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عزت اهللا سحابى فرزند شادروان دكتر يداهللا سحابى، متولد 1309 در تهران بود. او مبارزات خود را در 
سالهاى دهه 20 و در دوره دانشجويى و ملى شدن صنعت نفت آغاز كرد و با به وقوع پيوستن كودتاى 

28 مرداد 1332 به نهضت مقاومت ملى پيوست.
سحابى در سال 1340 و با شروع به كار نهضت آزادى ايران به اين گروه پيوست و در سال 1342 
همراه ديگر اعضا و رهبران نهضت محاكمه  و به شش سال زندان محكوم شد. او بار ديگر  در سال 

1350 به زندان افتاد.
بعد از پيروزى انقالب، مدتى به علت مرخصى مهندس بازرگان از دبيركلى نهضت آزادى، براى انجام 
وظايف نخست وزيرى، سرپرستى نهضت آزادى را بر عهده داشت تا زمانى كه به عنوان رئيس سازمان 
برنامه بودجه در دولت مشغول به كار شد. او بعد از استعفاى دولت موقت، با سران نهضت آزادى دچار 
اختالف شد و با 12 تن ديگر از جمله محمد بسته نگار، مرحوم محمدعلى رجايى و محمدمهدى جعفرى 
از نهضت آزادى جدا شدند. مهندس عزت اهللا سحابى نيمه شب دوشنبه پس از تحمل يك دوره بيمارى 
درگذشت. اما همزمان با تشييع پيكر مرحوم عزت اهللا سحابى، گزارشها از در گذشت هاله سحابى، دختر 
مهندس سحابى در اين مراسم حكايت دارد. هاله سحابى بعد از بروز حادثه، قبل از انتقال به بيمارستان 
درگذشت، اين در حالى است كه اخبارى مبنى بر بروز درگيرى در اين مراسم و مضروب شدن هاله 
دارد.  ادامه  سحابى  هاله  فوت  علت  درباره  موثق  اخبار  كسب  براى  تالش  است.  شده  گزارش  سحابى 
هاله سحابى از زندانيان حوادث بعد از انتخابات بود كه در پى به كما رفتن مرحوم عزت اهللا سحابى از 
مدتى پيش در مرخصى بود و امروز نيز پيشاپيش تشييع كنندگان در لواسان حضور داشته است.صبح 
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قابل توجه خوانندگان هفته نامه پرشين
در شماره آتى نشريه، به مناسبت انتشار دويستمين شماره، گفتگويى با سردبير و 

مديرمسوول هفته نامه پرشين خواهيم داشت كه از شما مى خواهيم سواالت خود را درباره 
عملكرد و فعاليت اين نشريه، از طريق تماس تلفنى و يا ارسال ايميل، برايمان ارسال داريد.



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

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

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

متخصص در كليه امور صانحه و تصادفات

تصادفات رانندگى

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

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

دچار حادثه شده ايد؟مى توانيد خسارت دريافت كنيد.

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

محل كار سانحه در كشتىسانحه در اماكن عمومىسانحه در هواپيما

آيا دچار حادثه 
شده ايد؟

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

مشاورين فارسى زبان: على زنجانى
Ali Ebrahim Zanjani on 07816646345 

or 02083427061
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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين

با يارى خداوند و حمايت شما عزيزان و همراهان، توانستيم دويستمين شماره ى هفته 
نامه پرشين را منتشر نمائيم. از نخستين شماره تا كنون سير تحولى مختلفى را پشت 
سر گذاشتيم. تالش نموديم آنچه باشيم كه تامين كننده ى نيازهاى خبرى و اطالعاتى 
شما باشد. بتوانيم نيازهاى شما را به عنوان ايرانيانى كه خارج از كشور زندگى مى 
كنند، تامين نمائيم. اين موفقيت را به شما خوانندگان نشريه نيز تبريك مى گوئيم و 

براى همگى شما آرزوى سالمتى و كاميابى داريم.

اما همانگونه كه وعده داده بوديم، بنا بود كه در اين شماره گفت و گويى با سردبير 
و مدير مسوول هفته نامه پرشين آقاى عباس نجفى داشته باشيم و از شما عزيزان و 
مخاطبان نيز درخواست نموديم كه ابهامات و سواالت مورد نظر خود را با ما در ميان 
بگذاريد. باز هم ما را مديون محبت هاى خود ساختيد و با ارسال پيام هاى تبريك و 
ايميل هاى گوناگون و تماس هاى فراوان با دفتر نشريه، احساسات و محبت هاى خود 
قلب  صميم  از  عزيزان  شما  همه  از  داشتيد.  بيان  خودتان  ى  نشريه  و  ما  به  نسبت  را 

سپاسگزاريم. 

بايد گفت با توجه به حجم گسترده ى سواالت و تفاوت آنها در موضوعات مختلف و 
تصميم  پرشين،  نامه  هفته  فعاليت  و  عملكرد  درباره  شده  مطرح  تقاضاهاى  همچنين 
گرفتيم كه اين گفت و گو را به گونه اى كامل تر و شيواتر تنظيم نمائيم و در شماره 
آتى نشريه آن را به چاپ رسانيم. در طول هفته آينده نيز  فرصت خواهيد داشت كه 
اگر سواالت بيشتر و يا نكات قابل درج و مهم ترى وجود داشته باشد آن را با ما در 
اين  كه  دهيم  مى  را  اطمينان  اين  شما  به  بگنجانيم.  گو  و  گفت  اين  در  تا  بگذاريد  ميان 
مصاحبه بدون هيچگونه سانسور و يا حذفى منتشر خواهد شد. پيشاپيش از همكارى 

شما قدردانى مى نمائيم.
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
 اجتماعى , فرهنگى , هنرى

و  گروه  هيچ  به  پرشين  نامه  هفته 
ارگان سياسى و غير سياسى وابسته 
اطالع   جهت  در  صرفا  و  باشد   نمى 

رسانى صحيح گام بر مى دارد.
معتبر،  هاى  سايت  از  مطالب  تمامى 
رسمى  وخبرگزاريهاى  رسيده  مقاالت 
با ذكر نام نويسنده انتخاب و به چاپ 

مى رسد.
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هاي نوشته  از  پرشين  نامه   هفته 
كرده استقبال  خوانندگان  و   نويسندگان 

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

مى باشد.
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سرآغاز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 info@persianweekly.co.uk ارسال نمائيد. 
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 كنسرت هماى و مستان در لندن برگزار شد  
محسن غفارى

يكشنبه گذشته 29 مى، سالن باربيكن لندن ميزبان اپراى گروه مستان و هماى 
با نام «عشق / عقل / آدمى » بود. در اين برنامه كه با وجود تبليغات محدود و 
عدم آگاهى بسيارى از ايرانيان از آن؛ گروه مستان به همراهى اركستر سمفونيك 

بلژيك توانست جمعيت قابل توجهى را به سالن باربيكن لندن بياورد و آنجا را 
مملو از عالقه مندان و طرفداران خود سازند به گونه اى كه مسووالن سالن و يا 

شايد برنامه گذاران اين كنسرت نيز توقع چنين استقبال چشمگيرى را نداشتند.
ساعت شروع برنامه هفت و نيم عصر بود ولى از آنجايى كه مخاطبان به موقع 
در سالن حاضرنشدند برنامه با تاخير بيست دقيقه اى آغاز شد. در اين برنامه 
دريا دادور در نقش عشق، ُسلى در نقش عقل، پرواز هماى در نقش آدمى به ايفاى 
نقش پرداختند و دو تن از اعضاى گروه مستان و اركستر سمفونيك بلژيك و 
هلند با رهبرى والتر پروست، كار اجراى موسيقى را بر عهده داشتند. اين اپرا در 
ادامه ى  تور اروپاى اين گروه بود كه پيش از اين در كشورهاى آلمان، فرانسه، 

اتريش، هلند، سوئد اجراهايى را داشته اند. 
برنامه در دو بخش برگزار شد؛ در قسمت اول مخاطبان اپراى جدال عشق و عقل 
را با آدمى  كه به شيوه ى تعزيه اجرا شد را شاهد بودند  و در قسمت دوم، دو 
قطعه از كارهاى هماى با اركستر سمفونيك و دو قطعه ديگر نيز با همراهى دو 
تن از اعضاى گروه مستان اجرا شد كه از آن جمله مى توان از «مست مستم» 
نام برد كه در هنگام اجرا با تشويق هاى پياپى حاضران همراه گشت. در نهايت 
كنسرت با اجراى «اى ايران» و نوازندگى اركستر سمفونيك خاتمه يافت كه به 
دليل استقبال و تشويق هاى فراوان از سوى مردم، گروه اين قطعه را باز خوانى 
كردند. الزم به ذكر است تمامى اشعار و قطعات اجرا شده در اين كار از سروده 

ها و چكامه هاى خود پرواز هماى بود. 
با اينكه در قسمت اول برنامه به دليل نوع كار و تلفيق موسيقى سنتى ايران با 
نبود  برخوردار  بااليى  هماهنگى  از  چندان  كالسيك  موسيقى  و  اى  تعزيه  تئاتر 
و مخاطبان برنامه اى در خور انتظار را از هماى نديدند ولى، با در نظر گرفتن 
مشكالت و سختى هاى اين گروه به دليل دورى از هم  و مشكالت مربوط به 

تمرين پيش از اجرا، توانسته بودند كار قابل قبولى را ارائه دهند. 
يادآورى اين نكته الزم به نظر مى رسد كه جمع آورى گروهى بزرگ متشكل از 
اعضايى كه هر كدام در كشورى متفاوت باشند و نوشتن موسيقى ايرانى براى 
اركستر خارجى با ريتم هاى متغيير كه در طول اجراى نمايش دائما با شخصيت 
داستان عوض مى شوند، كارى بس دشوار است. به گونه اى كه مى دانيم آقاى 
و  ايران  از  مستان  و  هماى  آقاى  پاريس،  از  دادور  دريا  خانم  تورنتو،  از  ُسلى 
اركستر از بلژيك و هلند دور هم جمع شده بودند اما به خوبى توانستند شبى به 

ياد ماندنى را براى ايرانيان ساكن اروپا رقم بزنند.
در انتها نيز اعضاى گروه در كنار ميزهاى مربوط به فروش آثارشان(سى دى و 
دى وى دى) حاضر شدند و با امضاى سى دى ها و بليط هاى برنامه و گرفتن 
عكس با دوستداران، كار خود را در باربيكن لندن با گذاشتن خاطره اى خوش 

در ميان مردم به پايان رساندند. 

اخبار متفاوت درباره علت 
درگذشت دختر مهندس سحابى 

در خاكسپارى پدر

همزمان با تشييع پيكر مرحوم عزت اهللا سحابى، گزارشها از 
در گذشت هاله سحابى، دختر مهندس سحابى در اين مراسم 

حكايت دارد.
هاله سحابى بعد از بروز حادثه، قبل از انتقال به بيمارستان 
بروز  بر  مبنى  اخبارى  كه  است  حالى  در  اين  درگذشت، 
درگيرى در اين مراسم و مضروب شدن هاله سحابى گزارش 
شده است. تالش براى كسب اخبار موثق درباره علت فوت 

هاله سحابى ادامه دارد.
كه  بود  انتخابات  از  بعد  حوادث  زندانيان  از  سحابى  هاله 
پيش  مدتى  از  سحابى  اهللا  عزت  مرحوم  رفتن  كما  به  پى  در 
در  كنندگان  تشييع  پيشاپيش  نيز  امروز  و  بود  مرخصى  در 

لواسان حضور داشته است.
اهللا  عزت  جنازه  تشيع  مراسم  جريان  در  چهارشنبه  صبح 
جنازه  تحويل  هنگام  انقالب،  از  پس  مجلس  نماينده  سحابى، 
آن مرحوم به خانواده با حضور افرادى مشكوك جو متشنج 
مى شود و هاله سحابى، دختر مرحوم عزت اهللا سحابى در 

مراسم تشيع جنازه پدر، دار فانى را وداع گفته است.
تشييع  مراسم  در  تن  حدود 1000  حضور  از  عينى  شاهدان 
خبر مى دهند كه خيابان حدودا 600 مترى محل تشييع را پر 
كرده بود. در اين مراسم كه 1 ساعت و نيم پيش از اعالم قبلى 
آغاز شد، حاضران تنها فرياد ال اله اال اهللا سر مى دادند و از 

هر گونه شعار سياسى پرهيز كردند.
كه  اند  كرده  خبر  كسب  سحابى  هاله  پسر  از  افراد  برخى 
... كه توسط برخى سايت ها  شايعه حمله با پنجه بوكس و 
منتشر شده است، كذب است و وى به خاطر تشنج در مراسم، 
ابتدا بى هوش و پس از مدت زمان كمى دوباره به هوش مى 

آيد و بعد از دنيا مى رود.
اين در حالى است كه طبق گزارشها قبل از برگزارى مراسم 
شهر  اين  در  مراسم  كنترل  براى  زيادى  نيروهاى  تشييع، 

حضور پيدا كرده بودند.
تابناك در اين زمينه نوشت: ”خانم هاله سحابى دختر آقاى 
سحابى دچار حمله قلبى شد كه بالفاصله به درمانگاه منتقل 
شده و متاسفانه فوت نمود. در پى حمله قلبى خانم سحابى 
برخى اطرافيان و برخى عوامل و عناصر مشكوك در ميان 
هاى  رسانه  برخى  شدند.  درگير  يكديگر  با  كنندگان،  تشييع 
معاند نظام با هدف بهره بردارى سوء از اين ماجرا اقدام به 

انتشار شايعه ضرب و جرح خانم سحابى كرده اند.“
سران  از  سحابى  اهللا  عزت  پيكر  نوشت:  هم  مشرق  سايت 
ملى مذهبى كه دوشنبه شب پس از طى مدت طوالنى بيمارى 
درگذشت، امروز ساعت 7:30 صبح با حضور حدود 500 نفر 
از فعاالن مذهبى و نهضت آزادى و بستگان در لواسان تشييع 

شده و به خاك سپرده شد.
در اين مراسم كه افرادى همچون عبداهللا نورى، احمد منتظرى 
دختر  سحابى  هاله  داشتند،  حضور  نيز  دعايى  محمود  و 
مرحوم سحابى به شدت بيتابى كرده و بر اثر شوك شديد 
ناشى از درگذشت پدر و سابقه بيمارى قند خون دچار تشنج 
شد و فورا به يكى از بيمارستانهاى تهران اعزام شد كه در 

راه بيمارستان، وى نيز دار فانى را وداع گفت.
صبح  نيم  و  هشت  ساعت  سحابى  هاله  نوشت:  هم  فارس 
به  امروز به علت ايست قلبى در مراسم تشييع پدرش، فوراً 
دختر  شد.  منتقل  لواسان  گلندوئك  روزى  شبانه  درمانگاه 
عزت اهللا سحابى در اين درمانگاه توسط پزشكان مورد مداوا 
هاله  و  نداد  نتيجه  پزشكان  تالش  متأسفانه  اما  گرفت  قرار 

سحابى درگذشت.
سايت  با  وگو  گفت  در  سحابى  هاله  فرزند  شامخى  يحيى 
نهضت آزادى اعالم كرده هنگامى كه جنازه پدربزرگم(عزت 
اهللا سحابى) در دست مردم قرار گرفت، مادرم از هوش رفت 
و پس از آن به درمانگاه منتقل شد و در نهايت درگذشت و 

هيچ درگيرى در اين مراسم صورت نگرفته است.

به  موسوم  نيروهاى  از  صباغيان  هاشم  فارس،  گزارش  به 
ملى مذهبى نيز در اين مراسم دچار ايست قلبى شده است.

پيكر  تشييع  مراسم  مهر،  خبرگزارى  گزارش  به  همچنين 
عزت اهللا سحابى ساعت 7 صبح امروز چهارشنبه با حضور 
با  وى  خانواده  و  دوستان  از  نفر   500 حدود  در  جمعيتى 
آرامش برگزار شد و به هيچ عنوان شعار سياسى از سوى 

تشييع كنندگان شنيده نشد.

حضور نيروهاى انتظامى در اين مراسم كامًال مشهود بود و 
در چند مورد درگيرى محدود مقابل منزل مرحوم سحابى 3 

نفر بازداشت شدند.
پيكر عزت اهللا سحابى در ساعت 8 صبح در قبرستان لواسان 
دعايى  محمود  را  آن  مذهبى  مراسم  و  شد  سپرده  خاك  به 

اجرا كرد.
به گزارش خبرنگار مهر، دختر عزت اهللا سحابى نيز كه پيش 
از اين از عارضه هايى چون فشار باالى خون و قند رنج مى 
درپى  و  شده  مواجه  قلبى  مشكل  با  تشييع  مراسم  در  برد 

انتقال به بيمارستان از دنيا رفت.
عزت اهللا سحابى بامداد سه شنبه به علت ايست قلبى در سن 

81 سالگى در بيمارستان شهيد مدرس تهران فوت كرد.
يكى  ملى  جبهه  مركزى  شوراى  عضو  حسينى  شاه  حسين 
از دهها نفرى بود كه صبح روز چهارشنبه 11 خرداد براى 
تشييع جنازه پيكر مهندس عزت اهللا سحابى به لواسانات رفت. 
ساعت 6  حدود  يعنى  هوا  شدن  روشن  زمان  از  مى گويد  او 

صبح جمعيت آرام آرام به لواسان مى آمدند.
به گفته ى آقاى شاه حسينى پليس راه تمامى راه هاى منتهى به 
لواسان را بسته بوده و مردم مجبور بودند از راه هاى فرعى 
خود را به منزل مهندس سحابى برسانند با اين وجود تعداد 

جمعيت حاضر تا ساعت 8 صبح به دهها نفر مى رسيد.

منزل  در  سحابى  مهندس  جنازه  مى گويد  شاه حسينى  آقاى 
خودش شستشو داده شد و مراسم مذهبى آن انجام گرفت 
اما از همان داخل منزل عده اى ناشناس كه وارد خانه شخصى 
مهندس سحابى شده بودند شروع به اختالل در مراسم كردند. 
او مى گويد: «از حدود ساعت 7 صبح كه مراسم شستشوى 
شده  خانه  وارد  كه  عواملى  شد  آغاز  خانه  داخل  در  جنازه 
بودند فشار مى آوردند كه زودتر مراسم را تمام كنيد و جنازه 
را ببريد و از خانه خارج شويد ولى خانواده و دوستان مقيد 

بودند كه تمامى مسايل رعايت شود».
وى مى گويد پس از اتمام مراسم عده ديگرى لباس شخصى 
داخل خانه شدند و مى خواستند جنازه را با خود ببرند كه با 
مخالفت جمعيت حاضر روبرو شدند و در داخل خانه موفق 

نشدند جنازه را با خود ببرند.
داشتند جنازه را تا سر كوچه تشييع  خانواده سحابى قصد 
كنند اما وقتى به نزديك خيابان مى رسند همان عده به همراه 
تعداد ديگرى لباس شخصى به سمت جنازه هجوم آورده و 

آن را از دست مشايعت كنندگان مى گيرند.

آقاى شاه حسينى آن لحظه را اينگونه توصيف مى كند: «نزديك 
سر كوچه كه شديم، يك آمبوالنس بهدارى شهر لواسان در 
آنجا گذاشته شده بود و تعدادى از همان عوامل داخل جمعيت 
جنازه  حمل  مشغول  كه  را  كسانى  يكباره  و  بودند  ايستاده 
بودند و با تنها شعار الاله االاهللا، محمد رسول اهللا، على ولى اهللا 
مى گفتند، اين را صريح به شما عرض كنم هيچ شعار ديگرى 
را  سحابى  مهندس  مرحوم  و  زدند  كنار  را  همه  نمى دادند، 
گرفتند. عده اى كه جلوى جنازه بودند ممانعت كردند، اعتراض 
زمين  دختر  كردند،  حمله  مهندس  دختر  به  ناگهان  كه  كردند 
عقب نشينى  مردم  زدند.  پهلويش  به  لگد  شش  پنج  و  خورد 
در حينى  مردم گرفتند و  دست  آقايان جنازه را از  كردند و 
كه مى گرفتند، مختصر توهينى شد، جنازه به زمين افتاد كه 
گذاشتند  آمبوالنس  داخل  در  و  كردند  بلند  را  جنازه  مجدداً 
و آمبوالنس را به سرعت به طرف قبرستان لواسان حركت 
دادند. البته به طبع مردمى كه آنجا بودند، تا به دختر رسيدند 
و همچنين به برادر مهندس سحابى كه اسم شان مهندس سعيد 
پهلو هايش  به  لگد  چندين  هم  ايشان  دختر  به  و  سحابى است 
زدند و مردم سروصدا كردند و محمد رسول اهللا گفتند ولى 

آقايان جنازه را برداشتند و رفتند».

نمايش فيلم هاي ايراني در كانادا
مدير عامل فيلميران از نمايش فيلم هاى «جرم» و «ورود آقايان ممنوع» در تير ماه 
در كشور كانادا خبر داد. على سرتيپى مدير موسسه فيلميران گفت: «با توجه به 
دنبال  را  برنامه  اين  داشتيم،  آلمان  كشور  در  اين  از  پيش  كه  موفقى  نمايش هاى 
كرديم و تيرماه طبق مذاكرات صورت گرفته فيلم هاى «ورود آقايان ممنوع» رامبد 
جوان و «جرم» مسعود كيميايى تيرماه در دو سالن شهر تورنتو به نمايش درمى 
را  مردى  داستان  «جرم»  دارند.»  حضور  نمايش ها  در  نيز  آثار  اين  عوامل  آيد. 
روايت مى كند كه نمى خواهد از عقيده اى كه دارد تخطى كند. پوالد كيميايى، حامد 
بهداد و داريوش ارجمند بازيگران اين فيلم سينمايى هستند. «ورود آقايان ممنوع» 
درباره اتفاقات دبيرستان غيرانتفاعى دخترانه است كه با ورود دبير مردى به اين 
دبيرستان اتفاق هايى تازه رخ مى دهد. رضا عطاران، رامبد جوان، ويشكا آسايش، 

مانى حقيقى و فالمك جنيدى بازيگران اين فيلم سينمايى هستند.

گزارش
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آيا راز شيوع باكتري 
قاتل كشف خواهد شد؟ 

آلمان: خيار اسپانيا احتماال منبع «اي كوالي» نيست
مقام هاي آلماني مي گويند؛ ترديد دارند كه خيارهاي وارداتي از اسپانيا 
در  باكتري  اين  شيوع  باشد.  بوده  كوالي»  «اي  مهلك  باكتري  منبع 
چند كشور اروپايي تاكنون به مرگ 16 نفر منجر شده است. 15 نفر 
از قربانيان در آلمان زندگي مي كردند و يك زن سوئدي نيز در اثر 

آلودگي به اين باكتري جان خود را از دست داده است. 

«آلمان  است:  گفته  آلمان  كشاورزي  ايالتي  وزير  كلوس»،  «رابرت 
نيست.»  اي كوالي  شيوع   علت  اسپانيا  خيارهاي  كه  مي كند  تصديق 
باكتري  حامل  اسپانيا  از  وارداتي  خيارهاي  كه  مي گفت  پيشتر  آلمان 
«اي كوالي» بوده است. دولت اسپانيا اين اتهام را بي اساس مي داند و 

ناخشنودي خود را در اين خصوص اعالم كرده است. 
مجارستان  در  اروپا  اتحاديه  عضو  كشورهاي  كشاورزي  وزيران 
گردهم آمده اند تا درباره اين بحران گفت وگو كنند. اين باكتري تا روز 
سه شنبه 1150 نفر را در آلمان بيمار كرده و در سوئد نيز گسترش 

پيدا كرده است. 
در  كوالي»  «اي  از  ناشي  تلفات  مي كنند  پيش بيني  آلماني  مقام هاي 
«اشلزويگ  پزشكي  مركز  از  گريو»،  «اليور  يابد.  افزايش  كشور  اين 
هولستين» كه تعداد زيادي از موارد عفونت ناشي از باكتري «اي   –
كوالي» را تحت مراقبت دارد، مي گويد: «اميدواريم آمار بيماران كاهش 
يابد اما نگران هستيم كه وضعيت بدتر شود.» كارشناسان بين المللي 
باعث  بارها  غذايي  مواد  طريق  از  مهلك  باكتري  گسترش  مي گويند 
تلفات شده است اما نمونه اخير يكي از بدترين موارد است. سازمان 
بهداشت جهاني ابعاد عفونت هاي اخير را بزرگ و وخيم توصيف كرده 
و از كشورها خواسته است با يكديگر همكاري كنند تا منبع اصلي اين 
آلودگي ها كشف شود. روسيه، جمهوري چك، فرانسه و اتريش براي 
جلوگيري از مرگ و مير ناشي از باكتري «اي كوالي»، خيارهايي را 
كه ظن مي رود حامل اين باكتري باشد، از فروشگاه ها جمع آوري و 
ملي  موسسه  كوخ»،  موسسه «روبرت  كرده اند.  متوقف  را  آن  توزيع 

باكتري «اي  كشور  اين  در  كه  است  كرده  تاييد  آلمان،  در  بيماري ها 
كوالي» در 329 نفر عفونت ايجاد كرده است. البته برخي گزارش ها 
اين آمار را بالغ بر 1200نفر نيز قيد كرده اند. در سوئد، احتمال داده 
اين  بيمارستان هاي  در  بستري  بيمار   36 در  عفونت  كه  است  شده 
درمورد  توجه  قابل  نكته  باشد.  كوالي»  باكتري «اي  از  ناشي  كشور 
سفر  آلمان  شمال  به  اخيرا  افراد  اين  همه  كه  است  اين  افراد  اين 
همچنين  كوالي»  «اي  باكتري  از  ناشي  عفونت  از  مواردي  كرده اند. 
در سوئيس، دانمارك، هلند و بريتانيا گزارش شده است. در بسياري 
از موارد، عفونت در دستگاه جهاز هاضمه، منجر به مشكل كليوي از 
از  يكي  است.  مرگ آور  بالقوه  كه  مي شود  اوريك  اسد  اختالالت  نوع 
ماالگا  از  صادراتي  خيارهاي  كه  بود  گفته  اروپا  اتحاديه  سخنگويان 
و آلمريا احتماال منبع اصلي گسترش باكتري «اي كوالي» بوده است. 
باعث  اسپانيايي  سبزيجات  كه  كرده  انكار  اسپانيا  كشاورزي  وزير 
اين  گفته  و  شده  آلمان  در  كوالي»  باكتري «اي  از  ناشي  عفونت هاي 
وزارتخانه در پي آن است كه عليه كشورهايي كه محصوالت اسپانيا 
را بدنام كرده اند، شكايت كند. او گفت:  «ما متوجه شده ايم اين مشكل 
به اسپانيا برنمي گردد. وجهه اسپانيا خدشه دار شده و توليدكنندگان 
اسپانيايي آسيب ديده اند و دولت اسپانيا حاضر نيست اين وضعيت 

را بپذيرد.» 
مقام هاي آلمان به مردم هشدار داده اند از مصرف خيار، گوجه فرنگي 

و كاهوي نپخته اجتناب كنند. 
عفونت ناشي از باكتري «اي كوالي» مستقيما مسري نيست اما ممكن 
به ديگران  را  باكتري  پز كند  و  پخت  آلوده است  فردي كه  است اگر 

منتقل كند. 
از  ناشي  عفونت هاي  گسترش  مهار  براي  كشورها  از  زيادي  تعداد 

باكتري «اي كوالي» تمهيداتي را انديشيده اند. 
يا  آلمان  در  كه  را  آماده  ساالد  و  خيار  فرنگي،  گوجه  ورود  روسيه 
سبزيجات  همه  واردات  كه  كرده  تهديد  و  ممنوع  شده  تهيه  اسپانيا 

اروپايي را متوقف خواهد كرد. 
كرده اند.  متوقف  را  خيارها  برخي  فروش  فرانسه،  و  چك  جمهوري 
را  آلمان  از  وارداتي  بادمجان  و  گوجه فرنگي  خيار،  فروش  اتريش 

متوقف كرده است. 
ميلياردها  كه  هلند  كرده.  ممنوع  را  آلمان  از  خيار  واردات  نيز  بلژيك 
خيار به آلمان صادر مي كند، ارسال تمام محموله هاي خود را متوقف 

كرده است.

هفته نامه پرشين به تعدادى همكار داوطلب جهت تهيه 
خبر و گزارش براى اين نشريه نيازمند است.

عالقمندان لطفا با دفتر هفته نامه پرشين به شماره 
02074332516 تماس حاصل نمايند و يا درخواست 

خود را به ايميل اين نشريه ارسال نمايند.

info@persianweekly.co.uk

جداى نادر از سيمين در لندن

 My Persian» نام  با  لندن  در  ايرانى  هاى  فيلم  جشنواره 
هايى  فيلم  نمايش  با  را  خود  فعاليت  رسمى،  بطور   «  nights
از سينماى ايران در چندين سينماى مختلف در لندن آغاز مى 
نمايد. نخستين فيلمى كه بناست نمايش داده شود؛ «جدايى نادر 
توانست  فيلم  اين  دارد.  نام  فرهادى  اصغر  ساخته  سيمين»  از 
در جشنواره بين المللى فيلم برلين 2011 جايزه خرس طالى 
بهترين فيلم را دريافت دارد و تا كنون موفق به دريافت جايزه 
هاى متعددى در بخش هاى مختلف گرديده است. قرار بود كه 
اصغر فرهادى براى نمايش اين فيلم در لندن، حاضر باشد اما 

متاسفانه موفق به دريافت ويزا نشد. 
 Cine’ در  جون  ماه  چهارم  تاريخ  در  سيمين   از  نادر  جدايى 
Lumiere به روى پرده مى رود. اما به دليل استقبال چشمگير 
هاى  بليط  ى  كليه  كه  است  شده  گفته  فيلم  اين  از  مخاطبان 
كه  تالشند  در  مسووالن  و  شده  خريد  پيش  فيلم،  اين  نمايش 
تابستان  براى  انگلستان،  در  را  فيلم  اين  عمومى  اكران  مجوز 

دريافت نمايند.
 نمايش فيلم هاى مختلفى از سينماى ايران تا ماه اكتبر ادامه 
درباره  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان  داشت.  خواهد 
جدول نمايش فيلم ها و سينماهاى نمايش دهنده مى توانند به 

WWW.ukiff.org.uk.وب سايت زير مراجعه نمايند

بزرگداشت سعيد سلطانپور در لندن 
تئاتر؛  كارگردان  و  نمايش نامه نويس  شاعر،  سلطانپور  سعيد  ى  خاطره  و  ياد  بزرگداشت  مناسبت  به 
برنامه اى توسط سازمان فرهنگى و هنرى لندن، همراه با اجراى شعر، موسيقى، تئاتر و... با حضور 
دكتر اسمائيل خويى، استاد ايرج جنتى عطايى و ديگر هنرمندان، ساعت هفت عصر يكشنبه 5 جون در 

پوليش سنتر لندن برگزار مى شود.

 كنسرت شبى با موالنا
عصر يكشنبه 19 جون، گروه تنبور نوازان روح افزا، كنسرتى را با نام شبى با موالنا در لوگان هال 
لندن اجرا خواهند نمود. اين گروه از استان اصفهان ايران، براى برگزارى اين برنامه، به لندن دعوت 
شده اند. از جمله فعاليت هاى مهم روح افزا مى توان از سرى اجراهاى موسيقى عرفانى "شمس و تنبور" 
نام برد كه از سال 2009 ميالدى تا كنون در كشورهاى مختلف از جمله در قونيه، برگزار شده است. 

چند  همكارى  با  افزا   روح  تنبور"،  و  "شمس  سرى  از  فراوان  استقبال  و  چشمگير  موفقيت  دنبال  به 
موسسه فرهنگى  و هنرى از ابتداى سال 2011   ميالدى اقدام به برگزارى سرى جديدى از اجراهاى 
موسيقى  عرفانى، تحت عنوان "مرگ تا تولد" در كشورهاى مختلف نموده است. مسير اين برنامه با اجرا 
در معبد "اوشو" در كاتماندو نپال آغاز شده و پس از اجرا در چند كشور منطقه خاور ميانه، با تور اروپا 
ادامه پيدا خواهد كرد. در تركيب ساز ها نيز از تنبور و نى   و دف  به عنوان شاخص ترين و باستانى 
ترين سازهاى آيينى و عرفانى ايرانى به همراه سازهاى كوبه اى ديگرى از مناطق ايران، هند، آفريقا و 

آمريكاى التين استفاده مى شود.
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تزاريسم نوين پوتين
ترجمه: ايرج جودت / منبع:فارين پاليسي 

پيش  هفته  دو  پوتين  والديمير 
باره  در  پندارهايش  و  آرزوها 
در  را  جديد  روسيه  يك  ايجاد 
اين  و  داد  قرار  رسانه ها  اختيار 
در حالي است كه او را بايد فردي 
اقتدار  وي  زمان  در  كه  دانست 
باند  جديد  شيوه هاي  با  گرايي 
سايه  در  و  گرايي  گروه  و  بازي 
از  شده  هدايت  «دموكراسي  يك 
باال» رشد و گسترش روزافزوني 
حاميانش  و  نمود.پوتين  پيدا 
كه  مطلب اند  اين  القاي  صدد  در 

وي درتالش تامين ثبات روسيه در مقابل خطراتي است كه آينده اتحاد كشور را 
تهديد مي كند.همزمان مخالفين او نيز بر اين باورند كه اين اظهارات چيزي بيشتر 
اين  بر  تاييدي  و  مردم  نزد  در  خود  وجهه  تقويت  براي  انتخاباتي  راهبرد  يك  از 
و  است  نهاده  كاهش  به  رو  واحد  روسيه  حزب  و  پوتين  محبوبيت  كه  است  نكته 
بنابراين فراخوان او با شعار «جبهه اي واحد از تمام مردم روسيه» در واقع تالش 
آينده  سوي  به  حركت  و  روس ها  به  روسيه  امپراتوري  گذشته  يادآوري  براي  او 
است. استراتژي جديد پوتين مايه نگراني بسياري از ناظريني است كه از مدتها قبل 
پوتين را فردي مي دانند كه بي هيچ ترديدي در صدد كشاندن روسيه به سوي نوعي 
تزاريسم جديد ولو با برگزاري انتخابات و دستيابي به توفيق در نوگرايي روسيه 
مي كند  وصف  آنرا  پوتين  كه  آن طور  متحد»  روسيه  «جبهه  تزارهاست.  شيوه  به 
سازمان هاي  زنان،  گروه هاي  مستقل،  تشكل هاي  اتحاديه ها،  احزاب،  از  اتحادي 
روسيه  ارتدوكس  كليساي  مهم تر  همه  از  و  جوانان  گروههاي  و  سربازان  كهنه 
و  سياسي  نظر  از  را  انرژي شان  بتواند  او  كه  كساني  تمام  كالم  يك  در  و  است 
اجتماعي به سوي اهداف و استراتژي اش به خدمت بگيرد. در پروژه پوتين حداكثر 
اعالم  پوتين  يابد.  اختصاص  گروهها  اين  به  مي تواند  دوما  كرسي هاي  ششم  يك 
كرده است كه سياست هاي روسيه براي مواجهه با تهديدات بالقوه نيازمند «خون 
تازه» و «ايده هاي نوين» است. وي مي گويد: از يك سو اينها مي تواند به سادگي يك 
استراتژي انتخاباتي براي رئيس جمهور ناآرام و بي قرار سابق باشد كه مايل است 
دوباره به سر كار قبلي اش برگردد و از سوي ديگر مي شود آنرا به معناي امتناع 
مدودف از ايفاي نقش يك پادوي سياسي و غالم حلقه به گوش آنطور كه قرار بود 
باشد در نظر گرفت.مدودف در باره رفتن به سوي غرب و لزوم اصالحات ليبرال 
بسيار جدي است واين مشكل بزرگي براي پوتين است. در حاليكه نظر سنجي هاي 
اخير حكايت از سقوط محبوبيت هر دو نفر دارد پوتين همچنان باالتر از ديگران 
قمع  و  قلع  در  او  به  مي تواند  اين  كه  است  كشور  در  سياستمدار  مردمي ترين  و 
از  تعدادي  در  متحد  روسيه  جبهه  وجود  اين  با  كند.  كمك  جدي اش  مخالفين  همه 
مهم ترين انتخابات محلي شكست خورده است و علي الظاهر روسها نيز از سالها 
زمامداري سياستمداران فاسد خسته شده و از غوطه ور شدن آنها در ثروتهاي 
اقتصادي ناراضي اند و پوتين احتماال در تالش است تا با ايجاد تحركي كه تضمين 
كننده پيروزي او در نبرد شاهانه با مدودف باشد و با قول و قرارهاي تعيين شده 
وي  است.  واحد  روسيه  انتخاباتي  نامزدهاي  راس  در  گرفتن  قرار  صدد  در  قبلي 
سياستمداري است كه خوب ميداند در بهترين موقعيت جهت سود بردن از موج ملي 
گرايي نوظهوردر سطح جامعه روسيه قرار دارد.اما دليل ديگر پوتين براي فراخوان 
تشكيل يك جبهه مردمي و متحد كردن همه نيروهاي اجتماعي و مدني كه پتانسيل 
جمع شدن در زير پرچم اورا دارند يادآوري ايام گذشته در نزد روسهاست.وي 
پس از 10 سال حضور در قدرت نشان داده است كه آنچه مايه آرامش و خرسندي 
اوست حكومت به شيوه اي است كه تزارهاي روسيه از نظر سياسي و فلسفي و با 
استبداد مطلق در پيش گرفته بودند.تزارها سالها با زير سلطه بردن تمامي گروهها 
و فعاالن اجتماعي آنها را در خدمت حق الهي دولت در آورده و بر تمامي عرصه ها 

نظارت و كنترل داشتند. 
اكثريت قريب به اتفاق روسها متجاوز از 20 سال از زمان سقوط رژيم شوروي 
سابق تاكنون ابتدا به يك دموكراسي آشفته و بي قاعده و دزدي ساالري همراه آن 
و اكنون نيز به يك دموكراسي هدايت شده از باال كه چپاول هاي اقتصادي را تداوم 
مي بخشد و نيز تهديد و زورگويي به همسايگان و همچنين به احساس تنهايي در 

برابر دولتهاي وحشت عادت كرده و به آن تن داده اند. 
نداشتن  دليل  به  اما  است  نموده  محكوم  را  فعلي  روند  همواره  ليبرال  اپوزيسيون 
وقتي  تا  روسها  مي رسد  نظر  به  است.  شده  سركوب  همواره  مردمي  مهم  پايگاه 
سر مي پرورانند  در  را  آينده  در  شدن وضع  بهتر  به  اميد  يا  استاندارد زندگي  كه 
از  عصباني  و  خشمگين  هم  چندان  و  موافقند  مي دهند  انجام  رهبرانشان  آنچه  با 
آنهاست.  براي  مهم تري  مقوله  امنيت  و  نظم  و  نيستند  دولت  فراقانوني  روشهاي 
پوتين  نقشه  و  مي يابد  تداوم  كنوني  شيوه  آيا  كه  است  مطرح  سوال  اين  اكنون 
ليبرال  طلب  اصالح  يك  مدودف  حقيقتا  آيا  آنكه  مهم تر  و  بود  خواهد  موفقيت آميز 
است كه غرب بايد از او حمايت كند؟غربيها پيش از اين يكبار اين راه را با يلتسين 
پيموده اند و بنابراين نبايد همه تخم مرغها را در يك سبد گذاشت.اما ترديدي نيست 
كه غرب بايد روند كنترل روسيه و رهبرانش را براي رعايت اصول و قواعد جهاني 
آزادي و دموكراسي ادامه دهد. مسلما فرآيند ايجاد مردم ساالري د رروسيه بسيار 
دشوارتر از آن چيزي است كه پنداشته مي شد اما ارزش سرمايه گذاري روي آن 

وجود دارد.

خجالت نكشيد 
و اعتراف كنيد

اين  اوباما  آقاى  استراتژى  شايد 
باختن  و  كردن  تالش  كه  باشد 
بهتر از هرگز تالش نكردن است

ديويد ميلر
فارين پاليسى 30 مى / ترجمه: سارا معصومى

داشت  سر  در  را  خوب  اى  خاورميانه  سوداى  اوباما  باراك 
اما اين خيال خام چندان هم محقق نشد. سى ماه است كه ما 
تغيير  شعار  با  كه  داريم  قدرت  مسند  بر  را  جمهورى  رئيس 
روى كار آمد و البته شعارهاى بزرگ تر و طمع هاى بسيار 
خبرى  مذاكره  از  نه  همه  اين  با  خارجى.  سياست  حوزه  در 
بود و نه از رابطه حسنه با نخست وزير رژيم صهيونيستى . 
نه از كشش با فلسطينى ها چيزى شنيديم و نه از استراتژى 
خاص براى برون رفت از اين بحران. حتى در ديدار با مردى 
گزافه گوى مانند بنيامين نتانياهو هم دو طرف به جاى آنكه 
از  البته  و  هم  از  بكشند،  آغوش  در  را  بيشتر  دستاوردهاى 
مسير صلح دور و دورتر شدند. اسراييلى ها و فلسطينى ها 
درست در مسيرهاى مخالف با هم حركت مى كنند: محمود 
شوراى  در  فلسطين  استقالل  يكجانبه  اعالم  دنبال  به  عباس 
امنيت در ماه سپتامبر است و بى بى اعتقاد دارد كه اسراييل 
نياز  خاصى  چندان  استراتژى  به  ماجرا  اين  با  مقابله  براى 

ندارد.
جالب اينجاست كه در هر دو طرف وسوسه اى عجيب وجود 
دارد براى اعطاى بيشترين سهم از مشكالت و مسئوليت ها از 
اين مناقشه به باراك اوباما. اما اين تقسيم تقصير هم اشتباه 
است ، هم ناصحيح و هم البته خارج از دايره انصاف . مشكل 
سر  در  كه  هايى  نيت  بهترين  با  اوباما  باراك  كه  اينجاست 
دارد همزمان بدترين تحليل ها را هم در چنته نگاه داشته و 
اوضاع پيچيده را پيچيده تر كرد. اما تقصير اصلى بر گردن 
اهلى هاى اين مذاكرات است كه نه نيت خود را براى مصالحه 
مثبت كرده اند و نه عالقه اى به پيشبرد اين مذاكرات دارند .

بهتر است موضوع را شفاف تر توضيح دهم: شانس مصالحه 
موضوع  چهار  سر  بر  فلسطين  و  صهيونيستى  رژيم  ميان 
و  امنيت   ، المقدس  بيت  مرزها،  يعنى  اصلى  اختالف  مورد 
اين  كه  اى  مذاكره  هر  است.  صفر  تقريبا  پناهندگان  مسائل 
مسايل را در بر نگيرد نه براى دو طرف جذابيت دارد و نه از 
سوى طرفين جدى گرفته مى شود. فلسطينى ها به اين مساله 
فكر مى كنند كه در پاى ميز مذاكرات حاضر شوند اما كارى 
غير از مذاكره انجام دهند و اسراييلى ها هم با اين پيش فرض 

مى آيند كه ما نمى خواهيم مذاكره كنيم.
كشف ريشه هاى اين بن بست هم كار چندان سختى نيست 
.دو طرف در مسائل اساسى با هم اختالف دارند . اين اختالف 
حتى بر سر مرزها هم بسيار جدى است . اين مساله زمانى 
عيان شد كه باراك اوباما در خصوص بازگشت اسراييل به 
مرزهاى 1967 سخن گفت و اسراييلى ها به اين امر واكنش 
جدى نشان دادند. اين توهم كه همه مى دانند راهكار خروج 
از اين بن بست چيست نيز تنها و تنها اعتماد به نفس كاذب 
كه  رهبرانى  حداقل  يا  و  ضعيف  رهبران  است.  كرده  ايجاد 
زندانى سياست هاى انتخاباتى خود هستند بر حجم مشكالت 
مى افزايند. بى بى شايد سوداى رهبرى قدرتمند بودن را در 
سر داشته باشد اما بحث دولت ائتالفى ، ايدئولوژى و ترس 

هاى شخصى وى كار را بر او سخت كرده است.
محمود عباس هم به دنبال مشروعيت قانونى است و درست 
است كه با حماس دست آشتى داده اما به كشتى حضرت نوح 
مى ماند . از همه چيز دو مورد موجود است : سرويس هاى 
امنيتى ، مناصب دولتى و حتى فلسطين دوپاره. دو طرف راه 
تنى  يك  به  برسند.  تن  يك  در  روح  دو  به  تا  دارند  بسيارى 
كه طرف مذاكرات باشد و البته كه اين مساله امر حياتى در 

مذاكرات است. 
در  كه  تغييراتى  موج  كه  كنند  مى  ادعا  گران  تحليل  برخى 
مصالحه  براى  شانس  حقيقت  در  افتاده  راه  به  خاورميانه 
منجر  البته  و  رسانده  صفر  به  را  اسراييل  و  فلسطين  ميان 
در  عمومى  افكار  البته  است.  شده  هم  روند  اين  بر  فشار  به 
گذارى  تاثير  پتانسيل  گذشته  از  بيشتر  امروز  عرب  جهان 
از  تر  راديكال  تواند  مى  البته  و  است  داده  جاى  خود  در  را 
قبل هم باشد . بنابراين بهتر است عجله كرده و توافقنامه اى 
را  شرايط  اين  اوباما  باراك  مانند  برخى  كنيم.  پا  و  دست  را 
دوست دارند و آن را شرايط ريسك پذيرى مى دانند . برخى 
مانند بنيامين نتانياهو اين شرايط را پرخطر مى دانند و البته 
مذاكره را پر ريسك. حتى محمود عباس هم چندان به خود و 
روند مذاكرات مطمئن نيست. يكى از داليل مصالحه با حماس 
هم بيم مذاكرات با دولتمردان فلسطينى بود كه مشروعيت و 
محبوبيت عمومى نداشتند . دولت باراك اوباما شايد نيت هاى 
خوب بسيارى در ذهن داشت اما استراتژى واقعى در چنته 

نداشته و شرايط را بدتر كرد.

وى ابتداى بازى را با اصرار بر تعليق شهرك سازى ها آغاز 
اعتماد  براى  تضمينى  ماجرا  اين  ازاى  در  اعراب  از  و  كرد 
گران  جمهور  رئيس  براى  پرونده  اين  در  شكست   . خواست 
تمام مى شود چرا كه هم طرف عربى و هم طرف اسراييلى 

بدون اندك تبعاتى " نه " را بر زبان جارى مى كنند.
و  رسيد  ميالدى   2010 سال  سپتامبر  به  نوبت  آن  از  پس 
تالش هاى اوباما براى مذاكرات جدى و وادار كردن نتانياهو 
اوباما  باراك  اعتبار  هم  بار  اين  روزه.  نود  تعليق  پذيرش  به 
سو  يك  از  اوباما  باراك  اكنون   . شد  مخدوش  پيش  از  بيش 
افتاده  راه  به  عرب  جهان  در  كه  است  تغييراتى  تاثير  تحت 
ماه  در  فلسطين  استقالل  اعالم  طرح  از  هم  ديگر  سوى  از  و 
سپتامبر وحشت دارد. اين تناقض اوباما را بر آن داشت كه 
دوستان  و  بگويد  سخن  صلح  براى  تالش  از  سخنرانى  در 
اروپايى خود را تشويق به عدم امضاى طرح استقالل فلسطين 

در شوراى امنيت كند.

بدون پاداش باقى نمى ماند. شما با بى بى  هيچ عمل خوبى 
وارد مجادله مى شويد، همان مردى كه به او نياز داريد اما 
اندك رابطه حسنه اى نداريد . شما به فلسطينى ها پيغام مى 
دهيد كه نگران طرح آنها در شوراى امنيت هستيد و از آنها 
مى خواهيد كه اطمينان شما را بگيرند و در ازاى آن از طرح 
از  مالعام  در  شما  بگذرند.  امنيت  شوراى  در  موضوع  اين 
كه  حاليست  در  اين  و  گوييد  مى  سخن  مذاكره  هاى  تاكتيك 
از هيچ مذاكره و مصالحه اى در دنياى واقعيت خبرى نيست. 
شما جمعيت يهودى ها در آمريكا را بدون اندك هدفى ناراحت 
مى كنيد و به جمهورى خواهان هم بهانه خوبى براى كوبيدن 
مى  پرداخت  چه  براى  را  ها  هزينه  اين  تمام  دهيد.  مى  خود 
كنيد؟ نه فلسطينى ها و نه اروپايى ها نشانه اى از كوتاه آمدن 

در موضع خود بروز نداده اند .
اوباما  باراك  كه  كارى  بهترين  ها  بازى  اين  تمام  نهايت  در 
بايد انجام دهد اين نيست كه بازى را همچنان زنده نگه دارد. 
كارهاى بسيارى است كه باراك اوباما براى انجام دادن دارد 
و اين مى تواند تنها يكى از آنها باشد . اين كه اوباما استراتژى 
خاصى در چنته ندارد به اين معنا نيست كه وى بايد به اين 

مسير ادامه داده و همچنان شرايط را بدتر از پيش كند. 
البته شايد استراتژى آقاى اوباما اين باشد كه تالش كردن و 
باختن بهتر از هرگز تالش نكردن است. اما اين شعار براى 
يك تيم فوتبال رده چندمى دبيرستانى خوب است و نه براى 
دستگاه ديپلماسى سياست خارجى يك كشور بر روى نقشه. 



77 هفته نامه پرشين جمعه13 خرداد ماه 1390 - شماره 200
info@persianweekly.co.uk

'نفوذ هكرهاى چينى 
به ايميل مقام هاى 

آمريكايى'

گوگل از نفوذ هكرهاى چينى به ايميل صدها 
در  نگار  روزنامه  و  نظامى  آمريكايى،  مقام 

اين كشور خبر داده است.
در  جينان  در  حمالت  مبدا  گوگل  گفته  به 
هاى  نامه  كنترل  آن  از  هدف  و  چين  شمال 

الكترونيك خصوصى افراد بوده است.
ايمنى  كرد  اعالم  چهارشنبه  روز  گوگل 
مورد  ميل،  جى  شركت،  اين  ايميل  خدمات 
تهديد نيست و هك كنندگان از طريق سايت 
دست  كاربران  عبور  كلمه  به  واسطه  هاى 

پيدا كرده اند.
شده  هك  ايميلشان  كه  افرادى  از  تعدادى 
است از ناراضيان سياسى در چين و ديگر 

كشورهاى آسيايى هستند.
بيانيه گوگل از موفقيت اين شركت در توقف 
حمالت خبر داده و نوشته قربانيان از نفوذ 
شده  مطلع  خود  كاربرى  حساب  به  هكرها 

اند.
كاخ سفيد در واكنش به اين خبر اعالم كرد 
شده  منتشر  هاى  گزارش  بررسى  حال  در 
است ولى به نظر نمى رسد به حساب هاى 

كاربرى دولت آمريكا نفوذ شده باشد.

فيشينگ  روش  از  هكرها  رسد  مى  نظر  به 
ميل  جى  مشتركان  ايميل  به  نفوذ  براى 

استفاده كرده اند.
نام  ثبت  جاى  به  كاربران  روش،  اين  در 
كاربرى و كلمه عبور خود در سايت مورد 
شوند  مى  هدايت  مشابه  سايت  يك  به  نظر، 

و اطالعات شخصى آنها ربوده مى شود.
سى  بى  بى  خبرنگار  بروكس،  آدام  گفته  به 
در واشنگتن تشخيص ماهيت حمله كنندگان 
معلوم  و  است  مشكل  مواردى  چنين  در 
يا  هستند  آن  مسوول  ها  دولت  كه  نيست 
كار  اين  به  آنها  از  مستقل  طور  به  افرادى 

اقدام كرده اند.
اهميت  به  توجه  با  گفت  بروكس  آقاى 
ايميل  به  نفوذ  رسد  مى  نظر  به  قربانيان 
كار  و  شده  انجام  جاسوسى  هدف  با  آنها 

مجرمان اينترنتى ساده نيست.

مردى كه تركيه را لرزاند
آنتونى شاديد
نيويورك تايمز 31 مى / ترجمه : سارا معصومى

صداى فريادهايى به گوش مى رسد كه از فراز بالكن ها نام رجب 
طيب اردوغان را فرياد مى زنند. شهر بورسا كه شهرى صنعتى است 
و پايتخت حكومت عثمانى شاهد فريادهاى " بابا طيب " است . همه 
براى مردى فرياد مى زنند كه با يك لبخند به اين ابراز احساسات 
كه  اندازد  مى  شعارهايى  ياد  به  را  ما  كلمات  اين  دهد.  مى  پاسخ 
پدر ترك ها". البته  براى كمال آتاتورك در سال 1923 داده شد " 
اين عبارت بيش به رجب طيب اردوغان مى خورد. مردى كه براى 
شخصيتى  طرفداران  براى  و  است  تكبر  و  خشم  نماد  مخالفان 
كاريزماتيك. مردى كه به زودى وارد دومين دهه حكمرانى خود بر 

كشورى مى شود كه به مدد وى تغيير را تجربه كرد.
دوازدهمين روز از ماه ژوئن كه از راه برسد، تركيه هم شاهد بهارى 
همچون بهار اعراب خواهد بود. بهارى كه باز همگان را شوكه خواهد 
رفت  خواهند  پيش  ممكن  ابزار  از  بيش  كه  سياسى  هاى  طمع  كرد. 
و البته ترس سكوالرها از رجب طيب اردوغان. هشت سال حضور 
حزب عدالت و توسعه در مسند قدرت ، ساختار سياسى در تركيه 
را از شكل سكوالرى خود دور و دورتر كرده است .ساختارى كه 
هر روز به شكل مد نظر اردوغان و دوستانش نزديك تر مى شود. 
با اين همه حتى منتقدان او هم به خوبى مى دانند كه كشورى با 79 
ميليون جمعيت بسيار از سرزمينى كه اردوغان هشت سال پيش به 
ارث برد متفاوت است . اين تركيه تبديل به قدرتى تصميم گيرنده 
در منطقه اى شده است كه سالها بود تحت حاكميت اياالت متحده 
قرار داشت . تركيه همچنان با نرخ قابل توجهه بيكارى دست و پنجه 
نرم مى كند اما اقتصاد اين كشور هر روز پويايى بيشتر را تجربه 

مى كند.
 در بعد سياست خارجى هم اين كشور درست مانند ميراث دارى 
برقرار  ايران  با  اى  حسنه  رابطه  كرد.  عمل  ها  عثمانى  براى  متعهد 
كرده و البته دل همسايگان عرب را هم به بهاى مناقشه با اسراييل 
به دست آورده است. در خصوص بحث هاى قومى و قبيله اى هم 
اردوغان در روزهايى بر كشورش حكومت مى كند كه براى رسيدن 
نيست.  اهميت  حايز  بودن  كرد  و  ترك  چندان  مدرن  اى  تركيه  به 
قدرت انتخاباتى در تركيه امروز در اختيار حزب عدالت و توسعه 
اين  اول  شخص  البته  رسيد.  قدرت  به  سال 2002  از  كه  است  اى 
قدرت هم رجب طيب اردوغان است. شهردار 57 ساله استانبول كه 
در فوتبال هم نيمه حرفه اى محسوب مى شود. نتيجه نظرسنجى ها 
نشان مى دهد كه حزب عدالت و توسعه اى برگ برنده را در آغوش 
خواهد گرفت كه رهبران آن شعار خود را مدرنيته ، مردم گرايى و 
ايستادن در كنار فقرا اعالم كرده اند. با اين همه رجب طيب اردوغان 
بر  اوست.  دستان  در  هم  حزب  اصلى  قدرت  و  ايستاده  راس  در 
اساس تحقيقات انجام گرفته نيمى از محبوبيت اين حزب هم به دليل 
را  اقتصادى  اصالحات  سكان  كه  مردى   . است  اردوغان  شخص 
در دست گرفت و با توسل به قانون اساسى تعبيرهاى فرسوده از 

قدرت را از بين برد .
روزهاى  و  گردد  مى  باز  پنجاه  دهه  به  اردوغان  مردمدارى  شيوه 
زندگى اجتماعى خود او. مردى كه گفته مى شود در نوجوانى براى 
امرار معاش شخصى ليمو فروش بوده و البته همگان او را جوانى 

دوست داشتنى مى خواندند. 
اكنون تحت حاكميت رجب طيب اردوغان همه اين سوال را از خود 
مى كنند كه آيا تركيه پس از چند دهه در آغوش گرفتن غرب و ناتو 
سوداى  هنوز  ها  ترك  است؟  كرده  حركت  شرق  سمت  به  اكنون 
پيش  را  اصالحاتى  و  دارند  سر  در  را  اروپا  اتحاديه  به  پيوستن 
مى برند كه تركيه را ليبرال تر از گذشته كنند. ترك ها شاهد نزول 
قدرت آمريكا در منطقه هستند و بر همين اساس در خاورميانه جا 
صفر  به  خارجى  بعد  در  تركيه  سياست  كنند.  مى  باز  را  خود  پاى 
رساندن اختالف ها با همسايگان است و البته موفقيت چندانى را به 
نام خود سند نزده است. مشكل با ارمنستان همچنان به قوت خود 
زمانى  كه  تركيه   . است  ها  ترك  مساله  همچنان  قبرس  و  باقيست 
ميانجى رابطه ميان سوريه و رژيم صهيونيستى بود با كشته شدن 
نه صلح طلب ترك در كشتى مرمره در نوار غزه ترجيح داد رابطه 

خود را با اسراييل هم به حالت تعليق درآورد.
نتيجه تازه ترين نظرسنجى ها حاكى از اين است كه ترك ها خود نيز 
چندان عالقه اى به توسل به سياست هاى گذشته و قديمى روزهاى 
تحقيقات  گذشته  سال  ترك  موسسه  يك  ندارند.  آتاتورك  حاكميت 
اجتماعى را كليد زد و در آن از جوانان 18 تا 25 ساله استانداردهاى 
طرفداران  از  سوم  يك  از  بيش  شد.  جويا  را  آنها  ايدئولوژيك 
كه  كماليستى   . اند  داده  قرار  خود  نظر  مد  را  كماليست  اردوغان 
نيويورك  دانشگاه  پروفسور  يك  است.  آتاتورك  خاص  ايدئولوژى 
در اين خصوص مى گويد: مردم از هويت هاى قديمى خسته شده 
اند. از شكاف ملى به ستوه آمده اند و اختالف مذهبى را نمى توانند 

تاب بياورند. 
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يافتن  براي  هند  و  ايران  روزه  دو  مذاكرات 
كشور  دو  ارزي  اختالف  حل  زمينه  در  راهكاري 
نتيجه  بدون  ايران  صادراتي  نفت  پول  پرداخت  و 

مشخص پايان يافت. 
كننده  شركت  ايراني  هيات  كه  است  حالي  در  اين 
و  بحث  بودن  بخش  نتيجه  به  نسبت  مذاكرات  در 

گفت وگوها ابراز خوشبيني كرده بود. 
مذاكرات ايران و هند طي روزهاي دوشنبه و سه 
سرپرستي  به  ايران  از  هياتي  حضور  با  شنبه 
معاون ارزي بانك مركزي و مقامات بانك مركزي 

نو  دهلي  در  كشور  اين  اقتصاد  وزارت  و  هند 
برگزار شد. 

بر اساس گزارش اكونوميك تايمز دولت هند طي 
توافق  از  مذاكرات  اين  شكست  اعالم  با  بيانيه اي 
خصوص  اين  در  پيگيري ها  ادامه  براي  طرف  دو 

خبر داد. 
در  هند  و  ايران  مذاكرات  افزود:  بيانيه  اين  در 
پرداخت  براي  مشخصي  راهكار  يافتن  خصوص 
خواهد  ادامه  ايران  از  شده  خريداري  نفت  پول 
يافت. وزير دارايي هند در اين رابطه با اشاره به 
براي  هند  و  ايران  گذشته  روز  مذاكرات  شكست 
تاريخي  هيچ  گفت:  كشور  دو  ارزي  اختالف  حل 
است.  نشده  مشخص  مذاكرات  بعدي  دور  براي 
در  كشورش  اينكه  توضيح  با  هند  دارايي  وزير 
پول  پرداخت  براي  جايگزين  ارزهاي  يافتن  حال 
نفت صادراتي ايران است، اعالم كرد: هيچ تاريخي 
براي دور بعدي مذاكرات با ايران مشخص نشده 
و  دوشنبه  روزهاي  طي  ايران  از  هياتي  است. 
يافتن  براي  و  كرده  سفر  نو  دهلي  به  شنبه  سه 
با  كشور  دو  ارزي  اختالف  حل  براي  راهكاري 

گزارش  اساس  بر  كرد.  مذاكره  هندي  مقامات 
رويترز، وزير دارايي هند تصريح كرد اين كشور 
ميليارد دالر بابت واردات نفت  در حال حاضر 2 
به ايران بدهكار است. وي افزود: يافتن راهكاري 
بيشتر  بحث  مورد  ايران  نفت  پول  پرداخت  براي 
خصوص  اين  در  ها  تالش  و  گرفت  خواهد  قرار 
تامين كننده  دومين  ايران  است.  نيافته  پايان  هنوز 
بزرگ نفت خام هند پس از عربستان است. ايران 
ساالنه  ارزش  به  نفت،  بشكه  هزار   400 روزانه 

حدود 12 ميليارد دالر به هند صادر مي كند. 

در  هند  مركزي  بانك  كه  بود  قرار  اين  از  ماجرا 
ميالدي،  گذشته  سال  دسامبر  در  يكطرفه،  اقدامي 
در  كشور  دو  بين  ارزي  مبادالت  تمامي  انجام 
را  آسيا  پولي  پاياپاي  اتحاديه  مكانيسم  چارچوب 
مشكالتي  كنون  تا  زمان  آن  از  كرد.  اعالم  ممنوع 
در زمينه پرداخت پول نفت وارداتي هند از ايران 
به وجود آمده است. ايران دومين صادركننده نفت 
خام به هندوستان است. ساالنه معادل 12 ميليارد 
دالر نفت از ايران به هندوستان صادر مي شود. با 
لغو مكانيسم اتحاديه پاياپاي آسيايي از معامالت 
شكل  آمريكا  فشارهاي  تحت  و  هند  سوي  از  كه 
مشكل  با  كشور  به  پول  ميزان  اين  انتقال  گرفت، 
مواجه شد. اتحاديه پاياپاي آسيايي امكان معامالت 
را از طرقي دالر و يورو فراهم مي كرد كه با لغو 
نيست.  مرجع  ارز  دو  اين  از  استفاده  امكان  آن 
از  يك جانبه  تحريم هاي  اعمال  با  هم  اين  از  پيش 
از  دالر  با  معامالت  امكان  متحده،  اياالت  سوي 
جايگزين  يورو  سال  چند  اين  در  و  بود  رفته  بين 
شده بود. حاال چند ماهي مي شود كه امكان انجام 
اين  در  نيست.  امكان پذير  نيز  يورو  با  معامالت 

مطرح  معامالت  در  ديگر  ارزي  جايگزيني  شرايط 
در  را  شانس  بيشترين  ژاپن  ين  و  روپيه  شد. 
ميان  توافقي  بازهم  اما  داشتند  ارزها  ساير  ميان 
دوكشور صورت نگرفت. در دو ماه ابتدايي اعمال 
هند  از  پول  اخذ  بدون  ايران  نفت  محدوديت،  اين 
مسئوالن  تا  مي شد  روانه  كشور  اين  سوي  به 
اين  در  توافقي  بتوانند  كشور  دو  بانكي  و  انرژي 
آلماني  بانك  يك  مدتي  براي  دهند.  انجام  زمينه 
به  هند  از  نفت  پول  انتقال  براي  را  واسطه  نقش 
ايران انجام مي داد كه اين بانك نيز تحت فشارها 
اين  ديگر  بار  تا  زد  سرباز  فعاليت  اين  ادامه  از 
شود.  تبديل  كشور  دو  ميان  چالشي  به  موضوع 
از زمان كناره گيري اين بانك بار ديگر نفت ايران 
بدون دريافت وجه از كشور مقابل به هند مي رود 
تبديل  كشور  اين  از  ايران  مطالبات  به  آن  پول  و 
طلب  كه  مي شود  گفته  حاضر  حال  در  مي شود. 
ايران از هند به 2 ميليارد دالر رسيده است. براي 
پول  انتقال  راهكار  يافتن  و  مطالبات  اين  وصول 
مسئوالن  ميان  متعددي  جلسات  ايران  به  هند  از 
اقتصادي دو كشور برگزار شده است. در نشست 
اين  براي  راهكاري  بود  قرار  هم  اخير  روزه  دو 
مشكل پيدا شود كه طبق اعالم رسمي اين نشست 

بدون نتيجه پايان يافت. 
با  مورد  اين  در  هرچند  ايران  اقتصادي  مسئوالن 
رسانه هاي داخلي زياد سخن نمي گويند و اطالعات 
مذاكره كنندگان  از  يكي  اما  دهند  نمي  ارائه  كافي 
كشور در گفت وگو با رويترز مواضع ايران را در 

اين زمينه اعالم كرده است. 
الملل  بين  امور  معاون  قمصري  محسن  سيد 
شركت ملي نفت ايران نيز به رويترز گفت ايران و 
هند هنوز نتوانسته اند بانكي را پيدا كنند تا بتوانند 
پرداخت پول نفت را از طريق آن انجام دهند. وي 
افزود: ايران تا كنون پيشنهادات مختلفي را براي 
پرداخت پول نفت از سوي هند مطرح كرده است 
ولي تا كنون به جمع بندي روشني در اين زمينه 
ادامه  در  قمصري  ايم.  نرسيده  هندي  مقامهاي  با 
رايزني  حال  در  دوكشور  مركزي  بانكهاي  گفت: 
ايران  نفت  پول  پرداخت  براي  بانكي  يافتن  براي 
نظر  مورد  بانكهاي  نام  به  اشاره  از  وي  هستند. 

ايران و هند خودداري كرد. 

شوك قيمت نفت در هند به 
دليل اختالف ارزي 

يك مؤسسه تحقيقاتي هشدار داد اختالف ارزي با 
ايران و بي ثباتي خاورميانه ممكن است هند را با 

شوك قيمت نفت روبه رو كنند. 

اكونوميك  گلوبال  ديلويت  تحقيقاتي  مؤسسه 
ثباتي  بي  داد  هشدار  خود  گزارش  ترين  تازه  در 
و  تهران  اختالف  ادامه  و  خاورميانه  در  سياسي 
دهلي نو بر سر پرداخت پول نفت ايران، هند را با 

شوك قيمت نفت روبه رو خواهد كرد. 

در  راهكاري  يافتن  براي  هند  و  ايران  مذاكرات 
نرسيد.  نتيجه  به  ايران  صادراتي  نفت  پول  زمينه 
مبادالت  آمريكا  فشار  تحت  گذشته  فوريه  از  هند 
مالي با ايران در چارچوب اتحاديه پاياپاي آسيايي 
راهكار  است  نتوانسته  تاكنون  اما  كرد  متوقف  را 
بيابد.  ايران  نفت  پول  پرداخت  براي  را  جايگزيني 
مقامات ايران بدون اشاره به نام كشوري خاص 
هشدار داده اند چنانچه نتوانند پول نفت صادراتي 
كشور  به  خود  صادرات  كنند  دريافت  را  خود 

مربوط را متوقف مي كنند. 

بر اساس اين گزارش قيمت بنزين و ساير فرآورده 
هاي نفتي طي ماههاي اخير در هند به شدت رو به 
با  كرده  سعي  هند  دولت  ولي  است  بوده  افزايش 
فزاينده  رشد  و  افزايش  از  بيشتر  يارانه  پرداخت 
اكنون  هم  هند  دولت  كند.  جلوگيري  انرژي  قيمت 
با دو چالش بزرگ يعني كسري بودجه و افزايش 

نرخ تورم روبه رو شده است. 
محصوالت  تورم  نرخ  شود  مي  بيني  پيش 
 8 از  بيش  به  امسال  غذايي  مواد  و  كشاورزي 
هند  چالشهاي  مهمترين  از  يكي  برسد.  درصد 
دستيابي به رشد و رونق باثبات و پايدار اقتصادي 
با توجه به نرخ تورم باالست. افزايش قيمت نفت و 
فشارهاي جانب تقاضا مي تواند تاثير منفي زيادي 

بر رشد و رونق اقتصادي هند داشته باشد.

اوپك در نشست آتى توليد 
خود را افزايش مى دهد

نشريه پالتز به نقل از يك مقام آگاه اوپك اعالم كرد اين 
در  خرداد   18 كه  خود  آتى  نشست  در  احتماال  سازمان 
خواهد  افزايش  را  توليدش  سقف  مي شود،  برگزار  وين 

داد.
تاكيد  اوپك  آگاه  مقام  يك  پالتز،  نشريه  از  نقل  به   
كشورهاى  سازمان  توليد  سقف  افزايش  احتمال  كرد 
تقاضاى  افزايش  به  واكنش  در  اوپك،  نفت،  صادركننده 

گفت:  وى  دارد.  وجود   2011 دوم  ماه  شش  در  انرژى 
احتماال اوپك در نشست 8 ژوئن سقف توليد رسمى خود 
را افزايش خواهد داد. اين مقام آگاه اوپك تصريح كرد به 
دنبال ادامه روند نزولى توليد نفت ليبى و افزايش تقاضاى 
انرژى در شش ماه دوم 2011 احتمال زيادى وجود دارد 
كه اوپك در نشست وين سقف توليد خود را افزايش دهد. 
نفت  بازار  خصوص  در  خود  ماهانه  گزارش  در  اوپك 
ماه  سه  طى  اوپك  نفت  براى  جهانى  تقاضاى  كرد  اعالم 
سوم امسال به 87/30 ميليون بشكه و در سه ماه پايانى 
رسيد.  خواهد  روز  در  بشكه  ميليون   45/30 به  امسال 
سقف توليد رسمى اوپك از ابتداى ژانويه 2009 تاكنون 
البته بدون احتساب عراق 845/24 ميليون بشكه در روز 

تعيين شده است. 
ميزان توليد نفت اوپك با احتساب عراق طى ماه آوريل به 
بيش از 985/28ميليون بشكه در روز رسيده است. اين 
ميليون   87/29 پيش بينى  از  كمتر  بشكه  هزار   885 رقم 
بشكه اى تقاضاى نفت اوپك براى سال 2011 است. بدون 
به  مدت  اين  در  اوپك  نفت  توليد  ميزان  عراق  احتساب 
نيز  رقم  اين  كه  رسيده  روز  در  بشكه  ميليون   3239/26
از  شده  تعيين  سهميه هاى  از  بيشتر  بشكه  ميليون   5/1
ابتداى  از  را  خود  توليد  سقف  اوپك  است.  اوپك  سوى 
كاهش  روز  در  بشكه  ميليون   2/4 از  بيش   2009 سال 
گسترش  پى  در  امسال  ابتداى  از  نفت  قيمت  است.  داده 
تنش هاى سياسى در خاور ميانه و شمال آفريقا به بيش 

از 100 دالر رسيده است. 
ماه  در  ليبى  نفت  توليد  اوپك،  برآوردهاى  اساس  بر 
آوريل به كمتر از 240 هزار بشكه در روز رسيده است. 
پالتز اين رقم را حدود 200 هزار  البته آمارهاى نشريه 
آغاز تنش هاى  از  پيش  كرده است.  اعالم  روز  در  بشكه 
 6/1 از  بيش  به  كشور  اين  نفت  توليد  ليبى  در  سياسى 

ميليون بشكه در روز رسيده بود. 
در حالى كه عربستان به شدت از بحث افزايش توليد نفت 
اوپك حمايت مي كند ايران به عنوان رييس دوره اى اوپك 

با اين مساله مخالف است. 

مذاكرات ارزي ايران و 
هند بدون نتيجه ماند

اقتصاد
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دفتر مركزى لندن:

آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى
افزايش قيمت جهاني نفت 
قيمت جهاني نفت در معامالت روز چهارشنبه 
هر  در  دالر   116.81 به  سنتي   8 افزايش  با 
 1533 به  دالري   3.4 كاهش  با  طال  و  بشكه 
نفت  جهاني  قيمت  رسيد.  اونس  هر  در  دالر 
و  يورو  برابر  در  دالر  ارزش  كاهش  علت  به 
احتمال كمك مالي مجدد به يونان افزايش يافت 
مواجه  دالري   3 كاهش  با  طال  كه  حالي  در 
سبك  نفت  چهارشنبه  روز  معامالت  در  شد. 
افزايش  با  ژوئن  ماه  در  تحويل  براي  آمريكا 
بشكه اي  چهارشنبه،  روز  به  نسبت  سنتي   12
به  نسبت  قيمت  اين  شد.  معامله  دالر   102.82
در  است.  داشته  افزايش  دالر   2 جمعه  روز 
شمال  درياي  برنت  نفت  قيمت  نيز  لندن  بازار 
براي تحويل در ماه ژوئن، با افزايش 8 سنتي 
مواجه شد و به بشكه اي 116.81 دالر رسيد. 
دالر  ارزش  كاهش  قيمت،  افزايش  اين  عوامل 
اختصاص  شايعه  انتشار  يورو،  برابر  در 
يافتن  شدت  و  يونان  به  ديگر  مالي  كمك  يك 
ناآرامي ها در يمن به عنوان يكي از مسيرهاي 
طي  است.  شده  عنوان  نفت  تجارت  اصلي 
يورو  برابر  در  دالر  ارزش  گذشته  روزهاي 
بيش از 2 سنت كاهش داشته است. بازار طال 
نيز با كاهش قيمت اين فلز در روز چهارشنبه 
مواجه شد. احتمال كمك مالي مجدد به يونان 
و در نتيجه كاهش نگراني ها نسبت به وضعيت 
اين  در  طال  قيمت  كاهش  علت  جهاني  اقتصاد 
روز عنوان شده است. قيمت هر اونس طال در 
و 40  دالر  با 3  روز  اين  طي  جهاني  بازاهاي 
طال  قيمت  رسيد.  دالر   1533 به  كاهش  سنت 
از ماه مي كه باالترين ركورد خود را به ثبت 

رساند، 2.3 درصد كاهش داشته است.

در رابطه با كاهش كسرى بودجه نگاشته شد
نامه 150 اقتصاد دان 

در حمايت از 
جمهورى خواهان آمريكا

 بيش از 150 اقتصاد دان آمريكا ضمن حمايت از 
اياالت متحده  نمايندگان  مجلس  رييس  بونر،  جان 
خواستار مطابقت افزايش سقف بدهى ها با كاهش 

هزينه ها شدند. 
سوى  از  ديروز  نامه  اين  رويترز،  گزارش  به 
گفته  به  شد.  منتشر  جمهورى خواهان  رهبر  دفتر 
بسيار  برنده  برگ  مى تواند  نامه  اين  كارشناسان 
مهمى براى بونر و ديگر نمايندگان جمهورى خواه 
آستانه  در  اياالت متحده  نمايندگان  مجلس 
رييس جمهورى  اوباما،  باراك  با  آنان  گفت و گوى 
اين كشور باشد. قرار بود ديروز ساعت 10 صبح 
به وقت واشنگتن 18:30- به وقت تهران- اوباما با 
جان بونر درباره محدوديت بدهى ها و ديگر مسايل 

مهم مالى گفت و گو كند.
«اگر  است:  آمده  اقتصاد دان   150 اين  نامه  در 
زياد  كاهش  با  دولتى  بدهى هاى  سقف  افزايش 
تا  نباشد  همراه  بودجه  اى  اصالحات  و  هزينه ها 
با اعتياد دولت به هزينه كردن مقابله كند، موجب 
بخش  اشتغالزايى  به  جدى  آسيبى  آمدن  وارد 

خصوصى خواهد شد.»

از  ماندل  رابرت  نامه  اين  امضاكنندگان  ميان  در 
نيز  اقتصاد  نوبل  جايزه  برنده  كه  كلمبيا  دانشگاه 
دانشگاه  اساتيد  از  شمارى  مى شود.  ديده  هست 
نيويورك و جورج تاون و همچنين افراد سرشناس 
انترپرايز  امريكن  محافظه كار  آمريكايى  موسسه 

نيز در ميان امضا كنندگان اين نامه هستند.
وزارت خزانه دارى پيش تر هشدار داده بود كه اگر 
 3/14 به  دولتى  بدهى هاى  سقف  اوت  ماه  دوم  تا 
تريليون دالر افزايش پيدا كند، اياالت متحده ممكن 
است بار ديگر با ركود و بازار هاى آشفته مواجه 

شود. 

حقوق  همچنين  آمريكا  خزانه دارى  وزارت 
را  موسسات  ديگر  و  آمريكايى  مستمرى بگيران 
با هدف جبران بدهى هاى دولتى كاهش داده است. 
دولتى  بدهى هاى  رسيدن  از  پس  تصميم  اين 
شانزدهم  روز  از  و  كنونى  سقف  به  اياالت متحده 

ماه مه اتخاذ شده است.
جمهورى خواهان  كه  است  شرايطى  در  همه  اين 
تاكيد مى كنند از هيچ گونه اقدامى كه كاهش شديد 
نگيرد  بر  در  را  محدوديت ها  ديگر  يا  هزينه ها 

حمايت نخواهند كرد.
جمهورى خواهان  سه شنبه  روز  در  و  اين  از  پيش 
خواستار  كه  شدند  اليحه اى  تصويب  از  مانع 
هيچ گونه  بدون  دولتى  بدهى هاى  سقف  افزايش 
بايدن،  جو  كه  مذاكراتى  مى شد.در  پيش شرطى 
هدايت  را  آن  اياالت متحده  رييس جمهورى  معاون 
لزوم  بر  دموكرات ها  و  جمهورى خواهان  مى كرد، 
كاهش صد ها ميليارد دالر از هزينه ها تاكيد كردند 
از  بيش  نهايت  در  مى توان  گفتند  طرف  دو  هر  و 
بودجه  كسرى  كنترل  براى  دالر  تريليون  يك 

صرفه جويى كرد.
باقى  الينحل  همچنان  مناقشه انگيز  موضوع  اما 
درخواست  كه  مى گويند  دموكرات ها  مانده است. 
كاهش كسرى بودجه از سوى جمهورى خواهان در 
مورد قانون محبوب تامين اجتماعى را نمى پذيرند 
مگر آنكه جمهورى خواهان درخواست دموكرات ها 

براى افزايش ماليات ها را بپذيرند.

اقتصاد

خسارت 5 ميليارد دالرى 
يمن از ناآرامى هاى سياسى

 اعتراضات در يمن تاكنون قريب به 5 ميليارد دالر 
كشور  اين  اقتصاد  وزير  و  كرده  وارد  خسارت 
اعالم كرده است كه براى جلوگيرى از سقوط يمن 
به پرتگاه فاجعه اقتصادى، كشورش نيازمند كمك 

هاى فورى جامعه بين الملل است.

سه ماه از آغاز اعتراضات مردمى در اين كشور 
كشته،  نفر   300 مدت  اين  طول  در  كه  گذرد  مى 

خارجى  گذاران  سرمايه  از  توجهى  قابل  تعداد 
نيز  خارجى  هاى  كمك  و  اند  رفته  كشور  اين  از 
كشور  اين  عوامل  اين  است.مجموع  شده  متوقف 
فقير عربى را در آستانه سقوط اقتصادى قرار داده 
است.كشورهاى كمك كننده به يمن از على عبداهللا 
پايان  خود   33 حكومت  به  كه  اند  خواسته  صالح 
دهد و آنها ادامه كمك هاى خود را به پايان بحران 
در اين كشور مشروط كرده اند. گفتنى است گروه 
هشت در جلسة روز جمعه خود در دوويل فرانسه 
به رياست ساركوزى، مبلغ 10 ميليارد دالر براى 

كمك به مصر و تونس اختصاص داده اند.

است.  تأمل  قابل  جنبه  چند  از  يمن  در  ها  ناآرامى 

ميليون   3 روزانه  عبور  و  استراتژيك  موقعيت 
به  زيادى  اهميت  كشور  اين  آبهاى  از  نفت  بشكه 
يمن داده است.على عبداهللا صالح اعالم كرده است 
به  توجهى  قابل  خسارات  يمن  در  ها  ناآرامى  كه 
وارد  كشور  ساز  و  ساخت  و  توريسم  صنعت 
را  توجهى  قابل  اى  بودجه  كسر  و  است  آورده 

براى كشور به همراه داشته است.

يمن به رغم منابع قابل توجه در طول حكومت على 
عبداهللا صالح، بدترين دوران اقتصادى را در تاريخ 
خود پشت سر نهاده به طورى كه 40 درصد مردم 

در اين كشور زير خط فقر زندگى مى كنند.
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آنها مجبورند به طور 
واقعى رژيم بگيرند 

بگيرند  رژيم  واقعى  طور  به  مجبورند  آنها  كتاب  - 
خانم هاى  بعد  روزهاى  در  بمانند.  زنده  بيشتر  تا 
مى شيگان و كاليفرنيا و... ديگر تمايلى براى بلوند نگه 

داشتن موهاى خود ندارند چرا كه مجبورند زير نور 
هندى هاى  سبك  آرايش  از  دورافتاده،  جزيره  آفتاب 

مقيم آمريكا استفاده كنند.
جزاير  از  يكى  نزديك  بزرگ  صخره اى  با  كشتى 
كرده  برخورد  استوايى  منطقه  اقيانوس  دورافتاده 
هر  با  هستند  مجبور  آن  اشراف زاده  مسافران  و 
برسانند.  جزيره  به  را  خود  مى توانند  كه  وسيله اى 
البته حوادثى از اين دست در نوع خود بيشتر شبيه 
نمايشنامه اى طنز محسوب مى شود كه يك دفعه تمام 
زاده  اشراف  و  پوش  خوش  زنان  كشتى  مسافران 

باشند.
نوجوانان  ويژه  داستان هاى  نويسنده  برى»،  «ليبا 
مردساالرى  دشمن  و  پوش  خوش  زنان  اين  تمام 
كشتى  اين  در  را  فمينيستى  عقايد  عاشق  و  سنتى 
قرارا داده كه به طور كامًال اتفاقى در جزيره اى گير 
افتاده اند و بايد در اين جزيره عالوه بر اينكه يكديگر 
را تحمل مى كنند بتوانند جان خود را نيز حفظ كنند 
و صدالبته حفظ جان و زنده ماندن بسيار مهم تر از 

تحمل يكديگر است.

يك  واقع  در  كتاب  اين  عنوان  زيبايى»  «ملكه هاى 
استعاره كنايه وار است كه رقابت زنان عصر امروز 
را براى بيشتر ماندن در صحنه مورد بررسى قرار 

مى دهد.

در جزيره استوايى داستان برى؛ زنان قصه مجبورند 
بيشترى  مدت  براى  تا  بگيرند  رژيم  واقعى  طور  به 
زنده بمانند. از بدنه هاى كشتى يا هر وسيله ديگرى 
درست  آينه  آمده اند  جزيره  اين  به  آن  با  آن ها  كه 
مى كنند كه خودشان را ببينند ولى در روزهاى بعد 
باران  آب  كردن  جمع  براى  فلزى  بدنه هاى  همين 
استفاده مى شود تا از تشنگى نميرند. از آهن هايى كه 
در روزهاى اول براى ساخت سايبان استفاده كرده 
بودند در روزهاى بعد قالب هايى مى سازند براى رفع 
محدود  جزيره  اين  در  غذا  ماهى گيرى.  و  گرسنگى 
رمان،  (نويسنده  پى  سى  مى سى  خانم  ولى  است 
هر كدام از ايالت هاى آمريكا را به زنى خوش پوش 
تشبيه كرده است كه هر كدام ساليق و آرايش هاى 
مخصوص خود را دارد) مشكلى براى اين كار ندارد 

چرا كه مى تواند ماهى گيرى كند.

مى شيگان  ايلينويز،  خانم هاى  تمام  بعد  روزهاى  در 
داشتن  نگه  بلوند  براى  تمايلى  ديگر  و...  كاليفرنيا  و 
نور  زير  هستند  مجبور  كه  چرا  ندارند  خود  موهاى 
هندى هاى  سبك  آرايش  از  دورافتاده،  جزيره  آفتاب 
مقيم آمريكا استفاده كنند. در ميان خانم هاى ايالتى 
چند تن از زنان مى توانند   همان آرايش مورد عالقه 
گوارا  چه  مدل  همان  البته    كه  باشند  داشته  را  خود 
مردم  انقالب هاى  به  خودش  روياهاى  در  كه  است 
جايگاه  و  موقعيت  ولى  بسته  دل  التين  آمريكاى 
آمريكايى اش اجازه نداده تا اظهار عالقه خود به چه 
زبان  به  را  قاره  اين  در  مردمى  انقالب هاى  و  گوارا 

بياورد.

تشبيه هاى  و  استعاره  واژه هاى  از  اگر  حقيقت  در 
ملكه هاى  كتاب  مى توانيم  شويم  خارج  نويسنده 
زيبايى را به صحنه اى از نمايش هاى تبليغاتى تشبيه 
بيشترين  كشتى  شدن  غرق  يا  شدن  خراب  كه  كنيم 
لوازم  توليد  شركت هاى  صاحبان  به  را  آسيب 
تجمالت زندگى هاى فمينيسيتى مى رساند كه آرايش 
زنان مغاير با حكومت مردان مى دانند و عروس هاى 
متعدد داخل يك قفس را از توهم ازدواج با شوهران 
از  بارى  كوله  با  بايد  حتمًا  كه  آورد  درمى  رويايى 
سكه و طال بيايند و آن ها را به سرزمين آرزوهاى 
مردان  و  زنان  مى تواند  كشتى هايى  تنها  ببرند.  خود 
كه  كند  بيدار  تجمالتى  خواب  از  را  امروزى  زندگى 
استوايى  جزيره هاى  تشنگى  و  گرسنگى  با  را  آن ها 

تصوير شده در داستان روبرو كند.
مى توانند  چگونه  كه  مى كنند  فكر  اين  به  همه  آنجا 
در كنار يكديگر با هم ماهى صيد كنند و بتوانند از 
استفاده  جمع  ماندن  زنده  براى  يكديگر  مهارت هاى 
كنند كه جمع گرسنه نماند تا همين جمع قايقى بسازد 
و از جزيره جان خود را نجات دهند. در جزيره اگر 
دوم  مغازه  در  سريع  كند  پيدا  طال  سكه اى  دخترى 
آن را تبديل به لباسى رنگارنگ نخواهد كرد. از اين 
گذشته هاى  يادآورى  براى  مى توان  آنجا  در  سكه 
در  قيمت  گران  لباس هاى  با  كه  كرد  استفاده  قديمى 

مهمانى هاى شبانه تلف شده بود... 

لس آنجلس تايمز/29 مى / ترجمه محمد حسنلو

فرهنگ

ورود ايران به جايزه بوكر آسيا 
اين  در  ايران  همچون  آسيايي  كشورهاي  از  ديگر  برخي  آثار  آسيا،  بوكر  جايزه  مقررات  تغيير  با 
تعلق  شرقي  آسياي  كشورهاي  به  اين  از  پيش  كه  آسيا  بوكر  مي شوند.جايزه  داده  شركت  جايزه 
داشت وكشورهاي خاورميانه در آن حضور نداشتند در مقررات سال 2011 اعالم كرد براي انتخاب 
نامزدهايش به آثار ادبي نويسندگان كشورهاي ايران، قزاقستان، قرقيزستان، تركيه، تاجيكستان، 
تركمنستان و ازبكستان كه به زبان انگليسي نوشته يا ترجمه شده باشد نيز توجه مي كند و از اين 

پس در اين رقابت شركت داده مي شوند. 

فهرست اوليه بوكر آسيا معموال با 10 اثر در ماه دسامبر اعالم مي شود و فهرست نهايي كه شامل 
نام 5 اثر است در ماه مارس اعالم مي شود. اين جايزه از سال 2007 شروع به كار كرده در چهار 
دوره برگزاري خود 3 بار به نويسندگان چيني و يك بار به نويسنده اي از فيليپين تعلق گرفت. با 
وجود افزوده شدن كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه هنوز هيچ يك از كشورهاي عربي جايي 

در اين فهرست ندارند.

لئونارد كوهن 
برنده جايزه بزرگ 
ادبى اسپانيا شد

ادبى  جايزه  كانادايى  خواننده  و  شاعر 
براى  را  اسپانيا  آستورياس»  «شاهزاده 

مجموعه آثار خود دريافت كرد.

 راى اكثريت هيئت داوران اين جايزه ادبى 
بر اين بود كه جايزه سال 2011 به لئونارد 
(شعر  نوشته هايش  براى  ساله   77 كوهن 
 32 كوهن  ترتيب  بدين  برسد.  داستان)  و 
اتريش،  فرانسه،  آرژانتين،  از  خود  رقيب 

مكزيك و بريتانيا را شكست داد.

هيئت داوران در بيانيه اى گفت: «نوشته هاى 
كوهن از طريق خلق ايماژهاى احساسى كه 
بازى  مهمى  نقش  موسيقى  و  شعر  آن  در 

مى كنند، سه نسل مختلف در سراسر دنيا 
را تحت تاثير قرار داده است.»

روابط  زمان،  «گذر  است:  آمده  ادامه  در 
غرب  و  شرق  رازآميز  سنت هاى  انسانى، 
پايان ناپذير  چكامه اى  همچون  زندگى  و 
كه  آثارى  انباشته اند،  را  او  آثار  مجموعه 
لحظات مهم اواخر قرن  با  رابطه تنگاتنگى 

بيستم و شروع قرن بيست و يكم دارند.»

براى  را  موسيقى   1990 دهه  در  كوهن 
مدتى كنار گذاشت و در كاليفرنيا در معبد 
راهب  آنجا  در  او  جست،  پناه  بوديست ها 
را  «سكوت»  معنى  به  «جيكان»  نام  و  شد 

براى خود انتخاب كرد.

ترانه هاى  كه  موسيقى  آشناى  چهره  اين 
مشهورى چون «بدرود ماريان»، «سوزان» 
كارنامه اش  در  گرفتيم»  را  منهتن  «اول  و 
دنياى  به   2008 سال  مه  ماه  مى درخشند 

موسيقى بازگشت و كنسرتى برپاكرد.

جايزه  اين  پيشين  دوره هاى  برندگان  از 
رمان نويس  گراس،  گونتر  از  مى توان 
ميلر،  آرتور  و  آلمانى  معروف 

نمايشنامه نويس آمريكايى نام برد.

جايزه  هشت  ساالنه  آستورياس  بنياد 
اهدا  علمى  و  هنرى  مختلف  رشته هاى  در 
مى كند. هر برنده در جريان ضيافتى در ماه 
اكتبر جايزه نقدى 50 هزار يورويى (معادل 
كه  مجسمه  يك  و  دالر)   870 و  هزار   71
اثر خوان ميرو، هنرمند اهل كاتاالن است، 

دريافت مى كند.

خبرگزارى فرانسه / 1 ژوئن /
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از  پس  ادبى «ِهى»  جشنواره  جريان  در 
15 سال وى.اس. نايپل، نويسنده برنده 
كردند. آشتى  ترو  پل  و  ادبيات  نوبل 
فستيوال  اين  در  ادبيات  غول  دو  اين 
يان  پادرميانى  با  شده،  برپا  ولز  در  كه 
مك ايون، نويسنده «تاوان» به هم دست 
دادند و دعواى علنى خود در سال 1996 

را به پايان رساندند.
و  آمد  شوهرم  سمت  به  «پل  گفت:  نايپل  همسر 
و  جالب  كار  خيلى  شده.  تنگ  او  براى  دلش  گفت 
دعواى  يك  پايان  اين  داد.  انجام  بزرگ منشانه اى 

ادبى بود.»
قديم  عادت  به  نويسنده  دو  اين  نيست  معلوم  البته 
خود بازگردند و بطور مرتب ظهرها با هم مالقات 
چه  كسى  و  است  عجيبى  دنياى  حال  هر  به  كنند، 

مى داند!
نيم  درمورد  جشنواره  اين  در  يكشنبه  روز  ترو 
قرن سفرهايش به دور دنيا سخن گفت. در همين 
روز نايپل هم براى صحبت درمورد مورد كارنامه 
پربارش به جشنواره آمده بود. مسئوالن جشنواره 
كه از دعواى اين دو خبر داشتند تمام سعى خود 
را كرده بودند تا اين دو بيشترين فاصله را از هم 

داشته باشند.
اما انگار نيازى به اين پيشگيرى ها نبود. ترو كه در 
محل هنرمندان نشسته بود متوجه ورود نايپل شد. 
نزد  او  بود.  نشسته  ترو  نزديكى  در  هم  مك ايوان 
ترو رفت و به او اطمينان داد اگر پيشقدم شود هيچ 
اتفاق خاصى نمى افتد. ترو هم قبول كرد و به طرف 
نايپل رفت و دستش را به نشانه دوستى دراز كرد. 

نايپل هم دست او را رد نكرد.
در   1966 سال  بار  اولين  مطرح  نويسنده  دو  اين 
كه  ترو  كردند.  مالقات  هم  با  اوگاندا  در  كامپاال 
دانشگاه  در  موقع  آن  هست  هم  سفرنامه نويس 
سال  از  كه  نايپل  بود.  تدريس  مشغول  كامپاال 
شهرت  بيسوا»  آقاى  «خانه  رمان  چاپ  و   1961
بسيارى دارد زير بال و پر ترو را گرفت و زمانيكه 
همراه هم به بريتانيا بازگشتند نويسنده جوان را به 

صحنه ادبى بريتانيا معرفى كرد.
اما اين دوستى در گذر زمان با مشكل روبرو شد. 
هم  نايپل  و  مى كرد  نقد  را  نايپل  نوشته هاى  ترو 

ديگر از اين نويسنده حمايت نكرد.
ترو مى گويد زمانى همه چيز خراب شد كه در يك 
مغازه فروش كتاب هاى ناياب متوجه شد فروشنده 
تقديم  او  اول  همسر  و  نايپل  به  ترو  كه  را  كتابى 
كرده بود براى فروش به قيمت هزار و 500 دالر 
كه  مى شود  متوجه  لحظه  آن  ترو  است.  گذاشته 

ديگر ارزشى براى نايپل ندارد.
در  سال 1996  نيز  عموم  برابر  در  دو  اين  جدايى 
مجرى  همراه  به  نايپل  گرفت.  شكل  ِهى  جشنواره 
روى صحنه نشسته بود و درخواست شد ترو نيز 
روى صحنه بيايد. نايپل با ترو دست نداد و سالم 
برخورد  هم  با  لندن  در  دو  اين  بعد  مدتى  نكرد. 
جايى  است: «بايد  گفته  مورد  اين  در  نايپل  كردند. 
مى رفتم و او هم مى خواست درمورد كار من حرف 

بزند. بهش گفتم بى خيال شو.»
ترو سال 1998 در كتاب «سايه ِسر ويديا: دوستى 
در گذر پنج قرن» به شكل و پايان گرفتن دوستى با 
مرشد خود اشاره كرد و تصويرى بسيار زشت از 
نايپل به عنوان فردى افسرده و ضدزن ارائه كرد. 

نايپل هم در جواب او را «بى  چشم و رو» خواند.
شروع  جشنوراه «هى»  در  كه  دعوايى  حال  هر  به 
دنياى  اما  يافت.  خاتمه  جشنواره  همين  در  شد 
ادبيات دعواهاى ادبى بسيارى به خود ديده است 

كه برخى از معروف ترين آنها از اين قرار است:
گابريل گارسيا ماركز و ماريو بارگاس يوسا

گفته مى شود اين دو برنده نوبل ادبيات كه رابطه 
موضوع  يك  سر  داشتند  هم  با  خوبى  بسيار 
سالن  يك  در   1976 سال  كردند.  دعوا  شخصى 
و  كرد  ماركز  صورت  حواله  مشتى  يوسا  سينما 
بدين ترتيب دوستى دو غول ادبيات آمريكاى التين 
هم  با  است  سال  از 30  بيش  دو  اين  يافت.  خاتمه 

حرف نزده اند.
لرد بايرون و جان كيتس

دعواى اين دو شاعر بزرگ هم جالب است. هرچند 
نشدند،  درگير  فيزيكى  بطور  وقت  هيچ  دو  اين 
بايرون  مى كردند.  مسخره  را  يكديگر  هميشه  اما 
دون پايه»  و  «كثيف  را  كيتس  بود  اشراف زاده  كه 
مى خواند. كيتس هم كه 30 سانتيمترى از بايرون 
خود  رقيب  قدبلندى  و  شهرت  به  بود  كوتاه تر 

حسادت مى كرد.
ويليام شكسپير و كريستوفر مارلو

شكسپير و مارلو رقيب يكديگر در دوران اليزابت 
و دنياى تئاتر بودند تا اينكه مارلو در 29 سالگى 
و  گذاشت  كنار  را  رقابت  هم  شكسپير  درگذشت. 
در «آنطور كه تو مى خواهى» به مارلو اداى احترام 

كرد.
لئو تولستوى و ايوان تورگنيف

«كسل كننده»  را  خود  هم دوره  نويسنده  تولستوى 
مى خواند و درگيرى اين دو چنان شدت گرفت كه 
دوئل  به  را  خود  رقيب  صلح»  و  «جنگ  نويسنده 
را  تولستوى  هميشه  كه  تورگنيف  اما  كرد،  دعوت 
فراموش  را  دوئل  خواست  او  از  كرد  مى  تحسين 

كند و به نوشتن ادامه دهد.

بهترين رمان غيرانگليسى سال انتخاب شد

نويسنده برنده نوبل از 
جوان پرويى شكست خورد

جايزه  پرويى  نويسنده  رونكاگليولو،  سانتياگو   
براى  را  اينديپندنت  نشريه  غيرانگليسى  رمان 
خانه  به  سرخ»  نام «آوريل  به  خود  رمان  سومين 
برد. اين نويسنده 36 ساله در رقابتى شديد رقباى 
و  ترك  نويسنده  پاموك،  اورهان  جمله  از  خود 
جوانترين  به  و  داد  شكست  را  ادبيات  نوبل  برنده 

برنده اين جايزه بدل شد.
او جايزه 10 هزار دالرى خود را با مترجم اثرش 
گراسمن،  اديت  مى كند.  تقسيم  انگليسى  زبان  به 
مترجم اين اثر است كه ترجمه هاى او از آثار ماريو 
او  كه  ادبيات  نوبل  برنده  نويسنده  يوسا،  بارگاس 

هم اهل پرو است شهرت جهانى دارند.
اين جايزه به نويسنده در قيد حياتى تعلق مى گيرد 
كه اثرش به انگليسى ترجمه و در بريتانيا منتشر 

شده باشد.
زبان  به  كه  است  سياسى  تريلرى  سرخ»  «آوريل 
پرويى  دادستان  داستان  و  شده  نوشته  اسپانيايى 

يك پرونده قتل است.
اينديپندنت  ادبى  بخش  دبير  و  داور  تانكين،  بويد 
كرد: «رمانى  توصيف  چنين  را  رونكاگليولو  رمان 
كه خواننده را جذب مى كند، هيجانزده مى كند، آزار 

مى دهد و به چالش مى كشد.»
چيره دستى  و  مهارت  با  رمان  «اين  افزود:  او 
شگرفى از هنرهاى تريلر سياسى بهره مى گيرد تا 
داستان نبرد عشق و نفرت، آفرينش و نابودى را 
روايت  انسان  درون  و  جامعه  يك  كشور،  يك  در 

كند.»
پس  مى كند  زندگى  بارسلون  در  كه  رونكاگليولو  
از بردن جايزه گفت: «بردن اين جايزه پايانى نيكو 
براى من و اثرم در بريتانيا بود. خيلى خوشحالم 
كه اين جايزه را بردم، اما افتخار زمانى نصيب من 

كنار  در  و  نامزدها  اوليه  فهرست  در  نامم  كه  شد 
نام بزرگان ادبيات قرار گرفت.»

«آوريل سرخ» جايزه آلفاگوئرا اسپانيا را نيز براى 
رونكاگليولو به ارمغان آورده است و نام او را در 

زبان  اسپانيايى  رمان نويس هاى  بهترين  فهرست 
قرار داده است.

«ترجمه  گفت:  اثر  اين  درمورد  نيز  گراسمن  اديت 
اثرى از نويسنده اى ماهر لذت محض است: هرچه 
رضايت بخش تر  آن  ترجمه  چالش  باشد  بهتر  اثر 

است.» 
اين مترجم تحسين شده افزود: «بختش را داشتم تا 
آثار رونكاگليولو را به انگليسى زبان ها معرفى كنم. 
و  دارد  عمق  و  است  تروتميز  زبان  از  او  استفاده 
نثرش جدا از ژانر متنى كه در آن مى نويسد هميشه 

كيفيتى متعالى دارد.»
اروهان  شامل  جايزه  اين  نهايى  نامزدهاى  ديگر 
«موزه  نام  به  عاشقانه اش  رمان  با  پاموك 
را  زمان  «رودخانه  با  پترسون  پر  معصوميت»، 
با  فيگوراس  مارسلو  نروژ،  از  مى كنم»  نفرين 
«كامچاتكا» از آرژانتين، آلبرتو باِررا تيژكا با رمان 
سومين  با  ارپن بك  جنى  و  ونزوئال  از  «بيمارى» 

رمانش به نام «ديدار» از آلمان بود.
رمان  با  كلودل  فيليپه  به  جايزه  اين  گذشته  سال 
آمريكايى  كولن  جان  كه  رسيد  برودك»  «گزارش 

آن را از فرانسه به انگليسى ترجمه كرده بود.

ادبيات

خانه ترجمه
              (لندن)

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

(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)
مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه

داراى مجوز تاسيس در انگلستان
آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 

گواهى  نامه،  وصيت  دادخواه،  نامه،  شكايت  بانكى،  (صورتحساب  خود  مدارك 
ازدواج و طالق، گواهى فوت، گواهى انحصار ورثه، ديپلم، ريز نمرات مدرسه و 

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

و پست خدمات ترجمه ارائه مى كند و نيازى به حضور در محل نيست.
 دكترمريم تقوى – داراى دكتراى ترجمه از دانشگاه سالفورد انگلستان

(Translation (Persian, English, Dari, Pashtu
تلفن و فاكس 01895-470318     

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

www.translation-house.com :وب سايت

گاهى به دعواهاى مشهور دنياى ادبيات

آشتى دو نويسنده بعد از 15 سال
اينديپندنت / 30 مه / ترجمه: حسين عيدى زاده
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براى دهمين سالمرگ 
«آنتونى كويين»

كويين»،  «آنتونى  درگذشت  سالروز  دهمين 
نقش  ايفاگر  و  آمريكا  سينماى  نامدار  بازيگر 
"حمزه" در فيلم «محمد رسول اهللا» در راه است.

پدرى  از  آوريل 1915  متولد 21  كوئين»  اوكزاكا  رودولفو  «آنتونيو 
ايرلندى و مادرى مكزيكى در مكزيك به دنيا آمد.

وى در يكى از مناطق نزديك لس آنجلس بزرگ شده بود و مدرسه 
را زودتر از وقت موعد ترك كرد، اما قبل از اينكه وارد دنياى سينما 

شود، به نويسندگى و نقاشى مشغول بود.
و  بهتر  زندگى  منظور  به  و  بودند  پرجمعيت  بسيار  كوئين  خانواده 
اين  به  و  كردند  مهاجرت  آنجلس  لس  به  درآمدتر  پر  كار  و  كسب 
و  گذراند  آمريكا  در  را  خود  كودكى  دوران  كوئين  آنتونى  ترتيب 

خانواده اش در شرق لس آنجلس اقامت داشتند.

آنتونى از همان دوران كودكى براى كمك به خرج خانواده مشغول 
او  كرد.  ترك  را  دبيرستان  زود  بسيار  رو  همين  از  و  شد  كار  به 
گرفت  تصميم  و  شد  تئاتر  وارد  داشت  عالقه  نمايش  كارهاى  به  كه 
دورگه اى چون او كه چهره  بازيگر  دنبال كند اما براى  اين كار را 
بيشتر مكزيكى داشت به دليل آنكه سفيد پوست بودن و داشتن نژاد 
اروپايى يكى از ضرورت هاى پيشرفت بود، موفقيت در هاليوود كار 

دشوارى بود.
نقش  نخستين  1936توانست  سال  در  كوئين  آنتونى  حال  اين  با 
سينمايى خود را به دست بياورد و در فيلم قول شرف به كارگردانى 
ليو الندرز ايفاى نقش كند و در همان سال با دختر خوانده سيسيل 
و  شد  آشنا  هاليوود  كالسيك  دوره  مشهور  كارگردان  دوميل  .ب. 

ازدواج كرد.

در فاصله بين سا ل هاى 1936تا 1947آنتونى كويين در نقش هاى 
نتوانست  كدام  هيچ  كه  پرداخت  نقش  ايفاى  به  سه  درجه  دو  درجه 
آنطور كه بايد خواسته هاى او را برآورده كند و از همين روى به 
مدت سه سال به تئاتر برادوى رفت و در صحنه تئاتر به ايفاى نقش 
پرداخت ، اما در تئاتر هم اوضاع بهتر از سينما نبود و باز هم آنتونى 

با تبعيض نژادى مواجه شد.
سينما  به  جو»  انتقام  «نقاب  فيلم  در  نقش  ايفاى  با  1951و  سال 
نام  تا  شد  باعث  زاپاتا»  باد  مشهور «زنده  فيلم  در  بازى   . بازگشت 
مارلون  فيلم  آن  در  كه  چند  هر  بيافتد.  زبانها  سر  بر  كويين  آنتونى 
براندو بازيگر نقش اول بود و آنتونى كويين نقش برادر او را داشت 

و براى اين فيلم كه به كارگردانى اليا كازان بود او توانست اسكار 
نقش دوم را از آن خود كند.

پس از اين موفقيت آنتونى توانست در سال 1956براى ايفاى نقش 
در فيلم «شور زندگى» به كارگردانى وينسنت مينه لى دومين جايزه 

اسكار را به دست آورد. البته باز هم براى نقش دوم . اما اين موفقيت 
به  را  سينما  مشهور  كنندگان  تهيه  و  كارگردانان  توجه  باالخره  ها 
سوى آنتونى كوئين جلب كرد كم كم نقش هاى اول به اين بازيگر 

توانا واگذار شد.

در سال 1946 آنتونى كوئين در فيلم «زورباى يونانى» به كارگردانى 
بسيار  شهرت  باعث  فيلم  اين  و  كرد  نقش  ايفاى  كاكويانيس  مايكل 

زيادى براى آنتونى شد.

آنتونى كويين شايد به مانند ستارگانى چون جان وين، كالرك گيبل 
و همفرى بوگارت همواره بازيگر نقش اول نبود، اما با اين حال او 
همواره به عنوان يك ستاره و يك سوپراستار در سطح اول هاليوود 
هاى  مليت  با  متفاوت  هاى  نقش  در  اينكه  به  توجه  با  و  بود  مطرح 
مختلف  كشورهاى  مردم  از  بسيارى  براى  شد،  مى  ظاهر  متفاوت 

نقش هايش جالب توجه بود.
وى با ايفاى نقش حمزه در فيلم محمد رسول اهللا (ص) و عمر مختار، 
و  شده  شناخته  اى  چهره  ايران  در  كه  است  بازيگرانى  جمله  از 

محبوب دارد.
عنوان  به  همچنان  خود  عمر  روزهاى  آخرين  تا  كويين  آنتونى 
متعددى  هاى  فيلم  در  نقش  ايفاى  به  و  بود  احترام  قابل  بازيگرى 
پرداخت. آخرين فيلم او avenging angelo نام داشت كه محصول 
سال 2001 بود و مدتى پس از ايفاى نقش در اين فيلم ، در سوم ژوئن 

2001 درگذشت.

«انتقام»،  به  توان  مى  سينما  جاودانه  بازيگر  اين  آثار  ديگر  از 
«باراباس»، «توپ هاى سن سباستين»، «راه رفتن روى ابرها»، «عمر 
مختار»، «گوژپشت نتردام»، «لورنس عربستان»، «محمد رسول اهللا»، 
«اسب كهر را بنگر»، «زورباى يونانى»، «قرارداد مارسى» و «آخرين 

قطار گان هيل» اشاره كرد.
در  دوبار  كه  بود  بازيگر  بهترين  اسكار  جايزه  نامزد  چهاربار  وى 
سال هاى 1953 براى «زنده باد زاپاتا» و 1957 براى «شور زندگى» 
سينماى  طالى  دوربين  سال 1996  در  و  شد  آن  دريافت  به  موفق 

آلمان را گرفت.
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اينگمار برگمن فرزند مادرش 
نبوده است!

نتايج يك آزمايش DNA نشان مى دهد، «اينگمار برگمن»، 
نبوده  مادرش  فرزند  جهان  سينماى  سرشناس  كارگردان 

است.اينگمار برگمن فرزند مادرش نبوده است!
روزنامه "Dagens Nyhter" روز پنج شنبه با انتشار نتايج 
يك آزمايش دى.ان.اى دست به يك افشاگرى بزرگ زد و 

اعالم كرد، «اينگمار برگمن» فرزند مادرش نبوده است.

برگمن  خواهرزاده  جديد  كتاب  در  كه  ها  افشاگرى  اين 
از  گرفته  نشات  رسيده،  چاپ  به  رالستون)  (ورونيكا 
تحقيقاتى است كه وى پس از مطالعه كتاب «لوئيس تيلبرگ» 
انجام داد. وى در اين كتاب مدعى شده كه پدر و عموى او 

برادرهاى برگمن از زنى به نام «هدويگ تيلبرگ» بوده اند.

به گزارش روزنامه نيويورك پست، «رالستون» در اين باره 
اعالم كرد: «با انجام آزمايش DNA از آب دهان برگمن بر 
روى تمبرهاى نامه ها و كارت پستال هايش و مقايسه آن 

با DNA من اين نتيجه به دست آمد.»
روز 14  برگمن)  (كارين  من  مادربزرگ  «وقتى  افزود:  وى 

جوالى 1918 صاحب فرزند پسر شد، دچار بيمارى طوالنى 
مدتى شد و از آنجايى كه احتمال زنده نماندن نوزاد بوده 
ديگرش  همسر  از  كه  نوزادى  با  را  آن  برگمن  پدر  است، 

داشت عوض كرد.»
سينماى  تاريخ  برجسته  هاى  چهره  از  برگمن»  «اينگمار 
جهان بود كه در طول شش دهه فعاليت هنرى، 9 بار نامزد 
جايزه اسكار شده بود، در توصيف شرايط زندگى انسانى 

از مايه هاى كمدى، اميد، ياس و نااميدى بهره مى گرفت.
فيلم  مجموع 62  در  سينمايى  فعاليت  ها  سال  طول  در  وى 
ساخت كه فيلم نامه بسيارى از آنان را نيز خودش نوشته 
يك  او  از  تئاتر  نمايش  كارگردانى 170  برآن  عالوه  و  بود 

چهره درخشان در عرصه اين هنر نمايشى ساخته بود.
«برگمن» بيش از 60 سال در سطح اول فيلم سازى جهان 
ماليات  از  فرار  اتهام  او  به  كه  آن  از  پس  اما  داشت،  قرار 
زدند، در سال 1976 خود را به آلمان تبعيد كرد و به مدت 
هشت سال از دنياى سينما كناره گرفت؛ هرچند در عرصه 

تئاتر هم چنان فعال بود.
وى با بازى گرفتن از چهره هايى چون «بى بى اندرسون» 
و  خيانت  بيمارى،  مرگ،  چون  موضوعاتى  اولمن»،  و «ليو 
كودكى  وى  كشيد.  مى  تصوير  به  هايش  فيلم  در  را  جنون 
خود را در خانواده اى گذراند كه پدرى كشيش و محافظه 
طورى  به  كرد،  مى  مذهبى  اعمال  انجام  به  مقيد  را  او  كار، 
كه به گفته خودش، در هشت سالگى اعتقاد خود را از دست 
داده بود.«برگمن» در 19 سالگى براى تحصيل در رشته هنر 
خود  وقت  بيشتر  اما  شد،  وارد دانشگاه استكهلم  ادبيات  و 
وى  سال 1942،  در  گذراند.  مى  نامه  نمايش  نگارش  به  را 
اين فرصت را يافت تا يكى از نمايش نامه هاى خود به نام 

«مرگ كاسپار» را كارگردانى كند.
سال 1976 يكى از تاريك ترين دوران زندگى «برگمن» بود. 
در سى ام ژانويه اين سال، دو مأمور پليس به اتهام فرار 
از پرداخت ماليات، او را دستگير كردند. تأثير اين واقعه بر 
«برگمن» آن چنان وحشتناك بود كه او را دچار افسردگى 
شديد كرد و او در بيمارستان بسترى شد. اگرچه او بعدها 
از اين اتهام تبرئه شد، اما ترس از اين كه نتواند به عرصه 

فيلم سازى بازگردد، او را نااميد كرده بود.

گوى بلورين جشنواره 
كارلوويوارى به «جودى 

دنچ» اعطا مى شود
بازيگر  دنچ»،  «جودى 
سينماى  سرشناس 
گوى  جايزه  انگليس 
جشنواره  بلورين 
را  وارى  كارلووى 

دريافت خواهد كرد.
چهل  برگزاركنندگان 
جشنواره  وششمين 
وارى  كارلووى  فيلم 

اعالم كردند،
بازيگر  دنچ»،  «جودى 
سينماى  آشناى  نام 

جهان به پاس يك عمر دستاورد سينمايى 
را  فستيوال  اين  بلورين  گوى  جايزه 

دريافت خواهد كرد.
جودى دنچ 77 ساله كه در عرصه سينما 
داشته  گيرى  چشم  هاى  فعاليت  تئاتر  و 
جايزه  نامزد  بار  شش  تاكنون  است، 
اسكار شده كه يك بار سال 1999 براى 
دريافت  به  موفق  عاشق»  فيلم «شكسپير 
وى  ديلى،  اسكرين  گزارش  به  شد.  آن 
در سال 2008 جايزه يك عمر دستاورد 

سينمايى را از آكادمى فيلم اروپا گرفت.
در  را  خود  هنرى  فعاليت  دنچ»  «جودى 
سال 1975 با بازى در نقش «اوفليا» در 

نمايش نامه هملت آغاز كرد و تاكنون در 
ده ها نمايش نامه درام و موزيكال نقش 
بار  اولين  براى  وى  است.  كرده  آفرينى 
در سال 1977 جايزه معتبر «اوليوير» كه 
معادل اسكار دنياى تئاتر است را كسب 
كرد و پس از آن به دفعات 
موفق به كسب اين جايزه 

شده است.

جشنواره  وششمين  چهل 
وارى  كارلووى  فيلم 
نهم  تا  اول  درحالى 
شود  مى  برگزار  جوالى 
ژابو»،  «ايشتوان  كه 
سرشناس  كارگردان 
هيات  رياست  لهستانى 
خواهد  برعهده  را  داوران 
جايزه   1981 سال  در  كه  «ژابو»  داشت. 
براى  را  غيرانگليسى  فيلم  بهترين  اسكار 
با  بار  آخرين  آورد،  دست  به  «مفيستو» 
فيلم «جانب دارى» در جشنواره كارلووى 

وارى حضور داشت.
ساز  فيلم  اين  سينمايى  افتخارات  از 
سرشناس مى توان به جايزه بافتا بهترين 
اى  نقره  خرس  جايزه  دو  خارجى،  فيلم 
داوران  هيات  جايزه  برلين،  جشنواره 
جشنواره كن، دو جايزه بهترين فيلم نامه 
طاليى  يوزپلنگ  اروپا،  فيلم  آكادمى  از 
كارگردانى  بهترين  و  لوكارنو  جشنواره 

جشنواره ماردل پالتا اشاره كرد.

www.persianweekly.co.uk
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بعد از بشقاب پرنده ها چه موجوداتى 
در آسمان شهرها رويت خواهند شد

توليد  براى   51 پايگاه  وجود  خود  كتاب  در  جاكوبسن   - كتاب  
بشقاب پرنده را حتمى اعالم مى كند و مى نويسد معلوم نيست بعد از 
بشقاب پرنده ها چه موجودات فضايى جديدى قرار است در آسمان  

شهرهاى مختلف جهان ظاهر شوند.
بشقاب  درباره  بسيارى  كتابهاى  امروز  به  تا  خبرآنالين،  گزارش  به 
بعضى  است.  شده  نوشته  آن ها  بودن  دروغ  و  راست  و  پرنده ها 
نوشته ها از تكنولوژى فوق پيشرفته اى حرف مى زدند كه موجودات 
افسانه اى  را  ماجراها  اين  نيز  بعضى  و  دارند  اختيار  در  فرازمينى 
كرد.  پيدا  كودكان  نقاشى  كتابهاى  در  مى توان  تنها  كه  كردند  خطاب 
هميشه اين مسئله هشدار داده مى شد كه اگر موجودات بيگانه به اين 
كره حمله كنند، سرنوشت انسان كره خاكى به كجا ختم مى شود و 
همين نگرانى سرچشمه ساخت بسيارى از فيلمهاى سينمايى شد كه 

بعضى خنده دار و بعضى ترسناك بود.

پايگاههاى  درباره  كتابى  كمتر  تخيلى  علمى  كتاب  همه  اين  ميان  در 
نظامى مخفى آمريكا نوشته شد كه در آن سال ها جزء اسرار محرمانه 
اين  اخير  سالهاى  در  ظاهراً  ولى  مى شد  محسوب  كشور  اين  نظامى 
بشقاب  دروغ  كه  چرا  نمى شود  محسوب  محرمانه  چندان  اطالعات 

پرنده هاى بيگانه را كمتر كسى باور مى كند.

بيگانه  موجودات  توطئه  نظريه  پرده  پشت  درباره  بخواهد  كه  كتابى 
و پايگاه نظامى «51» در ايالت نوادا آمريكا و بشقاب هاى پرنده اين 
يك  تا  باشد  زمينه  اين  در  كتاب  بهترين  شايد  بنويسد  مطلب  پايگاه 
نظريه ديگر درباره توطئه موجودات بيگانه از نوع زمينى را مطرح كند.

لس  روزنامه  خبرنگار  جاكوبسن»  «آنى   2009 سال  تابستان  در 

چنين  وجود  از  رسمى  غير  منابع  با  گزارش هايى  در  تايمز  آنجلس 
پايگاهى در صحراى نوادا خبر داده بود كه حاال در كتابى با عنوان 
«منطقه 51: تاريخ سانسور نشده مخفى ترين پايگاه نظامى آمريكا» به 
صورت متمركز با استفاده از منابع رسمى تر جمع آورى شده است 
كه به گفته خود جاكوبسن يكى از منابع نظامى سابق اين پايگاه است 

كه به داليلى نامش ذكر نشده است.

به گفته اين منبع نظامى، در اين پايگاه تمام آزمايشاتى كه در جهان 
اقسام  و  انواع  آزمايش  از  است.  مى گرفته  انجام  بوده،  قانونى  غير 
بمب هاى اتمى گرفته تا پرنده هاى عجيب و غريب همه در اين پايگاه 
به صورت كامًال محرمانه و طبقه بندى شده انجام مى شد ولى چيزى 
كه محرمانه نبود يادداشت هاى شخصى سربازان و نظاميانى بود كه 
در اين پايگاه كار مى كردند. به نوشته جاكوبسن در اين پايگاه تمامى 
كه  مى گرفت  صورت  محرمانه اى  اسناد  و  تحقيقات  اساس  بر  كار ها 
گزارش هاى آن از سالها پيش در جنگ جهانى دوم به دست آمده بود.

بعد از جنگ جهانى دوم اولين بار صحنه ابرى قارچ مانند از رسانه ها 
از  عده اى  و  جهانيان  براى  آمريكايى  مستند  و  سينمايى  فيلمهاى  و 
تا  درآمد  نمايش  به  وگاس  الس  صحراى  در  ثروتمند  توريست هاى 
در  نويسنده  مى رسد  نظر  به  كند.  جلوه  قانونى  مسئله  اين  نوعى  به 
اين كتاب مطالبى را به سفارش مقامات آمريكايى به صورت اجبارى 
درباره آزمايش هاى هسته اى دولت و انفجارهاى مربوط به آن نوشته 
است كه براى حفظ زندگى موجودات زنده كره زمين صورت گرفته 
است ولى وقتى قرار باشد حتى همسران نظاميان از نوع غذا خوردن 
باشند  نداشته  هم  را  اطالعاتى  كوچك ترين  نظامى  پايگاه  در  آن ها 
آزمايش ها  اين  تمام  كنند  باور  كه  گفت  مخاطب  به  مى توان  چگونه 
قانونى و براى حفظ جان آن ها صورت مى گيرد. با اين حال جالب ترين 
و شايد شيرين ترين قسمت كتاب فصول انتهايى آن باشد كه درباره 

بشقاب  پرنده ها صحبت شده است.

هرچند به نظر مى رسد منابع خبرى و اطالعاتى نويسنده از مصاحبه 
تنها بازمانده دانشمندان آلمان نازى در دست استالين و شواهد عينى 
نظاميان سابق اين پايگاه اطمينان كمى براى مخاطب اين كتاب ايجاد 
كند ولى تا ده ها سال مردم فكر مى كردند كه بشقاب پرنده ها ساخته 
دست بشر است و اين مسئله به صورت فرضيه مطرح مى شد ولى 
حداقل كتاب جاكوبسن و ديگر كتاب ها و شواهد به دست آمده نشان 
چنين  ساخت  براى  روسيه  و  آمريكا  در  پايگاههايى  چنين  وجود  از 

وسيله هايى خبر مى دهد.

اسم  نازى  رژيم  پزشك  منگل،  جوزف  از  خود  كتاب  در  جاكوبسن 
مى برد كه بعد از جنگ جهانى دوم از روسيه تزارى به طور نامعلومى 
سر از ايالت هاى جنوبى آمريكا درمى آورد. البته اطالعات نويسنده 
به همين داده هاى سطحى ختم مى شود كه نمى توان دقت گزارش هاى 
و  پايگاه  اين  وجود  ولى  كرد  بررسى  را   51 پايگاه  درباره  موجود 
نيست  معلوم  كه  است  حتمى  امرى  مشابه  ديگر  پايگاه هاى  احتماًال 
در  است  قرار  جديدى  فضايى  موجودات  چه  پرنده ها  بشقاب  از  بعد 

آسمان هاى شهرهاى مختلف جهان ظاهر شوند.

لس آنجلس تايمز/30 مى

حراج طراحى 8 ميليون دالرى 
«ميكل آنژ»

اثر طراحى از «ميكل آنژ» نقاش برجسته ى دوره ى رنسانس ايتاليا 
به  «كريستى»  تيرماه)   14) جوالى   5 روز  حراجى  در  است  قرار 

حراج گذاشته شود.
شاهكار  اين  شود  مى  بينى  پيش 
هنرى به قيمت 3 تا 5 ميليون پوند 
فروش  به  دالر)  ميليون  (هشت 
صفحه   24 از  يكى  اثر  اين  برسد. 
هنرمند  اين  از  كه  است  طراحى 

معروف بر جاى مانده است.
«نبرد كاسينا» قرار است اوايل ماه 
لندن  ى  شعبه  در  ميالدى  ى  آينده 
ض  معر  به  «كريستى»  حراجى 
فروش گذاشته شود. اين نقاشى در 
سال 1504، كمى پس از شروع كار 
فلورانس،  ى  ديوارنگاره  روى  بر 

آنژ»  «ميكل  فلورانس  دولت  شد.  خلق  ايتاليا  نقاشى  استاد  توسط 
و «لئوناردو داوينچى» را براى خلق ديوارنگاره اى از دو جنگ بر 

ديوارى از قصر مامور كرد.
به گزارش رويتر، كار هيچ يك از اين آثار هنرى به پايان نرسيد و 

در حال حاضر قسمت هايى از آن ها بدست ما رسيده است.
«ميكل آنژ بوناروتى» نقاش، مجسمه ساز، معمار و شاعر برجسته 
ى ايتاليايى بود. وى در 6 مارس 1475 در توسكانا است. «ميكل 
ى  چهره  معروفترين  و  تاريخ  ى  نابغه  هنرمندان  از  يكى  آنژ» 
رم  سال 1564در  فوريه  تاريخ 18  در  وى  است.  ايتاليا  رنسانس 
درگذشت. معروف است كه او در طول حيات خود با تمام پاپ هاى 

دوره رنسانس همكارى داشته است.
مربع  متر   800 نقاشى  و  سيكستين  كليساى  ى  چهارساله  تزيين 
ديوارهاى اين كليسا امروز شاهكارى به جا مانده از وى به شمار 
مى روند. طراحى ميدان كاپيتول مقر سناى شهر رم نيز از كارهاى 
او است.«ميكل آنژ» در سال 1546 ميالدى به درخواست پاپ پل 
سال   32 آن  اجرايى  عمليات  كه  پيترو  سن  كليساى  احداث  سوم 
متوقف  آن  ى  اوليه  معمار  مرگ «برامانته»،  با  تاريخ  اين  از  پيش 
شده بود، را عهده دار شد و گنبد فوق العاده ى آن به ارتفاع 136 
متر را طراحى كرد.از «ميكل آنژ» آثار بسيارى باقى مانده كه نشانه 
نبوغ فوق العاده اين هنرمند بى نظير است، بعضى از اين آثار به جا 
مانده «مادونا روى پله»، «جنگ دو پيكر»، تنتديس «داوود»، مجسمه 
اى براى مقبره ى پاپ، نقاشى سقف كليساى سيكستينى، و نقاشى 

«صحنه رستاخيز» هستند.

فيلم كمياب چارلى چاپلين چند 
ميليون ارزش دارد؟

 انتظار مى رود فيلم كميابى از چارلى چاپلين كه به قيمت 3.2 پوند 
فروش  ژوئن  ماه  حراجى  در  شد  خريدارى  اى بِى  فروشگاه  از 

چندميليون پوندى داشته باشد.
فيلم «چارلى چاپلين در زپت» نام دارد و تنها كپى باقيمانده از اين 
فيلم است و گفته مى شود حاوى برخى از اولين كارهاى انيميشن 
سينما هم هست.موراك پارك، مجموعه دار اين حلقه فيلم را سال 
فيلم  اين  در  خريد.  آن  جعبه  بودن»  «قشنگ  دليل  به  فقط   2009

چارلى چاپلين يك هواپيماى زپلين آلمانى را نابود مى كند.
به نظر مى رسد اين فيلم به عنوان فيلم تبليغاتى براى تهييج ارتش 
بريتانيا ساخته شده است. فيلم تقريبا هفت دقيقه طول مى كشد و 

حمله هواپيما در آسمان لندن را نيز نشان مى دهد.
كرده،  مشورت  متخصص  چند  با  فيلم  درمورد  است  گفته  پارك 
هم  برخى  و  بوده  تجربى  صرفا  كارى  فيلم  هستند  معتقد  برخى 

مى گويند فيلم بدون اطالع چاپلين ساخته شده است.

سئوال هاى  است.  معما  يك  فيلم  «اين  افزود:  مورد  اين  در  پارك 
هواپيماى  متخصصان  از  برخى  نظر  دارد.»به  بسيارى  بى جواب 
زپلين واقعى بوده، اما اوج و فرودهاى آن نمونه كارهاى انيميشن 
براى  اول  جهانى  جنگ  طول  در  زپلين  هواپيماى  از  است.  اوليه 
بمباران هوايى انگلستان و فرانسه استفاده مى شد. به اين هواپيماها 
رده بندى   1917 سال  ُمهر  بودند.فيلم  داده  آسمان»  «وحشت  لقب 
هيئت فيلم بريتانيا را بر خود دارد. در فيلم يك نوشته وجود دارد 
و  بوده  كشور  از  خارج  به  ارسال  قابل  اثر  اين  مى دهد  نشان  كه 
شبيه  (كارى  شده  اعمال  فيلم  لحظات  برخى  روى  كه  تغييراتى 
سانسور) اين احتمال را قوى مى كند كه فيلم براى نيروهاى نظامى 

مستقر در مصر نيز ارسال شده است.
اين فيلم روز 29 ژوئن در حراجى بونهم در لندن چكش مى خورد.

بى بى سى / 31 مه 

اخبار هنرى

فيس بوك تاثيري در 
انقالب اعراب نداشت!

نشست گروه هشت با حضور سياستمداراني از قبيل «ديويد كامرون» 
نخست وزير انگلستان، «نيكالي ساركوزي» رئيس جمهور فرانسه و 
طرف  در  كه  حالي  در  شد  برگزار  آلمان  اعظم  صدر  مركل»  «آنگال 
اطالعات  و  ارتباطات  آوري  فن  شركت هاي  بزرگ ترين  مديران  ديگر 
از قبيل «مارك زاكربرگ» بنيانگذار شبكه اجتماعي فيس بوك و«اريك 
كه  مسئله اي  داشتند.  حضور  گوگل  شركت  اجرايي  مدير  اشميت» 
توجه حاضران را به حضور مدير 27 ساله شبكه اجتماعي جلب كرد 
اين بود كه او از يك دانشجوي ساده از دانشگاه هاروارد با ايده اي 

بزرگ به يكي از قدرتمند ترين افراد جهان تبديل شده است. 

اجتماعي  شبكه هاي  مي گويند؛  مصرانه  غربي  تحليلگران  از  برخي 
كشورهاي  در  دموكراتيك  تحوالت  در  مهمي  نقش  بوك،  فيس  مانند 
عربي ايفا كرده اند. با اين حال زاكربرگ، بنيانگذار فيس بوك، اهميت 
و  مصر  مانند  كشورهايي  مردمي  انقالب هاي  در  اينترنتي  شبكه هاي 
تونس را ناچيز دانسته و عقيده دارد اگر شركت هاي فن آوري ادعا 
كنند نقش بسيار مهمي در اين انقالب ها داشته اند، دچار غرور بيش از 
حد شده اند. بنيانگذار فيس بوك مي گويد آنچه در تحوالت دموكراتيك 
بوك  «فيس  اينترنت:  نه  و  است  مردم  خواست  و  اراده  دارد،  اهميت 
به  نيست.  داده  روي  عرب  جهان  در  آنچه  براي  كافي  و  الزم  شرط 

گفته زاكربرگ، اراده مردم و اين احساس قوي جمعي كه بايد تغيير 
اتفاق بيفتد، شرط الزم و كافي براي هر انقالب و ايجاد تغيير و تحول 
است.ِ»البته او در اين نشست از اينترنت به عنوان نيرويي قدرتمند نام 
برد كه به انسان ها مجال ابراز عقيده داده است. اريك اشميت گوگل 
متعادل سازي  قبيل  از  موضوعاتي  مشترك،  صورت  به  زاكربرگ  و 
آزادي شبكه با در نظر گرفتن محافظت از حريم خصوصي و حقوق 

معنوي كاربران را مورد بررسي قرار دادند. 

در اين نشست همچنين كشورهاي گروه هشت تعهد دادند تا برنامه اي 
را عليه تعدي به حقوق معنوي و حريم خصوصي و اطالعات كاربران 

ارائه كنند. 
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آموزشگاه موسيقى سارنگ
نوين ـ سنتى

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

 ويولن، ويولنسل، فلوت، سلفژ و آواز

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

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

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

    ABRSM كالسهاى آمادگى جهت كسب مدارج از

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

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

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

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

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

www.sarangmusic.co.uk - info@sarangmusic.co.uk
Registerd in England No: 7456011     

«امى واينهاس» با يك 
بطرى الكل وارد كلينيك 

ترك اعتياد شد!
اين خواننده مشكل دار كه در مصرف بيش 
 ، مخدر  مواد  و  الكلى  نوشيدنيهاى  حد  از 
سابقه اى طوالنى دارد،اين هفته شخصا" به 
كلينيك ترك اعتياد پريورى در لندن مراجعه 
رفت  مى  كلينيك  اين  به  هنگاميكه  اما  كرد 
باعث  و  خريد  الكلى  نوشيدنى  بطرى  يك   ،

تعجب همه شد .
 به نقل از اسكاى نيوز، يكى از شاهدان اين 
ماجرا گفت:"وقتى ديدم او در ساعات اوليه 
روز يك نوشيدنى الكلى خريد ، خيلى تعجب 
كردم اما بيشتر از اين تعجب كردم كه او در 
حاليكه داشت به مركز ترك اعتياد مراجعه 

مى كرد ، اينكار را انجام داد."

چند دقيقه قبل از اين ماجرا ، امى واينهاوس 
آرايش  سالن  يك  بهداشتى  سرويس  در 
محلى ، با صداى بلند استفراغ كرد و باعث 
تعجب مشتريان و پرسنل اين آرايشگاه شد.

در  او   ، آرايشگاه  اين  مشتريان  گفته  به  بنا 
گفت:"من  آنجا  پرسنل  به  سالن  ترك  هنگام 
سرويس بهداشتيتان را كامال" كثيف كردم."
سان  روزنامه  به  مشتريان  اين  از  يكى 
گفت:" من واقعا" براى پرسنل اين آرايشگاه 
.آنها آنقدر ترسيده بودند كه  متاسف شدم 

جرات نكردند، چيزى بگويند."
شب گذشته ، سخنگوى امى خبر مريضى او 

را تكذيب كرد و تاكيد كرد كه جمله اى كه 
اين خواننده به پرسنل آرايشگاه گفته ، فقط 
يك شوخى بوده است اما تاييد كرد كه امى 
براى ترك اعتياد به كلينيك پريورى مراجعه 

درمان  تحت  حاضر  حال  در  و  است  كرده 
است.

تحت  پريورى  كلينيك  در  گفت:"امى  او 
درمان است."

ماه  اول  روزهاى  در  رسيده  گزارشات 
دارد  قصد  امى  كه  بود  آن  از  حاكى  جارى 
به حومه شهر برود و با رج تراويس ازدواج 

كند.

شكيرا يك آلبوم 
عربى ضبط مى كند!

به نقل از اسكاى نيوز، اين خواننده مشهور 
 – اسپانيايى  زبان  به  آلبوم  يك  قبال"  كه 

هنوز  اگرچه   ، است  كرده  ضبط  انگليسى 
اما  كند  صحبت  عربى  زبان  به  نيست  بلد 
قصد دارد يك آلبوم به اين زبان تهيه كند.

زبان  به  آلبوم  يك  دارم  "قصد  گفت:  او 
عربى  زبان  بايد  اول  اما  كنم  تهيه  عربى 
را ياد بگيرم. من مشتاقانه دلم مى خواهد 
اين اتفاق در زندگيم رخ دهد و ساختن يك 

آلبوم عربى را تجربه كنم."

شكيرا اعتراف كرد كه در حال حاضر فقط 
يك جمله به زبان عربى مى داند با اين حال 

هنوز به ضبط چنين آلبومى مى انديشد.

اولين  براى  شكيرا   ، مى  يازدهم  روز  در 
بار در يك منطقه عرب زبان با نام موراكو 
وى  عالقه  اقدام  اين  كه  كرد  اجرا  كنسرت 

را به فرهنگ عرب تاييد مى كند.
باليوود  فيلمسازان  قبال"با  شكيرا  همچنين 
نيز درباره بازى در يك فيلم هندى مذاكره 

كرده بود.

بزرگ ترين آهنگ ساز سينماى 
معاصر، رييس هيات داوران 

جشنواره رم شد

رييس  جهان  سينماى  نام  صاحب  ساز  آهنگ  موريكونه»،  «انيو 
هيات داوران جشنواره فيلم رم شد.

«انيو  كردند،  اعالم  رم  فيلم  جشنواره  ششمين  برگزاركنندگان 
هيات  رياست  فيلم  دنياى  سازان  آهنگ  بزرگترين  از  موريكونه»، 

داوران را برعهده خواهد داشت.
و  فيلم   500 از  بيش  موسيقى  ساخت  ساله   85 «موريكونه» 
سريال تلويزيونى را در كارنامه خود دارد كه سابقه همكارى با 
لئونه»،  «سرجيو  تورناتوره»،  «جوزپه  چون  بزرگى  كارگردانان 
«برايان دى پالما»، «اوليور استون» و «برى لوينسون» اوج فعاليت 

هاى سينمايى اوست.
به گزارش ورايتى، از بزرگ ترين دستاوردهاى موريكونه مى توان 
زشت»،  بد،  «خوب،  چون  معروفى  هاى  فيلم  موسيقى  ساخت  به 
«يك مشت دالر»، «روزى روزگارى در غرب»، «ماموريت»، «مالنا» 

و «سينما پاراديزو» اشاره كرد.
شده  موسيقى  بهترين  اسكار  جايزه  نامزد  بار  شش  تاكنون  وى 
است كه در سال 2007 جايزه اسكار افتخارى را به پاس يك عمر 

دستاورد شغلى كسب كرد.
موريكونه در جوايز بافتا انگليس پنج جايزه بهترين موسيقى فيلم 
ويژه  جايزه  اروپا  فيلم  آكادمى  سال 1999  در  و  كرده  كسب  را 

خود را به او اعطا كرد.
جشنواره  افتخارى  يوزپلنگ  جايزه   1989 سال  در  «موريكونه» 
لئوكارنو را كسب كرد و در سال 1995 شير طالى افتخارى ونيز 

به او اعطا شد.
ششمين جشنواره فيلم رم طى روزهاى 27 اكتبر تا چهارم نوامبر 

برگزار خواهد شد.

كوستا گاوراس با 
«سرمايه» بازمى گردد

معروف  فيلم  خالق  و  يونانى تبار  فرانسوى  فيلمساز 
«زد» تريلر مالى «سرمايه» را كارگردانى مى كند.

كوستا  كنستانتين  را  فيلمنامه  خبرآنالين،  گزارش  به 
گاوراس با همكارى پسر فيلمسازش رومن گاوراس و 

ژان-كلود گرومبرگ و كريم بوكرشا نوشته است. 
«سرمايه» با اقتباس از رمان طنزآميز استفان اوسمون 
ماتيو  شد.  منتشر   2004 سال  كه  مى شود  ساخته 

كاسوويتس در اين فيلم نقش رئيس بانك فونيكس در 
بلوكه  را  آن  سرمايه  آمريكا  كه  مى كند  بازى  را  اروپا 
جديد  سهامداران  نماينده  نقش  هم  بيرن  مى كند.گابريل 
فونيكس را دارد. «سرمايه» با بودجه اى در حدود هشت 

ميليون يورو (11.4 ميليون دالر) ساخته مى شود.
لندن،  پاريس،  در  و  آغاز  سپتامبر  اواخر  فيلمبردارى 
شد.  خواهد  انجام  توكيو  احتماال  و  نيويورك  ميامى، 
«سرمايه» به زبان فرانسه و بخش هايى از آن به زبان 

انگليسى ساخته مى شود. 

به  يونان  از   1950 دهه  در  ساله   78 گاوراس  كوستا 
فرانسه مهاجرت كرد. او بيشتر براى فيلم هاى سياسى 
شهرت دارد، از همه معروفتر تريلر «زد» كه براى آن 
نامزد اسكار كارگردان و فيلمنامه شد. اين فيلم جوايز 
تدوين  بهترين  و  غيرانگليسى زبان  فيلم  بهترين  اسكار 

را برد.
لمون  جك  بازى  با  «گمشده»   فيلم  براى   1983 در  او 
«اعتراف»،  شد.  اقتباسى  فيلمنامه  بهترين  اسكار  برنده 
«بهشت  و  «تبر»  «آمين»،  موسيقى»،  «جعبه  رفته»،  «لو  

غرب است» از ديگر ساخته هاى كوستا گاوراس است.

ورايتى / 31 مه 
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كره شمالي دروازه هاي 
ديجيتال را باز كرد

اين  و  است  عام  و  خاص  شهرت  جنوبي  كره  در  اينترنت  سرعت 
كشور با يك گيگابيت بر ثانيه بيشترين سرعت اتصال به گستره 
از  يكي  جنوبي  كره  شمالي  همسايه  عكس  بر  اما  دارد.  را  وب 
محسوب  آوري  فن  زمينه  در  جهان  سرزمين هاي  محدودترين 
و  دارد  قرار  دولت  اختيار  تحت  شمالي  كره  در  اينترنت  مي شود. 
تنها براي عده اي از نخبگان قابل استفاده است. ساير فن آوري هاي 
ديجيتال هم به دليل تحريم هاي موجود در اين كشور جايي ندارند 

اما ديگر زمانش رسيده كه اين تصوير جهاني تيره را تغيير داد. 
مدل  سه  كره شمالي  دولت  كشور،  اين  تلويزيون  گزارش  بر  بنا 
آنها  تمامي  كه  است  ديده  تدارك  خود  شهروندان  براي  را  رايانه 

تحت نظارت دولت اين كشور كار مي كنند. 
اين نت بوك ها در سه نوع آموزشي، اداري و تجاري عرضه شده اند 
كه در مدل آموزشي كه براي دانش آموزان و دانشجويان تدارك 
ديده شده است دانش آموزان قادر به ديدن متون آموزشي، مطالب 
رايانه ها  اين  روي  بر  لغت  فرهنگ هاي  انواع  و  درسي  تمرينات  و 
يادگيري  به  متون  ويرايش  ضمن  توانست  خواهند  و  بود  خواهند 

زبان هاي خارجي بپردازند. 

بنا بر اين گزارش در مدل تجاري نرم افزار هاي توليد مهندسي به 
همراه مرورگر وب گنجانده شده است كه طبيعتا تنها به اينترنت ملي 
اين كشور كه هيچ گونه روزنه اي به اينترنت جهاني ندارد، دسترسي 
مي توان داشت. در همين حال تصاوير منتشر شده حكايت از آن 
دارد كه اين نت بوك ها در واقع مدل وطني نت بوك سيلوانيا شركت 
زيمنس است كه احتماال در كشور چين كپي برداري شده و به بازار 

كره شمالي راه يافته اند. 
در  كره شمالي  حضور  آغاز  بتوان  شايد  را  رايانه ها  اين  عرضه 
عصر ديجيتال دانست. كشوري كه مردم آن با وجود حضور تيم 
ملي اين كشور در جام جهاني قادر به ديدن بازي تيم ملي فوتبال 

خود در اين بازي ها نبودند. 
30 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)

قاضى ارشد انگليسى بدليل درست 
نكردن شام، همسرش را كتك زد

ارشد  قاضى 
آنكه  از  بعد  انگليسى 
و  برگشت  خانه  به 
شام  همسرش  ديد 
درست نكرده او را به 

باد كتك گرفت.

نوشت:  ميل  ديلى 
و  شهرت  آلن  جيمز 
شغلش را بعد از اينكه 

به اتهام كتك زدن همسرش گناهكار شناخته شد، از دست داد.
وى رسما در دادگاه به عنوان همسر كتك زن و دروغ گو، گناهكار 
و  مدافع  وكيل  كه  همسرش  مالنى  و  ساله   61 آلن  شد.  شناخته 
دادگاه  در  حضور  با  است  دادگاه  در  قانونى  پزشك  كارشناس 
به سخنان قاضى گوش دادند و بعدا مالنى اقرار كرد كه مسوول 
زخم ها و جراحاتى كه برداشته خودش هست. مالنى تاييد نمود 
موضوع  البته  است.  كرده  خودزنى  بار  چند  نيز  قبال  كه 
خودزنى و زخم وجراحت روى بدن مالنى با داستان كتك 
خوردنش از شوهر قاضى اش متفاوت است كه در دادگاه 
بيشتر  آلن  جرم  وگرنه  شد  رسيدگى  نيز  موضوع  اين  به 

مى شد.
داپن ويكهام قاضى پرونده نيز موضوع را تاييد كرد. ظاهرا 
بعد از آنكه آلن مى بيند زنش شام درست نكرده دعواى 
همسرش  و  آلن)  زعم  (به  اندازد  مى  راه  را  اى  مسخره 
مالنى قبل از آنكه آلن سعى مى كند خانه را ترك كند، خود 
را به عقب پرتاب مى كند!! آلن در حال برداشتن كليد سه بار زنش 
اين  شود)و  جراحت  دچار  فيزيكى  اينكه  (بدون  دهد  مى  هول  را 

موضوع باعث مى شود تا جرمش سنگين شود.
بچه 8 ساله آنها كه در خانه حاضر بوده به 999 زنگ زده و به 
اپراتور پليس مى گويد پدرش مى خواهد مادرش را بكشد. نوار 
صوتى در دادگاه پخش شد و اين در حالى بود كه صداى جرح و 
بحث والدين كامال از پشت تلفن شنيده مى شد. آلن به خانه پدر 
مادرش رفت و روز بعد توسط پليس بازداشت شده و در زندان 

اداره پليس نگه داشته شد.
آلن كه بمدت 10 سال قاضى ارشد بوده مى گويد همسرش چند 
بار به خاطر خود زنى در بيمارستان بسترى شده است. آلن تاييد 
كرد كه در مود تحريك پذير قرار داشته و به همين خاطر آن شب 

رفتار خصومت آميزى داشته است.
پيداست كه زن و شوهر در روز دادگاه با هم توافق كرده تا جرم 
آلن كمتر شود اما چه فايده كه قاضى ارشد شغل خود را از دست 

داده و بايد بيكار بماند.

رديابي ميلياردهاي جهان

مسكو، نيويورك،لندن،هنگ كنگ،استانبول، تايپه، بمبئي و سائوپائولو 
ابر ثروتمندان دنيا را در خود جاي داده اند

شايد از نظر بسياري نيويورك كه يكي از گران ترين شهرهاي جهان 
است بيشترين ميلياردرهاي اين كره خاكي را در خود جاي مي دهد 
اما ماجرا چيز ديگري است. حقيقت اين است كه شهرهاي آسيا گوي 
سبقت را از ديگران ربوده اند و ديگر نمي شود اياالت متحده را تنها 
مأمن ميلياردرها دانست. بمبئي، تايپه، سائوپائولو و استانبول هم از 
جمله شهرهايي هستند كه نامشان در ميان 15 شهر برتر در اين زمينه 

قرار دارد. 

5. استانبول 
تعداد ميلياردرها: 36 نفر 

ثروت ميلياردرها: 60 ميليارد و 500 ميليون دالر 
همراه  تلفن  و  ارتباطي  خدمات  شركت  رئيس  كارامهمت،  امين  مهمت 
استانبول  درشهر  كه  است  تركيه  ميلياردر  ثروتمندترين  سل،  ترك 
و  مالي  امور  در  فعال  و  ترك  تاجر  اوزيگين،  هاسنا  مي كند.  زندگي 

خرده فروشي، دومين فرد ثروتمند تركيه و شهر استانبول است. 
وي پيش از اين در رده نخست اين رده بندي قرار داشت. ساريك تارا، 
بنيانگذار شركت ENKA كه در زمينه ساخت وساز فعاليت دارد، نيز 

سومين ميلياردر شهر استانبول است. 

4. هنگ كنگ 
تعداد ميلياردرها: 40 نفر 

ثروت ميلياردرها: 176 ميليارد و 800 ميليون دالر 
ثروتمندترين ميلياردر چيني، لي كا شينگ، رئيس شركت هوچيسون 
ووك،  خانواده  دارد.  قرار  نفره  چهل  فهرست  اين  صدر  در  وامپوا 
و  امالك  دهنده  توسعه  شركت  بزرگ ترين  صاحب  كه  برادراني 
اين  ميلياردهاي  دومين  هستند،   SHKP نام  به  هنگ كنك  مستغالت 
جنجالي  وارث  لئونگ،  آنجال  مي آيند.  حساب  به  آسيا  شرق  شهر 

امپراتوري كازينو استنلي هو، در رده سوم قرار دارد. 

3. لندن 
تعداد ميلياردرها: 41 نفر 

ثروت ميلياردرها: 164 ميليارد و 300 ميليون دالر 
الكشمي ميتال، شهروند هندي لندن و ششمين مرد ثروتمند دنيا، در 
صدر ثروتمندان پايتخت بريتانيا قرار دارد. وي رئيس هيات مديره و 
مديرعامل شركت فوالد سازي ارسلورميتال است. ريچارد برانسون، 
كه  ويرجين  گروه  بي پرواي  و  شجاع  مديره  هيات  رئيس  و  موسس 
مجموعه اي از شركت هاي گوناگون است، دومين ميلياردر لندن است. 
فيليپ و كريستينا گرين، زوجي كه صاحب شركت پوشاك تاپ شاپ 

هستند، رده سوم ميلياردهاي لندن را به خود اختصاص داده اند. 

2. نيويورك 
تعداد ميلياردرها: 59 نفر 

ثروت ميلياردرها: 220 ميليارد و 800 ميليون دالر 
شبكه  صاحب  و  نيويورك  شهردار  هشتمين  و  صد  بلومبرگ،  ميشل 
بورس بلومبرگ ثروتمندترين مرد نيويورك است. رالف لورن كه كار 
طراحي مد انجام مي دهد، در اين فهرست رده دوم را در اختيار دارد. 
بيشترين شهرت وي به خاطر طراحي لباسي با برند پولو رالف رولن 
در  ساختمان سازي  عظيم  شركت  يك  صاحب  ترامپ،  دونالد  است. 
آمريكا و مجري سرشناس تلويزيون سومين ثروتمند نيويورك است. 
او صاحب چندين آسمانخراش، هتل و سازمان مختلف در نيويورك 

است. 

1. مسكو 
تعداد ميلياردرها: 79 نفر 

ثروت ميلياردرها: 375 ميليارد و سيصد ميليون دالر 
والديمير  نام  به  زاده اي  نجيب  روسيه،  پايتخت  در  فرد  ثروتمندترين 
دومين  است.   NLMK فوالد  كارخانه  مديره  هيات  رئيس  ليسين، 
ثروتمند مسكو نامي آشنا براي ما ايراني هاست. رومن آبراموويچ، 
مالك باشگاه چلسي انگليس و سرمايه گذار بخش كاال. بعد از اين دو 
نفر هم يوري ميلنر، كار آفرين و سرمايه دار و يكي از سرمايه گذاران 

شبكه اجتماعي فيس بوك، در رده سوم قرار دارد.

گوناگون
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اپيدمي خيار همچنان در 
اروپا قرباني مي گيرد

گسترش  اروپا  تمام  در  رفته  رفته  خيار  اپيدمي 
چهار  كه  كرد  اعالم  شنبه  يك  روز  آلمان  مي يابد. 
باكتري  اين  براثر  كه  كساني  شمار  به  ديگر  نفر 
فرانسه  در  است.  شده  افزوده  باخته اند  جان 
مورد  سه  كه  داده اند  خبر  بهداشتي  مقامات  نيز 
مشاهده  ويروس  اين  به  آلودگي  به  مشكوك 
اي سي»،  «اي اچ  باكتري  شيوع  سرعت  شده اند. 
«سوزانه  است.  برانگيخته  را  كارشناسان  شگفتي 
هامبورگ  «مديليس»  آزمايشگاه  مدير  هوگت»، 
مي گويد: «اينگونه  باكتري «اي اچ آي سي» تاكنون 
ناشناخته بوده و مهم ترين ويژگي آن، مقاومت در 
برابر آنتي بيوتيك هاي گوناگون است.» اين باكتري 
زيرگروهي از دسته  «اشرشاكالي هاي» توليدكننده  

نشخواركنندگان  روده   در  كه  هستند  «شيگا»  سم 
حالت  غيرخوني،  و  خوني  اسهال  مي كنند.  رشد 
رايج  عالئم  از  شكم  ناحيه   در  شديد  درد  و  تهوع 
ابتال به اين باكتري هستند. در بدترين حالت، كليه ها 
طي  مي شوند.  بيمار  مرگ  باعث  و  مي بينند  آسيب 
هامبورگ  بهداشت  انستيتوي  گذشته  روز  چند 
را  خطرناك  باكتري  اين  آثار  كه  بود  كرده  اعالم 
است.  داده  تشخيص  اسپانيا  توليد  خيارهاي  در 
در  هامبورگ  بهداشت  امور  سناتور  را  خبر  اين 
از  يكي  بود.  كرده  اعالم  مطبوعاتي  كنفرانس  يك 
مقامات اين انستيتو گفته بود: «در چهار نوع خيار 
اين باكتري به وضوح يافت شده اند. سه نوع از اين 
صادر  آلمان  به  و  شده  كاشت  اسپانيا  در  خيارها 

شده اند.» 
خبري  كنفرانس  در  شده  مطرح  صحبت هاي  اما 
واكنش  هامبورگ  بهداشت  انستيتوي  مسئوالن 
هيچ   » داشت:  همراه  به  را  اسپانيايي  مقامات 
صادرات  خاطر  به  اسپانيا  سرزنش  براي  مدركي 
محصوالت آلوده به اين باكتري در دست نيست.» 
اين نخستين جمله از موضع گيري رسمي مقامات 
انجمن  رئيس  تورس»  «فولگنسيو  بود.  اسپانيايي 
را  هلند  رسما  اسپانيا  در  ميوه  توليدكنندگان 
اين   » بود:  دانسته  مقصر  باكتري  اين  شيوع  در 
محصوالت تنها از اسپانيا و آلمريا و ماالگا صادر 
چهار  كه  بوديم  گفته  ما  اين  از  پيش  نمي شود. 
آزمايش ها  اين  از  يكي  است.  شده  انجام  آزمايش 

نشان مي دهد كه منشا مشكل هلند است.» 

كه  مي گيرد  صورت  حالي  در  جدل ها  و  بحث  اين 
داده اند  هشدار  شدت  به  فرانسوي  رسانه هاي 
و  هلند  اتريش،  دانمارك،  سوئد،  اينكه  احتمال  كه 
سوئيس نيز گرفتار اين ويروس شوند بسيار زياد 

است.

گوناگون

بدشانس ترين
 گردشگران جهان

طالع نحس در سفر هم انسان را رها نمي كند
از  عكاسي  براي  درتالش  كه  گردشگري   .1
يك  مرد:  و  كرد  سقوط  صخره  از  ساحل  يك 
از  مي كرد  تالش  كه  حالي  در  زن  گردشگر 
ساحل پر از صخره جنوب شرقي استراليا عكس 
بگيرد، سقوط كرد و جان خود را از دست داد. 
همسر اين زن موفق شد جسد همسرش كه از 
يك صخره 50 متري سقوط كرده و به اقيانوس 
افتاده بود را از آب بيرون بكشد. اين زوج جوان 
براي انجام يك مسابقه ماهيگيري به اين منطقه 

استراليا رفته بودند. 

تروريست ها  حمله  خاطر  به  كه  جواني  زوج   .2
يك  لورنس  شد:  تلخ  كامشان  به  تعطيالت 
آزمايشگاه  دستيار  همسرش  و  فروش  مدير 
طوري  آنها  سرنوشت  اما  بودند  دندانپزشكي 
گروه  يك  مي رفتند  هرجا  كه  بود  خورده  رقم 
آنجا  هم  تروريستي  شده  شناخته  و  بزرگ 
گذراندن  حال  در  زوج  اين  داشت.  حضور 
حمالت  كه  بودند  نيويورك  در  خود  تعطيالت 
11 سپتامبر اتفاق افتاد. بمب گذاري در خطوط 
نيز   2005 جوالي  هفتم  در  لندن  زيرزميني 
و  گذشت  حال  در  آنها  كه  افتاد  اتفاق  زماني 
بودند.  طبقه  دو  اتوبوس  يك  با  لندن  در  گذار 
تروريستي  حمالت  با  همزمان  آنها  اين،  جز  به 
در بمبئي هند كه باعث محاصره شدن شهر شد 
سپري  را  خود  تعطيالت  هند  شهر  اين  در  نيز 

مي كردند. 

4. زوج جواني كه ماه عسلشان توفاني شد: كلي 
فلورس و همسرش در حين گذراندن ماه عسل 
جوان  زوج  اين  ديدند.  توفان  ميان  در  را  خود 
فرانسه  شهرهاي  از  يكي  به  مي خواستند  كه 
تا  داشتند  پرتوريكو  در  كوتاهي  توقف  بروند، 
پروازشان را عوض كنند اما به محض رسيدن 

لغو  پروازشان  كه  شدند  متوجه  فرودگاه  به 
توفان  وقوع  پروازشان  لغو  دليل  است.  شده 
در  آنها  داشت.  ادامه  شب  تمام  كه  بود  جورج 
پرواز  با  حال  هر  به  اما  بودند  افتاده  گير  آنجا 

بعدي توانستند آنجا را ترك كنند. 

سه  پاناما  در  تعطيالت  حين  در  كه  پسري   .6
انگشت پايش را از دست داد: فرانكي فولر 18 
ساله، به همراه دوستانش در حال كمك كردن 
با  رفتن  باال  براي  داشت  كه  بودند  مردي  به 
همين  در  مي گرفت.  شتاب  خود  پاراگاليدر 
حال او پشت به زمين افتاد و پايش در پروانه 
انگشت  توانستند  پزشكان  كرد.  گير  پاراگاليدر 
بزرگ و دوم او را به حالت اول برگردانند اما 
انجام  كاري  نتوانستند  ديگر  انگشت  سه  براي 

دهند. 

7. زوجي كه فكر مي كردند پيمان ازدواج دوباره 
چيز  داستان  اينكه  از  بي خبر  بستند،  مالديو  در 
ديگري است: مسئوالن هتلي در مالديو موظف 
به عذرخواهي از زن وشوهري سوئيسي شدند 
تجديد  را  ازدواجشان  پيمان  مي كردند  فكر  كه 
سوء  يك  دستاويز  واقع  در  اما  بودند  كرده 
استفاده قرار گرفتند. اين زوج تصور مي كردند 
محلي  زبان  به  مراسم،  اين  بومي  رئيس  كه 
برايشان دعاي خير مي كند اما بعد مشخص شد 
«خوك»  مثل  آميزي  توهين  واژه هاي  با  او  كه 
است.  داده  قرار  خطاب  مورد  را  آنها  و «كافر» 
اين زن وشوهر هم بي خبر از همه جا لبخند بر 
لب داشتند اما ماجرا زماني لو رفت كه اين فيلم 

دريوتيوب پخش شد. 

8. زني كه سفر دريايي اش با سقوط از كشتي 
به پايان رسيد: ميندي جردن 46 ساله، پس از 
سقوط از كشتي در ساعت 8 شب ناپديد شد و 
هنوز هم هيچ رد و اثري از او پيدا نشده است. 
مسئوالن كشتي مي گويند اين زن احتماال قصد 
داشت از يك بالكن كشتي باال رود و به بالكني 

ديگر برسد. 

كلمات  تعطيالت  از  بازگشت  از  پس  كه  زني   .9
عجيب و مشكوكي از طوطي اش شنيد: در سال 
جالب  و  عجيب  دليلي  به  چيني  زني   ،2001
اين  به  وي  كرد.  همسرش  از  طالق  تقاضاي 
دليل كه طوطي خانگي اين خانواده پرده از راز 
سر به مهر همسرش برداشت خواستار جدايي 
از او شد. اين زن بعد از بازگشت از سفر يك 
ماهه و ديدار پدر و مادرش، با شنيدن كلماتي 
چون «طالق»، «دوستت دارم» و «صبور باش» 
از زبان اين طوطي به همسرش مشكوك شد و 
در  ديگري  زن  با  همسرش  كه  شد  معلوم  بعد 

ارتباط است.

انفجارهاى زنجيره اى مشكوك در فروشگاه هاى آيكيا
 پليس در جست وجوى سرنخ هايى از عامل يا عوامل جاسازى بسته هايى است كه در فروشگاه هاى 
هيچ كس  هنوز  شده اند.  منفجر  هلند  و  فرانسه  بلژيك،  در  آيكيا  خانگى  لوازم  سوئدى  زنجيره اى 

مسووليت اين انفجارها را بر عهده نگرفته است. 
 بنا به گزارش خبرگزارى فرانسه، مواد منفجره سبكى كه عصر دوشنبه در فروشگاه هاى زنجيره اى 
لوازم خانگى آيكياى سوئد در شهر گنت بلژيك، نزديكى ليله واقع در شمال فرانسه و ايندوون هلند 

جاسازى شده بودند نتوانستند خسارات يا تلفات جدى برجاى گذارند.
كسى  چه  نمى دانيم  هنوز  مى كنيم.  توجه  ممكن  سرنخ هاى  همه  به  ما  مى گويد:«  گنت  پليس  رييس 
پشت اين اقدامات است و چرا.» وى افزود كه اين فروشگاه زنجيره اى پيش از اين هيچ گونه هشدار 
يا تهديدى دريافت نكرده بود.آيكيا اعالم كرد در پى دو انفجار كوچك كه تقريبا به طور همزمان در 

داخل فروشگاه شعبه گنت بلژيك روى داد، فروشگاه پيش از ساعت معمول تعطيل شد. 
تنها يك كارمند و يك مامور امنيت فروشگاه از درد گوش شكايت داشتند. دستگاه هاى تعبيه شده در 

اين بمب ها به مكانيسم قديمى ساعت زنگ دار مجهز بودند كه به دو ماده منفجره متصل شده بود.
از همين ساعت ها كه در فروشگاه هاى آيكيا فروخته نمى شود در بمب هاى شعبه هاى فرانسه و هلند 
نيز استفاده شده بود.پس از آنكه سگ هاى مخصوص بمب ياب همه اين سه شعبه فروشگاه را مورد 

جست وجوى دقيق قرار دادند، اين فروشگاه ها روز سه شنبه كار خود را دوباره از سر گرفتند.
رسانه هاى بلژيك روز سه شنبه يادآورى كردند كه اخيرا انتقادهايى از سوى صنايع كشاورزى و 
مواد غذايى بلژيك به فروشگاه هاى آيكيا وارد شده بود چون اين فروشگاه وعده هاى غذايى ارزانى 
را ارائه مى كند كه در آن قيمت استيك و چيپس تنها 50/2 يورو (معادل 50/3 دالر) است. تحقيقات 

پليس در زمينه اين انفجارها همچنان ادامه دارد. 
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و  اينترنتي  جرم  از  مشخصي  تاريخچه 
حال  هر  به  ولي  ندارد.  وجود  كامپيوتري 
نتيجه  و  زاييده  بايد  را  جرايم  از  دسته  اين 
تكنولوژي ارتباطي و اطالعاتي دانست. در ابتدا 
جعل  به  منحصر  كامپيوتري  و  اينترنتي  جرم 
شركت هاي  بليت هاي  و  اسناد  چك،  و  اسكناس 
مي گرديد  دولتي  اسناد  جعل  و  اتوبوسراني 

و  اينترنت  افزون  روز  گسترش  با  هم اكنون  اما 
دسترسي تقريبا همگاني به آن، جرايم اينترنتي 
نسبت به جرايم رايانه اي شكل متمايزي به خود 

مي گيرند. 

جرم كامپيوتري چيست؟ 
در مورد جرايم كامپيوتري تعاريف مختلفي ارائه 
گرديده و اتفاق نظر در اين تعاريف وجود ندارد. 

كامپيوتري  جرايم  تعريف  جهت  در  گام  اولين 
اقتصادي  توسعه  و  همكاري  سازمان  به  مربوط 
پاريس،  در   1983 سال  در  كه  است   (O.E.C.D)
اين  دعوت  به  كه  متخصصين  از  گروهي  توسط 
آن  و  گرديده  ارائه  بوده اند  شده  جمع  سازمان 
كامپيوتر ها  از  استفاده  «سوء  از:  است  عبارت 
غير  يا  اخالقي  غير  قانوني،  غير  رفتار  هر  شامل 
داده  انتقال  و  خودكار  پردازش  به  مربوط  مجاز 
است» در اين تعريف گرچه به صراحت از جرايم 
از  منظور  ولي  است  نشده  برده  نام  كامپيوتري 
سوء استفاده از كامپيوتر همان جرايم كامپيوتري 

مي باشد. 

انواع جرايم رايانه اى و اينترنتى 
رايانه اي  جرايم  مي توان  كلي  بندي  تقسيم  يك  در 
سنتي  جرايم  الف:  نمود:  احصاء  ذيل  شرح  به  را 
تخريب،  كالهبرداري،  جعل،  جاسوسي،  شامل  كه 
افتراء، پولشويي و قاچاق مواد مخدر مي باشد. ب: 
جرايم ناظر به كپي رايت برنامه ها ج: جرايم عليه 
حمايت از داده ها د: جرايم در تجارت الكترونيكي ه: 
جرايم در بانكداري الكترونيك و: جرايم مخابراتي 
و ماهواره اي ز: جرايم عليه اطفال و زنان ح: ترور 

كامپيوتري 

جرايم كامپيوترى عليه اشخاص 
الف: سوء استفاده از شبكه تلفني: امروزه بعضي 
وارد  تكنيكهايي  از  استفاده  با  سود جو  افراد  از 
خطوط تلفني مي شوند كه آنها مى توانند مكالمات 
انجام  ديگر  مشتركين  هزينه هاي  با  را  خود  تلفني 
از  تلفني،  شبكة  از  استفاده  سوء  ديگر  نوع  دهند. 
انجام  تلفن  كارت  شماره هاي  با  تجارت  طريق 
قرار  نفوذ  كامپيوتر مورد  طريق  از  كه  مي شود 

مي گيرد. 

در  پرداز:  خود  صندوقهاي  از  استفاده  سوء  ب: 
گذشته سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز با 
استفاده از كارت بانك هايي كه به سرقت مي رفت 
صورت مي گرفت ولي امروزه با استفاده از سخت 
اطالعات  كامپيوتري،  ويژة  افزار  نرم  و  افزار 
روي  كد  صورت  به  كه  واقعى  غير  الكترونيكي 
كارت هاي بانك ثبت شده مورد سوء استفاده قرار 

مي گيرد. 

حال  در  اعتباري:  كارت هاي  از  استفاده  سوء  ج: 
حاضر بيشتر معامالت از طريق اينترنت صورت 
و  تلفن  آب،  برق،  قبوض  پرداخت  مثًال  مي گيرد. 
همچنين خريد كاال، شركت در همايشهاي بين المللي 
و غيره معموًال با استفاده از كرديت كارت (كارت 
بايد  مشتري  معموال  و  مي شود  انجام  اعتباري) 
رمز كارت خود و ديگر جزئيات را قيد نمايد. بدين 
رمز  شدن  فاش  با  سود جو  افراد  از  بعضي  جهت 

كارت اعتباري مشتريان سوء استفاده مي نمايند. 

جرايم كامپيوتري عليه اموال 
برنامه هاي  مجاز  غير  تكثير  و  سرقت  الف: 
كامپيوتري حمايت شده: از آنجايي كه براي ساخت 
زيادي  هزينه هاي  كامپيوتري  برنامة  يك  توليد  و 
اعم از مالي و زماني صرف مي شود لذا تكثير و 
قانوني  صاحبان  براي  آن  از  مجاز  غير  استفاده 
زيانهاي بسيار زيادي را به بار خواهد داشت. مثًال 
زماني كه يك كارگردان و تهيه كنندة فيلم سينمايي 
هزينه هاي هنگفتي  با زحمات زيادي كه كشيده و 
كه براي ساخت فيلم صرف نموده بعد از به اكران 
طريق  از  فيلم  همان  است  ممكن  فيلم  آن  گذاشتن 
به  زيادي  زيانهاي  و  رسيده  به فروش  اينترنت 

سازندة فيلم وارد شود. 

كامپيوتري:  اخاذي  و  (خرابكاري)  سابوتاژ  ب: 
سابوتاژ كامپيوتري يعني اصالح، موقوف سازي يا 
پاك كردن غير مجاز داده ها يا عمليات كامپيوتري 
سيستم.  عادي  عملكرد  ساختن  مختل  منظور  به 
براي  وسيله اي  است  ممكن  كامپيوتري  سابوتاژ 
تحصيل مزاياي اقتصادي بيشتر نسبت به رقيبان 
تروريست  قانوني  غير  فعاليتهاي  پيشبرد  براي  يا 
اخاذي  منظور  به  برنامه ها  و  داده ها  سرقت  براي 

باشد. 

كارت  طريق  از  كامپيوتري  كالهبرداري  ج: 
كارتر  ديويد  توسط  كه  تحقيقاتي  در  اعتباري: 
گرفته  صورت  آمريكا  ميشيگان  دانشگاه  استاد 
است متداول ترين جرم كامپيوتري كه در سال هاي 
اعتباري  كارت  با  كالهبرداري  شده  گزارش  اخير 
علت  اين  به  اعتباري  كارت هاي  كالهبرداري  بود. 
زمان  در  زنندگان  خدشه  كه  است  انگيز  وسوسه 
بسيار كوتاهي تنها با وصل شدن به اينترنت بدون 
نياز به مهارت خاصي از كارت هاي اعتباري سوء 

استفاده مي كنند. 

د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت: با توجه به 
دسترسي آسان افراد به همديگر از طريق اينترنت 
پخش  و  فروش  و  خريد  هرگونه  ايميل  ارسال  و 
انجام  كامپيوتري  شبكه هاي  طريق  از  مخدر  مواد 
مواد  كنندگان  قاچاق  اطمينان  ضريب  مي شود. 
آن  سنتي  نوع  به  نسبت  كامپيوتر  طريق  از  مخدر 
نمي تواند  راحتي  به  پليس  زيرا  مي باشد  باالتر 
لذا  و  شود  مطلع  كنندگان  قاچاق  برنامه هاي  از 
و  فروشندگان  كشف  خصوص  در  پليس  اقدامات 

خريداران مواد مخدر غير ممكن است. 

يكي  غارت  و  پولشويي  كامپيوتري:  پولشويي  ه: 
طوالني  سابقه  داراي  كه  بوده  كالسيك  جرايم  از 
است كه با پيشرفت تكنولوژي اين جرم از طريق 
نحوة  مي پذيرد.  صورت  اينترنت  و  كامپيوتر 
بزرگ  باند هاي  كه  است  صورت  بدين  ارتكاب 
كار  يك  انجام  پيشنهاد  ايميل  ارسال  با  نامشروع 
تجاري را به شخصي مي نمايند و بدون اينكه اثر 
ارسال  پيشنهاد  بگذارند  به جاي  خود  از  نشاني  و 
او  براي  كه  را  شخصي  حساب  به  پول  مبالغي 
خود  تقاضاي  در  و  مي نمايند  فرستاده اند  ايميل 
بيان  را  طرفين  از  هريك  سهم  و  ارسال  نحوة 
(گيرندة  مقابل  طرف  توافق  صورت  در  و  نموده 
ايميل) نوع و نحوة تضمينات الزم را اعالم مي كنند 
و اصوال در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع 
در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و 

با هدف خود هماهنگ مي نمايند. 

جرايم كامپيوتري عليه دولت ها 
كشتن  و  اخاذي  گيرى،  گروگان  به  تهديد  الف: 
جرايم  از  يكي  آنها:  خانوادة  اعضاي  يا  مسئولين 
افراد  يا  قاچاقچيان  معموًال  كه  كامپيوتري  مدرن 
آنها  از  خود  اهداف  به  رسيدن  براي  سياسي 
استفاده مي نمايند، تهديد مقامات كشور يا خانوادة 
معموًال  است.  كشتن  يا  گرفتن  گروگان  به  آنها 
جرايمي كه توسط افراد سياسي صورت مي گيرد 
با قاچاقچيان متفاوت است. قاچاقچيان معموًال از 
طريق تهديد به گروگان گيري و همچنين تهديد به 
ولي  مي نمايند  اقدام  مسئولين  از  اخاذي  و  كشتن 
دولت  اينترنت  در  اعالم  طريق  از  سياسي  افراد 
حكومت  براندازى  و  مسلحانه  جنگ  به  تهديد  را 
و آثاري از خود به جاي  مي نمايند بدون آنكه اثر 

بگذارند. 
كامپيوتري  جاسوسي  كامپيوتري:  جاسوسي  ب: 
گروهي  يا  شخصي  كه  مي شود  گفته  عملي  به 
براي دولت يك كشوري اقدام به ارسال اطالعات 
را  پول  دريافت  ازاي  در  ديگر  دولت  از  مخفيانه 
موارد  به  مي توان  مثال  به عنوان  مي دهند  انجام 
اطالعاتي  سازمان  آلمان  در  نمود:  اشاره  زير 
تا  بود  داده  پول  شخصي  به  روسيه  كا.گ.ب 
آورد  به دست  را  آمريكا  ارتش  مخفيانه  اطالعات 
آلماس  لوس  قضيه  به  مي توان  ديگر  مورد  در  يا 
دانشمند هسته اي اشاره نمود كه اطالعات بسيار 
چين  دولت  اختيار  در  را  خود  هسته اي  محرمانة 

قرار داده بود. 

با  تروريستي  اقدامات  برخي  امروزه  ترور:  ج: 
صورت  شده  حفاظت  اطالعات  به  دسترسي 
استفاده  با  فقط  اطالعاتي  تروريستهاي  مي پذيرد. 
مجاز  غير  به صورت  مي توانند  كامپيوتر  يك  از 
مثًال  شوند  امنيتي  كامپيوتري  سيستم هاي  وارد 
باعث سقوط  هوايي  ناوبري  سيستم  در  تداخل  با 

هواپيما شده يا باعث قطع برق سراسري شوند. 

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

موفقيت
نگاهي گذرا به جرايم اينترنتي 

تبهكاراني بدون ردپا
رضوان اناري
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ترجمه: ندا احمدلو

نظر شما راجع به خودتان چيست؟ آيا انسان شادي 
هستيد يا اينكه فكر مي كنيد شادي به اندازه كافي در 
زندگي تان وجود ندارد؟ مطالعه ها نشان مي دهند كه 
زندگي  محيط  اين  و  نيست  ارثي  آدم ها  بودن  شاد 
روحيه شان  در  مي تواند  كه  آنهاست  شرايط  و 

تاثيرگذار باشد...
 از طرفي، گاهي شادي و خوشي به اندازه كافي در 
زندگي مان وجود دارد و ما نمي توانيم يا نمي خواهيم 
مي گويد  اسپانيولي  ضرب المثل  يك  ببينيم.  را  آنها 
يعني  است.  شده  خاموش  شمع  پنهان،  خوشي  كه 
از  مي تواند  كند،  اراده  فرد  خود  اينكه  محض  به 
گرماي آن بهره ببرد به شرط آنكه بخواهد! ما در 
اينجا 9 عالمت را كه نشان دهنده وجود شادي در 
زندگي افراد است به شما معرفي مي كنيم و اگر اين 
يعني  باشند  داشته  وجود  شما  زندگي  در  نشانه ها 
اينكه زندگي خوب و شادي داريد و بيخود داريد به 

عالم و آدم غر مي زنيد.

ا1.گر دانش آموز خنداني بوده ايد...
همين االن بلند شويد و به سراغ آلبوم هايتان برويد 
و يكي دو تا از عكس هاي دوران دبيرستان را پيدا 
و  خوشحال  است؟  چگونه  چهره تان  حالت  كنيد. 
خندان يا بداخالق و اخمو؟! تحقيق ها ثابت كرده اند 
يا  دبيرستان  دوران  عكس هاي  در  كه  افرادي  كه 
حتي دانشجويي?شان، لبخند به لب دارند، 5 برابر 
كمتر از همكالسي هاي اخمو يا بي تفاوت شان طالق 
مي گيرند و زندگي شادتر و پايدارتري نسبت به آنها 
دارند. ضمن اينكه افراد خنده رو، بيشتر مورد توجه 
مي شود  باعث  آنها  مثبت  انرژي  و  هستند  سايرين 

كه همسراني خوش خنده و مهربان داشته باشند.

2.اگر خواهر داريد...
اجتماعي تر  دارند،  خواهر  يك  حداقل  كه  افرادي 
هستند، خوش بين اند و از توانايي هايشان آگاه ترند 
نظر  يك  اين  مي كنند.  استفاده  آنها  از  بيشتر  و 
فمينيستي نيست، بلكه نتايج سال ها تحقيق محققان 
انگليسي است كه به تازگي منتشر شده است. اصال 
اگر خودتان هم دقت كنيد به اين نتيجه مي رسيد كه 
وجود دختر در خانواده، باعث تلطيف محيط زندگي 
مي شود و خانواده هايي كه چند پسر دارند، معموال 
روابط خشك و سردي بينشان حاكم است و شايد 
اين موضوع به خاطر طبع خشن تر پسرها نسبت به 

دخترها باشد.

3.اگر به تلويزيون نمي چسبيد...
را  آمريكايي  هزار   45 مريلند،  دانشگاه  محققان 

اين  به  و  دادند  قرار  بررسي  مورد  سال   35 طي 
نتيجه رسيدند كه افراد شاد، كمتر از 30 درصد از 
وقتشان را در روز به تماشاي تلويزيون اختصاص 
مي دهند، آنها مي گويند كه شادترها، بيشتر ورزش 
مي گذرانند،  خانواده شان  با  را  وقت شان  مي كنند، 
مطالعه مي كنند و به فكر سالمت خود هستند و همه 
تلويزيون  كمتر  آنها  كه  مي شود  باعث  كارها  اين 

تماشا كنند. 

چشم  جلوي  را  سوغاتي هايتان  4.اگر 
مي گذاريد...

روان شناسي  استاد  بوميرسكي،  سوبخاليو  دكتر 
دانشگاه كاليفرنيا مي گويد: «افراد شاد، سوغاتي ها 
و عكس هاي يادگاريشان را بيشتر در معرض ديد 
روز  هر  خوش،  روزهاي  خاطره  تا  مي دهند  قرار 
فرصت،  اولين  در  بتوانند  و  شود  تكرار  برايشان 
كه  كساني  با  را  خوش  روزهاي  آن  دوباره 

دوستشان دارند، تكرار كنند.»

5.اگر ورزش مي كنيد...
زياد  كه  كساني  كه  مي گويند  دانماركي  محققان 
و  مي شوند  استرس  دچار  كمتر  مي كنند،  ورزش 
بيشتر از زندگيشان لذت مي برند. در عوض، افراد 
كردن  ورزش  اهل  كه  آنهايي  و  حوصله  و  بي حال 
استرس  سايرين  از  بيشتر  درصد   70 نيستند، 
مي گيرند و از زندگي خودشان هم راضي نيستند. 
به  شادي  بيشتري  مقدار  كردن  اضافه  براي 
دقيقه   34 تا   17 روزانه  كه  است  كافي  زندگي تان، 

ورزش كنيد.

6.اگر عاشق هستيد...
پژوهشگران انگليسي معتقدند كه اسير بودن در دام 
عشق مي تواند شادي بيشتري را نصيب افراد كند. 
آنها مي گويند كه يك زوج عاشق، 30 درصد شادتر 
از ساير افراد جامعه هستند و اين امر تنها به دليل 
رضايت  جلب  براي  را  كاري  هر  آنها  كه  است  اين 
انجام  مقابل شان  طرف  آرامش  آوردن  دست  به  و 

مي دهند.

7.اگر وقت تان را با آدم هاي شاد مي گذرانيد...

خوش بين،  همسايه اي  با  رابطه  يك  كردن  برقرار 
دوستي اميدوار يا همكاري خنده رو مي تواند تاثير 
حاال  باشد.  داشته  شما  روحيه  روي  مثبتي  بسيار 
اين گونه  با  شما  آمد  و  رفت  و  صميميت  چقدر  هر 
افراد بيشتر باشد، اوقات شادتري را هم در زندگي 
با  را  روزتان  نصف  اگر  مثال  كرد.  خواهيد  سپري 
سوم  يك  اگر  و  درصد   42 بگذرانيد،  شاد  افراد 
از  شادتر  درصد  باشيد، 22  آنها  با  را  وقت تان  از 

روزهاي قبل خواهيد بود.

8.اگر اهل قهوه يا چاي گرميد...
رواني،  آرامش  كه  مي گويند  آمريكايي  محققان 
شادي فيزيكي را به دنبال دارد. آنها رفع خستگي 
با نوشيدن يك ليوان شكالت، قهوه يا چاي گرم را 
راهي براي رسيدن به آرامش و شادي پس از يك 

روز كاري سخت مي دانند.

9.اگر 2 دوست صميمي داريد...
بسيار  دارند،  صميمي  دوست   2 حداقل  كه  كساني 
زندگي  زناشويي  و  هستند  افراد  ساير  از  شادتر 
هم  ادعا  اين  دليل  مي كنند.  تجربه  هم  را  موفق تري 
بيش  روي  انگليسي ها  كه  است  تحقيق هايي  نتايج 
به  تحقيق ها  اين  طي  و  داده اند  انجام  زوج  از 654 
با  كردن  مشورت  و  درددل  كه  رسيدند  نتيجه  اين 
دوستان صميمي باعث آرامش رواني افراد مي شود 
و به آنها در تصميم گيري درست كمك مي كند. شايد 
به همين خاطر باشد كه چيني ها مي گويند: «دوستان 

مهربان از برادران نامهربان بهترند!» 

Prevention :منبع

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

فارغ التحصيل در رشته روانكاوى و مشاوره
( هيپنوتراپى تائيد شده از London University ) توسط

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى

www.advancehypnotherapy.com

درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى

ورزش مغز در 
سالمندي

مغز انسان مانند ديگر اعضا با افزايش سن وارد روند 
كهولت شده و دچار تغييرات محسوسي مي شود با اين 
تفاوت كه به دليل ايفاي نقش مهم در بدن يا به عبارتي 
فرمانروا بودن مغز، به دنبال هرگونه آسيب يا اختالل 

عملكرد، ديگر اعضا را نيز تحت تأثير قرار مي دهد. 
از  يادآوري  و  حواس  تمركز  اطالعات،  پردازش 
كه  است  مغز  سلول هاي  توانايي هاي  ارزشمندترين 
نيازمند  سالمندي  سنين  از  پس  قابليت ها  اين  حفظ 
توجه بيشتري است. اگرچه فاكتورهاي بسياري براي 
اما  شده  شناخته  سالمندان  در  مغز  نگهداشتن  فعال 
مغز  بر  متفاوتي  آثار  موسيقي،  با  همراه  ورزش هاي 
داشته و با تأثير بر انتقال پيام هاي سلولي، فعاليت مغز 
از  مانع  و  مي بخشد  بهبود  توجهي  قابل  ميزان  به  را 
زوال عقل نيز مي شود. براساس تحقيقات انجام شده، 

اگرچه تمرينات منظم ورزشي تأثير بسزايي در تحكيم 
انتقال  تسريع  به  و  دارد  مغز  در  سلولي  بين  ارتباط 
چنانچه  اما  مي كند  كمك  عصبي  سلول هاي  از  پيام ها 
پيدا  دوچندان  تأثيري  شود  انجام  موزيك  با  همراه 

مي كند. 
كندتر  را  مغز  پيري  روند  موسيقي  با  همراه  ورزش 
كرده و سازگاري آن را با تغييرات ناشي از افزايش 
در  كمتري  افت  موجب  نتيجه  در  كه  مي افزايد  سن 

ميزان يادگيري و پردازش اطالعات مي شود. 
در مطالعه اي كه روي 70 فرد 60 تا 83 ساله انجام 
شد يك گروه بيش از 10 سال داراي برنامه ورزشي 
همراه  ورزشي  برنامه  ديگر  گروهي  بودند،  موزيكال 
خود  زندگي  برنامه  در  ماه   9 حداكثر  را  موسيقي  با 
روش ها  قبيل  اين  از  هرگز  سوم  گروه  و  گنجاندند 

استفاده نكردند. 
در اين پژوهش، پس از گذشت چند سال شركت كنندگان 
بروز  ميزان  تا  گرفتند  قرار  آزمايش  و  بررسي  تحت 
مورد  تست  شود.  مشخص  آنها  در  آلزايمر  بيماري 
مهارت هاي  به  مربوط  پرسش هاي  شامل  استفاده 
شناختي و قدرت نگهداري اطالعات در ذهن بود كه در 
نهايت ميزان ابتالي بيشتري از آلزايمر را در گروهي 
كه برنامه ورزشي نداشته اند يا در سال هاي محدودي 
از ورزش موزيكال استفاده كرده بودند تشخيص داد. 
موسيقي  شنيدن  است  آن  از  حاكي  مختلف  مطالعات 
توجهي  قابل  ميزان  به  را  مغز  عملكرد  ورزش،  هنگام 
بهبود مي بخشد. سالمنداني كه حين ورزش، موسيقي 
صحيح  انجام  براي  بيشتري  انرژي  مي دهند  گوش 
انجام  بهتري  نظم  با  را  نرمش ها  و  كرده  پيدا  حركات 

مي دهند. 
تنظيم  به  روش  اين  از  حاصل  شادابي  ميزان  افزايش 
با  و  كرده  بيشتري  كمك  هورمون ها  ترشح  تعادل 
مغز،  عروق  در  بخصوص  خون  گردش  ميزان  بهبود 
اكسيژن رساني به مغز را تقويت كرده و انتقال پيام ها 
را بين سلول ها تنظيم مي كند كه در نهايت موجب حفظ 

بازدهي ذهن در سنين سالمندي نيز مي شود.

 9
نشانه شادي
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از غذا تا ساختمان، همه چيز را چاپ كنيد!
 آيا تا كنون فكر كرده ايد كه كدام فناورى ها بيشترين تاثير را بر دهه آينده خواهند 
داشت؟ چاپگرهاى سه بعدى كه قادرند تقريبا هر چيزى را خلق كنند، باعث دگرگون 

شدن صنايع و حتى زندگى شخصى انسان خواهند شد.
سوار  شما  است.  عصر  حوالى 
پاركينگ  وارد  خود  خودروى  بر 
تنها  كه  مى شويد  جديدتان  خانه 
در طى دو روز ساخته شده است. 
از آنجايى كه امروز تولد همسرتان 
درون  طال  گردنبند  يك  است، 
چاپگر  با  را  آن  كه  داريد  جيبتان 
شام  براى  ساخته ايد.  شخصيتان 
امشب هم الزم نيست كه هيچ چيز 
را پوست بكنيد يا خرد كنيد: كافى 
مستقيما  را  اوليه  مواد  كه  است 
خود  آشپزخانه اى  چاپگر  داخل 

بريزيد.
خلق  نيوساينتيست،  گزارش  به 

كارى  به  زودى  به  كنيد،  اراده  شما  كه  زمانى  هر  غذا  حتى  و  ساختمان  اجسام، 
سه بعدى  چاپگرهاى  لطف  به  كه  كارى  شد.  خواهد  تبديل  افتاده  پيش پا  و  معمولى 
صورت  به  را  اوليه  ماده  شىء،  يك  ساخت  براى  سه بعدى  چاپگر  مى شود.  انجام 
اليه هاى نازك روى هم سوار مى كند تا شكل مورد نظر ساخته شود. چاپگرهاى اوليه 
از گچ يا رزين استفاده مى كردند كه موجب ميشد محصول نهايى گاهى اوقات خيلى 
شكننده باشد يا خيلى كند خشك شود. مواد جديد مانند پالستيك ABS و پليمرهاى 
نورى، سختى و انعطاف پذيرى بيشترى را فراهم مى كنند كه به چاپگرهاى سه بعدى 

امكان مى دهد طيف وسيع ترى از اجسام را خلق كند.
چاپگرهاى سه بعدى كوچك تر هم اكنون نيز براى ساخت جواهرات شخصى و قطعات 
بزرگ تر  مقياس  در  چاپگرها  اين  از  استفاده  مى شوند.  استفاده  سفارشى  صنعتى 
آزمايشى  پروژه هاى  از  مى توان  مثال  براى  است.  گسترش  حال  در  سرعت  به 
ساختمان سازى نام برد كه از روبات هاى جرثقيلى عظيم براى پاشيدن بتن زودگير 

استفاده مى كنند.
امروزه حتى زيست شناسى نيز با چاپگر سه بعدى تركيب شده تا بتوان استخوان هاى 
مصنوعى توليد كرد. سانگيتا باتيا از انستيتو فناورى ماساچوست، ام.آى.تى توانسته 
است بافتى را اختراع كند كه براى ساخت كبد انسانى مصنوعى استفاده مى شود. وى 
مى گويد: «روزى فرا مى رسد كه مى توان اندام هاى انسانى در لحظه نياز ساخت.» در 
كه  اندام هايى  ساختن  با  مى تواند  روش  اين  بافت،  كشت  روش هاى  ساير  با  تركيب 
دقيقا مناسب نياز گيرنده است، پيچيدگى هاى موجود را برطرف كند. براى مثال ديگر 

نيازى نيست كه از اندام هاى بزرگساالن براى كودكان استفاده كرد.
قيمت  كاهش  با  هم زمان  كه  مى دهد  نشان  اما  باشد،  نمايشى  مثال  يك  اين  شايد 
تاثيرگذار  انسان  زندگى  در  مى تواند  حد  چه  تا  ابزارها  اين  سه بعدى،  چاپگرهاى 
باشند. ساخت و ساز در مقياس صنعتى دگرگون خواهد شد، چرا كه شركت ها قادر 
خواهند بود تا طراحى ها و قطعات بيشترى را به فاصله كوتاهى از سفارش تحويل 
دهند. همچنين مصرف كننده ها قادرند تا با كنار گذاشتن توليدكنندگانى كه در مقياس 
بزرگ كار مى كنند، كاالهاى مورد نياز خود را به صورت محلى يا حتى در خانه هاى 
خود توليد كنند. الگوهاى واردات و صادرات در مقياس جهانى نيز به شدت دگرگون 

خواهد شد.
در نهايت زمانى فرا مى رسد كه تقريبا هر چيزى را مى توان چاپ كرد، كپى كرد يا به 
صورت سفارشى خلق كرد. براى ساخت هر چيزى كه تصورش را بكنيد، كافى است 

كه تنها يك دكمه را فشار دهيد.

حرارت تجهيزات الكترونيكي 
كنترل مي شود

استاد ايراني دانشگاه ايلينويز امريكا با همكاري يك مهندس 
مركز فضايي ناسا موفق به ابداع تكنيكي جديد براي كنترل 
حرارت تجهيزات الكترونيكي شدند كه از باال رفتن بيش از 
حد حرارت و سوختن اين تجهيزات كه در صنايع فضايي 

مي تواند فاجعه بار باشد پيشگيري مي كند. 

و  مواد  مكانيك،  سازمان  رئيس  سيديعقوبي،  جمال  دكتر   
مهندسي هوافضاي مؤسسه فناوري ايلينويز در شيكاگو كه 
از دانش آموختگان دانشگاه صنعتي شريف است با همكاري 
جفري ديديون، مهندس حرارت مركز پرواز فضايي گودارد 
ناسا در مشاركتي فني با نيروي هوايي امريكا و آزمايشگاه 
ملي انرژي تجديدپذير به رفع نگراني هاي اساسي در زمينه 

كنترل حرارت تجهيزات الكترونيكي پرداختند. 
با پيشرفته تر شدن وسايل الكترونيكي، مصرف انرژي آنها 
باالتر مي رود و با باالتر رفتن انرژي، حرارت آنها افزايش 
شدن  برافروخته  احتمال  آنها  شدن  گرمتر  با  و  مي يابد 
سوخت.  خواهد  دستگاه  حالت  اين  در  مي شود  بيشتر  آنها 
بخصوص  و  هميشه  حرارتي  پايش  الكترونيك،  دنياي  در 
الكترونيكي  تركيبات  كردن  خنك  براي  هوايي  كه  فضا  در 

موجود نيست، يكي از عوامل محدود كننده بوده  است. 

بر  مبتني  حرارت  كنترل  كه  ابداعي  فناوري 
اميدوار  را  دانشمندان  است،    (EHD) الكتروهيدروديناميك 
و  آسانتر  نحوي  به  را  اضافي  حرارت  بتوان  كه  كرده 

كارآمدتر از فضاهاي كوچك رفع كرد. 
ابزار  سازنده  مهندسان  براي  بزرگ  چالشي  موضع  اين 
مي شود،  محسوب  ميكروپردازشگرها  و  فضايي  پيشرفته 
چرا كه در صورت عدم دفع حرارت، اين دستگاه ها از كار 

خواهند افتاد. 
اين پروژه كه يك فعاليت مشترك بين مركز فضايي گودارد 
برنامه  سوي  از  مي شود،  محسوب  آن  شركاي  و  ناسا 

كه  مي شود  پشتيباني  گودارد  داخلي  بررسي  و  توسعه 
و  علمي  اهداف  توسعه  جهت  در  جديد  فناوري هاي  بودجه 

اكتشافي ناسا را تأمين مي كند. 
اين فناوري قرار است در ماه ژوئن در يك مأموريت موشكي 
ترير اوريون كه به همراه خود يك ميكروماهواره را نيز حمل 
مي كند، مورد استفاده قرار بگيرد. اين ميكروماهواره جديد 
دسترسي  براي  ويژه  طور  به  سانتيمتر   40 حدود  قطر  به 
شده  است.  طراحي  دانشمند  كاربران  براي  فضا  به  ارزان 
يك  كه  است  مسئله  اين  اثبات   EHD نمايش  اصلي  هدف 
زمان  در  را  پرتاب  شديد  بار  مي تواند  پيش ساخت  پمپ 
حركت موشك به سوي فضا تحمل كند. اگر اين پمپ بتواند 
موفقيت هاي  فناوري  اين  بياورد،  دوام  ارتعاشات  برابر  در 
جديدي كسب كرده و به مرحله اجرايي در ابزارهاي فضايي 

نزديك تر خواهد شد.

تـنـهـا سـروصـداسـت كه 
مـي مـانـد!

كه  كرده  اعالم  انگلستان  در  محيط  از  حفاظت  اداره 
دسي بل   55 از  كمتر  حد  در  خانه  از  بيرون  سروصداي 

قابل قبول است...
اما اين ميزان در داخل خانه بايد كمتر از 45 دسي بل باشد. 
آرام  كامال  منزل  يك  صداي  دسي بل)   45) صدا  ميزان  اين 
است كه تنها صداي موتور يخچال از آن به گوش مي رسد! 
موسسه حفاظت از محيط  هرگونه صداي باالي 45 دسي بل 
در خانه و باالي 55 دسي بل در خارج از خانه را آلودگي 
صوتي به حساب مي آورد و بيان مي كند كه اين آلودگي ممكن 
است منجر به بروز مشكالت متعددي در افراد (به خصوص 
جهاني  بهداشت  سازمان  شود.  مسن)  افراد  و  كودكان  در 
اعالم كرده كه آلودگي صوتي، هفت اثر مختلف روي انسان 
اختالل  گفتاري،  اختالل  شنوايي،  اختالل  مي گذارد:  برجا 
خواب، اختالل قلبي-عروقي، اختالل در سالمت روان، عدم 

توانايي در انجام كارها و بروز رفتارهاي منفي اجتماعي.

و  نروند  عميق  خواب  به  افراد  مي شود  باعث  سروصدا 

ادامه  وضعيتي  چنين  اگر  باشد.  كوتاه  و  منقطع  خوابشان 
پيدا كند تغييراتي در خلق وخو و تمركز آنها ايجاد مي شود. 
آلودگي هاي  منابع  ميان  در  را  نقش  بيشترين  نقليه،  وسايل 
ماشين ها،  ضبط  ماشين ها،  موتور  صداي  دارند.  صوتي 
كوبيدن درها به هم، بوق ماشين ها و... باعث ايجاد آلودگي 
اصوات  ايجاد  از  جلوگيري  راستاي  در  مي شوند.  صوتي 
مزاحم، وسايل نقليه هيبريدي طراحي و ساخته شده اند. اين 
وسايل نقليه، آنقدر بي صدا هستند كه مشكالتي را براي افراد 
به وجود آورده است. به عنوان مثال چند مورد تصادف با 
قدري  به  كه  بوده  اين  آن  علت  و  آمده  پيش  ماشين ها  اين 
بي صدا بوده اند كه پياده ها از حضور آنها در نزديكي خود 
منابع  از  يكي  هم  بلندگوها  عالوه  به  بودند!  نشده  خبردار 
به  هستند  بزرگ  شهرهاي  در  به خصوص  صوتي  آلودگي 
استفاده  لندن  مانند  بزرگ  شهرهاي  بعضي  در  علت  همين 
است.  ممنوع  روز  از  ساعاتي  در  خيابان ها  در  بلندگوها  از 
در داخل خانه ها هم در بسياري شهرها، شهروندان موظف 
به رعايت قانون هستند و اجازه ايجاد سروصدا را ندارند. 
شكايت  به  عدم توجه  و  سروصدا  ايجاد  صورت  در  آنها 

همسايه ها، توسط دستگاه هاي قضايي جريمه خواهند شد.
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عرضه دوربين 
عكاسى حرفه اى 

با كيفيت 200 
مگاپيكسل 

باال  كه  عكاسان  از  بسيارى  رؤياى 
آنها  براى  دوربين  مگاپيكسل  بودن 
با  است  برخوردار  زيادى  اهميت  از 
و  وضوح  كه  جديدى  دوربين  عرضه 
مگاپيكسل   200 آن  در  تصوير  كيفيت 
اين  بپيوندد.  حقيقت  به  مى تواند  است 
حرفه اى  كه عكاسان  دليلى است  همان 
دست  به  براى  را  فراوانى  آماتور  و 
شركت  دوربين  جديدترين  آوردن 
مشتاق   H4D200Ms هاسلبالد، 
و  وضوح  كه  دوربينى  است،  كرده 
 200 به  آن  در  تصوير  تفكيك پذيرى 
قيمت  و  كرده  پيدا  افزايش  مگاپيكسل 
آن نيز به راحتى مى تواند موجب ايست 

قلبى شود: 45 هزار دالر. 

افسانه ناپديد شدن 
يخ هاي بام دنيا به 
واقعيت مي پيوندد 

فضايي  تحقيقات  سازمان  محققان 
ماهواره اي  تصاوير  از  استفاده  با  هند 
طول  به  سال   15 كه  تحقيقاتي  در 
از  درصد   75 كه  دريافتند  انجاميد، 
يخ هاي هيماليا در حال كم شدن است. 
پايه هاي  بررسي  پروژه،  اين  از  هدف 
بام  يخ هاي  شدن  ناپديد  افسانه  علمي 
هندي  محققان  اين  بررسي  دنياست. 
در پي هشدار يك كميسيون تخصصي 
اعالم  كه  است  بوده  زيست محيطي 
به  سال 2035  تا  دنيا  بام  يخ هاي  كرد 
طور كامل از بين مي رود. بررسي هاي 
محققان سازمان تحقيقات فضايي هند، 
اگرچه پيش بيني هاي كميسيون تجسس 
را تأييد نمي كرد، اما با اين وجود، داليل 
كاهش  مورد  در  را  كننده اي  نگران 

يخ هاي اين سلسله جبال ارائه داد. 
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8 شـغـل 
پـولـسـاز دنـيـا

محل  در   8 ساعت  سر  مي روند  كار  سر  كه  صبح  شنبه  خيلي ها 
كارشان حاضرند ولي خيلي ها را بايد هل داد تا ساعت 9، 10 صبح 

به زور پشت ميز كارشان بنشينند...
 راز موفقيت گروه اول چيست؟ شغلي پولساز و جالب. سايت ياهو 
در يك تحقيق 8 شغل پولساز و جذاب دنيا را به مردم معرفي كرده 

است.

1 گرافيست: اين شغل اولين رتبه را در ميان شغل هاي پولساز و شاد 
دنيا به خودش اختصاص داده است. اين شغل به شما فرصت مي دهد 
از تمام خالقيت  خودتان استفاده كنيد و روز شنبه صبح سرشار از 

انرژي ساعت 8 صبح در محل كارتان حاضر شويد.
بايد  گرافيست  عنوان  به  كردن  كار  براي  شما  مدارك :  و  آموزش 
ديپلم  مدرك  داشتن  البته  باشيد.  داشته  رشته  اين  در  ليسانس  يك 
يا فوق ديپلم در اين رشته نيز مي تواند كار شما را راه بيندازد. البته 
مسلما هر چه مدرك تحصيلي باالتر و خالقيت بيشتري داشته باشيد 

درآمد شما باالتر است.
داده  انجام  ياهو  سايت  كه  آمارگيري  براساس  دستمزد:  متوسط 
طور  به  ساالنه  هستند  شركت ها  استخدام  در  كه  گرافيك  طراحان 
متوسط 45 هزار دالر درآمد دارند و اگر به صورت آزاد يا قراردادي 
به  خود  براي  را  دالر  هزار   57 برابر  دستمزدي  ساالنه  كنند،  كار 

ارمغان مي آورند.

و  هستيد  معاشرت  عاشق  اگر  بازاريابي):  (متخصص  بازارياب   2
روابط عمومي بااليي داريد، اين شغل برايتان ايده آل است. شما در 
اين شغل با مردم و صاحبان صنايع و شركت ها در ارتباط هستيد 
و  كاالها  محصوالت،  بهتر  فروش  براي  را  جلسه هايي  دايما  بايد  و 

خدمات ترتيب دهيد.
بازاريابي،  متخصص  يك  به  شدن  تبديل  براي  مدارك:  و  آموزش 
روزنامه نگاري،  عمومي،  روابط  رشته هاي  از  يكي  در  مدرك  داشتن 
بازاريابي ارتباطات عالي است. براي موفق بودن در اين رشته شما 
امور  بازرگاني،  مديريت  تبليغات،  روان شناسي،  در  دوره هايي  بايد 

جامعه شناسي و نوشتن خالق را بگذرانيد.
درآمد: براساس آمارگيري اين تحقيق درآمد متخصصان بازاريابي 

51 هزار دالر در سال است.

رقم  و  عدد  و  رياضيات  از  شما  اگر  حسابرسي:  و  حسابداري   3
حسابرسي  شغل  است  خوب  هم  كتابتان  و  حساب  و  مي بريد  لذت 
و  اختالس  توي  و  ته  مي توانيد  شما  شغل  اين  در  كنيد.  انتخاب  را 
كالهبرداري و ساير جرايم مالي را در شركت ها، ادارات و كارخانه ها 
دربياوريد و حقوق خوبي از صاحبان شركت بگيريد. اين شغل در 

مقام سوم شغل هاي پولساز و جالب ايستاده است.
حسابداري  مدرك  به  نياز  شما  شدن  حسابرس  براي  الزم:  مدارك 
كارشناسي  مدرك  است  ممكن  همچنين  داريد.  مرتبط  رشته  يك  يا 
ارشد خود را در رشته مديريت بازرگاني با گرايش حسابداري گرفته 

باشيد.
اياالت متحده  رسان  وحساب  حسابداران  انجمن  دستمزد:  متوسط 
پرداخت  ساالنه  صورت  به  دالر  هزار   59 متوسط  طور  به  آمريكا 

مي كند. ميانگين درآمد حسابداران و حسابرسان در دنيا حدود 50 
هزار دالر در سال است.

بد  هستيد  طعم ها  و  خوراكي ها  و  آشپزي  عاشق  اگر  سرآشپز:   4
شمار  به  بزرگ  سرگرمي  يك  شغل  اين  شويد.  سرآشپز  كه  نيست 
مي آيد و شما مي توانيد حين كار كردن درآمد خوبي هم داشته باشيد. 
از  و  دارند  پولسازي  بسيار  شغل هاي  دنيا  در  امروزه  سرآشپزها 
هتل ها تا رستوران ها و مراكز تهيه غذا، اين هنرمندان چيره دست را 

روي دست مي برند.
آموزش و مدارك: اين روزها آشپزي در بسياري از آموزشگاه ها يا 
كالس هاي خصوصي آموزش داده مي شود. شما مي توانيد اين رشته 
معروف  دانشگاه هاي  از  معتبري  مدارك  و  بخوانيد  دانشگاه  در  را 

دنيا بگيريد.
هزار   66 تا  هزار   38 ساالنه  متوسط  طور  به  سرآشپزها  دستمزد: 

دالر درآمد دارند.

5 ماساژ درمانگر: اگر دوست داريد درد و ناراحتي و استرس مردم 
را كاهش دهيد، مي توانيد يك متخصص ماساژ درماني شويد. ماساژ 
اين روزها طرفداران زيادي دارد و درد و ناراحتي و استرس را از 

مردم دور مي كند.
آموزش  براي  انجمن هايي  و  خصوصي  كالس هاي  مدارك:  و  دوره 
ماساژ وجود دارد كه شما مي توانيد در اين مراكز آموزش ببينيد يا 
با رفتن به چين و هند هم مي توانيد در مراكز آموزشي معتبر اين فن 

آموزش ببينيد و مدرك بگيريد.
متوسط درآمد: ماساژ درمانگران در دنيا به صورت متوسط ساعتي 
17 دالر درآمد دارند. اگر ماساژدرمانگران براي خودشان موسسه 

يا شركت تاسيس كنند درآمدشان تا ساعتي 33 دالر هم مي رسد.

ساالنه  دنيا  در  گردهمايي ها:  و  كنگره ها  و  نشست ها  برنامه ريز   6
ميليون ها كنگره، نشست، جشن و ميهماني در سطوح مختلف برگزار 
كنفرانس هاي  تا  گرفته  ازدواج  جشن هاي  و  ميهماني ها  از  مي شود. 
سياستمداران.  بين المللي  نشست هاي  يا  مهندسان  و  پزشكان 
باال  مديريت  با  و  ذوق  با  افرادي  نشست ها،  اين  صحنه  پشت  البته 
نشسته اند كه اين مجالس را برنامه ريزي و برگزار مي كنند. برنامه ريز 
ششم  رتبه  روزها  اين  نشست ها  و  كنگره ها  برگزاركننده هاي  و 

شغل هاي جالب و پولساز را به خود اختصاص داده اند.
* درآمد: به طور متوسط ساالنه 44 هزار دالر

7 طراح داخلي (دكوراسيون): خانه هاي امروزي شيك و زيبا هستند 
و المينيت و آرك و نورپردازي، محيط داخل منزل را دلچسب مي كند. 
اگر هنرمند هستيد و از طراحي لذت مي بريد هفتمين شغل لذت بخش 

و پولساز دنيا را برگزينيد طراحي داخلي.
در  دكترا  و  ارشد  كارشناسي  ليسانس،  ديپلم،  مدارك:  و  آموزش 
و  دانشگاهي  صورت  به  را  دوره ها  اين  دارد.  وجود  داخلي  طراحي 

آزاد مي توانيد بگذرانيد و مدارك معتبر كسب كنيد.
دستمزد: متوسط درآمد طراحان داخلي در دنيا به طور متوسط 45 

هزار تا 82 هزار دالر است.

و  ويديويي  بازي هاي  نوجوانان  و  كودكان  ويديويي:  بازي  طراح   8
رايانه اي را دوست دارند. ساالنه در دنيا ميلياردها دالر صرف خريد 

و فروش چنين بازي هايي مي شود.

شغل  اين  براي  گرافيك  طراحي  فوق ليسانس  يا  ليسانس  آموزش:   •
كافي است.  • دستمزد: ساالنه 42 هزار تا 68 هزار دالر.
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راهكارهاي 7 گانه مقابله 
با فشار خون

فشار خون يكي از شايع ترين مشكالت است كه احتمال ابتال به آن 
در افراد باالي بيست سال وجود دارد. البته اين احتمال در افراد 
باالي 55 سال، تا 90 درصد افزايش پيدا مي كند. از آنجا كه كنترل 
قلبي،  حمالت  و  مغزي  سكته  بروز  باعث  باال  خون  فشار  نكردن 
نارسايي قلبي و نارسايي كليه مي شود بنابراين بررسي و كنترل 
فشار خون حائز اهميت است. اين در حالي است كه امكان كنترل 
فشار خون با انجام برخي تغييرات در سبك زندگي وجود دارد و 
به راحتي نيز صورت مي گيرد. بدين منظور بيمار و اطرافيان او 

بايد نكاتي را مدنظر قرار دهند: 
طريقه  و  استفاده  نحوه  بايد  او  اطرافيان  و  بيمار  منظم:  كنترل 
خواندن صحيح دستگاه فشار را بياموزند و در زمان هاي منظم 
ثبت  را  آن  پزشك  توصيه  صورت  در  و  كنترل  را  خون  فشار 
كنند. تنظيم جدول دارويي و مصرف داروها در زمان تعيين شده 
توصيه مي شود. پيروي از برنامه غذايي مناسب و كم نمك توصيه 
متخصصان است تا بيماران مبتال به فشار خون از موادي مانند 
نمك معمولي، گوشت دودي يا نمك زده شده (همبرگر و...)، ماهي 
دودي و خشك، خاويار، پنير شور، نان و بيسكويت حاوي نمك، 
زيتون شور، خيارشور، انواع مغزهاي شور، مواد نگهدارنده و... 
كه حاوي سديم بااليي هستند استفاده نكنند. عالوه بر اين بهتر 
است تا براي پخت غذاي اين بيماران از روش هايي مانند بخارپز، 
كباب كردن و... استفاده كنند. همچنين براي طعم دادن به غذاها به 
جاي استفاده از نمك از سركه يا آبليمو، سير، پياز، ادويه (فلفل، 
كاري، دارچين) و سبزيجاتي مانند (ريحان، رازيانه، آويشن، برگ 

بو، نعنا، جعفري، رزماري و...) استفاده شود. 
پزشك  نظر  بنابر  نيز  پتاسيم  از  غني  غذايي  برنامه  از  پيروي 
بيشتر  ادرار  طريق  از  را  سديم  خروج  پتاسيم  زيرا  است،  مفيد 
روزي  حداقل  بيماران  اين  تا  مي شود  توصيه  اين رو  از  مي كند. 
يك عدد موز بخورند. ورزش و انجام فعاليت هاي فيزيكي: سطح 
شكل  هر  به  اما  است  متفاوت  مختلف  اشخاص  در  فعاليت ها  اين 
بايد ميزان فعاليت هاي منظم در اين بيماران افزايش پيدا كند. حتي 
دورتر  فاصله اي  در  اتومبيل  كردن  پارك  حد  در  فعاليت  اين  اگر 

و پياده روي بيشتر و يا استفاده از پله به جاي آسانسور باشد. 
يا  ناگهاني  تغييرات  سردرد،  مانند  عالئمي  مشاهده  محض  به 
تدريجي در بينايي، احساس سبكي در سر و يا سرگيجه، حالت 
شدن  بريده  و  كوتاه  يا  سينه  قفسه  درد  سردرد،  با  همراه  تهوع 

نفس بايد بيمار سريعًا به مركز درماني رسانده شود. 
خون  فشار  كنترل  در  كه  است  مواردي  از  سيگار  مصرف  قطع 

نقش بسزايي دارد. 
است  دستوراتي  از  وزن  كاهش  وزن،  اضافه  داراي  بيماران  در 

براي كنترل فشار خون مورد توجه قرار مي گيرد. 
تحت  سپس  و  ارزيابي  را  او  استرس  سطح  بايد  بيمار  اطرافيان 
است.  تأثيرگذار  خون  فشار  بر  استرس  زيرا  دهند  قرار  كنترل 
انجام  و  اضطراب  و  نگراني  از  بودن  دور  آرام،  خواب  اين رو  از 

تمرينات ريلكسيشن براي اين بيماران مفيد است.

شير االغ براى تناسب اندام
بنا به تحقيقات انجام شده شير االغ مى تواند به الغرى و تناسب 
اندام كمك كند. بر اساس بررسى هاى انجام شده شير االغ داراى 
براى  ميتواند  و  است  وكلسيم   3 امگا  فراوانى  مقدار 
نظر  از  روز  طول  در  و  باشد  مفيد  بسيار  قلبى  بيماران 
تامين انرژى به فرد كمك فراوانى كند.پيش ازاين برخى 
به شير گاو حساسيت  به كسانى كه نسبت  از پزشكان 
داشتند شير االغ را توصيه مى كردند و بايد انتظار داشت 
شير اين حيوان به زودى در فهرست غذايى افرادى كه 
به تناسب اندام شان اهميت زيادى مى دهند جاى بگيرد. 
دانشمندان ايتاليايى آزمايشى را روى موشها با استفاده 
از شير االغ و  گاو انجام دادند . موشهايى كه شير گاو 
شير  از  كه  موشهايى  اما  بودند  شده  چاق  خوردند  مى 
االغ تغذيه كرده بودند الغر شده بودند. عالوه بر اين چربى شير 
االغ به مراتب كمتر از شير گاو است و به همين خاطر به بيماران 
به  مبتال  كودكان  براى  شير  اين  اينكه  با  شود.  مى  توصيه  قبلى 
آلرژى هم مى تواند مفيد باشد ولى درخواست كنندگان اين نوع 
شير بايد كمى صبور باشند چون در حال حاضر اين شير كمتر 
در كشورهاى جهان به صورت تجارى به فروش مى رسد و تنها 
بايد با حضور در روستاها آن را خريدارى كرد . سقراط در 460 
سال قبل از ميالد شير االغ را دواى بسيارى از دردها از نيش مار 
تا خون دماغ مى دانست و برخى از شخصيتهاى برجسته تاريخى 

همچون كلئوپاترا با شير االغ شتسشو مى كردند.
ديلى ميل /27 ميچ

خانه و خانواده
نتايج تازه ترين تحقيقات درباره ازدواج

خوبش خوب است، 
بدش بدتر!

استاد  ناك،  استيون  كه  است  تحقيقاتي  اساس  بر  مي خوانيد،  آنچه 
جامعه شناسي دانشگاه ويرجينيا، پيرامون «علل و پيامدهاي تغييرات 
در خانواده آمريكايي» انجام داده است. بر همين اساس بايد در ابتدا 
مطرح  ازدواج»  از  مردان  بيشتر  «نفع  در  كه  عواملي  كه  شود  ذكر 
مي  شود، عواملي جامع و مانع براي جامعه ايراني نيست و با توجه به 
اعتقادات مسلمانان در زمينه ازدواج بايد تاكيد كرد كه نفع طرفين از 

ازدواج خيلي بيشتر از مطالب عنوان شده است.

با توجه به تحقيقات، افراد متاهل عموما افراد سالم تري هستند و عمر 
طوالني تري دارند و از سالمت عقالني و نفساني بيشتري برخوردارند، 

شاد ترند و در آمد بيشتري دارند.
هرچند ازدواج تاثيرات مثبتي را در هر دو جنس موجب مي  شود اما 
ذي نفع اصلي آن مردان هستند. مردان در تمام اموري كه ازدواج در 
از  زنان  انتفاع  و  مي آورند  دست  به  بيشتري  منفعت  دارد،  تاثير  آنها 
ازدواج در صورتي حاصل مي  شود كه يك رابطه زناشويي مطلوب و 

كانوني گرم و صميمي  ايجاد شود.
مردان متاهل بيش از مردان مجرد در زمينه فعاليت هاي اجتماعي و 
معقول درگير مي شوند و پاداش چنين فعاليت هايي به صورت اعتبار 
به ايشان برمي گردد. مردان متاهل تابعيت خود از روابط غيررسمي 
 يا دوستانه را با شركت در روابط مبتني بر نقش هاي اصولي جايگزين 
مي كنند و در واقع به اين طريق اجتماعات خصوصي خود را تغيير 
از  جزئي  كه  مي كنند  تاكيد  نقش هايي  بر  اجتماع  در  آنها  مي دهند، 

كانون هاي اجتماعي هستند مانند نقش هاي مذهبي و اقتصادي.
باالخره خوب يا بد؟

گهگاه اخبار متفاوتي هم درباره فوايد ازدواج و يا فوايد مجرد بودن 
باالخره  آيا  كه  مي شود  سرگردان  و  حيران  آدم  و  مي شود  منتشر 

براي سالمت جسم و روانمان ازدواج خوب است يا بد؟! 

در  قلب  كرونر  عروق  سختي  كه  كرده اند  اعالم  آمريكايي  محققان 
زناني كه شوهران خشن دارند و يا مدام با شوهران شان جروبحث 
در  محبت  و  دوستي  به  زنان  كه  است  آن  علت  است.  بيشتر  دارند، 
زندگي مشترك توجه بيشتري نسبت به مردان نشان مي دهند و مردها 

بيشتر به شرايط و اوضاع عيني زندگي عالقه مندند. 

زندگي  كه  زناني  كردند  اعالم  آمريكايي  دانشمندان  ديگري،  خبر  در 
زناشويي  زندگي  در  مشكل دار  زنان  به  نسبت  دارند  خوبي  مشترك 
حتي  مي گيرند.  قرار  قلبي  بيماري  مولد  عوامل  معرض  در  كمتر 
نشانگان  داشتن  احتمال  مجرد  يا  مطلقه  زنان  در  شد  مشخص 
كه  است  زناني  برابر  دو  است،  قلبي  بيماري  زمينه ساز  كه  متابوليك 
ازدواج كرده و از زندگي مشترك رضايت دارند. تحقيق ديگري نشان 

دو  هر  شوهر  و  زن  مي شود  موجب  دار  مشكل  و  بد  ازدواج  كه  داد 
دچار استرس زياد تري بشوند كه اين استرس در سراسر روز و حتي 
در محل كار با آنها بوده و سبب افزايش فشار خون در آنها مي شود 

و همين مساله احتمال حمله قلبي يا مغزي را بيشتر مي كند. 

رژيم  مجردها  از  بيشتر  متاهل  زنان  ديگر:  جالب  تحقيق  يك  اما  و 
كه  است  آن  بيشتر  اين كار  براي  آنها  دليل  البته  كه  مي گيرند  الغري 
به سالمت اهميت مي دهند و نكته جالب تر اينكه شوهران اين خانم ها 
كه  نيست  منزل  در  چناني  آن  غذاي  چون  بگيرند  رژيم  مجبورند  هم 
ميل كنند؛ و اما دانشمندان دانشگاه تگزاس باز هم معتقدند كه ازدواج 

ناموفق و پر جنگ و جدال افراد را بيمار مي كند. 

تاهل و روابط اجتماعي
دانشمندان دانشگاه تگزاس مي گويند ميان سالمت و روابط اجتماعي 
ارتباطي قوي وجود دارد و ازدواج يكي از مهم ترين روابط اجتماعي 

ضامن  تنها  ازدواج  حلقه  اما  مي گذارد  تاثير  سالمت  روي  كه  است 
آن  را  مثبت  تاثير  تا  باشد  موفق  ازدواج  اين  بايد  و  نيست  سالمت 
از  سالم تر  متاهل  افراد  اينكه  به  توجه  با  درضمن  كنيم،  مشاهده 
مجردها هستند، تنها عامل سالمت آنها كيفيت روابط زناشويي است 

و صرف ازدواج دليل حفظ سالمت نيست. 

پيوند تجرد و فشار خون 
جالب اينكه اين اثر با باال رفتن سن بيشتر مي شود! محققان دانشگاه 
شرايط  با  مواجهه  در  تنها،   افراد  رسيده اند:  جالبي  نتايج  به  شيكاگو 
با  آنها  رويارويي  قدرت  و  مي كنند  ترس  احساس  بيشتر  تنش زا 
مشكالت كمتر از متاهل هاست و افراد تنها به طور منفعل با استرس 
برخورد مي كنند يعني از هيچ كس درخواست كمك و حمايت نمي كنند 
و يا سعي مي كنند از موقعيت تنش زا فرار كنند و روش حل مشكل در 
فشار  افزايش  احتمال  مي شود  موجب  مسايل  اين  است.  آنها ضعيف 
خون در افراد تنها بيشتر باشد (حتي اگر جوان باشند) و هر چه سن 

اين افراد باالتر مي رود، فشار سيستوليك بيشتر مي شود. 

ازدواج و سالمت 
اين  از  پيش  اگرچه  پيتسبورگ  دانشگاه  دانشمندان  تحقيق  براساس 
اعالم شده بود كه مردان متاهل سالم تر هستند اما در زنان اين مساله 
به كيفيت ازدواج بستگي دارد. يعني در صورتي ازدواج موجب بهبود 
سالمت زنان مي شود كه آنها از اين ازدواج راضي و خشنود باشند و 
در اين صورت سالمت قلب آنها باال رفته، سبك زندگي در آنها بهتر 
زنان  اين  حتي  مي شوند.  روبه رو  كمتري  عاطفي  مشكالت  با  و  شده 
اضافه وزن كمتري دارند و سطح كلسترول خون آنها پايين تر است 

و بيشتر ورزش مي كنند.
منفي  جنبه هاي  به  نسبت  خانم ها  كه  است  آن  امر  اين  داليل  از  يكي 
خانم ها  آنكه  ديگر  دليل  هستند.  آقايان  از  حساس تر  مشترك  زندگي  
مي شود  تاكيد  هم  باز  مي كنند.  حمايت  همسرشان  از  آقايان  از  بهتر 
كه اين تاثيرات فقط در افراد متاهل ديده نمي شود و بايد متاهل موفق 
باشيد تا از ازدواج بهره مثبت ببريد، چون ازدواج نامناسب و ناموفق 

كامال تاثير منفي دارد و حتي منبع استرس به حساب مي آيد.
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قبل از حرف زدن تا 
10 بشماريد!

جنبه هاي  مهم ترين  از  كه  والدين  مشكالت  از  يكي 
فرزندپروري نيز محسوب مي شود، ايجاد يك رابطه خوب 
اهميت  نوجواني  دوران  در  خصوص  به  مساله،  اين  است. 
قديمي  الگوهاي  است  ممكن  كه  زماني  مي يابد،  ويژه اي 
آن  تعديل  و  تغيير  به  مجبور  يا  نباشند  كارساز  ارتباط 

باشيم...
 توصيه هاي زير مي تواند براي برقراري يك رابطه خوب با 

نوجوان به شما كمك كند:
از  كدام  هر  كه  آوريد  وجود  به  خانه  محيط  در  را  جوي 
اعضاي خانواده بتوانند به طور آزادانه راجع به موضوعات 
اجازه  اين  شما  انعطاف پذيري  كنند.  بحث  خود  نظر  مورد 
دهد.  نشان  را  خودش  بتواند  تا  مي دهد  فرزندتان  به  را 
در صورتي كه بتوانيد ارتباطي مناسب با او برقرار كنيد، 
مواد  مصرف  چون  خاصي  مسائل  مورد  در  مي توانيد 
پرخطر  و  مهم  رفتارهاي  از  كه  جنسي  ارتباط  و  مخدر 
وارد  بهتري  موفقيت  با  و  راحت تر  است  نوجواني  دوران 
نوجواناني  در  داده  نشان  تحقيقات  شويد.  مذاكره  و  بحث 
و  مشاركت  خود  والدين  با  آشكارتر  و  بارزتر  طور  به  كه 
است.  كمتر  مخدر  مواد  مصرف  احتمال  مي كنند  گفت وگو 
براي بهبود ارتباط با نوجوان بايد براي او زمان گذاشت. 
يافتن زمان براي ارتباط با فرزند در دنياي پرمشغله ممكن 
است مشكل اساسي والدين باشد ولي اختصاص دادن فقط 
نوجوانتان  به  فعال  دادن  گوش  براي  روز  در  دقيقه  چند 
اين  به  را  زماني  باشد.  شروع  براي  خوبي  نقطه  مي تواند 
موضوع اختصاص دهيد كه هر دو فارغ و آزاد هستيد. به 
گفت وگو  به  ورود  براي  نبايد  نوجوان  باشيد  داشته  خاطر 
و مشاركت با شما، احساس اجبار و فشار كند. سعي كنيد 
بگذاريد  ويژه اي  و  اختصاصي  وقت  خود  فرزند  هر  براي 
موضوعات  به  راجع  است  قرار  كه  زماني  به خصوص 

مشكل دار و استرس آور صحبت كنيد.
براي صحبت كردن و ارتباط برقرار كردن با نوجوان خود 
منتظر به وجود آمدن مشكالت بزرگ نباشيد. از هر فرصتي 
براي صحبت كردن با او استفاده كنيد. ارتباط خوب شامل 
هر دو حالت گوش كردن و صحبت كردن است. كسي كه 
عالقه  مقابل  طرف  صحبت هاي  به  مي دهد،  گوش  خوب 
نشان مي دهد. اين عالقه را با توجه و پرسيدن سوال هاي 

مناسب و غيرقضاوت كننده نشان دهيد. 

و  دادن  گوش  شما  كنيد.وظيفه  همدردي  او  احساسات  با 
درك و فهم نوجوان است نه قضاوت كردن. خودتان را به 
جاي او بگذاريد. بپذيريد كه مسايلي وجود دارد كه خاص 
اين مرحله رشدي است. سعي كنيد نظر او را بفهميد و به آن 
احترام بگذاريد، حتي اگر با آن موافق نيستيد. قبل از آنكه 
لب به سخن بگشاييد، فكر كنيد، ممكن است الزم باشد قبل 
از پاسخ دادن تا 10 بشماريد.اين موضوع به شما فرصتي 
مي دهد كه خود را آرام كرده و از جنگ و جدل اجتناب كنيد. 
حتي زماني كه بحث راجع به موضوعات حساس و هيجاني 
است، بگذاريد تا نوجوان شما بفهمد او را دوست داريد و 

مراقب او هستيد. 
مكالمه را با صحبت كردن راجع به اينكه چگونه مي خواهيد 
مشكل را حل كنيد مثبت كنيد. مدام به اشتباهات گذشته او 
گريز نزنيد. مثبت ماندن، مكالمه را خالق و سازنده مي كند.

يك  دست كردن  تنها  ازدواج 
پيوندي  ازدواج  نيست.  حلقه 
كه  است  نفر  دو  ميان  عاطفي 
و  كند  رشد  زمان  طول  در  بايد 
به ارزش زندگي شما بيفزايد...

دكتر مارك اوكانل روان شناس و روان درمانگر 
تنها  «ازدواج  مي گويد:  هاروارد،  دانشگاه 
ازدواج،  نيست.  انگشت   يك  در  حلقه  داشتن 
طول  در  كه  است  مداوم  صميمي  و  رابطه اي 
بدل  بهتري  شخص  به  را  شما  و  رشد  زمان 
«مزيت  نام  با  كتابي  نويسنده  كه  او  مي كند.» 
ازدواج: پاداش هاي غافلگيركننده با هم ماندن 
در ميانسالي» است، مي گويد: «الزم است افراد 
به رابطه با همسرشان به عنوان فرصتي براي 

نه تنها درك كردن شخصي ديگر بلكه براي 
شخص  طريق  از  خودشان  بهتر  كردن  درك 
ديگري نگاه كنند.» به گفته او، اولين گام با فكر 
كردن پيش از ازدواج شروع مي شود: «به اين 
شما  براي  ازدواج  چرا  كه  بپردازيد  موضوع 
اهميت دارد و چرا مي خواهيد بقيه عمرتان به 
ساده  پرسش  يك  دهيد؟»  اولويت  رابطه  اين 
را  چيزي  چه  ما  براي  رابطه  «اين  است:  اين 
به دنبال دارد؟» اوكانل مي گويد: «ازدواج يك 
را  محيطي  بايد  درنتيجه  است  مداوم  رابطه 
ايجاد كنيد كه در آن بتوانيد تغيير كنيد و رشد 
پيدا كنيد. با وجود اينكه فرهنگ ما بيشتر بر 
اما  است  متمركز  كنوني  لحظه  و  آني  مسائل 
مهم است كه دو نفر نه تنها به لحظه كنوني، 
بتوانند  تا  كنند  فكر  هم  بعد  سال   10 به  بلكه 
زندگي شان  به  ازدواج  آنچه  از  بهتري  درك 
كنند.»  پيدا  مي افزايد،  طوالني  زمان  مدت  در 
و  كنارآمدن  هم  با  از  بيشتر  چيزي  ازدواج 
به  رسيدن  اما  است  خوب  رابطه اي  داشتن 
بيشتري  تالش  به  صميميت  باالتر  سطوح 
صميمي  «روابط  مي گويد:  اوكانل  دارد.  نياز 
 ما بايد ما را تغيير دهد. اين روابط بايد باعث 
پس  نباشد  اينچنين  اگر  و  شود  رشددادنمان 

خأليي در رابطه ما وجود دارد.»

آغاز معنادهي به ازدواج
درون  صميمي  از  و  قوي  ازدواجي  ساختن 
پيوندي  به  بعد  و  مي شود  شروع  شما  خود 
مي شود  بدل  همسرتان  و  شما  ميان  عاطفي 
اوكانل  مي انجامد.  طول  به  عمر  يك  براي  كه 
نفر  دو  كه  نيست  اين  «موضوع  مي گويد: 
بمانند  هم  با  شرايطي  هر  از  صرف نظر  بايد 
شانس  افراد  به  مي تواند  مداوم  صميميت  اما 
روشي  به  را  يكديگر  و  خودشان  شناختن 
چه  او  گفته  به  بدهد.»  واقعي تر  و  صادقانه تر 

داشته  همسرتان  با  مستحكم  رابطه  يك  شما 

باشيد كه بر اساس مصالحه و فداكاري شكل 
گرفته باشد و چه رابطه اي مشكل ساز داشته 
دائمي  نوميدي هاي  و  اختالفات  از  كه  باشيد 
است  اين  اصلي  روش  باشد،  ديده   آسيب 
چگونگي  بتوانيد  تا  بشناسيد  را  خودتان  كه 
سازگارشدن با همسرتان را بهتر درك كنيد. 
به  بخشيدن  بهبود  براي  زوج  يك  كه  راهي 
كارهاي  برخي  با  مي كنند  انتخاب  رابطه شان 
ممكن  گرچه  شود.  آغاز  بايد  مهم  اما  بديهي 
ساده  بسيار  قواعد  اين  برسد  نظر  به  است 

هستند اما براي بهبود صميميت حياتي اند:

به  و  بشناسيد  را  همسرتان  با  تفاوت هاي تان 
آنها احترام بگذاريد.

با يكديگر صحبت كنيد.
به هم احترام بگذاريد.

را  منفي  نكات  و  كنيد  تقويت  را  مثبت  نكات 
كاهش دهيد.

تقصير را گردن يكديگر نيندازيد.
نسبت به يكديگر صادق باشيد.

مسائل را از ديدگاه همسرتان هم ببينيد.
قضاوت نكنيد.

به سوي ازدواجي پرمعناتر
اما  هستند.  شروع  براي  تنها  نكات  اين 
كه  ساختيد  همسرتان  با  رابطه اي  هنگامي  كه 
با يكديگر جزء اساسي آن است و  كنارآمدن 
به ميانه ميدان مسائل عمده مربوط به زندگي 
قوي  حس  ساختن  گذاشتيد،  پا  مشترك تان 
صميميت به هر دوي شما اين امكان را مي دهد 
از مزاياي ازدواج بهره ببريد. اين توصيه ها به 
شما كمك مي كند، همسرتان را بهتر درك كنيد 

و ازدواج  تان را معنادار كنيد:
به عشق در رابطه طوالني مدت فكر كنيد: به 

و  كوتاه مدت  رابطه اي  تنها  عشق  اوكانل  گفته 
آني نيست. بر معناي ازدواج و عشق در طول 
خاطر  به  شما  زندگي  چگونه  اينكه  و  سال ها 

همسرتان بهتر شده است، متمركز شويد.
اين  جاي  به  كنيد:  استقبال  تفاوت هاي تان  از 
به  كردن  عادت  خاطر  به  افراد  كه  برداشت 
اين  مي شوند،  خسته  هم  دست  از  يكديگر 
بي نهايت  نحوي  به  انسان ها  كه  را  مساله 

پيچيده و هميشه در حال تغييرند، درك كنيد.
از  يكي  زمان  است:  هديه  بزرگ ترين  زمان 
به  مي توانيد  كه  است  هدايايي  پرارزش ترين 
ديگري و از همه مهم تر به همسر و خانواده تان 
بدهيد. برنامه ريزي كنيد كه حداقل 20 دقيقه در 
روز با همسرتان خلوت و آن را صرف بهبود 
رابطه تان كنيد و اين مدت كمترين زماني است 

كه براي اين كار الزم است.
راه هايي  بدهيد:  اهميت  جنسي تان  روابط  به 
سنشان  افزايش  با  همسران  كه  دارد  وجود 
همچنان رابطه جنسي خود را گرم نگه دارند. 
تكامل  رابطه تان  كه  حالي  در  سن  افزايش  با 
پيدا مي كند به دنبال راه هايي باشيد كه رابطه 

جنسي تان را زنده نگه داريد.

تعادل را حفظ كنيد: اختالفات زيادي در زندگي 
همسرتان  و  شما  مي آيد.  وجود  به  زناشويي 
كه  خالق  شيوه اي  به  را  اختالفات  اين  بايد 
كنيد  سعي  كنيد.  حل  كند،  كمك  شما  رشد  به 
همسرتان  با  منفي تان  و  مثبت  تعامل هاي  بين 
تعادلي برقرار كنيد. يك قاعده ساده اين است 
كه اين تعادل بين موارد مثبت و منفي بايد 4 

به يك باشد تا ازدواج تداوم پيدا كند.

اوكانل  بيابيد:  متعهدبودن  طريق  از  را  آزادي 
مي گويد: «تعهد به ديگري شامل كنار گذاشتن 
كه  دريابيد  است  الزم  اما  چيزهاست  برخي 
گرفتن  معناي  به  ازدواج  هنگام  متعهدبودن 
آنكه  جاي  به  هست.  هم  آن  عوض  در  چيزي 
بر  نداريد،  كه  شويد  متمركز  چيزهايي  بر 
چيزهايي متمركز شويد كه ازدواج به زندگي 

شما هديه داده است.

به  اوكانل  گفته  به  كنيد:  تشكر  و  ببخشاييد 
مكرر  به طور  ازدواج  طول  در  كه  مشكالتي 
پيش مي آيد، نه به عنوان مشكل بلكه به عنوان 
به عنوان  مسائل  اين  از  كنيد.  نگاه  فرصت 
رفتن  پيش  و  دونفره  تالش  براي  فرصتي 

همگام با هم استفاده كنيد.

به تفريح بپردازيد: دو جزء اساسي يك ازدواج 
تفريح  به  و  است  دوستي  و  صميمي،  رفاقت 
دوي  هر  اساسي  جزء  پرداختن  سرگرمي   و 
اينهاست. اين كار به شما كمك خواهد كرد با 
را  رابطه تان  شدن  سالمندتر  و  زمان  گذشت 
پيدا  نزول  رابطه تان  اينكه  نه  دهيد  گسترش 

كند.
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ازدواج تان را معنـاداركنيـد
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قوانين تغيير ، براي 
رسيدن به بارسا

اگر  مي گويد،  يونايتد  منچستر  سرمربي  فرگوسن  سرالكس 
باالي  مهارت هاي  با  انگليس  برتر  ليگ  باشگاههاي  است  قرار 
انگليسي  مربيان  كنند،  رقابت  اروپا  قهرمان  بارسلونا،  تيم 
بازيكنان  با  را  بيشتري  زمان  مدت  باشند  داشته  اجازه  بايد 
نهايي  مرحله  در  شنبه  روز  فرگوسن  تيم  كنند.  كار  جوانتر 
شكست  بارسلونا  از  يك  به  سه  نتيجه  با  اروپا  قهرمانان  ليگ 
يونايتد  منچستر  كه  داد  نشان  مسابقه  اين  آمارهاي  خورد. 
مالكيت  درصد   63 كه  درحالي  كرد،  كامل  را  پاس   301 فقط 
توپ در اختيار كاتاالن ها بود. درحالي كه فرگوسن براي فصل 
يونايتد  منچستر  مربي  برساند،  بارسلونا  به  را  خود  بايد  بعد 
برتر  ليگ  و  انگليس  فوتبال  اتحاديه  ميان  توافقي  است  معتقد 
كه باشگاه ها را از كار با جوانان زير 16 سال براي مدت زمان 
بيشتر از 90 دقيقه در روز منع مي كند، مانعي بر سر راه تيم 
هاست. فرگوسن گفت: «مردم بايد سازوكار حرفه اي را كه در 
آن كارمي كنيم بدانند. ما فقط اجازه مربيگري نوجوانان براي 
هر  مي تواند  بارسلونا  كه  حالي  در  داريم  را  نيم  و  ساعت  يك 
ساعت از روز كه بخواهد با نوجوانان كار كند. اين مزيت بزرگ 
آتي  سال هاي  در  كه  كرد  اميدواري  ابراز  فرگوسن  آنهاست.» 
مربيان انگليسي بتوانند وقت بيشتري را با نوجوانان بگذارنند، 
اصول، مهارت هاي فني و اعتماد به نفس حفظ توپ را به آنها 
تعليم دهند: «ما در اين زمينه خوبيم، اما نه به خوبي بارسلونا. 
چالش  از  بايد  هميشه  ما  و  است  فوق العاده اي  چالش  اين 

استقبال كنيم.»

خداحافظي شيطان موسرخ 

پل اسكولز بازنشسته شد

«پل اسكولز» بازنشستگي خود را از بازيگري در فوتبال اعالم 
كرد و از فصل آينده در سمت مربيگري باشگاه منچستريونايتد 
دوران  تمام  كه  ساله   36 اسكولز  پرداخت.  خواهد  فعاليت  به 
سه  حالي  در  كرده  سپري  اولدترافورد  در  را  خود  بازيگري 
شنبه اعالم كرد از بازيگري فوتبال بازنشسته مي شود كه در 
رقابت هاي  قهرماني  عنوان   10 منچستريونايتد  با  بازي   676
ليگ برتر را در كارنامه ثبت كرده است. اين بازيكن دو بار فاتح 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا شده و سه بار هم جام حذفي 
جمله  از  اسكولز  است.  برده  سر  باالي  را  انگلستان  فوتبال 
بازيكنان تك باشگاهي است كه تمام دوران فوتبال خود را در 
منچستريونايتد سپري كرده است. او در بين سال هاي 1997 تا 
2004 نيز پيراهن تيم ملي فوتبال انگليس را پوشيد و با اين تيم 
در دو جام جهاني 1998 و 2002 و همچنين رقابت هاي يورو 

2000 و يورو 2004 شركت كرد. 
اسكولز در خصوص خداحافظي از فوتبال گفت: «اين تصميمي 
نبود كه به راحتي بتوانم بگيرم اما احساس مي كنم اكنون زمان 
زدن  حرف  اهل  چندان  من  است.  خداحافظي  براي  مناسبي 
چيزي  آن  تمام  فوتبال  بازي  بگويم  بايد  صادقانه  اما  نيستم 
است كه من همواره مي خواسته ام و بازي طوالني مدت و موفق 

در منچستريونايتد برايم افتخار بزرگي است.» 
او از تماشاگران هم تشكر كرد: «مي خواهم از هواداران بابت 
حمايت فوق العاده شان در اين سال ها تشكر كنم؛ همچنين بايد 
من  به  زيادي  كمك  كه  كنم  تشكر  نيز  بازيكنان  و  مربيان  از 
كردند، اما بيشتر از همه مي خواهم از فرگوسن تشكر كنم كه 
و  بود  من  كنار  در  اول  روز  همان  از  بزرگ  مدير  يك  مانند 
تحت هدايت او به عناوين زيادي دست پيدا كردم.» سر«الكس 
فرگوسن» سرمربي منچستريونايتد نيز به تمجيد از اين هافبك 
باهوش پرداخت: «پل هميشه براي تمامي بازيكنان در هر سني 
كه بودند، الگو بود. مي دانيم كه او به فوتبال خود در مسئوليت 

جديدي كه بر عهده خواهد گرفت، ادامه مي دهد.»

ورزش
انتخابات رياست فيفا در غياب رقيب و در سايه بحران 

فساد، رشوه، 
دموكراسي

سيامك خاجي 

در  كه  افشاگري هايي  و  داده  رخ  اخير  روزهاي  در  كه  اتفاقاتي  با 
فدراسيون جهاني فوتبال صورت گرفت، انتظار مي رفت انتخابات فيفا 
با توجه به انصراف محمد بن همام، رقيب اصلي سپ بالتر به تعويق 
بيفتد اما رئيس سوئيسي براي ادامه حضورش در راس فوتبال جهان 
حاضر نيست به اين خواسته تن دهد و امروز قرار است راي گيري 
است،  مشخص  قبل  از  نيز  آن  نتيجه  كه  آينده  رئيس  انتخاب  براي 
برگزار شود. بالتر پيش از اين گفته بود كه در صورت انتخاب، در 
پايان اين دوره خود را بازنشسته خواهد كرد و به نظر مي رسد تمام 
تالش خود را براي رسيدن به اين هدف به كار گرفت. جنجال بر سر 
انتخاب قطر به عنوان ميزبان جام جهاني 2022 و افشاگري هايي كه 
اين  مقامات  سوي  از  رشوه  پرداخت  بر  مبني  انگليسي  رسانه هاي 
كشور به اعضاي كميته فني انجام دادند بازتاب هاي زيادي داشت. 
انتخابات  در  راي  كسب  براي  رشوه  پرداخت  به  بن همام  ادامه  در 
امروز متهم شد و رئيس قطري كنفدراسيون فوتبال آسيا براي به 
خطر نيفتادن ميزباني كشورش در جام جهاني مجبور شد از رقابت 
با بالتر انصراف دهد. البته اين پايان كار نبود و او با محروميت از 
تمام فعاليت هاي مربوط به فوتبال روبه رو شد. اتفاقي كه عده اي آنرا 
تسويه حساب بالتر با مرد قطري مي دانند تا تنها رقيب خود را از 
ميدان بيرون كند و نوع تازه اي از دموكراسي را در اين فيفا به اجرا 
درآورد. بالتر كه خيالش از بابت انتخاب مجدد راحت شده، دوشنبه 
شب در كنفرانس خبري خود احتمال لغو ميزباني روسيه و قطر در 

جام هاي جهاني 2018 و 2022 را رد كرد. 

رفع اتهام از قطر 
با  ما  ندارد.  قرار  بحران  در  گفت:«فوتبال  صحبت هايش  در  بالتر 
بعضي از مشكالت جزئي روبه رو هستيم كه در داخل خانواده  فيفا 
روسيه  ميزباني  در  كرد.  نخواهد  درز  بيرون  به  و  شد  خواهد  حل 
و قطر هيچ گونه مشكلي وجود نداشت و انتخاب اين دو كشور در 

نهايت پاكي و درستي است.» 
انگليسي ها كه در رقابت براي كسب ميزباني جام جهاني 2018 ناكام 
دريافت  براي  تالش  به  را  فيفا  اجرايي  كميته  عضو  چهار  شدند، 
رد  را  آنها  ادعاي  قويا  بالتر  اما  كردند  متهم  كشور  اين  از  رشوه 
گزارش  كه  خشنودند  بسيار  فيفا  اجرايى  كميته  مي كند:«اعضاى 
لرد  توسط  مى   10 روز  كه  اتهاماتى  با  رابطه  در  فوتبال  اتحاديه 
تريسمن عليه چهار عضو كميته اجرايى مطرح شد را دريافت كردند. 
وجود  گزارش  اين  در  چيزى  هيچ  كنيم  تاييد  كه  خوشحاليم  بسيار 
براى  اما  باشد  شده  مطرح  اتهامات  اثبات  براى  مدركى  كه  ندارد 
شود.  منتشر  گزارش  اين  از  خالصه اى  كه  پذيرفتيم  سازى،  شفاف 
ما  اين  بر  عالوه  بخوانيد.  فيفا  سايت  در  را  گزارش  اين  مى توانيد 
خوشحاليم كه هيچ مدركى از سوى ساندى تايمز با هر شاهد ادعايى 
ديگرى كه عليه اعضاى كميته اجرايى باشد دريافت نكرديم. بنابراين 
ما هيچ اقدامى در مورد اين گزارش ها انجام نخواهيم داد. ميزبان 
جام جهانى 2022 تغيير نخواهد كرد و در مورد جام جهانى 2018 

نيز همين طور است.» 
به اين ترتيب سناريو بالتر طبق برنامه پيش رفت و پس از كناره گيري 
بن همام، حاال هيچ خطري ميزباني قطر را تهديد نمي كند. البته خود 
قطري ها نيز در بيانيه اي اين اتهامات را رد كرده اند. در اين بيانيه آمده 
است:« هر گونه عملكرد نادرست را درباره درخواست ميزباني مان 
رد مي كنيم. از فيفا مي خواهيم، هر چه زودتر در مورد بيانيه دبير 
كل خود شفاف سازي كند. در اين ميان ما با كمك مشاوران حقوقي، 

گزينه هاي پيش رو را مورد بررسي قرار خواهيم داد.» 
اشاره قطري ها به نامه اي است كه جروم والكه، دبيركل فيفا به جك 

به  متهم  را  قطر  آن  در  و  كرده  ارسال  نهاد  اين  رئيس  نايب  وارنر، 
اينكه  از  والكه  البته  است.  كرده  ميزباني  كسب  براي  پول  پرداخت 
وارنر نامه خصوصي او را منتشر كرده ناراحت است اما مضمون 
آنرا تاييد مي كند:« جك وارنر نامه اي را كه به او نوشتم، منتشر كرد. 
اين نامه شخصي بود و نبايد در اختيار اذهان عمومي قرار مي گرفت. 
مضمون نامه درست است اما من در آن نامه  عبارات نامفهوم و غير 
صريح را به كار برده ام و سبك نامه غير جدي بود. فقط مي خواستم 
از توان مالي زياد قطري ها صحبت كنم و اصال منظور من اين نبود 
كه آن ها آراي اعضاي فيفا را خريده اند. بار ديگر تكرار مي كنم كه 
كميته اخالق فيفا تحقيقي را در راستاي صحت و سقم ميزباني 2022 
قطري ها شروع نكرده است و آنچه گفته مي شود در حد ظن و گمان 

است.» 
فرجام خواهي 

آسيا  فوتبال  و  بن همام  محمد  متوجه  ضرر  بيشترين  ميان  اين  در 
شد كه با رسوايي عجيبي روبرو شده و حاال بحث بر سر جانشين 
نايب  جيلونگ،  ژانگ  است.  مطرح  كهن  قاره  كنفدراسيون  در  وي 
نهاد  اين  مسئوليت  است  قرار  بن همام  غياب  در   AFC چيني  رئيس 
را برعهده گيرد و رئيس سابق به دنبال اين است كه بي گناهي خود 
بيانيه اي  در  او  بازگرداند.  را  رفته  دست  از  حيثيت  و  كرده  ثابت  را 
كه  حكمي  به  نسبت  مي گويد  و  كرده  رد  را  اتهامات  تمامي  بازهم 
صادر شده، اعتراض و فرجام خواهي خواهد كرد تا با ارائه مدارك، 
نخواهم  را  فيفا  اخالقى  كميته  تصميم  كند:«  ثابت  را  بي گناهي اش 
پذيرفت و عليه اين تصميم فرجام خواهى خواهم كرد. درست است 
كه من با نمايندگان كارائيب در نشست بندر اسپانيا در كارائيب در 
تاريخ 10 و 11 مي 2011 مالقات داشته ام و درست است كه من تمام 
به  دادن  رشوه  از  سخن  اما  كرده ام  تقبل  را  نشست  اين  هزينه هاي 
اين نمايندگان كذب محض است و ياوه گويي اي بيش نيست. ناگفته 
چهره  كردن  دار  خدشه  براي  پوشالي  سخنان  چنين  كه  پيداست 
چنين  فيفا  اخالقي  كميته  بايد  و  بود  فيفا  رياست  انتخابات  در  من 
ياوه گويي هايي را رد مي كرد. تمام توان خود را به كار بردم كه با 
شرافت و دموكراسي به كرسي رياست فيفا برسم و هدف من اين 
بود كه با فكر تغيير در فيفا نظر آن ها را به خود جلب كنم. با تمامي 
از  بسياري  به  و  كردم  برخورد  صداقت  و  اطمينان  نهايت  با  آن ها 
كشورها مسافرت كردم و نشست هاي زيادي را برگزار كردم كه اين 
حق طبيعي همه نامزدهاست. جنجالي كه بر سر نشست من در بندر 
اسپانيا در كارائيب صورت گرفت، تنها يك هدف را دنبال مي كرد و 
آن خدشه دار كردن چهره من و جك وارنر بود كه ظاهر اشتباه كرد 
كه حمايت خود را از من اعالم كرد. آنچه كه در اين روزها انجام شد، 
بد رفتاري آشكار با من از سوي نهادي است كه شعار اخالق را سر 

لوحه كار خود قرار داده است.» 
حاال بايد در انتظار سخنراني بالتر پس از انتخاب مجددش به عنوان 
چه  سوئيسي  ساله   75 مرد  اين  شود  مشخص  تا  بود  فيفا  رئيس 
نقشه هايي براي آينده اين ورزش پرطرفدار و عبور از بحران فعلي 

خواهد داشت.

فن در ساراز خداحافظي اش مي گويد: 
انتظار داشتم احساساتي تر شوم

ليگ  فينال  در  منچستريونايتد،  دروازه بان  سار،  در  فن  ادوين 
رغم  داد.به  انجام  را  ورزشي اش  دوران  بازي  آخرين  قهرمانان 
شكست در اين ديدار، اين دروازه بان باتجربه معتقد است وداعي 
باشكوه از دنياي فوتبال داشته است. او حاال به فكر ورود به دنياي 
انگليس  در  مربيگري  كالس  دوره  «چند  گفت:  است.او  مربيگري 
گذرانده ام و مي خواهم بقيه اين دوره ها را در هلند سپري كنم اما 
نمي دانم چه زماني اين كالس ها تمام خواهد شد.شايد فكر كردن به 
اين مسئله خيلي زود باشد. مي خواهم يك سال از فوتبال دور باشم 
و كمي خوش بگذرانم. مي خواهم فوتبال را به عنوان تماشاگر دنبال 
كنم. هر شنبه با دوستانم فوتبال ببينيم، شام بخوريم، گلف بازي 
كنيم و در كنار خانواده ام باشم.» فن در سار همچنان معتقد است 
بهترين زمان را براي خداحافظي انتخاب كرده است و در عين حال 
حرفه اي  دوران  اي هايش  دوره  هم  از  بسياري  به  نسبت  اينكه  از 
طوالني تري داشته، ابراز خوشحالي كرد: «ادامه دادن اين شرايط 
آسان نبود. من دوستاني دارم كه پنج- شش سل قبل بازنشسته 
شدند. خودم انتظار داشتم دو-سه سال بعد از آنها بازنشسته شوم 
اما مشكلي براي ادامه دادن نداشتم.»  فن در سار از اين در فينال 
شكست خورده، خيلي هم ناراحت نيست: «حالم كامال خوب است. 
اما  شوم  احساساتي  بازي  از  بعد  داشتم  انتظار  نيستم.  بد  خيلي 
اين طور نشد. هنوز هم فكر مي كنم تصميم درستي گرفتم و زمان 
دوران  به  ساله شنبه  دروازه بان 41  بود.» اين  رسيده  خداحافظي 
حضورش در ميادين فوتبال پايان داد و با اينكه قبال شايعه شده 
بود شايد او يك سال ديگر هم بازي كند اما اعالم كرد تصميم اش 
را عوض نمي كند و با قهرماني در ليگ برتر انگليس و حضور در 
فن  كارنامه  داد.در  پايان  خود  كار  به  اروپا  قهرمانان  ليگ  فينال 

درسار دو مرتبه قهرماني در اروپا ديده مي شود.
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اعتراض عربستاني ها به محروميت حسين عبدالغني 

باشگاه هاي ايراني خط قرمز 
AFC هستند!

سخنگوي باشگاه النصر عربستان به دنبال محروميت عبدالغني از سوي 
چنين  جاي  به  داد  پيشنهاد  آسيا،  فوتبال  كنفدراسيون  انضباطي  كميته 
تصميم «كمدي خنده آور» با تماشاگران ايراني برخورد شود. به نوشته 
النصر  باشگاه  رسمي  سخنگوي  طالب،  بن  طارق  االقتصاديه،  روزنامه 
را  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  سوي  از  عبدالغني  محروميت  عربستان 
يك  ثانوي  اطالع  تا  عبدالغني  «محروميت  گفت:  و  دانست  انگيز  شگفت 
خواستار  سرعت  به  و  است  غريب  و  عجيب  و  انگيز  خجالت  تصميم 
لغو آن هستيم. ما انتظار داشتيم كميته انضباطي به دنبال حوادث اخير 
و  سياسي  شعارهاي  دادن  سر  و  شهر  فوالد  و  آزادي  ورزشگاه  در 
پالكاردهاي توهين آميز، باشگاه هاي ايراني را جريمه كند اما متاسفانه 
شاهد سكوت كميته انضباطي هستيم و دليل آن برايمان نامشخص است. 
تماشاگران ايراني انواع حركات غير ورزشي را انجام مي دهند و كميته 

انضباطي به راحتي از آنها مي گذرد. 

گذر  آنها  از  نبايد  كه  هستند  قرمزهايي  خط  ايراني  باشگاه هاي  كه  گويا 
كرد.» سخنگوي رسمي باشگاه النصر عربستان در ادامه با طرح چندسوال 
تالش كرده فوتبال عربستان رامظلوم جلوه بدهد: «چرا تماشاگراني كه 
سر  ما  همسايه  كشورهاي  و  ملت  و  حكومت  ضد  بر  را  توهين ها  انواع 
دادند، با هيچ جريمه اي مواجه نشدند؟ چرا كميته انضباطي فوتبال آسيا 
ديگر  بعضي  برابر  در  اما  مي كند،  سكوت  حوادث  از  بعضي  برابر  در 
كه  شنيديم  گذشته  در  ما  مي دهد؟  نشان  واكنش  سرعت  به  حوادث  از 
مسئول هيات ليگ قهرمانان باشگاه هاي آسيا گفته بود كميته انضباطي 
اخير  حوادث  خاطر  به  را  ايراني  باشگاه هاي  آسيا  فوتبال  كنفدراسيون 
چگونه  ايم.  نديده  باره  اين  در  را  چيزي  تاكنون  اما  كرد  خواهد  جريمه 
مي توان بي طرفي كميته انضباطي فوتبال آسيا را توجيه كرد؟» در حال 
حاضر باشگاه االتحاد تنها بازمانده فوتبال عربستان در ليگ قهرمانان 

آسيا محسوب مى شود

محمد بنا به اردوي تيم ملي كشتي 
فرنگي بازگشت

خرم  يزداني  با  جلسه  از  پس  فرنگي  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  بنا  محمد 
سرمربي  بنا،  گردد.  باز  ملي  تيم  به  پذيرفت  كشتي  فدراسيون  رئيس 
در  حضور  با  چهارشنبه  ازظهر  بعد  فرنگي،  كشتي  ملي  تيم  مستعفي 
فدراسيون كشتي به ديدار يزداني خرم رئيس اين فدراسيون رفت و در 
نشستي با وي شركت كرد. او روز قبل هم در منزلش پذيراي محمد علي 
صنعتكاران نايب رئيس فدراسيون و مدير تيمهاي ملي كشتي بود و آن 
جا پذيرفت كه براي ديدار با يزداني خرم به فدراسيون كشتي بيايد. در 
اين جلسه بنا پذيرفت كه بار ديگر هدايت تيم ملي كشتي فرنگي را برعهده 
كشتي  به  رسيدگي  براي  خود  دغدغه هاي  از  ديدار  اين  در  وي  بگيرد. 
گيران و مربيان و برخي مشكالت اردويي سخن گفت و خواستار حمايت 
بيشتر از اين رشته براي موفقيت در رقابت هاي جهاني و كسب مدال در 

المپيك شد. بنا ركورددار قهر و آشتي با تيم ملي كشتي فرنگي است.

دعوت از 9 بازيكن پرسپوليس 
به تيم ملى

كارلوس كروش سرمربى تيم ملى فوتبال ايران  (چهارشنبه) از 9 بازيكن 
تيم فوتبال پرسپوليس براى حضور در اردوى تيم ملى دعوت كرد. 

نورمحمدى،  رضا  حقيقى،  عليرضا  نام  ايران  فوتبال  ملى  تيم  سرمربى   
نورى،  محمد  زارع،  مازيار  بادامكى،  حسين  عسگرى،  على  حميدرضا 
هادى نوروزى، اميرحسين فشنگچى و محمد منصورى را براى حضور 

در اردوى تيم ملى در فهرست خودش قرارداد.

بازيكنان  گفت:«  اين باره  در  ملى  تيم  مديررسانه اى  والى زاده  خسرو 
پيروزى تاكنون بدليل اينكه درگير رقابتهاى جام حذفى هستند به اردو 
 9 اين  كه  كرد  اعالم  امروز  ملى  تيم  سرمربى  اما  بودند  نشده  دعوت 
بازيكن آماده باشند تا هر زمان كه كادر فنى اعالم كرد، خود را به اردو 

معرفى كنند.»
او اين را گفت و ادامه داد:«مرحله دوم اردوى تيم ملى كه از روز گذشته 
آغاز شده است، فردا به پايان مى رسد و مرحله سوم پس از يك روز 
استراحت از روز شنبه 14 خرداد ماه آغاز مى شود كه تا روز دوشنبه 
طول مى كشد.قرار است براى مرحله سوم از تيم هاى بازنده دو ديدار 
مرحله نيمه پايانى جام حذفى ميان ملوان با استقالل و فوالد با پيروزى 

كه پنجشنبه برگزار خواهد شد، بازيكنانى به اردو دعوت شوند.»

فصل  بازي  مهمترين  و  واپسين  در  كه  هفته  اين  شب  شنبه 
2011 – 2010 فوتبال باشگاه هاي اروپا بارسلوناي اسپانيا و 
منچستريونايتد انگليس مسابقه فينال ليگ قهرمانان اين قاره 
را در برابر يكديگر در ورزشگاه ويمبلي لندن برگزار كردند و 
برتري قاطع 3-1 بارسا و دومين قهرماني اين تيم طي 3 سال 
آلوس  دني  رساندند،  ثبت  به  نهايي  نتيجه  عنوان  به  را  اخير 
پيستون راست برزيلي و معروف آبي و اناري پوشان ايالت 
كاتالونيا يك بازي پرشور ديگر را ارائه داد و باز هم پرتالش 
و دائماً در حال رفت و آمد در گوشه راست ميدان بود و كوشيد 
مثل پدرو و ويا زنندگان گل هاي اول و سوم بارسا در اين شب 
ثابت كند كه اين تيم به مثلث مافوق درخشان مسي، ژاوي و 
ايني يستا ختم نمي شود. سه سال بعد از انتقال از سه ويا به 
نوكمپ، آلوس چنان با بارسا عجين شده كه تصور جدايي و 
مي دهد.  نشان  باورناپذير  و  غيرممكن  يكديگر  از  آنها  تفكيك 
درباره  ساله   29 و  سريع  و  نفوذي  بسيار  راست  مدافع  اين 
تالش ها و روال كار خودش و تيمش و دستاوردهاي بارسلونا 

حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. 

شما در سال هاي اخير يكي از اركان اصلي بازي بارسلونا و در 
دخيل  بسيار  تيم  اين  تهاجمي  نمايش  تأثيرگذاري  و  شكل گيري 

بوده ايد. اين طور نيست؟ 
انجام  من  آنچه  البته  مي گوييد.  كه  باشد  طور  همين  اميدوارم 
تيمم  مربيان  كه  است  تاكتيك هايي  و  برنامه ها  براساس  مي دهم 
و  عضو  كه  خوشحالم  بسيار  مي كنند.  توصيه  و  تنظيم  را  آن 
شما  كه  اين  هستم.  درخشان  چنين  اين  تيمي  از  كوچك  بخشي 
ارج  كارتان  بر  و  هستيد  تيم تان  از  مهمي  عضو  كنيد  احساس 

مي گذارند، در شكوفايي بازي تان بسيار نقش خواهد داشت. 
سه سال از الحاق شما به اين تيم كاتالونيا مي گذرد. راهيابي به 

تركيب ثابت تيم و درخشش در آن تا چه ميزان دشوار بود؟ 
نوكمپ  به  دوره اي  در  من  بود.  هم  آسان  گفتيد،  آنچه  برعكس 
رفتم كه اين تيم برخالف سال هاي اخير يك فصل را بدون هيچ 
جام و مقامي سپري كرده و فرانك رايكارد را جواب كرده و يك 
مربي تازه (پپ گوارديوال) آمده بود. شايد كار من يك ريسك بود 
زيرا اطميناني نبود كه اين تغيير جواب بدهد و تركيب جديد در 
ساير  و  هواداران  كه  باشد  چيزي  بارسلونا  در  شكل گيري  حال 
اعضاي تيم مي خواستند. بارسا البته در سال هاي 2005 و 2006 
با رايكارد اوج گرفته بود اما اين مربي هلندي نتوانسته بود آن 
روند را استمرار بخشد. باور من اين بود كه الحاق به تيمي كه 
در آستانه شكل گيري مجدد بود، مي توانست جالب و براي من 
يك موقعيت مهم و تازه باشد. مي دانستم كه اگر تيم راه بيفتد و 
دوباره اوج بگيرد، من نيز به عنوان بخشي از آن پروسه مورد 
تجليل قرار خواهم گرفت و ترسيم گر يك نقطه عطف خواهم بود. 
گوارديوال در جا افتادن سريع شما در نوكمپ چقدر نقش داشت؟ 
گوارديوال آدم فوق العاده اي است. حتي زماني كه بازي مي كرد، 
مثل يك مربي در وسط زمين بود و تيم را مديريت مي كرد. او 
بازيكنان تيم را به خوبي مي شناسد و مي داند كه به چه چيزهايي 
نياز دارند. ما مطمئنيم كه او هميشه با ما و ياور ماست و اين 
باعث قوت قلب ما مي شود. وقتي تازه به نوكمپ آمده بود، مرا 
نوع  ما  با  يافتن  وفق  هدف  با  كه  نيست  الزم  گفت:  و  كرد  صدا 
را  خاص  چيز  سه  دو  سپس  او  كني.  عوض  كلي  به  را  بازي ات 
اما  كرد  روشن  را  آن  چارچوب  و  بيان  مي خواست،  من  از  كه 
باز تصريح كرد كه نگران نباشم و همانطور بازي كنم كه در آن 
تخصص و مهارت دارم زيرا بارسلونا به خاطر آن تخصص ها 
مرا جذب كرده است و همان مهارت ها را مي خواهد، حرف هاي 
او باعث شد روحيه بهتري بيابم و راحت تر و اميدوارانه تر كار 
كنم و همين حاال نيز مطمئنم كه به يمن وجود او در آينده بهتر 

از اين هم خواهم شد. 
باشيد  دفاعي  وظايف  با  راست  مدافع  يك  كه  آن  از  بيش  شما 
پيستوني هستيد كه كارهاي تهاجمي را انجام مي دهيد. بر روي 
به  گوارديوال  با  چگونه  بارسا  حمالت  در  سهم تان  و  اختيارات 

تفاهم و اتحاد نظر مي رسيد؟ 
بستگي به مسابقات و حريفاني دارد كه با آنها روبه رو مي شويم. 
با  جام  صحنه 3  در  مادريد  رئال  با  اخيرمان  مسابقات  در  مثًال 
توجه به اين كه متوجه شده بوديم هدف و برنامه آنها استفاده 
از فضاي خالي  است كه در مواقع نفوذ من پشت سرم به وجود 
حذفي  جام  فينال  در  (رئال  نروم  جلو  زياد  داشتم  سعي  مي آيد، 
را  خود  پيروزي ساز  گل  تك  فضا  همان  از  استفاده  با  اسپانيا 
در  ما  بزرگ  حسن  مي كنم  فكر  داد.)  جاي  بارسلونا  دروازه  در 
سال هاي اخير بجز تخصص و مهارت در حفظ و حمل توپ و 
امر،  اين  در  استمرار  و  اصرار  و  زميني  سريع  پاس هاي  ارائه 

آن  براساس  اقدام  و  آرايش  و  حريفان  بازي  با  تطابق  توانايي 
باشد. يكي از رموز موفقيت گوارديوال در كارش آسان تر كردن 
هر چه بيشتر بازي تيم و پرهيز از پيچيده كردن بيهوده كارها 
است. ما هر روز در تمرينات روي اين قضيه و هر چه سريع تر 

و ساده تر شدن بازي مان كار مي كنيم. 

كدام يك از حريفان و با كدام سبك بازي، بيشتر اسباب دردسر 
بارسا مي شوند و از كدامين تيم ها فزون تر ابا داريد؟ 

و  دفاعي  را  بازي  و  آدم  از  پر  و  شلوغ  را  محيط  كه  تيم هايي 
مي كنند،  محدود  را  فضاها  و  دوندگي  بشدت  مسابقه  طول  در 
بيشترين دردسر را براي ما به وجود مي آورند. با اين كه ما در 
آستانه رويارويي با اين گونه تيم ها بارها بازي و دستاوردهاي 
دقت  به  و  تصميم  اتخاذ  آن  مورد  در  و  بررسي  را  تيم ها  اين 
آنها  مقابل  هم  باز  مي رويم،  ميدان  به  وقتي  اما  مي كنيم  طراحي 
به  كلمه  واقعي  معناي  به  فوتبال  آنها  برابر  در  داريم.  مشكل 
تاكتيك هاي  و  گريز  و  جنگ  يك  شاهد  بيشتر  و  درنمي آيد  اجرا 

محتاطانه هستيم. 
چگونه  معموًال  مسابقه  يك  جريان  در  نامدار  حريفان  با  تقابل 
رايان  امثال  با  شما  منچستريونايتد  با  هفته  اين  بازي  در  است. 

گيگز و 
پاتريس اورا در سمت چپ تيم حريف طرف شديد. براي اين گونه 

موارد چه تدارك ويژه اي مي بينيد؟ 
اين گونه قضايا بيش از آن كه توسط من يا ساير بازيكنان تعيين 
و اجرا شود، به وسيله كادر فني تيم طراحي و به اجرا درمي آيد. 
را  ما  انتظار  چيزي  چه  كه  مي گويند  ما  به  مسابقه  از  قبل  يعني 
مي كشد و براي تقابل با آنچه بايد بكنيم. مقداري از قضيه هم به 
به اين كه چگونه  غريزه و بازي ذاتي ما برمي گردد و  هوش و 
براي دوئل هاي بزرگ مهيا مي شويم. وقتي مثًال با گيگز يا روبن 
باشيد  سرپنجه  و  هوش  به  برابر  چند  بايد  داريد،  مالقات  وعده 
و  فني  كادر  كه  است  ويژه اي  برنامه هاي  و  تداركات  بجز  اين  و 
مربيان تيم مي ريزند و اين كه اين هفته گيگز در برابر ما خوب 
بازي نكرد و كار مهمي انجام نداد، چيزي را در اين ارتباط تغيير 
نمي دهد. با اين اوصاف بايد بفهميد كه چرا من دائمًا در حال حمله 
و مشغول حركت در زمين حريفان و دور از محوطه دفاعي تيم 
خود هستم زيرا برخي از دوئل هاي فوق آخر و عاقبت خوشي 

ندارد (با خنده)! 
همگان انتظار دارند كه بارسلونا در تمامي اوقات مثل فينال اين 
ارائه گر  شد،  همراه  شما  سزاوارانه  پيروزي  با  كه  ويمبلي  هفته 
بازي هاي بسيار زيبا باشد و هم نتيجه بگيرد و پيروز شود. آيا 
سنگين  حد  از  بيش  مي گذارد،  شما  دوش  بر  كه  مسئوليتي  بار 

نيست؟ 
ما آنقدر پخته و پرتوان هستيم كه بدانيم با چه الزام هايي طرف 
و  نشست  نخواهند  بيكار  نيز  ما  رقباي  ديگر  طرف  از  هستيم. 
با  دارند.  بااليي  بسيار  كيفيت هاي  برخي  و  پرتوان اند  هم  آنها 
تغيير  رشته  اين  در  را  اصلي مان  فلسفه  و  ديدگاه  ما  وجود  اين 
نمي دهيم و پيرو همان چيزهايي هستيم كه هميشه آن را تعقيب و 
اجرا كرده ايم. بازي زيبا و تالش براي پيروز شدن و شاد كردن 
هواداران با همه دشواري هاي موجود چيزي است كه ما همچنان 
تعقيب مي كنيم و در دستور كار خود داريم و بسيار خوشحاليم 
كه اين هفته در فينال ليگ قهرمانان اروپا در برابر منچستري ها 

دست به همين كار زديم. 
FiFa.com :منبع

ورزش
دني آلوس از كوشش هاي خود و دستاوردهاي بارسلونا مي گويد

فوتبال زيبا را هرگز فراموش نمي كنيم
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Every year, many people from different parts 
of the country and abroad visit Kashan, the 
hub of Mohammadi Rose in Iran. 
The season for picking rose and preparing 
rosewater is from early May to mid-June. 
In early May, the scent of rose spreads over 
different areas of Kashan, such as Qamsar 
Joshqan Qali, Barzak and Niasar. 
The ceremony for making rosewater in Kashan 
attracts many tourists. Every day, some 80,000 
people tour various cities of Kashan for this 
traditional ceremony. 

The arrival of tourists in the districts of Kashan 
has a positive impact on the region’s economy. 

Production and Pricing 
Mohammadi Rose (Rosa damascene or Dam-
ask rose) is among the most important roses in 
the world and among the most famous plants. 
Because of its extraordinary fragrance and di-
versity, this flower is planted in many parts 
of the world. The flower has applications in 
food, medicine and perfume industries. 

Production of rosewater in Iran dates back 
to over 2,500 years. At present, Mohammadi 
Rose is produced in Bulgaria, Turkey, Iran, 
India, Ukraine, the US, Canada, France, Brit-
ain and Japan. The first four countries are pio-
neers in the production of this flower. 

In Iran, Mohammadi Rose grows in the prov-
inces of Fars, Kerman, Isfahan as well as East 
and West Azarbaĳan. 
Isfahan and Kerman rank first and second re-
spectively in terms of production volume. 
A senior expert at Kashan’s Agricultural Jihad 
Directorate, Mostafa Qamsari, said last year 
(ended March 20) the area under cultivation 
of Mohammadi Rose in Fars, Kerman and Is-
fahan stood at 4,200, 2,860 and 1,206 hectares, 
respectively. 

“This year, area under cultivation of this flow-
er in Kashan exceeds 1,550 hectares, some 
1,245 hectares of which are fertile while sap-
lings have been planted in some 270 hectares. 

“Over 90 percent of the area under cultivation 
of Mohammadi Rose in Isfahan province per-
tain to Kashan,” he said. 
Qamsari said the average harvest of Moham-
madi Rose in Kashan’s farms is four tons per 
hectare. 
“Last year, due to the frost, harvest of this 
flower declined to 2,400 kg per hectare, but 
this year the figure has once again hit four 
tons per hectare. Of course, the level of har-
vest of this flower in countries like Bulgaria 

is 10 to 12 tons per hectare. This is because of 
using modern machinery and suitable irriga-
tion system,” he said. 
Regarding the price for buying Mohammadi 
Rose from farmers, he said, “Last year, each 
kilogram of this flower was bought from farm-
ers at 18,500 rials. However, this year three 
prices have been set depending on the quality 
of flower. If farmers give the picked flowers to 
centers for making rosewater by 10 a.m., each 
kilogram will be bought at 25,200 rials and if 
they give the flowers by 1 p.m., each kilogram 
will be purchased at 23,100 rials. After 1 p.m., 
it is bought at 21,000 rials per kilo.” 
Since the market is competitive, the final 
price is actually determined by market supply 
and demand. 
However, Mohammadi Rose picked early in 
the morning is more suitable for making rose-
water. 

Rosewater and Essence 
Qamsari said rosewater is prepared through 
traditional and modern methods. 
There are 16 industrial units and 1,500 tradi-
tional units. Traditional units use utensil such 
as pots and pitchers. 

Since the capacity of making rosewater in 
Kashan is more than the amount of flowers 
produced in the area, Mohammadi Rose is 
brought to this region from other parts of the 
country, such as Meimand, Fars province. 

The official announced that the First National 
Festival of Mohammadi Rose will be held in 
Kashan in June. 
“The festival is aimed at familiarizing people 
with the method of producing Mohammadi 
Rose, honoring producers and marketing this 
product for export. Other objectives of the 
event include holding training workshops,” 
he said. 

He noted that at certain times, some 50,000 
people visit the ceremony for making rosewa-
ter in Kashan’s Fin Garden daily. 
“The initial motive of tourists is to watch the 
ceremony for making rosewater, but they 
also visit other historical and sightseeing ar-

eas. In cooperation with Kashan’s university 
and governorate, the traditional ceremony for 
making rosewater would become a big indus-
try at the regional and international levels,” 
he said. 
He added that the value-added of Mohammadi 
Rose essence is higher than that of rosewater. 
“Currently, many producers of Mohammadi 
Rose in the world, including Bulgaria and 
Turkey, produce Mohammadi Rose essence 
in addition to producing the flower. Major 
producers of perfume in the world such as 
France and Germany seriously need Moham-
madi Rose essence and hence we are trying to 
process and produce high-quality essence,” he 
said. He emphasized that global centers have 
verified that the best type of Mohammadi 
Rose grows in Kashan. 
“Nevertheless, because of our traditional at-
titude, European countries pocket the most 
profit by producing essence of this flower. Our 
plan is to upgrade the quality of essence and 
utilize modern machinery in order to expand 
production. We are also planning to ensure 
that after harvest, there would be no need to 
store the flowers and they could directly be 
sent to production centers,” he said.

Kashan a Rose Hub
By Sadeq Dehqan 






