و در واقع كمكى 

براى ما نيست.
 اينگونه جمالت (جمالت نوع 1 )، جمالتى مورد عالقه استقراء گرايان 
مشاهده  بر  مبتنى  استقراگرايى  كار  اساس  ميباشد.  علم  فلسفه  در 
است و از ادراك حسى به عنوان منبع معرفت خود استفاده مى كنند. 
اين گروه بعد از مشاهدات خود كه در شرايط پيچيده از نظر عملى 
گذراند.  مى  استقراء  معرض  در  را  خود  هاى  يافته  شود،  مى  انجام 
در  و  كنند  مى  مشخص  را  ها  نظريه  و  قوانين  مرحله  اين  از   بعد 
مرحله آخر با توجه به " قياس " به پيش بينى و تبيين دست مى زنند. 
مهمترين مسير  براى اينكه يك نظريه خود را تثبيت كند و به عنوان 
قياسى  استدالل  است.   " قياس   " شود،  ارائه  آماده  علمى  تبيين  يك 
تشكيل شده از دو جمله به عنوان مقدمه و يك جمله ى آخر به عنوان 
نتيجه كار مى باشد. اين روش يك معرفت منطقى را تشكيل مى دهد 

براى نمونه استدالل قياسى ساده زير را در نظر ميگيريم :
-1 همه  انسان ها  ميميرند 

-2 سقراط انسان است  
--------------------------

-3 سقراط مى ميرد
حال به مثالى از كتاب آلن چالمرز توجه كنيم:

-1 تمام گربه ها پنج پا دارند 
-2 ملوس گربه من است

---------------------------
-3 ملوس پنج پا دارد 

يك  قياسى،  استدالل  اين  بگويم،  بايد  شما  نظر  خالف  بر  احتماال 
مثبت  منطقى  معرفت  يك  عنوان  به  و  است  صحيح  قياسى  استدالل 
و  هاى 1  گزاره  از  سوم  گزاره  شدن  نتيجه  زيرا  شود  مى  ارزيابى 
2 بال مانع ميباشد. اما بى اثرى منطق در اين نكته است  كه قدرت 
تشخيص " گربه پنج پا " را ندارد. در واقع اين ساختار يك ساختار 
را  باال  هاى  گزاره  كذب  و  صدق  تواند  نمى  منطق  اما  است  منطقى 
مشخص كند و اين كار، كار استقراء گرايان است كه بعد از مشاهده 

بسيار، دريافتند كه گربه چهار پا دارد.
بنابر اين، منطق در به نتيجه رسيدن يك فرايند علمى نمى تواند نقشه 
بسزايى بازى كند. هرچند در گذر سالها و تكامل يافتن تفكر بشرى، 
انسان به اين نتيجه رسيد كه براى تاييد و تكذيب صدق در يك جمله 
به فراخور موضوع ميتوان صدق را به عنوان يك تابع تعريف كرد 
به عنوان مثال " بهترين حدس موجود " يا " يك تابع از معقوليت " .

اما بنا بر " پارادوكس دو زندانى " نوشته ضياء موحد در كتاب از 
ارسطو تا گودل  در مى يابيم كه برخورد دو آدم منطقى هميشه نه 

تنها كار ساز نيست بلكه شايد نتايجى زيان بار هم داشته باشد.
امروزه يكى از مباحث مهم در فلسفه علم برخورد رياضيات و علم 
روند،  مى  كار  به  رياضيات  در  كه  هايى  صدق  است.  ايدئولوژى  با 
فيلسوفان  از  بسيارى  اعتقاد  به  بنا  و  هستند  ضرورى  هاى  صدق 
انگليسى يكى از آنهاست، صدق هاى ضرورى،  ديويد هيوم "  كه " 
علم  بخواهيم  اگر  آنكه  حال  و  دهند  نمى  ياد  ما  به  اى  تازه  مطلب 
بايد  دهيم  ارتباط  ايدولوژى  با  مشاهداتى  هاى  گزاره  مثابه  به  را 
نبود منطق را به عنوان تصديق كننده صدق يك گزاره، قبول كنيم. 
موضوعى  كه براى بسيارى انديشمندان، گران است. اين مطالب تا 
جايى گسترده مى شود كه مكتبى با عنوان " آفاق گرايى " به منزله 
توجيه با اعتقادات و عواملى مستقل از علم در پژوهش، به وجود مى 
آيد. هرچند توضيحات داده شده براى اين مباحث كه هر كدام زمينه 
بحثى اساسى را در فلسفه علم مى طلبد، مكفى نيست اما سر نخى از 
جايگاه منطق را تا حدودى مشخص مى كند. به هر حال كاربرد  واژه 
منطق هم با هر معنايى و در هر جايگاهى، مانند ما انسانها خالى از 

عيب و نقص نيست، بياييد كمى منطقى باشيم.  

1- كتاب آشنايى با معرفت شناسى منصور شمس
     The Theory of Knowledge, Lehrer Kieth 1990 -2

بياييد كمى منطقى باشيم! 
مهدى تربتى
دانشجو از انگلستان

انديشه
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 خواننده 16 ساله 
صدرنشين شد

جديدش  آلبوم  با  نوجوان  خواننده  بيبر،  جاستين 
صدرنشين آلبوم هاى پرفروش هفته شد.

به گزارش خبرآنالين، در اولين هفته پس از برگزارى 
و  جايزه  اين  برنده  آلبوم هاى  فروش  گرمى  مراسم 
زنده  اجراى  مراسم  در  كه  افرادى  آلبوم  همچنين 
آنت بلوم،  ليدى  چون  گروه هايى  و  افراد  داشتند-مثل 

فروش  افزايش  با  اسپالدينگ -  اسپرانزا  و  فاير  آركيد 
روبرو شدند.

اين دومين بار است كه بيبر به چنين افتخارى مى رسد. 
نام  به  او  جديد  آلبوم  ساونداسكن  نيلسن  آمار  طبق 
«هرگز نكو هرگز: ريميكس» با فروش 161 هزار نسخه 
بود  پايانى اش  روز  فوريه   20 كه  هفته اى  در  را  او 

صدرنشين كرد.
فروش 276  و  گذشته  سال  دسامبر  از  ديگر  طرف  از 
تيلور  اثر  بگو»  سخن  «اكنون  آلبوم  نسخه اى  هزار 
سوئيفت اين اولين بار است كه آلبوم صدرنشين جدول 
200 آهنگ برتر مجله «بيلبورد» فروشى باالتر از 160 

هزار نسخه داشته است.
 «2.0 من  «دنياى  آلبوم  با  گذشته  سال  آوريل  بيبر 
نسخه  هزار   283 فروش  با  هفته)  جدول  هشتم  (رتبه 
هفته  آلبوم هاى  پرفروش ترين  جدول  صدرنشين 
آلبوم  چهار  تمامى  كه  است  اين  ديگر  جالب  نكته  شد. 
جاستين بيبر در اين هفته در ميان 40 آلبوم پرفروش 
هفته بودند. اولين بارى كه خواننده اى موفق به اين كار 
مهم  اين  به  بروكس  گرث  كه  بود  سال 1993  در  شد 

دست يافت.
نام دو آلبوم ديگر بيبر «دنياى من» در رتبه سى و يكم 
فيلم  است.  هجدهم  رتبه  در  آكوستيك»  من  «دنياى  و 
«هرگز نگو هرگز» نيز كه مستندى درمورد بيبر است 
است،  داشته  فروش  دالر  ميليون  هفته 48  دو  طى  در 
البته موفقيت اين فيلم مديون مراسم جوايز گرمى است 
كه روز 13 فوريه برگزار شد و بيبر بطور زنده در آن 

به اجراى موسيقى پرداخت.

مراسم گرمى تاثير بسيارى روى فروش ديگر آلبوم ها 
داشت. گروه مامفورد و پسران كه نامزد جايزه هنرمند 
 133 فروش  و  نكش»  آه  «ديگر  آلبوم  با  بود  تازه كار 
هزار نسخه در رتبه دوم ايستاد. اين آلبوم 169 درصد 

افزايش فروش داشت.

سى و هفتمين گلچين «بله اين را موسيقى مى نامم» كه 
هفته پيش صدرنشين بود با فروش 95 هزار نسخه به 
رتبه سوم تنزل يافت. گروه ليدى آنت بلوم كه با آلبوم 
گرمى  از  جايزه  پنج  برنده  هستم»  تو  نيازمند  «اكنون 
شد با همين آلبوم چهارم شد. فروش اين آلبوم در اين 
هفته 85 هزار نسخه بود (205 درصد رشد) و 13 پله 

در جدول باال آمد.

داد؛ «دو  نشان  خوش  روى  نيز  آلبوم ها  اين  به  گرمى 
ووپس و اوباش» كار برونو مارس با فروش 60 هزار 
و 900 نسخه و 55 درصد رشد فروش پنجم، «بهبودى» 
درصد   60 و  نسخه   600 و  هزار   60 فروش  با  امينم 
رشد فروش ششم، آلبوم «نامزدهاى جايزه گرمى» با 
56 هزار نسخه فروش و چهار پله صعود (67 درصد 
رشد) هفتم و «دنياى من 2.0» با 54 هزار نسخه فروش 
هشتم شدند. اين درحالى است كه آلبوم بيبر با وجود 

رشد 13 درصدى فروش پنج پله سقوط كرده است.
آلبوم «جمعه صورتى» نيكى ميناژ هم با پنج پله سقوط 
در  كه   ) ريحانا  شد.  نهم  نسخه  هزار   46 فروش  و 
با  برد)  هم  جايزه  و  رفت  صحنه  روى  گرمى  مراسم 
هزار  فروش 45  با  و  داشت  تنزل  پله  دو  آلبوم «بلند» 

نسخه دهم شد.
غافلگيرى  كه  شهر»  «حومه  نام  به  فاير  آركيد  آلبوم 
امسال بود با رشد 238 درصدى فروش و فروش 41 
در  كه  اسپالدينگ  اسپرانزا  شد.  دوازدهم  نسخه  هزار 
كمال ناباورى جايزه بهترين هنرمند تازه كار را برد با 
آلبوم «انجمن موسيقى تاالر» با فروش 18 هزار نسخه 

و 476 درصد رشد سى و چهارم شد.
تا اينجاى سال مجموع فروش به هفت ميليون و 200 
هزار نسخه رسيده است كه در مقايسه با هفته گذشته 
12 درصد و با همين هفته سال پيش 10 درصد رشد 
به 40  امسال  آلبوم هاى  فروش  مجموعه  است.  داشته 
ميليون دالر رسيد كه نسبت به همين هفته سال پيش 

11 درصد افت داشته است.

رويترز / 23 فوريه / ترجمه: حسين عيدى زاده

آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

 آموزش انواع سازهاى سنتى، كالسيك و پاپ  
تار، سه تار، سنتور، تنبور، دو تار، كمانچه، دف، تنبك، پيانو، گيتار،

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

اگر به علت آموزش هاى غير حرفه اى اشتياق خود را براى فراگيرى موسيقى از دست 
داده ايد، اساتيد مجرب آموزشگاه موسيقى سارنگ با روشهاى علمى در تدريس موسيقى 

ذوق شما را در اين زمينه از نو احيا خواهند كرد.

آموزشگاه سارنگ با بيش از 10 كارشناس موسيقى
يكى از كامل ترين مراكز آموزش موسيقى ايرانى در بريتانيا است.

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

 ارائه گروهاى سنتى و پاپ     
دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  

كليه تعميرات ساز هنرجويان در طول مدت آموزش رايگان مى باشد.

Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   

دوره سه ماهه ساعتى 20 پوند -  نيم ساعته سه ماهه جلسه اى 13.5 پوند

0207 381 9432 - 07412509003 
Address: Unit 8, Network Business Centre, 126 North End 
Road,West Kensington, W14 9PP

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     
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آيا هنرمند مرموز در مراسم اسكار 
شركت مى كند؟

«لو»  هويتش  اينكه  براى  كرد  اعالم  بريتانيايى  هنرمند  بنكسى، 
نرود در مراسم اسكار شركت نمى كند.

 اين هنرمند بيشتر به واسطه ناشناس بودنش شهرت دارد، او 
در هفته اى كه گذشته اعالم كرد اسكار «معمايى را حل نمى كند.»

بر  اجازه  بدون  را  نقاشى هايش  كه  بريتانيايى  خيابانى  هنزمند 
ديوار شهر مى كشد به آكادمى اسكار پيشنهاد داده بود با لباس 
اين  اهداى  مراسم  در  مى پوشاند)  را  او  چهره  (كه  هميشگى اش 
را  پيشنهاد  اين  آكادمى  اما  كند  شركت  يكشنبه  روز  در  جوايز 
مغازه  از  «خروجى  مستند  فيلم  ساختن  براى  بنكسى  كرد.  رد 

كادوفروشى» نامزد جايزه بهترين فيلم مستند بلند شده است.
بروس ديويس، مدير اجرايى آكادمى گفت آنها مجبور به اين كار شدند 
وى  شوند.  جمع  مراسم  برگزارى  محل  در  مزاحمين  نمى خواهند  زيرا 
افزود: «ماجرا وقتى بامزه و البته بحث انگيز مى شود كه فيلم جايزه را 
ببرد، آن وقت پنج نفر با چهره پوشيده روى صحنه مى آيند و مى گويند 

«من بنكسى هستم!» خب كدام يك راست مى گويد؟»
در زمان اعالم اسامى نامزدهاى اين جايزه، بنكسى كانديد شدن خود 
را «غافلگيرى بزرگ» خواند. او گفته بود: «با ايده ضيافت اهداى جايزه 
شده ام  نامزد  كه  مراسمى  در  كرده ام  آماده  را  خودم  اما  نيستم  موافق 

حضور پيدا كنم.»
در  تيه تر  كداك  در  اسكار  مراسم  در  هنرمند  اين  نمى رسد  نظر  به 
نقاش  اين  حضور  بر  مبنى  شايعاتى  هرچند  شود،  حاضر  لس آنجلس 

شوخ طبع در اطراف محل برگزارى مراسم بر زبان است.
طراحى هاى  اخير  هفته  چند  طى  در  كه  گرفت  قوت  وقتى  شايعه  اين 
ديوارى از اين نقاش بر ديوارهاى شهر ديده مى شود. بايد منتظر ماند 
و پس از پايان مراسم اسكار ديوار كداك تيه تر را به دقت بررسى كرد 

تا رد بنكسى را ديد.
گاردين / 22 فوريه

جان فورد كارگردان 
اسطوره اى تاريخ سينما

فاطمه شيوري 

فوريه  اول  در  افينى»  «شان آلويسيوس  اصلى  نام  با  «جان فورد» 
سال 1894 در ايالت ماين آمريكا به دنيا آمد. او سيزدهمين فرزند 
يك خانواده ايرلندى مهاجر بود. «جان فورد» يكى از اسطوره هاى 
به  كه  بود  آمريكا  مطرح  كارگردانان  بزرگترين  از  و  سينما  تاريخ 
خاطر ساختن فيلم هاى وسترن از شهرتى جهانى برخوردار است. 
ژانر،  سينمايى ترين  شايد  و  مهم ترين  از  يكى  عنوان  به  «وسترن» 

همواره جايگاه تثبيت شده اى داشته است. 
تاريخ  اسطوره  و  نام  صاحب  كارگردانان  از  يكى  «جان فورد» 
داشت  خاص  قه اى  عال  وسترن  هاى  فيلم  ساختن  به  او  سينماست. 
وسترن ساز  يك  از  بيش  كه  مى دهد  نشان  هنرى اش  كارنامه  و 
معمولى بوده، فيلم سازى كه جايگاهى خاص در تاريخ سينما به خود 

اختصاص داده است. 
جان درسش را تا ديپلم در دبيرستان پورتلند گذراند كه بعدها تاال 
«جان  ر  تاال  به  او  بزرگداشت  بخاطر  دبيرستان  همين  مركزى  ر 

فورد» تغيير نام يافت. او كار خود را از سينماى صامت آغاز كرد. 
او در سال 1914 در سن بيست سالگى به دنبال برادر بزرگترش به 

كاليفرنيا (هاليوود) رفت. 
اولين تجربه بازيگرى فورد در سينما، حضورش در فيلم «تولد يك 
ملت» به كارگردانى «ديويد گريفيث» در سال 1915 بود. جان در اين 
فيلم به صورت افتخارى در نقش يك عضو كوكلوس كال ن كه در 
كنار  ديدن  بهتر  براى  را  خود  ه  كال  گوشه  كوتاه  بسيار  صحنه  يك 

مى زند، بازى كرد. 
استخدام  به  فورد»  «جك  نام  با  سال 1921  تا  سال 1917  از  فورد 
هاى  درام  و  وسترن  هزينه  كم  هاى  فيلم  تا  درآمد  يونيورسال 
حادثه اى بسازد. اولين فيلم فورد در مقام كارگردانى، وسترنى به نام 
«گردباد» بود كه در سال 1917 ساخت و خود در آن نقش اصلى را 
ايفا مى كرد. فورد در اين مدت 25 فيلم با بازى ستاره قديمى سينماى 

صامت، «هرى كرى» ساخت. 
فورد در ژوئيه سال 1920 با «مارى مك برايد اسميت» ازدواج كرد و 
صاحب دو فرزند گرديد. او در زندگى شخصى اش هم موفق بود به 

طورى كه هرگز از همسرش جدا نشد. 
در سال 1922 به كمپانى «فاكس» پيوست و در آنجا با ساخت فيلم 
«اسب آهنين» به عنوان كارگردانى صاحب سبك معرفى شد. به دنبال 
شكست وسترن بعدى اش، «سه مرد شرور» در سال 1926 ، سيزده 

سال اين ژانر را كنار گذاشت. 
روى  ناطق  فيلم هاى  ساخت  به  نيز  فورد  سينما،  به  صدا  ورود  با 
آورد. مهم ترين فيلمى كه فورد در آغاز دوره ناطق ساخت «مردان 
استفاده  زيردريايى  يك  از  فيلم  اين  براى  فورد  داشت.  نام  زن»  بى 
كرد و دوربينش را در يك محفظه شيشه اى به زير آب برد تا از آنجا 

مستقيما فيلمبردارى كند. 
فورد در اويل دهه 1930 چندين فيلم كمدى و حادثه اى ساخت كه از 
سال 1931، «پست  در  اسميت»  فيلم هاى «آرو  به  مى توان  جمله  آن 
هوايى» در سال 1932 و «محافظ گمشده» در سال 1934 اشاره كرد. 
فورد هنگامى از جانب منتقدان مورد تحسين قرار گرفت و به عنوان 
يكى از چهره هاى شاخص سينما شناخته شد كه فيلم «خبرچين» را 
در سال 1935 ساخت. اين فيلم اقتباسى از يك رمان بود كه فورد آن 
را با هزينه اى كم و در مدت زمانى كوتاه ساخت. اين فيلم در آن سال 
افتخارات بسيارى به دست آورد. از جمله اين كه جايزه هيئت منتقدان 
كارگردانى،  بهترين  اسكار  سال،  فيلم  بهترين  عنوان  به  را  نيويورك 
بهترين  و اسكار  فيلمنامه  بهترين  مرد، اسكار  بازيگر  بهترين  اسكار 
فورد  «خبرچين»،  موفقيت  از  پس  آورد.  دست  به  را  فيلم  موسيقى 
بيشترى  تاريخى  و  اجتماعى  محتواى  كه  آورد  روى  هاى  فيلم  به 
«مرى  فيلم  شارك»،  جزيره  «زندانى  مانند  هايى  فيلم  باشند،  داشته 
اسكاتلند» و فيلمى اقتباسى به نام «خيش و ستارگان» در سال 1936. 
نامعمول ترين و در عين حال پرفروش ترين فيلم فورد در اين دوره 

فيلم «گردباد» بود كه در سال 1937 ساخته شد. اين فيلم برنده 
جايزه اسكار براى ضبط صدا شد. 

در 1939 جان فورد دو فيلم از بهترين آثار خود را عرضه كرد: 
از  بعد  دليجان  با  فورد  جان  جوان».  لينكلن  «آقاى  و  «دليجان» 
سيزده سال دوباره به سينماى وسترن بازگشت و با اين فيلم به 

نوعى اين ژانر را احيا كرد و بر سر زبان ها افتاد. 
از  اقتباس  با  را  خشم»  «خوشه هاى  فيلم  فورد   1940 دهه  در 

رمان مشهور «جان اشتين بك» ساخت. اين فيلم جايزه اسكار بهترين 
كارگردانى و بهترين بازيگرى را نصيب خود كرد. 

به  پيوستنش  و  دوم  جهانى  جنگ  از  پيش  فورد  كه  فيلمى  آخرين 
نيروى دريايى آمريكا ساخت «چه سرسبز بود دره من» نام داشت 
فورد  جان  ربود.  را  اسكار  جايزه  پنج  قدرتمند  رقيبان  وجود  با  كه 
خدمات  دفتر  براى  و  پيوست  دريايى  نيروى  به  جنگ  جريان  در 
استراتژيك (OSS)، در سال 1942 فيلمى مستند به نام «نبرد ميدوى» 

را ساخت. 
جان پس از موفقيت اين فيلم در OSS به رياست بخش فيلمبردارى 
رسيد. در اين سمت، ساخت فيلم هايى جانبدارانه و تبليغى از جنگ 
آمريكا را تحت نظارت داشت و خود نيز يك سرى فيلم هاى كوتاه 
مستند ساخت. فورد در اين دوره شخصا فيلم مستند «هفتم دسامبر» 
شد.  اسكار  جايزه  برنده  و  ساخت  تولند»  «گرگ  فيلمبردارى  با  را 
نخستين فيلمى كه فورد پس از جنگ ساخت، «آنها بى ارزش بودند» 

نام داشت. پس از اين فيلم، فورد «كلمانتين عزيزم» را ساخت. 
فورد در سال 1946، با همكارى «مريان.اس.كوپر» كمپانى «ارگوسى 
كمپانى  اين  فيلم  نخستين  كرد.  تاسيس  را  كرپوريشن»  پيكچرز 
كه  بود  گرين»  «گراهام  نوشته  افتخار»  و  «قدرت  رمان  از  اقتباسى 
به نام «فرارى» پخش شد. فورد براى جبران اين خسارت دست به 
ساخت سه وسترن درخشان و اسطوره اى زد. اين سه فيلم عبارتند 
از: «دخترى با روبان زرد» در سال 1949، «ريوگرانده» و «كاروان 
كمپانى  ديگر  فيلم  دو  همراه  به  سه گانه  اين  سال 1950.  در  ساالر» 
روشنى  به  «خورشيد  و  سال 1952  در  آرام»  «مرد  يعنى  ارگوسى 
مى درخشد» در سال 1953، امروزه از بهترين دستاوردهاى فورد 
ارزيابى مى شوند. جان فورد در سال 1952 اسكار بهترين فيلمبردارى 
و كارگردانى را به خاطر اين فيلم به دست آورد و در پنج بخش ديگر 
نامزد دريافت جايزده اسكار شد. فورد مهم ترين فيلم زندگى اش را 
كه بسيارى آن را شاهكار فورد مى دانند در سال 1956 ساخت كه 
«جويندگان» نام داشت. در دهه شصت كم كم پيرى به سراغ فورد آمد 
و او قادر نبود با سرعت زياد كار فيلمسازى در هاليوود به خوبى 
كنار بيايد. با اين حال فورد در دهه شصت سه وسترن نسبتا خوب و 
مهم ساخت: «دو سوار» در سال 1961، «مردى كه به ليبرتى واالنس 

شليك كرد» در سال 1962 و «پاييز قبيله شاين» در سال 1964. 
گاه  فورد،  آنكه  با  درگذشت.   1973 سال  31آگوست  در  فورد 
نژادپرست و گاه احساساتى همواره محافظه كار بود، با اين حال او 

يكى از كارگردان هاى بزرگ آمريكايى است. 
او كسى است كه بر بسيارى از فيلم سازان مطرح هم عصر و پس 
از خود تاثير گذاشته است، فيلم سازان بزرگى چون: «ارسن ولز»، 
«فرانك كاپرا»، «هاوارد هاكز»، «آكيرا كوروساوا»، «اينگمار برگمن»، 

«پيتر وير» و ... .

سينما
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خانه ترجمه
              (لندن)

ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه
ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى

(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؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و 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 (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

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

www.translation-house.com :وب سايت

روايت كيهان كلهر از همكارى با 
كارگردان «پدرخوانده»

بدون  «جوانى  فيلم  موسيقى  ساختن  در  كه  كلهر  كيهان 
جوانى» فرانسيس كاپوال نقش داشته است، در گفتگويى با 

مجله فيلم از اين همكارى سخن گفت.

داستان  يك  اساس  بر  كاپوال  جوانى»  بدون  «جوانى  فيلم 
آن  در  داستان  اصلى  شخصيت  و  مى شد  ساخته  فلسفى 
نمايان گر انسانى نمادين بود كه مدام در زمان و مكان به 
دنبال هويت گم شده خودش مى گشت و در تاريخ گم بود و 

گذشته تاريخى اش را در زمان هاى مختلف مرور مى كرد.
و  فيلمردارى  از  قبل  آهنگساز  و  كاپوال  كه  ديدارهايى  در 
و  كهنه  صداى  يك  وجود  به  نياز  داشتند،  آن  جريان  در 
و  بود  شده  مطرح  موسيقى  از  قسمت  هايى  در  باستانى 
ازوالدو گليوف،آهنگساز اين فيلم، چند كار از موسيقى ملل 
مختلف با سازهاى قديمى را پيشنهاد كرده بود كه كمانچه 

هم يكى از آن ها بود. كاپوال هم كمانچه را به خاطر هم خوانى بيشترش با چيزى كه در ذهنش بود پسنديد. 
آن ها با من تماس گرفتند و قرار شد براى ضبط موسيقى كه در همان محل فيلمبردارى يعنى بخارست 

انجام مى شد مالقات و مشورت كنيم.
كاپوال خودش داستان را انتخاب كرده و فيلم نامه را هم نوشته بود. دوست داشت تمام مراحل كار هم 
در رومانى انجام شود كه عالوه بر نزديك شدن فيلم به فضاى ذهنى نويسنده، باعث صرفه جويى در 
هزينه  ها نيز مى شد، البته من از اين كه براى همكارى در اين پروژه انتخاب شده بودم خوشحال شدم، 

ولى بيشتر كنجكاو بودم تا نقش خودم را در موسيقى پيدا كنم.
وقتى كاپوال را مالقات كردم، تقريبا نود درصد فيلم تدوين شده بود. ما باهم فيلم را تماشا كرديم و بعد 
صحبت كرديم. او بسيار عميق با موسيقى آشنايى داشت و وسواس خاصى در مورد موسيقى داشت. 
بنابرايى ايرادهاى گاه به گاه او و توصيف هايش حتا زمزمه كردن هاى ملودى خاصى كه براى صحنه 
خاصى در ذهنش داشت، همه براى ما كه كارمان موسيقى بود، بسيار با معنا بود. او در همان جلسه و 
نيز جلسه هاى بعدى ضمن توضيح داستان فيلم و منظور خودش، نقش موسقى را هم تشريح مى كرد. 
كاپوال از كمانچه توقع داشت كه در جريان مسافرت هاى شخصيتى داستان به گذشته  هاى دور نماينده 
صداى تاريخ باشد.وقتى با كاپوال بيشتر صحبت كردم او گفت كه شيفته تاريخ ايران بود و به واسطه 

سى دى هايى كه ازوالدو به اود داده بود، تحت تاثير صداى كمانچه قرار گرفته بود.

سينما
اصغر فرهادى: 

شايد مدتى از ايران بروم

 فرهادى به تازگى در گفت وگويى با روزنامه آلمانى «دى ولت» از مهاجرت كوتاه مدتش به خارج از ايران 
ساخته  سيمين»   از  نادر  فيلم «جدايى  موفقيت  تحت الشعاع  ايران  سينماى  اخبار  همه  روزها  اين  داد.  خبر 

اصغر فرهادى در جشنواره برلين است. 
فرهادى به تازگى در گفت وگويى با روزنامه پرتيراژ آلمانى «دى ولت» روايت جالبى از ماجراى ترديد در 
زمينه فيلمسازى اش در ايران يا در خارج بازگو كرده و در آن گفته گوش كردن موسيقى ايرانى باعث شد 

كه تصميم بگيرد هر چه زودتر برگردد و در ايران كامٌال فيلم ديگرى بسازد. 

ماجراى شنيدن موسيقى ايرانى
خبرنگار سايت دى ولت در بخشى از اين مصاحبه  از فرهادى پرسيد: «ايدة ساخت فيلم در آشپزخانه اى در 
برلين به سراغتان آمد؟» و او در جواب گفت: «در ماه مارس اينجا بودم تا فيلم بسازم. روزى در آپارتمان 
دوستان، نزديك آلكساندر پالتس در آشپزخانه نشسته بودم كه ناگهان از ساختمان بغلى موسيقى ايرانى 

شنيدم. برايم معلوم شد بايد هر چه زودتر برگردم تا در ايران  كامٌال فيلم  ديگرى بسازم.» 

لحظه شمارى براى بازگشت به وطن
اين در حالى است كه پيش از اين فرهادى در گفت وگو با «اسكرين ديلى» در پاسخ به پرسش درباره علت 
فيلمسازى او  در ايران گفت: «من در كشورهاى خارجى نمى توانم براى طوالنى مدت بمانم، همانطور كه يك 
بار كيارستمى گفت: «تيم فوتبال هر طور كه باشد در كشور خودش بهتر بازى مى كند». شايد براى يك سال 
بتوانم در يك كشور بمانم ولى باالخره هميشه نياز دارم به اصل و ريشه خودم بازگردم، هرگاه در خارج 

از ايرانم، هر لحظه روز شمارى مى كنم بار ديگر به وطنم بازگردم.» 

او همچنين در گفت وگو با اسكرين ديلى درباره كارهاى آينده خود گفته بود: «تصميم دارم يك فيلم در خارج 
از ايران بسازم، شايد در برلين و شايد هم در جايى ديگر با يك تهيه كننده خارجى. ايده اى در ذهن من است 
كه خيلى دور نيست و من همچنان به همان سبك قديم خودم فيلم خواهم ساخت و اين فقط يك پيشرفت 
خواهد بود. من اخيرا با چند تهيه كننده صحبت كرده ام و قسمت هايى از كار نيز انجام شده و با تهيه كننده 

فرانسوى براى ساخت اين فيلم صحبت شده است.» 

«جدايى نادر از سيمين» مستقل ساخته شد
فرهادى در بخش ديگرى از مصاحبه خود با «دى ولت» درباره فيلم «جدايى نادر از سيمين» گفت: «اين فيلم 
مستقل ساخته شده است. دولت به هيچ رو حمايت يا كمك مالى نكرد. هنر اين است فيلم را جورى بسازيم 
كه دولت اصٌال دليلى براى سانسور نداشته باشد. دولت تاكنون دربارة فيلم من اظهار نظرى نكرده، اما ممكن 

است اين اتفاق بيفتد، آدم نمى داند.» 
ارزشگذارى نمى كنم

«دى ولت» از فرهادى پرسيد: «دقيقا چه كرديد گرفتار سانسور نشويد» و فرهادى در جواب گفت: «نكتة 
به  كامٌال  بلكه  نمى گيرم  موضع  و  نمى كنم  ارزش گذارى  نمى دهم،  بيانيه اى  يا  پيام  هيچ  كه  است  اين  اصلى 

تماشاگر وا مى گذارم كه چه برداشتى مى كند.» 
كارگردان فيلم تحسين شده «جدايى نادر از سيمين» در ادامه گفت: «همسرم پريسا بخت آور نيز كارگردان 
است و براى نمونه فيلم «دايرة زنگى» را ساخته است. ما در مدرسة عالى هنر با هم آشنا شديم. او و بچه 

ها با من به برلين آمدند، زيرا فكر مى كنيم شايد براى مدت كوتاهى در خارج زندگى كنيم.» 
«دى ولت» پرسيد: «چه مدت؟». اصغر فرهادى در جواب گفت: «هنوز نمى دانم. سارينا، دختر 12 سالة ما 
اينجا به مدرسه خواهد رفت. دختر دوساله مان به مهد كودك. من خودم بين برلين و ايران رفت و آمد مى كنم. 
بنابراين اين بحث را در فيلم كه آيا بايد به خاطر بچه ها به خارج رفت در واقعيت هم داشته ام. اول مخالف 

بودم. در اين فاصله مى بينم كه خوب است اگر بچه ها بتوانند راه هاى جديد را بروند.»
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كودكان جنگاور و 
نگراني سازمان ملل

به تازگى نوجوانى در پاكستان طى عملياتى 
در  اين  كشت.  را  نفر  از 30  بيش  انتحارى 

سازمان  كه  است  حالي 
گيرى  به كار  از  ملل 
كودكان  روزافزون 
در  نوجوانان  و 
مرگبار  ماموريت هاى 
پديده  مى دهد.  خبر 
برخى  در  مسلح  كودكان 
مسئله  آفريقايى  كشورهاى 
شادمانى  نيست.  جديدى 
پايان  از  بشر  حقوق  فعاالن 
ديرى  ليبريا  و  سيرالئون  جنگ 
نپاييده است. گرچه با پايان اين 
جنگ، شمار سربازان خردسال 
واقعيت ها  اما  يافته  كاهش 

آفريقايى  كشورهاى  ساير  و  كشور  دو  اين  در 
جنگاوران  كه  مى دهند  نشان  سومى  جهان  و 
سوق  وحشتناك ترى  كارهاى  به  اينك  نوجوان 
نمايندگان  و  كودك  حقوق  مدافعان  شده اند.  داده 
سازمان ملل موفق به امضاى معاهده اى با دولت 
را  كشور  اين  ملى  پليس  كه  شده اند  افغانستان 
موظف مى كند مانع حضور نوجوانان در اقدام هاى 
فهرست  در  افغانستان  شود.  مسلحانه  و  نظامى 
كشورهايى قرار دارد كه در اجبار خردساالن به 
جنگ و كشتار، به بدنامى شهرت دارند اما اين تنها 
دولت  با  تنها  ملل  سازمان  ماجراست.  يك سوى 
افغانستان پيمان بسته و نفوذى در دسته بندى ها 
نوجوانان  و  كودكان  از  كه  ندارد  گروه هايى  يا 

ديگر  جنگ افروزانه  و  خشونت آميز  مقاصد  براى 
استفاده مى كنند. مشاهدات همكاران سازمان ملل 
پاكستان  عراق،  چون  كشورهايى  زندان هاى  از 
كه  مى گويند  آنان  تامل برانگيزند.  افغانستان  يا 
منازعات  در  خردسال  سربازان  از  جديدى  نسل 
در  است.  آمده  پديد  شده  ياد  كشورهاى  كنونى 
زندان ها، نوجوانانى به چشم مى خورند كه مجبور 
و  شده اند  طالبان  چون  نيروهايى  مزدورى  به 
انتحارى  عمليات  براى  همه  از  بيش 
حقوقدان  يك  ديده اند.  آموزش 
كه  مى گويد  ملل  سازمان  همكار 
برخى از اين بچه ها در آخرين لحظه 
را  خود  جرات  انتحارى،  ماموريت 
براى كشيدن ضامن انفجار از دست 
دستگير  نيز  همين  براى  و  مى دهند 
مى شوند. گزارش هاى ارائه شده به 
دبيركل سازمان ملل نشان مى دهند 
از  نظامى  و  جنگى  سوءاستفاده  كه 
انفجار  مى كند.  بيداد  افغان  كودكان 
واليت  فرماندارى  ساختمان  در 
سمنگان در ماه آوريل سال 2009، 
مواد  كه  بود  پسربچه  يك  كار 
منفجره را در يك فرغون قرار داده بود. در واليت 
لقمان نيز در همين ماه نوجوان 16 ساله ديگرى، 
بمبى منفجر كرد كه به كشته شدن خودش و شش 
غيرنظامى ديگر منتهى شد. نمونه  ديگرى كه افكار 
در  ساله  بچه اى 7  زدن  دار  داد،  تكان  را  عمومى 
طالبان  توسط  گذشته  ژوئن  ماه  در  هلمند  واليت 
بود. آنها اين طفل را كه نوه يكى از سران قبايل 
بود، به اتهام جاسوسى اعدام كردند. كارشناسان 
حقوقى سازمان ملل خواستار محكوميت بى چون 
و چراى كسانى هستند كه بچه ها را براى مقاصد 
مرگ  كام  به  را  آنها  و  كرده  تربيت  سياسى 

مى فرستند. 
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برخالف تصور زنان كمتر از 
مردان صحبت مى كنند !

از  بهتر  زنان  كردند  اعالم  محققان  از  تعدادى   
مردان توانايى ارتباط برقرار كردن با ديگران را 
دارند و در حقيقت كم تر از آنان صحبت مى كنند.

ارتباطى  شيوه  مطالعه  از  بعد  انگليسى  محققان 
مردان و زنان اعالم كردند، مردان در يك روز 
لغات بيش ترى را نسبت به زنان به كار مى برند، 
اما با اين حال از توانايى كم ترى براى برقرارى 
ارتباط با ديگران در اجتماع بهره مند هستند. يكى 
را  لغت  يك  كه  است  اين  مردان  ضعف  نقاط  از 
چند بار بدون دليل استفاده مى كنند و در مورد 
يك موضوع توضيحات بى  فايده و غير متقاعد 

كننده مى دهند.
به گزارش رويترز، دانشمندان دانشگاه منچستر 
مسائل  روى  بحث  موضوع  كه  زمانى  معتقدند 
يك  از  زنان  و  مردان  مى شود،  متمركز  جدى 
استفاده  كردن  صحبت  براى  مشابه  زبان 
و  اجتماعى  موضوعات  مورد  در  اما  مى كنند، 
ارتباطى  شيوه  معمولى،  گفتگوهاى  و  بحث ها 
يكديگر  با  توجهى  قابل  طور  به  زنان  و  مردان 

تفاوت پيدا مى كند.
در اين مواقع زنان از كلمات متنوع ترى استفاده 
به  توانايى  اين  از  مردان  مقابل  در  اما  مى كنند، 

اندازه زنان برخوردار نيستند.
مردان در اين مواقع فقط تالش مى كنند تا حرف 
بزنند و براى انجام اين كار مرتبا لغات يكنواخت 
خود را به شكل هاى متفاوت مورد استفاده قرار 
مى دهند. به اين ترتيب مى توان گفت آن ها در طى 
را  اطالعاتى  مرتبا  است  ممكن  خود  زدن  حرف 
تازگى  آن ها  براى  كه  بدهند  خود  مخاطبان  به 

ندارد و در اصل تكرار حرف هاى قبلى است.
تجهيزات  هفته  يك  مدت  به  تحقيقاتى  تيم  اين 
 50 تا  داشتند  همراه  به  خود  با  صدا  ضبط 
گفتگوى مختلف را بررسى كرده و از بين آن ها 

به  گفتگوها  را استخراج كنند. اين  اطالعات مهم 
طور مجزا بين مردان و زنان و در موقعيت هاى 

اجتماعى و جدى انجام شده بود.
نمونه   5 تا  شد  داده  داوطلب   5 به  گفتگو  هر 
ازاى  به  متن  اين  در  بخوانند.  را  آن  از  مختلف 
هر 5 كلمه يك كلمه حذف شده بود از داوطلبان 
خواسته شد تا كلمات حذف شده را حدس بزنند.

مناسبات  در  مردان  داد  نشان  تحقيقات  اين 
مى كنند  استفاده  ساده  كلمات  از  خود  اجتماعى 
و دايره لغات آن ها در اين مواقع محدودتر است. 
به همين دليل محتواى گفتگوى مردان و كلماتى 
موارد  درصد   90 در  مى برند  كار  به  آن ها  كه 
به  معموال  آن ها  كه  چرا  است،  پيش بينى  قابل 
"واقعا"،  "شما"،  مانند  لغاتى  از  مرتب  طور 
"خيلى خوب" و مانند اين ها استفاده مى كنند. اما 
كار  به  زنان  كه  كلماتى  زدن  حدس  عوض  در 
مى برند اندكى پيچيده تر است، چرا كه مكالمات 
زنان جزئيات بيش ترى به همراه دارد و كلمات 
به كار رفته توسط آن ها متنوع تر است. به طور 
با  كردن  صحبت  هنگام  در  زنان  گفت  بايد  كلى 
دقت بيش ترى نسبت به مردان كلمات مختلف را 

به كار مى برند.
به اين ترتيب تيم دانشگاه منچستر متوجه شدند 
هستند  مردان  از  پرحرف تر  زنان  كه  عقيده  اين 
درست نيست و در حقيقت اين مردان هستند كه 

بيش از زنان از كلمات استفاده مى كنند.
از مجموع 56 مطالعه مختلف كه شيوه ارتباطى 
و مكالمات مردان و زنان را مورد ارزيابى قرار 
رسيده  نتيجه  اين  به  مطالعه   2 فقط  است  داده 
است كه زنان لغات بيش ترى نسبت به مردان در 
طى يك روز به كار مى برند. اين در حالى است 
گرفته  نتيجه  طور  اين  ديگر  مطالعه   24 در  كه 
شده كه تعداد لغات مورد استفاده توسط مردان 
بيش تر است.در مجموع لغات مورد استفاده در 
در 71  زنان  در  و  موارد  درصد  در 81  مردان 

درصد موارد قابل پيش بينى است.

خودپرداز خاويار در خيابان هاي روسيه
به  مراجعه  با  مي توانند  كنند،  خاويار  هوس  اگر  خيابان  در  زدن  قدم  هنگام  مسكو  مردم  تازگي  به 
دستگاه هاي خودكار يك بسته  خاويار تحويل بگيرند اما آيا اين خاويارهاي «بخر و ببر» خوردن 

غذاهاي  گران ترين  از  يكي  خاويار  دارند؟  هم 
جهان محسوب مي شود كه ممكن است بسياري 
از آدم ها در زندگي  خود موفق به رويت آن بر 
اين  اگر  بخصوص  نشوند؛  سفره هايشان  سر 
همه  اين  با  باشد.  آمده  خزر  درياي  از  خاويار 
براي بسياري از روس ها خوردن خاويار تنها با 
زدن يك دكمه آنهم در خيابان ميسر شده است ؛ 
البته بسته اي كه پيش رويشان قرار مي گيرد، نه 
شرق  در  ساخالين  جزيره  ي  خاويار  كه  خزر،  خاويار 
روسيه است.در زبان روسي به خاويار «ايكرا» مي گويند 
و به دستگاه هايي كه به تازگي در گوشه و كنار مسكو 
به چشم مي خورد و از آن مي توان در عرض چند ثانيه 
خاويار تحويل گرفت، «ايكرامات» گفته مي شود؛ كلمه اي 
خاويار  عرضه   اتومات.  و  ايكرا  كلمه   دو  از  شده  مشتق 
از طريق دستگاه هاي خودكار تا به اينجا توسط شركت 

«يوكرا» و تنها در پايتخت روسيه بوده است اما واكنش هاي منفي موجب دلسردي مسئوالن شركت ايكرا 
نشده اند.

چون اگر تا پيش از اين خاويارهاي اتومات را مي شد تنها در مراكز بخصوصي در شهر مثال در ساختمان 
شهرداري پيدا كرد، حاال در بسياري از نقاط مسكو اين دستگاه هاي خودكار در رنگ هاي مختلف خودنمايي 
مي كنند. انگار كه خاويارهاي اتوماتي جاي خود را كم كم ميان مردم باز كرده اند. مسئوالن اين شركت 

مي گويند، چيزي كه براي آنها اهميت دارد تازه بودن خاويارهايي است كه عرضه مي كنند.
 به گفته  آنها، اين خاويارها بدون افزودني هستند و مي توان آنها را در دماي زير چهار درجه تا هشت 
ماه نگه داشت. قشرهاي مختلفي مشتري دستگا ه هاي خودكار خاويار در شهر مسكو شده اند. مسئوالن 
شركت يوكرا ابتدا تصور مي كردند كه اين دستگاه ها تنها ميان قشرهاي مرفه جامعه جاي باز مي كند اما 
رفته رفته متوجه شدند كه عالقه مردم به طعم خاويار حد و مرز نمي شناسد. براي همين هم اگر در ابتدا 
اين دستگاه ها تنها در نقاط لوكس و تجاري شهر نصب شده  بودند اما كم كم در مراكز خريد و اداري 
باجه هاي  كنار  دستگاه ها  اين  جاها  بيشتر  در  شد.  پيدا  طرفدار  پر  دستگا ه هاي  اين  كله  و  سر  هم  مسكو 
خودپرداز پول نصب شده اند تا به اين ترتيب كار براي مشتريان راحت تر شود.يك بسته صد گرمي اين 
مورد  گرمي  بسته هاي 320  براي  است.  يورو  چهار  معادل  كه  دارند  قيمت  روبل   حدود 150  خاويارها، 

مصرف خانواده ها بايد چيزي حدود 15 يورو پرداخت شود. 
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نمايش جاسوسي سيا
نمايش  به   70 دهه  در  سيا  سازمان  تجهيزات 

اينترنتي درآمد
وب سايت «سازمان سيا» به تازگي مامور مخفي 
ويژه اش را كه روباتي به شكل گربه ماهي است 
است.  كرده  رونمايي  دارد  نام  «چارلي»  و 
منتشر  وب سايت  اين  روي  كه  مطالبي 
دار  خنده  هاي  ايده  شبيه  بيشتر  مي شوند 
جاسوسي  كمدي  هاي  فيلم  مضحك  و 
مسئوالن  نيست  مشخص  اما  هستند 
متحده  اياالت  مركزي  اطالعات  آژانس 
هستند  جدي  كارشان  در  شك  بدون  كه 
چنين  با  را  اينترنت  كاربران  هدفي  چه  با 
است  بهتر  كنند.  مي  مضحكه  اطالعاتي 
گجت هاي  و  وسايل  از  جالبي  نمونه هاي  روي 
جاسوسي سازمان سيا كه در وب سايت رسمي 
شان معرفي شده، مروري داشته باشيم تا پوچ 
واضح تر  اطالعاتي  سازمان  اين  اطالعات  بودن 
شود. آخرين ايده تاثيرگذار ماموران اطالعاتي 
آمريكا استفاده از يك روبات گربه ماهي است 
مي  كنترل  راديويي  فرستنده  يك  توسط  كه 
شود، در اعماق آب به سمت دشمن شنا كرده و 
اطالعات جمع آوري مي كند. باورش كمي دشوار 
است اما اين روبات كه در دهه 70 ساخته شده 
چند  به همراه  گذشته  هفته  و  دارد  نام  «چارلي» 
سازمان  وب سايت  در  ديگر  جاسوسي  وسيله 
از  بعد  سازمان  اين  قبل،  هفته  شدند.  معرفي 
«يوتيوب»  در  جديد  سايت  وب  اين  اندازي  راه 
تا  كرد  ايجاد  جديد  صفحه  دو  نيز  «فليكر»  و 
كه  را  جاسوسي  پيشرفته  تجهيزات  از  بخشي 
حسادت  شان  داشتن  به  هم  جيمزباند  بي شك 
مي كرد، به نمايش عمومي بگذارد. جالب تر آنكه 
مسئوالن مي گويند اين وب سايت ها به كاربران 
هاي  جنبه  و  مفهوم  با  مي دهد  اجازه  اينترنتي 
در  شوند.  آشنا  جاسوسي  «مفاد»  از  جديدي 
جالب  نه چندان  تور  يك  «يوتيوب»  سايت  وب 

به  را  جاسوسي  سازمان  تاريخچه  درمورد 
در  كه  داستاني  اما  مي دهد  نشان  عالقه مندان 
كمدي  يك  مي شود  داده  نشان  «فليكر»  سايت 
صرف است. در اين سايت تجهيزات جاسوسي 
دوم  جهاني  جنگ  جريان  در  شود  مي  ادعا  كه 
مورد استفاده ماموران سازمان بوده به نمايش 
گذاشته شده است. در ميان اين وسايل يك كيت 
كامال معمولي جاسوسي وجود دارد كه شامل 
يك دوربين مينياتوري، وسايل شنود و ماشين 
آنقدر  كيت  اين  داخل  تجهيزات  رمزگشاست. 
پيش پا افتاده است كه حتي به ذهن يك نظريه 
مامور  يك  كند  نمي  خطور  هم  توطئه  پرداز 
سازمان اطالعاتي چنين لوازمي را همراه داشته 
ابزار  تجهيزات  ترين  مبتكرانه  از  يكي  باشد. 

«نامه خارج كن» است. 
اين وسيله با غلتكي كه دارد روي در پاكت نامه 
قفل مي شود و بدون اين كه نيازي به باز كردن 
پاكت باشد،نامه را بيرون مي كشد. بعد از آنكه 
اطالعات درون نامه برمال شد، دوباره مي توان 
پاكت  درون  تغيير  كوچك ترين  بدون  را  نامه 
اما  ساده  جنبه اي  وسيله  اين  هرچند  داد.  قرار 
فريبنده از هنر مهندسي است اما در وب سايت 
يك  كه  شده  تمجيد  آن  از  آنچنان  سازمان 
اما  مي رسد  به نظر  پيچيده  و  تصور  فوق  ايده 
قديمي  داستان  همان  شايد  بخش  مضحك ترين 
توضيحات  طبق  باشد.  نامه رسان»  «كبوترهاي 
پرنده ها آموزش داده مي شدند تا با بند ركاب 
نواحي  يا  دشمن  استقرار  محل  به  اي  ويژه 
مي كنند  حمل  كه  دوربيني  با  و  بروند  حساس 
آشيانه،  به  بازگشت  از  بعد  و  بگيرند  عكس 
با  بدهند.  تحويل  ويژه  مسئول  به  را  اطالعات 
اينكه «سيا» هنوز اسرار قديمي تر را فاش نكرده 
اما اين سايت هاي جديد ديد جالبي از تاريخ و 
تكنيك هاي سازمان را در اختيار عموم گذاشته 
است. اطالعاتي كه بيشتر از آنچه واقعي باشند 

عوام فريب جلوه مي كنند. 

23 فوريه 2011 
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درگيرى لفظى مجريان سى ان ان 

لرى كينگ: من لباس زنانه 
مى پوشم؟

 

پيرس مورگان روزنامه نگار بريتانيايى و جايگزين لرى كينگ 
در برنامه اى تلويزيونى با او درگيرى لفظى پيدا كرد.

باسابقه  مجرى  كينگ،  شديد  انتقاد  از  پس  لفظى  دعواى  اين 
جانشين  امسال  ژانويه  از  مورگان  گرفت.  شكل  آمريكايى 

كينگ در برنامه اى تلويزيونى است.
زنده»  بطور  كينگ  برنامه «لرى  مجرى  سال  مدت 25  كينگ 
بود. مورگان در گفت وگويى با راديو بى بى سى اعالم كرد با 

احترام دوست دارد مشتى حواله كينگ 77 ساله كند.

مورگان گفت: «اين چند ماهى كه گذشته هر روز گفتم ادامه 
دادن راه تو (كينگ) مثل ادامه دادن راه فرانك سيناترا است. 
ديگر چگونه از تو تعريف كنم. بعد تو پشت سرم مى گويى من 

بى خاصيت و بى خطر هستم!»

در  كارش  مورگان  وقتى  گفت  بى بى سى  راديو  به  كينگ 
اما  است  خوب  «او  مى كردم:  فكر  كرد  آغاز  را  سى ان ان 
را  كارشان  كمترى  سروصداى  با  بود  بهتر  است.  بى خطر 

شروع مى كردند.»

كينگ با تعريفى معمولى ادامه داد: «كارش بد نيست! مجرى 
گاهى  فقط  شايد  مى پرسد،  خوبى  سواالت  است.  قابل قبولى 

زيادى تو حرف مهمان مى پرد.»

مورگان  بودن  بى خطر  روى  صحبت هايش  ادامه  در  كينگ 
تاكيد كرد.

مورگان هم در پاسخ گفت: «نمى شد من بيايم و حركتى نكنيم. 
من  بگويى  نمى شود  مى دهم.  ادامه  را  اسطوره  يك  راه  من 
دنباله رو سيناترا هستم و البته اصال هم كارم خوب نيست. 

اين مسخره است.»

«پيرس  بگويى  نمى شود  «چرا  گفت:  جواب  در  نيز  كينگ 
در  مشكلى  چه  كنيد.»  نگاه  را  برنامه ام  آمدم.  من  مورگان. 

اين جمله هست؟»
كينگ پس از اينكه از مسئله مشت و دعوا باخبر شد بحث را 
عوض كرد اما در ادامه باز هم دو نفر به اين مسئله برگشتند. 
اشاره اى  كرد،  اشاره  كينگ  لباس  به  مورگان  بخش  اين  در 
در  كنايه  اين  كينگ.  لباس  از  بخشى  بودن  زنانه  بر  مبنى 
انگليسى  و  بريتانيايى  انگليسى  بين  واژگان  كاربرد  تفاوت 
از  بخشى  شلوار»  «بند  آمريكايى  در  برمى گردد.  آمريكايى 
لباس مردانه است. اين درحالى است كه بريتانيايى ها از همين 
كلمه به عنوان «بند جوراب» استفاده مى كنند كه لباس زنانه 

محسوب مى شود.

لباس  من  «پس  گفت:  مى پوشد  شلوار  بند  هميشه  كه  كينگ 
زنانه مى پوشم؟»

و  مى گويند.»  اينطور  «بريتانيايى ها  داد:  جواب  هم  مورگان 
كينگ هم با تمسخر گفت: «خطرناك شدى!»

بدين ترتيب دعواى لفظى دو مجرى سى ان ان خاتمه يافت، اما 
احتماال درگيرى آنها ادامه داشته باشد.

خبرگزارى فرانسه / 24 فوريه

تارعنكبوت در خدمت ترميم 
اعصاب آسيب ديده

دو محقق آلماني در تالش هستند از تار عنكبوت در ترميم اعصاب 
گوسفندان  روي  آزمايش  امروز  تا  كنند.  استفاده  انسان  آسيب ديده 
نتايج مثبتي به دنبال داشته و موجب شده كه گوسفند معلول دوباره 

قادر به راه رفتن شود. 
دو محقق دانشكده پزشكي دانشگاه هانوفر آلمان اتاقي را كه سابقا 
اتاق انتظار بيماران بود، به پرورش ده ها عنكبوت اختصاص داده اند. 
هدف اين دو زن استفاده از تارهاي تنيده شده توسط اين عنكبوت ها 

در ترميم اعصاب  آسيب ديده است. 
كريستينا  همكارش  و  ميكروبيولوژي  كارشناس  رايمرز،  كرستين 
آلملينگ، دو محققي هستند كه سال ها روي روش هاي احتمالي مؤثرتر 

كردن جراحي هاي پالستيك تحقيق مي كنند. 
اين دو محقق به دنبال كشف راه حلي براي كمك به ترميم بافت هاي 
آسيب ديده در سوختگي ها، ضايعات پوستي و صدمات عصبي بودند 
آن  به  بدن  كه  مصنوعي  نخ هاي  جايگزين  يافتن  براي  تحقيق  در  و 
واكنش نشان ندهد و در عين حال به اندازه كافي مقاوم باشد، به فكر 

استفاده از تار عنكبوت افتادند. 
در تاريخ جزاير «پولينزيا» آمده است كه مردم اين منطقه براي ساليان 
سال از تارهاي نوعي عنكبوت به نام نفيال براي ماهي گيري استفاده 

مي كردند. 
اگر تار اين عنكبوت آنقدر مقاوم است كه مي توان از آن در ماهيگيري 
نيز  ترميمي  جراحي هاي  در  آن  از  استفاده  بنابراين  كرد  استفاده 

امكان پذير است. 
اين ايده اي بود كه رايمرز و آلملينگ را به فكر و عمل واداشت. 

اين دو محقق پس از تماس با باغ وحش اشتوتگارت چهار عنكبوت 
از نوع نفيال پيدا كردند و در سال 2006 ثابت كردند كه تار اين نوع 
عنكبوت بسيار مقاوم و در عين حال انعطاف پذير است. مدتي بعد اين 
دو نفر نشان دادند تار عنكبوت نفيال قادر به ترميم سلول هاي عصبي 
مي توان  آينده  در  حتي  معتقدند  آلملينگ  و  رايمرز  است.  آسيب ديده 
از اين تارها به عنوان جايگزين بافت هاي آسيب ديده پوست و چربي 

استفاده كرد. 
آسيب ديده   پاي  در  سانتي متري  شش  تارعنكبوت  يك  دادن  قرار 
گوسفندها باعث شد آنها چند ماه بعد از عمل جراحي بتوانند دوباره 
راه بروند. در اين موارد هيچ گونه التهاب يا واكنش آلرژيك در بدن 
تار  خودبه خود  حيوان  بدن  بعد  هفته  چند  و  نشد  مشاهده  گوسفند 
تار  شايد  دارند  عقيده  محققان  دليل  به همين  كرد.  دفع  را  عنكبوت 
عنكبوت اثر ضد باكتريال داشته باشد. دانشمندان اميدوارند آزمايش 
اعصاب  ترميم  آرزوي  و  بياورد  بار  به  مثبتي  نتايج  انسان  روي 

آسيب ديده سرانجام محقق شود. 22 فوريه 2011

«هكركوچك» هم اكنون نيازمند ياري شماست
نخستين  براي  شد  موفق  كه  ديجيتال  دنياي  كوچك  هكر  هاتز»،  «جورج 
بار تلفن همراه افسانه اي «آي فون» استيو جابز را هك كند در پي جدي تر 
شدن شكايت شركت «سوني» به طرفداران اينترنتي اش متوسل شد. شركت 
«سوني» به دليل هك كردن كنسول «پلي استيشن 3» از «هاتز» شكايت كرده 
است و با طوالني تر شدن مراحل دادگاه،اين هكر نوجوان با انتشار مطلبي 
در وبالگ خود براي ادامه مبارزه با سوني از طرفدارانش تقاضاي كمك 
مالي كرده است. به دستور دادگاه، جورج هاتز چندي پيش تمامي وسايل اش 
و  جانبي  حافظه هاي  دي وي دي ها،  درايوها،  هارد  شخصي،  رايانه  شامل 
ترنتون  در  دادگاه  دفتر  به  را  خود  اطالعات  ذخيره سازي  وسيله  هرگونه 
ارسال كرد. سوسان ايستون كه سخنگو و منشي دادگاه است تاكيد دارد 
كه تمامي شواهد شركت سوني به خوبي نشان مي دهد كه اين هكر قوانين 
جاري در كشور آمريكا در مورد كپي رايت را زير پا گذاشته است. «جورج 
هاتز» در وبالگ خود نوشته است: «رسانه ها، من به كمك نياز دارم و اين 
اولين بار است كه من از شما چنين تقاضايي مي كنم.اگر مي خواهيد از من 
حمايت كنيد لحظه اي درنگ نكنيد. ما مي خواهيم با هم اين سيستم معيوب 
را تعمير كنيم و اين كمك فقط براي دفاع از خود در برابر وكالي سرسخت 
شركت سوني است. اگر شما مي خواهيد كمك بزرگ تري كنيد لطفا با خودم 
مستقيما در ارتباط باشيد.» به هر حال «جورج هاتز» كمك فراواني به دنياي 
JailBreak آي فون كرد و به لطف او ميليون ها نفر از خريد نرم افزار بي نياز 
شدند. به اين ترتيب كاربران آي فون در سراسر دنيا به راحتي موفق شدند 
بدون پرداخت حق عضويت در سايت اپل به راحتي سيستم آي فون را هك 
كرده و نرم افزارهاي كليدي را روي دستگاه شان نصب كنند؛ مسئله اي كه 
مسئوالن اپل را در زمان خودش به شدت خشمگين كرد. اين هكر كم سن و 
سال براي نخستين بار پلي استيشن 3 را هم به صورت دائمي هك كرد. بايد 

ديد كه «هاتز» براي طرفداران خود چقدر ارزش دارد.
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قدمت ُمد و زيورآالت به 
44هزار سال قبل رسيد

 نئاندرتال ها خويشاوندان دور 
ما انسان ها محسوب مى شوند. 
آن ها  نمى دانيم  هنوز  ما 
يا  بوده اند  ساده  موجوداتى 
مانند اجداد ما تمدن داشته اند. 
دست كم  مى رسد  نظر  به 
را  زيورآالت  معناى  آن ها 

مى دانسته  اند!
از  استفاده  و  مد  دنياى 
اقسام  و  انواع  و  زيورآالت 

به  شايد  آن،  به  وابسته  اقالم  ساير  و  پوشيدنى ها  تزيين  براى  روش ها 
ظاهر بيشتر مربوط به دنياى مدرن و تمدن امروزى بشرى باشد، اما در 
واقع شواهد تاريخى نشان مى دهند كه خيلى خيلى قديمى تر از اين حرف ها 
كه  شده اند  مدعى  محققين  نيوساينتيست،  گزارش  به  كه  جايى  تا  است؛ 
نئاندرتال هايى كه 44 هزار سال پيش در منطقه اى كه امروزه آن را به نام 
كشور ايتاليا مى شناسيم زندگى مى كرده اند، از پرهاى پرندگان به عنوان 

زيورآالت استفاده مى كرده  اند.
و  بزرگ تر  بحثى  آتش  تازه،  ادعاى  عبارتى  به  حتى  يا  تازه،   كشف  اين 
قديمى تر را شعله ورتر ساخته است:  آيا نئاندرتال ها، خويشاوندان بسيار 
متمدن  ما  اجداد  اندازه  به  كه  اين  يا  بوده اند  ساده  موجوداتى  ما،   دور 

بوده اند؟
شمال  در  فومين  غار  در  ايتاليا،   در  فرارا  دانشگاه  از  پرسانى  ماركو 
ايتاليا، 660 استخوان پرنده را در بين استخوان هاى نئاندرتال ها پيدا كرده 
است. بسيارى از استخوان ها، مربوط به بال هاى شكسته بودند و در جايى 
كه زمانى پرهاى پرواز پرنده روييده بودند،  خراشيده شده بودند و اين 
نشانه احتماال بدان معنا است كه پرها به طور منظم از جا كنده شده بودند.

پرسانى فكر مى كند همان طوركه نئاندرتال ها زمانى با پوشيدن صدف ها،  
همين  به  هم  را  پرها  مى كرده اند،  استفاده  زيورآالت  عنوان  به  آن ها  از 
منظور از بال پرنده ها جدا مى كرده اند. او ساير احتماالت مطرح شده را 
نمى پذيرد. استداللش هم اين است كه مثال  نمى توانسته پر يك منبع غذايى 
و  بود  نشده  اختراع  كمان  هنوز  زمان  آن  در  كه  اين  يا  بيايد،   حساب  به 

نئاندرتال ها براى تير و كمان هاى خود پر نمى كنده اند.

در اين ميان، پرسانى موافقان و مخالفانى دارد. براى مثال ژوآ زيالئو از 
دانشگاه بارسلوناى اسپانيا بر اين باور است كه شواهد فراوانى وجود 
ما،  انسانى  اجداد  مانند  درست  هم  نئاندرتال ها  مى دهند  نشان  كه  دارند 
متمدن بوده اند. اما افرادى مثل توماس هيگام از دانشگاه آكسفورد فكر 

مى كنند پرسانى در اين باره زياده روى مى كند.
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تصاوير 3بعدى را بدون نياز 
به عينك نمايش مى دهد

 اپتيموس ال جى اولين تلفن همراه جهان است كه 
را  آنها  و  كند  تهيه  بعدى  سه  تصاوير  مى تواند 
شكل 3بعدى  به  مخصوص  عينك  به  نياز  بدون 
نمايش دهد. آيا اين موبايل جايگاه ال.جى را در 

بازار جهانى بهبود خواهد بخشيد؟
همراه  تلفن  در  فرد  به  منحصر  نكات  از  يكى 
براى  كاربران  كه  است  اين  ال.جى،  اپتيموس 
به  نياز  خود  عكس هاى  و  فيلم ها  تماشاى 

عينك هاى بزرگ سه بعدى ندارند.

موبايل  به گزارش ديلى ميل، 2 لنز در پشت اين 
يك  از  دلخواه  نماى  دو  مى تواند  كه  گرفته  قرار 
صحنه را ضبط كند. سپس اين تصاوير به طور 
همزمان روى صفحه نمايش سه بعدى اپتيموس 
كاربر  چشمان  از  يكى  و  مى آيد  در  نمايش  به 
تصاوير گرفته شده توسط لنز اول و چشم ديگر 

او تصاوير تهيه شده از لنز دوم را مى بيند.
ماده  يك  با  موبايل ها  اين  نمايش  صفحه  البته 
شفاف پوالرويد (قطبيده) پوشيده شده كه مشابه 
مورد  سينماها  بعدى  سه  عينك هاى  در  آن  با 
دو  ماده،  اين  كمك  با  مى گيرد.  قرار  استفاده 
مجموعه متفاوت از تصاوير، جدا شده و به اين 
ترتيب كاربران با هر چشم خود تصوير متفاوتى 

را مى بينند.
كار  به  فناورى  آخرين  با  مشابه  سيستم  اين 
رفته در كنسول هاى بازى 3DS ساخت شركت 
تماشاى  براى  نيز  آن ها  در  كه  است  نينتندو 
عينك هاى  از  استفاده  به  نيازى  تصاوير 3بعدى 

مخصوص نيست.
كمى  برنامه هاى  و  فيلم ها  حاضر  حال  در  البته 

آن ها  بتوان  تا  دارند  وجود  بعدى  سه  فرمت  به 
به  نشست.  تماشا  به  اپتيموس  گوشى  روى  را 
همين دليل ال جى قصد دارد همكارى جديدى را 
بدهد  اجازه  شركت  اين  تا  كند  آغاز  يوتيوب  با 
سايت  اين  روى  اپتيموس  بعدى  سه  فيلم هاى 

آپلود شده و به اشتراگ گذاشته شود.
شركت  اجرايى  مدير  پارك  سئوك  جونگ  دكتر 
به  ما  پاسخ  اپتيموس  گفت:«  باره  اين  در  ال جى 

اول  است.  بعدى  سه  دنياى  در  مهم  مشكل   2
فناورى   از  كه  دستگاه هايى  پايين  حمل  قابليت 

سه بعدى استفاده مى كنند و دوم نياز به استفاده 
فيلم ها  تماشاى  براى  مخصوص  عينك هاى  از 
شركت  با  ما  همكارى  آن  بر  عالوه  بازى ها.  و 
به  كه  مى كند  مطمئن  را  ما  مشتريان  يوتيوب 
سادگى مى توانند به محتواى سه بعدى دسترسى 

داشته باشند.»

2011 سال شيمى است، 
علمى كه دنيا را نجات 

خواهد داد!
 

مارى  توسط  نوبل  جايزه  دريافت  سال  صدمين 
نامگذارى  اين  است،  گرفته  نام  شيمى  سال  كورى، 
آشنا  شيمى  علم  موفقيت هاى  با  را  جامعه  مى تواند 
مثبت  جنبه هاى  بهبود  براى  يگانه اى  فرصت  و  كند 

اين علم به شيميدانان بدهد. 
محبوبه عميدى: حق با آدام سندلر، كمدين آمريكايى 
بد  يا  خوب  مى تواند  شيمى  «علم  مى گويد:  كه  است 
نام  به   2011 سال  شدن  ناميده  حال  اين  با  باشد». 
بهبود  براى  يگانه اى  فرصت  مى تواند  شيمى  سال 
بسيارى از جنبه هاى مثبت اين علم به شيميدانان بدهد 
و امكان جبران بسيارى از آسيب هاى زيست محيطى 

سال هاى اخير را براى آنها فراهم كند.

سال  عنوان  به   2011 سال  انتخاب  ديگر  سوى  از 
شيمى كه تقريبا مقارن با صدمين سال اهداى جايزه 
نوبل به مارى كورى، شيميدان برجسته براى كشف 
عناصر راديواكتيو راديوم و پولونيوم است، مى تواند 
اداى احترامى به اين علم و تالش بى وقفه محققان آن 

براى خدمت به بشريت باشد.

نكته جالب توجه همخوانى و نزديكى اين علم با ساير 
علوم پايه مانند فيزيك و زيست شناسى است تا آنجا 
كه صدمين سال دريافت جايزه نوبل فيزيك توسط 
مارى كورى مبناى ناميده شدن اين سال بوده است. 
سال هاى  تحقيقات  در  علوم  ساير  در  علم  اين  تلفيق 
بخش  شيمى  علم  است،  ملموس تر  مراتب  به  اخير 
باارزشى از تالش ها براى ذخيره انرژى در سال هاى 
بهبود  يا  حياتى  زيستى  مولكول هاى  شناخت  اخير، 
بازده فرايندهاى صنعتى و مبارزه با آلودگى هوا و 

گرمايش جهانى بوده است.

علمى كه تقدير نشده 
تمامى  از  مى بينيم  برگرديم،  گذشته  به  كمى  اگر 
الكترونى  ساختار  تعريف  از  بور  نيلز  تالش هاى 
فيزيك  در  او  موفقيت هاى  تا  گرفته  هيدروژن  اتم 
شده  تقدير  فيزيكدان  يك  عنوان  به  همگى  كالسيك 
است. تالش هاى مارى كورى نيز كه تاكنون به نجات 
تومورها  و  سرطانى  بافت هاى  از  انسان  هزاران 
انجاميده است، داستان مشابهى دارد. به همين دليل 
شيمى  سال  سازماندهندگان  اصلى  اهداف  از  يكى 
«بهبود شناخت عامه و تقدير همگانى از شيمى» در 
كنار «افزايش سهم شيمى در خلق و به كارگيرى راه 
شده  عنوان  آب و هوايى»  تغييرات  با  مبارزه  حل هاى 

است.

از سوى ديگر رقابت بر سر دريافت بودجه تحقيقاتى 
نتايج  و  ملموس  كار  ارائه  اخير،  سال هاى  در 
و  كرده  گذشته  از  اهيمت تر  حائز  را  موفقيت انگيز 
شيميدانان مى توانند با تكيه بر تالش هاى مشترك تا 
آنجا كه تعيين مرز ميان علوم ديگر غيرممكن است، 

سهم بهترى از اين بودجه داشته باشند.

چه طور از سخنرانى يك 
رهبر سياسى مى توان 
فهميد او تروريست است؟

رهبران گروه هاى تندرو و خشنى مانند القاعده، 

استفاده  سخنرانى هايشان  در  خاصى  ادبيات  از 
مى كنند. حتى اين الگو را در سخنرانى هاى هيتلر 
و بوش هم،  مدتى قبل از حمله به ساير كشورها 

و آغاز جنگ  مى توان ديد.
اشتراك  نقطه  شما  نظر  به  خرم روز:   بهنوش 
جمهور  رييس  بوش،   جورج  و  الدن  بن  اسامه 
سابق آمريكا چيست؟ شايد در مورد خشونت يا 
جنگ،  كلماتى به ذهنتان رسيده باشد كه درست 
مرد  دو  اين  روانشناسان،  ديد  از  اما  هست،   هم 

بيان  براى  آن ها  دارند،   بارز   اشتراك  نقطه  يك 
تصميمات خود در مورد اعمل خشونت بار مانند 
متفاوت  كه  مى كردند  استفاده  زبانى  از  جنگ،  

است و ويژگيهاى خاص خود را دارد.

پنه بيكر،  جيمز  نيوساينتيست،  گزارش  به 
ساالنه  همايش  در  تگزاس،   دانشگاه  روانشناس 
انجمن آمريكايى پيشرفت هاى علمى،  در اين باره 
چه  جز  نيست  «مهم  است:  كرده  بيان  چنين 
جنگ  سمت  به  باشد  قرار  اگر  باشيد،  گروهى 

برويد، اين تغييرات زبانى اتفاق مى افتند.»

جمالتى  روى  كه  است  محققانى  از  يكى  پنه بيكر 
القاعده  و  القاعده  مانند  تندوريى  گروه هاى  كه 
عربى به كار مى برند،  مطالعه مى كند. از مهم ترين 
براى  هوشمندانه  تحليل  مطالعات،  اين  اهداف 
پيش بينى احتمال رفتارهاى خشونت بار و حمالت 

تروريستى است.

دانش و بينش محققينى چون پنه بيكر به محتواى 
كلمات اصلى به كار رفته مربوط نمى شود، مثال 
اسم ها و فعل ها را در نظر نمى گيرند، بلكه آن ها 
كلمات  اين  اطراف  در  كه  را  عملكردى  كلمات 
مى توان  مى كنند.  بررسى  مى گيرند،  قرار  اصلى 
كلمات  ربطى،   كلمات  تعريف،  حروف  ضماير، 
اشاره و مانند آن ها را از اين دست دانست:  اين، 
واسطه،  به  توسط،  وقتى،   از  دست،  اين  از  آن،  

من و ... .

گروه  دو  اين  كه  جمالتى  بين  محققين،   گفته  به 
گروه هاى  با  مى كنند،   استفاده  تندرو  تروريستى 
يا  تروريستى  رفتار  سابقه  كه  ديگرى  مذهبى 
خشونت آميز ندارند، مثل جنبش اصالح اسالمى 
وجود  فاحشى  تفاوت  حزب التحرير،  يا  عربى 
معموال  تروريستى  و  خشن  گروه هاى  دارد. 
مى كنند.  استفاده  شخصى  ضميرهاى  از  بيشتر 
معناى  كه  مى برند  كار  به  را  كلماتى  همچنين 
اجتماعى دارد و يا برانگيزاننده احساسات مثبت 
و  سخنرانى ها  كه  حالى  در  است.  منفى  يا  و 

جمالت گروه هايى كه خشونتى به كار نمى برند، 
باشكوه تر،  رسمى تر و البته خنثى تر است.

البته ارزش اين مطالعات فقط به اين حد محدود 
نمى شود كه تفاوت هاى سخنرانى هاى گروه هاى 
خشن و غيرخشن را پيدا كند، بلكه مهم اين است 
كه با اين روش،  بتوان فهميد چه زمانى يك گروه 
حال و هواى تروريستى به خود مى گيرد و بايد 
از آن ترسيد. گفته مى شود اين نشانه هاى گفتارى 
در فاصله دو تا شش ماه قبل از يك حمله بزرگ،  
همكارانش  و  پنه بيكر  مى شوند.  مشهود  كامال 
اين  سخنرانان  دوران،  همين  در  شدند  متوجه 
گروه ها بيش از هر وقت ديگرى ازكلمات مرتبط 
با صداقت در سخنرانى هايشان استفاده مى كنند.

بررسى  به  مطالعه  اين  از  جالبى  بخش 
طول  در  كه  مى پردازد  رهبرانى  سخنرانى هاى 
مثل  زده اند،   خونينى  جنگ هاى  به  دست  تاريخ، 
جورج  حتى  روزولت.  فرانكلين  و  هيتلر  آدولف 
بوش هم در اين فهرست قرار دارد. سخنرانى هاى 
و  پنه بيكر  نظريه  براى  محكمى  شاهد  افراد،   اين 

همكارانش است.

دوره  دو  در  تنها  بوش  جورج  محققين،   گفته  به 
استفاده  كاهش  به  كرد  شروع  ناگهانى  طور  به 
از ضمير من و به جاى آن،  بيشتر از ما استفاده 
كه  بود  سپتامبر   11 فاجعه  از  بعد  يكى  كرد: 
احتماال منعكس كننده حس همدردى ملى او بوده 
است. دفعه بعد در سال 2002 بود،  درست زمانى 
كه يك سال بعد از آن مشخص شد تصميم حمله 
به عراق در پشت درهاى بسته گرفته شده است. 
اين بار اما دليل مشخصى براى شكوفا شدن كلمه 

ما در سخنرانى هاى آقاى بوش وجود نداشت.

گفتارى،   نشانه هاى  همين  پنه بيكر،  گفته  به 
وى  حدى!   تا  البته  باشند،   كمك كننده  مى توانند 
معتقد است كه اين دانش را هنوز بايد خيلى خام 

دانست.
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مي زنم.  غلت  شب ها  مدام  نمي برد...  خوابم 
تا  مي كند.  ديوانه ام  ساعت  تاك  تيك  صداي 
چشم روي هم مي گذارم خودم را پشت فرمان 
به  باران  مي روم.  سرعت  با  مي بينم،  ماشين 
شيشه ماشين مي خورد، ديگر چيزي نمي بينم 
پياده  مي ايستم،  افتادن...  صداي  يك  جز 
مي شوم. خون از تمام نقاط بدنش راه افتاده. 
نه!  اما  كنم...  كمكش  جلو  بروم  مي خواهم 
سوار  چه!دوباره  باشد  مرده  اگر  نمي توانم، 
مي كنم  فرار  مي دهم...  گاز  و  مي شوم  ماشين 
و از آن شب... هر شب همان اتفاق جلوي مرا 

مي گيرد... اما راه فرار از خودم چيست! ...

وجدان  عذاب  شناسي  رفتار  متخصصين  ديدگاه  از 
يا  رفتار  از  پس  معموال  كه  فطري  است  احساسي 
احساس هاي نادرست در تمامي افراد به وجود مي آيد و به 
شكل ها و انواع مختلف ديده مي شود و نيروي بازدارنده اي 
كه  حوادثي  وقوع  از  احوال  و  شرايط  تمام  در  كه  است 
است،  اجتماعي  قواعد  و  انساني  اصول  اخالق،  با  مغاير 

جلوگيري مي كند.
از  خيلي  مثل  حس  اين  اگر  كه  اينجاست  سوال  اما 
احساس هاي ديگر به صورت فطري در تمام انسان ها وجود 
دارد پس چگونه در دنيا اين همه اعمال خالف انساني رخ 
مي دهد؛ اعمالي چون دزدي، دروغ گويي، خيانت، جنايت و 
قتل و غارت؟ جواب اين جاست كه اين نيروي بازدارنده 
و  يابد  پرورش  ما  وجود  در  سالگي  شش  تا  (بايد!)  بايد 
زشت  مفاهيم  بايد  كه  است  مقطع  اين  در  شود.  نهادينه 
پرويز  دكتر  شود.  فهمانده  ما  به  و...  خوب  و  بد  وزيبا، 
رزاقي، روان شناس، در اين باره مي گويد: «هر قدر محيط 
خانواده در غني كردن عذاب وجدان نقش بيشتري داشته 
باشد، در فرزند وجدان حضور پررنگ تري پيدا مي كند كه 
البته اين كار در صورتي انجام پذير است كه خود پدر و 
مادر و اعضاي ديگر خانواده به اين موضوع اعتقاد داشته 
باشند. يادآوري مشكالتي كه در نتيجه رفتار هاي نادرست 
براي افراد بزهكار ايجاد شده، يادآوري نصايح و پند هاي 
حكيمان و علماي دين، تغييرنگرش آنها نسبت به ديگران 
(هر چه افراد نگاه مثبت به ديگران داشته باشند احساس 
كه  باور  اين  ايجاد  داشت.)،  خواهند  بيشتري  مسووليت 
خداي بزرگ شاهد اعمال و كردار ما است و حتما نتيجه 
كارهاي خوب و بد را مي بينيم، مي تواند تاثير زيادي در 

رفتار آنها داشته باشد.»

سخن گفتن با وجدان
فكر مي كنيد بزرگ ترين مالك هاي ارزشيابي وجدان را كجا 
مي توان پيدا كرد؟ در عقيده هاي ديني به شكل گسترده اي 
افراد  اعتقادات  اين  در  است.  شده  اشاره  مفهوم  اين  به 
دقيق تري  ارزيابي هاي  نادرست  رفتار هاي  به  نسبت 
دارند. تا جايي كه ما نمونه يك انسان متعالي را در اسالم 
(اي  آمنوا  الذين  ايها  يا  كه  شده  اشاره  بارها  و  مي بينيم 
ايمان آورندگان)كساني هستند كه صاحب وجدان هستند. 
يا اولي االلباب خطاب اش به انسان هاي داراي وجدان است.

عذابي كه كنترل نشود
عذاب  كه  جمعي  و  فردي  منفعت هاي  و  خوبي ها  تمام  با 

وجدان براي فرد و جامعه دارد اما در صورتي كه كنترل 
نشود و عمق پيدا كند در كالم و گفتار فرد و در صورت 
رزاقي  دكتر  مي شود.  نمايان  فرد  رفتار  در  تري  شديد 
دروني  بازدارنده  نيروي  اين  كه   صورتي  در  است  معتقد 
انسان از حد تعادل خود خارج شود و به اوج افراط خود 
برسد، اختالل در روند معمولي زندگي همراه با نشانه هاي 
عصبي رواني، پرخاشگري، بهت زدگي (به صورت خيره 
روند  در  اختالل  يا  دروني،  اضطراب  نقطه)  يك  به  شدن 
معمولي زندگي (مثل اختالل در خواب به صورت پرخوابي 
يا كم خوابي) اختالل در خوردن و حواس پرتي هاي روزانه 
در افراد را به وجود مي آورد كه در شكل پيچيده آن فرد 
سعي در جبران قضايا دارد تا جايي كه گاهي اوقات افراد 
براي رهايي از عذاب وجدان رفتار هاي نادرست خود را 
از ضمير هوشيار خود به ضمير ناخودآگاه مي فرستند تا 
با عدم يادآوري آنها به آرامش سطحي دست پيدا كنند در 
اين باره دكتر رزاقي خاطره اي جالب را براي ما مي گويداز 
پسري كه مادر بزرگ خود را كشته بود.او مي گويد: «در 
پسر  بودم،  زندان ها  از  يكي  روان شناس  من  كه  دوره اي 
نوجواني بود كه مادر بزرگش را به خاطر پول كشته بود. 
اين پسر ظاهرا از بابت اين قضيه ناراحت نبود. خيلي با 
ديگران راحت برخورد مي كرد و هيچ ناراحتي از اين عمل 
در او ديده نمي شد اما به محض اينكه خبردار مي شد كه 
من به زندان آمدم، غذا نمي خورد. سرش را به در و ديوار 
مي كوبيد و وقتي از او مي پرسيدند كه چه شده با ناراحتي 

زيادي مي گفت: «روان شناس داره مياد.»
فكر مي كنيد چرا؟ او با ديدن من دچار عذاب وجدان مي شد. 
عذاب وجداني كه در او وجود داشت اما او براي رهايي 
از آن به مكانيسم هاي دفاعي دست مي زد و هوشيارانه از 
اين مكانيسم ها براي كسب آرامش و دوري از اضطرابي 
كه  راهكاري  مي كرد.  استفاده  داشت،  وجود  درونش  كه 
به  بي گاه  و  گاه  اصل  در  اما  مي داد  نجات  را  او  ظاهر  به 

سراغش مي آمد و اسيرش مي كرد.

و به ناگاه كر مي شويم
چرا نمي بيند كه با ديگران چه مي كند؟ چرا نمي شنود كه 
حق  و  مي شكند  سخني  تلخ  تير  به  را  ديگران  دل  چگونه 
و  مي بيند  نه  او  مي گويي  درست  آري  مي كند؟  ناحق  و 
نواهاي  كردن  فراموش  با  آرام  آرام  كه  چرا  مي شنود  نه 
وجدانش نه چشمي  برايش باقي مانده نه گوشي! حاال تو 

از خودت بگو تو در چه حالي؟!

عذاب وجدان افراطي
در زنده كردن عذاب وجدان بايد تعادل را در نظر گرفت 
چرا كه در صورت عدم تعادل، خودكشي، اختالل در شغل 

و اختالل در رفتار هاي خانوادگي در كمين افراد است.
عذاب  (در  اعتدال  به  رسيدن  براي  مواردي  چنين  در 
وجدان) اين نكات را فراموش نكنيد: «تغيير نگرش، افزايش 
در  مندي،  جرات  افزايش  خودباوري،  و  نفس  به  اعتماد 
صورت اختالل بسيار شديد مراجعه نزد روان شناس يا 

روان پزشك.»

وجدان خفته مردها
بروز  ميزان  تفاوت  با  رابطه  منسجمي در  تحقيقات 
برخي  اما  است  نشده  انجام  مرد  و  زن  در  وجدان  عذاب 
روان پزشكان بر اساس شواهد باليني بر اين اعتقادند كه 
در مردان بر اساس مسايل هورموني و نقش هاي اجتماعي 

عذاب وجدان حضور كم رنگ تري نسبت به زنان دارد. 

اعتماد به نفس باالتر، عذاب وجدان بيشتر
وجدان  عذاب  دارند،  بااليي  نفس  به  اعتماد  كه  افرادي 
دكتر  اظهارات  اساس  بر  اما  مي كنند  تجربه  را  بيشتري 
رزاقي با اين تفاوت كه وجدان اخالقي اين افراد بيشتر و 
در عين حال صحيح تر است. در حالي كه افراد با اعتماد به 
نفس پايين وجدان هاي افراط گونه و نا معقول دارند زيرا 
با عدم خود باوري و عدم پذيرش خود هرگونه رفتار خود 
مورد  همواره  و  مي دهند  قرار  عتاب  و  سرزنش  مورد  را 

مذمت وجدان اخالقي خود قرار مي گيرند. 

عذاب وجدان از تولد تا مرگ 

مرگ تدريجي يك وجدان
 افسانه بهرامي

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

ترميم غم از دست رفته ها و اتفاقات
Tel: 020 7221 5763 
 Mob: 07961 447116 10 Harley Street W1

ما 123نفر، يك وجه 
اشتراك داريم!

بتهوون،  شارل بودلر،  بالزاك، 
برونته،  شارلوت  هكتوربرليوز، 
اينشتين،  نيوتون،  برونته،  اميلي 
بايرون،  لرد  ويتگنشتاين، 
جرالد،  فيتز  اسكات  موتزارت، 
هدايت،  صادق  تواين،  مارك 
جرج اليوت،  دانته،  كنراد،  ژوزف 
ويليام  امرسن،  اليوت،  تي .اس 
امانوئل  فوكو،  ميشل  فاكنر، 
كانت، پل گوگن، ژريكو، ميخائيل 
تامس  دوگل،  شارل  گلينكا، 

گوركي،  ماكسيم  گوگول،  نيكالي  جفرسن، 
ناتانيل  هندل،  گرين،  گراهام  لينكلن،  آبراهام 
همينگوي،  ارنست  چرچيل،  وينستن  هاولوژن، 
هرمان هسه، فريدريش هولدرلين، جرج اورول، 
ويكتورهوگو، هنريك ايبسن، جان كيتز، هايزيش 
لرمونتف،  كوستلر،  آرتور  كاليست،  فون 
مالر،  گوستاو  ليست،  فرانتز  سينكلرلويس، 
ويرجينيا وولف، كولريج، ماتيسن، آندره موروا، 

هرمان ملويل، مندلسن، ميكل آنژ و ...

هكتوربرليوز،  بتهوون،  شارل بودلر،  بالزاك، 
نيوتون،  برونته،  اميلي  برونته،  شارلوت 
موتزارت،  بايرون،  لرد  ويتگنشتاين،  اينشتين، 
اسكات فيتز جرالد، مارك تواين، صادق هدايت، 
اليوت،  تي .اس  جرج اليوت،  دانته،  كنراد،  ژوزف 
امانوئل  فوكو،  ميشل  فاكنر،  ويليام  امرسن، 
شارل  گلينكا،  ميخائيل  ژريكو،  پل گوگن،  كانت، 
ماكسيم  گوگول،  نيكالي  جفرسن،  تامس  دوگل، 

هندل،  گرين،  گراهام  لينكلن،  آبراهام  گوركي، 
ارنست  چرچيل،  وينستن  هاولوژن،  ناتانيل 
هولدرلين،  فريدريش  هسه،  هرمان  همينگوي، 
ايبسن،  هنريك  ويكتورهوگو،  اورول،  جرج 
جان كيتز، هايزيش فون كاليست، آرتور كوستلر، 
فرانتز  سينكلرلويس،  لرمونتف، 
ويرجينيا  مالر،  گوستاو  ليست، 
ماتيسن،  كولريج،  وولف، 
ملويل،  هرمان  موروا،  آندره 
ماياكوفسكي،  ميكل آنژ،  مندلسن، 
جيمز،  ويليام  پاوه زه،  چزاره 
پاسترناك،  بوريس  هنري جيمز، 
جكسن پوالك،  آلن پو،  ادگار 
الكساندر  ازراپاند،  كول پورتر، 
آرتور  راخمانينف،  پوشكين، 
رمبو، تئودور روتكه، روسيني، فرانتز شوبرت، 
سروالتر  شوئنبرگ،  آرنولد  شومان،  روبرت 
پرسي بيش شلي،  مري شلي،  اسكريابين،  اسكات، 
استريندبرگ،  آگوست  لوييزاستيونسن،  رابرت 
لئو  تنيسن،  چايكفسكي،  تاسو،  توركواتو 
ويتمن،  والت  وارتون،  اديت  وردي،  تولستوي، 
هربرت  جويس،  جيمز  زوال،  اميل  ورث،  وردز 
جرج ولز، سارتر، كيپلينگ، كافكا، داستايوفسكي، 
تورگنيف، برشت، الكساندر دوما (پدر)، پيراندلو، 
استراوينسكي،  بروكز،  ريورا،  كاندنيسكي، 
ناصر،  موسوليني،  ديزرائيلي،  ويلسن،  رو  وود 
پالمرستون، كلمانسو، پرون، كي ير كه گار، نيچه، 

ماركس، گالتون، بولتزمان.

اشتراكي  وجه  چه  نفر   123 اين  مي كنيد  فكر 
نبوغ  همگي  مشهورند؟  همه  دارند؟  يكديگر  با 
وجه  يك  آنها  اما  هست؛   همه  اين ها  بله،  دارند؟ 
اشتراك ديگر هم دارند؛ تمامشان الاقل به يكي از 

بيماري هاي اعصاب و روان مبتال بوده اند.

روانشناسى
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دستبرد اينترنتي هكر ايراني به بانك انگليسي 
 هكر حرفه اي كه از قزوين به حساب يكي از مشتريان ايراني بانكي در انگليس دستبرد 

زده بود در جريان تحقيقات پليسي به جرايمش اعتراف كرد.

رسيدگي به پرونده اين متهم از زماني آغاز شد كه مديرعامل يك شركت تجاري در قشم 
به پليس آگاهي رفت و خبر داد فردي ناشناس از حساب او دو ميليون تومان برداشت 
كرده است. كارآگاهان با پيگيري اين شكايت متوجه شدند دستبرد به صورت اينترنتي 
انجام شده است و هكر ناشناس بعد از برداشت اين مبلغ، آن را به حسابي ديگر واريز 

كرده است. 

پيگيري هاي پليس به افشاي اين نكته منجر شد كه دريافت كننده پول يك صرافي ساكن 
اراك است كه به صورت آنالين خريد و فروش ارز انجام مي دهند در حالي كه شواهد به 
دست آمده عليه مرد صراف بود ماموران پليس آگاهي استان مركزي با دريافت نيابت 
قضايي سراغ وي رفتند و به بازجويي از او پرداختند اين مرد با رد اتهام سرقت اعالم 
كرد خودش نيز از قربانيان هكر ناشناس است. حرف هاي اين مرد حكايت از آن داشت 
كه تبهكار اينترنتي با پرداخت پول به او و انجام معامله اي صوري مشخصات حساب 
وي در بانك «ليبرتي» انگليس را به دست آورده و با هك كردن آن مبلغ يك هزار و 800 

دالر به يغما برده است.

كرده  شروع  را  كار  اين  دقيق  برنامه اي  با  او  مي داد  نشان  حرفه اي  هكر  فعاليت  نحوه 
دامنه  نيز  كارآگاهان  سبب  همين  به  است  برده  پيش  كامل  تسلط  با  را  نقشه اش  و 
طريق  از  متهم  فهميدند  گرفته  صورت  رديابي هاي  با  و  دادند  گسترش  را  تحقيقات شان 
وايمكس و يك خط اعتباري به اينترنت متصل مي شود و دزدي هايش را گام به گام پيش 
مي برد. شناسايي آي پي اين مرد ردپاي وي را در تهران و قشم هويدا كرد و در ادامه 
فاش شد او در يكي از شهرستان هاي استان قزوين زندگي مي كند. به اين ترتيب گروهي 
از ماموران پليس آگاهي استان مركزي با اخذ نيابت قضايي راهي قزوين شدند و پسر 
جوان را بازداشت و از خانه او عالوه بر رايانه و لوازم جانبي آن دو خط تلفن همراه 
متعلق به كشورهاي انگلستان و تايلند، دو خط همراه اعتباري و 100 تلفن همراه دايمي 

كشف كردند. 
اين متهم كه سال 84 در رشته نرم افزار مدرك كارداني اخذ كرده و تا قبل از دستگيري 
دانشجوي مقطع كارشناسي رشته  آي تي بود در بازجويي ها به هك كردن حساب صرافي 
اينترنتي در اراك و شركت تجاري در قشم اقرار كرد و گفت: براي اينكه بتواند راحت تر 
اينترنت  شبكه  دو  بدهد  كاهش  را  خودش  شناسايي  احتمال  و  شود  متصل  اينترنت  به 
بي سيم را نيز هك كرده بود. بنا به اين گزارش متهم با صدور قرار قانوني روانه زندان 

شده است و تحقيقات از وي ادامه دارد.

حوادث

صرافى توسعه
جابجاى پول و ارز به تمام دنيا 

فقط در 24 ساعت
قبل از ارسال ارز قيمت مارا جويا شويد

با مديريت مرجان
Tose Limited.

2nd Floor, 90 Fonthill Road و London N4 3HT

Tel: +44 (0) 207 2638256
Fax: +44(0) 207 6573088

Mobile: +44 (0) 7505494669
www.tosae.com, info@tosae.com

toselimited@googlemail.com

در  كه  انگليسى  فرارى  جنايتكار  ده  چهره  انگليس  پليس 
اسپانيا خود را پنهان كرده اند را منتشر كرده و از مردم 

خواست تا آنها را مورد شناسايى قرار دهند.
 كاستادلسول منطقه اى در اسپانيا است كه اغلب جنايتكاران 
دنيا با پولهاى خود در آنجا پنهان شده اند و اغلب انگليسى 

هايى كه به اسپانيا مهاجرت مى كنند(از دهه 1970) نيز در 
همين منطقه حضور دارند.آنتونى فريزر 39 ساله اهل لندن 
و نوه فرانكى ديوانه و عضو باند جنايتكاران ريچاردسون 
تحت  حشيش  تن   3 قاچاق  بدليل  كه  نيز  لندن  جنوب  در 

تعقيب است، در اين ليست اسمش ديده مى شود.

انتشار تصاوير ده جنايتكار خطرناك تحت تعقيب 
انگليسى در اسپانيا

قتل هولناك يك زن مسن در لندن
 يك زن مسن در جريان حمله يك فرد ناشناس در براملى (Bromley) لندن كشته شد.

به گزارش بى بى سى، پليس لندن معتقد است جين جابسن (Jean Jobson) احتماًال پس از روبرو شدن با فرد ناشناسى 
در خانه اش در جنوب شرقى اين شهر مورد حمله قرار گرفته و جان باخته است.

جسد اين زن 86 ساله در حالى كه از ناحيه سر به شدت زخمى بود عصر يكشنبه در جاده اوكريج (Oakridge) براملى 
پيدا شد. پليس معتقد است او ممكن است به فاصله روز جمعه تا شنبه مورد حمله قرار گرفته است. همچنين نتيجه كالبد 

شكافى از جسد اين زن نشان مى دهد كه به سرش ضربات شديدى وارد شده است. 
بازپرس كليف ليون (Cliff Lyons) در اين باره گفت: جراحات وارده نشان مى دهد قربانى در زمان وقوع حادثه مورد 

ضرب و شتم و حمله شديدى قرار گرفته است. 
اين زن مسن با سالح مورد حمله قرار گرفته است، اما پليس اطالعات بيشترى در اين خصوص ارائه نداد.

اين حادثه زمانى فاش شد كه يكى از خويشاوندان خانم جابسن با پليس تماس گرفت و ابراز نگرانى كرد. در اين زمان 
ماموران به خانه او رفتند. پليس لندن در تالش است تا دريابد كه آيا از خانه اين زن سرقت شده است يا خير. البته پليس 

معتقد است كه در محل وقوع حادثه جابجايى هايى صورت گرفته است.
آقاى ليون (Lyons) گفت: جين جابسن در خانه اش كشته شده و از ناحيه سر به شدت زخمى شده است. كالبد شكافى 
تاييد كرده كه قربانى به شدت از سوى فرد مهاجم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است و اين حادثه جنايت هولناكى 
به شمار مى آيد. قربانى آخرين بار روز جمعه ساعت 6 عصر ديده شده و همسايه اش در آن زمان با او صحبت كرده 
است. من معتقدم او در فاصله ساعت 6 عصر جمعه تا ساعت 10 صبح روز شنبه مورد حمله قرار گرفته است. تاكنون 

هيچ فردى در ارتباط با اين پرونده بازداشت نشده است.

1200 تومان براي خريد يك كودك
فقير  هاي  خانواده  از  بسياري  يونيسف  گزارش  به 
به  پنس   76 حدود  در  قيمتي  با  را  خود  كودكان 
از  پس  كه  حالي  فروشنددر  مي  كودكان  قاچاقچيان 
فقير  كشور  اين  هائيتي  در  ژانويه 2010  مهيب  زلزله 
كم كم در حال ساخته شدن است خبر فروش كودكان 
بي خانمان هائيتي با مبلغي كمتر از 76 پنس (در حدود 
كشور  اين  در  ديگر  اي  فاجعه  بروز  از  تومان)   1200
خبر مي دهد. بر اثر زلزله هفت ريشتري پورتوپرنس 
در حدود 300هزار نفر جان خود را از دست دادند و 
بيش از يك ميليون نفر هم آواره شدند.پس از اين واقعه بيماري 
از  درصد   76 از  بيش  شد.  كشور  اين  گريبانگير  وبا  گير  همه 
جمعيت مردم هائيتي با مبلغي كمتر از 1.5 پوند در روز زندگي 
كشور  اين  مردم  هاي  بدبختي  از  بخشي  تنها  اين  اما  كنند  مي 
است. به گزارش يونيسف بسياري از خانواده هاي فقير، كودكان 
مي  كودكان  قاچاقچيان  به  پنس  حدود 76  در  قيمتي  با  را  خود 
بحراني  وضعيت  اين  از  استفاده  با  انسان  قاچاقچيان  فروشند. 
كودكان را از خانواده هاي نااميد مي خرند و يا كودكان آواره 

اي را كه به دنبال غذا هستند مي ربايند. 
تعداد اندكي از اين كودكان بيچاره با خوش شانسي به خانواده 
اي  آينده  احتماال  و  شوند  مي  فروخته  آمريكا  يا  اروپا  در  هايي 
خوب در انتظارشان خواهد بود اما بيشتر آنها به بردگان جنسي 

تبديل شده يا به باندهاي جنايتكار واگذار مي شوند. 
كردن  سير  از  كه  زده  زلزله  هاي  خانواده  يونيسف  گزارش  به 
كه  قاچاقچيان  هاي  وعده  با  هستند  عاجز  خود  كودكان  شكم 
را مي  فرزندان شان  دهند  ثروتمند مي  هاي  خانواده  به  آنها را 
حل  براي  غيرانتفاعي  سازمان هاي  مقامات  از  تعدادي  فروشند. 
كه   (BPM) اند.گروه  شده  كار  به  دست  خودشان  مشكل  اين 
توسط يونيسف بنا نهاده شده و با كم پليس فعاليت مي كند با در 
زير نظر گرفتن كمپ ها و مرزهاي هائيتي سعي دارند كودكان 
اما  بگيرند  خود  مراقبت  تحت  و  شناسايي  را  خطر  معرض  در 
كنترل اين كودكان كار دشواري است چرا كه در بعضي از كمپ 
ها بيش از 80هزار خانواده زندگي مي كنند و بسياري از آنها هم 

شناسنامه ندارند. 

به گزارش ديلي تلگراف مليسا نوا زن 38 ساله اهل پورتوپرنس 
پنس  ازاي 76  در  تنها  را  اش  ساله  هشت  تا  چهار  كودك  چهار 
فروخته. البته قاچاق كودكان در هائيتي مسئله جديدي نيست و 
پيش از وقوع اين زلزله هم ساالنه حدود دوهزار كودك در اين 
به  گذشته  سال  زلزله  وقوع  از  پس  اما  شدند  مي  قاچاق  كشور 
گفته مسئوالن اين رقم تقريبا چهار برابر شده است. بسياري از 
اين كودكان به جمهوري دومينكن انتقال داده شده و به عنوان 
برده جنسي به كار گرفته مي شوند. پس از زلزله هائيتي 35 باند 
قاچاق كودكان در اين كشور شناسايي و منهدم شده اند اما در 
نشده  گرفته  نظر  در  افراد  اين  براي  مجازاتي  هيچ  فعلي  قوانين 

است.
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فروردين ماه 
راه  حتما  بايد  شما  و  ميرسد!  جوش  نقطه  به  تان  نااميدى  و  ياس  هفته  اين 

فرارى پيدا كنيد وگرنه منفجر مى شويد!! 
باوجود اينكه شما مسئوليت هاى مختلفى داريد ولى وسوسه شده ايد قبل از 
اينكه همه شان را تمام كنيد فعال بى خيالشان بشويد چون خيلى راحت مى 

توانيد خودتان را قانع كنيد كه همه چيز خوب پيش مى رود. 
شايد اين اتفاق بيفتد اما شما مى توانيد با عمل كردن به موقع به قول هايتان 

به جاى فرار كردن از آنها احتمال نتيجه مثبت را افزايش دهيد.
� ارديبهشت ماه 

ايستادگى  در  تواند  مى  شود  مى  ايجاد  شما  روى  كه  فشارهايى  هفته  اين 
مى  درماندگى  احساس  هنوز  شما  اما  دهد  تان  يارى  موانع  برابر  در  كردن 

كنيد و چشمه خالقيت تان خشك شده است! 
خوشبختانه به طور ناگهانى پيام هايى دريافت ميكنيد كه خودتان هم شگفت 

زده خواهيد شد و در نتيجه راه هاى ابراز وجود كردن را پيدا مى كنيد! 
تسليم نشويد؛ چرا كه يكدفعه نمى توانيد به همه چيز برسيد ، آرام آرام پيش 

برويد ، ناگهان اتفاقى رخ خواهد داد كه حتى فراتراز انتظارات شما است !
� خرداد ماه 

شما اين هفته بايد به يك مساله عاطفى رسيدگى كنيد اما احتماال سعى مى 
كنيد از هر تاكتيكى كه در مورد كناره گيرى كردن گفته شده استفاده كنيد. 

اگرچه روبرو شدن با شرايط كار ناخوشايندى است اما شما قادر هستيد كه 
در روش خود منطق و عقل را برگزينيد ، البته الزم است قدرى احتياط كنيد 
، براى اينكه ممكن است به خاطر چيزى كه اصال هم اتفاق نمى افتد عصبانى 

شويد ، كمى خويشتن دارى داشتن در ميان راه بهتان كمتان مى كند.
� تير ماه 

اين هفته امكان دارد يك دوست صميمى و يا يكى از اعضاى خانواده تان 
در كارتان دخالت كند! در اين صورت كنار آمدن با احساساتتان كار كسل 

كننده اى خواهد بود. 
يك نفس عميق بكشيد و بعد فكر كنيد ببينيد كه به اين فرد چه مى خواهيد 
بگوييد ، به خاطر اينكه ممكن است حرف اضافى يا نادرستى از دهانتان 

بيرون بيايد!
باوجود اينكه ترجيح مى دهيد ساكت بمانيد اما وقتى شروع به حرف زدن 

كنيد ديگر نمى توانيد ساكت شويد! براى همين اين هفته بهتر است به جاى 
زياد حرف زدن جانب احتياط را نگاه داشته و خيلى كم حرف بزنيد.

� مرداد ماه
اين هفته شما پول كافى براى خريدن چيزى كه دوستش داريد و عشق كافى 
و  درس  كننده  ناراحت  شرايط  اين  در  اما  نداريد!  دلتان  كردن  راضى  براى 

اندرز مهمى نهفته است. 
شما ياد مى گيريد كه مى توانيد با كمتر از اين هم كامال راضى و خشنود 
باشيد ، همين حاال محدوديت هايى كه خودتان براى خود ايجاد كرده ايد را 

شكسته و سعى كنيد كه به سادگى نگرش خود را تغيير دهيد.
� شهريور ماه

اين هفته شما زياد شاد نخواهيد بود ، با اين حال توانايى مقاومت كردن در 
اين شرايط دشوار مى تواند هديه اى در داخل كاغذ كادويى عجيب باشد! 

حتى اگر اين هديه چيزى نيست كه شما مى خواستيد ، تا موقعى كه بصيرت 
الزم براى آزاد شدن از اين نارضايتى تازه را به دست نياورده ايد اين كاغد 

كادو كه محتويات درونش را مى پوشاند را كنار زده و از ان استفاده كنيد.
� مهر ماه 

اين هفته ديدن نتيجه مثبت از عشق ورزى هايتان براى شما تبديل به چالش 
ميشود! انتظار مى رود به همان گونه كه اين شرايط ادامه پيدا مى كند ، شما 

نيز به طرز جالبى شگفت زده بشويد! 
يادتان باشد اگر به خودتان اجازه بدهيد كه در افكار منفى غوطه ور شويد، 

پتانسيل هاى باال و عالى تان هيچ گاه امكان ظهور پيدا نخواهند كرد.
� آبان ماه

! براى اينكه دوستانتان  اين هفته شما بايد مثل كرگدن پوست كلفت باشيد 
بيخودى و بدون هيچ دليل واضحى حسابى سخت گيرى مى كنند. 

خوشبختانه اسلحه جادويى شما اينجا موثر واقع خواهد شد و آنهم توانايى 
شما در استفاده بهينه از انرژى تان است و اين شما را از اعتراض هايى كه 

در نهايت اصال هم هيچ كارى از پيش نمى برند مصون خواهد ساخت. 
شايد وسوسه شويد كه با جنگيدن از درستكارى و بى عيب بودن كارتان 
حل  راه  به  را  شما  اصال  شدن  درگير  كه  بدانيد  بايد  اما  كنيد،  دفاع 

مشكل نزديك تر نمى كند.
� آذر ماه

شما خيلى تالش كرده ايد كه موقعيت خود را از نظر حرفه اى باالتر ببريد اما 
اين هفته از اين همه كار سخت خسته ميشويد. 

به احساسات خود توجه كنيد چرا كه شما اصال از نااميدى و ياس كه در 
حال رشد كردن و بزرگ شدن است آگاه نيستيد ، اين نااميدى در آخر راه 

مى تواند مشكلتان خيلى زيادى را به وجود آورد. 
پنهان كردن نااميدى تان شايد براى مدت كوتاهى جواب بدهد اما در دراز 
مدت ممكن است باعث خشم و عقده هاى فروخورده و يا حتى ناراحتى هاى 
عاطفى شود ، سهيم كردن يك دوست در احساسات تان بهتان كمك مى كند 

تا فشارى كه روى خود احساس مى كنيد را كم كنيد.
� دى ماه

در  هفته  اين   ، داريد  خود  آينده  براى  اى  پروازانه  بلند  آرزوهاى  شما  اگر 
نيز  نفستان  به  اعتماد  شوند  مى  آب  بر  نقش  بزرگتان  هاى  برنامه  حاليكه 

متزلزل مى شود اما يادتان باشد كه پايان شب سيه سپيد است!
همين  و  كنيد  عوض  سريع  را  خود  مسير  نداريد  تمايل  خيلى  معموال  شما 
كمكتان مى كند تفاوت بين شادى و ناراحتى را خوب درك كنيد ، از زمانيكه 
امكان وارد كردن پروژه هاى جديد و ايده هاى بهتر را به زندگى تان ايجاد 
كنيد، از بين بردن تعلقات و وابستگى ها به برنامه هاى قبلى تان مى تواند 

براى شما كارى روح افزا و نشاط آور باشد.
� بهمن ماه

اين هفته اگر در زندگى كارى و يا زندگى شخصى خود نيازمند كمك ديگران 
هستيد و اگر كسى از اين درخواست شما استقبال نكند ممكن است با موقعيت 
ناراحت كننده و نامطبوعى روبرو شويد ، كمى بر خود مسلط باشيد ، بزودى 

شرايط به نفع شما تغيير ميكند.
� اسفند ماه

بدهد  نجاتتان  تواند  مى  كه  داريد  نجاتى  فرشته  شما  خوشبختانه  هفته  اين 
! اجازه ندهيد ياس و نااميدى چشم تان را به روى خبرهاى خوبى كه اين 

اطراف كمين كرده اند ببندد ! 

كشف تمدنى 
ناشناخته در روسيه

در  واقع  برقى  نيروگاه  در  باستان شناسان  كاوش هاى 
تمدن  يك  از  آثارى  كشف  به  منجر  روسيه،  بخش  شرقى ترين 

ناشناخته شد.
منطقه  برق  نيروگاه  در  باستان شناسان  حفارى هاى  ادامه  در 
و  اشيا  روسيه،  بخش  شرقى ترين  در  واقع  ماگادان  زده  سيل 
آثارى از فرهنگ هاى نخستين اما ناشناخته اين سرزمين كشف 

شد.
از  تكه هايى  و  قطعه ها  منطقه  اين  در  شده  كشف  آثار  جمله  از 
ظروف سفالى بود كه در كنار اشيايى ساخته شده از سنگ هاى 

آتشفشانى قرار داشتند.
آتشفشانى  شيشه هايى  اوبسيديان ها،   يا  آتشفشانى  سنگ هاى 
محل  از  دورتر  كيلومتر  صدها  آنها  منبع  و  مركز  كه  هستند 
كشف  آنها قرار دارد، ازاينرو دانشمندان درحال بررسى داليل 

انتقال اين آثار به اين منطقه هستند.

ناحيه  در  چنين  اين  اشيايى  كشف  باستان شناسان  گفته  به 
كاوش هاى  در  كه  نحوى  به  بوده  سابقه  به  مسبوق  ماگادان 
سال 2010، آثارى همچون سرنيزه هاى كريستالى در اين ناحيه 
كشف شد كه متعلق به يكى از قديمى ترين اقوام مناطق شمال 

شرقى روسيه بوده است.
همچنين در ادامه حفارى ها در سكونتگاهى باستانى متعلق در 
اين محدوده، باستان شناسان موفق به كشف مجسمه اى سنگى 
از شخصى شدند كه در حدود سه هزار سال پيش در اين منطقه 
زندگى مى كرده است. عالوه بر آن باستان شناسان ده ها ابزار 
سنگى و اشيايى سفاليى را نيز در اين مكان كشف كرده بودند.

هويت  و  اصالت  همچنان،  آمده،  دست  به  آثار  تمام  وجود  با 
درصددند  محققان  و  مانده  باقى  ناشناخته  شده  كشف  تمدن 
براى پى بردن به راز اين تمدن، فعاليت هاى خود را ادامه دهند
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آيا زنان در محيط كار زير سقف 

شيشه اى هستند؟
 

با وجود آن كه بسيارى از زنان معتقدند در محيط كار بر ضد 
آن ها تبعيض زيادى وجود دارد، اما تحقيقات نشان مى دهد علت 
اصلى پيشرفت نكردن آن ها فاكتورهاى ديگرى غير از تبعيض 
و  ادارات  جمله  از  جا  همه  در  معتقدند  زنان  از  بسيارى  است. 
پيشرفت  از  مانع  كه  دارد  وجود  نامرئى  سقف  يك  سازمان ها 
نشان  تحقيقات  آخرين  اما  مى شود.  معين  سطح  يك  از  آن ها 

مى دهد اين تصور زنان چندان واقعيت ندارد.
در نظرسنجى كه چندى پيش توسط كارشناسان مديريتى انجام 
شد، محققان متوجه شدند بزرگ ترين مانع بر سر راه زنان در 

رسيدن به مدارج باالى مديريتى نبود اعتماد به نفس است.
با اين حال بيش از سه چهارم زنان كه در مدارج باالى شغلى 
و ادارى مشغول فعاليت  هستند معتقدند اين سقف شيشه اى وجود دارد و 
نزديك به يك سوم آن ها هم پيشرفت نكردن خود از يك مرحله مشخص 
به بعد را به واسطه وجود برخى محدوديت ها مى دانند.اما آخرين مطالعات 
انجام شده در اين زمينه نشان مى دهد رشد و پيشرفت زنان در يك اداره 
آن طور هم كه تصور مى شود به دليل تبعيض جنسيتى نيست و در اصل 
اين خود زنان هستند كه با تصميمات خود ميزان موفقيت در يك شغل 

را معين مى كنند
نظرسنجى روى بيش از 3 هزار عضو موسسه مديريت و رهبرى نشان 
داد مديران زن در مجموع نسبت به همتايان مرد خود اعتماد به نفس و 

جاه طلبى كم ترى دارند.
فقط 30 درصد از زنان زير 30 سال انتظار دارند كه در طول سال هاى 
در بين  آمار  مديريتى برسند، اما اين  به مدارج باالى  خود  آينده فعاليت 

مردان بيش از 45 درصد است.
مديريت  باالى  مدارج  به  كه  زنانى  بين  در  حتى  نفس  به  اعتماد  نبود 
رسيده اند نيز ديده مى شود. تقريبا 50 درصد از زنانى كه به سطوح باالى 
بين  در  اما  مى دانند،  باال  نفس  به  اعتماد  داراى  را  خود  رسيدند  ادارى 
از  درصد   73 به  نزديك  مى رسد.  درصد   70 به  ميزان  اين  مرد  مديران 
و  رشد  از  مانع  و  دارد  وجود  ادارات  در  شيشه اى  سقف  معتقدند  زنان 

ارتقاى آن ها مى شود. 
به همين دليل 47 درصد از مديران زن معتقدند بايد در ادارات سهميه هاى 
خاصى براى زنان قائل شد تا آن ها هم بتوانند در سلسله مراتب ادارى 

رشد كنند.
به  نسبت  زن  مديران  گفت:  باره  اين  در   ILM اجرايى  مدير  دوالك  پى 
مردان اعتماد به نفس كم ترى دارند. آن ها نسبت به ارتقا و ترفيع درجه 
از  بسيارى  در  دليل  همين  به  و  مى كنند  بيش ترى  خطر  احساس  گرفتن 
وجود  به  برايشان  كه  شغلى  فرصت هاى  به  نسبت  مى كنند  سعى  مواقع 
مى آيد توجه نداشته باشند. به همين دليل است كه تقريبا در تمام مدارج 

ادارى و در همه مراحل زنان نسبت به مردان عقب تر هستند. 
حتى زنان براى رسيدن به مدارج متوسط مديريتى نيز از اعتماد به نفس 
مقام  به  را  خود  مى كنند  تالش  كه  زنانى  تعداد  نيستند.  برخوردار  كافى 
اجرايى  باالتر  سطوح  يا  اداره  يك  كلى  مدير  كوچك،  بخش  يك  رياست 

برسانند بسيار از مردان كم تر است. 

اما در عوض زنان براى تاسيس يك شركت جديد با مديريت خود، اعتماد 
به نفس بيش ترى نسبت به مردان دارند. نزديك به يك چهارم زنان زير 
30 سال اميدوارند كه بتوانند ظرف 10 سال آينده يك تجارت با مديريت 
خود به راه بيندازند. در حالى كه اين آمار در بين مردان فقط 20 درصد 

است.
با اين حال آخرين آمار منتشر شده در مورد شكاف حقوق بين مردان و 
زنان نشان مى دهد ميزان دستمزد زنان تا مدتى بعد از شروع كار شروع 
به افزايش مى كند. اما بعد از مدتى ميزان افزايش حقوق متوقف مى شود 
كه مهم ترين دليل آن كاهش توجه آن ها به كار است. بعد از 30 سالگى 
زنان بيش تر متوجه خانواده و تربيت فرزندان خود مى شوند و به همين 

دليل مانند گذشته به دنبال رشد در موقعيت شغلى خود نيستند.
آخرين مطالعات انجام شده توسط مدرسه اقتصادى لندن كه چندى پيش 
نتايج آن منتشر شد نشان مى دهد، بسيارى از زنان چندان عالقه اى به كار 
ترجيح  را  موفق  خانواده  و  همسر  يك  داشتن  عوض  در  و  ندارند  كردن 

مى دهند.
ديلى ميل، 21 فوريه

ورزش كنيد، به 
اين 10دليل

دوست داريد سر كار تند و تيزتر شويد؟ وقتي به خانه مي آييد كمتر 
احساس خستگي كنيد؟ بتوانيد ساعاتي را به آسودگي كنار همسرتان 
بگذرانيد؟ يا حتي بتوانيد بدون احساس گناه شيريني بخوريد؟ اگر 
است.  كارتان  چاره  ورزش  است،  مثبت  سواالت  اين  به  شما  پاسخ 
شما  براي  زيادي  بسيار  مزاياي  و  جسمي فوايد  نظر  از  بودن  فعال 
دارد. اگر به دنبال انگيزه اي براي شروع يك برنامه ورزشي هستيد 
يا مي خواهيد تمرينات خود را به صورت منظم از سر بگيريد، در اين 
مقاله 10 نكته در مورد ورزش و بدنسازي برايتان عنوان مي كنيم كه 

اميدواريم بتواند انگيزه الزم را در شما ايجاد كند.

1 ورزش، قواي ذهني را تقويت مي كند
ورزش  كه  دارد  اعتقاد  بدنسازي  حرفه اي  مربي  اَتكينسون،  ديويد 
عملكرد  به  بلكه  مي شود،  شما  جسم  و  بنيه  تقويت  موجب  تنها  نه 
و  برده  باال  را  بدن  انرژي  سطح  مي كند. «ورزش  كمك  هم  مغزتان 
افزايش  موجب  كه  را  مغز  در  موجود  سروتونين  ميزان  همچنين 
كاركرد آن مي شود را نيز افزايش مي دهد. آشكار است كساني كه 
فعاليت بدني بااليي دارند يا ورزش مي كنند، كارايي بسيار باالتري 
در محل كار دارند. شركت ها و كمپاني هايي كه ساعات اتالف وقت و 
مرخصي هاي استعالجي كاركنانشان كمتر باشد، نه تنها هزينه هاي 
پيشرفت  دركل  بلكه  مي شوند،  متقبل  كمتري  درماني  و  بهداشتي 

بيشتري نيز در كار خواهند داشت.»

2 ورزش، استرس را كم مي كند
به همان اندازه كه فكر و خيال ورزش كردن ممكن است موجب ايجاد 
در  كرديد،  شروع  را  تمريناتتان  كار  وقتي  شود،  شما  در  استرس 
كليه جنبه هاي زندگي با استرس بسيار كمتري مواجه خواهيد شد. 
واكنش  «ورزش  دارد:  عقيده  ورزشي  روان شناس  بريانت  سدريك 
تمدد اعصاب در بدن ايجاد خواهد كرد و به نوعي حواس افراد را 
از آشفتگي ها و فشارهاي روحي رواني به طرز مثبتي پرت مي كند.» 
بروز  از  و  كرده  بهتر  را  خو  و  خلق  «ورزش  مي گويد:  همچنين  او 
افسردگي جلوگيري مي كند.» شما تنها كسي نيستيد كه مي تواند از 
خوشبختي و فقدان استرس در زندگي لذت ببرد. هرچه استرستان 
كمتر باشد، تند مزاجي و زود رنجيتان نيز كمتر خواهد شد و اين 
مساله باعث تقويت رابطه تان با همسر، فرزندان و دوستانتان خواهد 

شد.

3 ورزش به آدم انرژي مي دهد
كردن  ورزش  روز  در  دقيقه  چطور 30  كه  كنيد  تعجب  است  ممكن 
به  اندورفين  ورزش،  طي  وقتي  دهد.  تغيير  را  روزتان  كل  مي تواند 
بيشتر  انرژي  احساس  روز  ي  بقيه  مي شود،  وارد  خونتان  جريان 
خواهيد داشت. و وقتي قدرت و استقامت بدنيتان را تقويت كرديد، 
انجام كارهاي روزانه مثل حمل خريدهاي خانه يا باال رفتن از پله ها 
برايتان ساده تر خواهد شد. و اين مساله باعث مي شود در طول روز 
بسيار پرانرژي تر باشيد. يكي از مهم ترين بهانه هاي افرادي كه به 
مشاوران ورزشي مراجعه مي كنند اين است كه براي ورزش كردن 
ابتداي  در  ورزش  اينكه  با  دارند  عقيده  متخصصان  هستند.  خسته 
كار ممكن است خستگي شما را بيشتر كند، اما اين وضع خيلي دوام 
داريد  كردن  ورزش  از  بعد  كه  جسمي   خستگي  احساس  نمي آورد. 
به  بدنتان  وقتي  به عالوه  نيست.  روزمره  عادي  خستگي هاي  مثل 

ورزش عادت كرد، ميزان انرژيتان روز به روز بيشتر خواهد شد.

4 ورزش به وقت آنچناني نياز ندارد
و  بهتر  زمانتان  از  كه  است  اين  كار  كليد  كه  دارد  اعتقاد  اَتكينسون 
عاقالنه تر بهره گيريد. بايد با يك تير دو نشان بزنيد. فرزندانتان را 
نه  كار  اين  با  برويد.  سواري  دوچرخه  به  آنها  با  يا  ببريد  پارك  به 
تنها كمي فعاليت بدني انجام داده ايد بلكه از بودن كنار خانواده هم 
لذت برده ايد. با بچه ها به شنا برويد. حتي قايم باشك بازي با آنها 
هم نوعي فعاليت فيزيكي به شمار مي رود و بهتر از تحرك نداشتن 
است. با همكارانتان قرار پياده روي و بيليارد بگذاريد. اين فكر را از 
ذهنتان دور كنيد كه براي ورزش كردن حتما بايد به باشگاه برويد و 
روزي يك ساعت در آنجا مشغول به تمرين شويد. با اضافه كردن 
كمي فعاليت بدني به كارهاي روزانه تان به همان ميزان به سالمت 
جسمتان كمك خواهيد كرد. اتكينسون مي گويد، «همه بايد حداقل 20 
گاهي  باشند.  داشته  ورزش  حد  در  جسماني  فعاليت  روز  در  دقيقه 
اوقات 10 دقيقه طناب زدن از 20 دقيقه پياده روي يا دو بهتر است. 
جاروبرقي كشيدن خانه در صبح، بردن بچه ها به پارك در بعد از 
ظهر و كمي پياده روي با همسرتان هنگام شب مي تواند روزي بسيار 

فعال را برايتان بسازد.» دستورالعمل هاي جديد دولت عنوان مي كند 
كه براي كاهش وزن و حفظ آن، بايد حداقل روزي 60 دقيقه ورزش 
كنيد، اما براي حفظ سالمتي و استفاده از فوايد ورزش در مقابله با 

بيماري ها، روزي نيم ساعت هم كفايت مي كند.

5 ورزش، رابطه ها را تقويت مي كند
يك  يا  برادر،  يا  خواهر  همسر،  ديگر،  كسي  همراه  به  كردن  ورزش 
دوست، در تقويت رابطه تان با او بسيار مثمرثمر خواهد بود. عالوه 
بر اين متخصصان عقيده دارند كه ورزش اگر به صورت جمعي يا 
برنامه اي  علت  همين  به  مي شود.  لذت بخش تر  شود،  انجام  دونفره 
برويد.  پياده روي  به  همسرتان  با  شام  از  بعد  شب  هر  كه  بريزيد 
با خواهر يا برادرتان يا دوستتان برنامه تنيس بگذاريد يا با هم به 
باشگاه ايروبيك برويد. كساني كه براي ورزش كردن خود يك همراه 
دارند، نسبت به كساني كه تنهايي ورزش مي كنند، در ادامه تمرينات 

خود پايدارتر هستند و بيشتر به اهدافشان دست پيدا مي كنند.

6 ورزش، از بروز بيماري ها جلوگيري مي كند
تحقيقات نشان داده است كه ورزش مي تواند بروز بيماري هاي قلبي، 
سكته، فشارخون باال، كلسترول باال، ديابت نوع دو، پوكي استخوان، 
از  يا  كرده  كندتر  را  عضالني  حجم  رفتن  دست  از  و  مفاصل  ورم 
آن جلوگيري كند. ورزش همچنين پير شدن را هم آسان تر مي كند. 
تقويت  موجب  ورزش  كه  آنجا  «از  دارد:  عقيده  بريانت  سدريك 
عضالت و مفاصل مي شود، از بسياري از دردهاي دوران ميانسالي 
ورزش  مي كاهد.»  مي شود،  ايجاد  فيزيكي  فعاليت  عدم  خاطر  به  كه 
همين  به  و  مي شود  نيز  بدن  دفاعي  سيستم  تقويت  سبب  همچنين 
بريانت  شد.  خواهيد  مبتال  آنفلوآنزا  يا  سرماخوردگي  به  كمتر  دليل 
كردن  ورزش  كه  ندارد  وجود  خاصي  بيماري  نوع  «هيچ  مي گويد: 

روي آن تاثير مثبت نداشته باشد».

7 ورزش، قلب را سالمت مي كند
بلكه  مي كند،  مقابله  بيماري ها  با  تنها  نه  ورزش  دارد  عقيده  بريانت 
ورزش  مي شود  موجب  مساله  اين  و  مي كند.  تقويت  هم  را  قلبتان 
كردن يا ساير فعاليت هاي فيزيكي روزانه تان، برايتان ساده تر شود. 
بسيار  ورزش  با  قلبي-عروقيتان،  سيستم  و  شما  مي گويد: «قلب  او 
كارآمدتر عمل خواهند كرد و قلبتان پالك هاي كمتري خواهد ساخت 
و وقتي قلب قدرت بيشتري پيدا كرد، براي ايجاد همان مقدار نيرو، 
الزم نيست آنقدر تند بتپد.» فقط پس از چند روز از شروع تمريناتتان، 
بدن خود را با اين محركات جديد هماهنگ مي كند و ورزش برايتان 
ساده تر خواهد شد و خستگي كمتري احساس خواهيد كرد. تنفستان 

نيز حين ورزش بهتر مي شود.
8 ورزش، اشتها را باز مي كند

حجم عضالني كالري بيشتري نسبت به چربي هاي بدن مي سوزانند. 
و  سوخت  ميزان  باشد،  بيشتر  بدنتان  عضالت  چه  هر  رو،  اين  از 
ساز بدنتان حين استراحت بيشتر خواهد شد و وقتي هم كه ورزش 
مي كنيد كالري بيشتري مي سوزانيد. اينها به اين معناست كه وقتي 
شيريني ها  از  هرازگاهي  مي توانيد  مي كنيد،  ورزش  منظم  طور  به 
مداوم  وقتي  بخوريد.  دزدكي،  نه  داريد،  دوست  كه  شكالت هايي  يا 
ورزش كنيد، اين كار موجب نمي شود كه با خوردن يك شيريني 10 

قدم به عقب برگرديد.

9 ورزش، كارائي را باال مي برد
ديگري  طور  لباستان  است  ممكن  منظم،  ورزش  هفته  چند  از  بعد 
متفاوت  ماهيچه هايتان  شكل  كه  كنيد  احساس  و  بايستد  تنتان  در 
مي كند،  تقويت  را  ماهيچه هايتان  و  عضالت  مداوم  ورزش  شده اند. 
ارتقاء  هم  را  كليتان  كارايي  و  مي كند  بيشتر  را  پذيريتان  انعطاف 
كارآمدتر  خيلي  مي گويد: «عضالتتان  زمينه  اين  در  بريانت  مي دهد. 
كار مي كنند و استقامتتان باالتر خواهد رفت. همچنين زمان واكنش و 

توازن بدنتان هم تقويت خواهد شد.»

10 ورزش، كاهش وزن را آسان مي كند
يكي از مهم ترين داليل ورزش كردن براي بسياري از افراد كم كردن 
نيست.  ورزشي  برنامه  يك  فايده  تنها  اين  مطمئنًا  اما  است.  وزن 
بريانت مي گويد: «كاهش وزن براي آن دسته از افرادي كه به تازگي 
تمرينات ورزشي خود را شروع كرده اند، هدفي دراز مدت است و اين 
مي تواند تا قسمتي نااميد كننده باشد. مردم اغلب اگر نتوانند سريع 
نتيجه بگيرند، قادر به ادامه كار نيستند.» از اين رو بريانت عقيده دارد 
كه مردم عالوه بر كاهش وزن بايد به فوايدي كه ورزش مي تواند 
بر كارايي شان در كارهاي روزانه داشته باشد نيز فكر كنند. اين هم 
مي تواند انگيزه اي براي ادامه راهشان باشد. وقتي برنامه ورزشيتان 
را شروع مي كنيد، هر هدفي كه از كاهش وزن در ذهنتان باشد، نبايد 
بگذاريد كه تنها هدفتان باشد. سعي كنيد براي انرژي بيشتري كه به 
شما مي دهد، و استرستان را كم كرده و قواي جسمانيتان را تقويت 
ذهنتان  در  هم  با  اهداف  اين  وقتي  برويد.  ورزش  سراغ  به  مي كند، 

باشد، خيلي زود ورزش قسمتي از زندگيتان خواهد شد.
ezin.com :منبع
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ترجمه: دكتر زهرا عباسپور/آشنايي با عوامل مخربي 
كه مي توانند رابطه زناشويي را مختل مي كنند

13 دشمن 
ميل  جنسي

به  را  عالقه تان  همسرتان  يا  شما  آيا 
فعاليت زناشويي از دست داده ايد؟ پزشكان 
گوناگوني  رواني  و  بدني  عوامل  مي گويند 
گذاشته  اثر  شما  جنسي  ميل  بر  است  ممكن 
باشند. از شايع ترين اين عوامل مي توان به 

موارد زير اشاره كرد....
 

كه  باشيد  افرادي  آن  از  شما  است  ممكن  1.استرس: 
خوبي  به  را  كارها  از  بسياري  استرس  شرايط  تحت 
ديگر  كارهاي  مانند  جنسي  تمايل  اما  مي دهند.  انجام 
يك  از  مراقبت  مالي،  مشكالت  كاري،  استرس  نيست. 
عضو بيمار خانواده و ساير عوامل استرس زا مي تواند 
استرس  ميزان  اينكه  براي  دهد.  كاهش  را  جنسي  ميل 
مهار  شيوه هاي  باشيد،   داشته  كنترل  تحت  را  خود 
يا  مشاور  يك  توصيه هاي  از  يا  بياموزيد  را  استرس 

پزشك استفاده كنيد.
زن  رابطه  در  حل نشده  مشكالت  روابط:  در  2.مشكل 
جنسي  ميل  كشنده هاي  شايع ترين  از  يكي  شوهر  و 
هستند. براي زنان به خصوص نزديكي عاطفي يك جزء 
اصلي در ميل جنسي است. اختالف پنهاني و نارضايتي 
بيان نشده،  اشكال در ارتباط برقرار كردن، خيانت كردن 
به اعتماد همسر و ساير موانع رابطه صميمي مي تواند 

ميل جنسي را از بين ببرد.
3.الكل و مواد مخدر: الكل مي تواند باعث خاموش شدن 
بين  از  شما  جنسي  ميل  اگر  حتي  و  شود  جنسي  ميل 
نرود، دائم الخمر بودن مي تواند ميل جنسي همسر شما 
را از بين ببرد. در مورد مصرف مواد مخدر و محرك 

نيز اين قضيه صادق است.
4.كم خوابي: اگر ميل جنسي تان را از دست داده ايد، شايد 
خيلي زود از خواب برمي خيزيد يا خيلي دير به خواب 
حين  تنفس  قطع  يا  بي خوابي  دچار  شايد  يا  مي رويد. 
خواب هستيد. اين مشكالت خواب مي توانند ميل جنسي 
فرسودگي  و  خستگي  به  خوابيدن  كم  كنند.  مختل  را 
منجر مي شود و خستگي ميل جنسي را از بين مي برد.

ميل  خود  خودي  به  بچه  از  مراقبت  بچه:  از  5.مراقبت 
جنسي را از بين نمي برد. اما ممكن است زن و مرد به 
علت مشغوليت به بچه ها فرصتي براي رابطه صميمي 
پيدا نكنند. در اين موارد با كمك گرفتن از يك پرستار 
بچه يا فردي ديگر، براي ساعاتي از روز رابطه تان با 
همسرتان را تقويت كنيد. نوزاد تازه اي به خانه تان آمده 
بودن  خواب  زمان  در  را  خود  جنسي  روابط  است؟ 

نوزاد برنامه ريزي كنيد.

ميل  است  ممكن  رايجي  طور  به  داروها  6.داروها: 
جنسي را از بين ببرند. از جمله اين داروها:

• داروهاي ضدافسردگي
• داروهاي ضدفشار خون

• داروهاي آنتي هيستامين (ضد حساسيت)
• داروهاي ضدبارداري خوراكي (برخي از بررسي ها 

اين اثر را نشان  داده اند و برخي ديگر نه)
• داروهاي شيمي درماني 

• داروهاي ضد ايدز
• فيناسترايد (داروي ضد هورمون جنسي مردان براي 

درمان بزرگي پروستات)
مدروكسي  مانند  مصنوعي  پروژسترون هاي   •

پروژسترون
تغيير نوع يا دوز دارو ممكن است مشكل جنسي ناشي 
ممكن  هم  ديگر  داروهايي  از  برخي  كند.  حل  را  آن  از 
شروع  از  پس  اگر  بگذارند.  اثر  جنسي  ميل  بر  است 
به  شروع  جنسي تان  ميل  جديد  داروي  يك  مصرف 
كاهش كرده است، با پزشكتان مشورت كنيد. هرگز يك 

دارو را بدون مشاوره با پزشكتان قطع نكنيد.
7.تصوير ذهني از بدن: اگر به خاطر اينكه از تصوير 
جريحه دار  نفس تان  عزت  نيستيد،  راضي  خود  بدني 
از  را  جنسي تان  جذابيت  احساس  است  ممكن  شده،  
دست بدهيد. براي نمونه احساس شرمندگي از اضافه 
اين گونه  واقعا  كه  مواردي  در  (حتي  حد  از  بيش  وزن 
دهد.  كاهش  را  شما  جنسي  ميل  است  ممكن  نيست)، 
اطمينان  با  است،  احساسات  اين  دچار  همسرتان  اگر 
بخشيدن در مورد جذابيتش مي توانيد به او كمك كنيد. 
بايد به طرف ديگر اين معادله هم توجه كرد: ورزش و 
مي برد،  باال  را  شما  نفس  عزت  تنها  نه  جسمي  فعاليت 

بلكه ميل جنسي شما هم را باال مي برد.
و  لذت  فقدان  با  چاقي  يا  داشتن  وزن  اضافه  8.چاقي: 
ميل جنسي و مشكالت در فعاليت جنسي همراهي دارد. 
به  است  اما ممكن  روشن نيست،  تاثير كامال  اين  دليل 
زني  انگ  غيررضايت بخش،  روابط  نفس،  عزت  كاهش 

اجتماعي و ساير عوامل رواني هم مربوط باشد.
از  ديگري  نوع   (ED) نعوظي  اختالل  نعوظ:  9.اختالل 
اما  است.  جنسي  ميل  كاهش  مسبب  جنسي  اختالل 
مورد  در  هستند،  نعوظي  اختالل  به  مبتال  كه  مرداني 
كاركرد جنسي خود نگران هستند  و اين نگراني دايمي 
به طور ثانوي ممكن است ميل جنسي آنها را هم مهار 

كند.
ميل  تستوسترون  افزايش  تستوسترون:  10.كمبود 
ميزان  مردان،  سن  افزايش  با  مي افزايد.  را  جنسي 
تستوسترون به صورت تدريجي كاهش مي يابد. اما همه 
دچار  مي دهند،  ازدست  را  جنسي شان  ميل  كه  مرداني 
پايين آمدن تستوسترون نيستند، هر چند كه بسياري 
از آنها هم كمبود هورموني دارند. تستوسترون با ميل 
جنسي در زنان هم مربوط است. اما تعادل هورموني در 
زنان بسيار پيچيده تر از مردان است و عوامل بسياري 
در آن نقش دارند. در حال حاضر معلوم نيست كه آيا 
و  موثر  روشي  مردان  مانند  تستوسترون  با  درمان 
بي خطر براي افزايش ميل جنسي در زنان هم مي تواند 

باشد يا نه.
اما  نرسد.  نظر  به  منصفانه  خيلي  شايد  11.افسردگي: 
بيماري  خود  و  ضدافسردگي-  داروهاي  از  بسياري 
هم  به  اما  مي كنند.  مهار  را  جنسي  ميل   – افسردگي 
از  نشانه اي  است  ممكن  شما  جنسي   ميل  ريختن 
افسردگي تان باشد. افسردگي باليني يك بيماري جدي 

اما درمان پذير است.
12.يائسگي: حدود نيمي از زنان حدود زمان يائسه شدن 
هر  مي شوند،   جنسي  ميل  كاهش  دچار  قاعدگي)  (قطع 
جنسي  زندگي  بايد  كه  باشند  داشته  اعتقاد  كه  چند 
خشكي  مانند  يائسگي  عالئم  دهند.  ادامه  را  فعال شان 
را  جنسي  آميزش  است  ممكن  مقاربت،  هنگام  واژن 
تنها  يائسگي  هنگام  هورموني  تغييرات  اما  كند.  مشكل 
بخشي از اين مشكل هستند. زني كه سنش باال مي رود 
كيفيت  به  بايد  است،  جنسي اش  ميل  كاهش  نگران  و 
نفس،   عزت   و  بدن  از  ذهني  تصوير  همسر،   با  روابط 
داروهاي مصرفي و سالمت كلي جسمي اش هم توجه 

داشته باشد.
13.نبود صميميت: آميزش جنسي بدون صميميت، ميل 
كليدي  كلمه  تنها  صميميت  مي برد.  بين  از  را  جنسي 
جنسي  زندگي  اگر  نيست.  جنسي  فعاليت  انجام  براي 
شما سرد شده،  سعي كنيد زمان بيشتري را براي ايجاد 
صرف  همسرتان  با  همراهي  در  غيرجنسي  صميميت 
كنيد. با همسرتان صحبت كنيد،  پيامك رد و بدل كنيد،  
او را در آغوش بگيريد. هنگامي كه صميميت ميان شما 
و همسرتان برقرار شود، ميل جنسي هم باز مي گردد.
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آيا بوتاكس ميگرن را درمان مى كند؟
زيبايى  براى  و  مى شود  ماهيچه ها  انقباض  از  مانع  كه  است  سمى  تجارى  نام  بوتاكس   
استفاده مى شوند. مدتى است گروهى از پزشكان مدعى شده اندكه بوتاكس ميگرن مزمن 

را درمان مى كند، اما آيا اين ادعا درست است؟
 امروزه بوتاكس تنها براى رفع چين و چروك پوست به كار نمى رود،  بلكه بسيارى از 

روشى  عنوان  به  آن  از  گذرانده اند،  سردرد  با  را  خود  زندگى  از  نيمى  اغلب  كه  افرادى 
ماده اى  منظم  تزريق  واقعا  آيا  اما  مى كنند.  استفاده  سردردهايشان  بهبود  براى  درمانى 
سمى به اطراف سر و گردن،  بيماران مبتال به ميگرن مزمن را درمان مى كند؟ در واقع در 

اين زمينه بين پزشكان توافق نظر وجود ندارد.
اما بوتاكس اصال چيست؟ بوتاكس نام تجارى سم بوتولينوم است،  پروتئينى كه كه توسط 
باكترى كلوستريديوم بوتولينيوم ساخته مى شود. اين سم با بازدارى آزاد شدن يك ناقل 

شيميايى در مغز، باعث مى شود كه ماهيچه ها منقبض نشوند. 

به گزارش نيوساينتيست، ماجراى استفاده از بوتاكس در درمان ميگرن به ده سال پيش 
برمى گردد كه جراحى هاى زيبايى در هالى وود متداول شده بود. متخصصين جراحى هاى 
از  برخى  بوتاكس،  از  استفاده  از  بعد  كه  كردند  اعالم  زمان  آن  در  پالستيك  و  زيبايى 
مراجعان از شر ميگرن خود خالص شدند. به دنبال اين ادعا، برخى پزشكان قبل از اين كه 
تاييدى رسمى وجود داشته باشد،  شروع به استفاده از بوتاكس براى درمان ميگرن كردند.

فروختن  به  كرد  شروع  است،   بوتاكس  توليدكننده  كه  الرژن  دارويى  شركت  زود،   خيلى 
بوتاكس به عنوان داروى سردردهاى ميگرنى. شايد برايتان جالب باشد بدانيد بدون هيچ 
مدركى براى اثبات اين ادعا،  اين شركت سال گذشته 375 ميليون دالر از اين فروش به 

دست آورد.
از آن زمان،  برخى از پزشكان مدعى شدند كه استفاده از بوتاكس،  هيچ عالمتى از كاهش 
نگذاشته  جاى  به  مراجعانشان  در  تنشى  سردردهاى  يا  و  معمولى  ميگرن  درمان  يا  درد 
در  دارد.  فرق  تنشى  سردردهاى  و  معمولى  ميگرن  با  مزمن  ميگرن  حال،  هر  به  است. 
ميگرن هاى مزمن، فرد 15 روز از هر ماه را از سردرد رنج مى برد و حداقل 8 روز از اين 

مدت، مربوط به ميگرن است.
سرانجام دو مطالعه در اين زمينه منتشر شد. در هر دو مطالعه، به افراد مبتال به ميگرن 
مزمن،  در دو گروه،  طى 5 دوره 12 هفته اى، دارونما يا بوتاكس تزريق مى شد. هر بار فرد 

31 تزريق در قسمت هاى خاصى از سر و گردن دريافت مى كرد.
در مطالعه اول،  محققين اعالم كردند كه از تعداد روزهاى سردرد كم نشد،  اما سردردهايى 
كه با ميگرن مرتبط بودند،  كم تر شدند. اما در مطالعه دومى كه همان گروه اجرا كردند، 10 
درصد كاهش در روزهاى سردرد در مقايسه با كسانى كه دارونما مصرف كرده بودند، 

گزارش شد.
اين  بر  محققين  مى كند.  كمك  سردرد  كاهش  به  چه طور  بوتاكس  كه  نمى داند  كسى  هنوز 
حال،   اين  با  ندارد.  سردرد  كاهش  در  سهمى  ماهيچه ها،  انقباض  از  جلوگيرى  كه  باورند 
سازمان دارو و مواد غذايى آمريكا و آژانس محصوالت بهداشتى و دارويى انگستان، هر 

دو اين درمان را به عنوان درمانى مناسب براى ميگرن مزمن پذيرفته اند.
با اين وجود،  هنوز بسيارى متقاعد نشده اند. جس اولسن،  عصب شناس دانشگاه كپنهاگ و 
مدير مركز سردرد دانمارك،  ليستى از خطاها را در مورد اين دو مطالعه تهيه كرده است 
و نتايج اين مطالعات را نمى پذيرد. يكى از اين ايرادها،  مصرف باالى مسكن هاى ديگر در 
بين بيماران است كه نتيجه مطالعه را تحت تاثير قرار مى دهد. به عالوه، بوتاكس و دارونما 
از نظر تاثيرى كه روى حاالت چهره مى گذارند، قابل تمايزند و نمى توان گفت بيمار از ماده 

تزريقى خبر نداشته است.
با اين وجود،  محققين مطالعات ذكر شده هم داليل خود را دارند و اين ايرادها را نمى پذيرند.  
به گفته آن ها،  ميگرن مزمن واقعا فلج كننده است و درمان آن بسيار دشوار است،  بنابراين 

بايد هر فرصتى براى درمان را مهم دانست
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سعيدلو: خبرهاي خوش فوتبال در راه است 

اريكسون در راه ايران؟
دستور  از  پس  خارجي  مربيان  با  مذاكره  كشدار  پروسه 
اكيد علي سعيدلو، رئيس سازمان تربيت بدني كليد خورد 
سعيدلو  مذاكرات،  روند  رسيدن  بست  بن  به  با  اكنون  اما 
سرمربي  انتخاب  براي  فوتبال  فدراسيون  است  معتقد 
تربيت  «سازمان  مي كند:  عمل  مستقل  خارجي  يا  ايراني 
به ويژه  فوتبال  فدراسيون  امور  در  دخالتي  هيچ  بدني 
اين  كه  چرا  داشت  نخواهد  ملي  تيم  سرمربي  انتخاب  در 
مي تواند  رئيسه  وهيات  فني  كميته  همكاري  با  فدراسيون 
تصميمات درستي بگيرد.سازمان تربيت بدني تنها از اين 
انتخاب حمايت خواهد كرد.» سعيدلودر حالي از استقالل 
كامل فدراسيون فوتبال مي گويد كه روز سه شنبه گذشته 
رئيس سازمان  با  فوتبال  فدراسيون  رئيسه  هيات  اعضاي 

تربيت بدني مالقات كردند.

 سعيدلو در مورد مالقات ناگهاني با اعضاي هيات رئيسه 
فدراسيون فوتبال مي گويد:« من هيچ وقت از گزينه داخلي 
و خارجي براي هدايت تيم ملي نام نبردم اما اعتقاد دارم 
بايد از پتانسيل موجود در فوتبال ايران استفاده كنيم. ما 
بايد يك مربي كه بتواند تيم ملي را با پتانسيل فوتبال ايران 

به موفقيت برساند انتخاب كنيم. 
خواهيم  را  الزم  حمايت هاي  فدراسيون  انتخاب هاي  از  ما 
داشت به شرطي كه اين انتخاب درست و درجهت خواست 
نظرسنجي  در  آنكه  از  پس  سازمان  رئيس  باشد.»  مردم 
انتخاب  خواهان  مردم  درصد   80 از  بيش  نود  برنامه 
فدراسيون  مديران  به  شدند  ملي  تيم  براي  خارجي  مربي 
توجه  عمومي  خواست  در  اين  به  مي كند  توصيه  فوتبال 
كنند:«فدراسيون فوتبال بايد ببيند خواسته مردم چيست. 

البته مردم به زودي خبرهاي خوشي را از تيم ملي فوتبال 
ايران خواهند شنيد.»منابع نزديك به فدراسيون فوتبال از 
احتمال به نتيجه رسيدن مذاكرات پنهاني با اسون گوران 
اريكسون سوئدي خبرمي دهند و عده اي ديگر از بازگشت 
فوتبال  فدراسيون  با  ميزمذاكره  پاي  كرش  الوقوع  قريب 

ايران مي گويند.

سوريان: ايران قطب 
كشتي دنياست 

در  ايران  كاران  فرنگي  قهرماني  از  پس  سوريان،  حميد 

جام جهاني بالروس كشتي فرنگي ايران را قدرت بالمنازع 
كشتي فرنگي دنيا مي نامد و مي گويد: «تا همين چند سال 
وقتي  تركيه  و  كوبا  مثل  كشورهايي  كاران  فرنگي  قبل 
كسب  بابت  خيالشان  داشتند،  كشتي  ايراني  رقباي  با 
ما  به  نوبت  حاال  اما  بود؛  آسوده  بي دردسر  پيروزي هاي 
رخ  به  را  خود  قدرت  درخشان  نتايج  كسب  با  كه  رسيده 

تمامي مدعيان دنياي كشتي فرنگي بكشيم.

 امروز ايران قطب كشتي دنياست و نتايجي مثل قهرماني 
جام جهاني حاصل تالش شبانه روزي فرنگي كاراني است 
تالش  ملي  تيم  اردوهاي  در  ماه ها  بنا  محمد  نظر  زير  كه 
مي درخشند.  گذشته  روز  از  بيشتر  روز  هر  و  مي كنند 
وقتي مدال طالي وزن 55 كيلوگرم جهان را يك ايراني به 
سينه مي زند و مدال طالي جام جهاني را يك ايراني ديگر 
از آن خود مي كند، نشان از پشتوانه غني اي دارد كه كشتي 

فرنگي ما از آن سود مي برد.» 

شاهكاري ديگر از شاگردان بنا

ايران قهرمان جام 
جهاني كشتي فرنگي شد 
جام جهاني كشتي فرنگي بالروس در حالي با حضور 10 تيم برتر دنيا 
به كار خود پايان داد كه شاگردان محمد بنا با ارائه شاهكاري ديگر از 

خود توانستند قهرماني دوباره اين مسابقات را از آن خود كنند.
و  ايران  تيم هاي  بين  شب  يكشنبه  كه  رقابت ها  اين  فينال  ديدار  در 
روسيه در شهر مينسك برگزار شد، فرنگي كاران ايراني با نتيجه 4 بر 
3 مقتدرانه از سد قهرمان جهان و المپيك گذشتند تا براي دومين سال 

پياپي بر سكوي نخست اين رويداد مهم و معتبر قرار گيرند.
اميد  پور،  حاجي  محسن  توسط  اول  وزن  سه  در  كه  حالي  در  ايران 
بود، سه مسابقه  نوروزي و سعيد عبدولي صاحب سه پيروزي شده 
قرباني  بابك  و  نعمت پور  طالب  عليزاده،  فرشاد  شكست  با  را  متوالي 
پشت سر گذاشت تا تكليف تيم قهرمان اين جام را مسابقه سنگين وزن 

تعيين كند.
بشير باباجان زاده ملي پوش جوان وزن 120 كيلوگرم ايران كه برگ 
در  توانست  سرانجام  حريفش،  مقابل  برتري  با  بود،  بنا  محمد  برنده 
نبردي حساس و نفس گير تيم ملي ايران را به عنوان قهرماني برساند. 

 55 وزن  در  بالروس  فرنگي  كشتي  جهاني  جام  ديدارهاي  ساير  در 
مقابل  سوريان  حميد  جوان  جانشين  حاجي پور  محسن  كيلوگرم 
انجام  با  و  زد  بزرگي  كار  به  دست  پكن  المپيك  قهرمان  مانكيف  نظير 
باراندازهاي بي نقص در سه تايم(1-0، 0-1 و 0-7) به برتري رسيد تا 

شايستگي هاي خود را نشان دهد.
 (1-0 و   1-0  ،0-2) تايم  سه  در  نوروزي  اميد  كيلوگرم   60 وزن  در 

اصالن عبدولين را مغلوب كرد تا ايران 2 بر صفر پيش افتد. 
در وزن 66 كيلوگرم سعيد عبدولي نشان داد كه چيزي از قهرمان سال 
2010 جهان كم ندارد. عبدولي در يك كشتي حساس در سه تايم (1-0، 
1-0 و 0-3) به برتري رسيد و موفق شد آمباكو واچادزه را با شكست 
بدرقه كند. عبدولي پس از پيروزي در وقت اول، در وقت دوم توسط 
داوران با يك اخطار و يك امتياز به حريف جريمه شد. اين امتياز به 
خاطر ضربه زدن عبدولي به سر حريف داده شد كه البته بحث انگيز 
بود. اما قهرمان بازي هاي آسيايي در تايم سوم جاي حرف و حديثي 
باقي نگذاشت و با اجراي فن 2 بر صفر به پيروزي رسيد تا ايران 3-0 

پيش افتد و تنها يك گام با قهرماني فاصله داشته باشد. 
در وزن 74كيلوگرم فرشاد عليزاده نفر سوم سال 2009 جهان در سه 
تايم(1-0، 0-2 و 3-0) به اميل شرف الدينوف دارنده مدال برنز 2010 

جهان باخت. 
پيروزي نماينده كشورمان در وزن 84 كيلوگرم موجب شد تا فاصله 
صفر  بر   2 را  اول  وقت  نعمت پور  طالب  شود.  كمتر  روسيه  با  ايران 
باخت. آلن خوگائف كه چندي پيش قهرمان جام پادوبني شد در وقت 
فن 2  اجراي  با  و  كشيد  باال  سينه  روي  تا  كلينچ  در  را  نعمت پور  اول 
امتياز گرفت. در تايم دوم در حالي كه نعمت پور براي فرار از شكست 
به امتياز احتياج داشت در ثانيه پاياني حريفش را بارانداز كرد كه در 
ابتدا داوران به خاطر تمام شدن وقت امتياز ندادند اما با بازبيني فيلم 
2 امتياز به نام نعمت پور ثبت شد. در وقت سوم هم اين ماجرا تكرار 
شد اما اين بار نعمت پور يك ثانيه ديرتر بارانداز زد تا داوران امتيازي 

ندهند و دست خوگائف باال رود. روسيه با اين برد اميدوارتر شد. 
در وزن 96 كيلوگرم در حالي كه بابك قرباني مي توانست با پيروزي اش 
خيال محمد بنا و تيمش را از بابت قهرماني راحت كند اما او هم در سه 
سينه  در  نفس ها  بر 3،   3 تساوي  با  تا  باخت  توتروف  رستم  به  تايم 
حبس شود. قرباني وقت اول را 0-1 باخت اما در تايم دوم با اجراي 
يك سالتوي زيبا 3 امتياز از قهرمان جام پادوبني گرفت تا وقت سوم 
برنامه  همين  هم  سوم  وقت  در  قرباني  كند.  تعيين  را  برنده  كشتي گير 
قهرمان  به  فن  اجراي  اجازه  و  بود  باهوش تر  توتروف  اما  داشت  را 
بازي هاي آسيايي را نداد تا 0-1 برنده شود و روسيه سومين پيروزي 

متوالي را به دست آورد.
به اين ترتيب سرنوشت قهرماني ايران با سه شكست متوالي به كشتي 
را  خود  عيار  مازندراني  جوان  كار  فرنگي  تا  شد  كشيده  وزن  سنگين 
تعيين  را  قهرمان  تيم  كه  حساس  كشتي  اين  اول  وقت  دهد.در  نشان 
باباجان زاده  بشير  به  نتوانست  روسي  اف  ايوب  شاهرودي  مي كرد، 
جوان فني بزند. اوبا يك امتيازي كه از دست داد نتيجه وقت اول را به 
ملي پوش ايران واگذار كرد. در 30 ثانيه پاياني وقت دوم باباجان زاده 
پاياني  ثانيه هاي  در  كه  كند  تمام  را  كار  تا  داشت  نياز  فن  اجراي  به 
روس ها  رخ  به  را  قدرتش  خوبي  به  حريف  بردن  پل  به  و  بارانداز  با 
كشيد تا با برتري 3 بر صفر در اين تايم برگ برنده ايران باشد و جام 

قهرماني را به اردوي ايران بياورد. 
دادن  شكست  است،  معتقد  فرنگي  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  بنا  محمد 
روس ها در اين جام برايش شيرين تر از لذت نخستين قهرماني تيمش 
در سال گذشته است. ما سال گذشته نيز در ارمنستان قهرمان شديم 
اما قهرماني امسال با توجه به شكست دادن روسها قهرمان جهان آن 
هم در حالي كه آنها از حمايت تماشاگران بالروسي برخوردار بودندو 
براي موفقيت دست به هر حربه اي مي زدند شيرين تر بود. ضمن اينكه 

روس ها از حمايت داوران نيز برخوردار بودند. 
او به عملكرد كشتي گيران جواني كه در تركيب اين تيم قرار داده اشاره 
تجربه راهي جام جهاني  مي كند. با تركيبي از كشتي گيران جوان و با 
بالروس شديم. در كنارپشتوانه سازي به دنبال دفاع از عنوان قهرماني 
سال گذشته خود نيز بوديم. كشتي گيران ايراني كشتي هاي زيبايي را به 
نمايش گذاشتند و توانمندي هاي باالي خود را نشان دادند. از عملكرد 

تمامي نفرات راضي هستم. 
بنا در مورد افتخار آفريني مهره جايگزين حميد سوريان نابغه فرنگي كار 
ايران در اين رقابت ها مي گويد: محسن حاجي پور در وزن 55 كيلوگرم 
در ديدار فينال با روس ها ستاره تيم ما بود. او توانست قهرمان المپيك 
را شكست داده و توانايي هاي باالي خود را نشان دهد. باباجان زاده هم 
در وزن 120 كيلوگرم به خوبي در آن موقعيت حساس از حيثيت تيم 

دفاع كرد و با شكست حريف روس پيروزي تيم ايران را رقم زد.
در ادمه اين پيكارها، بالروس ميزبان مسابقات 4 بر صفر آذربايجان 
تركيه،  بالروس،  تيمهاي  ايستاد.  سوم  سكوي  بر  و  داد  شكست  را 
ارمنستان و كره جنوبي به ترتيب با شكست آذربايجان، قزاقستان، كوبا 
و بلغارستان به مقام سوم، پنجم، هفتم و نهم اين رقابت ها دست يافتند.

پرونده مالياتي قطبي به فيفا مي رود
منازعه بين مديران باشگاه پرسپوليس وافشين قطبي، سرمربي سابق اين تيم بر سر مسائل مالي باال 
گرفته و حل معماي سازوكار قرارداد في مابين در مراجع داخلي الينحل به نظر مي رسد. مصطفي 
شكري معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس با استناد به بندهاي موجود در قرارداد قطبي مدعي است 
بار  زير  قطبي  اما  مقابل  طرف  در  ندارد.  سابق  سرمربي  ماليات  پرداخت  براي  تعهدي  باشگاه  اين 
پرداخت ماليات 250 ميليون توماني نمي رود. او حتي قبل از جام ملتهاي آسيا و در حاشيه حضور 
سعيدلو در تمرينات تيم ملي از رئيس سازمان تربيت بدني قول مساعد گرفت تا شخصا به اين غائله 
پايان دهد اما به نظر مي رسد اهميت برنده شدن در اين مناقشه حقوقي به حدي براي حبيب كاشاني 
مهم است كه توصيه هاي مديران باالدست را ناديده مي گيرد. در همين قاب، مديربرنامه هاي قطبي 
از احتمال شكايت او به مراجع بين المللي خبر مي دهد:« به رغم تالش هايي كه انجام داديم باشگاه 
پرسپوليس تا امروز پاسخ روشني به ما نداده. قطبي هميشه پرسپوليس و مخصوصا هواداران اين 
تيم را دوست دارد اما از حق و حقوق خود صرف نظر نمي كند. اگر مسئوالن باشگاه پرسپوليس در 
چند روز آينده اقدام به پرداخت ماليات قرارداد او نكند،  مجبوريم از طريق فيفا و مراجع بين المللي 
موضوع را پيگيري كنيم.»چند روز پس از اعزام تيم ملي به جام ملت هاي آسيا افشين قطبي به دليل 
عدم پرداخت ماليات قراردادش ممنوع الخروج شده بود اما با مساعدت مسئوالن كشوري اين مشكل 
حل شد. به نظر مي رسد اين روزها كه قطبي براي يك مدت طوالني از ايران خارج شده و در ژاپن به 
سر مي برد راحت تر مي تواند از زير بار پرداخت اين مبلغ شانه خالي كند چرا كه اساسا مشكلي به 

نام ممنوع الخروج بودن او را تهديد نمي كند.

مراسم يابود كشتى گير 
ايرانى فرامرز زنديه در لندن
يادبود  مراسم  رساند  مى  هموطنان  آگاهى  به 
فرامرز زنديه پيشكسوت ورزش كشتى ايران و 
 12 ساعت  مارچ   6 يكشنبه  روز  در  كنزينگتون، 
بعد از ظهر در سالن ورزشى كنزينگتون برگزار 
خواهد شد عالقمندان مى توانند جهت شركت در 
اين مراسم در محل برگزارى اين مراسم حضور 

بهم رسانند
جهت كسب اطالعات بيشتر با تلفن:

07579525754
 تماس حاصل فرمايند
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گتوزو:به لندن بروم، 
كتك مي خورم 

جنارو گتوزو، ستاره ايتاليايى باشگاه ميالن پس از برخوردى كه 
درپايان ديدار تيمش مقابل تاتنهام در دور رفت مرحله يك هشتم 
ردنپ  هرى  دستيار  جردن،  جو  با  اروپا،  قهرمانان  ليگ  پايانى 
داشت ، با محروميت 4 جلسه اى مواجه شد. دليل اين محروميت 
هم برخورد غيرورزشى او عنوان شده است.البته اين محروميت، 
وايت  در  تيم  دو  اين  برگشت  درديدار  او  حضور  عدم  از  جداى 
حضور  شانس  ديدار   5 براى  او  عمال  و  بود  خواهد  لين  هارت 
در رقابتهاى اروپايى را از دست خواهد داد.جنارو گتوزو گفت:« 
من حركت احمقانه اى انجام دادم ولى احترام بسيار مهم است. 
آنها مرا براى 5 ديدار محروم كردند كه مثل يك ماه حضور در 
زندان مى ماند.من مى خواستم ديدار برگشت دو تيم را از نزديك 
تماشا كنم ولى به من توصيه شد كه اين كار را نكنم، چون حدود 
37هزار تماشاگر در وايت هارت لين حاضر خواهند بود و احتماال 
با صورتى متورم به ميالن بازخواهم گشت، چون 37هزار سيلى 
خواهم خورد. آنتونيو كاسانو به من گفت: «چه مثال خوبى زدى.

سوت  از  پس  من  داد:«  ادامه  باشم.»گتوزو  تو  مشاور  بايد  من 
پايانى بازى به طرف جو جردن رفتم و او عينكش را به نشانه بى 

اعتنايى برداشت و شروع به داد زدن كرد.»

گوارديوال يك سال ديگر 
در بارسلونا

’پپ گوارديوال‘ سرمربى تيم فوتبال ’بارسلونا‘ با امضاء قرارداد 
اين  گرى  سرمربى   پى  در  پى  سال  چهارمين  براى  خود  جديد 

باشگاه را پذيرفت .
يك  براى  بارسلون  باشگاه  دردفتر  حضور  با  گوارديوال  ايرنا - 

سال ديگر قرارداد خود را با اين تيم تمديد كرد. .
گوارديوال همچنين به همراه ’جوسپ ماريا ارو بيتز‘ نماينده خود 
به دفترباشگاه مراجعه نمود و درآنجا با ’ساندرو روسل‘ رئيس 
باشگاه و با ’آندونى زوبيزارتا‘ مديرفنى  باشگاه بارسلون مالقات 

كرد و به بحث و گفت وگو نشست .
باشگاه  سرمربى   چهارمين  خود،  داد  قرار  تمديد  و  امضا  با  وى 
بارسلون شد كه بيشترين مدت پى در پى را در نيمكت اين تيم 

مى گذارند.
ريكارد‘  فرانك  و‘  گرينوال‘  جك   ‘،’ كرويف  يوهان   ’ ازاين  پيش 
بيشترين زمان را در اين باشگاه مربى  گرى كرده اند .گورديوال 
در طول اين سه سال گذشته موفق شده است كه هشت جام را 
فتح كند كه 2 قهرمانى ليگا ، 2 سوپر جام اسپانيا ، يك جام حذفى 
، يك جام قهرمانى اروپا ، يك سوپر جام اروپا و يك جام قهرمانى 

جهان باشگاه ها بوده است.

كتك كارى على دايى با يك 
ليدر پرسپوليس

پرسپوليس،از  باشگاه  به  نزديك  منابع  از  رسيده  خبرهاى  ايلنا: 
درگيرى على دايى با يكى از ليدرهاى اين تيم حكايت مى كند.

چند  با  است  مدتى  پرسپوليس  فوتبال  تيم  سرمربى  دايى  على 
اختالف  اين  كه  كرده  پيدا  اختالف  باشگاه  اين  ليدرهاى  از  نفر 
شروع  شد.  افراد  اين  از  يكى  با  او  درگيرى  به  منجر  نهايت  در 
كه  برمى گردد  اول  فصل  نيم  آخر  هفته هاى  به  اختالفات  اين 
از  بخشى  بار  چندين  و  مى گرفت  ضعيفى  نتايج  پرسپوليس  تيم 
هواداران اين تيم را مجبور كرد كه عليه دايى شعار دهند. از آن 
به بعد روابط دايى با تعدادى از ليدرها تيره شد به طوريكه او از 
حبيب كاشانى سرپرست باشگاه خواست اجازه ندهد آنها به تيم 
نزديك شوند. بعد از اين اتفاقات پيامك هايى عليه دايى مخابره شد 
كه گفته مى شد منشا آنها همين ليدرها هستند. حتى خود دايى 
ديروز در گفتگو با رسانه ها تاكيد كرده بود كه منشا اين پيامك ها 

را شناسايى كرده و به زودى با آنها برخورد خواهد كرد.
باشگاه  ساختمان  در  دايى  كه  رسيد  خبر  رابطه  همين  در 
پرسپوليس با يكى از همين ليدرها برخورد داشته و بعد از اينكه 
شدت  آنها  بين  لفظى  درگيرى  كشيده  ميان  به  را  پيامك ها  بحث 
گرفته به طورى كه منجر به درگيرى فيزيكى شده است. به گفته 
زيادى  شدت  مذكور  ليدر  و  دايى  بين  كتك كارى  عينى  شاهدان 
آينده  روزهاى  در  زيادى  پيامدهاى  و  بازتاب  قطعا  و  داشته 
خواهد داشت.باشگاه پرسپوليس هنوز در اين رابطه موضع 
گيرى نكرده به همين دليل بايد منتظر ماند و ديد كه حبيب 

كاشانى با اين بحران جديد چگونه مقابله خواهد كرد.

ورزش

مهاجم  تورس،  فرناندو  جنجالي  انتقال 
اسپانيايي سابق ليورپول به چلسي هنوز هم 

محسوب  جزيره  فوتبال  روز  مباحث  از  يكي 
مي شود. عده اي از جمله آرسن ونگر معتقدند 
كه  پوندي  ميليون   50 ارزش  بازيكن  اين  كه 
كرد  هزينه  او  گرفتن  خدمت  به  براي  چلسي 
او  داده اند.  هدر  را  خود  پول  آنها  و  ندارد  را 
نتوانسته  هنوز  آمده  لندن  به  كه  مدتي  در 
در  مسابقه  دو  در  و  كند  گلزني  تيمش  براي 
ليگ برتر و همچنين تك مسابقه ليگ قهرمانان 
بوده  ناكام  رقبا  دروازه  برابر  كپنهاگن  برابر 
قهرمانان  ليگ  به  بازگشت  در  تورس  است. 
دست  به  گلزني  خوب  موقعيت  چند  چه  اگر 
پيش  از  كاري  نتوانست  نهايت  در  اما  آورد 
آنچلوتي  كارلو  مسابقه  پايان  در  البته  ببرد. 
به تمجيد از مهاجم تازه وارد تيمش پرداخت 
مسابقه  اين  در  چلسي  موفقيت  كليد  را  او  و 
دانست اما اين آنلكا بود كه با درخشش خود 
چلسي را تا حد زيادي از صعود مطمئن كرد. 

محبوب در جزيره 
گرانقيمتي  خريدهاي  با  آبراموويچ  رومن 
مالك  عنوان  به  اخير  سال هاي  در  كه 
تيمش  موفقيت  به  تنها  داده  انجام  چلسي 
مي انديشد  اروپا  قهرماني  عنوان  كسب  و 
ولخرجي هاي  مثل  سرمايه گذاري ها  اين  اما 
منچسترسيتي هنوز جواب نداده و فقط منجر 
جام هاي  و  برتر  ليگ  در  قهرماني  چند  به 
تاريخ  خريد  گرانترين  او  است.  شده  داخلي 
ليگ برتر را انجام داد به اين اميد كه بتواند در 
ويمبلي جام قهرماني اروپا را به دست آورد. 

به  تاجري  هر  مثل  آبراموويچ  حال  اين  با 
معامالتش  سودآوري  و  سرمايه  بازگشت 
لحظات  آخرين  در  تورس  مي كند.  فكر  نيز 
بريج  استمفورد  راهي  انتقاالت  و  نقل  مهلت 

كارول  اندي  سرعت  به  ليورپولي ها  و  شد 
پيراهن هاي  فروش  اما  كردند  او  جايگزين  را 

نيوكاسل  سابق  مهاجم  با  مقايسه  در  تورس 
در  جستجو  نبود.  مقايسه  قابل  اصال 
كه  مي دهد  نشان  اينترنتي  مختلف  سايت هاي 
بين  در  محبوبتي  چه  از  اسپانيايي  پسر  اين 
بي دليل  و  است  برخوردار  فوتبالدوستان 
پافشاري  او  خريد  براي  چلسي  كه  نيست 
زيادي داشت و در نهايت با مبلغي بسيار زياد 
او را به خدمت گرفت. اين محبوبيت مي تواند 
فراهم  را  سرمايه  اين  بازگشت  زمينه هاي 

كرده و چلسي را نيز به موفقيت برساند. 
مديريت  بنگاه  يك  كارشناس  وارد،  اوليور 
به  «نگاهي  مي گويد:  باره  اين  در  ورزشي 
مي دهد  نشان  اجتماعي  شبكه هاي  سايت هاي 
فرصت  اين  از  مي تواند  چگونه  چلسي  كه 
سرمايه  و  كرده  را  استفاده  كمال  مناسب 
ميليون  يك  به  نزديك  او  بازگرداند.  را  خود 
هوادار در اين سايت ها دارد كه محبوب ترين 
مي شود.  محسوب  برتر  ليگ  كنوني  بازيكن 
جان  چون  نفراتي  از  باالتر  بسيار  رقم  اين 
كه  دروگباست  ديديه  و  لمپارد  فرانك  تري، 
محسوب  هواداران  عالقه  مورد  بازيكنان  از 
مي شوند. حتي تعداد هواداران او از تيم هايي 
چون چلسي و آرسنال هم بيشتر است. چنين 
محبوبيتي مي تواند بازار بسيار مناسبي براي 
چون  كشورهايي  در  او  كند.  ايجاد  چلسي 
و  اندونزي  برزيل،  آرژانتين،  متحده،  اياالت 
هند نيز محبوب ترين بازيكن ليگ جزيره است. 
براي  هواداران  اين  كه  هزينه اي  متوسط  اگر 
ستاره محبوب خود انجام مي دهند را 60 پوند 
محاسبه كنيم به راحتي مي توان اميدوار بود 
كه چلسي هزينه خريد اين مهاجم اسپانيايي را 
جبران كرده و حتي به سودآوري نيز برسد. 
در نگاه نخست به نظر مي رسد كه چلسي با 
است  ريخته  دور  را  خود  پول  هزينه كرد  اين 

تورس  نام  با  كه  درآمدزايي  و  تجارت  اما 
سرمايه گذاري  اين  مقابل  در  مي شود،  انجام 

بسيار پرسود است.» 

درآمدزايي به سبك بكام 
اين درست همان كاري است كه رئال مادريد 
در سال 2003 با خريد ديويد بكام انجام داد. 
ستاره انگليسي يكي از بهترين گزينه ها براي 
پس  او  مي شود.  محسوب  فوتبال  در  تجارت 
از ورودش به سانتياگو برنابئو ميزان فروش 
پيراهن باشگاه را از 900 مورد به 3 ميليون 
موضوع  اين  كه  داد  افزايش  سال  در  پيراهن 

سود هنگفتي را نصيب باشگاه كرد.

تمام  رئالي ها  و  نبود  ماجرا  تمام  اين  البته 
تالش خود را كردند تا از اين ستاره محبوب 
دهند.  انجام  را  استفاده  نهايت  خوش چهره  و 
شد  بسته  مالي  حاميان  با  كه  قراردادهايي 
دنبال  به  باشگاه  براي  زيادي  سودآوري 
داشت. پس از ورود بكام به مادريد، آنها بر 
با  پوندي  ميليون   500 قراردادي  انعقاد  سر 
شركت توليد لباس آديداس براي 8 سال آينده 

به توافق رسيدند و اين موفقيت بزرگي بود. 

برند  يك  مي تواند  هم  تورس  ترتيب  اين  به 
به  كه  باشد  چلسي  براي  مناسب  اقتصادي 
محبوبيت بيشتر باشگاه در سطح جهان كمك 
كند. پاتريك ميچل كه در يك شركت تجارت 
است،  مديريتي  تيم  عضو  و  مشاور  ورزشي 
مي گويد چلسي در بهترين زمان ممكن دست 
مردم  از  «بسياري  زد:  بزرگ  خريد  اين  به 
تصور مي كنند كه باشگاه هاي بزرگ اروپايي 
در تالشند تا پيش از آغاز مهلت اجراي قوانين 
را  گرانقيمتي  خريدهاي  چنين  كه  يوفا  جديد 
خود  شانس هاي  آخرين  مي كند  محدود 
بزرگ  جابجايي هاي  و  كرده  آزمايش  را 
از  قسمت  يك  اين  البته  دهند.  انجام  را 
ماجراست. باشگاه ها با اين خريدها به دنبال 
هستند.  پيروزي  به  رسيدن  و  موفقيت  كسب 
نخستين  افتخارات  تاالر  در  جام ها  افزايش 
هدف تيم هاي بزرگ است. پس از آن افزايش 
در  بهتر  اسپانسرهاي  يافتن  بليت،  فروش 
بيشتر  پيراهن ها،  باالي  فروش  جهان،  سطح 
شدن اعضاي باشگاه و همچنين پول هايي كه 
از بابت حق پخش تلويزيوني به دست مي آيد 
حساب  به  هنگفتي  درآمد  تا  مي شود  باعث 
باعث  تيم ها  موفقيت  شود.  سرازير  باشگاه 
فوق  ترتيب  اين  به  و  شده  درآمدها  افزايش 
ستاره ها مي توانند از اين لحاظ نيز درآمدزايي 
داشته باشند.» البته اين تجارت دوجانبه است 
و تورس هم مي داند براي ادامه دريافت 175 
دريافت  هفتگي  صورت  به  كه  پوندي  هزار 
مي كند نيازمند ارائه يك نمايش خوب است تا 
تيمش به موفقيت برسد. در اين ميان بخشي 
از درآمد حاصل از فروش محصوالت جانبي 
دارد  قرار  آن  روي  تورس  نام  كه  باشگاه 
اين  به  مي رسد.  اسپانيايي  مهاجم  اين  به  نيز 
ترتيب هر دو طرف مي توانند سود سرشاري 
از اين جابجايي كسب كرده و به نظر نمي رسد 
چلسي هزينه زيادي براي خريد ستاره سابق 
اين  با  البته  باشد.  داده  انجام  مادريد  اتلتيكو 
فصل  اين  در  آبي ها  كه  ضعيفي  نتايج  روند 
كه  است  بعيد  گرفته اند  پيش  در  برتر  ليگ 
اين سرمايه گذاري زودبازده باشد و اتفاقات 
در  قطعي  اظهارنظر  در  مي تواند  فصل  پايان 

اين زمينه تعيين كننده باشد.

آيا آبراموويچ 50 ميليون 
پوند خود را دور ريخت؟ 
سيامك خاجي 

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



One of the significant events in ancient history is the conquest of 
Babylon by the Persian king, Cyrus the Great. 

On October 4th, 539 BC, the Persian Army entered the city of 
Babylon, which was then the capital of the Babylonian state (in 
central Iraq). This was a bloodless campaign and no prisoners were 
taken. Later, on November 9th, King Cyrus of Persia visited the 
city. Babylonian history tells us that Cyrus was greeted by the 
people, who spread a pathway of green twigs before him as a sign 
of honor and peace. Cyrus greeted all Babylonians in peace and 
brought peace to their city. 

On this great event, Cyrus issued a declaration, inscribed on a clay 
barrel known as Cyrus’s inscription cylinder. It was discovered in 
1879 by Hormoz Rassam in Babylon and today is kept in the Brit-
ish Museum. Many historians have reviewed it as the first declara-
tion of human rights. 

The Babylonian annals, as well as the first section of the Cyrus’ in-
scription, shed light on the religiopolitical plight that had angered 
the people of Babylon and why they invited Cyrus’s military cam-
paign. Evidently, the Babyloninan king, Nabonidus, eliminated 
the festival of the New Year and Nebo (one of the gods) was not 
brought into the city, and Bel (another god) was not taken in the 
procession of the festival. Also, the worship of Marduk, the king of 
the gods, was changed to an abomination and Nabonidus torment-
ed the inhabitants with unbelievable oppression and forced labor. 

The sanctuaries of all their settlements were in ruins and the in-
habitants of Sumer and Akkad had become like the living dead. 
Marduk, the king of the gods, scanned and searched for a right-
eous ruler, finally coming upon Cyrus’s good deeds and his upright 
mind and ordered him to march against the City of Babylon. The 
angry inhabitants of Akkad had revolted but were massacred by 
Nabonidus, who, upon his return to Babylon, was arrested, but 
nevertheless was treated with respect. When Nabonidus died in 
the year following, Cyrus participated in the national mourning 
time that was proclaimed for him. The gods of Akkad were then 
returned to their sacred cities. All the inhabitants of Sumer and 
Akkad, including princes and governors, greeted Cyrus as a master 
who brought them back from a living death. All who had been 
spared damage and disaster revered his very name. 

On this historical turning point, by order of Cyrus, all the captive 
nationalities held as slaves for generations in Babylon were freed 
and the return to their homeland was financed. Among the liberat-
ed captives were 50,000 Jews held in Babylon for three generations 
whose return toward the rebuilding of their temple in Palestine, 
a policy that was followed by Darius and his successors. Some of 
the liberated Jews were invited to and did settle in Persia. Because 
of such a generous act, Cyrus has been anointed in the Bible. He 
is the only gentile in the Bible, who has been titled Messiah, an 
is mentioned explicitly as the Lord’s shepherd and his anointed 
(Messiah). Other references to Cyrus are attested in Isaiah where 
Cyrus is called by name and given a title of honor; he is also called 
to rebuild the God’s city and free His people and is chosen, called 
and brought successful by God. 

What took place after the victory in Babylon was contrary to the 
standard of the time. Based on the inscriptions of the neighboring 
countries (Assyrians, Babylonians), it was customary to destroy the 
vanquished cities, level houses and temples, massacre the people 
or enslave the population, replace them with snakes, wolves and 
even carry away the soil to make the land barren. But here, peace 
and liberty replaced the massacre and slavery, and construction 
substituted for destruction. After Cyrus, his son Cambyses ruled 
for eight years and captured Egypt, and as a sign of respect toward 
their culture and religion, he prostrated himself before the god-
dess, Meith and paid homage to Apis, the Egyptian totem. 

After Cambyses, Darius took over the throne and ruled form 
522BC to 486BC. From 518BC to 515BC he established peace and 
tranquility in Egypt and also paid homage to their totem, Apis. 
Darius, in his inscriptions, expresses faith in the commands of 
Ahuramazda. He declares “”Whoever worships Ahuramazda, shall 
receive happiness in life and after death.”” 

He calls Elamites faithless, and because they did not worship 
Ahuramazda, yet he does not pressure them to change faith. Darius 
exhorts his successors “”thou shalt be king thereafter, protect your-
self from the lies and punish the liar and deceitful.”” 
He entreats God’s grace for the protection of Persia against rancor, 
enemy, famine and the lie. At times he alludes to other gods that 
may either indicate the old Aryan gods who still had strong fol-
lowings or the gods of other nations under his rule, for the display 
of reverence toward their religions 
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