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بين المللي پول

كه  كرد  آغاز  را  ايرلند  جمهوري  به  خود  سفر  شرايطي  در  انگليس  ملكه  دوم  اليزابت 
تدابير شديد امنيتي براي اين سفر به اجرا در آمده است.

مقامات جمهوري ايرلند ساعاتي پيش از آغاز رسمي سفر ملكه انگليس از خنثي  سازي 
يك بمب در آن كشور خبر دادند. 

گروههاي مخالف سفر ملكه انگليس به ايرلند اعالم كرده اند ، درحاليكه هنوز بخشي 
از ايرلند همچنان از اين كشور جداست، دولت ايرلند نبايد از سفر اليزابت دوم استقبال 

مي  كرد.
مردم ايرلند با برگزاري تظاهراتي به سفر ملكه انگليس به كشورشان اعتراض كردند .

جمهوري ايرلند حدود هشت هزار نيروي پليس و دو هزار نيروي ارتش را براي تامين 
امنيت سفر ملكه انگليس به حال آماده باش در آورده است . 

به گزارش بي بي سي، دو كشور همسايه اميدوارند كه اين سفر 4 روزه كه به دعوت 
مري مك آليس، رئيس جمهور ايرلند انجام مي گيرد، به بيش از يك قرن سردي روابط 
دو كشور و خصومت و دل آزردگي مردم ايرلند از رفتار حكومت استعماري انگليس 
طرفدار  جمهوريخواهان  ولي،  دهد.  پايان  گذشته  قرون  در  جزيره  آن  بومي  مردم  با 

يكپارچگي دو ايرلند به اين سفر اعتراض داشته و... 

قابل توجه خوانندگان هفته نامه پرشين
لطفا برنامه هاى فرهنگى و اجتماعى خود را  از طريق ايميل يا فكس به 

هفته نامه پرشين جهت اطالع رسانى ارسال فرمائيد.
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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين

در هفته هاى جارى گراميداشت مفاخر و بزرگمردانى از ايران زمين را پشت سر نهاديم. 
ادب  و  فرهنگ  علم،  سرزندگى  و  رشد  در  بسزايى  نقش  و  تاثير  كدام  هر  كه  مشاهيرى 
ايران زمين داشته اند. نخست مراسم بزرگداشت حماسه سراى پرآوازه ى ايرانى، حكيم 
شاعر  اين  از  تجليل  منظور  به  تنها  نه  مراسمى  چنين  برگزارى  بود.  فردوسى  ابوالقاسم 
از  فقط  نه  فردوسى  حكيم  كه  است  مهم  اين  يادآورى  و  نهادن  ارج  نوعى  به  بلكه  نامى؛ 

افتخارات ايران زمين؛ بلكه از افتخارات جهانى است. 
با وجود گذشت بيش از هزار سال، همچنان خواندن داستان هاى اسطوره اى و باستانى 
از ايران زمين در تنها شاهكار ارزشمند او يعنى شاهنامه؛ از شيرينى و دلچسبى خاصى 
برخوردار است. به جرات مى توان گفت حماسه سرايى همچون فردوسى نبوده و تكرار 
نخواهد شد. او به درستى مى دانست كه با زنده نگاه داشتن زبان يك ملت، در حقيقت به آن 
ملت زندگى و جاودانگى خواهد بخشيد. اما امرى كه در اين مجال كوتاه بايد به آن پرداخت، 
اين كه با وجود تمامى اين افتخارها به چنين بزرگمردى در عرصه ادب و شعر كه توانست 
به راستى زبان پارسى را احيا نمايد؛ ما چگونه مى توانيم به او اَداى دِين كرده باشيم؟ 
شاهنامه  اى  اسطوره  ابيات  و  محتوا  با  را  مان  فرزندان  و  جديد  نسل  ايم  توانسته  چقدر 
آشنا سازيم؟ آيا توانسته ايم، اين ميراث گرانبها را به نسل پس از خود انتقال داده و اين 
گنجينه ى بى نظير را به دستان آنها بسپاريم؟ آيا هر يك از ما مى توانيم پاسخگوى اين 
بيت سروده ى فردوسى بزرگوار باشيم كه گفته است: بسى رنج بردم در اين سال سى / 

عجم زنده كردم بدين پارسى

حكيم عمر خيام نيز يكى ديگر از مفاخر عرصه نجوم، رياضيات و فيلسوفى انديشمند از 
ايران زمين است. به راستى تالش هاى بى وقفه او در علم ستاره شناسى و نجوم بود كه 
زمينه ساز شكل گيرى تقويم امروز ايرانى شد. او همچنين اشعارى را در قالب رباعى كه 
حاوى معانى فلسفى عميقى است، سروده است. بزرگداشت اين دو بزرگمرد و فخر ايرانيان 

را به همه مخاطبان و پارسى زبانان تبريك مى گوئيم.    
سردبير

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
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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

سرآغاز

 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
 07811000455
02071935592

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در 

انگلستان
و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما
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پس از برنده شدن در دادگاه تجديدنظر

فرمانده ايراني پليس لندن از 
زندان آزاد شد

'علي ديزايي' از فرماندهان ايراني االصل پليس متروپليتن لندن كه پس از حكم دادگاه تجديدنظر از زندان 
آزاد شد، در مصاحبه با خبرنگاران تاكيد كرد كه با ايمان به خدا و اطمينان از بي گناهي خود سختي هاي 

زندان را پشت سرگذاشتم.

ديزايي كه حدود يك سال و نيم پيش به چهار سال زندان محكوم شده بود، در دادگاه تجديدنظر لندن برنده 
شد و قاضي دادگاه تجديدنظر پس از چند جلسه و شنيدن استدالل هاي وي و وكاليش، حكم به توقف 

محكوميت آقاي ديزايي داد. 
اين افسر ايراني االصل پليس لندن كه تا سال 2009 فرمانده كل پليس غرب لندن بود با شكايت فردي به نام 
'وائد البغدادي' به بدرفتاري و سوء استفاده از قدرت و نيز جلوگيري از اجراي عدالت متهم شد و در اوايل 

سال گذشته ميالدي به چهار سال زندان محكوم گرديد. 
علي ديزايي همواره اتهامات مطرح شده عليه خود را رد كرده و تاكيد نموده بود كه اين اتهامات به دليل 

مبارزات مستمر وي عليه نژاد پرستي در پليس انگليس، ساخته و پرداخته شده است. 
وي عصر دوشنبه و پس از آزادي از زندان گفت: خوشحالم كه امروز در حالي زندان را ترك كردم كه 

حيثيت و اعتبارم لطمه اي نديده است. 
وي گفت: من مصمم هستم تا نام خود را از همه اتهامات مطرح شده پاك كنم و دوباره به فعاليت خود به 

عنوان افسر پليس ادامه دهم تا مانند افسران ديگر رسما بازنشسته شوم. 
زنداني  مجرمان  حمله  هدف  بار  چند  حتي  و  بود  جهنم  همانند  من  براي  زندان  اظهارداشت:  ديزايي  آقاي 

قرارگرفتم ولي با ايمان به خدا و اطمينان از بي گناهي ام، اين سختي ها را پشت سرگذاشتم. 
وي افزود: از همان ابتداي مطرح شدن اين پرونده بسياري از مردم جامعه به دليل سوابق فعاليت هاي من 
كامال متوجه بودند كه من بي گناه هستم و همين نگاه به من دلگرمي و اميدواري مي داد تا براي پاك كردن 

اتهامات مطرح شده عليه خود تالش كنم. 
'وائد  كه  دادند  نشان  مستند  مدارك  با  لندن،  تجديدنظر  دادگاه  به  خود  شكايت  در  ديزايي  آقاي  وكالي 
البغدادي' شاكي پرونده آقاي ديزايي فردي كالهبردار و دروغگو است كه دهها هزار پوند نيز از سازمان 

هاي دولتي انگليس تحت عنوان مستمري و كمك هزينه نگهداري از پدر پيرش كالهبرداري كرده است. 
در جلسه امروز دادگاه تجديدنظر مداركي ارائه شد كه نشان مي داد آقاي البغدادي در واقع فردي متولد 

ايران است كه در جلسه دادگاه نيز شهادت دروغ عليه آقاي ديزايي داده است. 
همچنين پدر وي سال ها قبل مرده بود ولي وي باز هم مستمري و كمك هزينه دولتي به نام او دريافت 

مي كرد. 
البغدادي پس از پيگيري هاي وكالي آقاي ديزايي حدود دو ماه پيش نيز توسط پليس بازداشت شد كه بعدا 

به قيد وثيقه آزاد گرديد تا در آينده محاكمه شود. 
برخي رسانه هاي انگليس سال گذشته و پس از محكوميت آقاي ديزايي، نوشته بودند: علي ديزايي با 25 
سال سابقه خدمت در پليس انگليس يكي از منتقدان سرسخت پليس به دليل مسايل نژادپرستانه بود و براي 

از بين بردن تبعيضات نژادي در پليس اقدامات فراواني انجام داد. 
وي مدتها رييس اتحاديه پليس هاي رنگين پوست انگليس بود و براي احقاق حقوق برابر براي آنها تالش 

مي كرد. 
علي ديزايي در اوايل دهه 2000 نيز با يك پرونده قضايي كه در واقع شاكي آن مقامات پليس متروپليتن 
لندن بودند مواجه شد ولي پس از يك روند طوالني و به رغم صرف هزينه هاي فراوان براي محكوميت 
آقاي ديزايي، در نهايت وي تبرئه شد و مقامات پليس مجبور شدند رسما عذرخواهي كنند و حتي به وي 

غرامت بپردازند. 
به گفته منابع آگاه، از همان زمان برخي مقامات پليس به دنبال بهانه اي براي انتقام گرفتن از علي ديزايي 
بودند تا در نهايت به دليل درگيري وي با 'وائد البغدادي' در يكي از رستوران هاي لندن، پرونده اي عليه وي 
تشكيل شد كه سرانجام اين پرونده در اوايل سال 2010 به محكوميت چهار ساله آقاي ديزايي منجر گرديد. 
دادگاه تجديدنظر لندن امروز پس از شكستن حكم محكوميت علي ديزايي، دستور داد كه دادگاه ديگري در 

آينده براي رسيدگي به اين پرونده تشكيل شود. 

برنامه هاى فرهنگى و هنرى ايرانيان لندن
و  ايران  موسيقى  بزرگ  استادان  از  آثارى  اجراى  با    EURASIAبزرگ اركستر 
 Church of جهان به رهبرى فرنوش بهزاد با صداى نويد و ميرا شنبه 21 مى در

St Mary The Virgin برگزار مى شود.

با حضور جمعى از عالقمندان به سينما، بهمن مقصود لو شش فيلم كوتاه ايرانى 
ساخته ى داخل و خارج ايران را كه در " جشنواره هاى سينماى جهان " برنده ى 
جايزه شده اند؛ را معرفى مى كند. اين برنامه در تاريخ جمعه 20 مى  و از ساعت 7 

عصر در سالن كتابخانه مركزى شهردارى كنزينگتون برگزار خواهد شد.

سخنرانى  با  مراسمى  زن،  مقام  بزرگداشت  روز  مناسبت  به  لندن  توحيد  كانون 
دكتر فهيمه مخبر دزفولى؛ روز شنبه 21 مى و در ساعت 7 عصر برگزار مى كند. 
مراجعه  مربوطه  سايت  وب  به  توانند  مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 
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خود  سفر  شرايطي  در  انگليس  ملكه  دوم  اليزابت 
شديد  تدابير  كه  كرد  آغاز  را  ايرلند  جمهوري  به 

امنيتي براي اين سفر به اجرا در آمده است.
آغاز  از  پيش  ساعاتي  ايرلند  جمهوري  مقامات 
رسمي سفر ملكه انگليس از خنثي  سازي يك بمب 

در آن كشور خبر دادند. 
گروههاي مخالف سفر ملكه انگليس به ايرلند اعالم 
كرده اند ، درحاليكه هنوز بخشي از ايرلند همچنان 
سفر  از  نبايد  ايرلند  دولت  جداست،  كشور  اين  از 

اليزابت دوم استقبال مي  كرد.
ملكه  سفر  به  تظاهراتي  برگزاري  با  ايرلند  مردم 

انگليس به كشورشان اعتراض كردند .
جمهوري ايرلند حدود هشت هزار نيروي پليس و 
سفر  امنيت  تامين  براي  را  ارتش  نيروي  هزار  دو 
ملكه انگليس به حال آماده باش در آورده است . 

به گزارش بي بي سي، دو كشور همسايه اميدوارند 
كه اين سفر 4 روزه كه به دعوت مري مك آليس، 
رئيس جمهور ايرلند انجام مي گيرد، به بيش از يك 
دل  و  خصومت  و  كشور  دو  روابط  سردي  قرن 
آزردگي مردم ايرلند از رفتار حكومت استعماري 
انگليس با مردم بومي آن جزيره در قرون گذشته 
پايان دهد. ولي، جمهوريخواهان طرفدار يكپارچگي 
دو ايرلند به اين سفر اعتراض داشته و خواستار 

لغو آن شده اند.
در متن بيانيه كاخ رياست جمهوري ايرلند درباره 
كه  است  شده  اميدواري  ابراز  رسمي،  سفر  اين 
بهبود  جهت  در  ديگري  گام  انگليس  ملكه  ديدار 
اي  اشاره  باشد؛  كشور  دو  بين  حسنه  روابط 
غيرمستقيم به كدورت تاريخي بين دوبلين و لندن 
كشور  دو  رسمي  روابط  از  سالهاست  گرچه  كه 
مردم  تاريخي  ملي-  فرهنگ  در  ولي  شده،  پاك 

ايرلند همچنان زنده نگاهداشته شده است.

احياي ارتباط پس از يك قرن
سفر 4 روزه ملكه انگليس به دعوت خانم مري مك 

آليس، رئيس جمهور ايرلند انجام مي گيرد
مقام  از  ايرلند  جمهوري  رئيس  دعوت  اهميت 
بهتر  زماني  دوبلين  به  سفر  براي  انگليس  سلطنت 
آشكار مي شود كه بدانيم جورج پنجم، پدر بزرگ 
يك  كه  بود  انگليس  پادشاه  آخرين  اليزابت،  ملكه 

قرن پيش، در سال 1911 به ايرلند سفر كرد.
بر  انگليس  امپراتوري  استعمار  دوران  تاريخ 
فاصله  وجود  با  بحار"  "ماوراء  هاي  سرزمين 
نو،  قارة  و  آفريقا  آسيا،  در  آنها  جغرافيايي  دور 
و  بحث  موضوع  جديد  قرن  در  هنوز  جهاتي  به 
پژوهش و داوري است؛ بطور مثال، دولت انگليس 
اسناد  شد  مجبور  كنيا  دولت  فشار  زير  اخيرأ 
محرمانه مربوط به دوران استعمار بر اين كشور 

آفريقايي را منتشر كند.
استقالل  شكنجه  اتهام  به  انگليس  از  كنيا  شكايت 

در  استعماري  حكومت  مقامات  توسط  كنيا  طلبان 
نيمه اول قرن بيستم باز مي گردد.

جزيره  بر  انگليس  استعمار  هاي  سال  تجربه  ولي 
مبارزه  از  قرن  يك  گذشت  وجود  با  آن،  همسايه 
مسلحانه اي كه به تأسيس جمهوري ايرلند منجر 

شد، طوالني، دردناك و غير قابل انكار است.

خاطرات تلخ
در  ايرلند  جزيره  به  انگلستان  ارتش  اوليه  يورش 

هنري  سلطنت  دوران  در  ميالدي،  سيزدهم  قرن 
دوم آغاز شد؛ دراسناد تاريخي مربوط به آن زمان 
پيداست كه حكومت انگلستان مردم بومي ايرلند را 
به  دليل،  همين  به  است.  كرده  مي  تلقي  "وحشي" 
از  كشاورزي  زمين  مالكيت  حق  پادشاه  دستور 

صاحبان بومي آن سلب شد.
در قرن شانزدهم، در دوران سلطنت اليزابت اول، 
تصرف  به  ايرلند  مذهب  كاتوليك  جزيره  تمامي 
با  خصومت  زمان  درآن  چون  و  درآمد  انگليس 
ايرلندي ها بيشتر به دليل پايداري آنها براي حفظ 
پروتستان  استعماري  قدرت  درمقابل  مذهبشان 
كردن"  "پروتستان  طرح  لندن  بود،  انگليس  مذهب 
و  اسكاتلند  در  كشاورزان  ترغيب"   " با  را  ايرلند 

انگلستان به كوچ كردن به ايرلند آغاز كرد.
اين اميد وجود دارد كه سفر ملكه به بيش از يك 
دل  و  خصومت  و  كشور  دو  روابط  سردي  قرن 
آزردگي مردم ايرلند از رفتار حكومت استعماري 
انگليس با مردم بومي آن جزيره در قرون گذشته 
پايان دهد ترفند جيمز اول، جانشين اليزابت، براي 
"هديه"  ها،  پروتستان  دادن  كوچ  طرح  موفقيت 
به  ايرلند  شمال  حاصلخيز  هاي  زمين  كردن 

"طرفدارانش" در اسكاتلند بود.
هاي  زورگويي  مقابل  در  بومي  مردم  مقاومت 
حكمرانان انگليسي آنچنان لندن را مستأصل كرد 
ايجاد  برنامه   (1845) نوزدهم  قرن  اواسط  در  كه 
يك قحطي ساختگي را با ممنوعيت توليد بسياري 
اجرا  به  ايرلندي  كشاورزان  توسط  غذايي  مواد 

گذاشت.
تخمين زده شده است كه در اثر اين قحطي تحميلي 
كه شش سال به درازا كشيد، دست كم نيم ميليون و 
احتماآل حدود يك ميليون ايرلندي از گرسنگي جان 
باختند. اين واقعه زخم آنچنان عميقي در روابط دو 
ملت همسايه ايجاد كرد كه براي بسياري از مردم 
اغلب كاتوليك مذهب ايرلند فراموش ناشدني است.

كشاورزان  كوچ  كه  نيست  ترديد  همچنين، 
خصومتي  زيربناي  سنگ  ايرلند،  به  پروتستان 
به  بيستم،  قرن  دوم  نيمه  در  بعد،  قرن   3 كه  شد 
مدت 30 سال استان ايرلند شمالي را در يك جنگ 
داخلي سياسي- مذهبي فرو برد؛ جنگي كه نهايتأ 
و  ترغيب  و  ايرلند  جمهوري  انگليس،  همكاري  با 
موافقت  قالب  در  آمريكا،  متحده  اياالت  مساعدت 
نامه "جمعه نيك" در سال هاي پاياني قرن گذشته 

به پايان رسيد.

جمهوري خواهي و استقالل
ايرلند،  استقالل  براي  مبارزه  هاي  جرقه  نخستين 
اعتراضي  حركتي  در  ميالدي   1916 سال  در 

موسوم به "قيام عيد پاك" پديدار شد.
كه  ايرلند"  جمهوريخواه  "ارتش  بعد،  سال  سه 
بنام  طلبان،  استقالل  سياسي  نهاد  مسلح  شاخه 
"شين فين" بود، مبارزه مسلحانه جمهوريخواهان 
عليه حكومت استعماري انگليس را در سال 1919 
مسلح  نيروهاي  واحد  يك  به  زدن  شبيخون  با 

ارتشي آغاز كرد.
در ماه دسامبر سال 1921 به دنبال امضاء "پيمان 
انگليس- ايرلند" و اعالم پايان جنگ استقالل، آتش 

بس برقرار شد.
ولي، پيش از ترك ايرلند، دولت انگليس با استناد 
آلستر  منطقه  مذهب  پروتستان  اقليت  تقاضاي  به 
نظاميان  شبه  مقابل  در  آنها  از  حمايت  براي 
كاتوليك، بخش شمال شرقي جزيره ايرلند را تحت 
متحد  پادشاهي  ضميمه  شمالي  ايرلند  استان  نام 

انگليس كرد.
صريح  مخالفت  با  ايرلند  جزيره  تجزيه 
مسلحانه  مبارزه  و  شد  روبرو  جمهوريخواهان 
به  داخلي"  "جنگ  نام  با  بار  اين  جمهوريخواهان، 
دو  ازهر  سنگين  تلفات  با  چريكي  جنگي  صورت 

طرف براي يكسال ديگر ادامه يافت.
با  همزمان  سال 1922  دسامبر  ماه  در  سرانجام، 
با  انگليس،  ارتش  آزاد"،  "ايرلند  موجوديت  اعالم 
حفظ استان ايرلند شمالي، پادگان خود در دوبلين 
را به "ارتش جمهوري ايرلند" تحويل داد و ديري 
وجود  عرصه  به  پا  ايرلند  جمهوري  كه  نگذشت 

گذاشت.

مسئله ايرلند شمالي
انگليس،  در  عادي  مردم  بسياري  براي  امروزه، 
پديده اي بنام "مسئله ايرلند" بيشتر ياد آور 3 دهه 

ناآرامي است 
انگليس،  در  عادي  مردم  بسياري  براي  امروزه، 
پديده اي به نام "مسئله ايرلند" بيشتر يادآور سه د 
هه ناآرامي و كشتار ناشي از عمليات اغلب پنهاني 
طرفدار  جمهوريخواه  مسلح  چريكي  هاي  گروه 
هاي  پروتستان  و  طرف،  يك  از  ايرلند  يكپارچگي 
كه  است  ديگر  طرف  از  انگليس  با  وحدت  طرفدار 
ايرلند  دراستان  انگليس  ارتش  گسترده  حضور  با 

شمالي جريان داشت.
جمهوريخواهان، استقرار د ه ها هزار سرباز ارتش 
در ايرلند شمالي در طول سه دهه (2000-1970) 
انگليس  ارتش  توسط  ايرلند  خاك  اشغال  ادامه  را 
دانسته و مبارزه اي چريكي را عليه آن آغاز كردند.

تصميم اوليه لندن به "عمليات تروريستي" خواندن 
و  مدت  بدون  بازداشت  و  پنهاني،  عمليات  اين 
محاكمه فعاالن "آر- آي- اي" (ارتش جمهوريخواه 
ايرلند) و وحدت طلبان مسلح، به حل مسئله كمكي 
جمهوريخواه  سري  ارتش  مسلحانه  فعاليت  نكرد. 
در  گذاري  بمب  صورت  به  انگليس،  عليه  ايرلند 
هدف هاي نظامي و اماكن عمومي، در دهه 1980 
از ايرلند شمالي به خاك اصلي انگليس و شهر لندن 
(آي-  مسلحانه  عمليات  خبرسازترين  رسيد.  نيز 
آر- اي) عليه انگليس، توطئه ترور مارگارت تاچر، 
نخست وزير پيشين انگليس و كابينه او بود كه در 
تابستان 1984 با انفجار بمبي در هتل محل اقامت 
اعضاء دولت دركنفرانس ساالنه حزب محافظه كار 
گرفت.  صورت  برايتون  ساحلي  شهر  در  انگليس 
ولي  برد  بدر  سالم  جان  واقعه  آن  از  تاچر  خانم 
به كشته شدن يك وزير و مجروح شدن شماري 

ديگر منجر شد.
و  انگليس  ملكه  براي  بويژه  كه  ديگر،  واقعه 
بمب  بود،  دردناك  ادينبورگ،  دوك  همسرش، 
گذاري (آي- آر- اي) درون يك قايق تفريحي در 
آخرين  باتن،  مونت  لرد  سرنشيني  به  سال 1979 
فرماندار هند پيش ازاستقالل آن كشور، و از اقوام 

خانواده سلطنتي بود كه در اثر آن كشته شد.
آر-  كردن  متالشي  به  كه  تاچر  مارگارت  نهايتأ، 
آي - اي كمر بسته بود، به توصيه مشاوران خود 
جمهوريخواهان  با  محرمانه  مذاكرات  انجام  براي 

ايرلند شمالي موافقت كرد.
سال  باقيمانده  در  فين  شين  با  محرمانه  مذاكرات 
هاي صدارت خانم تاچر و جانشين او، جان ميجر 

هم به نتيجه نرسيد.
حزب  دولت  وزير  نخست  بلر،  توني  سرانجام، 
كارگر با تصميم متهورانه خود به عفو تمام اعضاء 
زنداني گروه هاي جمهوريخواه، اين مذاكرات را با 
 1998 سال  در  نيك"  "جمعه  نامه  موافقت  امضاء 
هاي  گروه  تمام  سند،  اين  در  رساند.  نتيجه  به 
شدند  متعهد  و  پذيرفته  را  سالح  خلع  نظامي  شبه 
راههاي  از  فقط  را  خود  سياسي  هاي  آرمان  كه 

سياسي و گفتگو و تفاهم دنبال كنند.
دولت  اكنون  مزبور،  سند  امضاء  از  پس  سال   12
حزب  بزرگترين  از  ائتالفي  شمالي،  ايرلند  محلي 
و  انگليس  با  وحدت  طرفدار  هاي  پروتستان 
طرفدار  جمهوريخواه  حزب  بزرگترين  فين،  شين 

يكپارچگي دو ايرلند است.

آخرين مانع در راه سفر ملكه
با وجود اهميت تاريخي برقراري صلح بين دشمنان 
مسلح سابق در ايرلند شمالي كه به ترك ارتش از 
اين استان نيز منجر شد، هنوز براي موافقت دولت 
انگليس با سفر رسمي ملكه به جمهوري ايرلند، يك 
از  ماده  دو  كه  داشت  وجود  حقوقي  بزرگ  مانع 

قانون اساسي جمهوري ايرلند بود.
ماده 2 قانون اساسي جمهوري ايرلند، مورخ 1937 
ميالدي، هر فردي را كه در جزيره ايرلند بدنيا آمده 
باشد داراي كليه حقوق شهروندي جمهوري ايرلند 

مي شناخت.
را  ايرلند  جزيره  پكپارچگي  سند،  همين   3 ماده  و 
عمل  جامه  و  دانسته  ايرلند  ملت  مسلم  خواسته 
وظيفه  را  دوستي  و  تفاهم  راه  از  آن  به  پوشاندن 

حكومت مردم جمهوري ايرلند شناخته بود.
سوي  از  تعهدي  چنين  انگليس،  دولت  ديدگاه  از 
داخلي  امور  در  دخالت  منزله  به  ايرلند  جمهوري 

پادشاهي متحد بود.
انگليس  دولت  دو  بين  محرمانه  مذاكرات  طول  در 
شبه  و  سياسي  هاي  گروه  با  ايرلند  جمهوري  و 
جمهوري  دولت  شمالي،  ايرلند  در  فعال  نظامي 
ايرلند پذيرفت تا در ازاء دريافت حق رأي و رايزني 
مربوط  اقتصادي  و  سياسي  تصميمات  كليه  در 
در  مورد بحث  ماده  دو  در متن  ايرلند شمالي،  به 

قانون اساسي خود تجديد نظر كند.
انجام  صورت  اين  به  سال 1999  در  "ترميم"  اين 
ايرلند"  جمهوري  شهروندي  كامل  "حق  كه  گرفت 
و  شد  بدل  ايرلند"  از  بخشي  شهروندي  حق   " به 
جزيره  كردن  يكپارچه  قبال  در  كشور  مسئوليت 
مردم  يكپارچگي  "آرزوي  صورت  به  نيز  ايرلند 
كشور  يك  قالب  "در  بر  تأكيد  و  درآمد  ايرلند" 
واحد" از آن حذف، و به اين ترتيب راه براي سفر 

ملكه انگليس هموار شد.

صداهاي مخالف
و  ميزبان  دولت  دو  هر  هدف  كه  رود  مي  انتظار 
ميهمان در اين سفر تاريخي، پايان دادن هميشگي 
به كدورت هاي باقيمانده بين دو ملت همسايه باشد

جناح  دو  از  بيشتر  رسمي  سفر  اين  با  مخالفت 
طرف  از  آن  آميزترين  تهديد  است؛  شده  شنيده 
با  مخالفت  در  كه  است  بوده  كوچكي  گروهاي 
و  فين  شين  جمهوريخواه  حزب  رهبران  تصميم 
شاخه شبه نظامي آن ( آر- آي- اي) به قبول آتش 
و  كرده  انشعاب  آن  از  انگليس،  با  مذاكره  و  بس 
كردن  يكپارچه  براي  مسلحانه  مبارزه  به  همچنان 

جزيره ايرلند متعهد مانده اند.
بزرگترين اين گروه ها موسوم به "آر- آي - اي 
واقعي" در بيانيه اي خواستار لغو اين سفر شد و 
تهديد كرد كه چنانچه صورت گيرد عليه آن اقدام 

خواهد كرد.
مخالفان ديگر، ايرلندي هاي صلح طلبي هستند كه 
معتقدند پيش از زدودن آخرين آثار كدورت و دل 
آزردگي بين دو ملت، دولت انگليس بايد بابت آنچه 
قرن  چند  طول  در  انگليس  استعماري  حكومت  كه 

در ايرلند اعمال كرد، عذر خواهي كند.

گزارش

 سفر ملكه انگليس به جمهوري ايرلند؛

 احياي ارتباط پس از يك قرن
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در  متحده  اياالت  سابق  نماينده  هيل  كريستوفر 
امور آسيا شرقى كه در عراق هم عنوان سفير را 
در اختيار داشت و همگان او را با عنوان ديپلماتى 
مطيع و نه چندان فصيح مى شناسند يك بار در 
مطلبى نوشت:" اين باور كه ديكتاتورى ادعا كند 
مى تواند با ادعاى استقالل ارضى مردمان خود 
را مورد آزار و اذيت قرار دهد ديگر مدت هاست 
در  ادعا  اين  مقبول."  نه  و  است  پسنديده  نه  كه 
بسيارى از موارد درست است مگر در مواردى 
شبه  اين  در  كنيد.  زندگى  بحرين  در  شما  كه 
جزيره كوچك كه سنى ها زمام امور را در آن در 
اختيار دارند، آل خليفه بر اكثريت شيعه حكمرانى 
جريان  با  مبارزه  براى  خاندان  اين  كند.  مى 
صادر  اعدام  احكام  خواهى  دموكراسى  هاى 
البته  و  كرده  بازداشت  را  معترضان   ، كند  مى 
نجات مى  مرگ  از  را  مجروحان  كه  با پزشكانى 
دهند برخورد مى كند. آل خليفه براى آل سعود 
آنها  نيروهاى  و  فرستاده  رسمى  دعوتنامه  هم 
را به منامه دعوت مى كند. همين آقايان مساجد 
مى  ادعا  و  كنند  مى  ويران  را  شيعيان  به  متعلق 
كنند كه تفكر حمله به برج هاى دوقلوى آمريكا در 
يازدهم سپتامبر از اين مساجد برخواسته است. 
با اين همه شما فراموش نكرده ايد كه اكثر حمله 
كنندگان به برج هاى دوقلو در يازدهم سپتامبر را 

عربستانى ها تشكيل مى دادند.

ما در برابر اين جنايت ها چه مى كنيم؟ سكوت. 
در  سكوت  المللى.  بين  هاى  رسانه  در  سكوت 
رسانه هاى اروپايى و سكوت از جانب كاخ سفيد. 
شرم آور تر از همه سكوت اعراب است كه مى 
دانند نان در كجا چرب تر است و جان در كجا 
ارزان تر. در اين سكوت الجزيره هم سهيم است 
.من در بسيارى از موارد تحليل ها و پوشش هاى 
خبرى الجزيره چه در بخش انگليسى و چه عربى 
را ديده و تحسين كردم اما در خصوص حوادث 
عدم  اين  بود.  آور  شرم  انها  سكوت  بحرين 
پوشش رسانه اى و ناديده گرفتن رسالت خبرى 
اخبار  پوشش  در  آنها  اعتبار  به  كه  بود  چيزى 
كرد.  وارد  خسران  بسيار  تا  بسيار  خاورميانه 
امير قطر كه بسيار دوستش دارم نيازى نداشت 
شبكه تلويزيونى خود را با اين خفقان تحقير كند. 
ما سكوت كرديم چرا كه بحرين يكى از دوستان 
قرص  پا  و  پر  هاى  مشترى  از  يكى  است،  ما 
شيعه  خانم  يك  كه  دارم  ياد  به  ما.  تسليحاتى 
تنها  و  تنها  گفت:اگر  من  به  بحرين  در  معترض 
معترضان  با  و  بيايد  لولو  ميدان  به  وليعهد 
قصر  تا  خود  دوش  بر  را  وى  آنها  كند  صحبت 

خواهند برد.

من به سخنان اين خانم ايمان دارم و آن را باور 
مى كنم. اما امير بحرين نيامد كه نيامد. به جاى 
را  مساجد  مردمى  و  آميز  مسالمت  حركت  اين 
تاثير  تحت  شيعيان  كه  كرد  ادعا  و  كرد  خراب 
هم  اثبات  به  هرگز  ادعا  اين  هستند.  ها  ايرانى 

نرسيد و البته كارى هم از پيش نبرد.

باراك اوباما هم داليل خاص خود را براى سكوت 
دارد. بحرين ميزبان پنجمين ناو امريكايى است 
اين  از  كه  ندارند  اى  عالقه  اندك  ها  آمريكايى  و 
واشنگتن  اين  بر  عالوه  شوند.  خارج  آرام  بندر 
سوداى مخالفت با تهران در منامه را هم در سر 
دارد . بنابراين نمى توانيد انتظار داشته باشيد كه 
كشتارها  از  كه  همانگونه  كلينتون  هيالرى  خانم 
در سوريه انتقاد مى كند آل خليفه را هم به باد 

انتقاد بگيرد.
گيرى  موضع  اين  دليل  كه  اينجاست  سوال  اما 
احترامى  قابل  هاى  آدم  هم  آنها  چيست؟  دوگانه 
هستند و متوجه مى شوند كه انتقاد با نيت خوب 
دانشجويان  حتى  كرديم.  سكوت  ما  اما  چيست. 
لندن  در  دانشگاه  هاى  كالس  سر  از  را  بحرينى 
بيرون كشيديم تنها و تنها به اين دليل كه مقابل 
زده  اعتراض  به  دست  لندن  در  بحرين  سفارت 
بودند. ديويد كامرون و همراهش در دولت آقاى 
كلگ سكوت اختيار كردند و بايد بگويم كه: شرم 

بر شما.

بحرين هيچ گاه به عنوان دوست غربى ها مطرح 
هرگاه  پيش  سال  بيست  از  بيش  است.  نبوده 
فردى بر عليه خاندان سلطنتى دست به اعتراض 
هم  امنيتى  مراكز  رئيس  شد.  مى  شكنجه  زد  مى 
مردى انگليسى بود كه درس شكنجه را در ارتش 
را  افراد  اين  نام  كه  زمانى   . بود  آموخته  اردن 
من  از  كاريكاتورى  الخليج  روزنامه  كردم  افشا 
كشيد كه در آن من شبيه سگى هار نقاشى شده 

پس  شوند  كشته  بايد  هم  هار  هاى  سگ  بودم. 
اين كاريكاتور براى خنده نبود در حقيقت تهديدى 

تمام عيار بود.

كلگ  و  كامرون   ، كلينتون  هيالرى  اوباما،  باراك 
سكوت اختيار كرده اند و اين در حالى است كه 
گذارند  نمى  كه  دليل  اين  به  تنها  شيعه  پزشكان 
مى  قرار  تعقيب  تحت  دهند،  جان  بيمارانشان 
ها  مريض  كه  بودم  بيمارستان  در  من  گيرند. 
العمل  عكس  كردند.  مى  منتقل  اورژانس  به  را 
تا  بود.  وحشت  و  ترس  از  اى  آميخته  پزشكان 
جمعيت  تعداد  اين  كسى  كه  بودند  نديده  حال  به 
پزشكان  اين  حاال  دهد.  قرار  هدف  نزديك  از  را 
بيمارستان  تخت  از  آنها  هاى  مريض  و  دستگير 
رخ  دمشق  در  اتفاق  همين  اگر  شوند.  مى  ربوده 
مى داد چه صداهايى كه از لندن و واشنگتن به 
نشانه اعتراض بلند بود. چهار مرد به اتهام كشتن 
دو نيروى امنيتى بحرينى به اعدام محكوم شدند.
دادگاهى نظامى برگزار شد و آنها را محكوم كرد.

مى  شما  به  كجاست؟  ماجرا  آزاردهنده  قسمت 
گويم. هيچ ربطى به بحرين و ال خليفه ندارد. همه 
چيز در ترس ما از عربستان سعودى ريشه دارد 
مساله  اين  نفت.  اسم  به  سياه  ثروتى  در  البته  و 
كامال با انكار عامالن حادثه يازدهم سپتامبر در 
بلند  عربستان  قلب  از  كه  مردانى   ، است  ارتباط 
شدند. اين مساله در تالش ما براى ناديده گرفتن 
حمايت عربستان از طالبان و القاعده ريشه دارد 
. راديكاليسم اسالمى از عربستانى آمده است كه 
مقام  يك  با  بار  يك  ست.  طبيعى  يد  قطع  آن  در 
بحرينى صحبت مى كردم و از وى سوال كردم 
شيعه  اكثريت  از  تواند  نمى  وزير  نخست  :چرا 
باشد؟ وى در پاسخ گفت:" عربستان هيچ گاه اين 

اجازه را نخواهد داد. 
بله مشكل از عربستان است رفقا.

بله مشكل از عربستان 
است رفقا.

رابرت فيسك
اينديپندنت 14 مى / ترجمه: سارا معصومى
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بوفه 6.50 پوند از سه شنبه تا يكشنبه از 12:30 ظهر تا 16:30 عصر

آقاى آرنولد شما هم!؟
در حاليكه اخيرا خبر جدايى فرماندار سابق ايالت كاليفرنياى آمريكا 
از همسرش رسانه اى شده است، شوارتزنگر از خيانت 10 سال پيش 

خود به همسرش پرده برداشت.
مى رسد  نظر  به  ظاهرا   ،" "راشاتودى  تلويزيونى  شبكه  گزارش  به 
اخبارى كه اخيرا در رابطه با جدايى " آرنولد شوارتزنگر "، فرماندار 
پس از 25 سال زندگى مشترك  سابق كاليفرنيا و "ماريا شرايور " 

شنيده شده است، تا حدى به خاطر خيانت بوده است.

آمريكايى  روزنامه  با  گفت وگو  در  كاليفرنيا  سابق  فرماندار 
"لس آنجلس تايمز " تائيد كرد كه حدود 10 سال پيش، از كارمند سابق 

خانه اش صاحب فرزند شده است.

شوارتزنگر گفت: بعد از كناره گيرى از سمت فرماندارى، با همسرم 
در رابطه با اين موضوع كه بيش از يك دهه گذشته اتفاق افتاده است، 
صحبت كردم. من مى دانم كه سزاوار عصبانيت و نااميدى دوستان 
و خانواده ام هستم. بهانه اى وجود ندارد و من تمام مسئوليت اين 

آسيبى كه رسانده ام را بر عهده مى گيرم.

فرماندار سابف كاليفرنيا ادامه داد: من از ماريا، فرزندان و خانواده 
ام عذرخواهى كرده ام و واقعا متاسف هستم و از رسانه ها خواهش 
مى كنم در اين زمان بسيار دشوار، به همسر و فرزندان من احترام 
بگذارند، چرا كه نه خانواده من، كه خود من سزاوار توجه و انتقاد 

شما هستم.
منتشر  حالى  در  همسرش  به  كاليفرنيا  سابق  فرماندار  خيانت  خبر 
مى شود كه به منظور محافظت از حريم خصوصى اين كارمند خانگى 
و فرزندش، نامى از آنها برده نشده است، اما با اين حال اين موضوع 
مشخص است كه آن كارمند خانگى، تا قبل از بازنشستگى به مدت 

20 سال براى اين خانواده كار كرده است.
شوارتزنگر و همسرش "ماريا شرايور "، اخيرا اعالم جدايى كرده اند 
به  دارند  نظر  در  آنها  كه  كرد  مشخص  زوج  اين  مشترك  بيانيه  و 

خاطر آينده فرزندانشان، به همكارى با يكديگر ادامه دهند.

اين زوج چهار فرزند به نام هاى "كاترين " 21 ساله، "كريستينا " 19 
ساله، "پاتريك " 17 ساله و "كريستوفر " 13 ساله دارند.

تحريم بشار اسد 

وزراى خارجه آمريكا و اتحاديه اروپا اعالم كردند در صورتى كه 
حكومت سوريه رويكرد خود در سركوب معترضان را تغيير ندهد 

به زودى اقدامات تازه اى عليه دمشق انجام خواهند داد.

به گزارش خبرگزارى فرانسه، هيالرى كلينتون، وزير امور خارجه 
سركوب  مسئول  را  سوريه  جمهور  رئيس  اسد"  "بشار  آمريكا 

خشونت بار معترضان دانست.
اين در حالى است كه از آغاز سركوب اعتراضها در سوريه تاكنون 
اين  مقامهاى  و  حكومت  عليه  تحريمهايى  آمريكا  و  اروپا  اتحاديه 
كشور اعمال كرده  اند، ولى در اين تحريمها نامى از بشار اسد نبوده 

است.
 

هيالرى كلينتون كه در يك كنفرانس خبرى به همراه كاترين اشتون، 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا صحبت مى كرد، گفت: بشار 
اما  گويد،  مى   سخن  اصالحات  از  سوريه،  جمهور  رييس  اسد، 

سركوبهاى شديد، نيات واقعى او را نشان مى دهند.
  

وزير امور خارجه آمريكا همچنين گفت: در روز هاى آينده گام هاى 
بيشترى (در زمينه اقدام عليه حكومت سوريه) بر خواهيم داشت.

 
در همين زمينه، كاترين اشتون نيز به مقام هاى سوريه هشدار داد 
است  قرار  اگر  و  است  "اضطرارى"  سوريه  در  كنونى  شرايط  كه 

تغييرى در اين كشور صورت بگيرد زمان آن هم اكنون است.
 

كاترين اشتون گفت: مى دانيم كه وضعيت بسيار حساسى است و 
در شرايطى قرار داريم كه نياز است همه گزينه ها را بررسى كنيم. 

اقداماتى در ساعات و روز هاى آينده انجام خواهد شد.
 

هاى  مقام  به  سفيد،  كاخ  سخنگوى  كارنى"  "جى  زمينه  همين  در 
سوريه هشدار داد كه زمان براى اجتناب از تحريمهاى تازه در حال 

تمام شدن است.
 

يك ديپلمات اروپايى نيز به رويترز گفت: احتمال تحريم بشار اسد 
به دليل نقض حقوق بشر افزايش يافته است. او در مسير درستى 
حركت نمى كند، به همين دليل احتمال تحريم او خيلى بيشتر شده 

است.
 

در همين حال، ديپلمات هاى اروپايى مى گويند، سفراى كشورهاى 
عضو اتحاديه اروپا ديروز سه شنبه در خصوص تحريم بشار اسد 
نشست  به  خصوص  اين  در  گيرى  تصميم  ولى  اند،  كرده  مذاكره 

هفته آينده وزيران امور خارجه اين اتحاديه موكول شده است.
 

اتحاديه  عضو  كشورهاى  سفراى  فرانسه،  خبرگزارى  گزارش  به 
اروپا روز سه  شنبه در خصوص اضافه كردن بشار اسد به فهرست 
افراد  اين  كردند.  گفتگو  تحريم  مورد  سورى  مقامات  نفره  سيزده 
تحريم  مورد  سورى  معترضان  سركوب  در  داشتن  دست  اتهام  با 

اتحاديه اروپا قرار گرفتند.
 

يك ديپلمات اروپايى به خبرگزارى فرانسه گفته است، مذاكرات در 
حال ادامه است و تصميم دراين خصوص در دستور نشست آتى 
قرار  بروكسل  در  دوشنبه  روز  در  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزيران 

گرفته است
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تاثير  معتقدند  تحليلگران  اگرچه 
وضعيت  بر  خان  استراس  دستگيري 
نيست  بلندمدت  چندان  مالي  بازارهاي 
عميق  تحوالتي  مي رسد  نظر  به  اما 
حال  در  جهان  اقتصاد  صحنه  در 
خبرگزاري  گذشته  روز  هستند.  وقوع 
بلومبرگ از كاهش تقاضاي جهان براي 
اوراق  جمله  از  آمريكا  مالي  دارايي هاي 
مارس  ماه  در  دولتي  بلند مدت  قرضه 

خبر داد

جهان  مالي  بازارهاي  وضعيت  اخير  روزهاي  در 
همچنان  نيز  خام  مواد  قيمت  است.  نبوده  مطلوب 
در حال كاهش است. روز گذشته در كنار عواملي 
جهان  اقتصاد  بر  منفي  تاثير  پيش  ماه  چند  از  كه 
داشته اند، دستگيري و محاكمه دومينيك استراس 
شد  سبب  نيز  پول  بين المللي  صندوق  مدير  خان 
در  دولتي  بدهي هاي  بحران  تشديد  از  نگراني ها 
ارزش  كاهش  با  نتيجه  در  يابد.  افزايش  اروپا 
مواد  قيمت  جهان،  معتبر  ارزهاي  برابر  در  يورو 
تمام  در  نيز  مالي  شاخص هاي  يافت.  كاهش  خام 
بازارهاي بزرگ جهان كاهش يافتند. قرار بود اين 
وزراي  و  خان  استراس  حضور  با  جلساتي  هفته 
دارايي كشورهاي اروپايي برگزار شود تا در آن 
اكنون  شود.  بررسي  پرتغال  و  يونان  وضعيت 
بحران  حل  روند  افق  آمده،  پيش  وضعيت  اين  كه 
مالي يونان مبهم شده است. يونان كه سال گذشته 
صندوق  يورويي  ميليارد   110 وام  شد  مجبور 
اكنون  بپذيرد  را  اورپا  اتحاديه  و  پول  بين المللي 
مشكل  دچار  آن  اقساط  اولين  بازپرداخت  براي 
شده است. قرار بود وام پرداخت شده به يونان از 

معتقدند  تحليلگران  از  عده اي  شود.  قسط  بندي  نو 
بااليي  تاثير  مذاكرات  اين  در  خان  استراس  غيبت 
حاميان  از  وي  اما  داشت  نخواهد  گفت وگوها  در 
يورو  بلوك  بدهكار  اعضاي  به  مالي  كمك  اصلي 
چنين  نيز  او  جانشين  نيست  معلوم  و  است  بوده 

ديدگاهي داشته باشد. 
اگرچه تحليلگران معتقدند تاثير دستگيري استراس 

بلندمدت  چندان  مالي  بازارهاي  وضعيت  بر  خان 
در  عميق  تحوالتي  مي رسد  نظر  به  اما  نيست 
روز  هستند.  وقوع  حال  در  جهان  اقتصاد  صحنه 
تقاضاي  كاهش  از  بلومبرگ  خبرگزاري  گذشته 

جهان براي دارايي هاي مالي آمريكا از جمله اوراق 
داد.  خبر  مارس  ماه  در  دولتي  مدت  بلند  قرضه 
سرمايه گذاران بيشتر به اوراق قرضه كوتاه مدت 
ميزان  از  نيز  چين  و  مي دهند  نشان  تمايل  دولتي 
كاسته  خود  ذخاير  سبد  در  آمريكا  قرضه  اوراق 
است. در ماه مارس خارجي ها كمتر از ماه فوريه 
اعتماد  آمريكا  مدت  بلند  بهادار  اوراق  به  نسبت 
داشته اند. در ماه مارس چين همچنان بزرگ ترين 
اين كشور 1145  بود.  آمريكا  بهادار  اوراق  مالك 
خود  تملك  در  را  شده  ياد  اوراق  از  دالر  ميليارد 
ماه  به  مربوط  رقم  به  نسبت  رقم  اين  اما  دارد 
كه  ژاپن  البته  است.  كمتر  دالر  11ميليارد  فوريه 
بر  آمريكاست  دولت  قرضه  اوراق  دارنده  دومين 
حجم اين اوراق تحت تملك خود افزوده و آن را 

تحليلگران  است.  رسانده  دالر  ميليارد   907.9 به 
سه  در  آمريكا  اقتصاد  رشد  نرخ  كاهش  معتقدند 
ماه نخست سال جاري از علل اصلي كاهش رغبت 
كشور  اين  بهادار  اوراق  خريد  به  سرمايه گذاران 

آمريكا  اقتصاد  امسال،  نخست  ماه  سه  در  است. 
رقم  از  پايين تر  بسيار  كه  كرد  رشد  درصد   1.8
مربوط به سه ماه پاياني سال 2010 بود. در سه 
يافت  كاهش  دولت  هزينه  تنها  نه  امسال  اول  ماه 
سبب  غذايي  مواد  و  بنزين  قيمت  رفتن  باال  بلكه 
شد مصرف كمتر شود. مصرف 70 درصد توليد 
در  مي دهد.  تشكيل  را  آمريكا  داخلي  ناخالص 
دولتي در چند  اروپا نيز غير از بحران بدهي هاي 
غيرقابل  بانكي  وام هاي  ميزان  يورو،  بلوك  عضو 
بازپرداخت به شدت افزايش يافته است. صندوق 
اين  درباره  خود  جديد  گزارش  در  پول  بين المللي 
وضعيت به دولت هاي اروپايي هشدار داده است. 
در  چين  تجاري  مازاد  افزايش  اينكه  ديگر  نكته 
مبادالت با آمريكا بر شدت تنش هاي ارزي بين دو 
كشور افزوده است. دولت آمريكا بارها از از چين 
سرعت  با  يوان  ارزش  دهد  اجازه  است  خواسته 
ترجيح  چين  مركزي  بانك  اما  كند  رشد  باالتري 
مي دهد از طريق ابزارهاي پولي همچون باال بردن 

نرخ ها بهره تورم را مهار كند. 
همچنين سياست هاي انقباضي دولت چين تاثيرات 
بلند مدت براي رشد اقتصادي اين كشور و جهان 
خواهد داشت. اولويت اول دولت چين مهار تورم 
است اما اين روند تقاضا براي كاالهاي صادراتي 
مي دهد.  كاهش  چين  در  را  جهان  كشورهاي 
سال  در  چين  اقتصادي  رشد  مي شود  پيش بيني 
اين  و  برسد  درصد  تا 9.4  از 9.3  بيش  به   2011
سوي  از  انقباضي  سياست هاي  اتخاذ  به رغم  رقم 
دولت طي 5 سال آينده به بيش از 9 درصد خواهد 
رسيد. چين وارد مرحله اي تازه از رشد اقتصادي 
رشد  ميانگين  مي رسد  نظر  به  و  شده  سريع 
9درصد  از  بيش  آينده  سال   5 تا  چين  اقتصادي 
بيش  نيز  گذشته  سال  چين  اقتصادي  رشد  باشد. 
اكتبر  از  چين  مركزي  بانك  بود.  درصد   10.3 از 
را  بهره بانكي  بار نرخ هاي  چهار  تا كنون  گذشته 

افزايش داده است. 
مجموعه عوامل موجود كه برخي پايدار و برخي 
اقتصاد  ساختار  در  تغييراتي  هستند  مدت  كوتاه 
جهان پديد خواهند آورد. كارشناسان رويدادهاي 
اخير را پس لرزه هاي بحران مالي و ركود اقتصادي 

سال هاي 2008 و 2009 مي دانند. 

قيمت جهاني نفت افزايش يافت 
اندكي  نفت  جهاني  قيمت  دالر  ارزش  كاهش  دنبال  به 
رسيد.به  بشكه  هر  در  دالر   110.54 به  و  يافت  افزايش 
بازارهاي  چهارشنه  روز  معامالت  در  فارس،  گزارش 
جهاني قيمت نفت سبك آمريكا در بازار نيويورك براي 
تحويل در ماه ژوئن با 80 سنت افزايش به 97.71 دالر به 
ازاي هر بشكه رسيد. روز سه شنبه اين نوع نفت با 47 

سنت كاهش قيمت مواجه شده بود. 
سنتي  افزايش 55  با  نيز  شمال  درياي  برنت  نفت  امروز 
روبه رو شد و به بشكه اي 110.54 دالر رسيد. قيمت اين 
 17 گذشته  ماه  چند  در  خود  دالري   127 ركود  از  نفت 
پايان  در  پتروليوم  آمريكايي  موسسه  است.  كمتر  دالر 
آمريكا  استراتژيك  ذخاير  حجم  كرد  اعالم  گذشته  روز 
هفته گذشته 2.7 ميليون بشكه افزايش يافته است و اين 
ميزان بيش از افزايش 500 هزار بشكه اي پيش بيني شده 
توسط تحليلگران پالتز است.در عين حال كاهش ارزش 
چهارشنبه  روز  در  نفت  قيمت  نسبي  افزايش  باعث  دالر 

شده است. 
**********

تازه ترين برآورد از نرخ بيكاري 
سال 89؛ حداقل 9/11 درصد 

حاكي  بيكاري  نرخ  از  رسمي  برآورد  تازه ترين  فارس: 
گذشته  سال  در  شغل  ميليون   1.6 ايجاد  به  رغم  است، 
نرخ  است،  بوده  مهر  مسكن  به  مربوط  آن  كه 500هزار 
بيكاري در سال 89 كاهش نيافته و اين نرخ كمتر از نرخ 
اساس  بر  بود.  نخواهد   88 سال  درصدي   11.9 بيكاري 
كار  بازار  تحوالت  از  مركزي  بانك  كه  جديدي  گزارش 
كاهش  عدم  پيش بيني  داليل  از  يكي  است،  كرده  منتشر 
ايجاد  علي رغم  سال 89  در  دولت  سوي  از  بيكاري  نرخ 
سال هاي  در  دانشجويان  آمار  رشد  شغل،  ميليون   1.6

سال 86  در  تنها  كه  طوري  به  است  شده  اعالم  گذشته 
است.  داشته  درصدي   120 رشد  دانشجويان  آمار 
اول  سه ماهه  در  فعال  جمعيت  بررسي  گزارش،  بنابراين 
سال 1389 مويد افزايش 1.5 درصدي نسبت به ميانگين 
از  فعال  جمعيت  وضعيت  بررسي  مي باشد.   1388 سال 
سال هاي  در  آن  فزاينده   روند  دهنده  نشان   1383 سال 
دو  در  سني  هرم  بررسي  همچنين  مي باشد.  گذشته 
بااليي  سهم  مي دهد  نشان   1390 و   1385 زماني  مقطع 
دارند.  قرار  سال   15 سني 25تا  محدوده  در  جمعيت  از 
بنابراين مي توان افزايش جمعيت فعال را در سال 1390 

انتظار داشت. 

توليد ناخالص داخلي ايران 54 
ميليارد دالر افزايش مي يابد

واحد اطالعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از 
افزايش بيش از 44 ميليارد دالري توليد ناخالص داخلي 
ايران در سال جاري خبر داد. واحد اطالعات اكونوميست 
توليد  كه  كرد  عنوان  خود  آوريل 2011  ماه  گزارش  در 
ناخالص داخلي ايران از 411 ميليارد و 400 ميليون دالر 
در سال گذشته به 465 ميليارد و 400 ميليون دالر در 
افزايش  دالر  ميليارد   54 كه  رسيد  خواهد  جاري  سال 
نشان مي دهد. در سال آينده توليد ناخالص داخلي كشور 
كه  بود  خواهد  دالر  ميليون  و 800  ميليارد  معادل 530 
برخوردار  دالري  ميليون  و 400  ميليارد  افزايش 65  از 
 1392 سال  در  مي رود  انتظار  ايسنا،  گزارش  به  است. 
توليد ناخالص داخلي ايران با افزايش 73 ميليارد و 500 
 300 و  ميليارد   604 به  و  شده  مواجه  دالري  ميليون 
ميليون دالر بالغ شود.به اعتقاد اكونوميست تداوم روند 
ميليون  و 600  ميليارد  رقم 675  ثبت  به  منجر  صعودي 
سال 1393  در  كشور  داخلي  ناخالص  توليد  براي  دالر 

خواهد شد.

ابهام در باره وضعيت كشورهاي بدهكار عضو بلوك يورو 

اقتصاد جهان در آستانه تحوالت بزرگ
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دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
يوان و يورو به جاى دالر

 پايان هژمونى دالر 
در  دالر  هژمونى  جهانى  بانك  اعالم  طبق 
بازارهاى بين المللى پول تا سال 2025 رو به  
و  يوآن  به  را  خود  جاى  و  رفت  خواهد  افول 

يورو خواهد داد.

بانك جهانى در آخرين گزارش خود اعالم كرد 
رقابت  و  اهميت  از  يورو  حاضر  حال  در  كه 
بااليى در بازارهاى جهانى برخوردار است و 

دالر مركزيت خود را از دست داده است.

كه  آنجايى  از  افزايد:  مى  گزاارش  اين 
الملل  بين  عرصة  در  نوظهور  اقتصادهاى 
مى  ايفا  جهانى  اقتصاد  در  اى  فزاينده  نقش 
كنند و در تعامالت مالى جهانى نيز حضورى 
گسترده دارند،بالطبع واحد پول آنها از جمله 
ين چين نيز افزايش خواهد يافت و نمى توان 

اهميت آنها را ناديده گرفت.
به نوشته اين گزارش اين احتمال وجود دارد 
كه سيستم پولى جهانى چندوجهى شده به اين 
معنا كه ساير واحدهاى پولى از جمله يورو و 

ين نيز وارد تعامالت جهانى شوند.

آفرينى  نقش  با  و  سناريو  اين  چهارچوب  در 
ساير پولها،  دالر تا سال 2025 موقعيت خود 
جاى  ترتيب  بدين  و  داد  خواهد  دست  از  را 
خود را به يورو و يا ين خواهد داد.اين مسئله 
پولى  سيستم  در  فرانسه  مهم  اولويت  از  يكى 
جى  گروه  رياست  اكنون  هم  كه  است  جهانى 

20 را بر عهده دارد.

 اكسپرس / 17 مى 2011

رقابت بر سر تصاحب ميز 
مديريت صندوق بين المللي پول 

استراس  كان  دومينيك  جايگزين  چه كسي 
مي شود؟

دومينيك  اخالقي  رسوايي  سبب  به  كه  بحراني 
در  پول،  بين المللي  صندوق  مدير  استراس كان، 
به  است  آمده  پديد  بزرگ  نهاد  اين  اداره  حوزه 
احتمال زياد به نفع آسيا تمام خواهد شد، حتي 
انتخاب  آسيا  از  صندوق  اين  بعدي  مدير  اگر 

نشود
صندوق  مدير  بر  فشارها  آذري نيا:  احسان 

بين المللي براي كناره گيري از اين سمت افزايش يافته است. بحراني كه 
به سبب رسوايي اخالقي دومينيك استراس كان، مدير صندوق بين المللي 
پول، در حوزه اداره اين نهاد بزرگ پديد آمده است به احتمال زياد به 
آسيا  از  صندوق  اين  بعدي  مدير  اگر  حتي  شد،  خواهد  تمام  آسيا  نفع 
انتخاب نشود. حتي قبل از وقوع بحران در مديريت صندوق بين المللي 
پول، بسيار محتمل بود كه نماينده چين در اين نهاد در نهايت به عنوان 

معاون مدير انتخاب شود. 
مديريت  از  استراس كان  اگر  معتقدند  پول  بين المللي  صندوق  مقامات 
اين صندوق كناره گيري كند، آسيا نقش بزرگي در ساختار قدرت اين 
صندوق بر عهده خواهد گرفت زيرا مدير بعدي براي اعتبار روندهاي 

انتخابش به حمايت آسيا نيازمند است. 
اقتصاد آسيا باالترين سرعت رشد را در جهان دارد و اين امر باعث 
پول  بين المللي  صندوق  قدرت  ساختار  در  قاره  اين  نقش  مي شود 
بزرگ تر باشد. ترديدي وجود ندارد كه اروپا تالش خواهد كرد جايگاه 
طريق  از  كار  اين  احتماال  و  كند  حفظ  صندوق  اين  در  را  خود  سنتي 
نامزد كردن وزير خارجه فرانسه براي تصدي سمت مديريت صندوق 
بين المللي پول انجام خواهد شد. البته حتما نامزدهاي ديگري از اروپاي 
شرقي معرفي خواهند شد. رسم بر اين بوده كه جايگاه دوم در صندوق 
بين المللي پول و جايگاه نخست در بانك جهاني به آمريكا تعلق داشته 
در  را  راي  حق  36 درصد  اروپايي  كشورهاي  حاضر  حال  در  باشد. 
كشورهاي  و  آمريكا  سهم  دارند،  اختيار  در  پول  بين المللي  صندوق 

آسيايي نيز به ترتيب 17 و 21 درصد است. 
در نشست هاي متعدد گروه 20 اعضاي اين گروه بر وجود رويه هاي 
كرده اند  تاكيد  بين المللي  نهادهاي  مديران  انتخاب  باز  و  جديد  شفاف، 
اما رهبران گروه 20 هرگز به طور مفصل منظور خود را از اين گونه 

رويه ها مشخص نكرده اند.

جان  يعني  پول  بين المللي  صندوق  دو  شماره  شخص  حاضر  حال  در 
در  كرده  اعالم  او  اما  دارد  بر عهده  را  بزرگ  نهاد  اين  اداره  ليپسكي، 
پايان دوره تصدي اش يعني 31 اگوست سال جاري از اين سمت استعفا 
خواهد داد. سخنگوي وزارت خارجه چين اعالم كرده كه انتخاب مدير 
صندوق بين المللي پول بايد بر مبناي شفافيت، انصاف 
و شايستگي انجام شود. وي توضيح ديگري نداده اما 
بيانيه صادر شده از سوي وزارت خارجه چين نشان 
مي دهد اين كشور به راحتي با برنامه هاي اروپايي ها 

موافقت نخواهد كرد. 
كشورهاي آسيايي در رسيدن به اتفاق نظر بر سر يك 
نامزد واحد اغلب مشكل دارند. نامزدهايي از كره، هند 
و سنگاپور ممكن است از شهرت بين المللي برخوردار 
باشند اما كسب حمايت آسيا را دشوار خواهند يافت 
وجود  آسيايي  كشورهاي  بين  شديدي  رقابت  زيرا 

دارد. 
از سوي ديگر به احتمال بسيار زياد آمريكا و اروپا با انتخاب يك چيني 
ناتواني  كرد.  خواهند  مخالفت  پول  بين المللي  صندوق  مدير  عنوان  به 
آسيايي ها در حمايت از يك نامزد واحد شانس اروپايي ها را در تصدي 

سمت مديريت صندوق بين المللي پول افزايش خواهد داد. 
ارشد  مقام  تركيه،  از  درويس  كمال  مي گويند،  آسيايي  مقامات  برخي 
عهده  بر  را  متحد  ملل  توسعه  برنامه  رياست  كه  جهاني  بانك  سابق 
داشت و اكنون مديريت يك برنامه اقتصادي را در موسسه بروكينز را 
در دست دارد، فردي مناسب براي مديريت صندوق بين المللي پول است 
زيرا چيني ها وي را يك اروپايي نمي دانند، آمريكايي ها وي را يك متحد 
قلمداد مي كنند و اروپايي ها نيز او را فردي اروپايي آسيايي محسوب 
مي كنند اما نقطه ضعف درويس اين است كه تركيه يك بازيگر كوچك 
با  تركيه  دولت  نيست  مشخص  نيز  و  است  جهان  اقتصاد  صحنه  در 
چه جديتي از وي براي تصدي سمت مديريت صندوق بين المللي پول 

حمايت خواهد كرد. 
دارند  نظر  در  تركيه  مقامات  كرد  اعالم  آنكارا  چاپ  حريت  روزنامه 
رياست  نامزد  عنوان  به  را  كشور  اين  دارايي  وزير  شيمشك  محمت 

صندوق بين المللي پول معرفي كنند. 
هنوز مشخص نيست كه آيا دومينيك استراس كان از مديريت صندوق 
ساختار  تغيير  زمان  مي رسد  نظر  به  اما  نه  يا  كرد  خواهد  كناره گيري 
تغيير  اين  در  و  است  رسيده  فرا  بين المللي  مهم  نهاد  اين  در  قدرت 

آسيايي ها سود خواهند برد. 
به  بود  شده  هواپيما  سوار  كه  حالي  در  و  شنبه  روز  كان  استراوس 
اتهام تالش براي برقراري رابطه با خدمتكار هتلي در منهتن نيويورك 
بازداشت شد. استراوس كان با هفت اتهام رو به رو است و ممكن است 

حداكثر به 25 سال زندان محكوم شود.
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اعالم برنده جايزه 
بوكر جهانى با 
جنجال همراه شد

فيليپ راث، تحسين شده ترين نويسنده زنده آمريكايى 
بوكر  جوايز  دوره  چهارمين  برنده  چهارشنبه  روز 

جنجال  داوران  از  يكى  اعتراض  اما  شد،  جهانى 
شديدى به پا كرد.

براى  پورتونى»  «شكايت  كتاب  ساله   78 نويسنده 
دو  جمله  از  خود  رقيب   12 جايزه  اين  به  رسيدن 
هزار   60 جايزه  و  داد  شكست  را  چينى  نويسنده 
خانه  به  را  دالرى)   500 و  هزار   97 (معادل  پوندى 

برد.

جايزه جهانى يا بين المللى بوكر اولين بار سال 2005 
اهدا شد. اين جايزه هر دو سال يك بار به مجموعه 
آثار يك نويسنده اهدا مى شود به شرطى كه آثار به 
زبان انگليسى نوشته شده باشند يا ترجمه انگليسى 

آنها بطور گسترده در دسترس باشد.

راث كه به دليل كمردرد خود نتوانست براى دريافت 
جايزه به سيدنى سفر كند،دريافت اين جايزه را يك 
افتخار بزرگ خواند. اين نويسنده ساكن كانه تيكات 
اين  نويسنده  عنوان  به  من  لذت هاى  از  «يكى  گفت: 
است كه اثرم در سطح بين المللى خوانده شود هرچند 

ترجمه ضرباتى به آنها وارد كند.»
او ادامه داد: «اميدوارم اين جايزه خوانندگان سراسر 
جهان را متوجه من كند، به ويژه آن هايى كه با آثار 
دريافت  از  و  است  بزرگى  افتخار  نيستند.  آشنا  من 

جايزه خرسند هستم.»
آمريكايى  نويسندگان  پرافتخارترين  از  يكى  راث 
آمريكا  در  اقليتى  به  او  شوخ طبعانه  نگاه  و  است 

شهرت بسيارى برايش به ارمغان آورده است.

جنجال؛ داور معترض
درحالى كه ريك گكوسكى، رئيس هيئت داوران 50 
سال فعاليت قلمى راث در قله ادبيات را پاس داشت، 
گفت:«  داورى  امر  در  گكوسكى  همراه  دو  از  يكى 
اين  تا  بكشد  كنار  داورى  هيئت  از  مى دهد  ترجيح 

جايزه به راث برسد.»

و  بريتانيايى  انتشارات  بنيانگذار  كاليل،  كارمن 
روزنامه  با  گفت وگو  در  پرس»  «ويراگو  فمينيستى 
ماجراى  شبيه  راث  به  جايزه  رسيدن  گفت  گاردين 

«لباس امپراتور» است.
او گفت: «من اصال او را نويسنده به حساب نمى آورم. 
اوليه  نامزدهاى  اسامى  اعالم  از  قبل  شفاف  خيلى 

باقى  او  نام  وقتى  ولى  نمى دهم  راى  او  به  من  گفتم 
ماند شگفت زده شدم.»

يك  آثارش  تمام  در  «راث  گفت:  ادامه  در  كاليل 
موضوع را كِش و ادامه مى دهد. انگار روى صورت 

شما نشسته است و نمى گذارد نفس بكشيد.»

 (1969) پورتونى»  «شكايت  راث  آثار  مشهورترين 
جايزه  برنده   ،1997) آمريكايى»  «مرتع  سه گانه  و 
پوليتزر)، «با يك كمونيست ازدواج كردم» (1998) و 

«ننگ بشرى» (2000) هستند.

ملى  كتاب  جايزه  سالگى   26 سن  در  نويسنده  اين 
«خداحافظ  نام  به  اثرش  اولين  براى  را  آمريكا 
با   1995 سال  او  برد.  خانه  به   (1960) كلمبوس» 

«تئاتر َسَبث» اين جايزه را دوباره به دست آورد.

راث همچنين برنده دو جايزه حلقه منتقدان ملى كتاب 
و سه جايزه پن/فاكنر است. او سال 2001 نشان طال 
را از آكادمى هنر و ادب آمريكا براى داستان هايش 
كه  دارد  نام  «كيفر»  او  اثر  جديدترين  كرد.  دريافت 

سال 2010 منتشر شد.
كتاب هاى  دالل  و  نويسنده  خودش  كه  گكوسكى 
ناياب است، گفت: «بيش از نيم قرن است آثار فيليپ 
و  واداشته  فكر  به  داده،  قلقلك  را  نفر  هزاران  راث 
سرگرم كرده اند و هنوز هم بر طرفداران او افزوده 

مى شود.»

او ادامه داد: «تخيل او نه تنها نظر ما نسبت به اقليت 
دوباره  هم  را  داستانگويى  بلكه  است  داده  تغيير  را 
داستان  بلكه  آمريكايى  داستان  فقط  نه  كرده،  زنده 

تمام دنيا را.»
«َمن  معروف تر  جايزه  با  بوكر  بين المللى  جايزه 
بوكر» يا همان بوكر كه ساالنه اهدا مى شود تفاوت 
كشورهاى  از  نويسنده اى  به  بوكر  جايزه  دارد. 
مشترك المنافع بريتانيا و ايرلند اهدا مى شود و جايزه 

به يك كتاب مى رسد نه مجموعه آثار يك نويسنده.
امسال براى اولين بار نام دو نويسنده اهل چين در 
ميان نامزدهاى اين جايزه بود؛ ونگ آن يى كه رمان 
سو  و  دارد  بسيارى  شهرت  او  ابدى»  اندوه  «آواز 
رمان  سه  برافراز:  را  قرمز  «فانوس  نويسنده  تانگ 

كوتاه».
جايزه بوكر بين المللى امسال دچار جنجال ديگر هم 
داستان هاى  بريتانيايى  نويسنده  لوكاره،  جان  شد؛ 
تريلر درخواست كرد اثرش از ميان نامزدها بيرون 

آورده شود چون «براى جايزه ادبى» نمى نويسد.
اسماعيل  به   2005 سال  در  بين المللى  بوكر  جايزه 
از  آچه به  چينوا  به   2007 سال  آلبانى،  از  كادار 
نيجريه و سال 2009 به آليس مونرو از كانادا رسيد.

خبرگزارى فرانسه / 18 مى

فرهنگ

فراخوان دهمين دوره جايزه صادق هدايت منتشر شد
 فراخوان دهمين دوره جايزه ادبى 
صادق هدايت ويژه داستان كوتاه 
منتشر و مهلت ارسال آثار به اين 

جايزه 30 مهرماه اعالم شد.
جديد  دوره   در  شركت  شرايط 
شرح  اين  به  هدايت  جايزه ى 
نويسنده  «هر  است:  شده  اعالم 
كوتاه  داستان  يك  فقط  مى تواند 
منتشرنشده  خود را براى شركت 
داستان  كند.  ارسال  مسابقه  در 
كم تر  كلمه  هزار  از  نبايد  ارسالى 
و از چهار هزار كلمه بيشتر باشد. 
اين  در  كه  همچنين  نويسندگانى 
الزم  مى كنند،  شركت  مسابقه 
است توجه كنند تا تعيين برندگان 
براى  داستان ها  انتخاب  نيز  و 
برگزيده،  آثار  مجموعه   در  چاپ 
در  خود  ارسالى  داستان  درج  از 
سايت هاى  و  نشريات  كتاب ها، 
اينترنتى و يا ارسال براى مسابقه  
خوددارى  ديگرى  داستان نويسى 
كنند، در غير اين صورت، داستان 
شركت  مسابقه  در  فرستاده شده 

داده نمى شود.»

در ادامه  فراخوان نيز عنوان شده است: «ضرورت دارد نويسندگان شماره  تلفن تماس، آدرس كامل 
يا  و  سخن  سايت  يا  پستى  صندوق  به  ارسالى  داستان  همراه  را  خود  ايميل  و  همراه  تلفن  پستى، 
ايميل دفتر هدايت اعالم كنند و در صورت تغيير، مراتب را به دفتر هدايت اطالع دهند. داستان هايى 
داستان  ارسال  سويى،  از  شد.  نخواهند  داده  شركت  مسابقه  در  باشند،  يادشده  اطالعات  فاقد  كه 
چاپ  براى  را  خود  رضايت  انتخاب،  صورت  در  نويسنده  كه  است  معنى  اين  به  مسابقه  اين  براى 
داستان ارسالى در مجموعه  داستان هاى برگزيده اعالم كرده است و دفتر هدايت مجاز به ويرايش 

داستان هاست. همچنين داستان هاى ارسالى مسترد نخواهد شد.»

مستعار  نام  با  يا  و  نويسنده  نام  يا  عنوان  بدون  داستان  داستانك ،  شده  اعالم  فراخوان  اين  در 
نويسنده مطلقا پذيرفته نمى شود.



1111 هفته نامه پرشين جمعه30 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 198
info@persianweekly.co.uk

ادبيات  جونيور  ُونه گات  كورت   
را يك عامل هشدار دهنده و گاه 

خطرناك توصيف مى كند.
نويسندگان  با  گفت وگو  چهار   
بين  علمى تخيلى  ادبيات  برتر 
سال هاى 1987 تا 2001 صورت 
زير  بخش  در  و  است  گرفته 
دليل  جونيور  ونه گات  كورت 
آينده  و  ژانر  اين  به  خود  عالقه 

آن را توضيح مى دهد.
نويسنده   (1922-2007) جونيور  ونه گات  كورت 
آمريكايى بود. آثار او غالبًا تركيبى از طنز سياه و 
مايه هاى علمى تخيلى است كه از ميان آنها «گهواره 
گربه» (1963)، «سالخ خانه شماره پنج» (1969) و 
«صبحانه قهرمانان» (1973) بيشتر مورد ستايش 
قرار گرفته اند. در سال 1999 سيارك 25399 را به 

بزرگداشت او ونه گات ناميدند.

دنياى  در  پيانو»  «نوازنده  نام  به  شما  اثر  اولين 
براى  داستان  اما احساس مى شود  آينده مى گذرد 
همين امروز است، بااين حال اين داستان شما را 
به عنوان نويسنده علمى تخيلى معرفى كرد. بعضى 
معتقد هستند تا شما به اعتبار رسيديد از اين ژانر 
چون  نيست  درست  حرف  اين  اما  آمديد  بيرون 
ژانر  اين  جذابيت  برمى گرديد.  ژانر  اين  به  مدام 
براى شما چيست؟ در آن زندگى نمى كنيد اما مدام 

به آن سرمى زنيد.
ادعا  فقط  مى كنم،  زندگى  آن  در  واقعا  من  خب 
نمى كنم اهل آنجا باشم چون عواقب اجتماعى دارد. 
ما يك جريان اصلى داريم و اين ژانر هم آبراهه اى 
است كنار آن. نويسندگان علمى تخيلى هميشه خيلى 
سريع مى نويسند و كمتر به ظرافت هاى ادبى توجه 
بوده اند  شخصيت پردازى  فكر  به  كمتر  و  كرده اند 

به همين داليل آبراهه است.

عناصر علمى تخيلى چطور وارد «سالخ خانه شماره 
پنج» شدند؟

كارى كامال بدون فكر بود. مثل اسكى كردن، اگر 
بايد  كنيد.  فراموشش  است  بهتر  كنيد  فكر  آن  به 
شانس داشته باشيد و از درونتان چيزى بجوشد. 
مردم  اغلب  باشيد.  داشته  زيادى  وقت  است  بهتر 
كه  است  سخت  خيلى  دليل  همين  به  ندارند.  وقت 
شب ها يا آخرهفته داستان بنويسيد، براى نوشتن 
به تمركز نياز است. خب من نمى دانم چرا اين كار 
را كردم اما به نظر درست مى آمد. تا دلتان بخواهد 
نديده،  خودش  چشم  به  دنيا  كه  كرده ام  كارهايى 
زباله  سطل  حواله  را  آن  نباشد  خوب  ايده اى  اگر 
مى كنم. در «سالخ خانه شماره پنج» بارها و بارها 
از  خيلى  مثل  اگر  «خوبه».  گفت  خودم  با  بارها  و 
اصال  نيست  خوبى  ايده  مى كردم  فكر  منتقدها 

نوشته نمى شد.

َمجى»  «اَجى  مثل  شما  رمان هاى  از  بسيارى 
يك  انگار  است.  آن  شرايط  و  آمريكا  به  كنايه اى 

معلم اجتماعى درون شما وجود دارد.
اميدوارم. يكى از كارهايى كه در «اجى مجى» انجام 
نمادهاى  از  يكى  كه  بود  از «آالمو»  استفاده  دادن 
سفيدپوست  يانكى  گروه  يك  است.  كشور  اين 
و  مى كنند  قصب  را  مكزيك  در  زمينى  و  مى روند 
استقالل  اعالم  هم  بعدش  و  مى كنند  شورش  بعد 
مى كنند. در اولين نبرد همين يانكى ها در آالمو كه 
بارها  شما  مى خورند.  شكست  است  آزادى  نشانه 
داستان اين افراد را شنيده بوديد اما نمى دانستيد 
اين  عالقه  دليلش  كردند،  مبارزه  مرگ  دم  تا  چرا 

سفيدها به برده دارى بود.

گفته ايد  شما  بگيريم؟  جدى  را  ادبيات  بايد  چقدر 
مانند  گفته ايد  طرفى  از  اما  است  بى ضرر  ادبيات 
قنارى در معدن زغال سنگ است، يعنى اولين كسى 

كه متوجه بوى گاز مى شود.
به ويژه  ادبيات  از  بايد  راستگراها  و  متعصب ها 
زمانى  هستيد  بچه  وقتى  بترسند.  كودكان  براى 
نداريد.  محافظى  ديگران  افكار  برابر  در  كه  هست 
بعدا اين ايمنى در شما شكل مى گيرد. ادبيات مثل 
يك زهِر آرام است، وقتى دربرابر آن دفاعى نداريد 
به شما ضربه مى زند. يعنى 20 سال قبل از اينكه 
تحت  من  بنشيند.  اجتماعى  مسندى  بر  مبتال  فرد 
قرار   1930 دهه  سوسياليست  نويسندگان  تاثير 
گرفتم، افرادى مثل اشتين بك يا آپتن سينكلر و اين 
تاثير  اين  اگر  است.  من  خون  در  هستم.  كه  شدم 
يك بيمارى بود بيمارى مهلكى بود. من سعى كردم 

جوانان را مبتال به انسانيت و بى ميلى به قتل كنم.

يك وحشت ديگر هم در ادبيات است. مثال آمريكايى 
و  فرهنگ  بدون  آمريكاى  مى كنيد  توصيف  كه 

جامعه واقعى است. دنيايى از هم گسيخته.
تنها  بسيار  جامعه اى  آمريكا  است.  هم  همينطور 
است چون بسيار تحرك دارد و كشور مهاجرانى 
است كه ريشه خانوادگى ندارند. پس بسيارى آدم 
اينجا هست كه مشكلى اگر داشته باشد يا با پليس 
براى  ديگرى  كس  آتش نشانى.  يا  مى گيرد  تماس 

كمك نيست.

چرا  هست،  هم  شما  نثر  در  گسيختگى  هم  از  اين 
نمى گذاريد نثرتان تدوام داشته باشد و مدام آن را 

قطعه قطعه مى كنيد؟
كنند.  توجه  مردم  مى خواهم  و  هستم  معلم  چون 
روبرو  خودكارى  داستانى  خط  با  نمى خواهم 
صداى  و  كنيد  سخنرانى  باشد  قرار  اگر  شوند. 
را  شما  مدرسه  در  همه  و  باشيد  داشته  خوشى 
چنين بشناسند حاال درمورد هرچيزى كه صحبت 
كنيد همه فقط براى شنيدن صداى شما مى آيند نه 
محتواى سخنرانى. براى اين كه دانش آموز متوجه 
روى  مشت  با  ناگهان  بايد  گاهى  شود  محتوا 
اگر  و  بنويسيد.  تخته  روى  چيزى  يا  بكوبيد  ميز 
مى كشد  جيغ  تخته  روى  گچ  باشيد  داشته  شانس 
و شاگردها از خواب مى پرند و توجه مى كنند. اين 
پير  ديگر  طرف  از  منتقدها  است.  تدريس  مشكل 
مى شوند و مى بينند تمام عمر هيچ كارى نكرده اند، 
جز اينكه يكى پس از ديگرى كتاب خوانده اند. عادت 
كرده اند به خط داستانى خودكار و غر زدنشان هم 
به همين دليل است. براى من يك سوال مهم وجود 
دارد: «ارزشش را دارم به من توجه كنند يا نه؟» و 

خدا جواب اين سوال را مى داند نه من.

گاردين / 14 مه

جايزه آلن پيتون 
نامزدهايش را شناخت 

 فهرست نهايي جايزه ساالنه آلن پيتون كه به عنوان 
مي شود،  شناخته  جنوبي  آفريقاي  پوليتزر  جايزه 
كه  فهرست  اين  تايم،  گزارش  به  شد.  معرفي 
تركيبي از كتاب ها درباره وقايع اخير جهاني، وقايع 
قديمي تر و رويدادهاي مختلف است، چشم اندازي 
جديد از جهان معاصر را نشان مي دهد. نامزدهاي 
اين فهرست شامل اين آثار هستند: «تمام و كمال» 
ذهن»  از  دور  مخفي  «نماينده  بيسون،  آدريان  اثر 
ديويد  اثر  خون»  در  كاسريلز ،«غوطه ور  روني  اثر 
اثر  عدالت»  براي  «نبرد  واكر،  سيلويا  و  كالتسوو 
جي نايدو ،«جنگ آفريقاي جنوبي» اثر بيل نيسون. 
ممكن  امسال  نهايي  فهرست  اسامي  كه  حالي  در 
است موجب تعجب برخي شود، اما اين اسامي به 
كارآزموده  و  متخصص  داوري  گروه  يك  وسيله 
با دقت و وسواس انتخاب شده اند. كتاب اول يعني 
«تمام و كمال» اثر آدريان بيسون نتيجه تحقيقات 
پيشين،  پليس  كميسر  ظهور  و  سقوط  درباره  او 

جكي سلبي است. 

كه  كتابي  عنوان  به  را  كتاب  اين  داوران،  هيات 
به  آن  از  سياست  كارآموزان  و  آينده  مورخان 
دهند  نشان  تا  كرد  خواهند  استفاده  مرجع  عنوان 
چگونه چيزها مي توانند به طرز وحشتناكي اشتباه 
وزير  كاسريلز،  روني  خاطرات  دوم،  كتاب  باشند. 
النور  فقيدش  همسر  درباره  پيشين  اطالعات 
زنان  از  تشويق  و  تقدير  براي  كه  است  كتابي  و 
كالتسوو،  ديويد  دكتر  خاطرات  است.  شده  نوشته 
قانوني  پزشكي  علم  چهره هاي  نخستين  از  يكي 
قرار  تاثير  تحت  را  داوري  گروه  جنوبي،  آفريقاي 
داده است. اين كتاب بيان كننده پيشينه خشونت بار 
اين سرزمين است. جي نايدو، وزير پيشين و فعال 
اجتماعي نيز با كتابش به اين فهرست اضافه شده، 
گفته  سخن  عدالت  كسب  براي  مبارزه  از  چون 

با  نيسون  بيل  تاريخي  كتاب  سرانجام  و  است. 
كه  مي دهد  نشان  جنوبي  آفريقاي  در  جنگ  روايت 
نوشته هاي دانشگاهي مي توانند چقدر قابل دريافت 
براي  معاني  چالش كشيدن  به  خدمت  در  و  باشند 

ديگر چهره هاي دانشگاهي قرار بگيرند.

********
ماكس فريش بعد از مرگ 

كه  سوييسي  معروف  نويسنده  فريش،  ماكس   
درگذشت،  تولدش  سال  هشتادمين  از  پيش  اندكي 
ادبي اش  نقص  به  سو  يك  از  او  شد.  ساله  صد 
آن  نگران  اوايل،  در  ديگر  سوي  از  و  بود  معترف 

بود كه پس از مرگش به شهرت برسد. 

سوييس  كشور  سوييس،  خبرگزاري  گزارش  به 
نويسنده  اين  تولد  سال  صدمين  مناسبت  به 
كه  گرفته  نظر  در  را  گوناگوني  برنامه هاي  بزرگ، 
در  نمايشگاه  يك  برپايي  به  مي توان  آنها  جمله  از 
شهر زوريخ ، زادگاه فريش و نمايشگاهي در خانه 
سوييس  همچنين  كرد.  اشاره  مونيخ  شهر  ادبيات 
تمبرهاي  انتشار  يادبود،  سكه هاي  ضرب  با 
يادبود، پالك يادبود، برپايي نمايشگاه ها و انتشار 
خود،  نامي  نويسنده  اين  از  زندگي نامه  كتاب هاي 
تجليل به عمل آورده كه تاكنون اين امر در مورد 
كنار  در  اما  است.  نداشته  سابقه  نويسنده اي  هيچ 
نويسنده،  اين  از  بسيار  تمجيدهاي  و  تعريف 
شرح  جديد  كتاب هاي  دارد.  وجود  نيز  انتقادهايي 
به  فريش  ادبي  ضعف  به  تازه  مقاله هاي  و  حال 
ويژه در آثار نخستين وي و شخصيت مستبدانه او 
در خاطراتش اشاره مي كنند. اين مساله كه آيا اين 
امر، نويسنده را ناراحت كرده، نامشخص است. او 
از يك سو به نقص ادبي اش معترف بود و از سوي 
ديگر در اوايل، نگران آن بود كه پس از مرگش به 

شهرت برسد.
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واكنش متفاوت 
منتقدان به فيلم جديد 

ترنس ماليك

خيلى ها  كه  زندگى»  سينمايى «درخت  فيلم   
روز  بودند،  آن  ديدن  انتظار  در  مدت ها 
نمايش  به  كن  فيلم  جشنواره  در  دوشنبه 
درآمد و با واكنش متفاوت منتقدان روبرو 
پن  شان  و  پيت  براد  بازى  با  درام  اين  شد 
در  آمريكا  جنوب  در  خانواده اى  داستان 
فيلم  آن چه  و  مى كند  روايت  را   1950 دهه 
باشكوه،  فيلمبردارى  مى كند  همراهى  را 
و  بى پيرايه  تصاوير  فراگير،  موسيقى 
ستاره هاى  حضور  و  روايت  آن جهانى 

سينماست.
يكى  كه  زندگى»  «درخت  نمايش  پايان  در 
شصت  اصلى  مسابقه  بخش  فيلم   20 از 
گروهى  است،  كن  جشنواره  چهارمين  و 
و  تشويق  را  فيلم  شدت  به  تماشاگران  از 

گروهى هم آن را هو كردند.
فيلم  به  منتقدان  اوليه  واكنش  كه  حالى  در 
كم كار  كارگردان  ماليك  ترنس  جديد 
براد  حضور  اما  بود،  متفاوت  آمريكايى، 
جولى  آنجلينا  همسرش  همراه  به  كه  پيت 
و  شور  پن،  شان  طور  همين  آمده،  كن  به 
حال ديگرى به جشنواره كن در در ساحل 
ريويرا در جنوب شرقى فرانسه داد. اين در 
هاليوود  ستاره هاى  پارسال  كه  است  حالى 

حضور كم رنگى در كن داشتند.
«درخت  اصلى  زن  بازيگر  جاستين  جسيكا 

مراسم  در  پن  و  پيت  كنار  در  هم  زندگى» 
فرش قرمز فيلم شركت كرد. بيشتر بحث ها 
درمورد غيبت خود ماليك در مراسم فرش 
كه  بود  رسانه ها  براى  فيلم  نمايش  و  قرمز 
چند ساعت پيش از اولين نمايش رسمى در 

كاخ جشنواره برگزار شد.
«او  گفت:  فرانسوى  كارگردان  بسون  لوك 
خجالتى است، واقعا خجالتى است. او خيلى 

از اينجا دور نيست.»

شكوه در برابر تظاهر
پدر  نقش  زندگى»  «درخت  در  پيت  براد 
سخت گير سه پسر  از خانواده اى متوسط را 
بازى مى كند كه مى خواهد به آنها ياد بدهد 
منظم و سرسخت باشند، حتى در شرايطى 
كه به تدريج ايمان خود را به دنياى مادى و 
شغلش در يك كارخانه را از دست مى دهد. 

«درخت  تهيه كنندگان  از  يكى  خود  كه  پيت 
فيلم  مطبوعاتى  نشست  در  است،  زندگى» 
فيلم  در  شما  و  است  نان آور  «پدر  گفت: 
با  كودكى  از  كه  آمريكايى  روياى  مى بينيد 

آن بزرگ شديم، تحقق پيدا نمى كند.»
همه  از  بيش  كارگردان  كه  جشنواره اى  در 
در مركز توجه هستند، غيبت ماليك 68 ساله 

سئوال هاى بسيارى ايجاد كرد.
نمايش  اولين  از  پيش  پن  شان  و  پيت  براد 
فيلم  جشنواره  در  زندگى»   «درخت  جهانى 
بر  او  «تمركز  گفت:  ماليك  درباره  پيت  كن 
يك  براى  آن.  فروش  نه  است  فيلم  ساخت 
بسازد  مجسمه اى  كه  است  عجيب  هنرمند 

بعد يك فروشنده شود.»

دنياى  به  زندگى»  «درخت  در  شخصيت ها 
صحنه هاى  همزمان  و  مى گذارند  پا  طبيعى 
فوران  وسيع،  ژرف دره هاى   از  طوالنى 
آتشفشان  ها، انفجارها روى سطح خورشيد 
و جنگل هايى با دايناسورهاى ساكن در فيلم 

به چشم مى خورد.
منتقدان  از  بعضى  براى  رويكرد  اين 
روزنامه  در  برادشاو  پيتر  بود.  خوشايند 
بريتانيايى گاردين فيلم ماليك را «باشكوه»  
را  آن  ورايتى  در  چانگ  جاستين  و 
از  گروهى  كرد.  توصيف  «فوق العاده» 
منتقدان نيز در توصيف «درخت زندگى» آن 

را «متظاهرانه» يا «خودبين»  دانستند.

جايگاه اسطوره اى
فيلم  پنج  تنها  فعاليت  سال   40 در  ماليك 
«برهوت»  او  فيلم  اولين  است.  ساخته  بلند 
طول  سال   20 و  شد  ساخته   1973 سال 
«روزهاى  دومش  فيلم  از  پس  كه  كشيد 
بهشت» (1978)، سومين فيلمش «خط قرمز 
ببرد،  دوربين  مقابل  را   (1998) باريك» 
اقتباسى  فيلمنامه  بهترين  اسكار  كه  فيلمى 
داشت.  همراه  به  برايش  را  كارگردانى  و 
«دنياى نو» ديگر فيلم او با بازى كالين فارل 

سال 2005 به نمايش درآمد.
زندگى»  «درخت  توليد  درمورد  پنهان كارى 
و خوددارى ماليك از تبليغ براى فيلم باعث 
اسطوره اى  جايگاهى  او  جديد  ساخته  شد 
اين  و  كند  پيدا  سينما  دوستداران  ميان 
هم  فيلم  آنونس هاى  كه  است  شرايطى  در 

اطالعات زيادى منتقل نمى كند.
لحظه ها  آخرين  در  ماليك  مى شود  گفته 
نسخه اى از «درخت زندگى» را از جشنواره 

خارج كرد تا بار ديگر آن را تدوين كند.
«درخت زندگى» ساختارى غيرمعمول دارد. 
فيلم با يك سكانس طوالنى و بدون ديالوگ 
بعد  و  مى شود  آغاز  دايناسورها  عصر  از 
به آينده مى رود تا شان پن را به نقش پسر 

بزرگ شده پيت نشان دهد.
هر  با  بى شباهت  فيلم  «ساختار  گفت:  پيت 
كامال  ديده ايد؛  تاكنون  كه  است  ديگر  چيز 
پيچيده است. اين فيلم به يك مقطع تاريخى 

عادى نمى پردازد.»
شصت و چهارمين جشنواره فيلم كن 11 تا 
22 مه (21 ارديبهشت تا اول خرداد) برگزار 

مى شود
.رويترز / 16 مه 

«به اميد ديدار» در جشنواره كن 64 به نمايش درآمد

ممنوعيت خروج 
«رسول اف» لغو شد 

كارگرداني  به  ديدار»  اميد  «به  فيلم  حالي  در  جاري  هفته  يكشنبه 
نمايش  به  كن  چهارم  و  شصت  جشنواره  در  اف»  رسول  «محمد 
معتبر ترين  از  يكي  در  فيلم  اين  نمايش  مي رسد  نظر  به  كه  درآمد 
رويدادهاي بين المللي سينما براي «رسول اف» چندان به ضرر اين 
فيلمساز تمام نشده است. روز دوشنبه خبر لغو ممنوعيت خروج اين 
كارگردان سينما از ايران در حالي روي خروجي خبرگزاري  ايسنا 
خبرهاي  كه  اف»  وكيل «رسول  ميرزازاده»  كه «ايمان  گرفت  قرار 
با  دوشنبه  روز  گفت:  «شرق»  به  داشت،  موكلش  براي  را  خوبي 
فراخوان مقامات قضايي موكل من با مراجعه به دادگاه انقالب، نامه  
رفع ممنوعيت خروج از كشور را جهت ارايه به مراجع ذي صالح 
دريافت كرد. موكلم در سال گذشته با دريافت پروانه ساخت، فيلم 
جديدي را تهيه كرد كه اولين حضور بين المللي آن در جشنواره كن 
است. خوشبختانه مديران فرهنگي و قضايي تصميم به رفع موانع 
موجود جهت خروج وي از كشور و شركت در جشنواره فيلم كن 
ايشان  هنوز  اف»،  «رسول  فيلم  نمايش  پايان  به  توجه  با  گرفتند. 
تصميمي براي خروج از كشور و حضور در جشنواره كن نگرفتند.

درحالي اين خبر منتشر مي شود كه «رسول اف» در زمان اكران «به 
اميد ديدار» در بخش نوعي نگاه جشنواره كن به جاي فرانسه در 
ايران حاضر بود. به گزارش هاليوود ريپورتر «به اميد ديدار» را 
«رسول اف» با مجوز وزارت ارشاد در تهران ساخت و در همان 
تدوين  از  پس  و  بعد ها  اما  كرد  ارسال  «كن»  جشنواره  به  زمان 
كشور  داخل  در  را  آن  پخش  مجوز  نتوانست  فيلم  اين  از  تازه اي 

دريافت كند. 
وزارت  ارزشيابي  و  نظارت  كل  اداره  مدير  سجادپور،  عليرضا 
رفع  درباره  «شرق»  با  گفت وگو  در  اسالمي  ارشاد  و  فرهنگ 
اين  حضور  احتمال  و  ايران  از  اف»  «رسول  خروج  ممنوعيت 
نيست  مربوط  ما  حوزه  به  مساله  اين  گفت:  فرانسه  در  كارگردان 
و بايد از طريق حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي پيگيري 
شود. همچنين «سجادپور» درباره قانوني بودن حضور اين فيلم در 
جشنواره كن 64 نيز گفت: مجوز ساخت اين فيلم در ايران صادر 
شده بود، اما به هرحال اي كاش براي پخش خارجي اين فيلم نيز 
در ايران اقدام كرده بودند. رسانه هاي فرانسوي خبر از احتمال كم 
نمايش دوم اين فيلم را در حالي مي دهند كه گفته مي شود، پذيرش 
فيلم  كه  است  گرفته  صورت  حالي  در  لحظات  آخرين  در  فيلم  اين 
«رسول اف» از راه هاي نيمه قانوني به اين جشنواره رسيده است. 
با تمام اينها اين فيلم در بخش نوعي نگاه جشنواره «كن» پذيرفته 
شد و در سالن نمايش «دوبوسي» درشصت و چهارمين جشنواره 
سينمايي كن در غياب «رسول اف» و با حضور «ليال زارع» بازيگر 
فرمو»،  دعوت «تيري  به  اف»  همسر «رسول  همراه  به  فيلم  اصلي 
اكثريت  كه  تماشاگراني  مقابل  در  كن،  فيلم  جشنواره  هنري  مدير 
به  بودند  داده  تشكيل  روزنامه نگاران  و  سينمايي  منتقدان  را  آنها 
نمايش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت. «به اميد ديدار» داستان 
زن وكيلي است كه قرار است با شوهر روزنامه نگارش به سوئد 
مهاجرت كند. زن باردار است و همه پرونده هاي وكالت اش از او 
روزنامه نگاري  يعني  اصلي اش  كار  از  نيز  شوهرش  شده.  گرفته 
كرده  سفر  جنوب  به  عمراني  پروژه اي  در  كار  براي  و  بازمانده 

است... .
با اين حال پرونده «رسول اف» به گفته وكيل اش همچنان در شعبه 
54 محاكم تجديدنظر تهران باز است و با توجه به اشكاالت شكلي 
و  قضات  توسط  بدوي  صادره  راي  نقض  اميد  پرونده،  ماهيت  و 
ماه  آذر  اف»  «رسول  دارد.  وجود  تجديدنظر  دادگاه  مستشاران 

سال گذشته به شش سال حبس تعزيري محكوم شده بود.



1313 هفته نامه پرشين جمعه30 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 198
info@persianweekly.co.uk سينما

بازيگر 
آمريكايى در 
جشنواره كن 
تقدير شد

 وزير فرهنگ فرانسه روز يكشنبه از 
كه  اسكار  برنده  بازيگر  داناوى  فى 
امسال تصويرش بر پوستر جشنواره 

فيلم كن است، تقدير كرد.
داناوى  فيلم  خبرآنالين،  گزارش  به 
جشنواره  اين  در  ضيافتى  جريان  در 
از  را  ادبيات  و  هنر  نظام  افسر  نشان 
فرهنگ  وزير  ميتران  فردريك  دستان 

فرانسه دريافت كرد.

كن  سراسر  بازيگر  اين  چهره  امسال 
را پر كرده است، پوستر جشنواره كن 
كار جرى شاتزبرگ، عكاس و فيلمساز 
آمريكايى است. او اين عكس را سال 
زمانيكه  گرفت،  داناوى  از   1970
بازيگر  «معماى  فيلم  در  بازيگر  اين 
شاتزبرگ  كارگردانى  به  سقوط» 
شاتزبرگ  رفت.  دوربين  جلوى 
و  «مترسك»  فيلم هاى  كارگردان 
با  دو  هر  پارك»  نيدل  در  «وحشت 

بازى آل پاچينو است.

جشنواره  عامل  مدير  فرمو،  تيه رى 
درمورد اين بازيگر گفت: «فى داناوى 
ممكن  كارنامه هاى  بهترين  از  يكى 
فيلم هاى  به  مثال  دارد.  را  بازيگر  يك 
فقط  و  فقط  كنيد...  نگاه  او  دهه 1970 
كارنامه  است.  كرده  انتخاب  درست 

درخشانى دارد.» 

كالسيكى  فيلم هاى  بازيگر  داناوى 
كارگردانى  به  چينى ها»  «محله  چون 
به  «شبكه»  و  پوالنسكى  رومن 
كارگردانى سيدنى لومت فقيد است و 
كاليد»  و  در «بانى  بازى  با  بار  اولين 

ساخته آرتور پن خوش درخشيد.

داناوى تا وارد ضيافت شود و روى 
اما  كرد  معطل  را  همه  برود  صحنه 
حضور او كامال سينمايى بود، پس از 
ورود او رو به فرمو به زبان فرانسه 
است.  بزرگى  «افتخار  گفت:  سليس 
ببخشيد دير كردم... تقصير هوا بود.»

جشنواره  در  داناوى  كه  بارى  اولين 
كن حضور پيدا كرد سال 1984 بود و 
جايزه نخل طال را براى فيلم «پاريس، 

تگزاس» به ويم وندرس اهدا كرد.

از  پيش  اشكبار  چمان  با  داناوى 
گرفتن جايزه گفت: «قدر اين جايزه را 
دارم،  سر  در  جديد  رويايى  مى دانم. 
جديد  فيلمى  روى  كردن  كار  حال  در 
هستم.  بازيگر  و  كارگردان  عنوان  به 
آرامش  نوعى  بازيگرى  من  براى 
مريل  برعكس  و  است  رضايت  و 
استريپ هيچ وقت مايه دردسر نبوده 
چون  است  اضطراب  مايه  البته  است. 
فيلمسازى يعنى جنگيدن، به قول فاكنر 
بايد شليك كنى و جلو بروى پس خيلى 

قوى بايد باشى.»

نشان  اهداى  از  پيش  ميتران 
فيلم هاى  بازيگر  «شما  گفت:  افتخار 
در  اما  هستيد،  مولف  كارگردان هاى 
بازى  هم  بسيار  مخاطب  با  فيلم هايى 
جاودانگى  موجب  همين  و  كرده ايد 

شماست.»

اسكار  برنده  «شبكه»  براى  داناوى 
شد.  زن  اول  نقش  بازيگر  بهترين 
«آسمان خراش  كوچك»،  «بزرگمرد 
جهنمى»، «سه روز كندور» و «روياى 
آريزونا» از ديگر فيلم هاى اين بازيگر 

هستند.

حسين  ترجمه:   / مه   15  / رويترز 
عيدى زاده

تام كروز جايزه 
انسان دوستى 
دريافت كرد!

و  متمايز  كارهاى  بخاطر  كروز  تام 
انسان  يك  عنوان  به  خود  برجسته 
انسان  جايزه   ، روشنفكر  و  انديش  نيك 

دوستى دريافت كرد.
طى  كروز  تام   ، نيوز  اسكاى  از  نقل  به   
سيمون  مركز  ميزبانى  به  كه  مراسمى 
را  خود  جايزه   ، شد  برگزار  ويسنتال 
دريافت كرد. اين جايزه بخاطر گسترش 
تاريخ  مربوط  حقيقى  اطالعات  و  دانش 

هولوكاست ، به وى اعطا شد.

افتخار  جايزه  اين  گفت:"دريافت  كروز 
 . است  ام  خانواده  و  من  براى  بزرگى 
و  العاده  فوق  مراسم  واقعا"  مراسم  اين 

خاصى بود."
و  هلمز  كتى  همسرش  همراه  كروز 
پسرش كانر در اين مراسم شركت كرد .

 ، خود  جايزه  دريافت  هنگام  در  كروز 
عليه  جنايايت  كردن  كن  ريشه  درباره 

بشريت صحبت كرد.
او در قسمتى از سخنان خود گفت:"خانم 
خواهد  مى  دلمان  ما  ،همه  آقايان  و  ها 
شاهد روزى باشيم كه در سياره ما هيچ 
و  نگيرد  صورت  بشريت  عليه  جنايتى 

فرزندان ما آزادانه در جهانى زندگى كنند 
كه زنان و مردان آن بر اساس كارها و 
قرار  قضاوت  مورد  دستاروردهايشان 

بگيرند نه بر اساس نژاد و اديانشان."
دو مدال نيز به افرادى اعطا شد كه براى 

حفاظت از تاريخ هولوكاست تالش كرده 
اند.مدال سوم هم به لوئيس آلبرتو اعطا 
شد . آلبرتو يكى از كارگران معدن كشور 
شيلى است كه در طول 69 روزى كه به 
زندانى  معدن  يك  در  همكارانش  همراه 
كه  را  نفرى   33 رهبرى   ، بودند  شده 

همراه او بودند ، به عهده گرفت

www.persianweekly.co.uk
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بازيگر سريال «شرلوك هلمز» درگذشت
 ادوارد هاردويك كه در دهه هاى 1980 و 1990 در سريال محبوب 
«شرلوك هلمز» نقش دكتر واتسن، دستيار كاراگاه مشهور را بازى 

مى كرد، از دنيا رفت.
هاردويك روز دوشنبه در سن 78 سالگى به مرگ طبيعى درگذشت.

او به عنوان جايگزين ديويد برك وارد سريال «شرلوك هلمز» شد و 
نقش مقابل جرمى برت را بازى كرد. هاردويك مجموعا 11 ساعت در 
اين مجموعه بين سال هاى 1986 تا 1988 روى آنتن رفت. برك كه 
خودش پيشنهاد داده بود هاردويك جايگزين او شود در «ماجراهاى 
كرده  بازى  را  نقش  اين  و 1985  سال هاى 1984  در  هلمز»  شرلوك 
بود.مجموعه 11 ساعته «بازگشت شرلوك هلمز» نام داشت. در اين 
مجموعه پرونده هاى شرلوك هلمز پس از دوباره زنده شدن او بعد از 

حادثه آبشار ريخنباخ دنبال مى شد.
 (1987) چهار»  «نشانه  دوساعته  نسخه  دو  در  همچنين  بازيگر  اين 
و «سگ باسكرويل» (1988) حضور داشت. عالوه براين او در دهه 
1990 در اپيزودهاى «پرونده هاى شرلوك هلمز» (1991) و «خاطرات 

شرلوك هلمز» (1994) بازى كرد.
سال 1989 هاردويك در نسخه نمايشى «شرلوك هلمز» در وست اِند 
لندن به همراه برت در نمايش «راز شرلوك هلمز» روى صحنه رفت.

اين مجموعه تلويزيونى بازسازى نعل به نعل داستان هاى ِسر آرتور 
كنان دويل نبود و در نتيجه دكتر واتسن مردى بى عرضه از دوران 
بازيل راتبون يا نايجل بروس نبود، در اين مجموعه او دكترى زبر و 
زرنگ بود كه پيشتر در ارتش طبابت كرده، هرچند درلحظاتى چاشنى 

طنز سريال برعهده واتسن بود.

ادوارد هاردويك (سمت راست) و جرمى برت
هاردويك فرزند دو بازيگر به نام هاى سدريك هاردويك و هلن پيكارد 
بود. او كه زاده هفتم اوت 1932 در لندن بود، اولين بار در سن 10 
در  فلمينگ  ويكتور  ساخته    (1943) جو»  نام  به  «مردى  در  سالگى 
فيلم هاى  از  رفت.  دوربين  جلوى  هاليوود  در  تريسى  اسپنسر  مقابل 
 ،(1973) شغال»  «روز  به  مى توان  بازيگر  اين  سينمايى  مشهور 
ننگ»  «داغ   ،(1995) سوم»  «ريچارد   ،(1993) سايه ها»  «سرزمين 

(1995)، «اليزابت» (1998) و «عشق واقعى» (2003) اشاره كرد.
الرنس  ملى  تئاتر  گروه  اعضاى  از  يكى   1960 دهه  در  هاردويك 
اوليوير بود و مدت هفت سال با اين گروه همكارى كرد. او به همراه 
 «Master Builder» الرنس اوليوير بازيگر در نمايش هاى «اوتللو» و

روى صحنه ظاهر شد.
جدا از همكارى با گروه اليوير او در نمايش «روزنكرانتس و گلدنسترن 
نوشته  خورشيد»  سلطنتى  «شكار  و  استوپارد  تام  نوشته  مرده اند» 
پيتر شافر نيز بازى كرد. پس از روى آوردن به سينما و تلويزيون 
او دوباره در سال 1997 به دنياى تئاتر بازگشت. سال 2001 او در 
را  وينسلو  آرتور  نقش  و  رفت  صحنه  روى  وينسلو»  «پسر  نمايش 

بازى كرد، نقشى كه در سال 1948 توسط پدرش بازى شده بود.
كرده  بازى  نيز  بريتانيايى  تلويزيونى  مجموعه  چند  در  بازيگر  اين 
است؛ «كلديتز» كه در آن نقش يك قهرمان واقعى جنگ به نام پت ريد 
به  را  هاردويك  شهرت  و  شد  پخش  دهه 1970  در  مى كرد،  بازى  را 
همراه داشت. «پدر من»، «قارون» و «غريبه ها و برادرها» از جمله اين 

سريال ها هستند.  هاليوود ريپورتر / 17 مه

فروش 300 ميليونى و شكسته شدن 
چند ركورد در كريستى

ميليون  قيمت 38  به  خودش  چهره  از  وارهول  اندى  پرتره  فاولين 
و 440 هزار دالر در نيويورك به فروش رفت و گرمايى به بازار 

سرد حراجى هاى بهاره داد.
 مجموع فروش حراجى روز چهارشنبه آثار هنر معاصر و پس از 
جنگ كريستى به 301 ميليون و 680 هزار دالر رسيد و تنها سه 
اثر از مجموع 65 اثر ارائه شده به فروش نرفتند. درواقع 95 درصد 

آثار به فروش رفتند.

اين بهترين عملكرد حراجى كريستى از ماه مه سال 2008 است، 
پس از آن كه ركود اقتصادى به بازار حراجى ضربه زد.

شد  گذاشته  فروش  به  وارهول  اندى  از  اثر  هشت  حراجى  اين  در 
كه در مجموع به قيمت 91 ميليون دالر به فروش رفتند، اما ستاره 
اين فروش «پرتره-خود» بود كه شامل چهار تصوير از چهره اين 
سال هاى 1963  بين  اثر  اين  است.  رنگ  آبى  پس زمينه  در  هنرمند 
تا 1964 كشيده شده و وارهول در آنها عينك به چشم و بارانى 

به تن دارد.

گذاشته  فروش  براى  بارون  فلورانس  خانواده  اعضاى  را  اثر  اين 
بودند. فلورانس بارون بيش از 40 سال پيش دستور طراحى اين 
سلف پرتره (پرتره هنرمند از چهره خودش) را به وارهول داده بود 

و آن را به قيمت هزار و 600 دالر خريد.

دو خريدار با تمام قدرت مدت 16 دقيقه براى خريد اين اثر با هم 
رقابت كردند و در نهايت مجموعه دار اروپايى برنده شد.

اين پرتره با قيمت 38 ميليون و 440 هزار دالر به فروش رفت و 
ركورد سلف پرتره هاى وارهول را در حراجى ها شكست.

مسئوالن كريستى از اين حراجى بسيار خرسند بودند چراكه در 
دو هفته گذشته اغلب حراج هاى آنها راكد بود. 

الرا پالسن، مدير ارشد بخش بين الملل كريستى گفت: «بااينكه بازار 
به روزهاى اوج خود برنگشته، اما فروش ما از عمق انرژى و عالقه 

به آثار هنرى باكيفيت خبر مى دهد.»

از ديگر آثار مهم به فروش رفته در اين حراجى مى توان به تابلويى 
بدون نام از مارك روتكو متعلق به سال 1961 نام برد كه به قيمت 
33 ميليون دالر و 700 هزار دالر به فروش رفت، اين درحالى بود 

كه انتظار مى رفت اين اثر به قيمت 22 ميليون دالر فروخته شود.

يكى از آخرين سلف پرتره هاى وارهول نيز كه متعلق به سال 1986 
بود به قيمت 27 ميليون و 500 هزار دالر به فروش رفت. انتظار 

مى رفت اين اثر به قيمت 30 ميليون دالر فروخته شود.
عكسى بدون نام از سيندى شرمن متعلق به سال 1981 به قيمت سه 
ميليون و 890 هزار دالر فروخته شد و ركورد عكس در حراجى ها 
را شكست. ريچارد ديبنكورن و ارس فيشر نيز ركوردشكنى كردند.

تابلو نقاشى سه تكه اى از فرانسيس بيكن طبق انتظار عمل كرد و به 
قيمت 25 ميليون و 300 هزار دالر به فروش رفت.

برخالف  اما  بودند،  آمريكايى  خريداران  درصد   61 بين  اين  در 
قيمت  باالترين  به  كه  اثرى  شش  بين  از  كريستى  حراجى  انتظار 
به فروش رفتند چهار اثر را مجموعه داران اروپايى به خانه بردند.

رويترز / 11 مه 

اخبار هنرى

آلبوم جديد 
«ليدى گاگا» در 
اينترنت لو رفت !

روش  اين  "به  نام  با  گاگا  ليدى  جديد  آلبوم 
رسما"  مى   23 تاريخ  در  ام"  شده  متولد 
اين  از  قبل  روز  پنج  اما  شد  خواهد  منتشر 

تاريخ در اينترنت پخش شد.
 به نقل از رويترز ، هر 14 آهنگ اين آلبوم 
خوانندگان  ويژه  سايت  وب  از  بار  اولين   ،
مستقر  لندن  در  كه  مترو  رايگان  روزنامه 

است ، پخش شد.
اين آهنگها در روز چهارشنبه براى مشتركان 
اين روزنامه درسوئد، نروژ ، اسپانيا، هلند و 

فنالند نيز پخش شد.
اما اين آهنگها خيلى زود در سايتهاى ديگر 
منتقدان  و  طرفداران  و  شد  منتشر  نيز 
از  زودتر  توانستند  گاگا  ليد  آمريكايى 
زمان مقرر، سومين آلبوم اين خواننده پاپ 

نيويورك را بشنوند.
ليدى  توسط  قبال"   ، آلبوم  اين  آهنگ  چهار 
آهنگ   ، آنها  از  يكى  بود.  شده  منتشر  گاگا 
اصلى اين آلبوم بود كه در ماه فوريه منتشر 
شد و ظرف مدت 5 روز، يك ميليون نسخه 
در  آهنگ  اين  فروش  سرعت   . رفت  فروش 

تاريخ آيتونز بى سابقه بود.
اما روزنامه رولينگ استونز كه همه آهنگهاى 
است  كرده  بررسى  يك  به  يك  را  آلبوم  اين 
سورپرايز  چند  هم  هنوز  گاگا  ليدى  گفت:"   ،

جديد براى طرفدارانش دارد."
طرفداران ليدى گاگا در آمريكا به دو گروه 
تقسيم شدند. گروه اول بالفاصله اين آلبوم 
دوم  گروه  اما  كردند  دانلود  اينترنت  از  را 
منتظرند كه اين آلبوم بطور رسمى در هفته 

آينده منتشر شود.
اينترتينمنت  سايت  وب  كاربران  از  يكى 
اين  كردن  نوشت:"پخش  كرى  نام  با  ويكلى 

آلبوم در اينترنت قبل از زمان انتشار رسمى 
باعث  و  است  اى  احمقانه  كار  واقعا"   ، آن 
تضعيف اين آلبوم خواهد شد. ليدى گاگا بايد 

كه  زمانى  همان  در  حداقل  و  كرد  مى  صبر 
قرار بود اين آلبوم رسما" منتشر شود ، آن 

را از اينترنت پخش مى كرد."
كمپانى منتشر كننده آهنگهاى ليدى گاگا ، به 

نظر اين كاربر پاسخى نداد.
او  فوربس  مجله  كه  ساله   25 گاگاى  ليدى 
ناميده  دنيا  مشهور  هنرمند  قدرتمندترين  را 
 35 حدود  بوك  فيس  سايت  وب  در   ، است 

ميليون نفر طرفدار دارد.
فوربس  مجله  ويرايشگر  پومرانتز،  دورتى 
گفت:"او مى تواند از وب سايتهاى فيس بوك 

ديگر  هاى  رسانه  توجه  جلب  براى  تويتر  و 
و انتشارخبرهاى مربوط به خودش استفاده 
كند كه اين كار منجر به فروش بسيار خوب 
آلبومها و آهنگهاى او مى شود. در سالهاى 
آينده ، هنرمندان بايد از او الگو بگيرند و به 

همين شكل حرفه خود را مديريت كنند."
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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.
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دوره هاى  تخصصى تعليم آواز و صداسازى  
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Finance ده ماهه تا سقف مبلغ 2000 پوند برا ى خريد آالت موسيقى 
       (Arts Council  با همكارى )   
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«باب ديلن» سانسور 
اجرايش در چين را 

تكذيب كرد

سانسور  راك،  ى  خواننده  ديلن»  «باب 
اجرايش در كشور چين را تكذيب كرد.

«باب ديلن» خواننده ى 70 ساله ى موسيقى 
راك كه ماه گذشته براى اولين بار در چين 
شديد  مورد انتقاد  كنسرت اجرا كرد، اخيرا 
رسانه هاى غربى قرار گرفته است كه مدعى 
چينى  مسووالن  سانسور  به  وى  هستند 
وب  در  پيش  روز  دو  او  اما  است.  داده  تن 
گونه  هيچ  كرد  اعالم  اش  شخصى  سايت 
نگرفته  صورت  هايش  آهنگ  بر  سانسورى 
در  موسيقى  اجراى  به  آزادانه  كامال  او  و 

چين پرداخته است.
غربى  هاى  رسانه  و  بشر  حقوق  مدافعان 
گفته اند كه «ديلن» به خاطر فشارهايى كه از 
سوى مسووالن چينى اعمال شد چند آهنگ 

اعتراض آميز معروف خود را اجرا نكرد.
او كه ششم آوريل در پكن و دو روز پس از 
آن در شانگهاى اجراى موسيقى داشت، در 
اين باره گفت: هيچ كس درباره ى سانسور 

و  نگفت  من  به  چيزى  ها  آهنگ  و  ها  ترانه 
خواستيم  مى  كه  را  هايى  آهنگ  ى  همه  ما 

اجرا كرديم.
خود  سايت  وب  در  وى  رويتر،  گزارش  به 
بليط  هزار  از 13  هزار  كه 12  است  نوشته 
كنسرت پكن اش به فروش رفت و باقى آنها 

به يتيمان اهدا شد.

و  شاعر  آهنگساز،  خواننده،  ديلن»  «باب 
سبك  در  كه  است  آمريكايى  ى  نويسنده 
مى  فعاليت  به  آمريكا  بومى  موسيقى 
به  ميالدى   1960 ى  دهه  در  پرداخت، 
عاشقانه  اشعار  و  آورد  روى  راك  سبك 
ى «راك اند رول» روز را با اشعار ادبى و 
روشنفكرانه ى كالسيك در هم آميخت. وى 
نام  به  موسيقى  در  سبكى  پديدارشدن  در 
بسيار   60 ى  دهه  اواسط  در  بومى»  «راك 
نسالن  هم  «شكسپير»  به  و  بود  تاثيرگذار 
او  معروف  ى  ترانه  يافت.  شهرت  خود 
«رولينگ  توسط  دوش»  به  خانه  يك  «چون 
استون» به عنوان بهترين ترانه ى تمام زمان 
ها انتخاب شد. فيلم «من آنجا نيستم» ساخته 
ى «تاد هينز» برگرفته از زندگى اين هنرمند 
نغز  هاى  ترانه  خاطر  به  است.او  آمريكايى 
و پرمفهومش بارها نامزد دريافت جايزه ى 

نوبل ادبيات شده است. 

براى دومين بار در 30 سال گذشته؛

اعضاى «پينك فلويد» 
گرد هم آمدند !

اعضاى گروه موسيقى پينك فلويد دوباره 
با هم موسيقى اجرا كردند.

اعضاى در قيد حيات گروه موسيقى پينك 
فلويد پنجشنبه شب در لندن دوباره با هم 
متحد شدند و برنامه اجرا كردند. طى 30 
اين  اعضاى  كه  اين  از  پس  گذشته  سال 
اهداف  با  كنسرتى   2005 سال  در  گروه 
براى  بودند،  داده  ترتيب  دوستانه  انسان 
اجراى  هم  كنار  در  كه  است  بار  دومين 

موسيقى داشتند.

باالى  در  گيلمور  ديويد  برنامه،  اين  در 
شروع  و  شد  ظاهرا  فوتى   30 ديوارى 
همه  موضوع  اين  كه  كرد  خواندن  به 
مانند  وى  كرد.  زده  شگفت  را  تماشاچيان 
سال 1979 شروع به خواندن كرد و گيتار 

نواخت.
اين  در  بيلبورد،  روزنامه  گزارش  به 
اجراى زنده نيك ميسون درامر اين گروه 
موسيقى راك، هم در كنار گيلمور و راجر 
واترز قرار گرفت و ياد ريك رايت نوازنده 

كيبورد فقيد پينك فلويد را بزرگ داشت.

انتخاب بهترين طراحى هاى جلد آلبوم

 «سمت تاريك ماه» پينك فلويد در 
صدر قرار گرفت 

طراحى جلد آلبوم «سمت تاريك ماه» گروه پينك فلويد به عنوان 
بهترين طراحى جلد آلبوم موسيقى تاريخ انتخاب شد.

نشان  را  سفيدرنگ  اشعه اى  طراحى  اين  خبرآنالين،  گزارش  به 
مى دهد كه پس از برخورد با يك منشور شكسته شده است. طرح 
مذكور در نظرسنجى سايت بريتانيايى MusicRadar.com طرح 

جلد آلبوم هايى از گروه «بيتلز» و «كلش» را شكست داد.
اين  در  رسيد.  نيروانا  آلبوم «بى خيال»  جلد  طراحى  به  دوم  رتبه 
طراحى كودكى در حال شنا در استخر است و يك اسكناس جلوى 
طرفداران  و  موسيقى  اهالى  نظرسنجى  اين  در  مى شود.  ديده  او 

موسيقى راك شركت كرده بودند.
موسيقى  طرفداران  مى دهد  نشان  برتر  طراحى هاى  فهرست 
طراحى هاى قديمى را به طراحى هاى معاصر ترجيح مى دهند. در 
آثار دهه 1960 و  به  شده  اغلب طراحى هاى انتخاب  اين فهرست 

1970 بازمى گردند.
كه  است  طراحى  چندين  از  يكى  فلويد  پينك  گروه  برتر  طراحى 
توسط گروه «هيپ گنوسيس» اجراشده و هيچگونه نوشته اى روى 
طرح ديده نمى شود. آلبوم «سمت تاريك ماه» سال 1973 منتشر 

شد و يكى از پرفروش ترين آثار اين گروه است.
عالوه بر اين طراحى جلد «جانوران» ديگر آلبوم پينك فلويد نيز در 
رتبه نهم ايستاد. اين آلبوم سال 1977 منتشر شده است. در اين 
طراحى خوك كوچكى برفراز نيروگاه برق ديده مى شود و طراحى 
به  متعلق  طراحى  اين  ايده  البته  است.  از «هيپ گنوسيس»  ديگرى 

راجر واترز، رهبر گروه پينك فلويد است.

سمت تاريك ماه
باشگاه  «گروه  آلبوم  براى  بليك  پيتر  سر  طراحى  به  سوم  رتبه 
طراحى  اين  رسيد.  بيتلز  گروه  از  پپر»  گروهبان  تنها  قلب هاى 

كوالژى از چهره افراد مشهور است.
براى  دارد  سفيد  يكدست  زمينه اى  كه  بيتلز  گروه  ساده  طراحى 
قرار  هفتم  رتبه  در  شد  منتشر   1968 سال  كه  فور»  «فب  آلبوم 

گرفت.
اين  شد.  چهارم  كلش  اثر  مى زند»  صدا  آلبوم «لندن  جلد  طراحى 
آلبوم عكسى از پل سايمن نوازنده گيتار گروه را نشان مى دهد. 
طراحى  از  الهام  با  آلبوم  عنوان  و  گرفته  اسميت  پنى  را  عكس 

حروف اولين آلبوم الويس پريسلى روى جلد نوشته شده است.
گروه  آلبوم  اولين  طراحى  به  متعلق  برتر  جلد  طراحى  جديدترين 
خشم عليه ماشين (Rage Against the Machine) به نام «خشم 
آلبوم «بى خيال»  شده.  منتشر  سال 1992  كه  است  ماشين»  عليه 

سال 1993 منتشر شده است.
ويل گروو، دبير سايت موزيك رادار گفت: «"سمت تاريك ماه" با 
قدرت تمام ثابت مى كند وقتى پاى طراحى جلد آلبوم موسيقى به 
ميان مى آيد تصويرى ساده و ابدى فرمول بردن است، مخصوصا 
شده  طراحى  ماندگارى  موسيقايى  اثر  براى  طراحى  اين  وقتى 
باشد.»او افزود: «تمامى 10 طراحى عالى هستند اما «سمت تاريك 
از  فراتر  چيزى  آلبوم  يك  جلد  طرح  كه  است  زمانى  يادآور  ماه» 
عرضه  اينترنتى  (فروشگاه  آى تيون  سايت  در  فسقلى  عكسى 

آلبوم هاى موسيقى و فيلم) بود.»
10 طراحى برتر از اين قرار هستند؛ -1 «سمت تاريك ماه» پينك 
قلب هاى  باشگاه  «گروه  بيتلز   3- نيروانا  «بى خيال»   2- فلويد 
عليه  كلش -5 «خشم  مى زند»  صدا  پپر» -4 «لندن  گروهبان  تنها 
 7- آيرون  هيوال»  «شماره   6- پنجم  ماشين  عليه  خشم  ماشين» 
«آلبوم سفيد» -8 «لذت هاى ناشناخته» جوى ديويژن -9 «در معيت 

شاه كريمسن» كينگ كريمسن -10 «جانوران» پينك فلويد.

خبرگزارى فرانسه / 16 مه

مخاطبان گرامى
جهت ارائه پيشنهادات 
و يا انتقادات ميتوانند 

از طريق
شماره تلفن  

07811000455 و 
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با هفته نامه پرشين 
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دعواي پنج كشور براي 
تصاحب قطب شمال

قطب شمال سرد است، قابل سكونت نيست و روز 

و شب ندارد و دور تا دورش را اقيانوسي از 
يخ پوشانده اما هنوز پنج كشور سرسختانه 
حتي  كه  آنقدر  هستند  آن  مالكيت  دنبال  به 
نظامي  رويارويي  خطر  مي شوند  حاضر 
بخرند.  جان  به  آن  تصاحب  براي  نيز  را 
دليل تمام جنگ و جدل ها منابع غني نفت و 
گازي است كه زير كيلومترها زمين يخ زده 
تحقيقات  براساس  است.  خفته  شمال  قطب 
دور  چندان  نه  روزگاري  كه  دانشمنداني  همان 
زير  بودند،  شمالي  سرد  سرزمين  مسافران  تنها 
يخ هاي به جا مانده از عصر يخبندان، منابع غني 
براساس  دارد.  قرار  گاز  و  نفت  از  سرشاري  و 
مطالعات اوليه كه به وسيله دانشمندان روسي و 

درصد   25 هم اكنون  است  شده  انجام  آمريكايي 
زير  در  جهان  نفت خام  نشده  كشف  ذخاير  از 
با  كه  ذخايري  است.  خفته  جنوب  قطب  بستر 
بشكه  ميليارد   100 از  بيش  مقدماتي  تخمين  يك 
برآورد مي شوند. 100 ميليارد بشكه نفت خام در 

ميلياردها  و  معدني  سنگ هاي  تن  ميليون ها  كنار 
مدفون  شمال  قطب  در  كه  طبيعي  گاز  مترمكعب 
است  ارزشمندي  سرمايه  است،  شده  محبوس  و 
كه هر سياستمداري را وسوسه مي كند تا روياي 

مالكيت آن ها را جامه عمل بپوشاند. 
براساس كنوانسيون قانون دريا تمامي زمين هايي 
كشورها  ديگر  از  دريايي  200مايل  از  بيش  كه 
نداشته  را  كشوري  هيچ  مالكيت  و  باشند  دور 
باشند تحت نظارت سازمان ملل ارائه خواهند شد 
ادعاي  نوعي  به  شمال  قطب  همسايگان  تمام  اما 
دارند.  را  منطقه  اين  تمامي  يا  قسمتي  مالكيت 
اياالت متحده و كانادا كه از طريق گذرگاه شمالي 
با  كه  روس ها  برسند،  شمال  قطب  به  مي توانند 

مالكيت  ادعاي  شمالي  منجمد  اقيانوس  از  عبور 
از  كه  آلمان  و  دانمارك  و  دارند  را  شمال  قطب 
طريق «گرينلند» خواهان رسيدن به نفت هاي خفته 

در بستر قطب شمال هستند. 
برآوردها نشان مي دهد دست كم 90 ميليارد بشكه 

قطب  در  گاز  مكعب  متر  تريليون   1670 و  نفت 
شمال در انتظار كشف و استخراج هستند. با اين 
هم  هنوز  شمال  قطب  اطراف  هواي  و  آب  وجود، 
كشنده و مرگبار است و تنها در سه ماه از سال 
متقاعد  نتيجه  در  كرد.  بازديد  منطقه  از  مي توان 
كردن بسياري از كمپاني ها براي سرمايه گذاري و 
به خطر انداختن تجهيزات گرانبهايشان هنوز هم 

امري غيرعادي است. 
هر چند ممكن است افزايش تقاضاي جهاني براي 
براي  را  قدرت  صاحبان  زودي  به  انرژي،  منابع 
جست و جوي منابع پنهاني به قطب شمال سرازير 

كند. 
18 مي 2011

كبوتر مصدوم 19هزار يورو فروخته شد!

ركورد فروش كبوتر در انگلستان را كبوتري به دست آورده 
كه دو سال است نمي تواند پرواز كند. 

مبلغي كه براي اين كبوتر پرداخت شده مبلغ هنگفت 19 هزار 
تا  شد  خواهد  هلند  راهي  كبوتر  اين  زودي  به  و  است  يورو 
صاحب  ملونبي»  «كري  برسد.  جديدش  صاحب  دست  به 
قيمت  اين  به  را  پرنده اش  توانسته  اينكه  از  كبوتر  اين  قبلي 
خود  براي  رقمي  «چنين  مي گويد:  او  است.  راضي  بفروشد 

من هم رويايي بود. من هرگز پرنده اي مثل او نداشتم و فكرنمي كنم 
در آينده هم بتوانم چنين پرنده اي داشته باشم.» اين كبوتر كه 20 بار 
در فاصله سال هاي 2005 تا 2009 قهرمان مسابقات مختلف در سطح 
انگلستان شده بود، در سال 2009 مصدوم شد و ديگر نتوانست پرواز 
را  خريدار  مختلف  مسابقات  در  او  درخشان  سابقه  همه،  اين  با  كند. 
قانع كرده است تا چنين مبلغي را براي اين كبوتر بپردازد. «ملونبي» 
«در  مي گويد:  است  آمده  پيش  كبوترش  براي  كه  حادثه اي  مورد  در 
من  افتاد  اتفاق  اين  كه  ديد. زماني  آسيب  شدت  به  او  بال  سال 2009 
در خانه نبودم و همسرم با تلفن به من خبر داد كه قهرمان ما آسيب 
ديده است. اگر بال كبوتري آسيب ببيند او ديگر نمي تواند در مسابقات 
شركت كند اما ما از او به خوبي مراقبت كرديم. مدتي قبل براي خريد 
كبوتري به بلژيك رفته بودم، آنجا ديدم كبوتري از انگلستان به مبلغ 
18 هزاريورو فروش رفت. همانجا بود كه تصميم گرفتم اگر خواستم 
روز  يك  اينكه  تا  باشد.  مبلغ  اين  از  باالتر  بفروشم  را  قهرمانم  كبوتر 
كسي به من تلفن زد و از من پرسيد كه آيا قصد فروختن كبوترم را 
دارم يا نه؟ موقعيت خوبي بود كه به آرزويم تحقق ببخشم. بنابراين 
تصميم خودم را گرفتم. از اينكه اجازه مي دادم او برود غمگين بودم اما 
اين فرصتي بود كه نمي توانستم آن را از دست بدهم. البته خريداران از 
موضوع مصدوميت او خبر داشتند اما اميدوارند بتوانند او را درمان 
كرده و باز هم در مسابقات شركت دهند.» آقاي ملونبي كه از فروختن 
من  «كبوتر  مي افزايد:  دارد  كامل  رضايت  مبلغي  چنين  به  كبوترش 
كبوتري فوق العاده است و من مي توانم تضمين كنم كه او هرهفته در 
مكان چهارم يا پنجم قرار خواهد گرفت.» همسر اين مرد، خانم ليزا كه 
42 سال سن دارد و صاحب يك سالن زيبايي است، به خاطر از دست 

دادن اين كبوتر قهرمان اظهار ناراحتي كرده است. 
15 مي 2011 

تعيين طول عمر با آزمايش خون
اسپانيا  در  دانشمندان  توسط  كه  جديد  خون  آزمايش  يك 
ابداع شده، قادر است نشان دهد با چه سرعتي در 
باقي  انسان  عمر  از  چقدر  و  هستيم  شدن  پير  حال 
است  ممكن  سال  و  سن  موضوع  اكنون  اما  است 

تعريف ديگري پيدا كند. 
ساعت و تقويم هر لحظه به انسان يادآوري مي كنند 
در  دانشمندان  اما  دارد  سال  چند  شناسنامه  طبق 
مركز ملي تحقيق در باره سرطان در اسپانيا راهي را كشف 
«تلومريز»  گرفتن  نظر  مد  و  خون  طريق  از  كه  كرده اند 
(قسمتي در دي ان اي كه از ژن هاي داخل كرموزوم حفاظت 
مي كند)، طول عمر فرد را اندازه گيري كنند. به گفته محققان 
اسپانيايي اگر نتيجه آزمايش خون نشان دهد كه اين بخش 
سريع تر از روند عادي رو به ضعف گذاشته و كوچك شده 

باشد، عمر با شتاب بيشتري سير نزولي را طي مي كند. 
دانشمنداني كه فن آوري الزم براي انجام اين آزمايش خون 
به  مي تواند  آزمايش  اين  مي گويند  كرده اند  ابداع  را  جديد 
كساني كه با توجه به موروثي بودن يك بيماري در خانواده 
مي خواهند از سالمت كنوني بدنشان آگاه شوند، كمك كند. 

اين آزمايش خون به كساني كه مي خواهند بدانند تا چه حد 
هستند  كهولت  سنين  ويژه  بيماري هاي  به  ابتال  معرض  در 

نيز كمك مي كند. 
اخالق  بخش  از  كپلن»،  «آرتور  پرفسور  توضيحات  به  بنا 
تصميم  شما  اگر  پنسيلوانيا  دانشگاه  در  شناسي  زيست  و 
نهادهاي  دهيد،  انجام  را  جديد  خون  آزمايش  كه  گرفتيد 
زيادي هستند كه عالقه مندند نتيجه آزمايش شما را بدانند: 
احتماال  و  كارفرما  بيمه،  شركت  كه  دارد  وجود  يقين  «اين 
آنها  با  شما  كه  اجتماعي  شبكه هاي  و  موسسات  از  برخي 
سر و كار داريد، عالقه مند هستند كه بدانند نتيجه آزمايش 
چه بوده است. البته بايد بگويم كه خود شما ممكن است از 

نتيجه آزمايش ناراحت شويد.» 
با اين حال همه مي توانند سلول هاي بدن خود را طوري قوي 
و سالم كنند كه تاثيرات پيري را بهتر تاب بياورد. پرفسور 
و  كافي  خواب  داشتن  با  مي توان  را  كار  اين  مي گويد  كپلن 
هزينه  كه  است  اين  من  داد:«توصيه  انجام  عاقالنه  تغذيه 
خرج،  اين  جاي  به  و  بگذاريد  كنار  را  خون  آزمايش  انجام 

خوب بخوابيد و تغذيه سالم داشته باشيد.» 
به نظر مي رسد كه تصميم گيري در باره انجام اين آزمايش 
خون، بيش از آن كه از ضروري باشد، بستگي به اين دارد 
كه فرد تا چه اندازه كنجكاو است درباره بدن خود بيشتر 

بداند. 
18 مي 2011

فيلم هاي مجاني و 
درآمد چندهزار پوندي

روزهاي  سينما  فرانسه،  جنوب  در  روزها  اين 
گرفته  دوستان  فيلم  از  مي گذراند.  را  خوشي 
به  توجهشان  همه  بازيگران  و  كارگردان ها  تا 
مجازي  دنياي  در  اما  شده  معطوف  كن  جشنواره 
و  فيلم  اينترنت،  در  است.  متفاوت  كمي  شرايط 
فيلم سازي مدت زمان مشخص و محدوديت ندارد. 
لحظه  هر  و  روز  هر  مشابه  سايت هاي  و  يوتيوب 
پذيراي ويدئوهاي حرفه اي و غيرحرفه اي كاربران 

«تام  بين  اين  در  اما  هستند.  جهان  سراسر  از 
زندگي اش  امورات  كه  است  دانشجويي  ريجول» 
ساله   20 جوان  اين  كار  مي گذراند.  يوتيوب  با  را 
به  آنها  فرستادن  و  يوتيوب  براي  ويدئو  ساخت 
هزار  چند  ماه  هر  او  است.  اجتماعي  شبكه  اين 
پوند از حساب شخصي اش براي نوشتن و تدارك 
جالب  نكته  و  مي كند  خرج  كوتاه  كمدي  ويدئوهاي 
اينجاست كه اين ويدئوها مخاطبان قابل مالحظه اي 

هم دارد. 
مي شود  باعث  كه  است  مخاطب  باالي  آمار  همين 
ول»  «ريج  آقاي  ويدئوهاي  سوي  به  تبليغات 
تا   5750 بين  سودي  ماه  هر  و  شوند  سرازير 

11500 پوند برايش داشته باشند. 

«ريجِول» كه نام كانالش را «تام اسكا» گذاشته و 
هم اكنون بيش از 61 ميليون بيننده دارد، به داشتن 
تمام  او  مي كند.  افتخار  مشترك  و 910  هزار   233

هزينه زندگي خود را از اين راه تامين مي كند. 
كارگرداني  رشته  آخر  سال  دانشجوي  «ريجِول» 
درگير  آنقدر  و  بريتانياست  ريچموند  دانشگاه  از 
برنامه هاي  نمي تواند  كه  است  فارغ التحصيلي 
بايد  كند.  پخش  هفتگي  صورت  به  را  كانالش 
تازه  نسل  نمونه هاي  بهترين  از  يكي  را  «ريجِول» 
سازندگان فيلم كوتاه دانست كه مي تواند از منبعي 
كه براي ميليون ها كاربر مجاني است، هزاران پوند 

كسب درآمد كند. 
لس آنجلس تايمز- 18 مي 2011

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

به منظور بهبود كيفيت زندگى و افزايش اعتماد به نفس
در دوران بازنشستگى، سازمان بازنشستگان شاهين
برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
پنجشنبه ها: 30/10 صبح تا 4 بعد از ظهر

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

2 Thorpe Close
London W10 5XL
Tel: 020 7221 5763 
Mobile: 07961 447116

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)
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سريال بز كشي در انگليس
كشته شدن چهار بز به فاصله چند روز در دهكده اي در منطقه «دوون» 
جنجال بزرگي را باعث شده است. نحوه كشته شدن اين بزها به شدت 
رقت برانگيز است: گويا سرشان بيخ تا بيخ بريده شده است. «جيمي 
اسمال» 66 ساله كه دو بز خود را از دست داده مي گويد: «تمام مردم 
به  را  اتفاق  اين  مسببين  تا  شده اند  مسلح  ماجرا  اين  از  بعد  دهكده 
قرار  واقعه  اين  تاثير  تحت  شدت  به  كه  برسانند.»او  اعمالشان  سزاي 
دارد مي پرسد: «واقعا كدام انساني مي تواند تا اين اندازه قسي القلب 
باشد؟»جيمي با بزهاي خود به نام «بلكي» و «آنيتا» تنها زندگي مي كند. 
او هفته گذشته بلكي را در حالي كه گلويش دريده شده بود، پيدا كرد. 
دو روز بعد آنيتا را نيز گلو بريده و با همان سبك قبلي مرده پيدا كرد. 

دفاع  خود  از  نمي تواند  كه  بكشد  را  حيواني  مي تواند  كسي  «چه  مي گويد:  وي 
در  را  آنها  نيايد  حيواناتش  سر  ديگري  بالي  اينكه  ترس  از  اسمال  آقاي  كند؟» 
حياط خود جمع كرده است.به فاصله 48 ساعت، دو بز ديگر به همين صورت 
كشته شده اند. صاحب دو بز ديگر كه نخواسته است نامش فاش شود گفته است: 
«به من گفته شد تا كتاب هايي درمورد اين حيوان بخوانم و بعد از شيوه كشته 
شدن اين بزها و اينكه اين بزها شاخ داشته اند، متوجه شدم كه اين كار مي تواند 
با آيين هاي شيطان پرستان در ارتباط باشد. اولين حيواني كه گم كردم «گرملن» 
بود كه با سر بريده پيدايش كردم. اول فكر مي كردم اين يك اتفاق عجيب است. 
بز دوم «گالديس» بود. گلويش بريده شده بود. الشه اين بز را هم در همان مكان 
قبلي رها كرده بودند. بايد بز ديگرم «گوبلن» را بعد از مرگ مادر و برادرش در 
جايي مخفي كنم! من مطمئنم اين يك كار شيطاني است و اين كارها زندگي ما را 
به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.»در كتاب هاي قديمي ظاهرا براي اولين بار گفته 
شده بز از فرمان حضرت نوح براي سوار شدن در كشتي نجات سرپيچي كرده 
است. از سوي ديگر در كتاب ها آمده كه جن به صورت بز ظاهر شده و سم 
هم دارد. ماسون ها نيز اغلب از نماد بز استفاده مي كنند. شيطان پرستان براي 
احضار شيطان، بز را كشته و از خون آن براي احضار استفاده مي كنند.گفته 

مي شود در مورد اخير از مرگ بزها چنين استفاده اي شده است. 
پليس منطقه دوون و كورنوال در حال بررسي اين حادثه هستند.

برند «پير كاردين» حراج 
مى شود!

مد  طراحان  ترين  قديمى  از  يكى  كه  كاردين  پير 
فرانسه است ، برند تجارى خود را به حراج گذاشته 
است.به نقل از رويترز، كاردين كه بخاطر طرحهاى 
 ، است  مشهور  دنيا  جاى  همه  در  خود  آوانگارد 
كه  كرد  اعالم  ژورنال  استريت  وال  روزنامه  در 
تجارى  برند  فروش  طريق  از  بتواند  اميدواراست 
خود ، 1 بيليون يورو معادل 1.8 بيليون دالر بدست 
باعث  او  عمل  اين  كه  معتقدند  منتقدان  اما  بياورد 

تضعيف اين برند تجارى مشهور شده است .
بنا به گزارش اين روزنامه ، ارزش ريالى كمپانى او 
حدود 200 بيليون يورو تخمين زده شده است كه 
البته اين رقم فقط در حد يك فرضيه است و ممكن 

است صحت نداشته باشد.
كاردين در مصاحبه با اين روزنامه گفت كه اصال" 
داشته  درآمد  چقدر  كل  در  او  كمپانى   ، داند  نمى 
فروختن  از  خود  هدف  كه  ساله   88 .كاردين  است 
 ، كرد  عنوان  نامش  ماندن  زنده  را  تجاريش  برند 
كمى نگران است و دلش مى خواهد مدير خالق اين 

برند مشهور باقى بماند.
دارم  قصد  گفت:"من  استريت  وال  روزنامه  به  او 
همين حاال اين برند را بفروشم زيرا مطمئنم كه تا 
چند سال ديگر در اين دنيا نخواهم بود و دلم مى 
خواهد اين برند تجارى بعد از من به كار خود ادامه 

دهد."
او تا به امروز سه بار با يك سرمايه گذار انگليسى 
مالقات كرده است .اين طراح قديمى با يك سرمايه 
گذار آمريكايى و يك سرمايه گذار چينى هم مذاكره 

كرده است.
كاردين در سالهاى 1960و بعد از آن با بكاربردن 
در  مينيماليستى  سبك  و  فضايى  هندسى  اشكال 
به  نيز   70 دهه  در  و  شد  معروف   ، خود  كارهاى 
و   1980 سالهاى  در  اما  داد  ادامه  خود  پيشرفت 
1990 با انتقادهاى شديد منتقدان مد روبرو شد كه 
اين انتقادها منجر به تضعيف شدن اين برند تجارى 

شد.

بهشت براندو 
عمومي مي شود

برش  و  دور  روزمرگي هاي  از  وقتي  براندو 
اقيانوس  در  را  جزيره اي  راه  مي شد،  خسته 
آرام در پيش مي گرفت. حاال بعداز گذشت هفت 
سال از مرگ او، هشت فرزندش مي خواهند به 
افتخار براندو با ساخت هتلي سازگار با محيط 
همه  براي  را  پدرشان  رويايي  جزيره  زيست، 

مردم جهان به مقصدي رويايي تبديل كنند. 
ستاره سال هاي نه چندان دور هاليوود، پس از 
ساخت فيلم مشهور «شورش در كشتي بونتي» در 
سال 1962 در جزيره زيباي «تيتياروآ» در اقيانوس 
لقب  آن  به  كه  شد  محل  اين  شيفته  چنان  آن  آرام، 
«بهشت زميني» را داد. مارلون براندو قبل از مرگش 
در سال 2004 قصد احداث يك هتل كوچك را در 
 1962 سال  در  براندو  داشت.  را  تيتياروآ  جزيره 
اين جزيره را به مبلغ 200 هزار دالر اجاره كرده 
به  مربوط  طرح هاي  تمام  مرگش  از  پيش  و  بود 
ساخت هتل مخصوصش را در اين جزيره رويايي 
از  آن  برق  كه  تهويه اي  سيستم  بود.  كرده  آماده 
آب اقيانوس تامين مي شد و باتري هاي نوري كه از 
انرژي خورشيد روشنايي مي گرفتند و توربين هاي 
بادي براي تامين الكتريسته در تمام ساختمان تنها 
بخشي از هتل مورد عالقه براندو بود. حاال بعد از 
را  جزيره  اين  دارند  قصد  فرزندانش  براندو،  مرگ 
مدرن  هتلي  و  كرده  تبديل  گردشگري  قطب  يك  به 
زيست  محيط  با  كه  كنند  احداث  امكانات  تمام  با 
آسيب  جزيره  بكر  طبيعت  به  و  باشد  سازگار  هم 
قرار است «براندو» نامگذاري  هتل كه  اين  نرساند. 
شود، با هزينه اي بالغ بر 150 ميليون دالر احداث 
خواهد شد. بكر بودن اين جزيره و دورافتاده بودن 
آن مشكالتي را براي تكميل طرح به وجود آورده 
است و اگر همه چيز به خوبي پيش برود اين هتل 

در اسل 2013 افتتاح مي شود. 
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گوناگون
هاوكينگ: هنوز براي مردن زود است

استفن هاوكينگ در ماه هاي اخير بيشتر از آن كه وقتش را به مطالعه در 
مركز كيهان شناسي نظري در دانشگاه كمبريج بگذراند، مشغول مصاحبه 

و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف است.

از  يكي  كمك  با  است  فلج  بدنش  تمام  كه  بريتانيايي  كيهان شناس  اين   
در  الكترونيكي  حسگرهاي  به  را  سيگنال هايي  گونه اش  ماهيچه هاي 
عينكش ارسال مي كند. بعد دستورات طي پروسه اي طوالني و زمان گير 
به رايانه منتقل مي شوند كه به اين ترتيب او مي تواند به تدريج جمالتي 
اين  با  مي كند.  تبديل  صوت  به  را  جمالت  اين  پيشرفته اش  كامپيوتر  و  بسازد 

برقراري  در  سختي  همه 
 69 هاوكينگ  ارتباط، 
از  بعد  پذيرفته  ساله 
روزنامه  با  مدت ها 
مصاحبه اي  گاردين 
بدهد.  انجام  اختصاصي 
زندگي اين مرد عجيب با 
وجود اين همه محدوديت 
عادي است. صبح زود به 
دانشگاه  در  كارش  دفتر 
كمبريج مي رود و با ايميل 
سرتاسر  دانشمندان  با 
برقرار  ارتباط  جهان 
كه  است  مي كند:«واضح 
جسمي  ناتواني  خاطر  به 

كه دارم به يك كمك نياز دارم اما من هميشه تالش كرده ام بر محدوديتهايي 
كه وضعيتم برايم ايجاد كرده، غلبه كنم و زندگي ام را به پربارترين شكل ممكن 
پيش ببرم. من به كل جهان سفر كرده ام، از قطب جنوب تا خأل و شايد روزي 

هم به فضا بروم.» 

با اينكه اين فيزيكدان بريتانيايي در سن 21 سالگي به بيماري «اسكلروز جانبي 
آميوتروفيك» مبتال شده و با اينكه اين بيماري معموال پس از پنج سال مبتاليان 
را مي كشد، اما هاوكينگ هنوز به زندگي اميدوار است: «من از مرگ نمي ترسم. 
هنوز  اما  كرده ام  زندگي  آن  با  گذشته  سال  طول 48  در  كه  است  چيزي  مرگ 
هيچ عجله اي براي مردن ندارم.» هاوكينگ زيباترين بخش علم را همان سادگي 
در بيان نظريه هاي مختلف مي داند: «علم زماني زيباست كه توضيح پديده هاي 
شگفت انگيز را ساده مي كند يا ارتباط بين نظريات مختلف را ممكن مي كند. مثال 
واضحش پيوند ژنتيكي در زيست شناسي يا پرسش هاي بنيادي در فيزيك است.»

رقابت ناجوانمردانه فيس 
بوك عليه گوگل

موسسه  خبري،  وب سايت  يك  در  گزارش هايي  انتشار  دنبال  به 
روابط  و  تبليغاتي  شركت  يك  طريق  از  كه  كرد  اعتراف  فيس بوك 
عرصه  در  خود  اصلي  رقيب  عليه  را  منفي  گزارش هايي  عمومي، 
گزارش  به  مي كرده است.  منتشر  گوگل  يعني  اجتماعي،  شبكه هاي 
رقابت هاي  از  فصل  تازه ترين  رويداد،  اين  خبري «بلومبرگ»  شبكه 
جذب  سر  بر  اجتماعي  شبكه هاي  غول  دو  هميشگي  و  قديمي 
عمومي  وجهه  اكنون  و  كوچك تر  شركت هاي  خريد  استعدادها، 
است. در عين حال عرصه جديد از كشاكش ميان فيس بوك و گوگل 
نشان مي دهد كه در بازار پررقابت ارتباطات ديجيتال، جذب اعتماد 
مشتريان و مخاطبان ارزش فراواني دارد. اما در اين مورد خاص 
كه  گوگل  عليه  فيس بوك  منفي  تبليغاتي  كارزار  شدن  برمال  از  پس 
دليل آن بي احتياطي شركت روابط عمومي مسئول اين تبليغات بود، 
اكنون اتهام و انتقاد متوجه فيس بوك شده و گوگل به عنوان قرباني 
به گزارش «بلومبرگ»،  يك توطئه مي تواند از آن بهره برداري كند. 
شركت روابط عمومي «برسان- مارستلر» از سوي فيس بوك مامور 
شده بود كه اخبار و گزارش هاي منفي در مورد عملكرد گوگل در 
زمينه اطالعات خصوصي كاربران را جمع آوري كرده و با به جريان 
انداختن و برجسته كردن اين مطالب در سطح رسانه ها، وجهه شركت 
گوگل را در افكار عمومي تضعيف كند. چندين گزارش در اين زمينه 
در رسانه هاي آمريكا منتشر شد ولي همه مي خواستند بدانند كه چه 
فرد يا موسسه اي در پشت اين اقدامات است. تا اينكه اخيراً وب سايت 
خبري «ديلي بيست» با استناد به شواهد جديدي برمال كرد كه اين 
تبليغات منفي به سفارش فيس بوك به راه افتاده است. در دوره اخير 
شركت گوگل مجموعه بيشتري از ابزارهاي ارتباط اجتماعي را به 
خدمات خود افزوده است. يكي از نمونه هاي موفق آن دريافت سريع 
شركت  كه  است  توئيتر  طريق  از  مشترك  هر  ارتباطات  تازه ترين 
گوگل هزينه آن را به توئيتر مي پردازد. در هر صورت سازماندهي 
يك كارزار تبليغاتي عليه رقيب اصلي در عرصه فن آوري ارتباطات 
افكار  و  كاربران  براي  مسلمًا  ولي  نيست،  عجيبي  و  تازه  موضوع 
عمومي نكته هشداردهنده اي است كه نشان مي دهد اين شركت ها تا 

چه حد و به چه اشكالي حاضرند با يكديگر بجنگند. 
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روان درمانگرى و مشاوره 
در كانون ايرانيان لندن

روزهاى پنجشنبه از ساعت 10.30 صبح با وقت قبلى
توسط خانم شهرزاد پورعبداله  مشاور و روان درمانگر  

آيا از افسردگى رنج مى بريد؟
آيا دچار فشارهاى روحى روانى، ترس و اضطراب هستيد؟

آيا مشكالت ناشى از مهاجرت و پناهندگى شما را آزار مى دهد؟
آيا با همسر و يا فرزندتان مشكل داريد؟

 
مشاور و روان درمانگر ما با سالها تجربه در زمينه مشاوره و روان درمانگرى با 

افراد، خانواده ها ، زوج ها و سابقه كار با  زنان و كودكان به شما مشاوره مى دهند.
ايشان عضو انجمن BACP  (انجمن مشاوره و روان درمانگرى بريتانيا) هستند و 

مدرك روان درمانگرى
 خود را از بلژيك دريافت كرده اند.

چنانچه نياز به مشاوره داريد با شماره تلفن كانون ايرانيان لندن 02077000477  
تماس گرفته و وقت مالقات بگيريد.

 هزينه مشاوره:
يك نفر: 40 پوند هر جلسه 
خانواده: 60 پوند هر جلسه

info@iraniancc.com :ايميل
ترجمه مدارك توسط كانون ايرانيان لندن

ترجمه مدارك از فارسى به انگليسى و بالعكس

كانون ايرانيان لندن 2011/04/01
www.iraniancc.com 

02077000477

 

و  متنى  محتواى  فراوانى  و  وب  گسترش 
چندرسانه اى از كاربران دنياى امروز باورنكردنى 
است. اگر تاريخ دانان سال 2061 / 1440 بخواهند 
بايد  كجا  از  كنند،  مطالعه  را  وب  عالم گير  تولد 

شروع كنند؟
امروز،  ,نيوساينتيست:  پل-چاژورى  ساميت 
زندگى هاى  جزئيات  مجبورند  مورخان 
سوژه هايشان را از تكه هاى ريز شواهد و مدارك 
كنند.  جمع  هم  كنار  در  و  كرده  پيدا  موجود 
زيادى  مشكالت  دچار  احتماال  نيز  آنه  جانشينان 

تولد  ماجراى  كردن  پيدا  مشكل،  شد:  خواهند 
آن ها  شيوه  بود.  خواهد  ديجيتالى  وسيع  ميراث 

براى كشف اين ماجراى عظيم چه خواهد بود؟

مى كنيم  توليد  اطالعات  آن قدر  امروز  ما  بيشتر 
است  كافى  است؛  خارج  مديريتى مان  توان  از  كه 
و  در مناسبت ها  كه  بگيريد  در نظر  را  عكس هايى 
تعطيالت مختلف گرفته ايد و هنوز فرصت نكرده ايد 
محتويات  كنيد.  جمع آورى شان  آلبوم  يك  در 
شله قلمكار  آش  يك  ما،  همه  رايانه  هاردديسك 

كنار  در  را  وب  ساختارى  كمبود  است!  حسابى 
دنياى  كه  بگذاريد  مستعارى  نام هاى  يا  گم نامى 
آنالين را براى تاريخ دانان آينده به چالشى بزرگ 

و ترسناك تبديل خواهد كرد. 

به نظر مى رسد تمام فايل هاى HTML، MP3 و 
مدت هاى  تا  مى سازند،  را  امروز  وب  كه   JPEG
منبع  نكردن  حفظ  اما  بود.  خواهند  خوانا  مديدى 
نيست؛  شاهكار  مطالب،  اين  صحت  سند  و  اصلى 
شده،  ويرايش  شده،  كپى  معموال  داده ها  چراكه 

تفسير شده و اصالح شده هستند.

براى حفاظت از فايل ها، بايد از آن ها فايل پشتيبان 
را  مستندات  و  مدارك  كنيم،  تهيه   (Back Up)
براى خودمان اى ميل كنيم يا عكس ها را به صورت 
آنالين ارسال كنيم. به عالوه، فايل ها در بين مردم 
دست به دست مى شوند كه معموال منجر به تغيير 
معموال  تغييرات  اين  هرچند  مى شوند؛  فايل  در 

ناچيز بوده و براى انسان نامحسوس است.

به اين ترتيب سفره اى از نعمت هاى درهم و برهمى 
خواهد  قرار  اينترنت  باستان شناسان  اختيار  در 
ارزشمندى  بينش  دگرگونى ها،  سويى  از  گرفت. 
از نحوه گسترش اطالعات در اختيار كارشناسان 
همين  ديگر،  سويى  از  و  مى دهد  قرار  آينده 
دگرگونى ها، پيدا كردن نقطه پيدايش اين ارتباطات 

وسيع را سخت مى كند.

فيلتر نامعلوم 
از  يكى   ،Brute-Force) بروت فورس  روش 
حمالت هكرها براى بدست آوردن رمزهاى عبور) 
براى وارسى كردن منشا تمام فايل ها، درهم سازى 
بخش  كه  رياضى  شيوه  يك  است.   (Hashing)
اعظمى از اطالعات را به عدد كوچك ترى خالصه 
مى كند يا «مقدار در هم» (Hash Value) و مقايسه 
حتى  آن جاكه  از  اما  مى كند.  آسان  را  فايل ها 
درهم»  «مقدار  داده  اصل  در  تغيير  كوچك ترين 
كپى ها  بين  رابطه  كشف  مى كند،  عوض  كل  به  را 

سخت خواهد بود.

هش هاى  ايجاد  و  قطعه  چند  به  فايل  هر  تجزيه 
روى  خالصه سازى  عمل  يك  (انجام  جداگانه 
و  است  برگشت  غيرقابل  كه  ورودى  جريان 
مى توان آن را به عنوان يك اثر انگشت ديجيتالى 
مى شود  باعث  قطعه،  هر  براى  كرد)  فرض 
تركيبات دو فايلى كه بيشترين قطعات مشابه را 
داشته و احتماال با هم مرتبطند، مشخص شود. 
پيدا  براى  مى توانند  نامعلومى  هش هاى  چنين 
طرح هاى  شناسايى  و  كپى ها  شبيه ترين  كردن 
كه  اطالعاتى  شوند؛  استفاده  ابتدايى  يا  ناتمام 
ممكن است براى يك شرح حال نويس مفيد باشد.

اين شيوه كامل نيست، توانايى آن براى تشخيص 
شباهت ها،  خوب و نامعلوم است و براى برخى 
از انواع فايل ها بهتر از ديگر روش ها كار مى كند. 
زيادى  تاثير  عكس،  يك  كردن  فشرده  كمى  مثال 
مقدار  مى تواند  اما  داشت  نخواهد  آن  ظاهر  بر 

درهم آن را تا حد چشمگيرى تغيير دهد.

نوشته ها
محتواى متنى چطور؟ اينترنت پر است از نظرات 
بى نام، وضعيت هاى به روز رسانى شده و مطالب 
باشند  داشته  دوست  شايد  تاريخ دانان  بالگ ها. 

نقاب از چهره نويسندگان بردارند.

مشخصه هاى  جستجوى  كار،  اين  براى  راه  يك 
كه  جمالتى  طول  لغات شان،  است:  نوشتارى 
استفاده كرده اند، الگوى كلمات و نقطه گذارى هاى 
مورد عالقه آن ها، و حتى عادات غلط دستورى.

معموال اين كار به تكه بزرگى از متن نياز دارد 
كه بتوان روى آن كار كرد، اما محققان موسسه 
گرنوبل،  در  خودكار  تحقيقات  و  محاسبه  ملى 
مى تواند  كه  كرده اند  طراحى  سيستمى  فرانسه، 
براى  نفر  يك  كه  را  مختلفى  مستعار  اسامى 
خود انتخاب كرده، با استفاده از حروفى كه در 
نام هاى كاربرى استفاده شده، به هم مرتبط كند.

در  را  برنامه  اين  از  ساده  نسخه  يك  مى توانيد 
شما  به  كه  ببينيد،   I Write Like وب سايت 
مشهور  نويسنده  كدام  يادآور  شما  نثر  مى گويد 
دستيابى  مشكالت  وب سايت  اين  همچنين  است. 
آشكارا  كه  مى دهد،  توضيح  نيز  را  هدف  اين  به 
نمى تواند برخى نويسنده ها را، كه به عنوان مرجع 

از آن ها استفاده مى كند، تشخيص دهد.
مى توانند  بيشتر  ماهرانه  روش هاى  شك  بدون 
بهتر عمل كنند اما تغييراتى كه در طول زمان در 
نوشته هايمان ايجاد مى شود، باز هم كار شناسايى 
چنين  دوباره،  (بعد  مى كند.  سخت  را  نويسنده 
موضوع  ادبى  كارآگاهان  براى  مى تواند  تغييراتى 
را روشن كند: تحليل آخرين اثر آگاتا كريستى اين 
سوءظن را قوى تر كرده كه وى از زوال عقل رنج 

مى برد.)

كشف مفاهيم
نوشته ها خود را در قالب متن محبوس كرده اند اما 
ابزار تحليل معنايى فراتر از اين حد رفته و تالش 
مى كند تا اطالعات مرتبط با معنى متن را شناسايى 
كند؛ اين كار به محققان آينده كمك خواهد كرد تا 
بدون مطالعه تمام وضعيت هاى به روز شده شما، 

متوجه شخصيت تان شوند.

است  احداث  دست  در  سيستمى  نام   Defuse
بر  را  مختلف  وب سايت هاى  در  افراد  نظرات  كه 
اساس نوع زبان و ميزان تطابق با قواعد ارتباطى 
رنگى  بخش هاى  صورت  به  كرده اند،  استفاده  كه 
نشان مى دهد. بنا به گفته آرون زينمن كه طراحى 
اين سيستم را در در ام.آى.تى انجام مى دهد، اين 
كار تالشى است براى ايجاد يك «بدنه ديجيتال»: 
پرتره اى جزء به جزء كه از توانايى ما براى تجسم 
فردى در دنياى مادى در يك نگاه، تقليد مى كند. اما 
زينمن در مورد تفسير داده توسط چنين سيستمى 
توضيح كامال دقيقى داده: «درك پيچيدگى انسان ها 
ممكن  مهم  فرد  يك  بيوگرافى  است.  مهم  بسيار 
هم  باز  اما  شود،  بالغ  صفحه  صد  چند  به  است 
خالصه اى از زندگى اوست كه از ديدگاهى خاص 
و با هدفى خاص نوشته شده است. ميليون ها راه 
وجود دارد كه شما مى توانيد داده هاى مربوط به 
يك فرد را برش بزنيد كه فرد در هر برش، متفاوت 

با برش ديگر به نظر مى رسد.»
جديدتر  پروژه  در  كه  است  عنصرى  همان  اين 
زينمن، Personas، به طور صريح به آن پرداخته 
شده و قصد دارد با جستجوى نظرات «معنا دار» 

نشان دهد كه وب، ما را چطور مى بيند.

بى نظمى واقعى
خودم  براى   Personas از  كردم  سعى  وقتى 
تحصيالت،  «مديريت،  نتيجه اش  كنم،  استفاده 
تصوير  يك  به  بيشتر  من  نظر  به  كه  شد،  اخبار» 
با  پرتره  يك  تا  داست  شباهت  من  از  تيره  تلفنى 
زينمن  كه  اينجاست  نكته  كامل!  و  دقيق  جزئيات 
ضعف  اثبات  براى  سيستم  اين  از  دارد  قصد 
مردم  بى نظمى  درك  براى  امروزى  دستگاه  هاى 

واقعى استفاده كند.

اينترنت  موسسه  از  شونبرگر  مير  ويكتور 
اخطار  يادداشت  نيز  انگلستان  در  آكسفورد 
آميزى در اين مورد نوشته است: «حافظه ديجيتال 
هرقدر  مى كند.  درك  را  ديجيتال  مصنوعات  فقط 
وسوسه  بيشتر  شويم،  وابسته  آن  به  بيشتر  ما 
كه  شويم  قائل  برايش  ويژگى هاى  كه  مى شويم 

واقعا ندارد، مثل سنديت و جامعيت.»

نيمه  تا  بازار،  در  موجود  ابزار  اگر  حتى  بنابراين 
بعدى قرن نيز پيشرفت بى حدى داشته باشد، باز 
از  ما  كه  است  مدرك هايى  و  سند  به  محدود  هم 
و  اسناد  اين  مادامى كه  مى گذاريم.  جاى  به  خود 
موقعيت ها  با  مى شوند،  هميشه  از  غنى تر  مدارك 
و حتى ضربان قلب هايمان كه امروز ثبت مى شود، 
هم  باز  است  ممكن   1340  /  2061 تاريخ دانان 
نگاهى سريع و اجمالى بر آن چه ما واقعا بوديم، يا 
حداقل سعى مى كرديم باشيم، دستگيرشان شود.

ترجمه: ستاره سمائى

باستان شناسان آينده شما را 
چطور خواهند ديد؟
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است.  اجتماعي   - رواني  پيچيده   پديده  يك  كم ر ويي، 
كم ر ويي، يك صفت يا ويژگي ارثي يا ژنتيكي نيست، بلكه 
سازش  و  فردي  بين  نادرست  روابط  نتيجه  در  اساسًا 
خانه  در  رشد،  اوليه  مراحل  در  اجتماعي  نايافتگي هاي 
و مدرسه پديدار مي شود.با اينكه برخي از روانشناسان 
سندروم  يا  زمينه  با  افراد  بعضي  كه  عقيده اند  اين  بر 
بحث  كه  داشت  توجه  بايد  اما  متولد مي شوند  كم ر ويي 
از  بعضي  بيشتر  استعداد  و  كم ر ويي  سندروم  درباره 
كودكان در ابتال به كم ر ويي به معناي ارثي بودن مثل 
كمرو  كودكان  است  نيست.بديهي  پوست  و  چشم  رنگ 
كم ر ويي  خودشان  كه  هستند  والديني  به  متعلق  عمومًا 
دارند، ليكن اين بدان معني نيست كه اين قبيل كودكان 
كم ر ويي را از طريق ژن هاي ناقل از والدين خود به ارث 
از  را  كم ر ويي  كه  معناست  بدين  اساسًا  بلكه  اند،  برده 

آنها ياد گرفته اند. 

كم ر ويي ناشي از ترس 
كم ر ويي ناشي از ترس، عمومًا از سال اول زندگي نوزاد 
نوزادان،  روي  شده  انجام  مطالعات  مي شود.  مشاهده 
حاكي از اين است كه در اواسط سال اول زندگي (غالبًا 
پديده  يك  عنوان  به  كم ر ويي  آن)،  دوم  ماه  شش  در 
افراد  و  غريبه ها  به  نسبت  نوزادان،  همه  در  همگاني 
ظاهرشان  آرايش،  و  لباس  تغيير  خاطر  به  كه  آشنايي 
متفاوت به نظر مي آيد ديده مي شود به عبارت ديگر در 
اين شرايط اضطراب ناشي از روبه رو شدن با بيگانه ها و 
ناآشناها، وجود كودك را فرا مي گيرد. در حقيقت كودك 
خردسال، از اين رو كمرو است كه مردم برايش ناآشنا 
مقتدرترند  و  قدرتمندتر  تر،  قوي  بزرگتر،  او  از  هستند، 
و كودك نمي داند كه در شرايط گوناگون چگونه با وي 
برخورد خواهند كرد. بعد از 6 ماهگي، كودكان خردسال 
به تدريج به لحاظ رشد ذهني و عاطفي، مي توانند افراد 
آشنا را از غريبه ها تشخيص دهند. همراه با افزايش دامنه 
ارتباطات كودك با ديگران، كم كم بر تجارب خوشايند و 
دوست داشتني وي افزوده مي شود و كودك از ارتباط 
و همنشيني با ديگران بخصوص آشنايان لذت مي برد، 
ترسش فرو مي ريزد و اين حالت مقدمه الزم و مطلوبي 

براي اجتماعي تر شدن كودك است. 

خانواده و فرزندان كم رو 
بايست  مي  مشخص  طور  به  كم ر ويي  علل  بررسي  در 
و  شخصي  ويژگي هاي  خانوادگي،  عوامل  و  شرايط  به 
شخصيتي، نظام باورها و رفتارهاي فردي، موقعيت هاي 
رواني و اجتماعي اشاره كرد.محيط خانواده و تجارب 
و  دبستاني  پيش  سنين  در  خصوص  به  كودك  اوليه  
سال هاي آغازين مدرسه، اصلي ترين نقش را در شكل 
الگوهاي  دوران  اين  در  دارد.  كودك  شخصيت  گيري 
و  نحوه  تلويزيوني،  برنامه هاي  بزرگسال،  رفتاري 
ميزان ارتباطات عاطفي، كالمي و اجتماعي خردساالن با 
والدين و بزرگساالن خانواده بيشترين تأثير را در رشد 
مطلوب اجتماعي يا به وجود آمدن اضطراب و كم ر ويي 

كودكان مي تواند داشته باشد. 

خودشان  والدين،  مثل  بزرگسال  الگوهاي  كه  هنگامي 
روابط  برقراري  مهارت  از  و  هستند  مضطرب  عموما 
عاطفي-اجتماعي مطلوب و خوشايند با ديگران به ويژه 
با فرزندان خود بي بهره هستند، بدون شك طبيعي است 
باشند  كمرو  كه  بياموزند  نيز  خانواده  اين  فرزندان  كه 
«واتسون»  مانند  روانشناسان  از  بعضي  دليل  همين  به 
كم ر ويي كودكان را در نتيجه يادگيري و تقويت آن در 

خانه و مدرسه مي دانند. 
و  والدين  العاده  فوق  آرمان گرايي  و  جويي  كمال 
انتظارات نامعقول آنان از فرزندان در شرايط گوناگون 
و  قالبي  و  كليشه اي  رفتارهاي  به  آنها  كردن  وادار  و 
مختلف  موقعيت هاي  در  تصنعي  عكس العمل هاي 
اجتماعي، (در حضور مهمانان، به هنگام مهماني رفتن، 
حضور در مجالس جشن و مراسم عمومي، در كوچه و 
خيابان، در اتومبيل و اتوبوس، به هنگام لباس پوشيدن، 
غذا خوردن، نگاه كردن، صحبت كردن، راه رفتن و ...(، 
سختگيري بيش از حد بر كودكان و نوجوانان و داشتن 
توقعات زياد، رفتار خصمانه و عصبي با آنها، تهديدها و 
تنبيه ها، تحقيرها و تهديدهاي ناروا يا حمايت هاي افراطي 
زمينه هاي  اصلي ترين  از  فرزندان)  از  غيرضروري  و 
رشد معيوب اجتماعي كودك و بروز كم ر ويي به شمار 
مي آيند. مشاهده دوگانگي و تعارض در رفتار الگوهاي 
اساسي  مفاهيم  در  ناهماهنگي  ايجاد  و  بزرگسال 
شخصيت كودك كه موجب كشمكش هاي دروني و در 
نتيجه اختالل در رشد طبيعي مي شود، اضطراب شديد 
كم ر ويي  داشت.  خواهد  همراه  به  را  كودك  كم ر ويي  و 
از  بيش  فرزندها  تك  و  خانواده  اول  فرزندان  ميان  در 
ساير فرزندان خانواده ديده مي شود، بخصوص زماني 
اجتماعي  رشد  و  تربيت  زمينه  نباشند  قادر  والدين  كه 
عاطفي  نيازهاي  با  مطابق  را  ايشان  هماهنگ  و  مطلوب 
بيشتر  در  كلي  طور  به  آورند.  فراهم  آنان  اجتماعي  و 
موارد، فرزندان اول خانواده و تك فرزندها با بزرگترها 
بيشتر همانندسازي مي كنند و تمايل ايشان در برقراري 

ارتباط با بزرگساالن بيش از همساالنشان است. 
به ديگر سخن، فرزندان اول خانواده و تك فرزندها در 
برقراري ارتباط با همساالن و همكالسي هاي خود بيشتر 
كه  چرا  بزرگسال  افراد  با  تا  مواجه مي شوند  مشكل  با 
عمومًا والدين انتظارات و توقعات متنوعي از تنها فرزند 
انتظارات  همين  دليل  به  و  دارند  خود  اول  فرزند  يا  و 
والدين  طرف  از  رواني  فشارهاي  اعمال  العاده،  فوق 
ناتواني  احساس  و  ايشان  فراوان  آرمانخواهي هاي  و 
خواست هاي  به  بخشيدن  تحقق  در  فرزندان  قبيل  اين 
بي كفايتي  احساس  دچار  بعضا  تدريج  به  والدين 
و  مي كنند  پيدا  ضعيفي  بسيار  خودپنداري  و  مي شوند 
زمينه اضطراب فراگير و كم ر ويي در شخصيت ايشان 
نمايان مي شود. به علت چنين وضعيت عاطفي رواني، از 
دست دادن احساس خود ارزشمندي و برخورداري از 
خودپنداري كمتر در بعضي از موارد فرزندان اول در 
مقايسه با ساير فرزندان خانواده به توفيقات كمتري در 

پيشرفت تحصيلي دست مي يابند. 
اجتماعي  تجربه  رسمي  جايگاه  اولين  عنوان  به  مدرسه 
تقويت  در  كننده اي  تعيين  نقش  مي تواند  كودكان، 
كم ر ويي يا پرورش مهارت هاي اجتماعي آنان ايفا كند. 
در  كودكان  كم ر ويي  موارد،  از  بسياري  در  متأسفانه 
مي شود  تقويت  درس  كالس  فضاي  و  مدرسه  محيط 
تثبيت  كودك  شخصيت  در  ناخوشايندي  رفتار  چنين  و 

مي شود. 
در غالب موارد، اولياي مدرسه رفتار انفعالي و آرام و 
سكوت مضطربانه كودك يا كودكان كمرو و ناتوان را 
به عنوان يك صفت پسنديده و ويژگي رفتاري مطلوب 
تلقي مي كنند، بعضًا با تأييد و تشويق هاي خود به طور 
مستقيم و غيرمستقيم سعي مي كنند آن را تقويت كنند. 
بسياري  در  كه  است  تأسف  و  تعجب  بسي  جاي  واقعًا 
آن  از  انضباط  نمره  باالترين  گاهي  ما  مدارس  از 

كمروهاست! 
برچسب زدن ها و القاي ويژگي هاي خاص به بعضي از 
كس،  فالن  كه  بگويد  مرتبًا  معلم  كه  اين  مانند  كودكان، 
دانش آموزي است بسيار آرام، ساكت و مودب و اعمال 
سكوت هاي  به  كودك  كردن  وادار  و  اخالقي  فشارهاي 
اجباري و رفتارهاي به اصطالح مؤدبانه مصنوعي سبب 
مي شود كه وي به تدريج به يك موجود كامًال كمرو با 

شخصيتي انفعالي تبديل شود. 
اجراي  اخالقي،  و  رواني  فشارهاي  اعمال  نيز  اينجا  در 
قالبي  برخوردهاي  انعطاف،  غيرقابل  و  خشك  مقررات 
نابرابر،  و  فشرده  رقابت هاي  منشانه،  ديكتاتور  و 
غيرعادي  و  زياد  العاده  فوق  شكاف  يا  فاصله  ترسيم 
بين وضع موجود و وضع مطلوب براي دانش آموزان، 
اظهار نگراني مداوم نسبت به آينده شاگردان و كنترل 
جويي  كمال  ايشان،  اجتماعي  و  فردي  رفتارهاي  شديد 
تنبيه ها  تهديدها،  و  تحقيرها  ها،  خواهي  آرمان  و  ها 
تسليم  روحيه  تقويت  و  غيرمنطقي  محدوديت هاي  و 
پذيري و احساس عدم كفايت اجتماعي و غيره مي تواند 
زمينه هاي اضطراب و كم ر ويي را در كودكان ايجاد يا 

تقويت كند. 

فشارهاي اجتماعي و كم ر ويي 

عالوه بر خانه و مدرسه، عواملي همچون محروميت ها 
و آسيب هاي اجتماعي، ناسازگاري هاي شغلي، سلطه ها 
طلبي هاي  برتري  و  مقايسه ها  گروهي،  فشارهاي  و 
قومي و نژادي، تقويت شخصيت انفعالي، پرخاشگري ها 
ويرانگري  اجتماعي،  شديد  كنترل  قدرت مداري ها،  و 
خالقيت هاي ذهني و غيره مي تواند از ديگر عوامل زمينه 
رفتارهاي  و  كم ر ويي  تشديد  اضطراب،  فزوني  ساز 

گوشه گيرانه باشد. 
قابل  رفتاري  و  شده  آموخته  است  رفتاري  كم ر ويي 
ترين  مطلوب  به  و  بود  اميدوار  بايد  هميشه  اما  تغيير 

شرايط و مؤثرترين روش ها انديشيد. 

تاثير كم رويى بر افراد 
كم رويى پيوستار روانى گسترده اى را در بر مى گيرد: 
مى تواند از احساس عدم كفايت در حضور ديگران تا 
حوادث آسيب زاى ناشى از اضطراب كه كامال زندگى 
يك فرد را ويران مى كند را در برگيرد. به نظر مى رسد 
زندگى  در  افراد  برخى  ترجيحى  اسلوب  بودن  كمرو 
تحميلى  محكوميت  منزله  به  ديگران  براى  اما  است 
انتهاى  در  باشد.  مى  عفو  وجود  احتمال  بدون  زندگى 
 ، خواندن  كتاب  با  كه  دارند  قرار  افرادى  پيوستار  اين 
 ، طبيعت  در  حضور  يا  اشيا  با  كاركردن  و  كردن  فكر 
افراد  با  معاشرت  تا  كنند  مى  بيشترى  راحتى  احساس 
جنگلبانان   ، مخترعين  دانشمندان،   ، نويسندگان  ديگر. 
برگزيده  را  زندگى  از  اى  شيوه  احتماال  مكتشفين  و 
در  را  خود  وقت  بيشتر  سازد  مى  قادر  را  آنان  كه  اند 
دنيايى بگذرانند كه انسانها فقط به طور پراكنده در آن 
همراهى  و  هستند  درون گرا  بسيار  آنان  دارند.  حضور 
داشتن  و  تنهايى  به  آنان  نياز  با  مقايسه  در  ديگران  با 
خلوت ، جذابيت محدودى دارد. در حقيقت امروزه افراد 
بسيارى جذابيت زندگى تنها در جزيره اى دور افتاده را 
بخش  اين  از  درجاتى  در  حتى  اما  يابند  مى  در  دوباره 
كوچك از پيوستار كم رويى ، افرادى جاى گرفته اند كه 
مى توانند به آسانى هر زمان كه الزم باشد با ديگران 
توانايى  عدم  دليل  به  كه  افرادى  يا  كنند  برقرار  ارتباط 
در پيشبرد يك گفت وگوى ساده، كنش متقابل را دشوار 
مى يابند مى توانند گروهى از مردم را مخاطب قرار دهند 
يا يك مهمانى رسمى را در كمال آرامش برگزار كنند. 
افراد  اعظم  بخش  شامل  كم رويى  پيوستار  ميانى  طيف 
كمرو است، يعنى كسانى كه در موقعيت هاى مشخص 

كنند.  مى  ترس  و  بى كفايتى  احساس  خاصى  افراد  با 
ناراحتى آنان آنقدر شديد است كه به زندگى اجتماعى 
آنان آسيب وارد شده و عملكرد آنان مختل مى گردد و 
ابراز اين مطلب كه چه فكر مى كنند و دوست دارند چه 

كار كنند را دشوار يا غير ممكن مى سازد. 
مردم»  از  «ترس  كم رويى  از  واحدى  منبع  كه  آنجا  از 
رفتار   ، شود  مى  مختلف  هاى  واكنش  بروز  موجب 
براى  اطمينانى  قابل  شاخص  هميشه  فرد  يك  بيرونى 
رود.  نمى  شمار  به  او  واقعى  كم رويى  ميزان  تعيين 
اما  گذارد  مى  تأثير  ما  رفتار  طرز  بر  هميشه  كم رويى 
در  نيست.  مستقيم  يا  آشكار  گذارى  تأثير  اين  لزومًا 
خجالتى  مى كنيد  فكر  شما  اگر  گفت  توان  مى  نهايت 
در  كه  اين  گرفتن  نظر  در  بدون   ، هستيد  پس  هستيد 

انظار چگونه رفتار مى كنيد. 

قرار  ميانى  طيف  در  كم رويى  پيوستار  در  كه  افرادى 
هاى  مهارت  بر  تسلط  عدم  خاطر  به  عمومًا  دارند 
اجتماعى يا فقدان اعتماد به نفس ، كمرو هستند . برخى 
افراد بر مهارت هاى اجتماعى الزم جهت تداوم بخشيدن 
تسلط  بشرى  ارتباطات  ماشين  روان  و  نرم  حركت  به 
ندارند. آنان نمى دانند كه يك گفت وگو را چگونه آغاز 
كنند يا در كالس درس چگونه از سخنران بخواهند كه 
مى  كه  كارى  انجام  براى  هم  بقيه   . كند  صحبت  بلندتر 
انتهاى  در  ندارند.  را  الزم  اطمينان  است  صحيح  دانند 
از  آنان  ترس  كه  دارند  قرار  افرادى  كم رويى  پيوستار 
مطلقا  افراد  شناسد  نمى  مرزى  و  حد  هيچ  ديگر  افراد 
در  كارى  انجام  براى  كه  زمان  هر  افراد  اين  كمرو. 
حضور مردم صدا زده مى شود بى نهايت مى ترسند و 
به قدرى به واسطه اضطراب پديد آمده احساس نااميدى 
مى كنند كه تنها راه را فرار و پنهان شدن مى يابند. اين 
بى نهايت  افراد  در  كه  صالحيت،  عدم  از  حاكى  پيامد 
كمرو پديد مى آيد به افراد جوان يا دانش آموزان محدود 
نمى گردد و حتى بر اثر مرور زمان نيز ناپديد نمى گردد. 

در بدترين حالت، كم رويى مى تواند به روان رنجورى 
حاد مبدل گردد، يك بيمارى ذهنى كه مى تواند موجب 
افسردگى شده و حتى در نهايت تاثير بسيارى در اقدام 

به خودكشى داشته باشد.
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10 قابليت آي فون5 براي 
ثبت ركورد فروش

به  خود  بررسي هاي  پي  در  كارشناسان 
اپل  هوشمند  گوشي  جديد  مدل  از  قابليت هايي 
به  را  محصول  اين  مي تواند  كه  كرده اند  اشاره 
پرفروش ترين گوشي هوشمند سال 2011 تبديل 
بر  اي ويك،  از  نقل  به  فارس  گزارش  به  كند. 
شده  اعالم  آگاه  منابع  سوي  از  كه  آنچه  اساس 
قرار  كه  اپل  هوشمند  گوشي  جديد  مدل  است، 
روانه   «4S يا «آي فون   « نام «آي فون 5  با  است 
بازار شود، از ماه سپتامبر وارد بازار مي شود و 

از هم اكنون شايعات فراواني در مورد آن منتشر 
شده است. قرار است اين گوشي هوشمند اوايل 
ماه ژوئن سال جاري ميالدي به صورت رسمي 
جهاني  «كنفرانس  در  و  اپل  شركت  سوي  از 
كاربران  تا  شود  معرفي   « اپل  توسعه دهندگان 
معمولي و تجاري در مورد اهميت اين محصول 
براي به روزرساني گوشي هوشمند خود و خريد 
آن تصميم گيري كنند. اين روزها انواع گوشي هاي 
كاربران  دست  به  فراوان  قابليت هاي  با  هوشمند 
امكانات  آي فون5  اگر  اساس  اين  بر  و  مي رسند 
ويژه اي را در خود جا نداده باشد، اپل بازار را 
به رقبا واگذار مي كند اما كارشناسان از هم اكنون 
پيش بيني كرده اند كه اين قابليت هاي قابل مالحظه 
دارد.  وجود  اپل  هوشمند  گوشي  جديد  مدل  در 
مهم ترين  خود  اخير  بررسي  پي  در  كارشناسان 
به  را  اپل   5 آي فون  مي تواند  كه  قابليت هايي 
 2011 سال  هوشمند  گوشي  پرفروش ترين 
عبارتند  عوامل  اين  كرده اند.  منتشر  كند،  تبديل 
نمايشگر  گوشي،  بدنه  با  لبه  به  لبه  نمايشگر  از: 
آنتن   ،4G بي سيم  شبكه  از  پشتيباني  بزرگتر، 
ويژه  امكانات  باكيفيت ،  ديجيتال  دوربين  ثابت، 
براي كاربران اداري و سازماني، حافظه داخلي 
از  عرضه  كاربردي،  ارتباطي  ابزارهاي  بيشتر، 
طريق چند شركت مخابراتي و آخرين نكته اي كه 
است.  سال 2011  در  مي شود،عرضه  ياد  آن  از 
برخي كارشناسان بر اين باورند كه شركت اپل 
به دنبال بروز بعضي مشكالت نمي تواند گوشي 
اين  با  كند.  عرضه  امسال  را  آي فون5  هوشمند 
جديد  مدل  كه  باورند  اين  بر  موثق  منابع  وجود 
به صورت  ژوئن  ماه  در  اپل  هوشمند  گوشي 
رسمي معرفي مي شود و تا ماه سپتامبر به دست 

كاربران مي رسد. 

كشف اسرار زبان انسان

فرضيه نوآم چامسكى تاييد شد
 ما انسان ها از زمان تولد،  برخى قواعد 
همين  بر  و  مى دانيم  را  دستورزبان 
راحتى  به  را  انسانى  زبان هاى  اساس،  
ياد مى گيريم. دانشمندان علوم شناختى 
در يك مطالعه بسيار جالب اين فرضيه 
كودك  كه  زمانى  كرده اند.از  تاييد  را 
تا  مى گويد،   را  خود  كلمه  اولين  انسان 
را  جمله ها  راحتى  به  بتواند  كه  وقتى 
انگار  نمى گذرد.  زيادى  زمان  كند،   بيان 
كه  حدى  سرعت،  در  به  بسيار  كودك 
والدينش را شگفت زده كند،  در يادگيرى 
كودك  اما  مى كند.  پيشرفت  زبان 
چه طور زبان را كه بسيار پيچيده است 

مى آموزد؟
معروف،   زبان شناس  پيش،  سال   50
مطرح  را  خود  فرضيه  چامسكى  نوآم 
كرد. به اعتقاد او،  هر انسانى در ساختار 

مغز خود،  از قبل از تولد،  جايى براى قواعد زبان دارد. در واقع ما با دانستن پايه هاى دستور زبان به دنيا 
مى آييم. حاال دانشمندان مى كوشند اين فرضيه را محك بزنند.

نشان  خود  جديد  مطالعه  در  جانزهاپكينز  دانشگاه  شناختى  علوم  متخصصين  ساينس ديلى،   گزارش  به 
دليل  همين  به  و  مى داند  را  زبان  دستور  مهم  قوانين  از  برخى  تولد  زمان  در  انسان  نوزاد  كه  داده اند 

مى تواند خيلى سريع زبان هاى انسانى را بياموزد.
در واقع اين مطالعه نشان مى دهد كه بر خالف باور بسيارى،  مغز نوزاد انسان در زمان تولد يك لوح سفيد 
نيست، بلكه در خود سوگيرى ها يا ترجيحاتى دارد كه روى يادگيرى هاى بعدى تاثير مى گذارد. اين مطالعه 
نه تنها فرضيه نوآم چامسكى را تاييد مى كند،  بلكه يك رويكرد جديد و جالب براى آزمودن ساير فرضيه ها 

در رابطه با سوال هاى بسيار مهم در زمينه فرايند يادگيرى زبان،  ارائه مى كند.
در اين مطالعه، يك شخصيت كارتونى سبز و كوچك به نام گلرمى، به شركت كنندگان كه همگى بزرگساالن 
انگليسى زبان بودند،  يك زبان ساختگى به نام وربالگ را از طريق يك بازى مى آموزد. براى نمونه، گلرمى 
يك جسم بيگانه را نشان مى دهد و مى گويد: سلرجنا. بعد همان شى را با رنگ آبى نشان مى دهد و از 
شركت كنندگان مى  خواهد تكرار كنند :  گيژ سلرجنا كه يعنى سلرجناى آبى. بعد در يك تصوير سه سلرجنا 

نشان داده مى شود و شركت كنندگان عبارت سلرجنا گالوب را مى آموزند كه يعنى سلرجنا سه.
در زبان هاى انسانى بسيارى، صفت (رنگ)  قبل از اسم مى آيد. در زبان هاى بسيارى هم عدد بعد از اسم 
مى آيد. اما تقريبا در هيچ زبانى،  اين دو قانون همزمان وجود ندارند و البته شركت كنندگان هيچ كدام اين 
مسئله را نمى دانستند.در گروه هاى ديگر، همين آموزش ها در قالب زبان هاى ساختگى ديگرى با ترتيب هايى 
كه در زبان هاى انسانى به طور همزمان يافت مى شوند به شركت كنندگان ارائه شد. به عقيده محققين،  
اگر مغز به طور مادرزادى،  ساختارهاى مشخصى براى زبان هاى انسانى داشته باشد،  گروهى كه با يك 
ساختار نامتعارف روبرو مى شوند،  بايد شرايط دشوارى داشته باشند و اين دقيقا همان اتفاقى بود كه در 
اين مطالعه افتاد.افرادى كه با قوانين زبانى متفاوتى از زبان انگليسى مواجه شدند،  اما اين قوانين،  قوانينى 
بودند كه در زبان هاى انسانى ديگر وجود دارند،  به راحتى اين زبان ساختگى را آموختند. اما نتوانستند 
وربالگ كه داراى تركيب هاى نامتعارف در زبان هاى انسانى بود را بياموزند. انگار همان طور كه چامسكى 

گفته بود،  مغز آن ها مى فهميد كه اين ساختار غيرمحتملى است و با آن دچار مشكل مى شد.
اين مطالعه و سبكى كه در آن مورد استفاده قرار گرفته،  پنجره اى تازه به دنياى مطالعات زبان شناسى 
خواهد بود. زبان خاص انسان است و در هيچ گونه ديگرى بدين شكل وجود ندارد. به همين دليل،  درك 
ما  براى  او   تحول  و  انسان  مورد  در  را  زيادى  اسرار  مى تواند  انسان،   كودك  در  زبان  يادگيرى  نحوه 

روشن كند.

بهترين دوربين هاي 
ديجيتال حرفه اي براي 

تازه كارها
ليست  جديد  بررسي  يك  اساس  بر  كارشناسان 
مخصوص  حرفه اي  ديجيتالي  دوربين  بهترين 

حرفه اي  عكس برداري  به تازگي  كه  كاربراني 
روزها  اين  كردند.  منتشر  كرده اند،  آغاز  را 
قابليت هاي  با  فراوان  ديجيتالي  دوربين هاي 
كدام  هر  كه  مي شوند  عرضه  بازار  در  مختلف 
از آن ها امكانات متفاوت خود را متناسب با نياز 
دوربين هاي  تنوع  اگرچه  مي دهند.  ارائه  كاربران 
ديجيتالي در بازار بسيار زياد است و شركت هاي 
فراواني در اين زمينه فعاليت مي كنند، اما كاربران 
از  بخصوصي  مدل هاي  سراغ  همچنان  حرفه اي 
براي  را  آن ها  و  مي روند  ديجيتالي  دوربين هاي 
را  ديجيتالي  دوربين هاي  مي دهند.  ترجيح  خود 
و  حرفه اي  بخش  دو  به  مي توان  كلي  حالت  در 
معمولي تقسيم كرد. كارشناسان مركز تحقيقاتي 
PC World بر اساس يك بررسي جديد ليست 
مخصوص  حرفه اي  ديجيتالي  دوربين  بهترين 
را  حرفه اي  عكسبرداري  به تازگي  كه  كاربراني 

آغاز كرده اند، منتشر كردند. 
ديجيتالي  دوربين  اين   : كانن   EOS Rebel T3i
 f/3.5-5.6 شامل لنز اپتيكال 18 تا 135 ميلي متري
IS مي شود و در اصل يك دستگاه هوشمند براي 
مناسب  كيفيت  با  تصويربرداري  و  عكسبرداري 
مختلف  بازارهاي  در  محصول  اين  قيمت  است. 

جهان بين 800 تا 850 دالر اعالم شده است. 

K-x پنتاكس: اين دوربين ديجيتال كه در خانواده 
آن  براي  مي شود،  تقسيم بندي   SLR محصوالت 
دسته از كاربراني كه به تازگي عكاسي حرفه اي 
را آغاز كرده اند بسيار مفيد است. اين محصول با 
همه مزاياي خود فاقد باتري قابل شارژ است كه 
اين نكته اندكي باعث كاهش فروش آن در بازار 
حرفه اي  ديجيتالي  دوربين  اين  قيمت  است.  شده 

در بازار جهاني 650 دالر است. 
Alpha NEX-5 : اين دوربين ديجيتال حرفه اي 
كه قابليت پذيرش انواع لنزهاي موجود در بازار 
را دارد و در عين حال در اندازه بسيار كوچك 
طراحي شده است، قادر است عكس ها و تصاوير 
را با كيفيت بسيار باال تهيه كند و تجربه عكاسي 
مشكل  تنها  دهد.  ارائه  زمينه  اين  در  را  متفاوت 
اين دوربين ديجيتالي نداشتن فلش داخلي است. 
تا  بين 600  جهاني  بازار  در  محصول  اين  قيمت 

650 دالر اعالم شده است. 
از  يكي  ديجيتال  دوربين  اين   : نيكون   D3100
 DSLR دوربين هاي  خانواده  در  اوليه  مدل هاي 
است كه البته قيمت آن نسبت به قابليت ها اندكي 
گران است. اين دوربين ديجيتالي براي عكاسان 
حرفه اي تازه كار قابليت هايش و امكانات فراواني 
را شامل مي شود و كيفيت تصاوير تهيه شده با 
آن بسيار قابل قبول است. قيمت اين محصول در 

بازار جهاني 600 تا 700 دالر است. 

ديجيتالي  دوربين  اين   : اوليمپوس   Pen E-PL2
نيز به صورت كامپكت و كوچك طراحي شده كه 
استفاده از آن براي عكاساني كه به صورت دائم 
محصول  اين  مي شود.  توصيه  هستند  سفر  در 
فراواني  كاربردي  قابليت هاي  سبك  و  كوچك 
دارد و با حدود قيمت 550 دالر در بازار جهاني 

به فروش مي رسد.

"بيل گيتس " پشت پرده 
خريد اسكايپ

چند  چه  اگر  مايكروسافت  بنيانگذار  گيتس  بيل 
عهده  بر  را  شركت  اين  مديريت  ديگر  است  سالى 
اسكايپ  خريد  در  را  اصلى  نقش  وى  اما  ندارد، 
توسط اين شركت ايفا كرده و حتى ايده اوليه اين 

كار را نيز مطرح كرده است.
به گزارش فارس به نقل از تك وب، وى با حضور 
در جلسه هيئت مديره مايكروسافت داليل متعددى 
مديره  هيئت  اعضاى  ديگر  كردن  قانع  براى  را 
افزايش  آنها  مهمترين  جمله  از  كه  كرده  مطرح 
قدرت و توان رقابتى مايكروسافت در دنياى وب و 

اينترنت بوده است.
 8.5 از  بيش  اسكايپ  خريد  براى  مايكروسافت 
ميليارد دالر پرداخت كرده است كه پرداخت اين 
رقم در يك دهه اخير براى انجام يك خريد توسط 

مايكروسافت بى سابقه بوده است.
كه  كرده  تصريح  اى  مصاحبه  در  اخيراً  خود  وى 
من مدافع اصلى اين خريد بوده ام و فكر مى كنم 
نرم  است.  بوده  خوب  نيز  اسكايپ  براى  كار  اين 
تلفنى  هاى  تماس  برقرارى  براى  اسكايپ  افزار 
ارزان قيمت از طريق اينترنت به صورت ويديويى 

يا صوتى به كار مى رود.
استراتژيك  را  زمينه  اين  در  خود  تصميم  گيتس 
ويديو  ايده  خواهيم  مى  افزود:  و  كرد  توصيف 
پياده  محصوالتمان  از  بسيارى  در  را  كنفرانس 
كنيم. اسكايپ درآمد زيادى را براى مايكروسافت 
تحقيقات  واحد  همچنين  آورد.  خواهد  ارمغان  به 
مايكروسافت نيز ايده هاى درخشانى را به اسكايپ 

اضافه كرده و امكانات آن را توسعه خواهد داد.



2121 هفته نامه پرشين جمعه30 ارديبهشت ماه 1390 - شماره 198
info@persianweekly.co.uk دانش

 
 افقي:

ــته چاپي درباره ويژگي هاي  ١- نوش
يك كاال- شخص باتجربه و متين

ــادگي، دامنه- بچه!- بي بهره  ٢- گش
و نامراد

ــاخه اي-  ــيريني ش ــاب- ش ٣- ردي
لباس شنا

٤- پول خرد هند- زائو ترسان- جمع 
امين- امير، بزرگ

ــتي  ــل آري- آفريدن و هس ٥- مقاب
دادن- دربند، گرفتار

ــه و  ــازه- پاي ــل جن ــه حم ٦- جعب
شالوده- دل آزار كهنه

٧- عضو شامه- طناب، رشته- واحد 
شمارش دكان

٨- ماشين- ماه بازگشايي مدارس- 
ديپلماتيك

ــكل و  ــوي هي ــف- ق ٩- كالم تأس
زورگو- آرامبخش، خانه

ــم- مهربان تر از مادر-  ١٠- باران ك
مرطوب

ــدد  ــورش- ع ــا- ي ــاره دري ١١- كن
روستا

ــتن- خانه چوبي-  ــر به نگريس ١٢- ام
ضد روز- مال ياران كشيدني است!

ــب اول قبر- عروس به  ١٣- فرشته ش
خانه بخت مي برد- اختياري

ــرانه- امر به ماندن- مرد  ١٤- نامي پس
بخشنده

١٥- شاعر سايه عمر- تقدير
 عمودي:

١- باد و باران- خوراك اندك
ــا مطلبي را  ــيله كه خبر ي ــر وس ٢- ه

برساند- آهسته و آرام- معصيت
ــونت،  ــد- خش ــد مي دهن ــا وعي ٣- ب

پرخاش- لجاجت، نافرماني
٤- زمستان عرب- الستيك 
اهلي،  ــاري-  بيم ــين-  ماش

مطيع
و  بي شرمي  ــــــوار-  س  -٥
گستاخي- رب النوع مصريان

ــوي-  فـــرانس تيــــم   -٦
ــاز  قمارب ــس-  پاري ــوزه  م

خاكسترنشين
ــن- خوراكي با  ٧- پول ژاپ
ــن  بادمجان- نظارت بر حس
ــت هاي كلي  ــراي سياس اج
ــان  ايش اختيارات  از  ــام  نظ

است
ــرك- بهره، حصه-  ٨- متح

كل و همگي
ــرب- توهم  ــاي ع ٩- روزه

ــي- سابقًا بر سر  خطرناك در روانشناس
آن جان مي باختند

ــت و پارچه- گرداگرد  ــل- رخ ١٠- تنب
لب

ــر مايه- جمع  ــد- عط ــگرد، ترفن ١١- ش
نجيب

ــورد عالقه  ــون م ــري كارت ــا ج ١٢- ب
كودكان است- از حروف مقطعه قرآن- 

كبوتر صحرايي- گرو گذاشتن
ايالت  ــالمندان-  س ــاالن،  بزرگس  -١٣
جدايي طلب اسپانيا- نشدني، ناممكن

١٤- برادر مادر- عابد- برادر
ــون- فرار و  ــرخ رنگ خ ــاده س ١٥- م

شكست خوردن در جنگ

 افقي:
ــه معني  ــي ب ــي و گيلك ١- در فارس
«علف درخت» است- از آثار ديدني و 
باستاني استان كهگيلويه و بويراحمد

ــتاره دنباله دار- نوعي  ٢- نيرنگ- س
زيرانداز

ــول ايران-  ــمي پ ــد غيررس ٣- واح
بي پول- پايتخت بنگالدش

٤- خط آهني- توده متراكم بخار آب 
در هواي مجاور سطح زمين- نااميد- 

وجود دارد
٥- جشنواره بين المللي فيلم- جنين- 

طينت
٦- پيش گفتار- كارها- تپانچه

ــكوه گر- از ورزش  هاي توپ و ٧- ش
تور- خداحافظي خارجي

٨- مشايعت- دالور- انس دادن
٩- پول قديمي- فلزي است ضعيف

و نادر- سنت و  خلق و خو
ــت- كندن گياه ١٠- همان بس اس

هرز- وزارتخانه
ــل- در ٢٢ بهمن ٥٧ در ١١- اصطب
اين شهر شيرازه حكومت و رژيم فرو
پاشيد و براي هميشه سلسله پهلوي

متالشي شد- از خدايان باستان
ــريع- روز اول هفته- سفيد ١٢- س

آذري- گناه
ــه گياهي- ــاه- پارچ ــم گي ١٣- تخ

گول زننده
ــيد- ــطح خورش ــاز س ١٤- گـــــ

خطركردن- فرصت و مهلت
١٥- ايالت خليج- زبان انجيل

 عمودي:
١- بروشور- اثري از ويليام شكسپير

٢- آزمايش- نشاني- بلندمرتبه
٣- از لوازم آرايش خانم ها- گرامي-

گياهي از تيره آالله
٤- كلرا- آبكي- كالمي براي شگفتي-

گاز تنفسي
٥- نشان، رونق- آلياژ- بندپا

٦- پادشاه- هيزم- مكر
ــوم- داراي ضـــرب ــادم قـــ ٧- خ

موسيقايي- بازار سهام
ــكاف باريك- ــزي باهوش- ش ٨- آب

شادباش
ــس- از حروف ــام دخترانه- خي ٩- ن

مقطعه قرآن
ــتان بلندي از ــر هفتم- داس ١٠- هن
كريستوفر فرانك نويسنده فرانسوي-

شخص مبهم
ــاني- آگاه، ١١- عناد- آس

باخبر
ــي- فراموش ــل  مقاب  -١٢
سخت مصدر-  اسم  نشانه 

نيست- پرتاب سنگ
ــش كننده- ١٣- كــــوش
آفريقا- در  ــــــوري  كش

بي مورد
١٤- اشعه رنتگن- بخشي
از بدنه يك خودرو يا وسيله
ــه به صورت نقليه ديگر ك
ــر دور چرخ خودرو حلقه ب
ــت- باغباني واقع شده اس

كه تاك پرورش مي دهد
ــاي زهري جانور ١٥- بازوه
دريايي هيدر- ساكنان محل
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مادران دوقلوها بيشتر عمر مى كنند

تكامل  در  و  باشد  خطرناكتر  مى تواند  نوزاد  و  مادر  براى  دوقلوزايى 
صاحب  زنانى  محققين،  گفته  به  نشده،  اما  داده  ترجيح  انسان، 
و  سالمترند  بارورى  توانايى  نظر  از  كه  مى شوند  طبيعى  دوقلوهاى 

طول عمر بيشترى دارند.

اغلب  مى دهند!  نسبت  شانس  به  را  دوقلوها  معموال  خرم روز:   بهنوش 
وقتى زنى صاحب يك دوقلو مى شود،  تصور بر اين است كه بر حسب 
پديد  دوقلوها  اتفاقى  هم  آن  قدرها  بدن  درون  درحالى كه  بوده،  اتفاق 
نمى آيند. دوقلوها به دو صورت شكل مى گيرند. دوقلوهاى همسان يا 
يك تخمكى كه بعد از تلقيح تخمك و اسپرم و تشكيل تخم و تقسيم تخم 
به وجود آمده به دو نيم،  شكل مى گيرند. به همين دليل اطالعات ژنتيكى 
كه  مى بينيم  هم  ظاهر  در  و  است  هم  مانند  دقيقا  همسان  دوقلوهاى 
رايج ترند،   دوقلوهاى غيرهمسان كه بسيار  كامال يك شكل هستند. اما 
دو تخمك با دو اسپرم به طور همزمان تركيب مى شوند و دو جنين در 
رحم مادر جاى مى گيرند. به هين دليل شباهت دوقلوهاى غيرهمسان 

به يكديگر بيشتر از شباهت خواهر و برادرها نيست.

زنان  كه  مى دهند  نشان  جديد  مطالعات  ديسكاورى،   گزارش  به  اما 
اگر  خصوص  به  دارند،   طبيعى  دوقلوهاى  داشتن  توانايى  خاصى 
شرايط محيطى مساعد باشد. اين محققين معتقدند زنانى كه مى توانند 
كم تر  زمان  مدت  در  دارند،   بيشترى  عمر  طول  باشند،   داشته  دوقلو 

مى توانند فرزندان بيشترى به دنيا بياورند و زندگى سالم ترى دارند.

ترجيح  نوزاد  يك  آوردن  دنيا  به  زمين،   روى  بر  بشر  حيات  طول  در 
گونه ما بوده؛ شايد به اين دليل كه تولد چندين نوزاد با هم،  خطر مرگ 

نوزاد و مادر را افزايش مى دهد. اما دوقلوها چه طور؟

اطالعات اين مطالعه جديد از بانك داده هاى ثبت  احوال يوتا به دست 
آمده و زنانى كه بين سال هاى 1807 تا 1899 متولد شده و دست كم 
به سن 50 سال رسيده اند، مورد بررسى قرار گرفتند. در اين نمونه،  
4600 مادر دوقلو داشتند و 54100 مادر دوقلو نداشتند. يك نكته مهم 
در اين مطالعه،  اين است كه منبع اطالعات به قبل از اجراى روش هاى 
مصنوعى  لقاح  مانند  نابارورى  درمان هاى  يا  جمعيت  كنترل  مختلف 
برمى گردد. البته يك ايراد هم به آن وارد است،  اطالعات قديمى هستند 

و جزييات پزشكى كمى در آن ها يافت مى شود.

پيش از اين در مطالعات، مطرح شده بود كه زنانى كه در سنين باالترى 
باردار مى شوند، احتمال بيشترى دارد كه دوقلو به دنيا بياورند،  اما 

دليل اين پديده هنوز هم ناشناخته است.

برخى محققين طرفدار فرضيه تخمك گذارى تكاملى هستند كه در آن 
گفته مى شود بدن زن براى باال بردن احتمال باردارى،  بيشتر از يك 
تخمك توليد مى كند،  اما وقتى وافعا بيش از يك تخمك بارور مى شود، 
 براى مادر و كودكانش امتيازى به همراه ندارد و در حقيقت از شانس 

آن ها براى زنده ماندن كم مى شود.

اما فرضيه اى ديگر، بر اين باور است كه دوقلوها از نظر سالمتى خطر 
بيشترى براى مادران خود دارند. اما نتيجه اين مطالعات جديد بر پايه 

اطالعات يوتا،  خالف هر دو فرضيه را نشان مى دهد.

بر اساس اين مطالعه،  دوقلوزايى در زنانى كه از نظر امكان بارورى 
اتفاق  بياورند  دنيا  به  را  كودك  يك  از  بيش  مى توانند  و  سالم ترند 
مى افتد. البته معلوم نيست كه تا چه حد بتوان اين يافته ها را به زنان 
امروزى تعميم داد. به عالوه دانشمندان به هيچ عنوان فكر نمى كنند كه 
دوقلوزايى سالم تر باشد، بلكه مى گويند زنانى كه سالم ترند،  با احتمال 
براى  يائسگى  به  رسيدن  از  بعد  و   مى شوند  دوقلو  صاحب  بيشترى 

مدت زمان بيشترى عمر مى كنند.

واقعا موبايل 
سرطان زاست؟

همراه  تلفن هاي  بودن  سرطان زا  درباره 
نتايج  زيرا  داد  قطعي  نظر  نمي توان 
ضدونقيض  كامال  شده  انجام  تحقيقات 

الكترومغناطيس  امواج  كلي  طور  به  اما  است 
داده اند  تشكيل  را  همراه  تلفن هاي  كار  اساس  كه 

مي توانند در ابتال به سرطان نقش داشته باشند...
 مي توانم اين طور بگويم كه تمامي امواجي كه اطراف ما هستند اگر 
از حد مشخصي بيشتر به بدن بتابند سبب سرطان مي شوند اما 
هنوز تحقيقي كه ارتباط دقيق و موثر استفاده مداوم از تلفن همراه 
را به اثبات رسانده باشد در دست نداريم. نتايج نگران كننده اي هم 
منتشر شده مثال اگر شارژ باتري تلفن همراه كم باشد يا تلفن همراه 
در فضايي باشد كه منبع توليد امواج الكترومغناطيسي ديگري هم 
داشته باشيم احتمال سرطان زايي اين دستگاه بيشتر خواهد شد. 
چند ماه پيش هم نتيجه تحقيقي منتشر شد مبني بر اينكه تلفن هاي 
همراه بر عملكرد مغز اثر مي گذارند و در قسمت هايي به خصوص 
از آن، متابوليسم گلوكز را باال مي برند اما هنوز مشخص نيست 
كه اين تاثير براي بدن خطرناك است يا نه. البته متابوليسم گلوكز، 
نشانه فعاليت مغز است زيرا سلول هاي مغز براي توليد انرژي از 
دقيقه   50 كه  شده  مشخص  تحقيق  اين  در  مي كنند.  استفاده  قند 
كه  مغز  از  نقاطي  گلوكز  مصرف  ميزان  همراه  تلفن  از  استفاده 
نزديك آنتن اين وسيله هستند را تا 7 درصد افزايش مي دهد يعني 
جالب  شناختي.  مهارت هاي  ديگر  و  حافظه  به  مربوط  قسمت هاي 

روشن  يا  خاموش  به  ربطي  اثر  اين  كه  اينجاست 
بودن دستگاه ندارد.

SAR چيست؟ كميتي براي سنجش ميزان جذب 
امواج الكترومغناطيس توسط تلفن همراه است*. 
اگرچه در تمام كشورها حدود مشخصي را براي اين 
شاخص در نظر گرفته اند و تلفن هاي همراه موجود در بازار 
هم در اين محدوده قرار مي گيرند اما مطالعات جديد نشان 
مي توانند  هم  امواج  اين  اندك  بسيار  شدت هاي  تنها  كه  مي دهد 
كه  امواجي  عبارتي  به  بگذارند.  افراد  سالمت  بر  را  خود  تاثيرات 
هم  هستند  موجود  استانداردهاي  از  ضعيف تر  برابر  هزار   200
مي توانند بر بدن تاثير گذار باشند. بافت هاي بدن مي توانند امواج 

الكترومغناطيس را جذب كنند و متاثر موارد زير شوند:
• تخريب برگشت ناپذير ماده ژنتيك سلول ها

• تجزيه پرد ه هاي مغزي و درنتيجه عبور مواد شيميايي سمي و 
بيماري زا به مغز

• كاهش ايمني بدن
• كاهش ميزان هورمون مالتونين 

• افزايش هورمون هاي استرس زا و در نتيجه تخريب سلولي
• اثرات سوء بر هسته هاي سلولي و ايجاد سرطان 

• تغيير متابوليسم كلسيم و تاثير بر ارتباط بين سلولي
• تاثير بر الگوي امواج مغزي 

درپايان بايد ذكر كنم كه تلفن همراه وسيله اي نسبتا جديد است و 
طرح مسائل و راه حل هاي مرتبط با آن مستلزم زمان زيادي است. 
از  كه  است  دهه  چند  تنها  دراز  ساليان  از  بعد  مثال  كه  همان طور 

مضرات سيگار صحبت به ميان آمده است.
* اگر مايليد SAR تلفن همراه تان را بدانيد مي توانيد مدل آن را در 
http://www.sarvalues.com/index. :پايگاه اينترنتي زير بيابيد
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بايد  او  است.  ساله   96 بانويي  دل،  مارگاريت 
ثبت  گواهي نامه  اش  در  كه  تولدش  تاريخ  درباره 
آشنايان  و  دوستان  پليس،  ماموران  به  شده 
فصل  شروع  با  كنند.  باور  را  آن  تا  دهد  توضيح 
بهار، خانم دل سوار بر موتور  هارلي ديويدسونش 

شهرهاي آمريكا را درمي نوردد...
خطر  و  برف  سنگين  بارش  گذشته،  زمستان 
كرد.  خانه نشين  را  او  ماشين ها  با  تصادف 
خروج  و  ورود  مسير  فرصت  اين  در  مارگاريت 

ماشين به پاركينگ را تميز كرد. رانندگي و بافتني 
بافتن، خانم دل را جوان و شاد مي كند. 

بانوي ورزشكار
كودكان  براي  پتو  زيادي  تعداد  ماه  هر  او 
از  حمايت  انجمن هاي  به  و  مي بافد  بي سرپرست 
كودكان بي سرپرست هديه مي دهد. دو يا سه بار 
و  مي كند  بازي  تنيس  مي كند،  رانندگي  هفته  در 

بافتني مي بافد. بانوي 96 ساله هم  تيمي 
«سعي  مي گويد:  سيلويا  دارد.  هم  ساله اي  بيست 
خطر  تا  بدوم  آرام تر  بازي  زمين  در  مي كنم 
كاهش  او  آسيب ديدگي  و  مارگاريت  با  برخورد 

يابد.»
در  سيلويا  با  بود،  ساله   80 دل  خانم  وقتي 
تورنمنتي شركت كردند و با اينكه مجموع سنشان 

بيش از 100 سال بود، قهرمان شدند. 
مارگاريت در طول زندگي اش سيگار نكشيده و لب 
به الكل نزده است. او در خانه اي دو طبقه در شهر 
مي گويد:  و  مي كند  زندگي  مريلند  ايالت  بتسداي 
هر  اما  كنم  استراحت  مي توانم  هم  اول  طبقه  «در 
شب پله ها را باال و پايين مي روم تا پياده روي كنم 
درخواست  كسي  از  هرگز  باشم.  داشته  تحرك  و 
فروشگاه  به  خودم  و  كند  خريد  برايم  نمي كنم 
بوقلمون  فيله  ساندويچ  ناهارم  وعده  مي روم. 

است.»
اين زن 96 ساله كه عاشق شكالت است، مي گويد: 
بدجنس  مي كنم،  فكر  بستني  و  شكالت  به  «وقتي 
هر  تحت  و  بگذرم  دو  اين  از  نمي توانم  مي شوم. 
شرايطي بايد يك ليوان بستني و چند تكه شكالت 
و  دارو  و  پزشك  شر  از  كار  اين  با  بخورم. 
بيمارستان خالص شدم و به اين سن رسيدم. اما 

يك بار كه دوستان و بچه ها تولد 90 سالگي ام را 
جشن گرفته بودند، كارم به بيمارستان كشيد. دل 
درد شديدي داشتم. پزشكان دو ساعت معاينه?ام 
مشكل  شد  مشخص  ام.آر.آي  از  بعد  ولي  كردند 

خاصي ندارم و مرخص شدم.»
مي گويد:  افتخار  با  مارگاريت  دختر  دل،  كارول 
مي زند  برق  چنان  سالگي  در 96  مادرم  «چشمان 
كه تمام صورتش را روشن مي كند. مردم با ديدن 
او تحت تاثير قرار مي گيرند و مرتب مي پرسند راز 

شادي و سرزندگي اش در چيست؟»
اين  شادي  و  سرزندگي  سالمت،  مي تواند  علم  آيا 
زن 96 ساله را شرح دهد؟ چگونه زني در ابتداي 
سده دوم زندگي اش تا اين حد با بنيه و تواناست، 
در حالي كه زنان و مردان جوان تر از او، ذهن و 
انتظار  را  مرگ  لحظه  و  افتاده  كار  از  جسمشان 

مي كشند؟

100 ساله?هاي بندري
طوالني  عمر  انسان،  نشيب  و  پرفراز  تاريخ  در 
همراه با سالمت هديه اي بوده از جانب خدايان به 
مانند  سالمندان  طب  متخصصان  اما  الهي.  انبياي 
اسرار  تا  مي كنند  تالش  دلئون»،  پونسه  «خوان 
ميليون  نيم  و  يك  ساكنان  از  نفر   600 عمر  طول 
نفري جزيره هوكايدو را كه در سده دوم عمرشان 
سالم،  نفر   600 اين  كنند.  كشف  مي برند،  سر  به 
توانا و سرشار از زندگي هستند و جوان تر از سن 

واقعي شان به نظر مي رسند. 
مدت ها  پيري شناسي  متخصصان  و  پژوهشگران 
ساردنياي  جزاير  به  مسافربر  كشتي هاي  تردد  از 
تا  كردند  جلوگيري  كانادا  اسكوتيا  نوا  و  ايتاليا 
دو  اين  بندرگاه  در  كه  را  ساله اي   100 اشخاص 
جزيره حضور دارند، بررسي كنند و به راز طول 

عمرشان پي ببرند.

در آن سوي جهان، تعدادي از دانشمندان آمريكايي 
به رهبري دكتر توماس پرثت، متخصص امراض 
بخش  مدير  و  بوستون  دانشگاه  كهنسالي  دوران 
تحقيق انستيتو ملي كهنسالي آمريكا روي افرادي 
كه بيش از 100 سال عمر كرده اند، مطالعه مي كنند 
تا تفاوت آنها را با افرادي كه در 80 سالگي از بين 

مي روند، كشف كنند.
افراد  درصد   30 از  «بيش  مي گويد:  پرثت  دكتر 
سالمي  روح  و  جسم  سن  سال   100 از  بيش  با 
دارند. بيشتر اين افراد، مستقل هستند و مي توانند 

كارهاي شخصي شان را انجام دهند.»

طول عمر ارثي
ارث  به  تولد  هنگام  كه  ژن هايي  به  طوالني  عمر 
و  زندگي  محل  (تغذيه،  زندگي،  سبك  و  مي بريم 

آسيب هاي روحي رواني) بستگي دارد.
پيش از سال 1998، ميزان تاثير اين عوامل بر طول 
عمر مشخص نبود. دانشمندان سوئدي اواخر دهه 
90 ميالدي ميزان تاثير عوامل موثر بر طول عمر 
(تغذيه، محل زندگي و آسيب هاي روحي رواني) را 
همسان  دوقلوهاي  بررسي  با  آنها  گرفتند.  اندازه 
به اين نتيجه رسيدند كه تاثير ژن ها بر طول عمر، 
در  كليدي  نقش  زندگي  سبك  و  است  درصد   30

افزايش آن دارد. 
مطالعات  انستيتو  استاد  ويلكاك،  برندلي  دكتر 
«شما  است:  معتقد  هاوايي  در   پاسفيك  پزشكي 
تغذيه  با  اما  باشيد  داشته  سالم  ژني  مي توانيد 
نامناسب همه چيز را نابود كنيد. براي داشتن عمر 
طوالني عالوه بر ژن هاي سالم بايد سبك زندگي 
كافي  خواب  و  بدني  فعاليت  مناسب،  تغذيه  سالم، 

داشته باشيد.»

رژيم غذايي جادو مي?كند
مطالعات پژوهشگران دانشگاه ايالتي يوتا يافته هاي 
در  كه  زناني  مي كند.  تاييد  را  سوئدي  دانشمندان 
آمريكا عمر طوالني دارند عاشق رانندگي هستند، 
سال  هشت  و  دوري  الكل  و  كافئين  دخانيات،  از 

بيشتر از مردان آمريكايي عمر مي كنند. 
براي  بزرگي  درس  «اين  دارد:  اعتقاد  پرثت  دكتر 
همه ماست. من عميقا باور دارم با تغيير در رژيم 
مناسب،  خواب  بدني،  فعاليت  افزايش  و  غذايي 
همه  و...  ذهني  فعاليت  الكل،  و  دخانيات  از  پرهيز 
زندگي  سالگي   75 تا  دست كم  مي توانند  انسان ها 

همراه با سالمتي داشته باشند.»
شهروندان آمريكايي با استفاده از غذاهاي آماده 
جمله  از  بيماري ها  انواع  به  ابتال  و  تحرك  عدم  و 
درباره  محققان  يافته هاي  قلبي،  نارسايي هاي 
كاهش عمر به دليل تغذيه نامناسب و عدم تحرك 

را تاييد كردند، اما شهروندان 
زندگي  براي  را  سنتي  روش  اوكيناوا  ساله   100

انتخاب كرده اند. 

برنامه يك روز زندگي مرد 103 ساله
موتوبو  شهر  ساكن  ساله،   103 توگوچي  سيريو 
شش،  ساعت  صبح  روز  هر  اوكيناوا،  جزيره  در 
از خواب برمي خيزد و پنجره ها را باز مي كند. او 
مي دهم  نشان  همسايه ها  به  كار  اين  «با  مي گويد: 

هنوز زنده و سرحال هستم.»
نيم ساعت بعد، با صداي موسيقي اي كه از راديو 
(برنج  صبحانه  و  مي كند  ورزش  مي شود،  پخش 
دو  بعد  مي خورد.  سبزي )  سوپ  و  سبوس دار 

ساعت در مزرعه سويا كار مي كند.
فوت  ساله اش   93 همسر  كه  زماني  از  سيريتو، 
كرده، كارهاي خانه را به تنهايي انجام مي دهد و به 
فرزندش متكي نيست پزشكان براي اينكه نگراني 
فرزندان توگوچي را برطرف كنند، او را معاينه و 

اعالم كردند در سالمت كامل به سر مي برد.
توگوچي مي گويد: «از اينكه آزاد هستم و به تنهايي 
زندگي مي كنم لذت مي برم. اگر بيمار شوم شبانه 

با تاكسي به بيمارستان مي روم.»
ساعت دوازده و سي دقيقه ظهر، سيريو توگوچي، 
ناهار (برنج و سبزي، ماهي، تخم مرغ و توفو (پنير 
و  مي زند  چرت  ساعت  يك  مي خورد،  گياهي)- 
او  مي كند.  كار  مزرعه  در  ديگر  ساعت  دو  سپس 
به  چون  مي خورد،  لبنيات  شام  كه  است  سال   83

خواب راحت و آرامشش كمك فراواني مي كند. 

دانشگاه  آمريكا،  سالمت  ملي  انستيتو  دانشمندان 
اوكيناوا و وزارت بهداشت ژاپن كه از سال 1976 
معتقدند  هستند،  صدسالگان  دنبال  به  اوكيناوا  در 
است.  نمونه  يك  فقط  ساله  توگوچي 103  سيريو 
آنها معتقدند تمام كهنساالن اوكيناوا فعاليت جسمي 

و ذهني فراواني دارند و رژيم غذايي شان سرشار 
از سبزي، ميوه، فيبر، فاقد روغن و نمك است كه 
از بروز سكته مغزي، سرطان و بيماري هاي قلبي 

و گوارشي جلوگيري مي كند. 

ويتامينE و سويا فراموش نشود
براساس مطالعات سازمان خواربار و كشاورزي 
هاوايي  ايالتي   دانشگاه  دانشمندان  و  متحد  ملل 
 120 تا   60 مصرف  با  ژاپني  شهروندان  آمريكا، 
گرم سويا در روز ( بيش از چيني ها كه 10 گرم 
در روز مصرف مي كنند)، مقام اول مصرف سويا 
در جهان را در اختيار دارند. اين ماده غذايي كه 
آنتي اكسيدان)  نوعي   ) فالونوئيدها  از  سرشار 
است، ميزان ابتالي ژاپني ها به سرطان را به ميزان 

زيادي كاهش مي دهد.
زوال  به  اوكيناوايي  كهنساالن  ابتالي  ميزان 
كهنساالن  از  كمتر  بسيار  آلزايمر)  (بيماري  عقل 
دانشگاه  پژوهشگران  است.  اروپايي  و  آمريكايي 
زوال  به  ژاپني ها  ابتالي  كاهش  معتقدند  آلمان  بن 
غذايي  رژيم  در   E ويتامين   وجود  علت  به  عقل 
محافظت  بيماري ها  برابر  در  مغز  از  كه  آنهاست 

مي كند. 
شهروندان  زندگي  تحليل  و  تجزيه  بررسي،  با 
غرب،  در  مدرن  زندگي  گفت  مي توان  اوكيناوا، 
شهروندان  است.  عمر  طول  كاهش  علل  از  يكي 
اين جزيره با انتخاب سبك زندگي و تغذيه سنتي 
ژاپن و تطبيق با روش هاي زندگي در دنياي امروز 
انواع  به  ابتال  ميزان  جسمي،  و  ذهني  فعاليت  و 
بيماري ها از جمله سرطان، حمله قلبي و زوال عقل 

را به ميزان زيادي كاهش داده اند.
تحقيق  تيم  سرپرست  سوزوكي،  ماكوتو  دكتر  اما 
تغذيه  دليل  «به  مي گويد:  اوكيناوا  كهنساالن  روي 
غذاهاي  مصرف  و  جزيره  اين  جوانان  نامناسب 
جزيره  اين  شهروندان  آينده  دهه هاي  در  آماده، 

عمر طوالني نخواهند داشت.»

دكتر جياني پس، متخصص دانشگاه ساردنيا هم 
ساردنيا  جزيره  كهنساالن  «زندگي  است:  معتقد 
مشابه زندگي شهروندان صد ساله اوكيناوايي و 
به دليل فعاليت بدني و ذهني و كمك به هم نوع ها 

عاري از اضطراب است.»

زندگان متخصص
كه  جورجيا  دانشگاه  استاد  پون،  لئونارد  دكتر 
تحقيق  آمريكايي  كهنساالن  روي   1998 سال  از 
متخصص»  زندگان   » را  صدسالگان  مي كند، 

مي نامند.
كه  شخصيت  آزمون  نتايج 15  بررسي  از  پس  او 
طول  در  آنها  برد  پي  داد،  انجام  كهنساالن  روي 
زندگي، خوش بين، مهربان، اميدوار، شكست ناپذير 
كردن  كار  از  و  هستند  و  بوده  آموختن  تشنه  و 

هراسي ندارند. 
دكتر وينفرد روسي، متخصص مركز ملي تحقيقات 
سالمت كهنساالن مي گويد: «باوجود اينكه مطالعات 
نشان  داده ژن ها دخالت چنداني در افزايش طول 
سان  هم  دوقلوهاي  گفت  بايد  ندارند،  انسان  عمر 
افراد صد ساله، 12 بار بيشتر از افراد ديگر شانس 
پژوهشگران  دارند.»  سالگي   100 به  رسيدن 
شهروندان  آينده،  سال   50 در  مي كنند  پيش بيني 
آمريكا در صورت تمايل مي توانند در كلينيك هايي 
كهنساالن  زندگي  علمي  روش هاي  و  كنند  ثبت نام 
اوكيناوا و ساردينا را بياموزند تا به صد سالگي 
سال   20 در  مي شوند  سبب  روش ها  اين  برسند. 
از  بيشتر  بسيار  جهان  سالگان  صد  تعداد  آينده 

امروز شود.
اما هر كودكي كه امروز آرزوي حضور در قرن 
22 ميالدي را در ذهن مي پروراند، بايد به گذشته ها 
نگاه كند و از صدسالگاني كه در قرن 19 ميالدي 
طوالني،  عمر  براي  آنها  روش  بياموزد.  آمده اند، 
تغذيه مناسب و معقول (غذاي بدون نمك و روغن 
يك  (دست كم  كردن  ورزش  فيبر)،  از  سرشار  و 
ساعت در روز)، خياطي و بافتني، حفظ و گسترش 
دوستي ها، تقسيم و استفاده درست از نيروي بدن، 
حسرت و غصه نخوردن و كمك به همنوعان است. 

Time :منبع

رازهاي 100 ساله شدن
ترجمه: حسين صرافي
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تصورش را بكنيد در يك باغ خوش آب و هوا 
مي بريد.  لذت  طبيعت  از  و  كشيده ايد  دراز 
خنكاي باران روي صورتتان مي افتد و شما 

چقدر احساس لذت مي كنيد...
بر  عجيبي  اثرات  خنك  و  سرد  آب  بله   
اين  اگر  دارد.  شما  بدن  زيبايي  و  سالمت 
اثرات را نمي شناسيد، اين مطلب را بخوانيد:

1.كاهش استرس و عصبانيت
صورتتان  و  شديد  عصباني  كه  بار  اين 
بشقاب  و  ليوان  شكستن  دنبال  انداخت  گل 
به  سري  كه  است  اين  ما  توصيه  نباشيد. 
آب  مشت  يك  و  بزنيد  حمام  و  دستشويي 
تمدد  باعث  يخ  آب  بزنيد.  صورتتان  به  يخ 
اعصاب مي شود. متخصصان اعتقاد دارند 
تنظيم  را  بدن  دماي  مي تواند  سرد  آب  كه 
كند، ضربان قلب را كاهش دهد و اضطراب 
را خيلي سريع از بين ببرد. پوست صورت 
و  است  حساس  و  ظريف  بسيار  شما 
چسبيده اند.  آن  به  بسياري  خوني  رگ هاي 
عصبانيت،  و  استرس  حالت  در  شما  وقتي 
آب  اين  مي زنيد،  صورتتان  به  سرد  آب 
بالفاصله روي رگ ها و خون درون آن اثر 
مي گذارد و باعث كنترل درجه حرارت بدن 
خواهد  شما  عصبانيت  و  استرس  كاهش  و 

شد.

2.براق شدن موها
پوست  كه  هستند  اين  عاشق  خانم ها  همه 
باشند.  داشته  براق  و  شفاف  مويي  و 

شما  به  سرد  آب  كه  بدانيد  است  جالب 
موهايي  و  شفاف  پوستي  كه  مي كند  كمك 
داريد  دوست  اگر  باشيد.  داشته  شفاف تر 
علت اين خاصيت را بدانيد بايد به سشوار 
منزلتان نگاه كنيد. همه سشوارها يك دكمه 
خودتان  از  حال  به  تا  دارند.  سرد»  «باد 
پرسيده ايد كه اين دكمه ممكن است به چه 

درد بخورد؟ آب و هواي سرد باعث

متخصصان  مي شود.  موها  شدن  براق 
پوست?ومو توصيه مي?كنند قبل از خروج 
سرد  آب  دوش  زير  را  موهايتان  حمام  از 
موهايتان  سرد  آب  دهيد.  ماساژ  و  بگيريد 

را زيباتر مي كند.

3.كاهش وزن و تناسب اندام
و  سالمت  در  سرد  آب  ديگر  خاصيت 
مربوط  اندامتان  تناسب  به  شما  زيبايي 
مي شود. نوشيدن آب سرد در طول روز به 
شما كمك مي كند، اندامي متناسب تر داشته 
طول  در  كه  است  اين  ما  توصيه  باشيد. 
روز فقط آب سرد بنوشيد يا هنگام ورزش 
باشيد.  داشته  همراه  سرد  آب  شيشه  يك 
متخصصان اعتقاد دارند كه با نوشيدن آب 

سرد، شما روزانه مي توانيد
70 كالري بيشتر از حالت عادي بسوزانيد.

4 التيام سوختگي پوست
چهارمين كاربرد آب سرد هنگام سوختگي 
پوست است. ممكن است دستتان را هنگام 
آشپزي با بخار آب داغ كتري يا ديواره داغ 

از  قبل  صورت  اين  در  بسوزانيد.  ماهيتابه 
و  برويد  اوليه  كمك هاي  جعبه  سراغ  اينكه 
بزنيد،  سوختگي  پماد  دستتان  پوست  به 
 20 و  بگيريد  سرد  آب  زير  را  دستتان 
دقيقه نگه داريد. اين كار باعث مي شود كه 
پوستتان آسيب كمتري ببيند و سريع التيام 

پيدا كند.

5.مانيكور سريع ناخن ها
كه  است  آمده  پيش  هم  شما  براي  حتما 
ناخن هايتان  به  الك  زدن  از  پس  بالفاصله 
كيف  داخل  از  بايد  كه  باشد  افتاده  يادتان 
را  لباستان  مثال  يا  برداريد  پول  پولتان 

بپوشيد. در اين صورت به محض
كشيده شدن ناخن هايتان روي وسايل، الك 
مي شود  شكل  بد  و  مي شود  پاك  ناخن تان 
داريم.  خوبي  پيشنهاد  شما  براي  ما  ولي 
سرد  آب  از  هم  اينجا  در  كه  است  اين  آن 
كمك بگيريد. اين بار كه به ناخن هايتان الك 
الك  سريع  خشك كننده  اسپري  اگر  زديد 
ناخن نداريد، مي توانيد يك ظرف آب سرد 
دستانتان  دقيقه   3 و  بگذاريد  دستتان  كنار 
چقدر  كه  ديد  خواهيد  ببريد.  فرو  آن  در  را 
مي شود.  خشك  شما،  ناخن  الك  سريع 
كارهاي  به  مي توانيد  آسوده  خيال  با 
لحظه  هر  اينكه  بدون  بپردازيد  روزمره تان 

به ناخن هايتان نگاه كنيد.

6.درمان سردرد
آب خنك در درمان سردرد معجزه مي كند. 
درمان  براي  سرد  آب  از  اينكه  براي  ولي 
سردردتان نهايت استفاده را ببريد توصيه 
خنك  آب  پاشويه  يك  از  كه  است  اين  ما 
تميز  دستمال  يا  حوله  يك  كنيد.  استفاده 
روي  سپس  بگذاريد  خنك  آب  درون  را 
بكشيد  دراز  تاريك  اتاق  يك  در  تختخواب 
و حوله خنك را روي پيشاني و چشمانتان 
كاهش  سردردتان  كه  مي بينيد  بگذاريد. 

مي يابد؛ امتحان كنيد.

اسپاسم  رفع  و  خون  جريان  7.افزايش 
عضالني

تنظيم آب دوش بين سرد و گرم يعني ولرم 
بيشتر  داغ  آب  روي  آن  تنظيم  به  نسبت 
باعث تسهيل جريان خون مي شود. جريان 
آب سرد روي پوست، باعث حركت جريان 
خون به سمت سطح پوست مي شود و خون 

از اطراف ارگان هاي داخلي
مي شود.  كشيده  پوست  سطح  سمت  به 
طب  متخصصان  از  بسياري  حال  عين  در 
توصيه  ورزشكاران  به  مربيان  و  ورزش 
حرفه اي،  و  شديد  ورزش  از  پس  مي كنند 

دوش آب سرد بگيرند. آب سرد
به بهبود و بازسازي عضالت كمك كرده و 
التهاب، ورم و اسپاسم را از آن دور مي كند.

منبع: ريدرزدايجست

نقش آب در سالمت و زيبايي

به پوست تان آب بدهيد
ترجمه:دكتر گلرخ ثريا

با اين روش ها از آلرژى فرار كنيد

اين  كه  مى دانيد  قطعا  هستيد  مبتال  فصلى  آلرژى  و  آسم  به  هم  شما  اگر 
عارضه تا حدى آرامش شما را بر هم مى زند، اما به جاى اين كه در سكوت 
عالئم آزاردهنده آلرژى فصلى را تحمل كنيد، مى توانيد با چند تغيير ساده 
در الگوى زندگى و رژيم غذايى خود با اين عالئم ناخوشايند خداحافظى 

كنيد.
دكتر فرد پسكاتور نويسنده كتاب «درمان آلرژى و آسم» و كتاب پرفروش 
بدن  درون  به  كه  آنچه  كرد:  تاكيد  مقاله  اين  در  هامپتونها»  غذايى  «رژيم 
حساسيت ها  و  آلرژى ها  بروز  روى  زيادى  بسيار  تاثير  مى فرستيد  خود 

در شما دارد.
آردها و قندهاى تصفيه شده و غذاهاى فرآورى شده همگى عوامل ايجاد 
كننده التهاب هستند. اين خوردنى ها را از رژيم غذايى خود حذف كرده و 
التهاب  چون  كنيد  استفاده   D3 ويتامين  حاوى  غذايى  مواد  از  عوض  در 
را كاهش مى دهد و از ويتامين C استفاده كنيد كه با استرس هاى اضافى 
وارد شده به بدن در اثر تماس با مواد آلرژى زا مبارزه مى كند و همچنين 
كه  مى شود  بدن  مخاط هاى  كاهش  موجب  چون  كنيد  مصرف   A ويتامين 

خودشان در ايجاد حساسيت موثر هستند.
خود  زندگى  محل  مى توانيد  همچنين  نيوجرسى تو دى،  روزنامه  گزارش  به 
را از مواد آلرژى زا پاك نگه داريد براى مثال عدم استفاده از مواد محرك 
مقاله  اين  در  هچنين  است.  تنفس  كردن  راحت تر  براى  موثر  گامى  مضر، 
مرطوب  هواى  چون  داريد  نگه  خشك  را  منزل  فضاى  است  شده  تاكيد 
كردن  آويزان  با  مى سازد.  مساعد  بيدها  و  هاگ ها  رشد  براى  را  شرايط 
و خشك كردن حوله هاى مرطوب و نمناك، تعمير كردن درزهاى ورودى 
و خروجى و نيز استفاده از دستگاه تصفيه هوا مى توانيد محيط خانه را 

خشك نگه داريد.
و  بامزه  هرچند  خانگى  پشمالوى  و  پردار  حيوانات  مى افزايد:  مقاله  اين 
شما  سينوس هاى  براى  خوبى  دوست  قطعا  اما  هستند  داشتنى  دوست 
نيستند. به خودتان لطفى كرده و اين حيوانات كوچولو را از اتاق خواب و 
رختخواب خود دور نگه داريد. همچنين توصيه مى شود فاكتورهاى محرك 
خارجى از منزل را پشت دربگذاريد و وارد منزل نكنيد. براى اينكار مثال 
وقتى از پارك  يا پيكنيك به خانه مى آييد كفش هاى خود را پشت در بگذاريد 
از  درشب  پنجره ها  بستن  با  مى توانيد  همچنين  بگيريد.  دوش  بالفاصله  و 

ورود گرده هاى گياهان به داخل منزل جلوگيرى كنيد.
بعالوه مى توانيد حداقل در مورد خودروى شخصى خودتان نيز برخى از 
اين دستورالعمل ها را انجام دهيد هر چند ممكن است نتوانيد هر فضايى كه 
مدت زمانى را در آن سپرى مى كنيد در كنترل خود در آوريد اما حداقل در 

خودروى خودتان مى توانيد اين نكات را رعايت كنيد.

شد  ذكر  باال  در  كه  ويتامين هايى  بر  عالوه  كرد:  تاكيد  پسكاتور  دكتر 
به  مبتاليان  در  را  روده  باكترى هاى  بى تعادلى  مى تواند  نيز   B12 ويتامين
آلرژى فصلى بهبود بخشد. بعالوه پانتتين بعنوان يك استروئيد طبيعى و 
كوئرستين بعنوان يكى از بهترين آنتى هيستامين هاى طبيعى براى مقابله 
با آلرژى مفيد هستند. منيزيم نيز مواد سمى را از بدن خارج كرده و تنفس 

را تسهيل مى كند.
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طرح ويژه انگليسي ها براي المپيك 2012 

سفر آزمايشي تيم هاي 
المپيكي به لندن

كه  المپيك  ملي  كميته  دبيركل  افشارزاده،  بهرام 
برگزاركننده  كميته  مسئوالن  با  مالقات  منظور  به 
علي آبادي  محمد  با  همراه   2012 المپيك  بازي هاي 
عازم لندن شده بود از طرح برگزار كنندگان بازي هاي 
المپيك لندن براي تست ورزشگاه هاي محل برگزاري 
اين بازي ها خبر مي دهد و مي گويد در همين راستا به 
زودي چند تيم به نمايندگي از كاروان ورزشي ايران 
از  پس  و  آينده  ماه   6 «تا  شد:  خواهند  لندن  عازم 
آنكه ورزشگاه هاي مورد نظر به بهره برداري رسيد 
از تيم هاي ورزشي كشورهاي مختلف دعوت خواهد 
شد تا به واسطه تمرين و برگزاري مسابقه در اين 
ورزشگاه ها و سالن ها بتوانند درصد امكانات در نظر 
آزمايش  را  مشكل  بدون  ميزباني  براي  شده  گرفته 
رسيدگي  محسوس  و  مشهود  مشكالت  به  و  كرده 
كنند. براي ايران هم يك اردوي تداركاتي - آزمايشي 
در لندن و محل برگزاري بازي هاي المپيك پيش بيني 
شده است اما اينكه چه تيم هايي در اين اردو شركت 
افشارزاده  نيست.»  مشخص  هنوز  باشند  داشته 
درباره شرايط تيم هايي كه براي برگزاري اردوهاي 
«المپيكي  مي گويد:  رفت،  خواهند  لندن  به  آزمايشي 
در  اعزام  براي  فدراسيون  مسئوالن  موافقت  شدن، 
زمان مورد نظر و موقعيت تيم هاي ديگر كشورهايي 
سر  به  لندن  در  ايراني  تيم هاي  اعزام  هنگام  به  كه 
ورزشكاراني  است  بهتر  است.  اهميت  حائز  مي برند 
با  سفر  زمان  در  بتوانند  كه  كنند  سفر  لندن  به 
باشند.»  داشته  ديدار  كشورها  ديگر  از  خود  رقباي 
دبيركل كميته ملي المپيك در ادامه به كمك هزينه اي 
محل  به  تيم ها  آزمايشي  سفر  براي  انگليسي ها  كه 
گرفته اند  نظر  در  لندن  المپيك  بازي هاي  برگزاري 
اشاره مي كند و مي گويد: «براي اعزام تيم هاي ايراني 
البته  كه  است  شده  داده  اختصاص  يورو  هزار   25
شود.  همراه  تغييراتي  با  اعزام  زمان  تا  است  ممكن 
امكاناتي كه من در لندن ديدم بسيار مناسب بود. چند 
بودند  مستقر  محل  يك  در  مجتمع  صورت  به  سالن 
اما سالن هاي ديگر در فاصله هاي مختلف از يكديگر 
و دردهكده بازي ها قرار داشتند. در مجموع شرايط 
و  ميزباني  براي  شده  گرفته  نظر  در  محل هاي  و 
پذيرايي از ورزشكاران خوب بود. بيمارستان نزديك 
به دهكده بود و موقعيت رستوران ورزشكاران هم 
در  چون  بود  خوب  بازي ها  گذشته  دوره  به  نسبت 
اينكه  همه  از  مهم تر  داشت.  قرار  خوابگاه  نزديكي 
نظر  در  افتتاحيه  مراسم  براي  كه  بزرگي  استاديوم 
گرفته شده است تا خوابگاه فاصله كمي دارد، طوري 
كه با 10 دقيقه پياده روي مي توان به آن رسيد. در 
مجموع امكانات مدرني براي بازي هاي المپيك لندن 
در نظر گرفته شده است. عالوه بر ترميم و بازسازي 
برخي از مجموعه هاي ورزشي قديمي، استاديوم هاي 
جديدي هم بنا شده است. در مورد شرايط و امكانات 
گذشته  دوره  از  بهتر  اينكه  و  بازي ها  اين  ميزباني 
آن  از  بعد  و  بازي ها  جريان  در  بايد  خير؟  يا  است 
ورزشكاران  اينكه  يادآوري  با  افشارزاده  داد.»  نظر 
ايراني تاكنون در رشته هاي تيراندازي و دووميداني 
موفق به كسب سهميه شده اند آخرين فرصت براي 
كسب سهميه المپيك را فروردين ماه سال آينده اعالم 
اواسط  تا  رشته ها  بيشتر  تكليف  مي گويد  و  مي كند 

امسال مشخص مي شود.

ورزش

فوتبال  در  مارادونا  ديه گو  ناگهاني  حضور 
اخير  هفته  اتفاقات  عجيب ترين  از  يكي  امارات 
از  پس  كه  آرژانتين  فوتبال  اسبق  ستاره  بود. 
تيم  با  شكست  و   2010 جام جهاني  در  ناكامي 
ملي كشورش در يك چهارم نهايي اين تورنمنت 
رفته  كنار  پرستاره  تيم  اين  سرمربيگري  از 
تازه  تيمي  هدايت  دوباره  مدت ها  از  پس  بود 
را برعهده گرفت. او اين بار راهي ليگ امارات 
كند.  آزمايش  را  خود  شانس  الوصل  با  تا  شد 
سال  دو  طي  مارادونا  گزارش ها،  اساس  بر 
دالر  ميليون   10 عربي  تيم  اين  با  قراردادش 
زياد  بسيار  رقمي  كه  مي كند  دريافت  دستمزد 
براي كسي است كه بر خالف دوران بازي اش، 

در عرصه مربيگري بسيار ناموفق بوده است. 
دپورتيوو  تيم  چهار  هدايت  تاكنون  مارادونا 
آرژانتين  ملي  تيم  و  آوالندا  ريسينگ  مانديو، 
در  حضورش  حاصل  كه  داشته  برعهده  را 
اين تيم ها 17 برد، هشت تساوي و 17 شكست 
انتخاب  بودند  معتقد  بسياري  حتي  است.  بوده 
او براي حضور روي نيمكت تيم ملي آرژانتين 
كشور  اين  فدراسيون  و  بود  بزرگ  اشتباهي 
مي توانست گزينه هاي بهتري را براي اين سمت 
انتخاب كند تا تيمي با اين همه ستاره در مرحله 
يك چهارم نهايي برابر آلمان شكست تحقيرآميز 

4 بر صفر را تجربه نكند. 

از انگلستان تا امارات 
از  پس  آرژانتين  سابق  كاپيتان  حال  اين  با 
حضور دو روزه در دبي و بازديد از امكانات 
ميليون  قرارداد 10  امضاي  به  تصميم  باشگاه 
الوصل  مي شود  گفته  همچنين  گرفت.  دالري 
مربي  اختيار  در  را  خود  رفاهي  امكانات  كليه 
گذاشت.  خواهد  جام جهاني 2010  در  آرژانتين 
به عنوان نمونه مارادونا با يك فروند هواپيماي 
جت اختصاصي مي تواند هر زمان كه اراده كند 
نوه اش  و  دختر  ديدن  براي  اسپانيا  به  دبي  از 
برود و بازگردد. پيش از اين مارادونا از يك تيم 
ميانه هاي  در  و  داشت  پيشنهاد  نيز  سوئيسي 
انگلستان  برتر  ليگ  در  حضور  براي  هم  فصل 
ابراز تمايل كرده بود. البته قطعا كمتر تيمي در 
براي  را  هنگفتي  مبلغ  چنين  است  حاضر  دنيا 
مربي نه چندان موفق كه سابقه زيادي نيز در 

اين سمت ندارد پرداخت كند. 
الوصل بعد از به خدمت گرفتن مارادونا اكنون 
قصد دارد چند خريد بزرگ انجام دهد تا به يكى 
از مدعيان فوتبال آسيا تبديل شود. الوصل كه 
دنبال  به  حاال  شده  امارات  ليگ  قهرمان  بار   7
يكي  به  زودي  به  احتماال  و  است  خود  تقويت 
شود.  تبديل  امارات  فوتبال  برتر  قدرت هاي  از 
الوصل،  باشگاه  اجرايى  مدير  محمد،  اشرف 

بزرگى  روياهاى  باشگاه  اين  كه  كرد  اعالم 
وسعت  است.  راه  آغاز  تنها  دارد:«اين  سر  در 
ديد باشگاه بسيار زياد است. هنوز بايد منتظر 
چيزهاى جديدى باشيد. روياى ما تمام نشدنى 

است.» 

گفت  نيز  باشگاه  رئيس  نايب  نبوداح،  سويدن 
در  مدعى  يك  به  شدن  تبديل  دنبال  به  تنها  نه 
جهان  سطح  در  مى خواهند  بلكه  هستند  آسيا 
نيز مطرح شوند:«ما مى خواهيم در همه جبهه ها 
تيم  ما  هستيم.  جاه طلب  بسيار  ما  برويم.  پيش 
قبل  سال  دو  مديره  هيات  اين  داريم.  جوانى 
منصوب شد وما مى خواهيم باشگاه را به سطح 

فوتبال  معتقدم  شخصه  به  برسانيم.  جديدترى 
ما  و  است  افتاده  عقب  جهان  فوتبال  از  امارات 
مى خواهيم آن را در مسير جديدى قرار دهيم.» 

خليج  حوزه  كشورهاي  در  فوتبال  سابقه  البته 
و  باشگاه ها  مديران  كه  داده  نشان  فارس 
ندارند  زيادي  صبر  فدراسيون  سران  حتي 
ضعيف  نتايج  كسب  و  لغزش  كوچكترين  و 
بايد  شد.  منجر  سرمربي  بركناري  به  مي تواند 
دچار  وضعي  چنين  به  نيز  مارادونا  آيا  ديد 
ليگ  در  حداقل  را  تيمش  مي تواند  يا  مي شود 

اخلي موفق كند. 

انتقاد سرمربي بركنار شده 
سرجيو فارياس، سرمربي بركنارشده الوصل با 
انتقاد از اقدام باشگاه مبني بر به خدمت گرفتن 

نافرجام  و  بد  تجارتي  را  اقدام  اين  مارادونا 
بود،  عصباني  بركناري اش  از  كه  او  خواند. 
باشگاه  اقتصادي  و  بازاريابي  گفت:«استراتژي 
بسيار عالي است و افق ديد آنها حضور موفق 
در رقابت هاي جهاني است اما براي رسيدن به 
اين اهداف بايد هزينه كرد و بار فني تيم را باال 
برد. اين قرارداد تجارتي ناموفق خواهد بود. به 
عقيده من به خدمت گرفتن كادر فني خوب براي 
بهتر  مي توانست  باشگاه  ساله هاي  زير 20  تيم 
نتيجه داده و براي آينده باشگاه مفيدتر باشد. 
مارادونا شخصيت بزرگي است و مورد حمايت 
آماتور  تيمي  الوصل  اما  است  فوتبال  بزرگان 
پايه ريزي  براي  الزم  تجربه  مارادونا  و  است 

زيرساخت هاي فوتبالي حرفه اي را ندارد.» 

فارياس پيش از اين نيز از كارهاي آماتورگونه 
باشگاه الوصل انتقاد و درخواست بودجه براي 
كرده  فني  كادر  تقويت  و  جديد  بازيكنان  خريد 
بود. او خواهان حضور يك مربي دروازه بان ها، 
كادر  در  پزشك  يك  و  بدنسازي  مربي  يك 
تقاضاهاي  با  الوصل  سران  اما  بود  شده  فني 
او،  بركناري  با  نهايت  در  و  كردند  مخالفت  او 

مارادونا را به خدمت گرفتند. 
نيمه نهايي  به  را  تيمش  شرايط  اين  با  فارياس 
رساند  اتصاالت  جام  و  جمهوري  رياست  جام 
كه البته در هر دو جام شكست خورد. او تيم را 
در رده چهارم جدول به مارادونا تحويل داد و 
با توجه به اينكه ليگ امارات در هفته هاي پاياني 
آرژانتيني  اسطوره  اصلي  كار  دارد،  قرار  خود 

از فصل آينده شروع مي شود. 

من  از  باشگاه  مي افزايد:«انتظارات  فارياس 
بسيار زياد بود. آنها مي خواستند تيم را قهرمان 
در  نيز  جهان  باشگاه هاي  جام  در  و  كنم  آسيا 
رده سوم قرار بگيريم اما من معجزه گر نيستم. 
تيم  كليدي  بازيكن  چند  كه  است  حالي  در  اين 
بدون نظر من فروخته شدند و بودجه اي براي 
به  نگرفت.  قرار  اختيارم  در  نيز  آنها  جانشيني 
خودش  را  فني  كادر  مي كنم  توصيه  مارادونا 
ابتداي  در  من  كه  اشتباهاتي  و  كند  انتخاب 
تكرار  را  شدم  مرتكب  الوصل  در  حضورم 

نكند.» 
تاريخ  بازيكنان  بهترين  از  يكي  كه  مارادونا 
فوتبال جهان است، به دليل حواشي و كارهاي 
عجيبش همواره در كانون توجهات قرار داشته 
و در سال 2000 در كنار پله به عنوان بهترين 
در  حضورش  شد.  انتخاب  بيستم  قرن  بازيكن 
بسيار  نيز  آرژانتين  ملي  تيم  در   2008 سال 
از  پس  او  مطبوعاتي  مصاحبه  بود.  خبرساز 
صعود  شدن  قطعي  و  اروگوئه  برابر  ديدار 
و  بود  جنجالي  بسيار  جهاني  جام  به  تيمش 
خبرنگاران  به  خطاب  كه  ركيكي  الفاظ  دليل  به 
فيفا  سوي  از  ماهه  محروميت 2  با  برد  كار  به 

روبه رو شد.  - برگرفته از تهران امروز

كاكابه شايعات پايان داد 

درمادريد مي مانم
را  بعد  فصل  مي خواهد  كه  كرد  اعالم  كاكا 
بازي  به  نه  و  بزند  توپ  الليگا  رقابت هاي  در 
انگليس. به  نه  و  مي كند  فكر  ايتاليا  در  كردن 

اين ستاره برزيلي در سال 2009 با قراردادي 
پيوست  مادريد  رئال  به  پوندي  ميليون   59.8
را  موجود  توقعات  نتوانست  هرگز  ولي 
برآورده سازد. پيش از اين شايعاتي مبني بر 
احتمال جدايي كاكا از رئال در بازار تابستاني 
كه  مي رسيد  گوش  به  حتي  و  مي شد  شنيده 
ممكن است به مربي سابقش، كارلو آنچلوتي 
اين  بازگردد.با  ميالن  و  ايتاليا  به  يا  بپيوندد 
وجود كاكا از تمايلش براي ماندن در اسپانيا 
براي  و  بمانم  رئال  در  «مي خواهم  مي گويد: 
لندن  به  آينده  سال  من  كنم.مادر  بازي  رئال 
مي آيد. او يك سخنران مذهبي است و به اينجا 

من  ولي  كند  صحبت  خدا  مورد  در  تا  مي آيد 
در رئال كار دارم و نمي خواهم به بازي كردن 
كنم.  فكر  ايتاليا  به  بازگشت  يا  برتر  ليگ  در 
مي خواهم به روزهاي اوجم بازگشته و فصل 
بعد در رئال باشم. من مي توانم بگويم كه دو 
سال بد را پشت سر گذاشتم ولي االن به يك 
ليگ  نهايي  نيمه  مرحله  تا  و  رسيده ايم  جام 

قهرمانان اروپا پيش رفتيم.» 
 2009 سال  ژانويه  در  كه  برزيلي  ستاره  اين 
كرده  دريافت  سيتي  از  را  جنجالي  پيشنهادي 
سيتي  پيشنهاد  «من  گفت:  رابطه  اين  در  بود 
را رد كردم، چون در ميانه هاي فصل بوديم و 
من مي خواستم كه اگر ميالن را ترك مي كنم، 
تنها به رئال بروم.»كاكا احتمال پيوستنش به 
رد  هم  را  آنچلوتي  كنار  در  حضور  و  چلسي 
دارم  كارلو  با  خوبي  رابطه  «من  گفت:  كردو 
ولي واقعيت اين است كه مي خواهم براي رئال 

بازي كنم ودر شهر مادريد بمانم.»

ديه گو در تور عرب هاي متمول
سيامك خاجي 
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سورپرايز فدراسيون فوتبال براي فيفا 

ايران، نامزد ميزبان جام 
باشگاه هاي جهان!

چمن  كيفيت  به  ايراني  فوتباليستهاي  و  مربيان  اعتراض  دراوج 
تماشاگران  حالي كه  در  و  مختلف  شهرهاي  ورزشي  استاديوم هاي 
روزگذشته  مي برند،  رنج  فوتبال  استاديوم هاي  محدود  ازامكانات  ايراني 
فدراسيون بين المللي فوتبال از نامزدي ايران براي ميزباني مسابقات جام 
تالش  هم  آسيايي،امارات  كشورهاي  بين  خبرداد.در  جهان  باشگاه هاي 
سال هاي  در  جهان  باشگاه هاي  جام  فوتبال  مسابقات  ميزباني  تا  مي كند 

2013 و 2014 را كسب كند. 
مراكش و آفريقاي جنوبي هم به عنوان نمايندگان آفريقا خواهان ميزباني 
جام  ميزباني  براي  ايران  نامزدي  فيفا  درحالي كه  هستند.  مسابقات  اين 
باشگاه هاي جهان را يك شوك بزرگ مي داند، مهدي محمد نبي، دبيركل 
فدراسيون فوتبال امكانات استاديوم هاي فوتبال ايران را به رخ مي كشد: 
را  جهان  باشگاه هاي  جام  ميزباني  براي  را  مان  آمادگي  پيش  ماه  «يك 
به فيفا اعالم كرديم. قطعا نمايندگان فيفا به ايران مي آيند تا از امكانات 
از  خيلي  به  نسبت  ما  امكانات  و  شرايط  كنند.  بازديد  كشورمان  فوتبال 
كشورها بهتر است و اميدواريم بتوانيم نظر مثبت بازرسان فيفا را جلب 

كنيم.» 
در  جهان  باشگاه هاي  جام  برگزاري  فيفا  كه  است  پيش بيني  قابل 
استاديوم هاي مدرن و استاندارد امارات، مراكش يا آفريقاي جنوبي را به 
استاديوم هاي پير و فرسوده ايران ترجيح خواهد داد. ايران بيش از چهار 
دهه ميزبان يك تورنمنت رسمي مثل جام ملتهاي آسيا نبوده است. با اين 
حساب شايد به رخ كشيدن امكانات محدود استاديوم هاي فوتبال ايران 
توسط شيوخ حاشيه نشين خليج فارس دليل درخواست ميزباني مسابقات 
مهمي مثل جام باشگاه هاي جهان باشد. فدراسيون فوتبال در تازه ترين 
اقدام شهرهاي تهران، تبريز و اروميه را براي ميزباني مسابقات فوتسال 

جام ملت هاي آسيا در سال 2012 به AFC معرفي كرده است.

دايي با گاليه آمد و با خنده رفت
باال گرفتن كش و قوس بين علي دايي و حبيب كاشاني، سرپرست باشگاه 
را  پرسپوليس  سرمربيگري  از  دايي  ناگهاني  اخراج  احتمال  پرسپوليس 
در  كه  پنهاني  درجلسات  او  سرنوشت  مي رسد  نظر  به  اما  كرده  تقويت 
دفتر سعيدلو برگزارمي شود نهفته است. پس از جلسه مشكوك حبيب 
انجام  باشگاه  محل  در  گذشته  روز  كه  پرسپوليس  بازيكنان  با  كاشاني 
سرپرست  از  شكايت  و  رفت  بدني  تربيت  سازمان  به  دايي  علي  شد 
از  پس  دايي  ظاهرا  كرد.  سعيدلومطرح  علي  نزد  را  پرسپوليس  باشگاه 
اين مالقات با رضايتمندي ساختمان سازمان تربيت بدني را ترك كرده 
و احتماال آتش اختالف بين او و كاشاني فروكش خواهد كرد. سعيدلو، 
سازمان  محل  در  طرف  دو  كردن  آرام  براي  كه  جلساتي  توصيف  در 
دفترمن  به  دايي  آقاي  گذشته  «روز  مي گويد:  شده  برگزار  بدني  تربيت 
آمد و گله هايي مطرح شد اما درنهايت با روي گشاده اينجا را ترك كرد. 
ازسوي  است.»  شده  حل  اختالفات  حتما  بگوييم  كه  طورنيست  اين  البته 
ديگر حبيب كاشاني دليل محكمه پسندي براي دعوت نشدن علي دايي به 
جلسه باشگاه با بازيكنان پرسپوليس ارائه نمي دهد: «اعضاي كادر فني 
به جلسه دعوت نشدند، چون مي خواستم با بازيكنان حرف بزنم.» به جز 
پذيراي  گذشته  روز  بدني  تربيت  سازمان  رئيس  كاشاني،  وحبيب  دايي 
يك مهمان ويژه ديگرهم بود. كريم باقري پس ازمدتها به مالقات سعيدلو 
رفت و در مورد اتفاقات چند روز گذشته با رئيس سازمان صحبت كرد. 
عبور و مرورهاي دايي، باقري و حبيب كاشاني به دفتر سعيدلو احتماال 
هيات  اعضاي  زودي  به  است  قرار  شد.  منجرخواهد  تازه اي  اتفاقات  به 
مديره باشگاه پرسپوليس معرفي شوند كه در بين آنها نام كريم باقري 

به چشم مي شود.

رئيس باشگاه الهالل: از ايران به فيفا 
شكايت مي كنيم

رئيس  مساعد  عبدالرحمن بن  نوشت:  عربستان  چاپ  الرياض،  روزنامه 
چنانچه  كرده  اعالم  عربستان  فوتبال  فدراسيون  به  الهالل  باشگاه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا به شكايت هاي آنها پاسخ ندهد، به فيفا شكايت 
«متاسفانه  گفته:  الرياض  به  عربستان  فوتبال  فدراسيون  رئيس  مي برد. 
قوانين و اساسنامه هاي AFC در ايران اجرا نمي شوند و ما به وضوح 
حوزه  كشورهاي  عليه  ايران  ورزشگاه هاي  در  كه  مي كنيم  مشاهده 
چنانچه  مي آيد.  در  اهتزاز  به  بحرين  پرچم  و  مي شود  داده  شعار  خليج 
را  موضوع  نكند  رسيدگي  ما  شكايت هاي  به  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
مباركه  فوال  باشگاه  اظهارنظر  اين  دنبال  به  مي گذاريم.»  درميان  فيفا  با 
سپاهان در واكنش به اظهارات مقامات فوتبال عربستان سعودي اعالم 
كرد بيش از اين نمي تواند وقت خود را صرف پاسخ به اظهارات پوچ اين 
مقامات نمايد و از آنجايي كه حمالت باشگاه هاي سعودي هدفي جز به 
حاشيه كشيدن حضور دو تيم ايراني حاضر در ليگ قهرمانان ندارد اين 

اظهارات را ديگر داراي ارزش پاسخگويي نمي داند.

گمانه زني درباره مربيان فصل آينده ليگ برتر

نيمكت هاي بي وفا 

امن تر  مربيان  براي  فصل  اين  در  برتري  ليگ  تيم هاي  نيمكت 
حدود 70  معموال  اخير  فصل  چند  در  بود.  گذشته  سال هاي  از 
درصد از 18 تيم ليگ برتر مربيان خود را عوض مي كردند، اما 
در اين فصل تيم ها اعتماد بيشتري به مربيان خود كردند و كمتر 
از 50 درصد تيم ها براي مربيان شان حكم اخراج صادركردند. 
10 تيم، فصل را با مربياني به پايان رساندند كه با آنها شروع 
عوض  مربي  فصل  طول  در  تيم  هشت  آن سو  در  بودند.  كرده 
ركوردي  تغيير،  چهار  با  آذين  استيل  ميان  اين  در  كه  كردند 
دوبار  هم  پاس  و  پيكان  گذاشت.  جا  به  خود  از  دست نيافتني 
كوتاه  بسيار  ايران  ليگ  در  مربيگري  عمر  كردند.  عوض  مربي 
است و اگر به وضعيت كادرفني تيم ها در دو فصل اخير توجه 
شود تنها چهار تيم سپاهان، ذوب آهن، تراكتورسازي و سايپا 
در دو فصل اخير مربي  ثابت داشتند و ديگر تيم ها در اين دو 
سال حداقل يك بار هدايت تيم شان را از يك مربي گرفتند و به 
ديگري سپردند. در اين بازار رفت و آمد مربيان، هنوز ليگ به 
پايان نرسيده كه بعضي از مديران باشگاه ها مذاكرات شان را با 
تيم ها  مي رود  انتظار  حال  اين  با  كرده اند.  شروع  جديد  مربيان 
نسبت به سال هاي قبل ثبات بيشتري داشته باشند. ثبات مربيان 
به عوامل متعددي بستگي دارد. چند تيم با مشكل مالي روبه رو 
تيم  چند  و  فوالد  ذوب آهن،  تيم هاي  مالي  دغدغه  اگر  هستند. 
صنعتي ديگر برطرف شود احتماال آنها مربيان اين فصل خود 
را حفظ مي كنند. راه آهن، شاهين، پاس و پيكان هم در صورت 
بقا تمايل دارند با مربيان فعلي شان كار خود را ادامه دهند. نفت 
تهران هم اگر سقوط نكند و به اراك فرستاده نشود فركي گزينه 
نشان  امر  ظاهر  واقع  در  بود.  خواهد  آينده  فصل  براي  اولش 
مظلومي،  پرويز  ابراهيم زاده،  منصور  قلعه نويي،  امير  مي دهد، 
پورغالمي،  فرهاد  مرفاوي،  صمد  جاللي،  مجيد  كمالوند،  فراز 
ميثاقيان،  اكبر  درخشان،  حميد  ويسي،  عبداهللا  پيرواني،  غالم 
محمد  و  فركي  حسين  تارتار،  مهدي  مديرروستا،  علي اصغر 
نيمكتي  همان  روي  نيز  آينده  فصل  مي توانند  ضيايي  حسين 
استيل آذين،  تيم  سه  درباره  تنها  و  نشسته اند  االن  كه  بنشينند 
را  مربي شان  كه  گفت  قاطعيت  با  مي توان  سايپا  و  پرسپوليس 
عوض مي كنند. با اين حال شايد در همين چند روز آينده اتفاقاتي 
تيم هاي  آينده  درباره  بزند.  هم  به  را  معادالت  اين  كه  دهد  رخ 
امكان  آن  هر  ايران  فوتبال  در  دارد؛  وجود  ابهاماتي  صنعتي 
دارد يك تيمي فروخته شود يا به شهري ديگر فرستاده شود، 
ضمن اينكه هنوز تكليف تيم هاي انتهاي جدول مشخص نيست 
ملحق  يك  ليگ  در  استيل آذين  به  كه  ديگري  تيم  دو  احتماال  و 
مي شوند مربي شان را عوض مي كنند. چه سرنوشتي در انتظار 

نيمكت تيم هاي ليگ برتري است؟ 
سپاهان: احتمال اينكه قلعه نويي قراردادش را تمديد كند بسيار 
زياد است، هر چند در روزهايي كه سرمربي تيم قهرمان ليگ از 
برخوردها با عنايتي دلخور شده بود و از رفتن صحبت كرد از 
برانكو ايوانكوويچ و منصور ابراهيم زاده به عنوان مربيان بعدي 
اين تيم اصفهاني نام برده شد، البته مديرعامل سپاهان مذاكره 

با اين مربيان را تكذيب كرد. 
راضي اند   مظلومي  پرويز  عملكرد  از  استقالل  مديران  استقالل: 
و اگر يكسري اتفاقات غيرمنتظره مديريتي در اين تيم رخ ندهد 
و راه براي بازگشت قلعه نويي باز نشود، مظلومي سال بعد هم 

روي نيمكت آبي ها مي نشيند. 
است.  مربي  مطلوب ترين  ابراهيم زاده  ذوبي ها  براي  ذوب آهن: 
به  شده،  مالي  مشكالت  درگير  هم  تيم  اين  كه  است  چندي  اما 
نظر مي رسد اين مسايل حل خواهد شد و ابراهيم زاده همچنان 

مي تواند با ثبات ترين سرمربي ليگ ايران باشد. 
باشگاه  خروجي  در  از  زودي  به  دايي  علي  پرسپوليس: 
پرسپوليس عبور مي كند. مربي فصل آينده قرمزها كسي نخواهد 
بود جز رفيق شفيق حبيب كاشاني؛ حميد استيلي. در اين مدت از 
مذاكرات جسته و گريخته پرسپوليس با دنيزلي و بوناچيج هم 

اخباري منتشر شده است. 
تراكتورسازان  و  كمالوند  پيش  روز  چند  تراكتورسازي: 
بازي  تلخ  اتفاقات  اما  رسيدند،  توافق  به  قرارداد  تمديد  براي 
تراكتورسازي و سايپا كمي آرامش را در تبريز به هم زده است. 
جانشينان  عنوان  به  دنيزلي  و  قلعه نويي  از  اخير  هفته  چند  در 
كمالوند نام برده شد. قلعه نويي گفته بود: اگر سپاهان را ترك 
آن  از  تراكتورسازي  مي رود.  استقالل  از  غير  به  تيمي  به  كند 
كند.  كار  آن  در  دارد  تمايل  قلعه نويي  كه  است  تيم هايي  جمله 
همچنين شايعه شده بود، تبريزي ها از استخدام دنيزلي تركيه اي 
و  كمالوند  كه  زد  حدس  مي توان  حال  اين  با  نمي آيد.  بدشان 

تراكتورسازي دوباره با هم ادامه خواهند داد. 
فوالد: مديران فوالد اعالم كرده اند، با جاللي ادامه مي دهند. اگر 
در  تيمداري  از  صنايع  كشيدن  كنار  دود  و  نيفتد  خاصي  اتفاق 
غيراين  در  است،  ماندگار  اهواز  در  جاللي  نرود  فوالد  چشم 

صورت شايد دوباره اهوازي ها ياد بگوويچ كنند. 
گذاشتند.  سر  پشت  را  موفقي  فصل  مس  و  مرفاوي  مس: 
مديرعامل اين باشگاه اعالم كرده، اگر مرفاوي نخواهد بماند به 

سوي فلمينگ دانماركي يا بوناچيچ كروات مي رود. 

روي  گرفته  كه  نتايجي  اين  با  پورغالمي  بايد  قاعدتا  ملوان: 
نيمكت ملوان بماند اما فراموش نشود در انزلي هميشه صالح نيا 

و احمدزاده، گزينه سرمربيگري ملوان  هستند. 
نفت آبادان: غالم پيرواني چند ماهي است كه به آبادان آمده و 
گفته كه دوست دارد در اين شهر بماند. اگر اتفاق ديگري بيفتد 

شايد آباداني ها داود مهابادي را انتخاب كنند. 
صبا: به نظر مي رسد قمي ها از ويسي ناراضي نيستند اما چند 
گزينه ديگر هم پيش رو دارند. سهراب بختياري زاده در ابتداي 
فصل پيشنهاد مربيگري صبا را رد كرد، اما شايد دوباره چنين 
جوابي ندهد. همچنين شايعه شده شايد حسين هدايتي صبا را 
بخرد، آن موقع او علي دايي را به عنوان مربي صبا برمي گزيند. 
به نظر مي رسد اگر هدايتي در فصل آينده در ليگ برتر تيم داشته 
باشد مربي تيم او علي دايي خواهد بود. قمي ها از همكاري با 

كربكندي هم خاطره بدي ندارند. 
شهرداري: طبيعتا مزد حميد درخشان تمديد قرارداد اوست مگر 
اينكه اين مربي پيشنهاد بهتري دريافت كند و از تبريز راهي شهر 

ديگري شود. 
شاهين، پاس، راه آهن، نفت تهران و پيكان: اين تيم ها اگر سقوط 
نكنند مربي اين فصل شان را حفظ خواهند كرد. درباره راه آهن 
دوباره  انصاري فرد  شايد  كه  كرد  فراموش  را  نكته  اين  نبايد 
فركي  حسين  همچنين  بياورد.  خارجي  مربي  يك  كه  كند  هوس 

اعالم كرده، اگر نفت به اراك منتقل شود در اين تيم نمي ماند. 
سايپا: به نظر مي رسد مايلي كهن در سايپا به پايان خط رسيده. 
مجتبي تقوي، مشاور مدير عامل سايپا به نيمكت اين تيم بسيار 

نزديك است. 

استيل آذين: همه چيز بستگي به تصميم حسين هدايتي دارد. اگر 
مالك اين باشگاه تهراني بخواهد فصل بعد در ليگ يك تيمداري 
كند دست به دامن يكي از مربيان متخصص ليگ يك مي شود؛ 

مربياني مثل نادر دست نشان، فيروز كريمي يا فرهاد كاظمي. 
ليگ  صاحب نام  مربيان  از  نفر  چند  فصل  اين  در  جديد:  مربيان 
ايران كنار گود نشسته بودند. مطمئنا ورود اين مربيان به ليگ 
برتر تغييرات قابل توجهي در نيمكت ها به وجود مي آورد. لوكا 
اول  دسته  ليگ  در  را  موفقي  فصل  بگوويچ  وينكو  و  بوناچيچ 
خواهند  دريافت  خوبي  پيشنهادهاي  حتما  و  گذاشتند  سر  پشت 
كرد. رسول كربكندي، خداداد عزيزي و بيژن ذوالفقار نسب تيم 
ليگ  از  نادردست نشان  و  كريمي  فيروز  فرهادكاظمي،  ندارند. 
نشان  سبز  چراغ  آنها  به  ليگ  سازمان  اگر  و  بودند  دور  برتر 
دهد، احتماال بدون تيم نخواهند ماند. علي دايي ديگر مربي است 
كه احتمال ديدن او روي نيمكت تيمي جديد وجود دارد. برانكو 
او  دنبال  به  مدعي  تيم هاي  كه  مربي اي  كرد،  فراموش  نبايد  را 
پذيراي  مي توانند  هم  برتر  ليگ  وارد  تازه  تيم  سه  بود.  خواهند 

سه مربي جديد باشند.

ورزش
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Iran commemorated the birth anniversary of 
eminent poet Omar Khayyam on May 18. 
Khayyam is one of the versatile Persian per-
sonalities of 18th century AD. Those who are 

not familiar with him probably think of him 
as a poet who wrote in English. However, he 
lived in a period when there were no regular 
contacts between Europeans and non-Europe-
ans, Khorasanzameen.net reported. 
Therefore, he probably never heard of the 
English language, and much to the surprise of 
some people, he was not a poet by profession. 

Misunderstanding 
Although a man of different culture, Khayy-
am is well known in the West through the 
translation of his work by Edward FitzGerald. 
However, despite his popularity in literary 
circles, he is quiet misunderstood by the gen-
eral people. This misunderstanding is largely 
the result of translation across a different cul-
ture and environment. Furthermore, a large 
gap of time, eight centuries, contributes to 
this distortion. 
To understand the message of a poet clearly, 
one has to read the original poetry in the orig-
inal language and be familiar with the poet’s 
background, belief, experiences and society. 
Otherwise, the poem will definitely lose its 
meaning in different environment, culture 
and time. 

This article is intended to provide brief infor-
mation about Khayyam’s biography, poetry 
and an interpretation of his poems translated 
into English by FitzGerald. 

Life and Times 
Khayyam’s full name was Ghiyaseddin Abu 
Fath ibn Ibrahim Khayyam Neishabouri. He 
was born in 1048 AD in Khorasan. His last 
name Khayyam, meaning “tent maker”, is 
probably a reference to the occupation of his 
ancestors. 

Receiving his early education in Neishabour, 
Khayyam studied subjects such as Arabic, 
Qur’an, mathematics, astronomy and lit-
erature. Khayyam is well known in English-
Speaking countries as a result of Edward 
FitzGerald’s popular translation in 1859, the 
Rubaiyat, a collection of quatrains.However, 
Khayyam was an outstanding mathemati-
cian and astronomer. He worked on two 
major projects of Malik Shah, including the 
construction of an astronomy observatory in 
Isfahan in 1074 AD. The other one was the 
reforming of a calendar that later became 
known as Maleki after the Seljuk monarch. 
Khayyam measured the length of the year as 
365.24219858156 days. It shows an incredible 
confidence on his part to attempt to give the 
result to this degree of accuracy. As we know 
today, the length of the year changes over a 
person’s lifetime. At the end of 19th century, 

it was 365.242196 and today it is 365.242190. 
A comparison shows that he was outstand-
ingly accurate in his measurement. 

Khayyam’s fame as a poet has caused some 
to forget his much more substantial scientific 
achievements. He wrote a treatise on Alge-
bra and classified types of cubic equation and 
presented systematic solutions to them. This 
study is recognized as a significant analysis by 
historians of science and mathematic. 

In his algebra book, Khayyam also refers to 
another work of his that is now lost. In this 
lost work, he discussed what is now known as 
Pascal’s triangle. Khayyam left the service of 
the court of Seljuks after the death of Malik 
Shah. He went to the Haj pilgrimage to Mec-
ca and then settled down in Neishabour and 
took the job of teaching. According to many 
historians, he was in Balkh, another city of 
Khorasan (which is now part of present-day 
Afghanistan) in 1112 AD. He died in the first 
quarter of 18th century. 

Khayyam’s Poems 
Edward FitzGerald, a noted English poet and 
a contemporary of Carlyle and Tennyson, first 
discovered the manuscripts of Khayyam’s Ru-
baiyat in the British Museum and translated 
part of it. When his translation of Khayyam’s 
poems was published, it did not attract much 
attention. However, when it was praised by 
Dante Gabriel Rossetti in 1861, it became very 
popular. The word Rubai is originally an Ara-
bic word that means four or composed of four. 
Here, it refers to a form of poem consisting of 
four lines similar to quatrains. The word Ru-
baiyat is the plural of Rubai. Khayyam seems 
to have employed only this formation of po-
etry. His Rubais consisted of two verses of var-
ied prosody divided into hemistichs, with the 
first, second and fourth hemistics rhyming, 
and occasionally the third as well. FitzGer-
ald’s stanza, in his translation of Rubaiyat, is 
a pentameter quatrain similar to Khayyam’s 
poems but less varied in rhythm. 
Each of Khayyam’s Rubai, in original Persian, 
is an independent composition, its thought 
condensed and polished to the form of an epi-
gram. The Rubaiyat is arranged as independ-
ent units in an alphabetic sequence not by 
subject matter. It results, as FitzGerald said, “a 
strange farrago of grave and gay”, with recur-
ring motifs but without unity or progression 
of theme or mood. More than 600 Rubaiyats 
(quatrains) in two manuscripts were available 
to FitzGerald. He selected part of them and ar-
ranged them so that they have a certain cohe-
sion. FitzGerald’s Rubaiyat was not exactly an 
accurate translation. He translated some liter-
ally, some loosely, combined others and added 
some of his own composition though in the 
spirit of the Persian original. Since Khayyam’s 
time, there have been numerous attempts to 
interpret his poems. Indeed, people inter-
preted his poems according to their own per-
ception. Monsieur Nicolas, a French consul at 
Rasht, considered Khayyam a mystic, using 
wine and beauty as images to illustrate the 
divinity. Everybody interprets his poems ac-
cording to one’s own perception and experi-
ences. Some might take him literally and some 
might attach more meaning to his poems. 

However, Khayyam was more driven by the 
circumstances of his time, by his desire to look 
at life and the realities surrounding it with 
logic and reason.
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