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جهت اطالع از آخرين مبادالت انجام شده ارز لطفا به وب سايت ما به آدرس
 www.ali-pakpour.com مراجعه و يا با تلفن هاى فوق تماس بگيريد

سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقًا مطابق با نظريه تعادل بازار بود . بانك مركزي نمي توانست 
به جنگ بازار برود به همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي دالر دو نرخي در بازار پايان داد. 

در پي اين اقدام دولت، قيمت فروش هر دالر آزاد هم اكنون توسط صرافي ها و دالالن از 1188 تومان روز 
سه شنبه به مرز 1215 تومان رسيده است 

دالر كامال آگاهانه گران شد! بانك مركزي در حالي روز چهارشنبه گذشته بر دخالت مستقيم بر افزايش 
نرخ دالر تاكيد كرد كه چندي پيش يعني 26 ارديبهشت ماه رئيس جمهور در گفت و گويي تلويزيوني بر 
مديريت نرخ ارز از سوي بانك مركزي و ثابت نگه داشتن نرخ دالر براي چندمين بار در طول گفته هاي 

رسانه اي خود تاكيد كرد . 
دالر كه پيش از اين در بازار آزاد و رسمي حدود 130 تومان اختالف داشت ، چهارشنبه تنها با اختالف 

14 تومان در بازار مبادله شد. 

پيش تر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي تاكيد كرده بود كه اين بانك به سرعت نرخ ارز در بازار را 
تك نرخي مي كند . از اين پيشنهاد چند ماه مي گذرد اما طبق گفته مقامات بانك مركزي باالخره اين بانك 
تصميم خود را گرفت تا با افزايش قيمت دالر رسمي به هدف يكسان سازي نرخ ارز در بازار دست يابد. 
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FOREIGN EXCHANGE ESTABLISHED IN 1953
Tel: 02088 688 788 / 079 79 61 61 61
Fax: 0208 866 73 73 / Fax: 0208 866 55 17
Email: ali.pakpour@yahoo.com - www.ali-pakpour.com

ISSN 2042-213X

ويديوى جديد ريحانا باعث اعتراض پدر و مادرها شد



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.
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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين

اين روزها بازار داغ اجراى برنامه هاى فرهنگى و هنرى براى ايرانيان لندن در حال 
در  و  شهر  كنار  و  گوشه  در  را  گوناگونى  هاى  آگهى  و  تبليغات  است.  گرفتن  رونق 
صفحات نشريات و يا در سوپر ماركت هاى ايرانى به وفور شاهديم. از ابتداى ماه مى 

تا كنون برنامه هاى متعددى براى ايرانيان به اجرا درآمده است.

 از آن جمله مى توان به برگزارى كنسرتى با رهبرى استاد فرنوش بهزاد و آواز خوانى 
نويد و ميرا نام برد و يا كنسرت بزرگ هماى و مستان در لندن با عنوان اپراى عشق، 
ميزگردهاى  و  ها  نشست  بود.  همراه  مخاطبان  پرشور  استقبال  با  كه  آدمى  و  عقل 
گوناگون تا برگزارى برخى تئاترها در لندن همه و همه نشانه پويايى جامعه ايرانى 
در اين كشور است. اين روند همچنان ادامه دارد و در روزهاى آتى كنسرت هاى ديگرى 
از جمله تنبورنوازان روح افزا، كنسرت پرنيان نور و بسيارى ديگر كه اكنون به ياد 
نداريم را در پيش رو خواهيم داشت. نمايش فيلم هاى ايرانى نيز در برخى از سينماهاى 
لندن، شروع شده است. خبر ساخت و ساز برخى مجموعه هاى تلويزيونى در لندن نيز 

به گوش مى رسد.
 

همه اينها سبب دلگرمى و شادى ما مى شوند چرا كه بسيار شفاف شاهد برپايى و شكل 
گيرى برنامه ها و البته استقبال از آنها توسط پارسى زبانان و غير ايرانيان نيز مى 
باشيم. اميد است كه سطح محتوايى و كيفى برنامه ها نيز در خور مردمان جامعه ما 
باشد. هفته نامه پرشين از كليه ى برنامه گذاران و يا مسووالن مربوطه تقاضا دارد 
كه اطالعات تكميلى برنامه هاى خود را شامل زمان و مكان و ... را به اطالع ما برسانند 
از  مخاطبان  آگاهى  جهت  را  نقشى  بتوانيم  نامه،  هفته  در  اخبار  اين  درج  با  نيز  ما  تا 

برگزارى اين برنامه ها و مراسم ايفا نمائيم. پيشاپيش از همكارى شما سپاسگزاريم.

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.
Printed by: Web Print UK

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. 

www.facebook.com/persianweekly

www.twitter.com/persianweekly

هفته نامه پرشين
پرتيراژترين نشريه چاپى و آنالين در انگلستان

و بهترين وسيله  جهت درج پيامهاى بازرگانى شما

02071935592- 07811000455  
Suite 2, 1st Floor, Barkat House
116-118 Finchley Road London NW3 5TH
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گفتگو با مدير مسوول و سردبير هفته نامه پرشين 
در لندن بمناسبت انتشار دويستمين شماره

عدم نقد پذيرى 
از مشكالت 
اساسى ما 
ايرانيان است

گفتگو: امير ارسالن يكتامنش

نشريه  هرهفته  كه  است  سالى  چند 
بر  را  پرشين»  نامه  «هفته  نام  به  اى 
پيشخوان فروشگاه ها و يا سوپرماركت 
اى  نشريه  بينيم.  مى  لندن،  ايرانى  هاى 
را  هنرى  و  فرهنگى  هاى  فعاليت  كه 
اساس كار خود قرار داده است و تالش 
و  سازى  حاشيه  از  پرهيز  با  تا  داشته 
ببندهاى  و  بگير  از  دور  به  سازى  جو 
گوشه  اين  در  مطبوعات،  در  رايج 
ايرانى  جامعه  ميان  ارتباطى  پلى  دنيا، 
انتشار  مناسبت  به  باشد.  مشاغل  و 
گفتگويى  پرشين،  شماره  دويستمين 
و  سردبير  با  نشريه  عملكرد  پيرامون 
نجفى  عباس  داشتيم.  آن  مسوول  مدير 
فرهنگى  فعاليتهاى  (عارف)  زرافشان 
در  سالگى   15 سن  از  را  خود  هنرى 
زمينه هاى تئاتر، خوشنويسى، عكاسى 
تحصيالت  و  كرد  آغاز  خبرنگارى  و 
مركز  در  فيلمبردارى  رشته  در  را  خود 
او  رساند.  پايان  به  فيلمسازى  آموزش 
در كنار ده ها فيلم كوتاه 16 ميليمترى  
سينماگران  انجمن  در  كه  ويديويى  و 
كرد؛  فيلمبردارى  سوره  بنياد  و  جوان 
به  بلوف   چون  هايى  فيلم  با   همكارى 
يكبار  و  خاچيكيان  مرحوم  كارگردانى 
الوند  آقاى  كارگردانى  به  هميشه  براى 
از  پس  وى  دارد.  خود  كارنامه  در 
 college  west مهاجرت به انگلستان در
 Digital Imaging اصول   minister
اكنون  هم  و  گرفت  فرا  را    System
عضو انجمن  روزنامه نگاران(NUJ) در 
بريتانياست. در ادامه گفتگوى دوستانه 

با او را مى خوانيد. 

نامه  هفته  انتشار  به  تصميم  كه  شد  چطور   -
پرشين گرفتيد؟

هنر  و  فرهنگ  به  كه  اى  عالقه  دليل  به  نخست 
جمله  از  هنرى،  و  فرهنگى  كارهاى  دارم.  كشورم 
و  مشغولم  آن  به  سالهاست  كه  است  فعاليتى 
هم  اجتماعى  فرهنگى  نشريه  يك  جاى  همچنين 
ميان ايرانيان انگلستان خالى بود كه بتواند رسانه 

اى ارتباطى ميان پارسى زبانان باشد.

انگلستان،  ايرانيان  ميان  در  را  پرشين  جايگاه 
چگونه ارزيابى مى كنيد؟ 

طريق  از  را  مساله  اين  كرديم  سعى  هموراه  ما  
و  كنيم  ارزيابى  نشريه  داخل  هاى  نظرسنجى 
حدودى  تا  شماره   200 اين  طى  در  خوشبختانه 

توانستيم خواسته هاى خوانندگان را جلب كنيم . 

در  شده  منتشر  مطالب  عموم  رسد  مى  نظر  به 
 Copy) لندن،  نشريات  ساير  يا  و   شما  نشريه 

Paste &) باشد؟

 اين حرف كامال منطقى و درست است اما نحوه 
به  توجه  با  است.  مهم  خوانندگان  به  مطالب  ارائه 
دريافت  لحاظ  به  كه  هايى  محدوديت  و  مشكالت 
مطالب  فقط  توانيم  نمى  داريم  گزارشات  و  اخبار 
مشاوران   راهنمايى  با  اما  باشيم.  داشته  توليدى 
و دوستان به اين نتيجه رسيده ايم كه بهتر است 
از اخبار و مطالبى كه طى هر هفته در سطح بين 
مهمترى  خبرى  ارزش  داراى  و  داده  رخ  المللى 
ميباشد استفاده كنيم وبا استفاده از صفحه بندى 
مطالب  كيفيت  به  عكس  درست  انتخاب  و  مناسب 
متفاوت  كار  اى  گونه  به  تا  نكنيم  وارد  اى  لطمه 
و  نويسنده  نام  نيز  خبرها  درج  در  شود.  ديده  تر 
ضايع  كسى  حق  تا  كنيم  مى  ذكر  را  خبر  منبع  يا 

نشود.

-در مدت چند سال انتشار نشريه با چه مسائل 
و مشكالتى روبرو بوده ايد و يا هستيد؟ 

مطبوعات  مشكالت  اصلى  ى  پايه  مالى،  «مسائل 

است. ما تا كنون با درآمد حاصل از تبليغات سرپا 
بوده ايم، اگر جز اين هم باشد محكوم به شكستيم. 

خريد  براى  هموطنان  كشور  اين  در  كه  دانيد  مى 

نشريات  حتى  پردازند.  نمى  زيادى  پول  روزنامه 
فروشى را هم  جز عده اى خاص، كسى نمى خرد.»

همين  شما  راه  سر  مشكل  بزرگترين  -پس 
مشكالت مالى هست؟

ديگر  مساله  آن  بر  عالوه  است.  طور  اين  «قطعا   
ارتباط محدود با مخاطبان است. يك رسانه ارتباط 
خود  مخاطبان  با  سويه  دو  ارتباطى  بايد  جمعى 
نمى  تماس  ما  با  وفور  به  مخاطبان  باشد.  داشته 
گيرند و ما را مورد نقد و انتقاد قرار نمى دهند. ما 
نيازمنديم كه مورد ارزيابى و نقد خوانندگان خود 
از  توانيم  مى  كه  است  شكل  اين  به  و  گيريم  قرار 
تاثير كار خود در جامعه ايرانى آگاه شويم. همين 
كيفيت  بهبود  سبب  كه  هاست  پيشنهاد  و  انتقادها 

كار مى شود.»

-چرا اقدام به تكفروشى نشريه نمى كنيد؟
به دو دليل تا كنون از انجام اين كار پرهيز كرده 

بخشى  نشريه،  شدن  تكفروشى  با  اينكه  يكى  ايم؛ 
از آگهى هاى خود را از دست مى دهيم. چون از 
مخاطبان  فروشى  نشريات  دهندگان؛  آگهى  نظر 
در  كه  نشرياتى  ساير  اينكه  ديگر  دارند.  كمترى 
مى  منتشر  كشور  اين  در  مختلفى  هاى  دوره 
شدند پس از فروشى شدن، با گذشت مدت زمانى 
تعطيل شدند. چون به تجربه ديديم هر نشريه اى 
كه عالمت پوند روى آن آمد، بسته شد. از طرفى 
مردم در اين كشور عادت كرده اند، هر روز صبح 
و عصر كه به محل كار مى روند روزنامه رايگان 
دريافت كنند همچنين تمام مليت هاى مختلف اينجا 
نشريه رايگان دارند. خوب ما چطور مى توانستيم 

روزنامه را بفروشيم؟
 اما در تالش هستيم كه به زودى در برخى شهرها 
به جز لندن، اقدام به فروش آزمايشى اين نشريه 
نمائيم و همينطور نمايندگى توزيع و فروش نشريه 
در برخى كشورها همچون سوئد، آلمان، فرانسه، 

امريكا و كانادا داشته باشيم. 

-به نظر شما همينجا هم كسى كه بخواهد مطلب 
هاى  روزنامه  نزديك  اصال  بخواند  ارزشمندى 

هاى  روزنامه  كنيد  نمى  فكر  رود.  نمى  رايگان 
را  مخاطبشان  شايد  اند  شده  بسته  كه  فروشى 

درست نشناخته اند؟
كرديد.  اشاره  مهمى  بسيار  نكته  به  شما  دقيقا    
مخاطب شناسى و شيوه هاى خطاب كردن در يك 
در  متأسفانه  اما  است.  مهم  بسيار  جمعى   رسانه 
موضوعى  پراكندگى  اينجا،  ايرانى  جمعيت  اندك 
مخاطب  به حدى است كه ما نمى توانم يك نشريه 
تخصصى براى تعداد انگشت شمارى از يك قشر 
كرديم  سعى  كه  است  اين  باشم.  داشته  خاص 
نشريه اى داشته باشيم كه هر كس از هر قشرى، 

مطلبى براى خواندن در آن پيدا كند. 

را  خود  ى  گذشته  فعاليت  سال  چند  عملكرد   -
چطور ارزيابى مى كنيد؟ 

ابتدا  بهتر ات كه عملكرد ما را از خوانندگان  ما 
جويا شويد اما در مجموع فكر مى كنم نشريه تا 
اول  ماه  شش  در  ما  است؛  بوده  موفق  حدودى 
و  كرديم  آزمايش  را  مختلفى  مسيرهاى  تاسيس، 
مورد مطالعه قرار داديم تا دريافتيم به چه سمت 
را  خود  مخاطبان  اينكه  تا  رويم؛  پيش  مسيرى  و 
نشريه  آرايى  صفحه  و  مطالب  كيفيت  كرديم.  پيدا 
داريم.  گوناگونى  توليدى  مطالب  است.  شده  بهتر 
تماسهاى مختلفى با دفتر نشريه گرفته مى شود و 
بازتاب هاى بهترى از مردم داريم اما هنوز انتظار 
يك  پرشين  داريم.  مخاطبان  از  بيشترى  همكارى 
هيچ عنوان سياسى  به  و  نشريه ى فرهنگى است 
مورد  بنابراين مى توانيم  بود.  نخواهيم  نيستيم و 

حمايت بيشترى قرار بگيريم  

-شايد چون سياسى نيستيد كمتر مورد حمايت 
قرار مى گيريد؟ 

زيادى  تلفنهاى  كرديد.  اشاره  را  جالبى  نكته   »
سياسى   كار  وارد  خواهند  مى  ما  از  كه  شود  مى 
مى  سياسى  دانش  سياسى،  فعاليت  اما  شويم. 
خواهد و اگر قرار است  كسى كه اين كار را انجام 
اشراف  سياسى  جزئيات  و  مسايل   به  بايد  دهد 
بين  سياسى  فعاليت  متاسفانه  باشد.  داشته  كامل 
است.  شده  تعبير  نادرستى  مفهوم  به  ايرانيها  ما 
تلقى  سياسى  اى  گونه  به  تواند  مى  هم  ما  نشريه 
و  دانش  به  را  صفحاتى  ما  كه  جهت  اين  از  شود 
انديشه سياسى اختصاص داده ايم. اما براى اينكه 
استقالل حرفه اى خود را حفظ كنيم؛ موضع گيرى 

سياسى نداريم »
مى  زندگى  كشورى  در  كه  باشيد  داشته  نظر  در 
كنيم كه در آن پراكندگى افكار سياسى وجود دارد. 
گروه هاى سياسى زيادى در اينجا فعاليت مى كنند 
و ما نمى توانيم تنها به يكى از آنها بپردازيم. سعى 
دارد  وجود  كه  هايى  حساسيت  دليل  به  ايم  كرده 
نشويم.  سياسى  نظرهاى  اظهار  و  ها  حرف  وارد 
به  موضوعى  لحاظ  از  مقاطع،  بيشتر  در  اما 
خبرهاى سياسى پرداخته ايم و آنها را در نشريه، 
اين  در  جانبدارى  اينكه،  بدون  اما  ايم  نموده  درج 

زمينه كرده باشيم.  

كسانى  چه  شما  نشريه  اصلى  مخاطبان   -
هستند؟

شناسى  مخاطب  بحث  رسانه  كلى  مباحث  از  يكى 
جنبه  از  را  مخاطبان  امروزى  ى  جامعه  در  است. 
تحصيالت  جنسيت،  سن،  همچون  گوناگونى  هاى 
ايم  كرده  سعى  ما  كه  كنند  مى  بندى  دسته   ... و 
حد وسط را بگيريم و بخش هاى گوناگونى را در 

نشريه براى هر قشرى داشته باشيم.

- چرا با وجود چندين سال از انتشار نشريه در 
لندن، هنوز پارسى زبانانى هستند كه از وجود 

هفته نامه پرشين بى اطالع هستند؟
اين به دليل پراكندگى مخاطبان و ايرانيان در نقاط 
مختلف اين شهر است. ما محدوديت در شناسايى 
در  نشريه  بنابراين  داريم.  ايرانيان  سكونت  محل 
ايرانيانى  دانيم  مى  ما  كه  شود  مى  توزيع  نقاطى 
افرادى  هم  گاهى  كنند.  مى  زندگى  مناطق  آن  در 
دارند  نشريه  به  كه  اى  عالقه  دليل  به  كه  هستند 
از ما خواسته اند كه نشريه را در مركزى تحويل 
ديگر  مناطق  در  را  آن  خودشان  سپس  و  بگيرند 
توزيع مى كنند. همانند مدرسه اوستا كه از همينجا 

 

د 

گفتگو

نشريه  هر  ديديم  تجربه  به   
آن  روى  پوند  عالمت  كه  اى 
مردم  طرفى  از  شد.  بسته  آمد، 
كرده  عادت  كشور  اين  در 
عصر  و  صبح  روز  هر  اند، 
ضمنا  بگيرند؛  رايگان  روزنامه 
اينجا  مختلف  هاى  مليت  تمام 
ما  خوب  دارند.  رايگان  نشريه 
روزنامه  توانستيم  مى  چطور 

را فروشى كنيم؟
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نمايش عكس هاي 
«همسران باد» در بولونيا 

اهداي مدال و ديپلم افتخار آكادمي هنرهاي زيباي ايتاليا به كريمي صارمي 
صارمي،  كريمي  عليرضا  به  ايتاليا،  زيباي  هنرهاي  آكادمي  افتخار  ديپلم  و  مدال 
عكاس ايراني اهدا شد. آكادمي هنرهاي زيباي بولونيا به عنوان يكي از معتبرترين 

آكادمي هاي هنرهاي زيباي ايتاليا در سال 1711 ميالدي تاسيس شد. 
رياست اين آكادمي امسال و در سالگرد سيصدمين سال تاسيس آن از «عليرضا 
كريمي صارمي» دعوت كرد تا مجموعه عكس هاي «همسران باد» را به نمايش بگذارد. 
با مديريت و هماهنگي سامينا سيد مقدمات اين حضور فراهم و اين نمايشگاه از هفتم 

تا 20 خرداد ماه سال جاري به نمايش گذاشته شد. 
مجموعه  از  متر  يك  در  متر  يك  بزرگ  اندازه  در  سفيد  و  سياه  عكس  قطعه   20
«همسران باد» كه با نگاهي كامًال هنري به سفالگران روستاي كلپوركان در استان 
سيستان و بلوچستان گرفته شده، در گالري تاريخي اين آكادمي كه ساختماني با 

قدمت بيش از چهارصدساله است به نمايش گذاشته شد. 
در مراسم افتتاح اين نمايشگاه نيز آدريانو بچيليري، رياست آكادمي پس از تقدير و 
صحبت درباره نوع نگاه عكاس در اين مجموعه،مدال و ديپلم افتخار آكادمي هنرهاي 
زيبا بولونيا را در سيصدمين سالگرد تاسيس آن به خاطر نگاهي كامًال هنرمندانه در 

عكاسي به عليرضا كريمي صارمي اهدا كرد. 
در اين مراسم همچنين، عليرضا كريمي صارمي درباره تاريخچه عكاسي و ورود 
آن به ايران تنها پس از 5 سال از ابداع آن در اروپا يعني در سال 1844 و تدريس 
عكاسي در دارالفنون و دو عكاس ايتاليايي يعني لوئيچي مونتابونه و لوئيچي پشه كه 

در حدود سالهاي 1861 و 1862 به ايران آمده بودند، سخنراني كرد. 
در طول برگزاري نمايشگاه ضمن برگزاري كارگاههاي آموزشي از سوي اين هنرمند 
 Walter Guadagnin ايراني و استاد دانشگاه در روز دوشنبه 9 خرداد ماه آقاي
بررسي  و  نقد  به  ايتاليا  عكاسي  و  عكس  حوزه  معروف  نويسندگان  و  منتقدين  از 

عكسهاي نمايشگاه و آخرين تأليف خود در حوزه عكاسي پرداخت. 

اين نمايشگاه تا 20 خرداد ماه سال جاري در گالري آكادمي هنرهاي زيبا بولونيا 
ايتاليا برپا خواهد بود. 

دانشگاه  از  عكاسي  رشته  التحصيل  فارغ  و   1342 متولد  صارمي  كريمي  عليرضا 
مدير  و  بنيانگذار  طراح،  او  است.  ليسانس)  (فوق  آمريكا  كاليفرنيا  در  زيبا  هنرهاي 
رسانده  ثبت  به  خود  كارنامه  در  بسياري  فعاليت هاي  كه  است  ايران  عكس  آژانس 

است. 
مديريت  سال  يازده  دانشگاه،  خبر،مدرس  دانشكده  خبري  عكاسي  گروه  مدير 
جشنواره هاي سينماي جوان، دبير جشنواره هاي مختلف عكس، مدير هنري نمايشگاه 

جمهوري اسالمي ايران در 53 بي نيال جهاني ونيز و... از ديگر فعاليت هاي اوست. 
كشورهاي  در  خود  عكاسي  آثار  از  انفرادي  نمايشگاه  برگزاري  صارمي  همچنين 
بخش  در  ايراني  برگزيده  عكاس  عنوان  و  سوريه  فرانسه،  روسيه،  چين،  بالروس، 
خصوص  در  مقاالتي  مولف  او  دارد.  خود  كارنامه  در  را  جهاني  مسابقه  فرهنگ 
عكاسي و چاپ در نشريات مختلف و مولف كتاب عكس كلپوركان و همسران باد 

است. 

كنسرت شبى با موالنا 
با اجراى گروه تنبور 
نوازان روح افزا

در لندن 
تنبور  گروه  جون،   19 يكشنبه  عصر 
نوازان روح افزا، كنسرتى را با نام شبى 
با موالنا در لوگان هال لندن اجرا خواهند 
نمود. اين گروه از استان اصفهان ايران، 
لندن  به  برنامه،  اين  برگزارى  براى 
فعاليت هاى  جمله  از  اند.  شده  دعوت 
مهم روح افزا مى توان از سرى اجراهاى 
نام  تنبور"  و  "شمس  عرفانى  موسيقى 
كنون  تا  ميالدى   2009 سال  از  كه  برد 
در كشورهاى مختلف از جمله در قونيه، 
موفقيت  دنبال  به  است.  شده  برگزار 
سرى  از  فراوان  استقبال  و  چشمگير 
همكارى  با  افزا   روح  تنبور"،  و  "شمس 
چند موسسه فرهنگى  و هنرى از ابتداى 
برگزارى  به  اقدام  ميالدى  سال 2011   
موسيقى   اجراهاى  از  جديدى  سرى 
در  تولد"  تا  "مرگ  عنوان  تحت  عرفانى، 
مسير  است.  نموده  مختلف  كشورهاى 
در  "اوشو"  معبد  در  اجرا  با  برنامه  اين 
اجرا  از  پس  و  شده  آغاز  نپال  كاتماندو 

در چند كشور منطقه خاور ميانه، با تور 
تركيب  در  كرد.  خواهد  پيدا  ادامه  اروپا 
به  دف   و  نى    و  تنبور  از  نيز  ساز ها 
ترين  باستانى  و  ترين  شاخص  عنوان 
سازهاى آيينى و عرفانى ايرانى به همراه 
سازهاى كوبه اى ديگرى از مناطق ايران، 
هند، آفريقا و آمريكاى التين استفاده مى 

شود.
.عالقمندان جهت تهيه بليط مى توانند به 
سوپرهاى ايرانى در لندن مراجعه نمايند. 

www.RoohafzaEnsemble.com

برگزارى كنسرت 
پرنيان نور در لندن 

  Arts Depot اين كنسرت 1 جوالى در
هفت  ساعت  از  و  لندن  شمال  در  واقع 
نغمه  شد.  خواهد  آغاز  عصر  نيم  و 
 (Light of Music Concert)نور ى 
دانان  موسيقى  كه  است  پا  نو  گروهى 
توانا را گرد هم آورده است تا به يارى 
هم به اين هنر زيبا بپردازند. نغمه ى نور 
نوازنده   حقيقى  اردشير  سرپرستى  به 
كنسرت،  اين  شود.  مى  هدايت  دف 
آميزشى نوين از موسيقى مقامى، سنتى 
نوازندگى  با  كه  است  ايران  عرفانى  و 

هجده هنرمند به اجرا درخواهد آمد. 

رفتار عجيب هواپيمايى ايران 
اير با مسافران در لندن

تهران   با خبر شديم كه پرواز ايران اير (IR 710)  لندن – 
سه  5عصر  ساعت  هيترو؛  از 
تاخيرى  از  پس  مى،    31 شنبه 
نيم ساعته، دقايقى پيش از پرواز 
به مسافران خود اعالم مى دارد 
كه اين پرواز ابتدا به پاريس مى 
رود تا تعدادى مسافر را در آنجا 
فرودگاه  به  مجددا  و  كند  سوار 
كنت انگليس، براى سوخت گيرى 
عازم  سپس  و  گشت  خواهد  باز 

تهران مى شود.
با شنيدن اين موضوع، عده اى از مسافران اعتراض مى كنند 
چرا كه با چنين تاخيرى، پروازهاى بعدى خود به شهرهاى 
مختلف را در ايران از دست خواهند داد. اما اعتراض آنها، 
مواجه  پرواز  ى  خدمه  نادرست  برخورد  و  احترامى  بى  با 

مى شود و به مسافران گفته مى شود كه هر كس ناراحت 
است، مى تواند پيش از پرواز از هواپيما پياده شود و در 

غير اينصورت بايد ساكت باشند.
هواپيما به پاريس مى رسد و تعداد زيادى مسافر را در آنجا 
سوار مى كند. مسافران پاريس مى گويند كه ساعت هاست 
كه در فرودگاه معطل هستند و به آنها 
داراى  هواپيما  كه  بود  شده  گفته 
پرواز  كادر  سپس  است.  فنى  نقص 
چون  كه  گويند  مى  مسافران  به 
بايد  نداريم  هواپيما  در  كافى  غذاى 
منتظر باشيد تا برايمان غذا بياورند. 
هم  را  زيادى  زمان  مدت  نتيجه  در 
پاريس  در  كالفه  و  خسته  مسافران 

معطل باقى مى مانند. 
باز  كنت  شهر  به  هواپيما  سرانجام 
مى گردد و پس از سوخت گيرى در ساعت 00:30 بامداد، 
راهى تهران مى شود و پرواز 6 ساعته لندن – تهران تبديل 
به پروازى طوالنى و 13 ساعته مى شود. هفته نامه پرشين 
آماده پاسخگويى و شنيدن نظرات مسووالن پرواز ايران اير 

در مورد اين مساله مى باشد.

از مسووالن اين مدرسه تشكر مى كنيم كه توزيع نشريه در 
جنوب غربى لندن را به عهده دارند. 

- با اين روند آينده نشريه را چطور مى بينيد؟ 
مشكالت  خاطر  به  زند،  مى  مالى  وضعيت  را  اول  «حرف 
چند  اين  در  را  قلم  صاحب  و  توانمند  افراد  بسيارى  مالى، 
سال از دست داديم و يا  نيروى زيادى را نتوانستيم جذب 

كنيم. همه چيز مستلزم يك پشتوانه ى مالى است.»
سايت  وب  طراحى  زمينه  در  من  خود  آنجائيكه   از  كل  در 
و طراحى گرافيك و امور مربوط به كامپيوتر هم تخصص 
و توانايى دارم؛ بخش عمده اى از هزينه هاى نشريه را از 
درآمد حاصل از اينگونه فعاليت هاى جانبى تامين مى كنم. 
در شرايطى كه از ميزان آگهى هاى ما كاسته مى شود به 
ناچار ما نيز براى جبران هزينه ها، مجبور به كاهش تعداد 
صفحات متن نشريه هستيم. اميدواريم به روزى نرسيم كه 
تنها دو صفحه، منتشر كنيم. ما از جامعه ايرانى توقع داريم 
كه ما را به صاحبان مشاغل معرفى نمايند تا موجب بقاى 

انتشار هفته نامه پرشين شوند.

- از ايرانى هاى سالكن انگلستان برايمان بگوييد. 
به  نسبت  متعددى  هاى  شماره  در  در  نظراتمان  هميشه  ما 
مورد  دو  به  اما  ايم  گفته  ايرانيان  هاى  فعاليت  و  ها  برنامه 
اشاره ميكنم كه ايرانى گريزى و عدم نقد پذيرى از مشكالت 

اساسى ما ايرانيان است 

گريزى  ايرانى  دليل  ايرانيها  به  شما  انتقادهاى  همين   -
نيست؟ 

نباشد  نقد  تا  باشيم  داشته  را  انتقادها  و  نقد  اين  بايد  ما 
ما  با  تماسى  ندرت  به  مردم  چند  بود.هر  نخواهد  پيشرفت 

دارند و انتقادى مى كنند.
وقتى شما به رستورانى مى رويد و سفارش غذا مى دهيد 
اگر اندكى از آن مطلوب نظرتان نباشد به صاحب رستوران 
اعتراض خواهيد كرد. خب يك نشريه هم چنين است. آنچه 
ما در اختيار مخاطبان قرار مى دهيم، انتظار داريم كه اگر 

باب طبع شان نبود؛ انتقاد خود را به ما وارد سازند.

- شما كه گله داريد كسى به نشريه تان انتقاد نمى كند 
خودتان چقدر به ديگران را انتقاد مى كنيد؟

با توجه به عدم ظرفيت نقد پذيرى ايرانيان ما سعى كرديم 
پرشين را حتى المقدور وارد انتقاد نكنيم. چون اين مسئله 
هنوز جا نيفتاده؛ ما اگر نقد كنيم خيلى ها از ما ناراحت مى 
شوند ما مى توانيم انتقاد كنيم و ديگران را به چالش بكشيم 
ولى هنوز اين كار را نكرده برايمان مشكل بوجود آورده اند 

چه برسد به اينكه انتقاد هم بكنيم 

_ چه مشكلى؟ آيا تهديد شده ايد؟ به چه علت؟
تماس  طريق  از  ايم.  شده  تهديد  گوناگون  هاى  شكل  به  ما 
هاى تلفنى، ايميل هاى ارسالى، مورد توهين و فحاشى قرار 
گرفته ايم تنها به اين دليل كه از برخى برنامه هاى فرهنگى 
– هنرى كه در لندن برگزار شده بود، انتقاد كرديم. نقد به 
ما  كه  همانگونه  و  كارهاست  ضعف  دادن  نشان  ى  منزله 
راه  از  يكى  نيز  كردن  نقد  كنند؛  نقد  را  ما  كه  داريم  دوست 

هاى پيشرفت است. 

- در ايران قانون مطبوعات و نظارتهايى كه وجود دارد 
محدوديتهاى زيادى ايجاد مى كند. اينجا چنان محدوديت 
هايى نيست و شما مى توانيد هر چه بخواهيد چاپ كنيد 
داريد.  مطلب  يك  چاپ  براى  زيادى  اجتنابهاى  عمال  ولى 

اين حساسيتها به چه دليل است؟ 
كنيم.  مى  فرهنگى  فعاليت  كه  است  اين  شعارمان  ما   »
مى  انسانى  و  اخالقى  موازين  بر  را  خودمان  حصارهاى 
ساختيم  خودمان  كه  چارچوبى  در  مجبوريم  پس  سازيم. 

پيش برويم.  

- اما شما كمتر به پوشش فعاليت هاى فرهنگى برخى از 
افراد مطرح ساكن لندن در نشريه مى پردازيد؟

لندن  در  هنرى  و  فرهنگى  هاى  فعاليت  كه  هستند  افرادى 
انجام مى دهند اما به دليل اينكه نگرشى سياسى دارند؛ ما 
نمى توانيم درباره ى عملكرد و فعاليت هاى آنها، چندان كه 
مى  روبرو  هايى  محدوديت  با  چون  بزنيم  قلم  بايست،  مى 
شويم. به عنوان مثال چندين ماه پيش، گزارشى بى طرفانه 
در باره يكى از برنامه هاى  آقاى هادى خرسندى داشتيم 
پرشين،  سايت  وب  روى  بر  شماره  آن  درج  از  پس  كه 
نيز  امروز  تا  و  شد  فيلتر  ايران  در  ما  سايت  وب  متاسفانه 
مخاطبان ما كه از طريق وب سايت و لينك اينترنتى با ما در 
ارتباط بودند، ديگر قادر نيستند كه نشريه را از روى سايت 

مطالعه كنند.

بسيار درباره شما شنيده شده كه وابستگى هاى   -
به دولت ايران داريد؛ در اين مورد چه نظرى داريد؟

انجمن  هاى  كالس  به  مربوط  آگهى  كه  زمانى  از  متاسفانه 
خوشنويسان لندن كه توسط رايزنى فرهنگى ايران در لندن، 
برگزار مى شود را در هفته نامه پرشين، درج نموديم؛ مورد 
افراد  برخى  جانب  از  ها  حديث  و  حرف  و  حمالت  اينگونه 
همين    از  عالى  دوره  التحصيل  فارغ  خود  من  گرفتيم.  قرار 
بسيار  خطاطى  به  و  هستم  خوشنويسان  انجمن  شعبه  
تا  نمودم  آگهى  اين  درج  به  اقدام  دليل  همين  به  عالقمندم 
عالقمندان به خطاطى از آن آگاه شوند. اما اين اقدام سبب 

شد كه مورد قضاوت و بدگويى بسيارى قرار بگيريم. 

-حرف آخر؟ 
« حرف آخر. هميشه حرفهايى هست براى گفتن...(سكوت) 
فقط تشكر. از تك تك افرادى كه براى اين مجموعه زحمت 
كشيدند؛ اسم بردنشان زمان طوالنى مى برد ولى واقعًا اين 
روزنامه به همه آنها مديون است. از آقاى كيمياچى تشكر 
مى كنم به خاطر قلم ارزشمندشان و دكتر آرا كه تلفنهايشان 
براى ما قوت قلب بوده؛ دكتر عالء امير شاهى كه همواره 
رهنمودهايشان روشنى بخش راه ما بوده. اين بزرگواران 
به جد در حق ما بزرگوارى كرده اند. از خوانندگان تشكر 
مى كنم كه با برداشتن و خواندن اين روزنامه، ما را دلگرم 
منعكس  ما  به  را  نظراتشان  كه  آنهايى  خصوصًا  كنند  مى 
مى كنند. از همه سوپر ماركتها، شركتها كه در روزنامه ما 
مى  تشكر  كردند  همكارى  نشريه  توزيع  در  يا  دادند  آگهى 
كنم. آنها نه فقط به ما بلكه به فرهنگ جامعه و كشورشان 

كمك كرده اند.
در مجموع فكر مى كنم موفق بوده ايم ولى اين روزنامه اگر 
نكند،  سقوط  امروز  نشود،  حمايت  و  برود  پيش  همينطور 
خواهد  شكست  به  محكوم  ديگر  زمان  هر  يا  سال  دو  يكى 

بود.
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قذافي: در طرابلس 
خواهم ماند تا بميرم!

التماس ديكتاتور ليبي از هواداران خود براي مقابله با مردم
ديكتاتورليبي گويا دوست دارد به سرانجام همتاي يمني خود مبتال شود و با تني 
دارد،  ادامه  طرابلس  به  ناتو  حمالت  وجوداينكه  با  كند.  ترك  را  كشورش  مجروح 
به  و  شوند  سرازير  العزيزيه  باب  مجتمع  به  خواست  هوادارانش  از  قذافي  معمر 

وظيفه خود در قبال تاريخ عمل كنند! 
باب  به  ناتو  حمالت  جديدترين  از  وپس  ديروز  ليبي  ديكتاتور  مهر،  گزارش  به 
پخش  را  سخنانش  از  بخشهايي  عربي  شبكه هاي  كه  صوتي  نواري  در  العزيزيه 

باندهاي  عنوان  به  آنها  توصيف  و  انقالبيون  عليه  خود  اتهامات  تكرار  با  كردند، 
مسلح مدعي شد: 

وجود  از  را  كشور  تا  خاست  خواهند  پا  به  ليبي  آزادي  براي  ليبيايي  هزار   250
باندهاي مسلح پاكسازي كنند. قذافي كه گفته مي شود از ترس حمالت ناتو مرتب در 
حال تغيير مكان است، اظهار داشت: اي مردم ليبي به پا خيزيد و ليبي را آزاد كنيد. 

ديكتاتور ليبي مدعي شد: من از مرگ نمي ترسم، ما قوي تر از موشكها و سالحهاي 
شما هستيم، ما تصميم گرفته ايم به وظيفه خود در قبال تاريخ ، اجدادمان و نوه 
هايمان عمل كنيم. وي با اشاره به حمالت هوايي ناتو به طرابلس گفت: ما از مرگ 
استقبال مي كنيم، در طرابلس خواهم ماند تا يا بميرم يا زنده بمانم.قذافي در ادامه 
اظهارات فريبنده خود اظهار داشت: اي ملت ليبي قوي باشيد و سرهاي خود را باال 
هم  در  را  ليبي  مردم  اراده  نمي توانيد  گفت:  ناتو  به  خطاب  وي  نترسيد.  و  بگيريد 

بشكنيد، ما با دشمنان خود خواهيم جنگيد. 

وي با شعار معروف خودش «به پيش، به پيش رويد» مدعي شد: جوانان ليبي با 
سينه هاي سپر كرده براي حمايت از من به باب العزيزيه آمده اند. 

مركل: قذافي بايد برود و مي رود 
باراك اوباما و آنگال مركل در كنفرانس خبري مشترك در كاخ سفيد، از توافقات 
مشترك خود درخصوص مسائل بين المللي سخن گفتند. رئيس جمهوري آمريكا كه 
ميزبان صدراعظم آلمان در كاخ سفيد بود، اظهار داشت كه آلمان يكي از نزديكترين 

متحدان آمريكاست. 

به نقل از رويترز، باراك اوباما اظهار داشت كه آلمان يكي از ستون هاي اجتناب 
ناپذير تحوالت جهاني و يكي از نزديكترين متحدان آمريكاست. 

باراك اوباما ضمن بي اهميت دانستن تنش هاي آمريكا و آلمان در خصوص عمليات 
ناتو در ليبي، افزود كه با اين حال انتظار دارد آلمان بعد از سقوط رژيم قذافي با 
پاسخ  اوباما  اظهارات  به  نيز  مركل  كند.  حمايت  كشور  اين  بازسازي  از  قوا  تمام 

مثبت داد. 
اوباما و مركل هر دو در كنفرانس خبري مشترك خود بر اين هدف مشترك تاكيد 
كردند كه معمر قذافي، ديكتاتور ليبي بايد از اين كشور برود. اوباما تصريح كرد 
با  اقتصادي  همكاري هاي  و  توسعه  خصوص  در  آلمان  كمك هاي  دارد  انتظار  كه 
كشورهاي شمال آفريقا افزايش يابد. وي در اين ارتباط گفت: اقدامات بسيار زيادي 
بعد از رفتن قذافي الزم است. مركل نيز اطمينان خاطر داد كه برلين با وجود وتوي 
وي  مي كند.  حمايت  كشور  اين  بازسازي  روند  از  ليبي،  عليه  ناتو  نظامي  عمليات 
همچنين گفت: قذافي بايد برود و مي رود. آلمان به وظايف و مسئوليت هاي خود بعد 

از تغيير دولت در ليبي آگاه است. 

مركل افزود: اين خواست و وظيفه مشترك ماست كه ماموريت  و عمليات ناتو در 
ليبي با موفقت به پايان برسد. دو طرف در كنفرانس خبري خود همچنين ادعا كردند 
كه از هرگونه تالش فلسطيني ها براي اينكه شوراي امنيت سازمان ملل، تشكيل يك 

كشور مستقل فلسطيني را به رسميت بشناسد جلوگيري كنند.

خطر اصلى ايران 
نيست آقايان

سميه غنوشى
گاردين 8 ژوئن / ترجمه: سارا معصومى

آنچه كه امروزه روز براى مصرى 
ها خطرى جدى به حساب مى آيد 
موج خيزش هاى عمومى و انقالب 

هاى متعدد در منطقه است. 
خاندان آل سعود هنوز متوجه اين حقيقت نشده اند كه ضربه 
استراتژيك به نفوذ منطقه اى آنها نه از جانب ايران است و نه 
از جانب بغدادى كه بسيارى رفيق شفيق اين روزهاى تهران 
اصلى  كه  است  قاهره  سوى  از  اصلى  خطر  بلكه  دانند،  مى 
حسنى  وداع   . است  عربستان  دوست  ترين  نزديك  و  ترين 

مبارك با قدرت تها و تنها به معناى از دست رفتن يك متحد 
قدرت  توازن  خوردن  هم  بر  منزله  به  بلكه  نبود  استراتژيك 
در منطقه و جهان عرب هم بود . اكنون ديگر اين منطقه را 
نمى توان به دو بخش اتحاد رياض - قاهره در برابر ائتالف 
تهران - دمشق طبقه بندى كرد. انقالب در هر دو سوى اين 
جبهه ها و ائتالف ها رخ داده است : هم در مصر و تونس 

ميانه رو و هم در ميان تندروها در دشق طرابلس .
از  نه  سعودى  عربستان  براى  چالش  ترين  اصلى  امروز 
جانب ايران و سوريه است و نه از سمت و سوى حزب اهللا 
لبنان . آنچه كه امروزه روز براى مصرى ها خطرى جدى به 
حساب مى آيد موج خيزش هاى عمومى و انقالب هاى متعدد 

در منطقه است. 
در  بحرين  در  شيعه  اكثريت  با  مقابله  براى  سعود  خاندان 
نيروى  خليفه،  آل  حاكميت  به  تسنن  اهل  اقليت  با  مواجهه 
نظامى به اين كشور اعزام كرد. زمانى كه انقالب يمن رخ داد 
عربستانى ها براى كمك كردن به على عبداهللا صالح ميليون 
ها دالر به صنعا تزريق كردند تا وى بتواند قبايل مد نظر خود 
تسليحات  ترين  مدرن  به  را  ارتش  البته  و  كند  خريدارى  را 
نظامى و اطالعاتى مجهز كند. درست است كه دولتمردان در 
رياض از دست على عبداهللا صالح به خاطر درگيرى با حوثى 
ها در سال 2009 دلخور هستند اما در جريان ناآرامى ها در 
صنعا در كنار وى ايستادند. با اين همه هرچه جريان انقالب 
جدى تر شد و قبايل هم يك به يك پشت سر صالح را خالى 
در  خود  مرد  گذاشتن  تنها  جز  نديد  اى  چاره  رياض  كردند 
صنعا . اين تغيير موضع هم ميوه فشار افكار عمومى نبود 
فارس  خليج  همكارى  شوراى  كالن  سياست  در  تغيير  بلكه 
بود كه اين رويه را پيش روى رياض قرار داد. با حمله به 
مقر رياست جمهورى على عبداهللا صالح و خارج شدن وى 
از كشور به بهانه مداوا ، اكنون رياض فضا را براى دخالت 
هاى بيشتر خود در اين كشور مهيا مى بيند و بى ميل نيست 

كه به عنوان قدرت برتر در صنعا عمل كند.
 رياض كه سالهاست براى دور نگاه داشتن دمشق از تهران 
قيام  نشستن  ثمر  به  تمايلى  اندك  روزها  اين  كند  مى  تالش 

هاى مردمى در سوريه ندارد و تالش مى كند خاندان اسد را 
از سقوط نجات دهد. ملك عبداهللا حتى در تماس تلفنى با بشار 
اسد رئيس جمهورى سوريه با وى در مواجهه با توطئه هايى 
كه كشورش را در برگرفته همدردى كرد.عربستان سعودى 
خود  و  داده  استراتژى  تغيير  سرعت  با  اخير  ماه  چند  در 
انقالب  كه  هم  كشورهايى  مجدد  گرفتن  آغوش  در  براى  را 
ديگر  در  معترضان  سركوب  با  همزمان  اند  كرده  تجربه  را 
كشورها مهيا كرده است . درست است كه رياض از مصر 
پس از حسنى مبارك واهمه دارد اما در اقدامى نمادين براى 
دالر  ميليارد  مبلغ 4  ارتش  هاى  ژنرال  دل  آوردن  دست  به 
عمومى  هاى  خيزش  تجربه  از  پس  هم  آن  كشور  اين  به  را 
ها  بحرينى  اختيار  در  هم  دالر  ميليارد   20 داد.  اختصاص 
قرار گرفت و البته اردن هم در اين ميان فراموش نشد و مبلغ 
400 ميليون دالر هم براى پادشاهى اين كشور فرستاده شد.
تهديد  بزرگترين  سلطنتى  هاى  خاندان  سقوط  رياض  براى 
است و بر همين اساس تمام تالش خود را به كار مى گيرد تا 
هزينه اين زيان را كم و كمتر كند. بر پايه همين بيم و ترس 
در  مراكش  و  اردن  عضويت  بحث  رياض  كه  بود  ناگهانى 
شوراى همكارى خليج فارس را مطرح كرد . اردن به دليل 
عرب  جهان  در  عمومى  هاى  خيزش  موج  از  شدن  مستثنى 
مى تواند الگوى مناسبى براى مفاخره خاندان سعود باشد. 
مراكش هم كه پيشنها عضويت آن در شوراى همكارى خليج 
فارس به دليل فاصله جغرافيايى كه با اين منطقه دارد موجب 
رياض  جديد  دوست  به  شد  بسيار  انتقادهاى  و  تمسخر 

هم  و  مراكش  .هم  است  شده  تعبير  مصر  فقدان  جبران  در 
اردن تجربه خاندان سلطنتى را در راس دارند و همين وجه 

مشترك با عربستان بسيارى از آنها را متقاعد كرده است .
 اقتصادهاى شكننده كه با بدهى و فساد همراه است براى 
خاندان سعود به نوعى امتياز به حساب مى آيد. هم در اردن 
و هم در مراكش جوانان به فكر الگوبردارى از كشورهايى 
را  خود  عزم  تمام  تنها  نه  عربستان  اند.  افتاده  مصر  نظير 
در  بلكه  گرفته  كار  به  كشورها  اين  در  حاكميت  حفظ  براى 
نجات آنها بقاى خود را هم مى بيند. دومينو به راه افتاده در 
جهان عرب از منظر خاندان سعود نبايد قدرت هاى سلطنتى 
در  هم  خاندان  اين  استراتژى  كشد.  خود  در  را  بيشترى 
مواجهه با موج انقالب ها و خيزش هاى عمومى عيان است : 
انقالب پديده اى جمهورى خواهانه است و نظام هاى سلطنتى 
اما  است  اصالحات  هدف  باشند.  مستثنى  قاعده  اين  از  بايد 
نه اصالحاتى كه قانون اساسى حكومت هاى سلطنتى را زير 

سوال برده باشد .
درست است كه خاندان سعود از سوى ايرانى ها احساس 
مصر  روى  بر  آنها  متمركز  نگاه  اكنون  اما  كنند  مى  خطر 
ها  امريكايى  براى  چيز  هيچ   . است  عربى  هاى  انقالب  و 
خطرناك تر از بازگشت قاهره به دهه هاى 50 و 60 و تكرار 
سناريوى مخالفت اين كشور با پادشاهى هاى امريكا دوست 
قرارداد  بازاحياى  مسير  در  رياض  نيست.  عرب  جهان  در 
اش  انقالبى  افسران  و  ناصر  كه  بحثى   . است  بغداد   1955
را رودرروى دولتمردان عربستان سعودى ، اردن ، خاندان 
پهلوى در ايران و حكومت سلطنتى در عراق قرار داد. تركيه 
بودند. اكنون  هم بخشى از اين ائتالف نانوشته  و پاكستان 
جايگاه بازيكنان تغيير كرده و البته ملى گرايى هم جاى خود 
را به اسالم گرايى داده اما قاعده بازى همان است كه بود. 
اصلى ترين اسلحه عربستان در اين روزها تنها و تنها يك 
منافع  با  داخلى  ترس  و  بيم  كه  نبردى  در  پول.  است:  چيز 
خارجى همراه شده است ، رياض همچنان نقش قديمى خود 
را به عنوان پيشتاز در جنگ سرد براى مقابله با تغيير حفظ 

كرده است . 
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بوفه 6.50 پوند از سه شنبه تا يكشنبه
 از 12:30 ظهر تا 16:30 عصر

فكر حمله به ايران 
احمقانه است

را  اسرائيل  آمريكا،  نظامي  ارشد  مقام  يك 
هسته اي  مقاصد  زمينه  در  كه  كرد  متهم 
به  مي كند.  بزرگنمايي  و  مبالغه  ايران، 
روزنامه  از  نقل  به  ايران  عصر  گزارش 
الشرق االوسط چاپ لندن، درياساالر ويليام 
نظاميان  فرماندهي  سابق  رئيس  فالون 
آمريكايي در خاورميانه (فرماندهي مركزي 
مستقر در قطر)، كه در شوراي روابط ايران 
و آمريكا سخن مي گفت واكنش هاي اسرائيل 
مبالغه  ايران،  هسته اي  پرونده  برابر  در  را 
ايران  قدرت  ميان  كه  گفت  و  دانست  آميز 
با  هسته اي  توانمندي هاي  گسترش  براي 
ايران  قصد  و  هسته اي  بمب  ساخت  هدف 
فاصله  اسرائيل،  به  هسته اي  حمله  براي 
اسرائيل  و  ايران  وي  دارد.  وجود  بسياري 

و  مطبوعاتي  بيانيه هاي  كه  كرد  متهم  را 
اظهارات رسانه اي بيش از اندازه اي را مطرح 
موجوديت  عليه  ايران  تهديدات  چه  مي كنند 
مقامات  مبالغه آميز  اظهارات  چه  و  اسرائيل 
ايران.  هسته اي  خطر  درباره  اسرائيلي 
سياسي  فعاالن  استفاده  از  همچنين  فالون 
منبع  عنوان  به  اينترنت  از  سياستمداران  و 
سران  گفت:  و  كرد  انتقاد  اطالعات  دريافت 
ايران  هسته اي  برنامه  از  شدت  به  اسرائيل 
سطح  معتقدند  آنها  چراكه  هستند  نگران 
اين  و  باالست  ايران  هسته اي  توانمندي 
كارشناسان  از  استفاده  با  مي تواند  كشور 
هسته اي خود، برنامه هسته اي اش را به پيش 
ببرد.وي اضافه كرد: روابط فعلي ميان ايران 
و  درك  عدم  با  زيادي  ميزان  به  آمريكا  و 
ناديده گرفتن زمينه مشترك در موضوعات 
مورد اهميت براي دو طرف روبه رو است.

فالون ضمن تاييد حمايت واشنگتن از عراق 
در دوره جنگ با ايران اما خواستار نزديكي 

و گفت وگو ميان تهران و واشنگتن شد. وي 
مدعي شد كه تحريم هاي آمريكا و بين المللي 
كند  را  ايران  هسته اي  برنامه  حركت  روند 
كرد و البته انقالب هاي عربي و ناآرامي هاي 
اخير نگاه ها و توجه ها را از برنامه هسته اي 
ايران منحرف كرد. اين مقام ارشد آمريكايي 
به  آمريكا  هم اكنون  است  بعيد  كرد:  اضافه 
تاييد گزينه نظامي عليه ايران فكر كند. هر گاه 
درباره جنگ احتمالي عليه ايران سخن گفته 
مي گيريم.  ناديده  را  مهمي  واقعيت هاي  ايم 
سوال اصلي براي همه تصميم گيران در تل 
آويو و واشنگتن اين است كه هدف از چنين 
حمله نظامي چيست؟ برخي از مردم معتقدند 
موشك  دو  شليك  معني  به  نظامي  حمله  كه 
براي هدف قراردادن مناطق محدودي است 
و كار با اين اقدام پايان بپذيرد اما وضعيت 
از اين پيچيده تر است و فكر كردن به حمله 
احمقانه  فعلي  شرايط  در  ايران  عليه  نظامي 

است.

تنها راه تهديد است 
آقاى اوباما

واشنگتن پست هفتم ژوئن / ترجمه : سارا معصومى

باراك اوباما بايد آل خليفه را وادار به تن دادن به اصالحات كند
عربى  بهارهاى  مقابل  جبهه  به  تبديل  بحرين  تاكنون  مارس  ماه  از 
نظير  بيگانگانى  كمك  به  البته  و  قد  تمام  كه  كشورى  بود.  شده 
عربستان سعودى مقابل خيزش هاى عمومى و مطالبه مردم براى 
دموكراسى و اصالحات ايستاد. اين سركوب با هدف دفاع از خود 
در  شيعه  اكثريت  مقابل  در  حاكميت  در  سنى  اقليت  سوى  از  كه 
اكثريت اعمال شد بزرگترين مشكل و اصلى ترين چالش در برابر 
اياالت متحده است . نبردى كه مى تواند آغاز ناآرامى هاى فرقه اى 
در منطقه باشد و البته براى امريكايى كه بحرين ميزبان پنجمين ناو 

امريكايى آن در منطقه هم هست گران تمام شود.
دارد.  را  اوضاع  در  تغيير  اعمال  فرصت  اوباما  باراك  دولت  اكنون 
ليبرال خاندان آل خليفه وليعهد سلمان بن حامد  جدى ترين عضو 
چهارمين  و  چهل  اوباما  باراك  با  مالقاتى  قرار  كه  است  خليفه  آل 
اين  خارجه  امور  وزير  كلينتون  هيالرى  و  آمريكا  جمهورى  رئيس 
كشور داشت. كاخ سفيد نشين ها پس از لغو حالت فوق العاده در 
خليفه و امضاى توافقنامه آغاز  بحرين توسط حامد بن عيسى آل 
به  را  شاهزاده  اين   ، دولت  و  اپوزيسيون  جريان  ميان  مذاكرات 
پيش  هفته  دو  سخنان  در  كه  اوباما  باراك  كردند.  دعوت  واشنگتن 
با محوريت خاورميانه نيم اشاره اى هم به بحران در بحرين كرده 
و از آل خليفه خواسته بود كه تن به اصالحات دهند اميدوار است 
كه با كمك به اپوزيسيون هرچند در مقياس اندك ، اصالحات را در 

بحرين هدايت كند.
اين استراتژى اما بسيار ديرهنگام است و به نوش داروى بعد مرگ 
روز  چهاردهمين  در  سركوب  اين  آغاز  زمان  از  ماند.  مى  سهراب 
شكنجه  اند،  شده  بازداشت  بحرينى  هزاران  تاكنون  مارس  ماه  از 
كم  اند.  داده  جان  بازداشت  در  نگهدارى  زمان  در  يا  و  اند  شده 
دكتر  شدند: 47  كشيده  محاكمه  ميز  پاى  به  كه  هم  كسانى  نبودند 
و پرستارى كه به جرم كمك به مخالفان و اعضاى اپوزيسيون و 
مداواى آنها محاكمه شدند . با اين همه بسيارى از فعاالن و روزنامه 
اين  خوش  خبر  كنند.  مى  ناامنى  و  خطر  احساس  هم  هنوز  نگاران 
است كه اپوزيسيون الوفاق پس از چند جلسه خصوصى با دولت 

تن به مذاكرات داد.
مقام هاى بحرينى در گفتگو با همتاهاى امريكايى خود اعالم كردند 
دايمى  اما  محدود  هرچند  اصالحات  به  تن  است  مايل  خليفه  آل  كه 
به  كابينه  و  وزير  نخست  كردن  پاسخگو  نظير  اصالحاتى  بدهد. 
پارلمان منتخب و بازتعريف قوانينى كه دست شيعيان را در قدرت 
هاى  مطالبه  كاهش  به  استراتژى  اين  موفقيت  كند.  پيش  از  بازتر 
معترضان هم بستگى دارد. برخى به دنبال ساقط كردن حكومت آل 

خليفه هستند. البته اصلى ترين چالش شكاف در طبقه حاكم است .
 مقام هاى آمريكايى به حق در خصوص نظرات نخست وزير خليفه 
بن سلمان آل خليفه پرس و جو مى كنند. مردى كه چهل سال تمام 
بر مسند قدرت بوده و مواضع بسيار تند و تيزى هم دارد. بحرينى 
ها در پاسخ به اين ادعاها تاكيد مى كنند كه حوادث جارى و نحوه 
محبوب كرده  اهل تسنن  مخالفان وى را نزد  ها با  دولتى  برخورد 
است. پيشنهادها براى گفتگو به موفقيت منتهى نخواهد شد مگر آنكه 
زندانيان سياسى آزاد شوند و آزار و اذيت هاى نيروهاى مخالفان 
توسط نيروهاى دولتى هم تمام شود . مجموع حوادثى كه در چند 
هفته اخير رخ داده نشان مى دهد كه موضع گيرى هاى باراك اوباما 
در قبال بحرين تا حدى جواب داده است. اوباما بايد از ابزارهاى در 
اختيار استفاده كند و نه تنها از جريان اصالحات حمايت كند بلكه 

تهديد به جمع آورى ناو پنجم خود از بحرين هم كند. 
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قيمت مواد غذايي در دنيا 
همچنان باال باقي خواهد ماند

اعالم  (فائو)  متحد  ملل  كشاورزي  و  خواروبار  سازمان 
غذايي  مواد  براي  تقاضا  فزاينده  روند  به  توجه  با  كرد: 

در  مواد  اين  توليد  افزايش  وجود  با  حتي  و  دنيا  در 
ماند.  خواهد  باقي  باال  همچنان  غذايي  مواد  قيمت  جهان، 
مواد  قيمت  شاخص  فائو  اعالم  بر  بنا  ايرنا  گزارش  به 
فوريه  به  نسبت  ميالدي  گذشته  ماه  در  دنيا  در  غذايي 

(بهمن ماه سال گذشته ) تنها با پنج واحد كاهش به سطح 
مواد  باالي  قيمت هاي  تثبيت  است.  رسيده  واحد   237
غذايي به آن معناست كه كشورهاي فقير در آينده شاهد 
مواد  واردات  به  مربوط  هزينه هاي  درصدي  افزايش 30 
معناست  اين  به  خود  به نوبه  اين  و  بود  خواهند  غذايي 
كه كشورهاي يادشده در سال جاري ميالدي بيش از 18 
درصد بودجه واردات خود را صرف ورود مواد غذايي 
مي كنند و اين در حالي است كه اين ميزان در سال گذشته 

تنها هفت درصد بوده است. 
تعيين  در  آتي  ماههاي  كه  كرده  تاكيد  فائو  حال  اين  با 
ساز  سرنوشت  كشاورزي  محصوالت  قيمت  وضعيت 

خواهد بود. 
ماه  در  كه  غذايي  مواد  قيمت  شاخص  ديگر  سوي  از 
جاري توسط فائو اعالم شده دربرگيرنده خواربار شامل 
غالت، دانه هاي روغني، لبنيات، گوشت و شكر بوده و در 
درصد   37 از  بيش  گذشته  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه 

رشد نشان مي دهد.

از  يكي  نفت  قيمت  افزايش  كه  كرده  اعالم  همچنين  فائو   
و  غذايي  مواد  توليد  هزينه  افزايش  بر  گذار  تاثير  عوامل 
عواملي  كه  همچنان  بوده،  آنها  قيمت  افزايش  نتيجه  در 
مانند بروز ناآرامي ها در خاورميانه و شمال آفريقا و نيز 
زلزله ژاپن در اين امر بي تاثير نبوده است. اين سازمان 
تصريح كرده است كه اگرچه چشم انداز توليد محصوالت 
كشاورزي در برخي از كشورها مانند روسيه و اوكراين 
مثبت به نظر مي رسد، اما در هر صورت و حتي با وجود 
آمريكاي  در  ذرت  و  گندم  توليد  باران،  مناسب  بارش 
مي شود:  يادآور  و  شد  خواهد  مختل  اروپا  و  شمالي 
اوكراين  و  روسيه  كشورهاي  در  گذشته  خشكسالي 
موجب شد تا روسيه صادرات غله خود را به طور كامل 
متوقف سازد و اوكراين نيز صادرات غله خود را محدود 
وضعيت  بهبود  با  و  سال جاري  در  مي رود  اميد  اما  كند 
آب و هوا در اين دو كشور اين محدوديت ها از بين برود.

چيني ها در حال بلعيدن 
شركت هاي اروپايي

سال هاست مديران شركت هاي بزرگ چيني با چمدان هاي پر از پول 
را  قاره  اين  كوچك  و  بزرگ  شركت هاي  سهام  و  مي روند  اروپا  به 
نيز  چين  دولت  حمايت  و  تشويق  مورد  كه  آنها  اقدامات  مي خرند. 

قرار دارد مي تواند در سال هاي آينده ساختار تجارت جهان و جريان 
بين المللي سرمايه ها را شكل دهد. در پايان سال 2009 پس انداز داخلي 
چين 2700 ميليارد دالر بود و پيش بيني مي شود اين ميزان تا سال 
2020 شش برابر شود. كارشناسان معتقدند تا يك دهه آينده ميزان 
تملك شركت هاي خارجي از سوي چيني ها رشدي قابل مالحظه خواهد 
داشت. در برنامه جديد پنج ساله توسعه اقتصادي چين، برنامه هايي 
تجاري  برندهاي  ايجاد  و  فروش  بين المللي  شبكه هاي  تشكيل  براي 
در دستور كار قرار گرفته است و اين امر نشان مي دهد اقداماتي كه 
شركت هاي چيني براي تصاحب شركت هاي اروپايي انجام مي دهند 

مورد حمايت دولت اين كشور نيز قرار دارد. 

سرمايه گذاري شركت هاي چيني در شركت هاي اروپايي در سال هاي 
2003 تا 2005 حدود 850 ميليون دالر بود و اين رقم در سال هاي 
سبب  رشد  اين  است.  رسيده  دالر  ميليارد   43.9 به  تا 2010   2008
در  را  اروپايي  بزرگ  شركت   118 كنترل  چيني  شركت هاي  شده 

اختيار بگيرند. 
در تازه ترين قرارداد خريد، هفته گذشته گروه لوونا، شركتي چيني 
كه توليدكننده رايانه شخصي است، با خريد 37 درصد سهام شركت 
آلماني مديون اي جي، كه در حوزه رايانه و لوازم مصرفي الكترونيك 
فعاليت مي كند موافقت كرد و در آينده پيشنهاد خريد بخشي بزرگ تر 

از سهام ياد شده را نيز مطرح خواهد كرد. اگرچه برخي تصاحب ها 
جنجال برانگيز هستند، بسياري از آنها بدون آنكه خبري در باره شان 
بيش  كنترل  اخيرا  چيني  شركت هاي  مي گيرند.  صورت  شود  منتشر 
از صد شركت كوچك اروپايي را در اختيار گرفته اند. اين شركت ها 

مي كنند.  فعاليت  و...  دارو  تا  سيگار  توليد  از  گوناگون  در حوزه هاي 
از  اروپايي  شركت هاي  سهام  خريد  سرعت  مي دهند  نشان  آمارها 
معتقدند  تحليلگران  است.  افزايش  حال  در  چيني  شركت هاي  سوي 
دالر  ميليارد  هزار  از  بيش  چيني  شركت هاي  آينده  دهه  يك  طي 
سهام  خريد  كنار  در  و  داشت  خواهند  خارجي  سرمايه گذاري 
در  را  خود  مالكيت  زيرزميني  منابع  حوزه  در  فعال  شركت هاي 

بازارهاي سنتي افزايش خواهند داد. از مدت ها پيش اتحاديه اروپا در 
مركز توجه شركت هاي چيني قرار دارد. 27 كشور عضو اين اتحاديه 
از  گسترده  طيفي  و  هستند  جهان  كشورهاي  ثروتمندترين  جزو 
شركت ها از توليدكنندگان خودرو تا شيشه در آنها مشغول فعاليت 

هستند كه اهدافي جذاب براي تصاحب محسوب مي شوند. 
اروپا بسيار آرام و بي سروصدا در حال تبديل شدن به هدفي براي 
پروژه هاي ادغام و تصاحب شركت هاي چيني است. سي درصد از 
شركت  كشور  اين  دولت  نظرسنجي  در  كه  چيني  شركت  هزار  سه 
كرده اند اعالم كردند در كشورهاي اروپايي سرمايه گذاري كرده اند. 
28 درصد نيز اعالم كردند در اياالت متحده سرمايه گذاري كرده اند. 
گرفته  قرار  استقبال  مورد  اروپا  در  سرمايه گذاري  موارد  اكثر  در 
است زيرا اين اقدام نوعي منبع براي ورود سرمايه محسوب مي شود 
اما در برخي موارد نيز تنش هايي به وجود آمده است. براي مثال در 
كشورهاي جنوب اروپا از جمله فرانسه، اسپانيا و ايتاليا، اين نگراني 
وجود دارد كه چيني ها براي دستيابي به فن آوري شركت هاي اروپايي 
شركت هاي  جذابيت  داليل  از  يكي  مي زنند.  دست  آنها  تصاحب  به 
بر  اروپا  اتحاديه  در  كه  است  اين  چيني  شركت هاي  براي  اروپايي 
خالف آمريكا هيچ قانوني كه از سرمايه گذاري خارجي جلوگيري كند 
وجود ندارد. در اياالت متحده كميته سرمايه گذاري خارجي مي تواند 
مستقيم  سرمايه گذاري  قراردادهاي  امنيتي  مالحظات  مبناي  بر 
تصاحب  براي  جذاب  شركت  صدها  اروپا  در  كند.  لغو  را  خارجي 
اروپا  اتحاديه  در  كشورها،  ديگر  و  آمريكا  خالف  بر  و  دارد  وجود 

حساسيت زيادي در مورد امنيت ملي مشاهده نمي شود. 
بودن  مضر  يا  مفيد  باره  در  زيادي  بحث هاي  حاضر  حال  در 
سرمايه گذاري چيني ها در اتحاديه اروپا وجود دارد. برخي مقامات 
چيني ها  سوي  از  اروپايي  شركت هاي  تصاحب  با  شدت  به  اروپايي 
مخالف هستند و اين امر را مضر قلمداد مي كنند. آنها معتقدند بايد در 
اتحاديه اروپا نيز شبيه آمريكا كميته سرمايه گذاري خارجي تشكيل 
از  باشد.  داشته  را  خارجي  سرمايه گذاري  بر  نظارت  قدرت  و  شود 
ديد اين مقامات، بايد به دقت مشخص شود چه كسي و به چه دليل 
تا  كه  است  اين  واقعيت  اما  كند.  سرمايه گذاري  اروپا  در  دارد  قصد 
بر  نمي توان  قانوني  لحاظ  از  ندارد،  وجود  نهادي  چنين  كه  زماني 
حوزه ها  تمام  در  چين  داشت.  نظارت  خارجي  شركت هاي  اقدامات 
به سرمايه گذاري در اروپا تمايل دارد. حتي در حوزه صنايع غذايي 
شركت هاي چيني مايلند به فن آوري هاي پيشرفته اروپايي دست پيدا 
كنند. تحليلگران معتقدند چين براي گسترده تر كردن بازار محصوالت 
و خدمات خود قصد دارد در كشورها و مناطق گوناگون جهان جاي 
پا ايجاد كند و در اين ميان اروپا با بيش از 550 ميليون نفر جمعيت، 

بازاري مناسب براي تحقق اين هدف است. 

اقتصاد
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

بانك مركزى 
قيمت رسمي دالر 

را 114 تومان 
افزايش داد 

سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقًا 
بانك   . بود  بازار  تعادل  نظريه  با  مطابق 
به  برود  بازار  جنگ  به  نمي توانست  مركزي 
همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي 

دالر دو نرخي در بازار پايان داد. 

در پي اين اقدام دولت، قيمت فروش هر دالر 
آزاد هم اكنون توسط صرافي ها و دالالن از 
 1215 مرز  به  شنبه  سه  روز  تومان   1188

تومان رسيده است 
مركزي  بانك  شد!  گران  آگاهانه  كامال  دالر 
مستقيم  دخالت  بر  روزچهارشنبه  حالي  در 

چندي  كه  كرد  تاكيد  دالر  نرخ  افزايش  بر 
رئيس جمهور  ماه  ارديبهشت   26 يعني  پيش 
در گفت و گويي تلويزيوني بر مديريت نرخ 
ارز از سوي بانك مركزي و ثابت نگه داشتن 
نرخ دالر براي چندمين بار در طول گفته هاي 

رسانه اي خود تاكيد كرد . 

دالر كه پيش از اين در بازار آزاد و رسمي 
حدود 130 تومان اختالف داشت ، چهارشنبه 
تنها با اختالف 14 تومان در بازار مبادله شد. 

پيش تر محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي 
تاكيد كرده بود كه اين بانك به سرعت نرخ 
اين  از   . مي كند  تك نرخي  را  بازار  در  ارز 
گفته  طبق  اما  مي گذرد  ماه  چند  پيشنهاد 
بانك  اين  باالخره  مركزي  بانك  مقامات 
تصميم خود را گرفت تا با افزايش قيمت دالر 
در  ارز  نرخ  يكسان سازي  هدف  به  رسمي 

بازار دست يابد. 

بازار  در  رسمي  ارز  قيمت  افزايش  دنبال  به 
و كاهش اختالف قيمت با بازار آزاد يكي از 
به  را  سياست  اين  مركزي  بانك  مسئوالن 
بردن  بين  از  و  ارز  كردن  تك نرخي  منظور 

رانت در بازار عنوان كرد. 
يك مقام مسئول بانك مركزي با تاييد اينكه 
سياست افزايش نرخ ارز در بازار ظرف يك 
روز به منظور اجراي يكسان سازي نرخ ارز 
انجام شده به فارس گفت : دو نرخي بودن 
ارز در بازار موجب ايجاد رانت شده بود به 
تومان  دالر 150  هر  براي  دالالن  كه  نحوي 

سود مي كردند. 

سياست افزايش نرخ ارز بازار رسمي دقيقا 
بانك   . بود  بازار  تعادل  نظريه  با  مطابق 
به  برود  بازار  جنگ  به  نمي توانست  مركزي 
همين دليل با اجراي اين سياست به ماجراي 

دالر دو نرخي در بازار پايان داد. 
در پي اين اقدام دولت، قيمت فروش هر دالر 
دالالن  و  صرافي ها  توسط  هم اكنون  آزاد 
سه  روز  تومان   1188 از  فردوسي  ميدان 

در  اين  رسيده،  تومان   1215 مرز  به  شنبه 
براي  قيمتي  صرافي ها  اكثر  كه  است  حالي 
درج  خود  تابلوهاي  روي  يورو  و  دالر  نرخ 
ادامه  در  صرافان  تصميم  اين   . نكرده اند 
دستورالعمل بانك مركزي مبني بر محدوديت 
فروش ارز مسافرتي اتخاذ شده است چرا كه 
هنوز برخي از صرافي ها اين جمله را كه «ارز 
مغازه ها  شيشه  روي  از  نداريم»  مسافرتي 
برنداشته اند و حاضر نيستند تا قيمتي براي 
دالر  رسمي  قيمت  كنند.  اعالم  بازار  در  ارز 
نيز از روز سه شنبه تا چهارشنبه از 1057 
تومان به 1171 تومان افزايش يافت كه اين 
رسمي  نرخ  114توماني  افزايش  معناي  به 

دالر است. 

قيمت  افزايش  اوليه  تبعات  كه  است  روشن 
ناگهاني دالر، افزايش قيمت كاالهاي مصرفي 
كاالهاي  عمده  بخش  عمال   . است  مردم 
در  دالر  قيمت  با  نوعي  به  كه  مصرفي 
احتمال  اين  و  يافته  قيمت  افزايش  ارتباطند، 
درصد   14 از  رسمي  تورم  كه  دارد  وجود 
تصميم  اين  همچنين  شود.  برابر  دو  فعلي 
از يك سو به التهاب ظاهر شدن نتايج طرح 
خواهد  كاالها  قيمت  در  يارانه ها  هدفمندي 
به  مردم  اعتماد  به  ديگر  سوي  از  و  افزود 
آسيب  نيز  كشور  مسئوالن  رسمي  اظهارات 
اظهارات  گونه  اين  كه  چرا  زد،  خواهد  جدي 
خواهد  ايجاد  را  شائبه  اين  مردم  برابر  در 
عمومي  افكار  به  كشور  مسئوالن  كه  كرد 
نشاني غلط مي دهند ! چرا كه تا چندي پيش 
رئيس كل بانك مركزي و ديگر دولتمردان هم 
نبايد  و  اشتباه مي كنند  مردم  بودند كه  قسم 
عجوالنه نسبت به خريد طال و ارز اقدام كنند 
، نوسان بازار مقطعي است ، ضرر مي كنند و 
بر ثبات نرخ ارز تاكيد جدي داشتند. حال چه 
شد كه يك شبه ورق برگشت ؟! روي ديگر 
سكه اين تصميم نيز استفاده درست عده اي 
از اين نشاني غلط است ، چرا كه اين تصميم 
باعث مي شود تا رانت بزرگي يك شبه وارد 

جيب عده اي شود. 

پيش بيني رشد صفر درصدي 
اقتصاد ايران توسط بانك جهاني

رشد  خود  گزارش  جديدترين  در  جهاني  بانك 
اقتصادي ايران در سال 2010 را يك درصد اعالم 
و پيش بيني كرد اين رقم در سال جاري ميالدي به 

صفر و در سال آينده به 
3 درصد برسد. به گزارش فارس به نقل از رويترز، 
«دورنماهاي  به  موسوم  گزارشي  در  جهاني  بانك 
اقتصادي جهان» جديدترين پيش بيني خود از رشد 
اقتصادي كشورهاي مختلف طي سال هاي آينده را 

منتشر كرد. 
بر اساس اين گزارش رشد اقتصادي جهان در سال 
2011 با افت شديد نسبت به سال قبل مواجه خواهد 
شد و به 3.2 درصد خواهد رسيد. در سال 2010 
بود.  رسيده  درصد   3.8 به  جهان  اقتصادي  رشد 
اين رقم براي سال 2012 نيز 3.6 درصد پيش بيني 

شده است. 
رشد  از  خود  برآورد  گزارش  اين  در  جهاني  بانك 
اقتصادي ايران در سال 2010 را كاهش داده است. 
اين بانك در گزارش خود موسوم به «شاخص هاي 
رشد  شد  منتشر  فروردين  در  كه  جهاني»  توسعه 
اقتصادي ايران در سال 2010 را 1.5 درصد اعالم 
يك  به  رقم  اين  جديد  گزارش  در  اما  بود  كرده 

درصد كاهش داده شده است. 
اقتصادي  رشد  اخيرا  نيز  پول  بين المللي  صندوق 
كرده  اعالم  درصد  يك  را   2010 سال  در  ايران 
كرده  پيش بيني  همچنين  بين المللي  نهاد  اين  است. 
است اقتصاد ايران در سال 2011 با ركود مواجه 
اخيرا  كند.  تجربه  را  درصدي  صفر  رشد  و  شود 
صندوق بين المللي پول نيز رشد صفر درصدي را 
براي اقتصاد ايران در سال جاري ميالدي پيش بيني 
كرده بود. مقامات اقتصادي كشور اين ارقام را غير 

واقعي دانسته اند.

اقتصاد
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راز زيباترين مرگ 
دنياى ادبيات فاش شد

از  يكى  مرگ  احتماال  دارند  اعتقاد  محققان 
منبع  شكسپير  ويليام  كودكى  دوران  دوستان 
الهام مرگ تراژيك افليا، عشق محتوم شخصيت 

اصلى نمايشنامه «هملت» بوده است.
در  شده اند  متوجه  آكسفورد  دانشگاه  محققان 
دفتر ثبت و اسناد مرگ ناگهانى دختربچه اى دو 
تيودور  در  َشكس پير  جين  نام  به  ساله  نيم  و 

انگلستان ثبت شده است.
در  بهار  هميشه  گل  چيدن  هنگام  دختر  اين 
رودخانه مى افتد و غرق مى شود. محل رخ دادن 
در  شكسپير  خانه  كيلومترى  در 32  حادثه  اين 

استراتفورد بوده است.

شكسپير  كالسيك  اثر  «هملت»،  نمايشنامه  در 
افليا از درخت گَونى براى چيدن گل باال مى رود، 
بركه اى  در  و  مى شكند  پايش  زير  شاخه اى  اما 
مى افتد و غرق مى شود. لحظه مرگ افليا و سپس 
اعالم اين خبر به عقيده بسيارى زيباترين مرگ 

در دنياى ادبيات است.

اين لحظه شاعرانه بارها در موضوع تابلوهاى 
جان  نقاشى  آنها  معروفترين  و  بوده  نقاشى 

اورت ميليز است كه سال 1852 كشيده شد.

شكسپير در زمان مرگ جين در سال 1569 پنج 
ساله بوده و محققان آكسفورد احتمال مى دهند 

اين دو هم بازى بوده اند.

دانشگاه  تاريخ  دانشكده  از  گان  استيون 
آكسفورد مى گويد: «پيدا كردن نام شكس پير در 
دفتر ثبت و اسناد غافلگيركننده بود. شايد فقط 
به  جين  مرگ  شباهت هاى  اما  باشد،  اتفاق  يك 

افليا خيلى جالب است.»
در دفتر ثبت درمورد مرگ جين صفت «ناكام» 

بكار رفته است.
انگليسى  ادبيات  و  زبان  دانشكده  از  اسميت  اِما 
دانشگاه آكسفورد نيز احتمال مى دهد اين مرگ 
بر يكى از برجسته ترين صحنه هاى ادبيات تاثير 

گذاشته است.
به  شكس پير  جين  اگر  «حتى  گفت:  او 
نداشته،  ارتباطى  ما  محبوب  نمايشنامه نويس 
در  حادثه  اين  شده  موجب  دو  اين  نام  شباهت 

ذهن نويسنده باقى بماند.»
كنم  اشاره  نيست  «بد  افزود:  ادامه  در  اسمت 
كه شكسپير نوشته هاى خود را براساس منابع 
شايعه،  گاهى  حتى  مى نوشت.  موجود  ادبى 
مردم  زندگى  از  حكايت هايى  و  غيبت  خرافه، 

معمولى منبع الهام او بودند.»
«خيلى  گفت:  خاتمه  در  دانشگاه  استاد  اين 
رنسانسى  و  كالسيك  جنبه هاى  كه  است  جالب 
شخصيت افليا را با تراژدى غرق شدن يك دختر 

محلى تركيب كنيم.»

جهان  ادبى  آثار  مشهورترين  از  يكى  «هملت» 
است، اين اثر داستان هملت شاهزاده دانماركى 
متوجه  پدرش  مرگ  از  پس  اندكى  كه  است 
دست  پدرش  قتل  در  عمويش  و  مادر  مى شود 
داشته اند. اين آگاهى عواقب تلخى براى او و افليا 

محبوبش در پى دارد.
شده  نوشته   1601 تا   1599 سال  بين  اثر  اين 

است.
حسين  ترجمه:   / ژوئن   7  / خبرگزارى فرانسه 

عيدى زاده

فرهنگ

د يدىز

ماجراى فرشته هايى 
كه در شمال افغانستان 

زندگى مى كنند
رمانش  اصلى  شخصيت  و  آردل  مك  حاليكه  در 
افغانستان  شمال  در  بسيارى  مشترك  تجربه هاى 
انعكاس  تنها  كتابش  كرده  سعى  او  ولى  داشتند 
خاطراتشان از افغانستان نباشد و بيشتر به مردمى 

بپردازد كه در آن منطقه زندگى مى كنند.

 
كه  خارجى  گزارشگران  و  خبرنگاران  اكثر  تقريبًا 
و  اخبار  تهيه  مشغول  زده  جنگ  كشورهاى  در 
گزارش هاى مربوط به درگيرى هاى نظاميان خارجى 
با  هميشه  هستند  اشغال  تحت  كشورهاى  مردم  با 
خود داستانهايى از آن كشور ها در ذهن دارند كه در 
بسيارى از اوقات تبديل به رمانهاى جذابى مى شود 

كه به فروش بااليى نيز مى رسد.
خبرنگاران  همين  از  يكى  آردل»  مك  «پاتريشيا 
بين  رسانه هاى  و  روزنامه  خارجى  سرويس هاى 
كشورهاى  در  حضور  تجربه  كه  است  المللى 
اروپا  و  كارائيب  درياى  التين،  آمريكاى  آفريقايى، 
شمال  خبرى اش  ماموريت  محل  آخرين  دارد.  را 
به  مجبور  را  او  آخر  ايستگاه  كه  است  افغانستان 
نوشتن اولين رمان خود از داستان زندگى اش در اين 

كشور مى كند.
محسوب  آردل  مك  كتاب  اولين  عنوان  «فرشته» 
ديپلمات  مورگان،  آنجال  زندگى  داستان  كه  مى شود 
در  بمبى  انفجار  در  شوهرش  كه  است  آمريكايى 
كشته  سال 1983  در  بيروت  در  كشور  اين  سفارت 
مى شود و او به مدت 20 سال ازدواج نمى كند تا اينكه 
براى خدمت در سرويس خارجى يك نشريه در يك 
مشغول  افغانستان  شمال  در  انگليس  نظامى  كمپ 
آشنا  جديدى  دوستان  با  آنجا  در  مى شود.  فعاليت 

مى شود كه روند زندگى اش را تغيير مى دهند.
رمانش  اصلى  شخصيت  و  آردل  مك  حاليكه  در 
نظامى  اردوگاه  اين  در  بسيارى  مشترك  تجربه هاى 
كرده  سعى  او  ولى  داشتند  افغانستان  شمال  در 
كتابش را تنها به انعكاس خاطراتشان از حضور در 
افغانستان اختصاص ندهد و بيشتر سعى مى كند به 

مردمى بپردازد كه در آن منطقه زندگى مى كنند.
گفته  مخلوقاتى  به  اردو  و  فارسى  زبان  در  فرشته، 
مى شود كه دو بال سفيد پشت خود دارند و در اكثر 
شكل  همين  با  منطقه  مردم  روايت هاى  و  داستان ها 
شمال  در  كه  زمانى  آردل  مك  مى شوند.  روايت 

افغانستان زندگى مى كند كودكانى را مى بيند كه براى 
روز  هر  مجبورند  خود  خانه هاى  داشتن  نگه  گرم 
پشت  بر  را  سفيد  چوب هاى  از  سنگينى  دسته هاى 
خود تا خانه حمل كنند. او هر روز در كمپ نظامى 
خود فرشته هاى كوچكى را از دور تماشا مى كرد كه 
هستند  آمد  و  رفت  در  خود  خانواده  به  كمك  براى 
و همين صحنه او را به زمان كودكى اش مى برد كه 
را  اجاقهايى  خورشيد  انرژى  از  استفاده  با  چگونه 

براى خود مى ساخته است.
با  خورشيدى  اجاقى  روستا  نزديك ترين  در  او 
استقبال  با  كه  مى سازد  نظامى  تجهيزات  از  استفاده 

مردم روستا و البته فرشته ها روبرو مى شود.
ختم  فرشته ها  اين  به  تجربه ها  همه  كتاب  اين  در 

نمى شود و تجربه هاى منفى نيز ذكر مى شود كه در 
قرار  رسانه ها به كرات اعالم شده است ولى ظاهراً 

نيست كسى به آن ها گوش كند.
اختالالت جسمى ناشى از فشارهاى روانى در ميان 
سربازان خارجى در افغانستان يكى از مسائلى است 
كه هميشه در مناطق جنگى اتفاق مى افتد كه دشمن در 
آن معلوم نشده است و سربازان با دشمنان نامرئى 
مى جنگند و وقتى به جاى دشمن فرضى فرشته هايى 
عصبى  اختالالت  اينگونه  مى گيرند  قرار  هدف  مورد 

ناشى از درد وجدان بروز مى كند.
 (PTSD) اختالالت جسمى ناشى از فشارهاى روانى
در  كه  مى شود  ديده  بيشتر  سربازانى  ميان  در 
كه  مى جنگند  مردمى  با  روستايى  و  شهرى  مناطق 
آن ها  نزديكى  در  سالحى  هيچ  شدن  كشته  از  پس 
ديده نمى شود و شايد رسانه ها و پزشكان براى اين 
كتاب  اين  در  ولى  ندهند  توضيحى  روانى  اختالالت 
وقتى درباره فرشته ها صحبت مى شود به سالحهايى 
پيشرفت  مانع  آن ها  وجود  كه  مى شود  اشاره  نيز 

كشور افغانستان هستند.
در كتاب «فرشته»، مك آردل به جاى اشغال نظامى 
كه  مى كند  پيشنهاد  آمريكايى ها  به  افغانستان 
منابع  و  كنند  بازسازى  را  افغان ها  زيرساخت هاى 
عظيم اين كشور را براى آن ها احياء كنند. اگر شما 
كن  ريشه  را  تروريسم  كشور  اين  در  مى خواهيد 
دستگاه هاى  و  تجهيزات  كردن  وارد  جاى  به  كنيد 
كشور  بازسازى  براى  محلى  نيروى  از  آمريكايى 

خودشان استفاده كنيد.
كه  شرطى  به  هستند  قابلى  كشاورزان  «افغان ها 
زمينى حاصل خيز براى آن ها باقى مانده باشد. وقتى 
ادامه  براى  بهانه اى  چه  باشد  مرده  الدن  بن  اسامه 
حضور نظاميان آمريكايى در اين كشور وجود دارد. 
10 سال مداخله و اشغال افغانستان با كشته شدن بن 
الدن بايد به ايستگاه آخر برسد و اين كشور زيبا پر 

از فرشته ها بتواند روزى خوش ببيند.»
ان پى آر/ 4 ژوئن

www.persianweekly.co.uk
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اثر جديد جان گريشنام در حوزه ادبيات كودك و 
نوجوان است

بازگشت نويسنده 
جنايى با آدم ربايى

 جان گريشام در كتاب جديدش به نام «آدم ربايى» 
ماجراهاى تئودور بون، كاراگاه نوجوانش را ادامه 

مى دهد.
به گزارش خبرآنالين، گريشام كه با آثار دادگاهى 
براى  دارد  شهرت  بزرگساالن  براى  معمايى اش  و 
دومين بار است كه بخت خود را در ژانر پررقابت 

كتاب كودك و نوجوان امتحان مى كند.

سال پيش او كتاب «تئودور بون: وكيل كودك» را 
اين  بود.  ساله   13 پسرى  داستان  كه  كرد  منتشر 
پسرك در طول كتاب موفق شد چندين پرونده قتل 
را حل و فصل كند و در اين بين به آرزوى وكيل 
شدن خود فكر كند. كتاب با موفقيت بسيارى مواجه 

شد.

مى دهد  نشان  موفقيت  صورت  در  «آدم ربايى» 
گريشام در خلق داستان هاى مناسب براى كودكان 

و نوجوانان چه مهارتى بااليى دارد.

گريشنام در اين رمان، مثل رمان اولش موضوعات 
سنگين و تلخى را بدون مالحظه براى كودكان مطرح 
به  بى اهميتى  مخدر،  مواد  مثل  موضوعاتى  مى كند، 
كودكان و البته ربوده شده آپريل، بهترين دوست 

تئودور.

شدن  ناپديد  از  پس  كه  است  قرار  اين  از  داستان 
آپريل، پليس به دنبال مظنون اصلى مى گردد كه يك 
به  هم  تئودور  ديگر  طرف  از  است.  فرارى  زندانى 
را  خود  كوچك  شهر  خيابان هاى  وردستش  همراه 
با دوچرخه زير پا مى گذارند تا ردى از آپريل پيدا 

كنند. 

تئو شخصيت بسيار جالبى است و شباهت بسيارى 

او  دارد.  خود  سال  و  هم سن  پسرهاى  همه  با 
احترام  والدينش  به  شيطان،  كمى  و  است  باهوش 
عقيده  اظهار  از  ضرورى  مواقع  در  اما  مى گذارد 

جلوى بزرگترها ابايى ندارد.

گريشام  اوست،  هوش  و  تئو  داستان  «آدم ربايى» 
جدا از شخصيت تئو در خلق شخصيت هاى فرعى 
ويژه  به  است.  كرده  عمل  خوب  بسيار  هم  رمان 
شخصيت آپريل و شرايط زندگى او با پدر هميشه 
بازنده و مادرى كه به قرص هاى آرامش بخش روى 

آورده است. اين دو نقطه مقابل پدر و مادر بسيار 
آروزى  كودكى  هر  كه  هستند  تئو  دوست داشتنى 
فرزندى آن ها را دارد. خانواده تئو را سگى به نان 
چينى  غذاى  شيفته  كه  مى كند  تكميل  (قاضى)  جاج 

است!

بازار  وارد  (سه شنبه)  امروز  از  كه  «آدم ربايى» 
حاوى  كودكان  كتاب هاى  تمامى  مانند  مى شود 
كه  است  كودكان  براى  بسيارى  زندگى  درس هاى 
و  كودكان  طبع  باب  و  هيجان انگيز  داستانى  در 

نوجوانان جاسازى شده است.

 1955 فوريه  هشتم  متولد  گريشام  رى  جان 
نويسنده آمريكايى است. او ابتدا به تحصيل رشته 
حقوق روى آورد و پس از اخذ مدرك اين رشته از 
وكالت  كار  به  مدتى  مى سى سى پى،  ايالتى  دانشگاه 
نماينده  مدتى  شد.  مشغول  آكسفورد  شهر  در 
مجلس در پارلمان ايالتى بود و پس از چند سال، از 

كار كناره گيرى كرد.

او سال هاست به عنوان نويسنده رمان هاى حقوقى 
وى  رمان هاى  است.  مطرح  آمريكا  در  پرفروش 
شده اند.  ترجمه  دنيا  زنده  زبان هاى  از  بسيارى  به 
بيشتر كتاب هاى وى (گاه با چند ترجمه گوناگون) 
به فارسى نيز ترجمه شده اند. از اكثر كتاب هاى او 

يك نسخه سينمايى نيز ساخته شده  است.
«باران ساز»،  «شركت»،  فرارى»،  «هيئت منصفه 
آثار  از  پليكان»  «پرونده  و  كشتن»  براى  «زمانى 

مطرح او هستند.
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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

نامزد  و  تبعيدى  نويسنده 
دو جايزه اسكار درگذشت

«ِزد»  فيلمنامه  نوشتن  براى  كه  سمپرون  خورخه   
آلن  شد»  تمام  «جنگ  و  گاوراس  كوستا  ساخته 
رنه نامزد اسكار فيلمنامه نويسى شده بود، در 87 

سالگى درگذشت.
اين نويسنده اسپانيايى كه از فعاالن نيروى مقاومت 
بود و بيشتر عمرش را در فرانسه در تبعيد گذراند 

روز چهارشنبه در خانه اش در پاريس فوت كرد.
در  كه  فيلمنامه هايى  با  بيشتر  سمپرون  خورخه   
دهه 1960 و 1970 نوشت شهرت دارد. «اعتراف» 
پنجره»   كنار  «زنى  و  رنه  «استاويسكى»  گاوراس، 
مهم  فيلمنامه هاى  ديگر  از  گرانيه-دفر  پير  ساخته 
اسپانيا  داخلى  جنگ  جريان  در  هستند.سمپرون  او 
فرانسه  كمونيستى  مقاومت  نيروى  به  و  شد  تبعيد 
پيوست. پس از سقوط ژنرال فرانكو وى به اسپانيا 
بازگشت و وزير فرهنگ اين كشور شد.با اينكه او 
چپ گرا بود اما هيچ وقت استالينيسم را نپذيرفت و 
خالصه  چنين  را  زندگى اش  فلسفه  عمر  اواخر  در 
از  بهتر  تجارت  و  بازار  جنگل  در  «زندگى  كرد: 
زندگى در باغ وحش توتاليترين ها است.»منتقدان بر 
اين باور هستند كه آثار نوشتارى سمپرون ملهم از 
تجربه او در اردوگاه هاى كار نازى است. اولين اثر 
مهم او به نام «سفر طوالنى» داستان دستگيرشدن 

او توسط گشتاپو است.
آرامش»  «در  او  كرد  اعالم  نويسنده  اين  نوه 
سال 1923  دسامبر  متولد 10  سمپرون  درگذشت. 
و  سرشناس  سياستمدارى  پدرش  بود،  مادريد  در 
اسپانيا  وزير  نخست  مدتى  براى  هم  پدربزرگش 

بود.
خوبى  به  را  اسپانيا  معاصر  تاريخ  نويسنده  اين 
به ياد داشت؛ زمانى تعريف كرده بود كه مادرش 
پرچم جمهورى خواهان را از پنجره خانه آويزان و 
خيلى  كه  دموكراسى  مى كرد،  دفاع  دموكراسى  از 

حكومت  آن  نتيجه  و  افتاد  ملى گراها  داد  در  زود 
ژنرال فرانچسكو فرانكو شد.

مستعار  نام  با  سال   20 مدت  او  جنگ  از  پس 
كمونيست  زيرزمينى  نيروهاى  با  سانچز  فدريكو 
برچسب  با  عاقبت  اما  مى كرد،  همكارى  اسپانيا  در 
«تجديدنظرطلب» در سال 1964 از حزب اخراج شد.

فردى  عنوان  به  و  رفت  اسپانيا  به   1988 سال  او 
مستقل وزير فرهنگ شد، اما استقالل نظر او چنان 
بود كه از پس از دو سال از ادامه صدارت پشيمان 
شد و به پاريس بازگشت و نوشتن را از سر گرفت.

چهره  نيز  هنر  دنياى  در  سياست  از  جدا  سمپرون 
ايو  براى  انگار  او  فيلمنامه هاى  بود.  سرشناسى 
شده اند.  نوشته  فرانسوى  معروف  بازيگر  مونتان، 
سمپرون كتاب جذاب و خواندنى زندگينامه مونتان 

را نيز نوشته است. 
اساس  بر  كه  ديگر  دو  يكى  و  «زد»  در  مونتان 
را  اصلى  نقش  شد  ساخته  سمپرون  فيلمنامه هاى 
هيئت  عضو   1984 سال  نويسنده  اين  كرد.  بازى 

داوران جشنواره فيلم كن بود.
ژان-لويى  بازى  با  بوسه  ايو  ساخته  «ترور» 
«بخش  سيبرگ،  جين  و  پيكولى  ميشل  ترينتينيان، 
ويژه» ساخته گاوراس كه رفيق صميمى او بود و 
«جاده هايى به جنوب» ساخته جوزف لوزى از ديگر 
مضامينى  همگى  كه  بودند  سينما  در  او  مهم  آثار 

سياسى داشتند.
او سال 1996 عضو آكادمى گنكور مسئول اهداى 
در  ساالنه  كه  جايزه اى  شد،  گنكور  ادبى  جايزه 
شرط  و  مى شود  اهدا  رمان  بهترين  به  فرانسه 
او  است.  نويسنده  بودن  فرانسوى  جايزه  بردن 
شد  آكادمى  اين  عضو  كه  بود  غيرفرانسوى  اولين 

و بسيارى با اين انتخاب مخالفت كردند.
نظرم  «به  گفت:  مورد  دراين  شوخى  به  سمپرون 
جالب است كه در آكادمى فرانسه يك «اسپانيايى» 

و در چشم دولت اسپانيا يك «فرانسوى» هستم.»
«ادبيات يا زندگى» و «چه يكشنبه زيبايى» از ديگر 

آثار مهم اين نويسنده و فيلمنامه نويس هستند.
بى بى سى / 8 ژوئن / ترجمه: حسين عيدى زاده

عقاب زرين اسپانيا
فريده  مديريت  با  شباويز  انتشارات 
ايراني  ناشر  نخستين  عنوان  به  خلعتبري 
«عقاب  بين المللي  جايزه  دريافت  به  موفق 
به  جايزه  اين  شد.  كيفيت»  و  اعتبار  زرين 
انتشاراتي تعلق مي گيرد كه در بازار جهاني 
كتاب حضور داشته و از آنجا كه كتابهاي 
جهان  كشورهاي  در  شباويز  انتشارات 
نخستين  براي  مي شود  منتشر  و  ترجمه 

باربه يك ايراني تعلق مي گيرد.

هفته نامه پرشين از 
همكارى تعداد محدودى  
داوطلب روزنامه نگارى 

جهت همكارى
  استقبال مى كند
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شرلوك هولمز،130 سال بعد 
رماني گمشده از «آرتور كانن دويل»،  خالق «شرلوك هولمز»، پس از 130 

سال به چاپ مي رسد. اولين رمان «آرتور كانن دويل»،  نويسنده داستان هاي 
اولين بار  براي  امسال  پاييز  سال   130 از  پس  هولمز»،  «شرلوك  جنايي 
چاپ مي شود.«كانن دويل» اين رمان را با روايت «جان اسميت» در زماني 
داستان  اولين  انتشار  از  پيش  سال  چند  درست  داشت،  سال   23 فقط  كه 
«شرلوك هولمز»، به نگارش درآورد.اين كتاب 50 صفحه اي بين سال هاي 
يكي  گفته  به  گاردين،  روزنامه  نوشته  است.به  شده  نوشته  و 1884   1883
در  شخصيت ها  رشد  و  داستان  روند  انگلستان،  كتابخانه  متخصصين  از 
اين داستان بسيار خفيف است اما در آن اشاراتي به داستان هاي «شرلوك 
هولمز» به چشم مي خورد. اولين رمان آرتور كنان دويل، خالق داستان هاي 
منتشر  بار  نخستين  براي  اسميت»  جان  «قصه  عنوان  با  هولمز،  شرلوك 
خواهد شد.اين كتاب كه بين سال هاي 1883 و 1884 نوشته شده، داستان 
مردي را روايت مي كند كه پس از اينكه به دليل نقرس، خانه نشين مي شود، 
را  داستان  اين  دويل  كنان  مي پردازد.آرتور  زندگي  باب  در  بازانديشي  به 
براي يك ناشر فرستاد ولي در اداره پست گم شد و او مجبور شد تا جايي 
جان  قصه  بنويسد.بازنويسي  را  آن  ديگر،  بار  مي كرد،  ياري  حافظه اش  كه 
اسميت هيچ گاه به پايان نرسيد.نخستين رمان از ماجراهاي شرلوك هولمز، 
از  بعد  سال  سه  شده،  ترجمه  الكي  قرمز  در  اتود  عنوان  با  فارسي  در  كه 
مدرن  ادبي  دستنوشته هاي  بخش  سرپرست  فاس،  شد.ريچل  منتشر  آن 
كتابخانه بريتانيا اعالم كرد كه رمان نيمه تمام قصه جان اسميت در پاييز 
بخشي  سال 2007  از  كتاب  اين  كه  گفت  فاس  مي شود.خانم  منتشر  امسال 
از مجموعه كنان دويل در كتابخانه بريتانيا بوده و مطمئن است كه پروژه 
انتشار آن، پروژه موفقي خواهد شد.بنياد ادبي آرتور كنان دويل رضايت 
خود را نسبت به چاپ اين كتاب اعالم كرده است.«سر آرتور كانن دويل»، 

«شرلوك  محبوب  داستان هاي  خالق  و  اسكاتلندي  سرشناس  نويسنده 
هولمز»، در روز 22 مي سال 1859 در ادينبورگ اسكاتلند از پدر و مادري 
رشته  در  تحصيل  به  كه   1881 تا   1876 سال هاي  در  شد.  متولد  ايرلندي 
پزشكي دانشگاه ادينبورگ مشغول بود، نوشتن داستان كوتاه را آغاز كرد و 
اولين داستان منتشرشده از او قبل از 20سالگي، در مجله «تاالر ادينبورگ» 
منتشر شد.وي كار طبابت را در سال 1882 در پورتس موث آغاز كرد كه 
ويزيت  براي  انتظار  زمان هاي  در  دويل»  «كانن  نبود.  موفقيت آميز  چندان 
بيماران، به نوشتن داستان مي پرداخت. در داستان «مسئله نهايي»، «شرلوك 
هولمز» و «موريارتي» را با انداختن از باالي آبشار به پايين، مي كشد؛ اما 
را  شخصيت هايش  دوباره  او  تا  شد  موجب  مخاطبان  و  مردم  اعتراضات 
 56 در  را  هولمز»  «شرلوك  شخصيت  مجموع،  در  به طوري كه  برگرداند؛ 

داستان كوتاه و چهار رمان به تصوير كشيد. 

*****
دانش آموزان روس پوشكين را 

نمي شناسند! 
مدارس  آموزشي  برنامه  گفته اند  روسي  كارشناسان  روسيه،  ريانوستي 
تدريس  و  دارد  ضعف  پوشكين  باره  در  كافي  اطالعات  ارائه  براي  روسي 
ناكافي و پريشان در اين زمينه موجب شده دانش آموزان درباره بنيادگذار 

ادبيات كالسيك روسي شناخت كافي نداشته باشند. 
اين موضوع در نشستي كه (16خرداد) در تجليل زادروز پوشكين برگزار 
شد، مطرح شد. در گراميداشت زادروز پوشكين كه از سال 1998 تاكنون هر 
سال در روسيه گرامي داشته مي شود، كارشناسان گفتند هرچند 212 سال 
از زادروز پوشكين مي گذرد ولي برنامه مدارس روسي در مورد آموزش 
رئيس  معاون  باك،  ديميتري  هستند.  ضعف  دچار  هنوز  او  آثار  و  احوال 
دانشگاه علوم انساني روسيه گفت: پوشكين براي همه اقشار چه خاص و چه 
عام قابل فهم است، ولي به دو دليل شامل اطالعات مختصر و دانشنامه اي 
و عدم توجه معلمان زبان و ادبيات روسي به نظم روسي، موجب شده كه 
دانش آموزان دچار چنين ضعفي شوند. در همين حال «گالينا ليوينا» استاد 
دانشگاه زبان روسي پوشكين روسيه مي گويد براي جوانان امروزي رمان 
را  او  اشعار  آنها  ولي  نيست،  درك  قابل  پوشكين  نوشته  اونيگين»  «اوژن 
خوب فرا گرفته اند. اين رمان را مي توان دانشنامه تمام عيار روسيه خواند، 
اما به دليل هاي مختلف، از جمله عدم شرح و معني حرفه اي در اين زمينه 
به  مانده اند.  محروم  رمان  محتواي  اصلي  درك  از  جوانان  و  دانش آموزان 
وجود  امروز  جوانان  و  پوشكين  ميان  مرزي  هيچ  دانشگاه  استاد  اين  گفته 
ندارد؛ تنها دست اندركاران تهيه و تدوين كتب درسي و برنامه هاي آموزشي 
مقصرند كه نتوانسته اند مواد الزم را براي فهم درست و صحيح اين رمان 
دانش آموزان  دليل  همين  به  و  كنند  درسي  كتب  و  آموزشي  برنامه  وارد 
به  تنها  مشكالت  اين  افزود:  وي  مانده اند.  بي نصيب  رمان  اين  شيريني  از 
پوشكين ختم نمي شود و اين كمبود درباره ديگر بزرگان ادبيات روسيه نيز 
روسي  نويس  رمان  و  شاعر  پوشكين،  سرگيويچ  آلكساندر  مي كند.  صدق 
(1837-1799) در مسكو زاده شد. او از سوي پدر به يكي از خاندان هاي 
به  احترام  و  تاريخ  به  او  عالقه  در  خانوادگي  اصالت  و  داشت  تعلق  اصيل 
سنن و آداب و عشق به گذشته ملي تأثير فراوان داشت و او را وارث بهترين 

سنتهاي ملي ساخت. 

پروژه   «راه ماكوندو» در 
كلمبيا كليد خورد 

درباره ماركز، نويسنده دور از وطن 
منطقه  در  آركاتاكا  دهكده  در  مارس1928  ششم  ماركز  گارسيا  گابريل 
مي نويسد  التين  به  را  رمان هايش  آمد.او  دنيا  به  كلمبيا  در  سانتامارا 
جايزه  برنده   1982 سال  در  كه  كرد  پيدا  را  اين  شانس  همين  براي  و 
بارها  كه  تنهايي  سال  صد  رمان  همين  براي  هم  آن  شود.  نوبل  ادبي 
فيلمسازان خواسته اند آن را فيلم كنند. پاييز پدر ساالر او هم باب طبع 
به  تبديل  باالخره  كه  بود  او  وباي  سالهاي  عشق  اما  است.  فيلمسازان 
فيلم شد. نخستين رمان هاي گابريل، گزارش هاي واقع گرايانه اي از اخبار 
روزنامه هاست. در سال 1 رمان «صد سال تنهايي» گابريل گارسيا ماركز، 
نويسنده  پرآوازه  كلمبيايي، به يكي از جاذبه هاي گردشگري ميهنش تبديل 
مي شود.اين يك پروژه است به نام  «راه ماكوندو» كه كلمبيا راه انداخته 
تاريخي  ادبي،  سفري  به  زادگاهش  شهر  در  ماركز  همراه  گردشگران  تا 

و افسانه اي بروند. 
تقريبًا تمام رويدادهاي رمان جاوداني «صد سال تنهايي» در دهكده اي به 
نام ماكوندو رخ مي دهد. در واقعيت، ولي دهكده اي به اين نام در كلمبيا 
وجود ندارد. براي مسئوالن اداره گردشگري اين كشور كه پروژه «راه 
طرح  رمان  اين  تاريخي»  ـ  ادبي  «ايستگاه هاي  اساس  بر  را  ماكوندو» 
ريخته اند، اين دهكده  خيالي، زادگاه گابريل گارسيا ماركز است: آراكاتاكا 
در استان ماگدالنا؛ جايي كه اين برنده نوبل ادبي سال 1982 در 6 ماه 

مارس سال 1928 در آن به دنيا آمد. 

چادر گذشته 
سرهنگ  داستان،  اصلي  شخصيت  زندگي  خود  رمان  در  ماركز  اگر 
آئورليانو بوئنديا و شش نسل از اين خانواده  را به اين مكان پيوند نمي داد، 
كلمبيا  شمال  مناطق  كوچك  دهكده  صدها  مانند  هم  ماكوندو/آراكاتاكا 
ويژگي  خاصي براي جلب گردشگر نداشت. خواننده با اين شخصيت در 
ابتداي رمان، هنگامي كه دست بسته جلوي جوخه تيرباران ايستاده، آشنا 
مي شود. راوي داستان، پس از شرح اين تصوير، بالفاصله از وضعيتي 
كه بوئنديا در زمان حال با آن درگير است، مي گذرد و به كنكاش در ذهن 
كودكي  در  «شورشي»  اين  كه  هنگامي  مي پردازد؛  گذشته  زمان  در  او 
همراه پدر خود، خوزه آركاديو بوئنديا، به چادر كولي ها براي كشف يخ 
رفته است.چادر كولي ها در اين رمان، اصوال مركز تازه ها و كشف هاي 
جديد است. ملكيادس، يكي از اين كولي هاي دنياديده و با تجربه، هر از 
چند گاهي به ماكوندو مي آيد و كاالهاي اختراعي «ينگه دنيا» را به اهالي 

دهكده مي فروشد و شگفتي آنان را برمي انگيزد. 
حاال مسئوالن اداره گردشگري كلمبيا، اين چادر را در بندر سانتا مارتا 
در سواحل كارائيب برپا كرده اند. سفر به ماكوندو/آراكاتاكا، با «چيواس»، 
(اتوبوس هاي نقش و نگار دار كلمبيايي) از همين مكان آغاز مي شود. از 
است  موز  بي پايان  كشتزارهاي  از  گذر  راه،  اين  ادبي  جاذبه هاي  جمله 
كه به نقل از رمان «صد سال تنهايي»، كشت آن از سوي يك آمريكايي 
رويدادي  شد؛  شروع  ماكوندو  در  جنوبي  آمريكاي  در  بار  اولين  براي 
«خارجي» ها  پاي  و  ساخت  دگرگون  به كلي  را  دهكده  سنتي  زندگي  كه 
ناگهاني  به طور  اروپايي  اين  كه  راه آهني  ايستگاه  كرد.  باز  آن جا  به  را 
سرعت  و  خاك  نمناكي  و  هوا  دماي  اندازه گيري  به  و  شد  ظاهر  آن  در 
رشد گياهان پرداخت تا بعدها در آن موز به عمل آورد، به همان شكلي 
محل  راه آهن، تنها  اين ايستگاه  شده است.  بازسازي  آمده،  كتاب  در  كه 
خوزه  همسر  اورسوال،  نيست؛  رمان  در  گوناگون  فرهنگ هاي  برخورد 
آركاديو بوئنديا كه به تنهايي بار سنگين خانواده را به دوش مي كشد، با 
مسافران،  از  پذيرايي  و  ايستگاه  اين  كنار  در  كردن «آشپزخانه اي»  داير 
خانواده بوئنديا را كه به دليل ورشكستگي در فقري جانكاه به سر مي برد، 

نيز نجات مي دهد. 

جاودانگي «رمديوس» 
ماكوندو»،  «راه  پروژه  در  است  كوشيده   كلمبيا،  گردشگري  اداره 
شخصيت هاي ديگر رمان «صد سال تنهايي» را نيز جاودان كند. بازديد از 
كتابخانه «رمديوس»، يكي از اين برنامه هاست. اين شخصيت «جادويي» 
كه ناگهان در غروبي تابستاني، هنگام پهن  كردن مالفه، در برابر چشم 
نيز  او  پرماجراي  ولي  كوتاه  زندگي  مي كند.  صعود  آسمان  به  ديگران 
در اين كتابخانه به نمايش گذاشته شده است. گردشگران در آراكاتاكا، 
ماه  در  تازگي  به  كه  ماركز  گارسيا  گابريل  موزه  از  مي توانند  همچنين 
مارس گشايش يافته، ديدن كنند. دبستاني نيز كه ماركز در آن خواندن و 
نوشتن آموخت، يكي از بناهاي ديدني پروژه «راه ماكوندو» است. ماركز 
در كتاب خود، بارها درخت بادام روبه روي دروازه آن را كه هنوز هم 

سرپاست، تصوير كرده است. 
ديگري  نشانه هاي  مي كوشند  كلمبيا،  گردشگري  اداره  دست  اندركاران 
سال 1967  در  مكزيك  در  اقامتش  نخستين  در  ماركز  كه  رمان  اين  در 
نگاشت، بيابند و از آن ها به عنوان جاذبه هاي گردشگري استان ماگدالنا 
استفاده كنند. از جمله طرح  هاي در دست اجرا در اين رابطه، بازسازي 
خانه   اي است كه ماركز در آن به دنيا آمده و حدود 40 سال پيش ويران 
شده است. مهندسان و معماران در حال رسم نقشه اصلي آن بر اساس 
نقل  براي  «زيستن  او  آثار  جديد ترين  از  يكي  در  ماركز  نوشته هاي 
يادهاي مادر گارسيا ماركز، لوئيزا سانتياگا ماركز نيز  زندگي» هستند. 
كه در مصاحبه هاي گوناگون بيان كرده، به اين مهندسان كمك مي كند. 
است.  شده  منتشر  و  ترجمه  ايران  در  بارها  تنهايي»  سال  «صد  رمان 
برگردان هاي بهمن فرزانه و كيومرث پارساي، از جمله ترجمه هاي موفق 

اين رمان  هستند. 
منبع: فيگارو 
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«پانداى كنگفو كار2 » 
ركورد باكس آفيس چين 

را شكست
چين  مردم  استقبال  مورد   « كار2  كنگفو  «پانداى 

رقم  به   ، اكران  اول  روز  سه  در  و  گرفت  قرار 
چشمگير 11 ميليون پوند دست يافت.

 به نقل از گاردين ، "پانداى كنگفو كار 2 "كه ماه 
گذشته در وطن خود اكران شد ، با استقبال بسيار 
هنرهاى  كه  انيميشن  فيلم  اين  شد.  روبرو  گرمى 
رزمى يك پانداى بزرگ و با اشتها را به تصوير 
مى كشد ، در سه روز اول اكران خود 125ميليون 
يوان (معادل 11 ميليون پوند) فروش رفت كه اين 
ميزان فروش در سه روز اول ، در باكس آفيس 

چين بى سابقه بود.

اگرچه اين انيميشن دنباله دار در هاليوود ساخته 
مى شود اما در كشور چين محبوبيت زيادى دارد. 

فيلم اول اين مجموعه انيميشن نيز سه سال پيش 
در  جديدى  ركورد  و  شد  اكران  چين  كشور  در 
باكس آفيس اين كشور ثبت كرد.اخيرا" دولتمردان 
براى  پوند  ميليون   420 معادل  اى  بودجه  چينى 
داخل  در  فروش  پر  و  موفق  انيميشنهاى  ساخت 
اين كشور در نظر گرفته اند تا شايد بتوانند با اين 

انيميشن پر فروش رقابت كنند.

در هر دو فيلم مجموعه انيميشن «پانداى كنگفو كار 
» به شدت از فرهنگ كشور چين الهام گرفته شده 
است.شخصيت اصلى اين انيميشن ، پانداى بزرگ 
رستوران  يك  در  كه  است  «پو»  نام  با  مزه  با  و 
نودل فروشى كار مى كند اما با دريافت يك ميراث 

عجيب و غريب ، زندگى او دگرگون مى شود.

بنا بر پيش بينى كارشناسان صنعت سينما ، چين 
گرفت  خواهد  پيشى  ژاپن  از  آينده  سال  چهار  تا 
از  خارج  در  سينما  و  فيلم  بازار  بزرگترين  به  و 
آمريكا تبديل خواهد شد. به همين دليل فيلمسازان 
مى  توجه  كشور  اين  به  پيش  از  بيش  هاليوودى 

كنند.
،هفته  انيميشن  اين  توليد  طراح   ، ريموند  زيباچ 
كه  مكانى  همان  به  خود  فيلم  تبليغ  براى  گذشته 
پانداى بزرگ اين مجموعه انيميشن زندگى مى كند 
، سفر كرد و مورد استقبال مقامات محلى منطقه 

چنگدو قرار گرفت.
اولين  اولين  كه  خرگوش"  يك  "افسانه  انيميشن 
پر  انيميشن  يك  ساخت  براى  هاى  چينى  تجربه 
چين  داخل  سينماهاى  در  ماه  اين   ، است  هزينه 
كه  بعدى  سه  انيميشن  فيلم  شد.اين  خواهد  اكران 
توليد آن حدود 18 ميليون دالر هزينه دربر داشته 
كنگفوكار  آموز  دست  حيوان  يك  درباره   ، است 

است .
جمعه  روز  از   "2 كنگفوكار  انيميشن"پانداى  فيلم 

در انگلستان اكران خواهد شد.

«گرگ و ميش»، برنده بزرگ 
جوايز فيلم ام تى وى

"گرگ و ميش" بيشترين جوايز فيلم ام تى وى سال 2011 
را از آن خود كرد.به نقل از گاردين، «گرگ و ميش» امسال 

نيز 5 جايزه ام تى وى 
اختصاص  بخود  را 
سومين  براى  و  داد 
اين  در  متوالى  سال 

رقابتها پيروز شد.
اهداى  مراسم  در 
تى  ام  فيلم  جوايز 
اين  آخر  كه  وى 
آنجلس  لس  در  هفته 
برگزار شد ، سومين 
خون  مجموعه  فيلم 
عاشقانه  و  آشامى 

"گرگ و ميش" ، جوايز بهترين فيلم ، بهترين بازيگر زن و 
بهترين بازيگر مرد را از آن خود كرد. رابرت پتينسون و 
كريستن استوارت ستاره هاى اين فيلم ، در دو بخش ديگر 

اين مسابقه نيز جايزه دريافت كردند.
تى  ام  رقابتهاى  در  فيلم  اين  چشمگير  موفقيت  با  همزمان 
وى ،آگهى تبليغاتى قسمت اول چهارمين و آخرين فيلم اين 
رقابتهاى  اين  برنده  شد.  منتشر  آنالين  بصورت  مجموعه 
ساالنه كه در لس آنجلس برگزار مى شود ، توسط بينندگان 

و از طريق راى گيرى آنالين انتخاب مى شود.
وبازيگران  فيلمها  به  رقابتها  اين  ديگر  بخشهاى  جوايز 
مختلف ديگر تعلق گرفت.جايزه بهترين بازيگر كمدى به اما 
جايزه   ، شد  اعطا  اى"  "ايزى  فيلم  در  بازى  بخاطر  استون 
عجيب ترين لحظه به فيلم مستند جاستين بيبر با نام "هرگز 
به  شرور  شخصيت  بهترين  جايزه  و  شد  داده  هرگز"  نگو 

تام فلتون بخاطر بازى در فيلم "هرى پاتر" ، اعطا شد.

پنلوپه كروز زشت شدن 
را دوست دارد!!

پنلولوپه از چهره پردازان فيلمها ، تقاضا 
مى كند كه او را براى بازى در فيلم زشت 
كنند.  بازيگر فيلم "دزدان دريايى كارائيب 
بر امواج بيگانه " كه همسر خاوير باردام 
است و از او يك پسر 5 ماهه با نام لئو 
دارد ، به زشت شدن صورتش در فيلمها 
اهميت نمى دهد و دلش مى خواهد چهره 
شخصيت  به  تا  كند  تغيير  كامال"  اش 
 ، كند  بازى  آن  در  است  قرار  كه  فيلمى 

شبيه شود .
او گفت: "وقتى قرار است در فيلمى بازى 
از زشت شدن نمى ترسم .  كنم ، اصال" 
پردازان  چهره  از  معموال"  دليل  همين  به 
خالهاى  و  سبيلهاى  كه  كنم  مى  تقاضا 
دهند  قرار  من  صورت  روى  بيشترى 
شبيه  نظر  مورد  شخصيت  به  كامال"  تا 
اسپانيايى  زيباى  بازيگر  اين  شوم."البته 
مى  باعث  چهره  تغيير  كه  كرد  اعتراف 
شود كه خيلى كمتر از خودش انتقاد مى 
كند ، راحتتر به شخصيت فيلم نزديك مى 
به   ، كند  بازى  راحتتر  نتيجه  در  و  شود 
همين دليل است كه از چهرپردازان تقاضا 
 ، گريم  با  توانند  مى  كه  آنجا  تا  كند  مى 
چهره او را عوض كنند.او گفت :"من دلم 
مى خواهد ساعتها با چهره پردازان فيلم 
ام  چهره  بخواهم  آنها  از  و  كنم  صحبت 
را كامال" تغيير بدهند زيرا اين كار باعث 
فاصله  خودم  شخصيت  از  كه  شود  مى 
به  و  كنم  انتقاد  كمتر  خودم  از   ، بگيرم 
اين ترتيبراحتتر و بهتر با شخصيت فيلم 

ارتباط برقرار كنم."

موسسه حقوقى دادآفرينان
پذيرش دعاوى حقوقى، خانوادگى و كيفرى در ايران

توسط وكالى مجرب پايه يك دادگسترى
پرونده هاى خانوادگى( مهريه، طالق، نفقه)، 
انحصار وراثت، ثبتى و ملكى و مالياتى

پرونده هاى پولى، بانكى،
 فروش اموال غير، جعل و غيره

انجام كليه امور ادارى در ايران اعم از :
شهردارى ها، اداره نظام وظيفه، ثبت ازدواج و طالق، 

استعالم خروج از كشور و اداره ثبت احوال

مشاوره و تنظيم قراردادهاى بين المللى تجارى
ثبت شركت ها ، واردات، صادرات و امور گمركى 

تلفن: 07826018005
 تهران: 00982188514792
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دوريس لسينگ 
چگونه مي نويسد؟

نويسنده برنده نوبل ادبيات از 
زندگى در ايران و نوشتن مى گويد

دوريس لسينگ مى گويد كه وقتى براى نوشتن تك تك جمالت عرق 
مى ريزد، يعنى خوب نمى نويسد.

در   1919 اكتبر   22 متولد  لسينگ  دوريس  خبرآنالين،  گزارش  به 
كرمانشاه ايران و برنده نوبل ادبيات سال 2007 است. ادبيات داستانى 
لسينگ بطور كلى به سه دوره تقسيم مى شود: تم كمونيستى (-1944

درباره  راديكال  شكل  به  او  كه  مى شود  مربوط  زمانى  به   (1956
مباحث اجتماعى مى نوشت ولى پس از سركوب قيام مردم مجارستان 
به  وسيله ارتش سرخ در سال 1956 ضدكمونيست شد. (او در سال 
1985 با نوشتن «تروريست خوب» بازگشتى به اين دوره ادبى خود 
صوفيانه  تم  آن  از  پس  و   (1956-1969) روانشناسانه  تم  داشت)؛ 
برگرفته  (نامى  «شكسته»  شد.  نوشته  علمى-تخيلى  زمينه اى  در  كه 
و  علمى-تخيلى  كتاب هاى  سرى  از  كتاب  نخستين  فارسى)  زبان  از 
صوفى گرايانه وى به نام سهيل است. و سوم: با وجود كودكى دشوار 
و غم انگيز، آثار لسينگ درباره آفريقاى زير سلطه بريتانيا، آكنده از 
ساكنان  بدبختى هاى  و  استعمارگران  سترون  زندگى  براى  شفقت 

بومى است.
از اين نويسنده كتاب هاى «از ميان تونل»، «تابستان پيش از تاريكى»، 
و  طاليى»  يادداشت  «دفتر  مورچه»،  «چال  خوب»،  «تروريست 

«رهنمودهايى براى نزول در دوزخ» به فارسى ترجمه شده است.
شماره  در  سال 1988  بهار  در  خود  گفت وگوى  در  لسينگ  دوريس 
106 مجله «پاريس ريويو» درمورد زندگى در ايران و شيوه نوشتن 

آثارش صحبت كرد:
پدرم در جنگ اول جهانى حضور داشت. بعد از آن ديگر نمى توانست 
در انگلستان دوام بياورد. جا برايش تنگ شده بود. سربازها تجربه 
دشوار  برايشان  كشور  تحمل  و  بودند  گذرانده  سر  از  بزرگى  خيلى 
شده بود. به همين دليل از بانكى كه در آن كار مى كرد تقاضا كرد او 

را به جاى ديگرى بفرستند.
به  بزرگ  اتاق هاى  با  بزرگ  خانه اى  و  فرستادند  ايران  به  را  ما  آنها 
ما دادند. براى رفت و آمد هم به ما اسب دادند. خيلى زيبا بود. شهر 
داشت.  زيبايى  ساختمان هاى  و  قديمى  بازار  بود،  (كرمانشاه)  قديمى 
بعد از مدتى ما را به تهران فرستادند. مادرم خيلى خوشحال بود و 
از هر لحظه اش لذت مى برد. اما پدرم از شلوغى راضى نبود. خالصه 

سال 1924 برگشتيم انگلستان...
براى نوشتن يك طرح كلى دارم اما اين به اين معنى نيست كه مجالى 
براى يك شخصيت غريبه يا يكى دو اتفاق كه بين راه به ذهنم مى رسد 

ندارم. مثال در «تروريست خوب» مى دانستم چه كار مى كنم. مى دانستم 
يك بمبگذارى شروع كار است. به نظرم جالب بود ماجراى بمبگذارى 

گروهى را تعريف كنم كه غيرحرفه اى و بدون اعتمادبه نفس هستند.
شخصيت مركزى يعنى آليس را هم داشتم، چون آدم هاى زيادى مثل 
او مى شناسم، از اين شخصيت هايى كه كلى نگرانى مادرانه در خود 
دارند؛ بر سر نهنگ ها چه مى آيد يا شيرهاى دريايى در حال انقراض 
هستند و محيط زيست را نابود نكنيم، اما همين افراد با خود مى گويند 
لغزش  لحظه اى  بدون  و  پخت!»  املت  نمى شود  كه  مرغ  تخم  «بدون 

مى توانند هزاران نفر را بكشند.
جالب تر  برايم  ماجرا  كردم  فكر  موضوع  اين  به  راجع  بيشتر  هرچه 
شد. شخصيت اصلى را مى شناختم، دوست صميمى اش را هم داشتم 
مى خواستم  دارند.  برخاست  و  نشست  آدم هايى  چه  با  مى دانستم  و 

وقتى  اما  باشم.  داشته  مختلف  ويژگى هاى  با  مختلف  شخصيت هاى 
غافلگير شدم كه شخصيت هايى وارد داستان شدند كه در نقشه كلى 
من نبودند. مثال شخصيت فِى، بعد فى با فردى شكست خورده روبرو 

شد كه خيلى براى من جذابيت داشت؛ فيليپ.
از  كه  ساله  دو  يكى  و  بيست  و  آسيب پذير  بسيار  بود  مردى  فيليپ 
كار بيكار شده بود اما مدام به او پيشنهاد كار مى شد. و نتيجه كتاب 

بامزه اى شد.
كه  مى آيد  پيش  كنم.  تمركز  كار  يك  روى  فقط  دارم  دوست  هميشه 
موقع نوشتن كتابى، نسخه اوليه داستانى ديگر را مرتب كنم اما در 

كل دوست دارم داستانى بنويسم و بعد سراغ داستان بعدى بروم.
هميشه از ابتدا شروع مى كنم تا برسم به انتها. هيچ وقت طور ديگرى 
دست  از  را  فرم  ارزشمند  تداوم  بنويسيد  تكه تكه  اگر  ننوشته ام. 
مى دهيد. نوعى تداوم درونى و نامرئى در نوشته هست. گاهى وقتى 
سعى مى كنيد نوشته اتان را تغيير دهيد متوجه مى شويد چه تداومى 

دارد.
گاهى بين نوشتن كتاب هايم فاصله مى افتد. بعضى وقت ها الزم است 
حال  هر  به  اما  نخواهد  دلت  اصال  هم  شايد  بنويسى،  چيزى  مقاله اى 
فاصله مى اندازد. فعال دارم داستان هاى كوتاه مى نويسم. خيلى جالب 
است چون داستان ها خيلى كوتاه هستند. داستان هايى حدود هزار و 
500 كلمه مى نويسم و از اين قانون خوشم مى آيد. از آن لذت مى برم.
دادم  ياد  خودم  به  بودم  شده  بچه دار  وقتى  اما  ندارم.  عادت خاصى 
در گريزهاى كوتاه با تمركز بسيار باال بنويسم. اگر دو روز يا حتى 
باورتان  مى نويسم،  عظيمى  بسيار  حجم  باشم  داشته  وقت  هفته  يك 
تحرير  ماشين  با  شده اند.  درونى  عادات  آن  روزها  اين  نمى شود. 

مى نويسم و بعد با خودكار غلطگيرى مى كنم.
عادت  اما  باشد.  بهتر  نتيجه  بنويسم  آرام تر  اگر  نظرم  به  راستش 
كرده ام تند تند بنويسم. متوجه شده ام اغلب زنها اينطور مى نويسند، 
اما مثال گراهام گرين روزى 200 كلمه مى نوشت نه كمتر و نه بيشتر! 

اينطور گفته اند!
بهتر  خيلى  شوم  غرق  داستان  جريان  در  اگر  مى كنم  فكر  خودم 
مى نويسم. شروع به نوشتن مى كنيد اما به نظرتان دست انداز دارد، 
لنگ مى زند اما كمى كه پيش برويد ناگهان همه چيز درست و نوشتن 
روان مى شود. آن موقع است كه مى فهمم دارم خوب مى نويسم. وقتى 
دارم براى نوشتن تك تك جمالت عرق مى ريزم يعنى خوب نمى نويسم     

ترجمه: حسين عيدى زاده

اظهار نظر جنجالى نويسنده 
معروف درمورد زنان

 

از  پس  پنجشنبه  روز  ادبيات  نوبل  برنده  نويسنده  نايپل  وى.اس. 
اظهار نظر عجيبش درمورد نويسندگان زن مورد انتقاد قرار گرفت.

 او هيچ نويسنده زنى - حتى جين آستن-  را در حد نويسندگان 
مرد ندانست و دليل اين مسئله را هم احساساتى بودن» زنان عنوان 
كرد.نايپل كه متولد ترينيداد است و با جنجال غريبه نيست، گفت كه 
آثار نويسندگان زن نسبت به آثار مردان سطح پايين ترى دارند و 

بخشى از آن به دليل «رئيس كل نبودن» زنان در خانه است.
او در گفت وگو با «استاندارد» روزنامه عصر لندن گفت: «نويسندگان 
زن متفاوت هستند، كامال فرق دارند. متنى جلويم بگذاريد، يكى دو 
پاراگراف آن را كه بخوانم مى فهمم نويسنده زن است يا مرد. اما از 

نظر من آن ها در حد مردان نيستند.»
اين نويسنده 78 ساله، سال 2001 براى مجموعه آثارش، از جمله 
بيسواس»  آقاى  براى  «خانه اى  نيمه  زندگينامه اى  مشهور  رمان 
«احساساتى  دليل  به  مسئله  اين  گفت  او  شد.  ادبيات  نوبل  برنده 

بودن زنان و ديد بسته آنها به دنيا» است.
به گفته نايپل، «اين نكته براى زنان اجتناب ناپذير است؛ آنها در خانه 
هم سرايت مى كند.  به نوشته آنها  رئيس كل نيستند و اين مسئله 
ناشر آثار من كه قدرت تشخيص اش به اندازه دبيرى اش خوب بود 
بى ربط  حرف هاى  اين  همه اش  رفت.  دست  از  شد  نويسنده  وقتى 

فمنيستى مى نوشت. البته از اين حرف منظور بدى ندارم.»
سطح  در  زنى  نويسنده  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  نايپل 
نويسندگان مرد مى شناسد، گفت: «فكر نكنم.» او انتقادات شديدى 
را هم نثار جين آستن، نويسنده مطرح قرن نوزدهم و نويسنده آثار 
با  نمى توانم  گفت: «اصال  و  كرد  تعصب»  و  چون «غرور  محبوبى 

نگاه احساساتى او و برداشت احساساتى اش از دنيا كنار بيايم.»
نويسنده  و  نايپل  آثار  قديمى  ناشر  خشم  موجب  صحبت ها  اين 
مطرح بريتانيايى اين روزها شد. ديانا آتيل كه چندين جايزه ادبى 
نيز برده است، درمورد نايپل گفت: «به نظر مى رسد عقلش را دارد 

از دست مى دهد.»
آتيل افزود: «هميشه به آزار دادن ديگران تمايل داشت... حرف هايش 
خيلى مضحك است. من به كنار، فقط كافى است به نويسندگان زنى 
چون جرج اليوت (شاعر زن كه با نام مستعار مردانه مى نوشت) و 

جين آستن فكر كنيد. نمى شود حرف هايش را جدى گرفت.»
ناشر نايپل در آخر گفت: «وقتى از او پرسيده شد حس درونى اش 

چيست به نظرم آمد حس درونى او فقط حماقت است.»
نايپل كه ساكن بريتانياست در گذشته هم جنجال راه انداخته بود، 
خوانده  پز»  نيم  «جوامع  را  استعمار  از  رهايى يافته  كشورهاى  او 

بود.
اين نويسنده همچنين با پل ترو، رفيق صميمى اش سالها قهر بود 
كه اين مسئله چند روز پيش در جريان جشنوراه ادبى هى-آن-وى 

با دوستى آن دو نفر به خير و خوشى خاتمه يافت.
خبرگزارى فرانسه / 2 ژوئن

فرهنگى

لري كينگ مصاحبه هايش را روانه 
بازار كرد 

«لري كينگ» خاطرات مصاحبه هاي خود را در كتابي روانه بازار 
كرد.به گزارش آمفيكس، «لري كينگ» مجري با سابقه شبكه «سي.

ان.ان» كه سالهاي متمادي افراد سرشناس بسياري را در برنامه 
خاطرات  از  است، كتابي  داده  قرار  سوال  مورد  تلويزيوني اش 

شغلي اش را به بازار عرضه كرده است. 
اين كتاب «حقيقتي كه بايد گفت: ضبط نشده هايي درباره مهمانان 
سال  و 50  لطايف  خنده دارترين  به ياد ماندني،  لحظه هاي  محبوب، 
خاطراتش  و  تجربيات  از  كتاب  اين  در  كينگ  دارد.  نام  پرسش» 
در مصاحبه با رهبران سياسي و شخصيت هاي سرشناس گفته 
است. وي در اين كتاب 336 صفحه اي عالوه بر تجربه خبرنگاري 

به زندگي شخصي خود نيز پرداخته است. 
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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     

آلبوم جديد پاريس هيلتون بزودى منتشر مى شود
پاريس هيلتون عالوه بر بازيگرى ، طراحى لباس 
وعطر ، تهيه شوى تلويزيونى ، مادلينگ و مراقبت 
روى  از حيوانان خانگى بسيار زيادش ، ظاهرا" 

يك آلبوم جديد هم كار مى كند!
اين ستاره بلوند بعد از انتشار اولين آلبوم خود 
را در سال 2006 ، آلبوم ديگرى منتشر نكرد اما 
اخيرا" اعالم كرده است كه آلبوم جديدش بزودى 

منتشر خواهد شد.
او گفت:"من در خانه ام يك استوديو دارم و در 

وقتهاى آزادم روى آلبوم جديدم كار مى كنم"
و  كند  مى  كار  آلبوم  اين  روى  كه  مدتهاست  او 
آن  روى  زياد  زمان  صرف  خودش  گفته  به  بنا 
بخاطر اين است كه او دلش مى خواهد اين آلبوم ، 
عالى و بدون نقص باشد.بنابراين تغييرات زيادى 

در اين آلبوم ايجاد شده است.
اودر ادامه حرفهايش گفت:" من اخيرآ" سبك اين آلبوم را تغيير داده ام . قبال" بيشتر آهنگهاى 
آن به سبك پاپ بود اما من بسيارى از آنها را حذف كردم و بجاى آنها ، آهنگهاى مناسب 

رقص و باشگاه هاى ورزشى اضافه كردم."
تاريخ انتشار اين آلبوم جديد هنوز اعالم نشده است اما شايد اين ستاره زيباى هاليوود در 
شوى تلويزيونى آينده خود كه از تاريخ 1 ژوئن آغاز خواهد شد ، اطالعات بيشترى راجع به 

اين آلبوم در اختيار ما قرار دهد.

بيانسه براى جشنواره 
گلستونبرى نگران است

در  برنامه  اجراى  و  حضور  براى  بيانسه 
و  مضطرب  لندن  گلستونبرى  جشنواره 

نگران است.
خواننده  اين   ، نيوز  اسكاى  از  نقل  به 
ژوئن   25 تاريخ  در  كه  هاليوود  مشهور 
جشنواره  شكل  هرمى  صحنه  روى 
و  شد  خواهد  حاضر  بريتانيا  گلستونبرى 
هنرنمايى خواهد كرد ، براى اجراى برنامه 
همين  به  و  است  نگران  جشنواره  اين  در 
اجاره  لندن  شهر  در  استوديو  يك  دليل 

كرده است تا بتواند بيشتر تمرين كند.
ميرور  ديلى  روزنامه  به  خبرى  منبع  يك 
براى  كه  است  نگران  آنقدر  گفت:"بيانسه 
كرده  اجاره  استوديو  يك   ، هفته  دو  مدت 
براى  و  كند  تمرين  بخوبى  بتواند  تا  است 
كامال"  گلستونبرى  جشنواره  در  حضور 

آماده شود."
حضور او در اين جشنواره به يك حماسه 
تبديل شده است. كانيه وست و همسرش 
اين  براى  او  شدن  آماده  در  نيز  زد  جى 
جشنواره به او كمك كرده اند و قرار است 

در برخى آهنگها او را همراهى كنند.

با  هفته  دو  مدت  به  ساله  خواننده 29  اين 
تكنسينهاى  و  صدا  ،مهندسين  ها  رقصنده 
است  قرار  كه  خوانندگانى  و  نورپردازى 
او را همراهى كنند ، تمرين خواهد كرد تا 
برنامه  اجراى  هنگام  در  كه  شود  مطمئن 
مشكلى   ، گلستونبرى  جشنواره  در  اصلى 

پيش نمى آيد.
بيانسه پيش از اين گفته بود كه بى صبرانه 
در انتظار اجراى برنامه در اين جشنواره 

است.

او گفت:" گلستونبرى ، بزرگترين جشنواره 
موسيقى جهان است و من بى صبرانه در 
فستيوال  اين  در  برنامه  اجراى  انتظار 
اين  در  كه  كسانى  همه  هستم.  بزرگ 
ارزش  واقعا"  شوند  مى  حاضر  جشنواره 
موسيقى را مى دانند و براى تعطيالت آخر 

هفته روحيه بسيار خوبى دارند.

جمعيت  اين  به  كردن  فكر  از  حتى  "من 
 ، آنها  از  انرژى  همه  آن  جذب  و  بزرگ 

هيجانزده مى شوم."

همراه   2008 سال  در  بار  آخرين  بيانسه 
همسرش جى زد در اين جشنواره حاضر 
خواننده   ، زد  جى   2008 سال  در  شد. 

اصلى اين جشنواره بود.

ويديوى جديد ريحانا باعث 
اعتراض پدر و مادرها شد

انجمن پى تى سى كه از پدر و مادرهاى تحصيل كرده تشكيل شده 
است و برنامه هاى تلويزيونى را كنترل مى كند ، اين موزيك ويدئو 
را " آزار دهنده " خواند و از شبكه بى اى تى درخواست كرد كه 

پخش اين ويدئو را متوقف كند.
ريحانا از موزيك ويدئوى جديد خود كه درصحنه اول آن به سر 

يك مرد شليك مى شود ، دفاع مى كند.
اين موزيك ويدئو كه اولين بار روز سه شنبه هفته گذشته از شبكه 
بى اى تى پخش شد ،درباره دخترى است كه در ميان جمعيت ، به 

سمت معشوقه اش تيراندازى مى كند.
روز سه شنبه ، انجمن پى تى سى كه از پدر و مادرهاى تحصيل 
كرده تشكيل شده است و برنامه هاى تلويزيونى را كنترل مى كند 
، اين موزيك ويدئو را " آزار دهنده " خواند و از شبكه بى اى تى 

درخواست كرد كه پخش اين ويدئو را متوقف كند.
موزيك  معكوس  شماره  برنامه  در  شنبه  پنج  روز  ريحانا  اما 
ويدئوهاى شبكه بى اى تى ، اين ويدئو را يك اثر هنرى و آموزنده 
خواند. شبكه بى اى تى اعالم كرد كه به پخش اين موزيك ويدئو 
ادامه خواهد داد. مسئوالن اين شبكه تلويزيونى توضيح دادند كه 
اين شبكه براى پخش برنامه هاى خود از يك سرى دستورالعملها 
هيچ  با  ريحانا  ويدئوى  و  كند  مى  پيروى  جامع  استانداردهاى  و 
يك از استانداردها و دستورالعملهاى اين شبكه مغايرت ندارد وبه 

همين دليل پخش آن تاييد شده است و ادامه خواهد يافت.
به  .بنا  است  نكرده  پخش  را  ويدئو  اين  هنوز  وى  تى  ام  شبكه 
گفته يكى از نمايندگان ام تى وى ، اين شبكه در حال بررسى اين 

موزيك ويدئو است.
ريحانا كه در ماه فوريه سال 2009 توسط نامزدش ، كريس براون 

مورد آزار و اذيت قرار گرفت ، با خشونت موافق نيست.
به  گرمى  مراسم  برگزارى  آستانه  در  پيش  دوسال  كه  براون 
توسط   ، داد  قرار  اذيت  و  آزار  مورد  را  او  و  كرد  حمله  ريحانا 
دادگاه مجرم شناخته شد و به پنج سال حبس تعليقى محكوم شد.

ريحانا گفت:"من قبال" مورد آزار و اذيت قرار گرفته ام اما همانطور 
كه مى بينيد ، در اوقات فراغتم آدم نمى كشم."

اما اين خواننده 23 ساله معتقد است كه آزار و اذيت زنان توسط 
اين  قربانيان  و  افتد  مى  اتفاق  اغلب  كه  است  موضوعى  مردان 

خشونت ها نياز به صدايى دارند كه شنيده شود.
او گفت:"اگر من بتوانم صداى كسانى باشم كه شنيده نمى شوند 

، دوبار برنده شده ام."
اين موزيك ويدئوى جنجالى توسط آنتونى مندلر كارگردانى شده 
است . ويدئوهاى ديگر ريحانا نيز توسط همين كارگردان ساخته 

شده است.
يك  نداشتم  قصد  :"من  گويد  مى  گرمى  جايزه  برنده  خواننده  اين 
موزيك ويدئوى بحث برانگيز و جنجالى بسازم ، فقط مى خواستم 

يك ويدئوى هنرى و آموزنده به نمايش بگذارم."
اين ويدئو هنوز در آى تونز به نمايش گذاشته نشده است . نماينده 
آى تونز گفت:"هنوز براى پخش اين ويدئو تصميمى اتخاذ نشده 

است."

جاستين بيبر در تويتر 10 
ميليون طرفدار دارد

 10 از  بيش  حاضر  حال  در  بيبر  جاستين 
ميليون نفر طرفدار دارد. اين ستاره نوجوان 
رقم  اين  به  گذشته  آخرهفته  تعطيالت  در   ،
بزرگ دست يافت و مسلما" از اين موضوع 

هيجانزده و خوشحال است.
شما  نوشت:"من  تويتر  سايت  وب  در  بيبر   
كه  متشكرم  شما  از  و  دارم  دوست  خيلى 
من  كنيد.  مى  متحول  مرا  زندگى  روز  هر 
هزار   000/33 كه  ام  شده  متولد  شهرى  در 
برابر   333 شما  تعداد  اما  دارد  جمعيت  نفر 

دو  كه  گاگا  ."ليدى  است  من  شهر  جمعيت 
 ، آورد  بدست  را  موفقيت  اين  گذشته  هفته 
او  طرفداران  تعداد  كه  بود  هنرمندى  اولين 
در وب سايت تويتر به 10 ميليون نفر رسيد 
كسى  دومين  ساله   17 نوجوان  اين  حاال  و 
است.  يافته  دست  موفقيت  اين  به  كه  است 
گاگا  ليدى  طرفداران  تعداد  حاضر  حال  در 
در وب سايت تويتر 641، 528، 10 نفر است 
طرفدار  نفر   10 بيبر 798، 030،  جاستين  و 
دارد.جاستين بيبر هفته بسيار عالى و خوبى 
در  گومز  سلنا  و  او  گذاشت:  سر  پشت  را 
جزيره هاوايى اوقات بسيار خوبى را پشت 
سر گذاشتند و حاال به چنين موفقيت بزرگى 

دست يافته است.
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تغيير لهجه به خاطر جراحى 
دندانپزشكى

 خانم بوتلر وقتى بعد از يك عمل جراحى دندانپزشكى به هوش 
آمد،  زبان مادرى خود (انگليسى آمريكايى)  را با لهجه تركيبى از 
لهجه هاى بريتانيايى، ايرلندى و اروپايى صحبت مى كرد. چه اتفاقى 

براى او افتاده است؟
صحبت  مختلف  لهجه هاى  به  را  زبان  يك  مى توانند  مختلف  افراد 
ببينيد  و  شويد  بيدار  خواب  از  روز  يك  اگر  مى كنيد  فكر  كنند. 
مادرى  زبان  خارجى  يك  مثل  و  كرده  تغيير  كلى  به  لهجه تان 
خب  باشيد؟  داشته  احساسى  چه  مى كنيد،   صحبت  را  خودتان 
است.  افتاده  بوتلر  كارن  خانم  براى  كه  است  اتفاقى  اين  واقع  در 
هوش  به  دندانپزشكى  جراحى  عمل  يك  از  بعد  وقتى  بوتلر  خانم 
آمد،  با لهجه متفاوتى حرف مى زد. او كه متولد اينديانا و ساكن 
اورگان است، حاال آمريكايى حرف زدن خود را با لهجه تركيبى از 

بريتانيايى، ايرلندى و اروپايى مى شنود.
اين  كه  بودند  باور  اين  بر  اول  پزشكان  ديسكاورى،  گزارش  به 
هم  بهبودى  از  بعد  است،  اما  دهان  تورم  دليل  به  و  موقتى  تغيير 
بوتلر  خانم  كه  مى زنند  حدس  برنگشت.پزشكان  خانم  اين  لهجه 
تحت بيهوشى دچار ضربه اى شده كه باعث پديدار شدن سندرم 
لهجه خارجى (اف.اى.اس) در او شده است. اف.اى.اس يك اختالل 
در  را  فرد  صداى  بمى  و  زير  و  لهجه  كه  است   عصب شناسى 
صحبت كردن تغيير مى دهد.شنوندگان احساس مى كنند كه لهجه 
اين  با  زبانشناسان  البته  است،  شده  خارجى  يك  مانند  مبتال  فرد 
نظر موافق نيستند. در واقع كسى كه به اف.اى.اس مبتال مى شود،  
بوده  بلد  كه  همانى  فقط  بلكه  نگرفته،   ياد  را  ديگرى  زبان  ناگهان 
لهجه  سندرم  كه  مى شد  تصور  گذشته  مى كند.در  ادا  تغيير  با  را 
دليل  همين  به  و  مى آيد  وجود  به  روانى  مشكالت  اثر  بر  خارجى 
هم گزينه هاى زيادى براى درمان آن وجود نداشت. معروف ترين 
دوم  جهانى  جنگ  در  كه  است  نروژى  زن  يك  سندرم  اين  نمونه 
بعد از جراحت سر، زبان مادرى خود را به لهجه آلمانى صحبت 

مى كرد و به همين دليل هم از اجتماع خود طرد شد.
در  خصوص  به  عصب شناختى  آسيب  مطالعات  برخى  امروزه 
نيمكره چپ مغز را كه مسئول زبان است دليل اين سندرم مى دانند.

نه  و  فيزيكى  آسيب  از  ناشى  را  سندرم  اين  هم  ديگر  مطالعات 
روانى مى دانند. آن ها بر اين باورند كه تغيير در مسير توليد زبان( 
و  حروف  تلفظ  در  تغيير  باعث  دهان)  و  لب ها  زبان،  حركت  مثل 
صداها مى شود و به همين دليل شنونده احساس مى كند كه لهجه 
يك خارجى را مى شنود.مطالعاتى هم وجود دارند كه ْآسيب مخچه 

را در به وجود آمدن سندرم لهجه خارجى موثر مى دانند.
گفتار  با  را  سندرم  اين  بتوان  است  ممكن  باشد،  كه  چه  هر  دليل 
لهجه،  تغيير  اين  بوتلر  خانم  براى  اما  كرد.  درمان  جدى  درمانى 
 نوعى هويت جديد را به دنبال آورده كه او خيلى هم از آن استقبال 

كرده است.

زنى كه لوازم برقى 
برايش ضرر دارد

يك زن انگليسى نمى تواند از موبايل و كامپيوتر و هر وسيله برقى 
كه ميدان مغناطيسى دارد، استفاده كند.  او به توصيه پزشكان حق 
زير  در  را  لباسشويى  ماشين  و  ندارد  را  برقى  كترى  از  استفاده 
آرزو  برايش  اينترنت  با  كردن  وكار  است  داده  قرار  بتونى  زمين 
شده است.جنيس تانى كليف 55 ساله  هر شب در زير نور شمع 
با همسرش به بازيهايى همچون البيرنت و اسكرابل مشغول است 
هرگونه  وجود  به  او  حساسيت  عجيب  محدوديت  اين  دليل  تنها  و 

ميدان الكترومغناطيس در كنارش است.
و  دهد  گوش  راديو  به  نه  و  كند  نگاه  تلويزيون  تواند  مى  نه  او 
حتى  او  باشد.  منزوى  بيرون  دنياى  از  كامال  بايد  ترتيب  اين  به 
امواج  وجود  مخصوصى  دستگاه  با  بار  چند  روز  در  است  ناچار 

الكترومغناطيسى را در خانه اش بررسى كند.
به  سرطان  معالجه  براى  درمانى  شيمى  از  پس  كليف  تانى  خانم 
اين حساسيت دچار شد و گهگاهى دچار دردهاى ناشناخته اى در 
ناحيه سر و سينه مى شود و اگر امواج الكترومغناطيس در اطرافش 

باشند اين دردها چندين برابر مى شوند.
يك  گويد:«اگر  مى  دشوارش  زندگى  و  خاص   شرايط  درباره  او 
موبايل تنها براى 20 دقيقه در كنارم باشد سردرد وحشتناكى مى 
گيرم حتى يك بار كه تلويزيون را روشن كرده بودم براى مدتى به 

سختى مى توانستم دستها و پاهايم را تكان دهم.»
زندگى خانم تانى كليف در فوريه سال 2008 عوض شد و دردهاى 
داخلى او را به بيمارستان كشاند و پس از چند روز مشخص شد او 
به سرطان دچار شده و پزشكان با عمل جراحى تومور شش اينچى 
در  سرطان  بزرگ  تومور  اين  وجود  كردند.با  اوخارج  بدن  از  را 

بدنش گسترش پيدا نكرد ولى شيمى درمانى اجتناب ناپذير است.
ارتباط  اند  كرده  تاييد  «همه  گويد:  مى  تزه  مشكل  اين  درباره  او 
وجود  الكتريسيته  به  من  حساسيت  و  درمانى  شيمى  بين  مستقيم 
من  روز  بهترين  دهد.  شرح  را  آن  تواند  نمى  هيچكس  ولى  دارد 
درخانه زمانى بود كه برق براى بيست ساعت در منطقه قطع شد و 

من اصال احساس درد نداشتم.»
تلگراف /18 مى

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 
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برنامه هاى مختلف بهداشت جسمى  و روحى توسط 
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ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

 برنامه ريزى شده را برگزار مى كند.
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«كافه پاريسى» ركورد زد
 

يك تابلو نقاشى اثر ايليا رپين در حراجى آثار هنرى روسيه در حراجى 
فروش  به  پوند  هزار  و 500  ميليون  چهار  قيمت  به  لندن  در  كريستى 
رفت.تابلو اين هنرمند روسى «كافه پاريسى» نام دارد و در سال 1875 
كشيده شده است. انتظار مى رفت اين تابلو كه در آن يك كافه شلوغ با 
مشتريان خوش لباس به تصوير كشيده شده به قيمت سه تا پنج ميليون 

پوند به فروش برود.
ميليون   7.4) پوند  ميليون   4.5 قيمت  به  و  كرد  عمل  انتظار  طبق  تابلو 
دالر) فروخته شده و بدين ترتيب به يكى از گرانترين نقاشى هاى روسى 
فروخته شده در حراجى بدل شد. از طرف ديگر اين تابلو گرانترين اثر 

رپين در يك حراجى است.
اين اثر از سال 1916 در اخيتار مجموعه دار شخصى بوده است. «كافه 
پاريسى» با قيمت 1.8 ميليون پوند قيمت پايه چكش خورد و در نهايت 
خريدارى ناشناس از طريق تلفن آن را خريد. اين تابلو بزرگترين اثر 

رپين از نظر اندازه است.
حراجى  دست  در  حراجى ها  در  روسى  نقاشى  گرانترين  ركورد 
مك دوگال است كه ويژه حراج آثار هنرى روسيه است. تابلو «كابوى 
كوچك» اثر نيكالى فچين، هنرمند آمريكايى-روسى سال گذشته در اين 

حراجى به قيمت هفت ميليون پوند به فروش رفت.
كريستى در هفته جارى فقط روز دوشنبه آثار هنرى روسيه خود را 
حراجى  سه  سوتبى  يعنى  او  رقيب  كه  است  حالى  در  اين  كرد  حراج 
روز  آنها  آخرين  كه  مى كند  برپا  هفته  اين  در  روسيه  هنرى  آثار  از 
پنجشنبه  و  چهارشنبه  روز  نيز  مك دوگال  مى شود.  برپا  چهارشنبه 
پوند  ميليون   15 حداقل  مى زند  تخمين  و  مى كند  برپا  حراجى  چهار 
فروش داشته باشد.ويليام مك دوگال، مدير حراجى مك دوگال گفت: «ما 
با خوشبينى اين هفته را آغاز كرديم و فروش كريستى نشان مى دهد 

اين خوشبينى درست بوده.»
او با اشاره به مشتريان آثار هنرى روسيه كه ثروتمندان واقعى هستند، 
افزود: «قيمت نفت رو به رشد است و ميلياردرهاى بسيارى در مسكو 
هستند. اقتصاد روسيه به اندازه اقتصاد ديگر كشورها در طول بحران 
اقتصادى ضربه نديد و حاال در دوران بازيابى خود است، بازار آثار 

هنرى هم از آوريل سال 2009 رو به رشد است.»
يكى از آثار هنرى مهم مك دوگال در حراجى اين هفته پرتره سال 1911 
بوريس كوستوديف از چهره دخترش ايرنا است كه گفته مى شود بين 

1.2 تا 1.8 ميليون پوند به فروش مى رود.
رويترز / 6 ژوئن

گوناگون

كركس هاي كارآگاه
پليس آلمان به منظور مبارزه با جرم و جنايت، كركس ها را تعليم مي دهد تا به 

پيدا كردن اجساد مقتولين كمك كنند. 
نام اين كارآگاه هاي بالدار، شرلوك، ميس مارپل و كلمبو، برگرفته از داستان هاي 
پليسي است. پليس آلمان اين سه كركس را در پارك پرندگان والسرود در شمال 
اين كشور تعليم مي دهد. قدرت بينايي و بويايي اين پرندگان به حدي باالست كه 
مي توانند به اندازه همنامان داستاني خود در حل معماي قتل موثر باشند. يك 
موضوع نگران كننده اين است كه شرلوك به جاي آنكه در حال پرواز به تحقيق 

بپردازد، ترجيح مي دهد با پاي پياده سطح زمين را مورد بررسي قرار دهد. 
طبق گزارشي كه در روزنامه برلينر مورگن پست منتشر شده، اين نگراني وجود 
دارد كه اين كركس ها ممكن است پس از پيدا كردن اجساد طبق عادات غريزي 
به آنها نوك زده و با آسيب رساندن به اجساد، روند تحقيقات را مختل كنند. 
به گزارش رسانه هاي آلمان، پليس با استفاده از يك قطعه كفن اقدام به تعليم 
اين كركس ها كرده است. گفته مي شود كركس ها در مواردي كه وسعت ناحيه 
تجسس بزرگ است يا مثال تراكم رويش گياهان و درختان در آن زياد است، 
از سگ ها بهتر عمل مي كنند. همچنين گفته شده است كه ميس مارپل و كلمبو از 
باغ وحشي در اتريش به آلمان منتقل شده اند تا همراه با شرلوك در اين تمرين 
آزمايشي شركت كنند. پليس آلمان از سه كركس در اين آزمايش استفاده كرده 
است، زيرا كركس ها به طور گروهي قادر به پرواز بر فراز ناحيه اي پهناورند. 
اين  كارآيي  مي گويد: «احتماال  هانوفر  شهر  شمال  در  پليس  افسر  هرمن،  رينر 
كركس ها از سگ هاي پليس بيشتر است. اتريش و سوئيس نسبت به اين پروژه 

عالقه زيادي نشان داده اند.» 
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خداحافظي با 
تنباكو در ينگه دنيا 
تصويب  دنبال  به  آمريكا  سناي 
در  قليان  كشيدن  ممنوعيت  قانون 
تمام ايالت هاست در آمريكا مبارزه 
كردن  محدود  براي  گسترده اي 
در  عمومي  اماكن  در  قليان  كشيدن 
بهداشتي  مسئوالن  است.  جريان 
عمومي  اماكن  در  اگر  مي گويند 
است،  ممنوع  سيگار  كشيدن  آمريكا 
خوابگاه ها  و  خانه ها  قهوه  در  نبايد 

 200 تا   100 ساعت  يك  ظرف  كه  قليان  كشيدن 
مي كند،  وارد  فرد  بدن  داخل  به  دود  سيگار  برابر 
و  كالج ها  مسئوالن  قانونگذاران،  شود.  تحمل 
آمريكا  سراسر  ايالت هاي  بهداشتي  مسائل  فعاالن 
از كاليفرنيا تا كانكتيكت خود را براي جبهه جديد 

جنگ با تنباكو آماده مي كنند. 
از  كانكتيكت  ايالتي  سناتور  اسلوسبرگ»،  «گيل 
را  قليان  از  استفاده  كه  مي كند  حمايت  اليحه اي 
در قهوه خانه ها محدود مي كند: «آنها فكر مي كنند 
چون دود قليان از آب رد مي شود، قرار نيست به 
در  دانشجويي  بيل»،  «ارين  اما  بزند.»  صدمه  آنها 
آرامش  براي  فرصتي  قليان  مي گويد :  كانكتيكت 
است  دانشگاه «ييل»  دانشجو  كه  او  مي كند.  فراهم 
قليان  از  استفاده  در  را  خود  مي تواند  مي گويد 
كنترل كند. بيشتر دانشجويان ايالت هاي مركزي و 
جنوبي آمريكا تفريح بهتري به جز كشيدن قليان در 
قليان خانه هاي مدرن ندارند. آنها عالوه بر كشيدن 
قليان آنجا به موسيقي گوش مي دهند و به تماشاي 

تلويزيون هم مي نشينند. 
و  كشي  «قليان  مي گويد:  اسلوسبرگ  سناتور 
آنها  هدف  و  داشته اند  زيادي  رشد  قليان  خانه ها 

جوانان ماست.» او تصديق مي كند كه 
بسياري تنها گهگاهي قليان مي كشند، 
اما تاكيد مي كند كه در مقايسه كشيدن 
قليان مثل كشيدن پنج بسته سيگار در 

يك ساعت است. 
در  گذشته  آوريل  در  كه  او  اليحه 
كميته بهداشت عمومي مجمع عمومي 
قانون  به  شد،  تصويب  كانكتيكات 
در  سيگار  كشيدن  ممنوعيت  كنوني 
اماكن عمومي اين ايالت استناد مي كند. 
اين اليحه در صورت تصويب، افتتاح 
قليان خانه هاي جديد را از اول ژوئن 
نيز  كنوني  قليان خانه هاي  همچنين  مي كند.  ممنوع 
تنها تا اول ژوئن سال 2013 مي توانند فعاليت كنند. 
مي گويد  ييل،  دانشگاه  دانشجو  بيل،  خانم  براي 
در  ما  است:  جذابي  فرهنگي  عنصر  حاوي  قليان 
خوابگاه هايمان قليان داريم بسياري از ايالت هاي 
در  سيگار  كشيدن  منع  قانون  از  را  قليان  آمريكا 
اماكن بسته عمومي مسثتنا كرده اند. اما اخيرا شهر 
«بوستون» و ايالت «مين» كشيدن قليان را در اماكن 
هم  انگليس  پيش تر  كرده اند.  ممنوع  عمومي  بسته 
كشيدن قليان در اماكن عمومي را به دليل تصويب 
قانون ممنوعيت استفاده از دخانيات، ممنوع اعالم 
گل،  عبداهللا  اليحه  عجيب تر  همه  از  اما  بود.  كرده 
رئيس جمهور كشور تركيه در پارلمان بود. نزديك 
راي  به  مجلس  در  را  قانوني  گل  قبل  سال  دو  به 
گذاشت كه به موجب آن استفاده از قليان و به طور 
كافه ها،  رستوران ها،  در  دخانيات  استعمال  كلي 
جمله  از  وسايل نقليه  و  ورزشي  استاديوم هاي 
و  تبليغ  حتي  ترتيب  اين  به  بود.  ممنوع  تاكسي ها 
و  سينما  تلويزيون،  روزنامه ها،  در  تنباكو  نمايش 
ويدئو هايي كه در تركيه ساخته مي شوند هم قدغن 

اعالم شد.  6 ژوئن 2011 

با آبونمان (اشتراك)  هفته نامه پرشين،  به 
گسترش فرهنگ و هنر ايرانى جداى از هرگونه 

گرايشهاى سياسى و مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 

گوناگون
گران 

شهرهاي دنيا
توكيو، پاريس، لندن، مسكو و 
ژنو گران ترين شهرهاي جهان 

هستند 

گران ترين  بندي  رده  در  زيادي  عوامل 
اقتصادي،  شرايط  دارند.  نقش  جهان  شهرهاي 
جمله  از  غيره  و  زندگي  شرايط  سياسي،  ثبات 
رده  اين  ارائه  براي  كه  هستند  فاكتورهايي 
بندي مورد توجه قرار مي گيرند. 10 شهر گران 

فهرست فوبس به اين ترتيب است: 

در  است.  جهان  شهر  گرانترين  1. توكيو: 
پرجمعيت ترين شهر دنيا با جمعيتي بالغ بر 13 
با  آپارتمان  واحد  يك  كردن  پيدا  نفر،  ميليون 

قيمت مناسب كاري غيرممكن است. 

از  دنيا  پرهزينه  شهر  دومين  عنوان  پاريس:   .2
هر  شهر  اين  است.  برق  و  پرزرق  پاريس  آن 
سال پذيراي 45 ميليون گردشگر است كه بيش 
از 60 درصد آنها خارجي هستند.غذا و مسكن 

در پايتخت فرانسه بسيار گران است. 

3. لندن : هزينه هاي زندگي در اين شهر سرسام 
آور است. اجاره بهاي ماهانه يك واحد آپارتمان 
دو خوابه در منطقه «سنترال لندن» از 1500 تا 
در  غذايي  وعده  يك  همچنين  است.  پوند   2000
برمي  خرج  پوند   10 نفر  يك  براي  رستوران 
دارد. حمل ونقل هم گران و پرهزينه است. رفتن 
با اتوبوس از ايستگاهي به ايستگاهي ديگر 20 

پوند خرج روي دست يك نفر مي گذارد. 

4. مسكو: چهارمين رده اين فهرست در اختيار 
روسيه  پايتخت  مسكو،  همان  يا  سرخ»  «خرس 
است. اجاره بهاي ماهانه يك آپارتمان مبله دو 
از  و  ندارد  موارد  اين  از  كمي  دست  هم  خوابه 
4500 دالر شروع مي شود.رقم قبض هاي ماهانه 
هر خانوار حدود 250 دالر است و هزينه خورد 
و خوراك يك خانواده سه نفره هم حدود 500 
دالر در ماه است. اگر كسي در مسكو باشد و 
دلش يك فنجان قهوه بخواهد بايد 9 دالر براي 
آن كنار بگذارد؛ رقمي كه از هر شهر ديگري در 

دنيا بيشتر است. 

از  بعد  سوئيس  شهر  پرجمعيت ترين  ژنو:    .   5
زوريخ و يكي از مهم ترين شهر هاي اين كشور 
رتبه پنجم اين رده بندي را در اختيار خود دارد.

شهر  اين  در  خوابه  سه  آپارتمان  بهاي  اجاره 
حدود سه هزار دالر و هزينه خورد و خوراك 
يك خانوار هم چيزي در حدود 1200 دالر در 

ماه مي شود. 

6. زوريخ: اين شهر كه رشته كوه آلپ دور تا 
گردشگران  آرمانشهر  كرده،  احاطه  را  دورش 
در  آپارتماني  ماهانه  بهاي  اجاره  اما  است 

است.  دالر   1500 حدود  مهم  شهر  اين  اطراف 
و  خورد  و  حمل ونقل  خدماتي،  قبض هاي 
و  ندارند  بها  اجاره  از  كمي  دست  هم  خوراك 

آنها هم گران و پرهزينه هستند. 

مهم ترين  زندگي،  باالي  كيفيت  كپنهاگ:     .7
آن  با  دانمارك  پايتخت  كه  است  شاخصي 
از  بعد  شهر  اين  جمعيت  مي شود.  شناخته 
سرشماري كه در سال 2009 انجام گرفت، 667 
هزار و 228 نفر اعالم شد. اجاره بها در حومه 
تفاوت  مي شود.  آغاز  دالر   2500 از  كپنهاگ 
هزينه خورد و خوراك در خانه و صرف غذا در 
رستوران باالست و غذا خوردن در رستوران 

اصال به صرفه نيست. 

8.  نيويورك: نيويورك، به عنوان قطب صنعتي 
جمعيت ترين  پر  جمعيت،  ميليون   10 با  آمريكا 
دوخوابه  آپارتمان  است.يك  كشور  اين  شهر 
اما  دارد.  هزينه  ماه  در  دالر   4000 معمولي 
قبض هاي  و  نمي شود  ختم  جا  همين  به  گراني 
خدماتي، خورد و خوراك و حتي نشريات، قهوه 

و غذاهاي بسته بندي هم پرهزينه هستند. 

كه  است  چين  بزرگ  شهر  دومين  پكن:    .9
خود  جذب  آبها  سوي  آن  از  را  سرمايه گذاران 
مي كند. نرخ اجاره در اين شهر واقعا باالست و 
اجاره بها در مركز اين شهر از 7000 رنمينبي 
خورد  مي شود.هزينه  شروع  چين)  رايج  (وجه 
فنجان  يك  بين المللي،  روزنامه هاي  خوراك،  و 
قاعده  اين  از  هم  بسته بندي  غذاهاي  و  قهوه 
هم  آنها  حال  شامل  گراني  و  نيستند  مستثنا 

مي شود. 

مربع  700كيلومتر  كه  سنگاپور  سنگاپور:    .10
وسعت دارد و يك جمهوري به حساب مي آيد، 
جزيره  اين  جمعيت  است.  جزيره  يك  واقع  در 
كه از قوميت هاي گوناگون تشكيل شده، حدود 
بها،  اجاره  سنگاپور،  در  است.  نفر  ميليون  پنج 
قبض هاي خدماتي، قيمت خودرو، هزينه خورد 

و خوراك همگي گران و پرهزينه هستند. 
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قبل از خريد
 لپ تاپ بخوانيد

اين روزها خريد بعضى وسايل از نظر برخى از مردم ارتباطى با كارايى 
خريد  چون  كنند  مى  خريدارى  را  وسيله  يا  كاال  يك  ندارد.  كاربردشان  و 
و استفاده از اين كاال، مد روز است. اين موضوع را مى توان با نگاهى به 

فروشگاه هاى سطح شهر به چشم ديد... 
نيازهاى  با  كه  كنند  خريدارى  را  كااليى  است  ممكن  گاهى  دليل  همين  به 
واقعى شان تناسب ندارد. اين بار مى خواهيم به شما در خريد لپ تاپ 
مورد نظرتان كمك كنيم تا اگر قصد خريد آن را داريد، نوعى را انتخاب 
نيازهايتان مطابقت دارد. مهم ترين نكته براى خريد لپ تاپ  كنيد كه با 
اين است كه بدانيد آن را براى چه منظورى مى خواهيد خريدارى كنيد و 

بعد از آن، اينكه چه مقدار مى توانيد براى آن هزينه كنيد. 

لپ تاپ به رايانه يا كامپيوتر همراه گفته مى شود كه كوچك و به نسبت سبك 
است. اين وسيله به خاطر حجم كم، سبك بودن، سهولت در جابه جايى و 
عدم نياز به اتصال سيستم به برق براى ساعت هاى كوتاهى مورد استفاده 
و اقبال مردم قرار گرفته است. نياز به موس ندارد اما در صورت نياز مى 

توان يك موس نيز به آنها وصل كرد. 
كرد:  بندى  تقسيم  دسته   5 به  توان  مى  را  تاپ  لپ  كاربران  كلى  طور  به 
كاربران عادى يا اپراتور معمولى كه نياز به امكانات ويژه ندارند و مى توانند 
خريدارى  را  يكى  بازار  در  موجود  هاى  دستگاه  ترين  قيمت  ارزان  ميان  از 
كنند. كاربران نيمه حرفه اى كه دستگاهى با رم باال و كارت گرافيك معمول 
احتياج شان را برآورده مى كند. كاربران حرفه اى كه به دنبال انجام كارهاى 
هاى  پورت  نمايش،  صفحه  نوع  ابعاد،  و  هستند  خود  دستگاه  با  گرافيكى 
بعدى  سه  اى  حرفه  هاى  گرافيك  كارت  البته  و  كامل  خروجى  و  ورودى 
برايشان ضرورى است. كاربران غيرحرفه اى كه دستگاه خود را تنها براى 
بازى خريدارى مى كنند، صفحه نمايش هاى بزرگ و با كيفيت، كارت هاى 
اهميت  كاربران  اين  براى  پرقدرت  هاى  پردازنده  البته  و  پيشرفته  گرافيك 
با  طوالنى  هاى  ساعت  خواهند  مى  كه  اى  حرفه  كاربران  دارد.  بسيارى 
دستگاه خود كارهاى سنگين انجام دهند. براى اين دسته از كاربران سايز، 

وضوح صفحه، كارت گرافيك باال، حافظه باال و... الزم اند. 

� اجزاى لپ تاپ 
� واحد پردازش مركزى يا CPU: واحد پردازش مركزى در حقيقت همان 
مغز متفكر كامپيوتر و ارتباط دهنده بين وسايل مختلف در كامپيوتر و كنترل 
داده ها محسوب مى شود. اين واحد پردازش، تمامى عمليات كامپيوتر را بر 
عهده دارد. CPU ها به 2 دسته اى ام دى و اينتل تقسيم بندى مى شوند. 
اگر شما يك كاربر معمولى هستيد پول زيادى بابت سى پى يو لپ تاپ خود 
نپردازيد چون تفاوت سرعت آن چشمگير نيست و تنها در كاربردهاى حرفه 

اى محسوس است. 
� حافظه يا رم: حافظه يا رم كامپيوتر در انتقال اطالعات و سرعت آن موثر 
است. در صورتى كه با كامپيوتر خود كارهايى انجام دهيد كه نياز به سرعت 
بيشترى در پردازش اطالعات داريد، مى توانيد از حافظه بيشترى براى لپ 

تاپ خود استفاده كنيد. 
شما  كه  است  فضايى  همان  حقيقت  در  ديسك:  هارد  يا  سخت  ديسك   �
اطالعات و برنامه هاى خود را روى آن ذخيره مى كنيد. اگر نياز به فضاى 
بيشترى داريد، مى توانيد لپ تاپى خريدارى كنيد كه گيگابايت بيشترى داشته 
باشد. به عنوان نمونه اگر روى كامپيوتر خود تعداد زيادى فيلم ذخيره مى 

كنيد، بايد فضاى بيشترى داشته باشيد. 
� درايور اپتيكال: شامل سى دى و دى وى دى رايتر است كه براى پخش 
موسيقى، فيلم، نصب برنامه ها و كپى كردن اطالعات مورد استفاده قرار مى 
گيرد. اگر قصد ديدن فيلم يا بازى كردن با لپ تاپ خود را نداريد، سى دى 
رايتر برايتان كافى است و نيازى به خريد لپ تاپ با دى وى دى رايتر نداريد. 

� كارت گرافيك: در صورتى كه با لپ تاپ خود طراحى هاى گرافيكى يا بازى 
داشته  قدرتمندى  گرافيكى  كارت  كه  كنيد  خريدارى  تاپى  لپ  بايد  كنيد،  مى 
باشد. به عنوان نمونه كارت هاى جى تى براى بازى هاى تيراندازى و كارت 
هاى اى تى آى براى بازى هاى استراتژيك مناسب اند. در صورتى كه مى 
خواهيد ويندوز ويستا را روى لپ تاپ خود وصل كنيد بايد كارت گرافيكى 
شما ترى دى و حداقل حافظه گرافيكى لپ تاپ تان 128 مگابايت باشد. اگر 
هاى  برنامه  با  يا  پردازيد  مى  اى  رايانه  هاى  بازى  به  كه  هستيد  كاربرى 
گرافيكى كار مى كنيد، حداقل حافظه كارت گرافيك خود را 256 انتخاب كنيد. 

� صفحه نمايش: معموال از 12 تا 17 اينچ موجود است. هر چه كوچك تر 
باشند، تصوير با كيفيت بيشترى قابل مشاهده است. در زمان خريد سعى 
كنيد به قابليت حمل و نقل آن توجه كنيد. لپ تاپ هاى سايز بزرگ تر، سنگين 

تر هستند و حمل و نقل آنها ممكن است شما را اذيت كند. 

� درگاه هاى ورودى و خروجى يا پورت ها: لپ تاپ ها مانند كامپيوترهاى 
دهند  نمى  را  خروجى  و  ورودى  هاى  درگاه  افزودن  اجازه  شما  به  خانگى 
بنابراين لپ تاپى كه مى خريد بايد تمامى احتياجات مورد نيازتان را برطرف 
كند. درگاه هاى مورد نياز شامل پورت يو اس بى، دى جى اى، درگاه دى 

وى آى، درگاه سريال، پارالل، مودم و كارت شبكه است. 

� سازگارى با دستگاه هاى بى سيم: نسل جديد لپ تاپ ها، سرويس هاى 
وابسته به دبليوآى اف آى را پشتيبانى مى كنند. اين سرويس به شما اجازه 
مى دهد تا بدون سيم كشى و كابل كشى نيازهاى خود را برآورده سازيد. 

دارد،  وجود  امروزى  هاى  تاپ  لپ  روى  كه  ديگرى  سرويس  بلوتوث:   �
بلوتوث است كه به شما اجازه مى دهد، بتوانيد بدون نياز به سيم اطالعات 
تلفن همراه خود را به كامپيوترتان منتقل كنيد يا از موس بدون سيم استفاده 

كنيد. 

� باترى: باترى، تقريبا نيمى از وزن لپ تاپ شما را تشكيل مى دهد. بايد 
بدانيد كه باترى لپ تاپ شما چه مدت زمان مى تواند برق را در خود ذخيره 

كند. 
نكته ديگرى كه در خريد لپ تاپ بايد مورد توجه قرار دهيد اين است كه به 
گارانتى  كه  باشيد  محصولى  خريدارى  دنبال  و  نكنيد  توجه  چندان  تبليغات 
دارد. بانوانى كه هميشه لپ تاپ خود را همراه دارند بهتر است از خريدارى 
لپ تاپ بزرگ تر از 13 يا 14 اينچ خوددارى كنند چون وزن آن براى حمل و 
نقل سنگين است و آسيب هاى جدى را به كمرشان وارد كند. لپ تاپ هاى 13 
و 14 اينچ به ترتيب 8/1 و 2/2 كيلوگرم وزن دارند. لپ تاپ ها در سايزهاى 
1/13، 14، 15، 16 و 17 اينچ موجودند كه كوچك ترين آنها 200/1 و بزرگ 

ترين شان 5/3 كيلوگرم وزن دارد. 

� نت بوك ها 
نت بوك ها در سايز 10 اينچ موجود هستند و فقط براى استفاده هاى كوتاه 
مدت و سفر مناسب اند. به طور كلى لپ تاپ ها به دسته بندى هاى تجارى، 
آموزى  دانش  و  خانگى  صنعتى،  كارهاى  و  اى  محاسبه  پرقدرت،  و  سفرى 
تقسيم بندى مى شوند. لپ تاپ هاى ارزان يا اقتصادى، مدل هايى هستند كه 
توليدكنندگان با هدف جذب خريداران كم بودجه، طراحى مى كنند. اين لپ 
تاپ ها براى كسانى كه مى خواهند با پرداخت هزينه كم، يك كامپيوتر ابتدايى 
براى خود خريدارى كنند، مناسب است. در حال حاضر قيمت لپ تاپ براى 
افرادى كه كاربر معمولى هستند بين 600 هزار تا يك ميليون تومان است. 
گران ترين لپ تاپ خانگى در حال حاضر 2 ميليون و 200 هزار تومان است 
كه وزن آن 5/2 كيلوگرم است و 4 گيگ رم دارد. هنگام خريد لپ تاپ حتما 
به وزن آن دقت كنيد. اگر لپ تاپ را براى نوجوان خود مى خريد، سعى كنيد 

سايز آن كوچك باشد تا وزن آن او را اذيت نكند.
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روان شنـاسـي 
رنـگ هـا

ترجمه: ندا احمدلو

شما  عالقه  مورد  رنگ  سياه!  آبي،  سبز،  قرمز، 
چيست؟ آيا مي دانيد كه روان شناسان مي توانند 
تا حدودي ويژگي هاي شخصيتي شما را از روي 
خودتان  اگر  بشناسند؟  عالقه تان  مورد  رنگ 
مورد  رنگ  واقعا  آيا  بدانيد  داريد  دوست  هم 
عالقه تان با اخالق و رفتارتان جور است يا نه،  از 
بين رنگ هاي باال، رنگ مورد نظرتان را انتخاب 
كنيد و بعد نكات شخصيتي مربوط به آن رنگ 

را بخوانيد...

مـشـكي
دنياست.  رنگ هاي  پرطرفدارترين  از  يكي  مشكي 
طرفداران اين رنگ، افرادي  هستند كه يا كاري را 
شروع نمي كنند يا اگر شروع كردند دوست دارند 
به  درشت اش  و  ريز  و  جزييات  تمام  با  را  آن  كه 
پايان برسانند. آنها رهبراني قاطع هستند كه قدرت 
از  يكي  و  دارند  را  پيچيده  و  سخت  مشكالت  حل 
ديگران  اشتباه هاي  كردن  پيدا  سرگرمي هايشان، 

است! 

آبـي
كه  افرادي  است.  آرامش  و  احساسات  رنگ  آبي، 
هستند  درون گرا  معموال  دارند  عالقه  رنگ  اين  به 
و به سادگي به ديگران اعتماد نمي كنند. آنها تمام 
حركات و رفتار اطرافيانشان را به خوبي بررسي 
احساساتشان  روي  از  اوقات  بيشتر  و  مي كنند 
دارند  دوست  كه  است  جالب  و  مي گيرند  تصميم 
اطرافيان شان هم هميشه همان احساسي را داشته 

باشند كه آنها دارند!

سـبـز
رنگ شفادهنده! كساني كه عاشق رنگ سبز هستند، 
دوست دارند هميشه به ديگران كمك كنند. به طور 
سالمت  و  آرامش  احساس  نوعي  رنگ  اين  كلي 
بيشتر  در  دليل  همين  به  مي كند.  القا  افراد  به  را 
بيمارستان ها كادر اتاق عمل از روپوش هاي سبز 
استفاده مي كنند. طرفداران سبز، معموال خودشان 
را با مشكالت ديگران درگير مي كنند اما افكارشان 

عالوه  به  مي دارند.  نگه  خود  براي  رازي  مانند  را 
خوشايندي  احساس  و  هستند  طبيعت  عاشق  آنها 
هم نسبت به خودشان دارند و شنونده، همسر و 

دوست خوب و صبوري خواهند بود!

نـارنـجـي
طرفداران رنگ نارنجي، افرادي برون گرا و عاشق 
اوقات  دارند  دوست  و  هستند  ورزش  و  طبيعت 

فراغت شان را با ديگران بگذرانند. آنها پياده روي 
و نگهداري از حيوانات خانگي را به هر كار ديگري 
فوتباليست،  كشاورز،  مي توانند  و  مي دهند  ترجيح 
افراد  اين  بشوند!  خوبي  مدير  حتي  يا  دامدار 
كوره  از  و  مي شوند  عصباني  زود  خيلي  گاهي 
عصبانيت شان  كه  نمي كشد  طولي  اما  مي روند  در 
خطا  و  آزمون  اهل  نارنجي ها  مي كند.  فروكش 
در  را  چيزها  بهترين  كه  دارند  دوست  و  هستند 

زندگي شان داشته باشند. 
صـورتـي

سعي  دارند،  عالقه  صورتي  رنگ  به  كه  افرادي 
درباره  كردن  مطالعه  با  را  خود  مشكالت  مي كنند 
آن حل كنند. آنها افراد خوش بيني هستند كه معموال 
طرفداران  مي كنند.  اعتماد  ديگران  به  سادگي  به 
و  باپشتكار  باهوش،  خجالتي،  افرادي  صورتي 
انجام  خوب  را  كارشان  كه  هستند  ترسو  گاهي 
افرادي  چنين  حوصله!  و  صبر  با  اما  مي دهند 
ديگران  نظر  مدام  كارهايشان  دادن  انجام  براي 
اطرافيانشان  كه  دارند  دوست  چون  مي پرسند  را 

هميشه از آنها راضي باشند. 

ارغـوانـي
رنگ،  اين  طرفداران  است!  معنويت  رنگ  ارغواني، 
و  معنوي  رفتارهاي  با  تا  مي كنند  تالش  هميشه 
افكار و ايده هاي ديني، خودشان را بهتر از چيزي 
كه هستند نشان بدهند و مدام در حال تالش براي 
آنها  هستند.  معنوي شان  زندگي  كيفيت  بردن  باال 

بررسي  با  و  دارند  دوست  را  يادگرفتن  و  مطالعه 
سوال هايشان  پاسخ  خودشان،  و  ديگران  زندگي 
بهترين  ديني،  كتب  مطالعه  مي آورند.  دست  به  را 
سرگرمي اين افراد است. تالش براي بهتر شدن و 
كمك به ديگران از مهم ترين ويژگي هاي طرفداران 

ارغواني است!

قـرمـز
درآوردن  پول  و  كار  انرژي،  صبر،  رنگ  قرمز، 

نارنجي،  طرفداران  مانند  هم  قرمزدوستان  است! 
بيشتر  دارند  دوست  كه  هستند  برون گرا  افرادي 
بگذرانند.  اطرافيان شان  و  دوستان  با  را  وقتشان 
و  پرانرژي  افرادي  هم  كنار  در  آبي ها  و  قرمزها 
رنگ  قرمز،  بود.  خواهند  احساسات  از  سرشار 
عشق و زيبايي هم هست و بيشتر مردها دوست 
دارند كه همسرشان را در لباس هايي به رنگ قرمز 
مدير  و  قدرتمند  افرادي  قرمز،  طرفداران  ببينند! 
هستند كه مي توانند كارهايشان را به راحتي و با 
سرعت هرچه تمام تر انجام دهند. معموال اين افراد 
به سادگي بر احساساتشان غلبه و حرف عقلشان 

را گوش مي كنند. 

زرد
بيشتر  دارند،  دوست  را  زرد  رنگ  كه  كساني 
افراد  معموال  و  است  كاري  تفكراتشان، 
به كارگيري  با  آنها  هستند.  تحصيلكرده اي 
توانايي هايشان به هر چه كه بخواهند، مي رسند و 
رهبران  افراد،  اين  مي شوند.  موفق  امور  تمام  در 
شايسته اي هستند كه قبل از انجام دادن هر كاري 
در موردش خوب فكر مي كنند و مسايل و مشكالت 
رنگ  طرفداران  مي دهند.  قرار  مدنظر  را  احتمالي 
و  مي شوند  استرسي  و  لجباز  بسيار  گاهي  زرد، 
همين امر هم باعث بدگماني ديگران به تصميم هاي 

عاقالنه و درستشان مي شود. 

سـفـيـد 
سفيد، رنگ پاكي و صداقت است. طرفداران رنگ 
سفيد معموال درباره ديگران زود قضاوت نمي كنند 
و با صبر و حوصله به صحبت هاي اطرافيانشان 
راستگويي  و  صبور  افراد  آنها  مي دهند.  گوش 
گفتارشان  و  رفتار  درستي  به  ديگران  كه  هستند 
سعي  هيچ وقت  افراد  اين  عالوه  به  دارند.  ايمان 

نمي كنند عقايد خود را به ديگران تحميل كنند.
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روانشناسى

رفتاردرماني چيست؟
درماني  غيردارويي  علمي  روش  يك  رفتاردرماني 
درماني  شناخت  روش  با  موارد  خيلي  در  و  است 
مي شود.  شناختي  درماني  رفتار  و  شده  تلفيق 
تغيير  با  فرد  كه  است  اين  درماني  شيوه  اصل 
خيلي  چون  مي كند.  حل  را  مشكلش  رفتاري  شيوه 
صورت  به  را  خود  روان پزشكي  موضوعات  از 
رفتارهايي غلظ يا عادت هاي نامناسب بروز مي دهد.
 البته در پشت اين رفتار بد يك نگرش و فكر غلط 
وجود دارد و همه تصور مي كنند تا آن فكر اصالح 
نشود، رفتار اصالح نمي شود. اما در رفتاردرماني 
برعكس عمل مي شود و معتقديم تغيير شيوه رفتار 
مي تواند حتي به تغيير نوع تفكر منجر شود. براي 
مي كنم:  ذكر  را  وسواس  به  مبتال  بيمار  يك  مثال، 
وسواسي  يا  جبري  رفتار  يك  به  وسواسي  فكر 
است  اين  هدف  درماني،  رفتار  در  مي شود.  منجر 
خود  زمان  مرور  به  و  كنيم  اصالح  را  رفتار  كه 
پزشك  هنر  مي شود.  اصالح  هم  وسواسي  فكر 
عملي،  شيوه هاي  با  كه  است  اين  درمانگر،  رفتار 
كه  روان پزشكي  بنابراين  كند.  اصالح  را  مشكل 
پزشكي  توصيه هاي  شما  به  مي كند  درماني  رفتار 
كار  اين  شما  نمي گويد  مثال  طور  به  كرد.  نخواهد 
بگويد،  توصيه  در  قلب  متخصص  مانند  يا  نكن  را 
نبايد چربي بخوري. اين شيوه درماني در واقع يك 
طراحي رفتار است كه قابل اجرا است و به وسيله 
اختالالت  و  وسواس  مي شود.  طراحي  پزشك 
از  تلفيقي  با  خوبي  به  (فوبيا)  غيرطبيعي  ترس 

در  مي شود.  اصالح  رفتاردرماني  و  دارودرماني 
اختالالت جنسي نيز رفتاردرماني كاربرد دارد. در 
انحرافات  و  جنسي  هويت  اختالل  هم جنس گرايي، 
در  مساله  دو  بوده ايم.  موفق  درمان  اين  با  جنسي 
درمان اين بيماران حايز اهميت است: اول اينكه همه 
اين بيماران با رفتاردرماني بهبودي صددرصد پيدا 
تنهايي  به  رفتاردرماني  فقط  دوم،  و  كرد  نخواهند 
بايد  بيمار  مشكالت  از  قسمتي  نيست.  كننده  كمك 
براي  رفتاردرماني.  با  قسمتي  و  شود  حل  دارو  با 
مثال در وسواس ممكن است بيمار فقط با مصرف 
رفتاردرماني  افراد  در  گاهي  ولي  يابد  بهبود  دارو 
گاهي  فوبيا.  درمان  مانند  داروست  از  سودمندتر 
براي  ندارد.  كاربرد  هيچ وجه  به  درماني  رفتار 
افسردگي ها،  از  بسياري  و  اسكيزوفرنيا  در  مثال 
در هر كدام از بيماري ها شيوه رفتاردرماني خاص 
ديگري  با  بيماري  هر  ضمن  در  است.  درمان  آن 
متفاوت است و با يك طراحي كلي همه بيماران را 
درمان نمي كنند. قسمتي از درمان در فرد مبتال به 
فوبيا مواجه است. اگر شما از بلندي يا هر چيزي 
ترس غيرطبيعي داريد با شگرد خاصي در مواجهه 
به  را  شيوه هايي  البته  مي شويد،  داده  قرار  آن  با 
و  مواجهه  وسواس،  در  يا  مي دهيم.  آموزش  شما 
كه  مي كند  تمرين  فرد  داريم.  پاسخ  از  جلوگيري 
بي پاسخ گذاشتن آن حس دروني كه دايم مي گويد 
دستت را بشوي، چطور است. طراحي رفتاردرماني 
نتيجه  مي شود  موجب  غيرمتبحر  افراد  به وسيله 
و  مشكل  شدت  به  توجه  با  ما  بگيريد.  معكوس 
برنامه ريزي  او  خود  به  منحصر  فرد،  عالمت  نوع 

درماني داريم.
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درمان باورنكردنى براى 
بيمارى هاى سيستم عصبى

انسان  پوست  سلول هاى  توانستند  بار  نخستين  براى  استنفورد  دانشگاه  محققان   
درمان  براى  جديدى  اميد  پيشرفت،  اين  كنند.  تبديل  فعال  عصبى  هاى  سلول  به 

بيمارى هاى سيستم عصبى ايجاد كرده است.
عصبى،  سيستم  دهنده  تحليل  بيمارى هاى  و  اختالالت  درمان  براى  مهم  تالشى  در 
محققان دانشگاه استنفورد براى نخستين بار توانستند سلول هاى پوست انسان را به 
نورون هاى فعال و در حال كار تبديل كنند. بر خالف فناورى سلول هاى بنيادى كه 
در آن از بافت گرفته شده از جنين هاى ناقص و بند ناف نوزادهاى تازه متولد شده 
استفاده مى شود، محققان توانستند مستقيما سلول هاى عصبى فعالى خلق كنند كه با 

ساير سلول هاى عصبى تشكيل پيوند دهند.

به گزارش پاپ ساينس، اين نخستين بار نيست كه دانشمندان سلول هاى پوست را 
ثابت  نيز  گذشته  در  پوست  سلول هاى  مى كنند.  تبديل  ها  سلول  از  ديگرى  انواع  به 
را  آنها  بودند  توانسته  دانشمندان  و  هستند  مناسبى  كار  اين  براى  كه  بودند  كرده 
تازه  اقدام  اهميت  كنند.  تبديل  قلب  سلول هاى  و  كبد  سلول هاى  خون،  سلول هاى  به 
تبديل  توانايى  و  هستند  فراوان  بسيار  پوست  سلول هاى  كه  است  اين  در  محققان 
آنها به سلول هاى عصبى، مى تواند بافت هاى مناسبى را براى درمان هاى احياكننده 

(Regenerative Therapy) خلق كند.

 Transdifferentiation كه  است  فرايندى  اساس  بر  محققان  استفاده  مورد  روش 
ناميده مى شود. در اين روش با يك تحريك بيولوژيكى كوچك، يك سلول غيربنيادى 
به نوع ديگرى از سلول تبديل مى شود. اين گروه از محققان قبال توانسته بودند به اين 
روش سلول هاى دم يك موش را به سلول هاى عصبى موش تبديل كنند، اما تالش هاى 
آنها براى اين كار در انسان با موانع اساسى روبه رو شده بود. اگرچه تبديل سلولى 
صورت مى گرفت، اما سلول هاى عصبى انسانى قادر نبودند تا تحريك هاى الكتريكى 

را كه براى ارتباطات سلولى مورد نياز است ايجاد كنند.

راه حل مشكل در ژن ساده اى بود كه از طريق يك ويروس به سلول منتقل شد. پس از 
آن سلول هاى عصبى توانستند سيگنال هاى الكتريكى الزم را ايجاد كرده و اتصاالت 
عصبى را با ساير سلول هاى عصبى خلق شده ايجاد كنند. اگرچه اين دانش هنوز در 
ابتداى راه خود قرار دارد و تا استفاده بالينى ساليان زيادى فاصله دارد، اما اين اقدام 
گام بزرگى در پزشكى احياكننده به شمار مى رود. با استفاده از اين روش محققان 
سرانجام قادر خواهند بود تا بيمارى هاى تحليل سيستم عصبى همچون پاركينسون 

و آلزايمر، صدمات مغزى و ساير بيمارى هاى سيستم عصبى را درمان كنند.

موزه هاي برتر جهان 

گنجينه هاي  بهترين  متروپوليتن  و  اوفيزي  لوور،  واتيكان، 
هنري جهان را در خود جاي داده اند 

بهترين راه دانستن درباره تاريخ، فرهنگ و آداب و رسوم 
مناطق مختلف دنيا، موزه ها هستند. 10 موزه برتر جهان از 

اين قرار هستند: 

دوم  ژوليوس  پاپ  كه  واتيكان  موزه  واتيكان:  موزه   -1
قرار  جهان  موزه هاي  برترين  فهرست  در  نهاد،  بنا  را  آن 
دارد اما مجسمه هاي بي نظير تنها دارايي اين موزه نيست، 
موزه  اين  در  نيز  رنسانس  دوره  هنري  شاهكارهاي 

خودنمايي مي كنند. 

2- موزه لوور: موزه لوور، نگين درخشان پاريس، پايتخت 
فرانسه است كه به عنوان محبوب ترين موزه هنري سراسر 
كه  تاريخي  باشكوه  بناي  اين  در  مي شود.  شناخته  دنيا 
خيلي  مي توان  است،  تاريخي  اثر  هزار   35 حدود  ميزبان 
چيزها ديد، از بقاياي ماقبل تاريخ گرفته تا آثار و مصنوعات 

قرن نوزدهم. 

و  آثار  آن  بناي  سنگ  كه  بريتانيا  موزه  بريتانيا:  موزه   -3
دست نوشته هاي اهدايي سرهانس سلون، دانشمند و پزشك 
جهان  موزه هاي  غني ترين  از  يكي  هم اكنون  بود،  ايرلندي 
است. اين موزه بيش از هفت ميليون گنجينه و اثر باستاني 
دل  در  معاصر  تاريخ  تا  تاريخ  ماقبل  از  را  دنيا  سراسر  از 

خود جاي داده است. 

فلورانس  شهر  در  كه  اوفيزي  گالري  اوفيزي:  4-گالري 
ايتاليا قراردارد، يكي از محبوب ترين و قديمي ترين موزه هاي 
اثر  ونوس،  زايش  نقاشي  تابلو  اروپاست.  سراسر  هنري 
بوتيچلي، محبوب ترين جاذبه اين موزه است. آثار درخشان 
و  كاراواجو  رامبرنت،  داوينچي،  ميكل آنژ،  چون  هنرمنداني 

رافائل هم در ميان آثار اين موزه هستند. 

هنري  موزه  يا  مت  موزه  متروپوليتن:  هنري  5-موزه 
هنري  اثر  ميليون  دو  از  مجموعه اي  نيويورك  متروپوليتن 
را در خود جاي داده است. مسئوالن اين موزه براي اينكه 
بازديدكنندگان بهتر بتوانند از آثار آن بازديد كنند، ساختمان 
را به 19 بخش تقسيم بندي كرده اند. اين موزه، همچنين، به 
خاطر وجود آثار هنري از هنرمندان برجسته مختلف توجه 

عالقه مندان زيادي را به خود جلب مي كند. 

واقع  اسپانيا  مادريد  در  كه  موزه  اين  پرادو:  دل  موزه   -6
و  مجسمه  براي  موزه اي  به عنوان  ابتدا  در  است،  شده 
نقاشي تاسيس شد اما بعدها آثاري چون كلكسيون هايي از 
مدال ها، سكه ها، نقاشي ها و آثار چاپي به اين موزه اضافه 
شد. قاشي هاي فرناندو يانز به نام «كاترين مقدس» و «شام 
آخر» جوآن دي فلندز هنوز هم از از جمله آثاري هستند كه 

شهرت را براي اين موزه به ارمغان آورده اند. 

7- موزه مصر: موزه آثار باستاني مصر، واقع در قاهره، 
به دنبال تالش براي جلوگيري از تاراج آتار اماكن باستاني 
و  مصنوعات  از  بخشي  ميزبان  موزه  اين  شد.  نهاده  بنيان 
آثار ماقبل تاريخ به ويژه آثار مربوط به مصر باستان است. 

يا  ميوزيوم  ريجكز  ميوزيوم):  (ريجكز  هلند  ملي  موزه   -8
همان موزه ملي هلند، آثار حيرت آوري از نقاشي هاي عصر 
هنري  آثار  اگرچه  است.  داده  جاي  خود  در  را  هلند  طاليي 
اين  اما  مي خورد  چشم  به  موزه  اين  در  زيادي  درخشان 
موزه بخش عمده اي از محبوبيت خود را مديون «ديده بان 

شب» رامبرنت، نقاش هلندي است. 

آمريكا  واشنگتن  در  كه  موزه  اين  اسميتسونين:  موزه   -9
قرار دارد، حدود 136 ميليون اثر تاريخي را در خود جاي 
داده است. بزرگ ترين موزه علمي، فرهنگي، تحقيقاتي جهان، 

همواره پذيراي گردشگران زيادي است. 

كه  استيت  هرميتيج  يا  هرميتيج  موزه  هرميتيج:  موزه   -10
در سن پترزبورگ روسيه واقع شده، شاهكارهاي تاريخي 
 300 به  آنها  قدمت  كه  است  گذاشته  نمايش  معرض  به  را 

سال مي رسد. 

است،  هنري  اثر  ميليون  سه  حدود  پذيراي  كه  موزه  اين 
فقط نمايش دهنده آثار هنري نيست، بلكه جواهرات دوران 

باستان را هم مي توان در اين آن ديد. 

تحريم توئيتر و فيس بوك در 
صدا و سيماي فرانسه 

و  فيس بوك  از  بردن  نام  فرانسه  رسانه هاي  امور  اداره 
توئيتر در شبكه هاي تلويزيوني فرانسه را به جز مواردي كه 
اخباري مستقيم و مربوط به اين شبكه هاي اجتماعي در حال 
گفت  مي توان  ديگر  زبان  به  كرد.  اعالم  ممنوع  است،  پخش 
كه رسانه هاي فرانسوي قادر به جذب كاربران و بيننده ها با 
ترغيب آنها به عضويت در صفحه فيس بوك يا توئيتر خود 
از  خود  برنامه هاي  در  نمي توانند  مثال  طور  به  و  نيستند 
الفاظ يا عباراتي مثل «ما را در فيس بوك اليك كنيد» يا «ما 
را در توئيتر دنبال كنيد» كه در رسانه هاي آمريكايي عرف 

است، استفاده كنند. 
اين شبكه هاي فرانسوي اكنون و براي اين منظور از عبارت 
«ما را در شبكه هاي اجتماعي پيدا كنيد» و بدون نام بردن از 

شبكه اجتماعي خاصي استفاده مي كنند. 
كه  ايده اي  اما  رسيده  تصويب  به  مارس  ماه  در  قانون  اين 
پشت اين قانون پنهان شده داستان ديگري است. در ظاهر 

اجتماعي  شبكه هاي  از  بردن  نام  قانونگذاران،  عقيده  بر  بنا 
اين   1992 سال  قانون  خالف  بر  توئيتر  و  فيس بوك  نظير 
و  كرده  منع  را  پنهاني  يا  زيركانه  تبليغات  كه  است  اداره 
و  محتويات  ديدن  به  بينندگان  تشويق  قانونگذاران  اين 
پنهاني  تبليغات  را  شبكه  اين  از  ساير  جايي  در  محصوالت 

براي اين شبكه هاي اجتماعي تعبير كرده اند. 
«كريستين كلي» سخنگوي اين اداره در توجيه بيشتر ماجرا 
مي گويد: «به نوعي احتمال انحراف در رقابت بازار در اين 
بر  ارجحيت  نوعي  به  موضوع  اين  در  و  دارد  وجود  امر 
فيس بوك وجود دارد كه ميلياردها دالر ارزش دارد و اين 
در حالي است كه بسياري ديگر از ساير شبكه هاي اجتماعي 

وجود دارند كه براي شناخته شدن دست و پا مي زنند.» 

دشمني  را  قانون ها  اين  تصويب  برخي  ديگر  سوي  از  اما 
ديرينه فرانسوي ها با آنگلوساكسون ها توصيف كرده و اين 
قانون را نماد آن در فرانسه مي دانند كه مخالفان اين عقيده 
به تاريخ تصويب قانون اصلي در حداقل 10 سال پيش از 
شروع به كار شبكه هاي اجتماعي براي رد آن اشاره دارند. 
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مرموزترين رمزهاى تاريخ

گنجينه مدفون آمريكا
 بسيارى از مردم آمريكا اعتقاد دارند سه نوشته رمزى كه در سال 1885 / 1264 
منتشر شد، محل گنجى مخفى را در ايالت ويرجينا نشان مى دهد. اما آيا اين مساله  

حقيقت دارد؟
بسيارى از مردم آمريكا اعتقاد دارند سه نوشته رمزى كه در سال 1885 / 1264 
از  بعضى  البته  مى دهد.  نشان  ويرجينا  ايالت  در  را  مخفى  گنجى  محل  شد،  منتشر 
افراد هم معتقدند كه تمام اينها افسانه اى بيش نيست، مساله اى كه حقيقت آن هنوز 

مشخص نشده است.
به گزارش نيوساينتيست، در سال 1885، جيمز وارد نوشته هاى بيل را منتشر كرد: 
يك جزوه چاپى كه در بردارنده سه پيام رمزى بود. رمزى كه به ادعاى وارد، جواب 
آن راهنماى دستيابى به گنج عظيمى بود كه در بدفورد كانتى ايالت ويرجينيا دفن 

شده است.
شده  موم  و  مهر  صندوقچه  يك  بيل  قبل،  سال   60 چاپى،  جزوه  اين  اساس  بر 
حاوى اين رمزها را نزد صاحب يك مهمان خانه گذاشته، و سپس ناپديد شده بود. 
مهمان خانه دار اين نوشته ها را به يكى از دوستان خود داد و او توانست تنها يكى از 
اين معماها را حل كند: نوشته اى كه با جزئيات كامل از ثروت بيكرانى مى گفت كه در 

انتظار شخصى است كه بتواند دو نوشته ديگر را كشف رمز كند.
نوشته كشف رمز شده حاوى اعدادى بود كه با حروف اول كلمات بيانيه استقالل 
آمريكا مطابقت داشت. اين رمز حاوى يكسرى اعداد بود: به عنوان مثال عدد 12 كه 

به نخستين حرف دوازدهمين كلمه از بيانيه مذكور اشاره مى كرد.
در سال 1980 / 1359، جيم گيلوگلى با استفاده از يك رايانه تالش كرد تا يكى از 
رمزهاى باقيمانده را كشف رمز كند. نتيجه كار وى يك مجموعه كامال بى معنى و 
غيرعادى بود: رشته هاى بلندى از كاراكترها به ترتيب حروف الفبا، كه نشان مى داد 

اين نوشته احتماال فريبى بيش نيست.

پس از آن تالش هاى بى شمارى براى يافتن گنجينه انجام شده است و حتى يك فيلم 
سينمايى هاليوودى به نام گنجينه ملى (با بازى نيكالس كيج) با الهام از اين رمزها 
ساخته شده است. اما گيلوگلى در سى سال گذشته به هيچ مدركى برخودر نكرده 
كامال  مى گويد: «من  وى  كند.  ايجاد  وى  اوليه  ارزيابى  در  ترديدى  بتواند  كه  است 

مطمئنم كه اين نوشته ها چيزى بيش از فريب و دست انداختن ديگران نيستند.»
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زينتي
 عمودي:

ــاقه هاي گياه  ــيرابه هاي برگ و س ١ - ش
ــانده آن  ــتر كه ملين بوده و جوش خارش
ــينه مفيد است -  ــرفه و درد س براي س
ــتان  ــتان ري در اس از بخش هاي شهرس

تهران
٢- بعضي خوابش را مي بينند - گردآوري 

شده - شب كور
ــتگاه  ٣- فرمان توقف - خاس

اشكانيان - خبر شادي
٤- كم كردن - شاگرد مغازه 
ــن - چهارچوب  - امر به رفت

عكس
ــاره به دور - ستايش  ٥- اش

كردن - مقابل آري
٦- كلمه شگفتي - آشكار - 

مركز ويتنام
ــيوه، منوال - گلي زيبا  ٧- ش

- دروغ نيست
خوارزمشاهي -  ــاه  پادش  -٨
ــين  ته نش  - ــكند  مي ش زود 

مايعات
 - ــاكت  س ــوس  اقيان  -٩
ــا نام  ــجدي در مدينه ب مس

ديگر بني دينار - گاز تنفسي
ــرواز - خودرو  ــراي پ ــيله اي ب ١٠- وس

جنگي - چاشني ساالد
١١- عيب و نقص - توفان همراه برف - 

كبوتر صحرايي
ــه حرارت - مفت - زد و خورد  ١٢- درج

- گاو تبتي
ــش فيلم - فال  ــي - نوبت نماي ١٣- آت

نيك
ــهري در استان يزد -  ١٤- خوابيده - ش

مرتعش
ــه براي خنك  ــتگاهي برقي ك ١٥- دس
ــه كار مي رود -  ــاميدني ب كردن آب آش

عمران

 افقي:
١ - رود استان كرمان - مركز اوگاندا

٢- ميل خانم باردار - مرتاض هندي - 
از ميوه هاي تابستاني

ــدي در استان كردستان - سم -  ٣- س
پرنده خوش خوراك

٤- فتنه ها - حرف نفي - بني اسرائيل - 
واحد مقاومت برق

ــين -  ــن - زن همنش ٥- لقب فرگوس
وزني در طالفروشي

٦- غذا - سستي - پسوند شباهت
ــر  ــت جزاي ــت وجوگر - پايتخ ٧- جس

مارشال - دستور
ــد - مرگ ناگهاني،  ٨- در آرزوي فرزن

درگذشت - پوششي زنانه
٩- فريب - سنجش - ديوانگي

 - ــي  زمين ــوب  رس ــي  نوع  -١٠
دست افزار - خبرگزاري ايران

ــم و  ــه اي محك ــه زن - الي ١١- پنب
سفيدرنگ از بافت پيوندي كه تقريبًا 
ــم را  ــاحت كره چش چهارپنجم مس

مي پوشاند - نگهبان گله
١٢- قايق كوچك چوبي كه با پارو 
ــه توزيع برق  ــود - قطع رانده مي ش
ــي - تن پوش  ــودرو - آتش مازن خ

ماهي
ــرم  ــردن - مح ــوه - م ١٣- زور، ق

اسرار
 - ــران  وي  - ازدواج  ــي  مهمان  -١٤

پارچه عريض
١٥- گلي كه تازه باز شده - شهري 

در غرب كرج
 عمودي:

١ - پاركومتر - گل هاي برجسته كه 
با رشته هاي نقره يا طال روي پارچه 

مي دوزند
ــيله رگ زني - الهه عشق -  ٢- وس

مرواريد
٣- پيمانه نفت - پندار - نشان دادن

ــر - امر به نواختن - نام  ــت س ٤- پش
آذري - ملح

٥- گردن كلفت و زورگو - كمك رساني 
- شانه نساجي

ــاي  ــي از روش ه ــي - يك ٦- دهان كج
ــيله امواج راديويي  ــال خبر به وس ارس

است - كاروان
٧- ذكاوت - كيفر - قلوه

٨- اشك ريختن - نهر كوچك - راست 
و درست

ــمني ديرپا - فوتبال  ــاس دش ٩- احس
ــيريني سنتي  ــالن - نوعي ش درون س

ايراني
١٠- غمباد - بزرگي، شكوه 

- آواي درشت
 - ــي  مرغاب ــداي  ص  -١١
لرستان  ــتان  اس در  شهري 

- بنياد
ــت - الفباي  ١٢- ظرف نف
ــع جن -  ــيقي - جم موس

سرمشق
ــع  ــران - جم ١٣- از پيامب

امين - مقابل خريد
١٤- دادگاه معروف - غذاي 

نوروزي - نسل
ــاهكارهاي  ش از  يكي   -١٥
ــل زوال - از آثار ديدني  امي
ــتاني استان فارس در  و باس

كازرون
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كودكان فقير بريتانيا 
چگونه زندگى مى كنند؟

بريتانيا داراى باالترين آمار فقر كودكان در ميان كشورهاى توسعه 

يافته است. در حال حاضر سه ميليون و پانصد هزار كودك در اين 
كشور در فقر شديد به سر مى برند.

كيلى، 16 ساله با پدرش در شهر لستر در مركز انگلستان زندگى مى 
كند. آنها روز به روز بايد ببينند كه پول آنها براى مخارج همان روز 

كافى است يا نه.
بعضى روزها اوضاع آنقدر خراب است كه بايد از خوردن غذا صرف 

نظر كنند تا از پس پرداخت قبض ها برآيند.

برادر او، سام، در مدرسه براى پوشيدن لباس هاى كهنه خواهرش 
مورد اذيت و آزار بچه هاى ديگر قرار مى گيرد.

او مى گويد: ”من بايد پاچه شلوارهاى كوچكم را پاره كنم تا دوباره 
هستند  بزرگ  برايم  كه  را  خواهرم  هاى  شرت  تى  و  بپوشم  را  آنها 
به تن كنم. براى همين بچه هاى مدرسه به من مى گن دختر يا پاچه 

كوتاه.“
مادر آنها هنگامى كه سام دو ساله بود خانه را ترك كرد.

و  عصبانى  كند  پيدا  كار  تواند  نمى  پدرش  اينكه  از  گويد  مى  سام 
مايوس شده است.

كودكانى كه از فقر رنج مى برند عموما با نوعى افسردگى نيز دست 
و پنجه نرم مى كنند.

پنهان  را  بزرگى  راز  يك  كند  مى  حس  هميشه  گويد: ”آدم  مى  كيلى 
كرده است و كم كم خود را در حاشيه پنهان مى كند تا كسى نفهمد 
كه چه بر سر او مى آيد. آدم هميشه حس مى كند كه از ديگران كم 

ارزش تر و پايين تر است.“
از هر شش كودك فقير در بريتانيا يك كودك دست به خودكشى مى 
زند و كيلى نيز اقرار مى كند كه يك بار وقتى كوچك تر بود دست به 

خودكشى زده است.
داستان زندگى كيلى تنها يكى از ماجراهايى است كه در مستندى به 
نام ”بچه هاى فقير“ توسط تلويزيون بى بى سى به تصوير كشيده 

شده است.
مى  آشنا  بريتانيا  مختلف  شهرهاى  در  هايى  بچه  با  مستند  اين  در 

شويم كه در شرايط بسيار بدى زندگى مى كنند.
از  ناشى  كپك  با  ديوارشان  كه  كنند  مى  زندگى  هايى  اتاق  در  آنها 
مدرسه  غذاى  و  ندارند  بازى  براى  جايى  است،  شده  سياه  رطوبت 

تنها تغذيه روزانه آنهاست.
دهند  مى  ما  به  را  ها  خانه  اين  كه  گويد: ”كسانى  مى  ساله  پيج، 10 

واقعا بايد آدم هاى بدى باشند.“

محله  هاى  آشغال  سطل  در  دوستانم  و  ”من  گويد:  مى  ادامه  در  او 
مان، جايى كه بازى مى كنيم، سرنگ پيدا كرده ايم. اين درست است 

كه بچه اى به سن ما سرنگ در اطراف خود ببيند؟“
البته پيج از نم و رطوبت خانه اى كه در آن زندگى مى كند بيشتر 

رنج مى برد.
بكشيم  ديوارى  كاغذ  يا  كنيم  رنگ  را  ها  ديوار  توانيم  نمى  حتى  ”ما 
چون كپك از زير آن نمايان است و همه چيز را دوباره خراب مى 
كند. روز كريسمس سقف خانه مان از شدت رطوبت فروريخت. ما 
هميشه مريض مى شويم و سرفه مى كنيم چون شبها بايد در كنار 

ديوار ها تا صبح بخوابيم.“
آسم  از  كه  كودكانى  از  درصد   85 كه  دهد  مى  نشان  رسمى  آمار 
شديد رنج مى برند در خانه هاى نمور زندگى مى كنند. از اين تعداد 

47 درصد از آنها در فقر به سر مى برند.
برگرفته از بى بى سى فارسى
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10 بـاور غلـط درباره رابـطه 
زنـاشـويـي
ترجمه:سميه مقصودعلي

ويژگي هاي  موفق  زناشويي  رابطه  يك  افراد  از  بسياري  نظر  در 
نادرستي  باورهاي  فقط  گاهي  ويژگي ها  اين  اما  دارد  خاصي 
هستند كه تكيه به آنها مي تواند باعث نارضايتي و حتي ناتواني 
جنسي شود. شناخت اين باورها به شما كمك مي كند يك رابطه 

زناشويي موفق داشته باشيد...
اصطالح  شود.  انجام  دخول  بايد  حتما  زناشويي  رابطه  يك  در 
رابطه  كه  مي كند  ايجاد  را  تصور  اين  كامل»  جنسي  «رابطه 
است.  اشتباه  تصور  اين  است.  ناكامل  دخول،  بدون  زناشويي 
جنسي  لذت  اوج  به  رسيدن  باعث  دخول  مي كنند  تصور  برخي 
در زن مي شود اما براي بسياري از زنان دخول به تنهايي باعث 

رسيدن به ارگاسم نمي شود.

افراد  از  بسياري  نيست.  امكانپذير  زناشويي  رابطه  نعوظ،  بدون 
فكر مي كنند در صورتي مي توان يك رابطه زناشويي را آغاز كرد 
كه نعوظ صورت گرفته باشد در حالي كه نعوظ فقط بخشي از 
رابطه زناشويي است. نوازش، بوسه، ماساژ و... مي توانند لحظات 

لذت آفريني ايجاد كنند.

رابطه زناشويي كوتاه، نااميدكننده است. براي يك رابطه زناشويي 
موفق حداكثر يا حداقل زمان تعريف نشده است. برخي افراد فقط 
زمان بين دخول تا انزال را درنظر مي?گيرند و در صورت كوتاه 
در  است  زودرس  انزال  دچار  مرد  مي گويند  فاصله  اين  بودن 
حالي كه نوازش و بوسه نيز جزيي از رابطه زناشويي محسوب 
كه  نيست  شده  صرف  زمان  مدت  اين  ديگر  سوي  از  مي شود. 

اهميت دارد بلكه ميزان رضايت زوجين از رابطه مهم است.

انزال به معني اتمام رابطه زناشويي است. اگر فكر  كنيد كه نعوظ 
و دخول اصلي ترين عمل ها در يك رابطه زناشويي هستند پس در 
نظر شما انزال نشانه پايان اين رابطه است اما در حقيقت مرد بعد 
از انزال بايد تالش كند تا با روش هاي ديگر به همسرش كمك كند 

به اوج لذت جنسي برسد.

لذت  اوج  به  رسيدن  زناشويي،  رابطه  از  رضايت  احساس  براي 
رضايت  عامل  ارگاسم  كه  است  درست  است.  ضروري  جنسي 
و آرامش  جنسي در افراد مي شود اما نرسيدن به آن نشانه لذت 

نبردن يا ناموفق بودن رابطه نيست.

همسران بايد همزمان به اوج لذت جنسي برسند. اين باور بسيار 
در  معموال  جنسي  هيجان  اوج  به  رسيدن  زمان  است.  غيرمنطقي 
زنان و مردان يكسان نيست و هر دو نمي توانند در يك زمان به 
ارگاسم برسند گرچه تطابق دادن خود با ديگري در زمان رسيدن 

به اوج لذت جنسي اهميت دارد.

در يك رابطه زناشويي مرد فاعل و زن مفعول است. معموال براي 
زنان رسيدن به اوج لذت جنسي مرد مهم است و مرد نيز براي 
آنكه لذت ببرد از خود مايه مي گذرد. درست آن است كه هر يك 
براي لذت بردن خود تالش كنند و از ديگري انتظار نداشته باشند 
كه براي لذت بردن او تالش كند، فراموش نكنيد كه هر كسي بهتر 
از ديگري بدنش را مي شناسد و مي تواند در رسيدن به اوج لذت 

جنسي به خود كمك كند.

را  خود  همسر  كه  است  آن  معني  به  مردان  در  نعوظ  نداشتن 
لذت  و  نعوظ  بين  هميشه  است.  اشتباه  عقيده  اين  نمي پسندند. 
رابطه اي وجود ندارد. گاهي مردي همسرش را بسيار دوست دارد 
توانايي  ديگر  مشكالت  يا  ناتواني جنسي  دليل  به  است  ممكن  اما 

نعوظ نداشته باشد.

يك زوج طبيعي بايد هفته اي يك?بار رابطه زناشويي داشته باشند. 
ميزان تمايل به برقراري رابطه زناشويي بين افراد مختلف متفاوت 
است و نمي توان گفت برقراري چه مقدار رابطه زناشويي در يك 

زمان معين نشانه طبيعي بودن همسران است.

طي يك رابطه زناشويي نبايد با هم صحبت كرد. فكر كنيد طرف 
مقابل بدون حرف زدن مي داند شما از چه نوع حركتي خوشتان 
و  احساسات  بيان  گاهي  نمي پسنديد.  را  كاري  چه  و  مي آيد 
و  لذت آور  همسران  براي  زناشويي  رابطه  هنگام  خواسته ها 
تحريك كننده است و ميزان رضايتمندي آنها را از رابطه زناشويي 

افزايش مي دهد.
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خانه و خانواده

تجربه  را  سردرد  ما  همه 
عصباني  وقتي  كرده ايم 
ترافيك  در  مي شويم، 
موضوعي  از  مي مانيم، 
مي شويم،  خسته  يا  ناراحت 
مي شويم  سردرد هايي  دچار 
و  استراحت  با  اغلب  كه 
آرامش، فكر برطرف مي شود 
سردردها  برخي  گاهي  اما 
در  اختاللي  بروز  دليل  به 
ايجاد  و...  عصبي  دستگاه 
مي شوند كه دردناك هستند. 
ميگرني  سردردها  اين گونه 

و تنشي هستند...
يك سوم  از  بيش  كابوس  سردردها  اين   
از  را  خواب  و  است  جهان  بزرگساالن 
اختالالت  اين گونه  است.  ربوده  چشمانشان 
 11 از  بيش  ميان  در  گونه اي  به  عصبي 
 ?? و  زنان  درصد   70  - دنيا  مردم  درصد 
درصد مردان- شايع شده است كه سازمان 
بهداشت جهاني از اين گونه اختالل به عنوان 

يكي از مشكالت شايع بشريت نام مي برد.

علل سردردهاي ميگرني و تنشي
عروق  سايز  تغيير  ميگرن  بروز  علمي  دليل 
عواملي  اما  است  مغز  سطح  روي  يا  داخل 
مانند ارث، استرس، خستگي مفرط، كم خوابي 
يا پرخوابي، گرسنگي، مصرف كافئين، دوران 
قاعدگي و مصرف مواد غذايي مختلف مانند 
پيتزا،  سس،  سويا  چيني،  غذاهاي  گوشت، 
و  شكالت  مرغ،  جگر  بادام زميني،   هات داگ، 

الكل در بروز آن بسيار موثر هستند.
سردرد ميگرني اغلب به صورت يك اختالل 
دوره اي كه باعث اختالل در درك طبيعي در 
صوت  و  نور  درد،  مانند  حسي  روندهاي 
ميگرن  است  ممكن  مي كند.  تظاهر  مي شود، 
باشد.  يوني  كانال هاي  در  اختالل  از  ناشي 
ميگرن  عامل  عنوان  به  مي تواند  تعريف  اين 
در  اما  باشد  خانوادگي  پلژيك»  «همي   نادر 
نقش  زيادي  عوامل  تنشي  سردرد  ايجاد 
دارند كه عبارتند از: كشش عضالني؛ آرتريت 
تمپورال؛ خستگي و جمع كردن مداوم چشم؛ 
وضعيت قرارگيري بد؛ عدم استراحت كافي؛ 
(مانند  صدمه  يك  تشنگي؛  و  غذا  نخوردن 
جراحت گردن ناشي از تصادف يا بيماري) 
و ايجاد مشكل در خواب به دليل آپنه خواب 

(دوره كوتاه قطع تنفس حين خواب.)

شيوع جهاني سردرد
توسعه يافته،  و  پيشرفته  كشورهاي  در 
درصد   23 تنهايي  به  تنشي  سردردهاي 
مبتال  را  زنان  درصد   80 و  بزرگساالن 
كرده است. بر اساس يافته هاي كارشناسان 
يك  هر  ازاي  به  بهداشت  جهاني  سازمان 
ميليون نفر، روزانه 3 هزار حمله ميگرني در 
جهان اتفاق مي افتد. پژوهشگران اين سازمان 

در  نفر  يك  نفر   20 هر  از  روزانه  افزودند 
مبتال  مزمن  و  تنشي  سردردهاي  به  جهان 
در  ميگرن  شيوع  متحده  اياالت  در  مي شود. 
يك دوره يك ساله هفت و يك درصد ( يك و 
هفت درصد در زنان و ?/? درصد در مردان) 
يعني رقمي حدود ?? ميليون نفر است. حدود 
به  مبتال  نيز  جمعيت  از  ديگر  درصد   5/4
معيارهاي  همه  يعني  هستند  احتمالي  ميگرن 
ميگرن همراه با «اورا» يا بدون «اورا» را به 
داروهاي  به  و  هستند  دارا  آنها  از  يكي  جز 
ميگرن نيز پاسخ مي دهند. اين بيماري در كل 
در زندگي 25 درصد زنان و 8 درصد مردان 
بروز و آنها را درگير مي كند. ميگرن مزمن 
مدت  به  ماه  هر  از  بيشتر  يا  روز   ?? در  كه 
دست كم ? ماه بروز مي يابد، مي تواند ساالنه 
به  شود.  ديده  جمعيت  درصد  دو  تا  يك  در 
شيوع  جهاني  بهداشت  سازمان  گزارش 
مردان  در  سال   39 تا   30 سنين  در  ميگرن 
در  و  درصد)   25) زنان  در  و  درصد)   8)
سنين ?? سال و باالتر در مردان (2 درصد) 
سردردهاي  است.  درصد)   5) زنان  در  و 
ميگرني و تنشي كه نوزدهمين عامل ناتواني 
توسعه  حال  در  كشورهاي  در  انسان هاست 

به شدت در حال افزايش است. 
شخصي،  زندگي  تنها  نه  سردردها  اين گونه 
مي كند  مختل  را  افراد  شغلي  و  اجتماعي 
بلكه هزينه هاي هنگفتي را نيز به آنها تحميل 

مي كند.
به گفته دانشمندان، تكرار حمله هاي ميگرني 
آنها  تكرار  از  ترس  و  تنشي  سردردهاي  و 
شغلي  و  اجتماعي  روابط  خانوادگي،  زندگي 

بيش از 
60 درصد مبتاليان را در كشورهاي در حال 

توسعه تحت تاثير قرار داده است. 

عاليم
ميگرن معمولي و كالسيك سردردي عروقي 
است كه در اثر انقباض شديد رگ هاي خوني 
آرامي  به  سردرد  اين  مي شود.  ايجاد  مغز 
دردهاي  مدتي  از  بعد  و  مي شود  شروع 
تپنده شديد در شقيقه ها و پشت گوش بيمار 
را به مدت 2 تا 72 ساعت درگير مي كند كه 
در  اختالل  يا  تاري  استفراغ،  تهوع،  با  همراه 

ديد، سوزش و بي حسي دست ها و پاهاست. 
پزشكان با جمع بندي عالئم سردرد ميگرني 
همراه  سردرد هايش  كه  فردي  هر  معتقدند 
ميگرني  سردرد  به  مبتال  باشد  زير  عالئم 

است:
1 سردرد ضربان دار كه غالبا يك طرفه است 

(گاهي اوقات كل جمجمه درگير مي شود).
2 حساسيت بيش از اندازه به نور

3 تاري ديد
4 ايجاد حالت تهوع يا استفراغ

5 احساس ضعف و سستي در اندام فوقاني 
و صورت

اما سردرد تنشي بيشتر در افراد افسرده يا 
هستند،  مزمن  اضطراب  به  مبتال  كه  كساني 
اكثر  در  معموال  سردرد  اين  مي شود.  ايجاد 
ساعات روز وجود دارد اما به حدي نيست 
ايجاد  روزانه  فعاليت هاي  براي  مشكلي  كه 
 كند. سردرد تنشي در پايان روز، زماني كه 
سر  در  و  مي شود  شديد  است  خسته  فرد 
از  برخي  مي شود.  ايجاد  سنگيني  احساس 
پزشكان معتقدند سردرد تنشي نوع خاصي 

از ميگرن معمولي است.

چه بايد كرد؟
پزشكان و دانشمندان پس از سال ها مطالعه 
و تحقيق روي بيماران دو نوع درمان براي 

انواع سردرد پيشنهاد مي كنند. 

كه  كساني  براي  پيشگيري كننده:  درمان   1
ماه  در  مرتبه   4 يا   3 از  بيش  آنها  سردرد 
داروهاي  به  و  دارد  شدت  و  مي شود  تكرار 
تسكين دهنده پاسخ نمي دهد يا باعث اختالل 
داروهايي  يا  دارو  مي شود  زندگي شان  در 
تجويز  ماه  چند  مدت  به  و  روزانه  طور  به 
ميزان  تدريج  به  پزشك  سپس  و  مي شود 
قطع  نهايت  در  و  مي دهد  كاهش  را  دارو 
بيمار  سوي  از  دارو  ناگهاني  قطع  مي كند. 

مي تواند باعث تشديد سردرد شود. 

2 درمان حمله حاد سردرد: اين درمان براي 
از بين بردن سردرد در زمان بروز آن است. 
مصرف  درمان،  نوع  اين  در  اصلي  توصيه 
اين  ماهيت  است.  سردرد  ابتداي  در  دارو 
ابتدا  در  اگر  كه  است  گونه اي  به  سردرد 
و  مي يابد  تداوم  نشويم،  آن  قطع  به  موفق 

كمتر به دارو پاسخ مي دهد.
بايد  كه  معتقدند  پزشكان  و  پژوهشگران 
كردن  برطرف  براي  ساده تر  داروهاي  از 
مصرف  رو  اين  از  شود.  استفاده  سردرد 
سردرد  ابتداي  استامينوفن  قرص   3 تا  يك 
مي تواند باعث تسكين آن شود. در غير اين 
ضدالتهاب  داروهاي  از  مي توان  صورت 
پيروكسي كام،  پروفن،  نظير  غيراستروئيدي 

مفناميك اسيد و ناپروكسن استفاده كرد. 
تغذيه  با  دارند  باور  تغذيه  علم  متخصصان 
از  زيادي  حد  تا  مي توان  مناسب  و  صحيح 
حمالت ميگرني و تنشي جلوگيري كرد. براي 
اين كار زمان و تمام اتفاقاتي كه قبل و هنگام 
حمالت رخ مي دهند را يادداشت كنيد. سپس 
چيزهاي  چه  ببينيد  دفترچه  اين  مطالعه  با 
مشتركي در اين حمالت اتفاق مي افتد. اكنون 
با پرهيز از كارهايي كه باعث بروز حمالت 

مي شوند ميزان آنها را اندكي كاهش دهيد. 
ساعات  در  تنشي  و  ميگرني  حمالت  اگر 
علتش  مي دهد،  رخ  عصر  يا  ظهر  نزديك 
بروز  از  جلوگيري  براي  است.  گرسنگي 
حمله سعي كنيد با خوردن يك ميان وعده از 

گرسنه شدن جلوگيري كنيد.
بيدار  خواب  از  سردرد  با  صبح ها  اگر 
خواب،  از  قبل  شب ها  كنيد  سعي  مي شويد، 
خواب  از  گرسنه  صبح  تا  بخوريد  غذا  كمي 
بلند نشويد. خوردن شكالت، ميوه هاي ترش، 
حمالت  بروز  به  مي تواند  فلفل  و  لبنيات 

ميگرني و تنشي كمك كند.

نگاهي به آمار سردرد و ميگرن در كشورهاي توسعه?يافته و توسعه نيافته

جهان سردرد دارد
ترجمه: حسين صرافي
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قرص هاى پيشگيرى از 
باردارى مخصوص آقايان !

هم  آقايان  زودى  به 
مى توانند از قرص هاى 
باردارى  از  پيشگيرى 
به  مخصوص 
استفاده  خودشان 
قرص هاى  كنند. 
باردارى  از  پيشگيرى 
آقايان  مخصوص 
هورمونى نخواهد بود 
و هيچ عوارض جانبى 
نخواهد  دنبال  به  هم 

داشت.
به  مخصوص  هميشه  باردارى  از  پيشگيرى  قرص هاى   
باردارى  كنترل  كه  آن جا  از  اما  هست.  و  بوده  خانم ها 
از  مى توانند  هم  آقايان  آيا  است،  دوطرفه  مسئوليت  يك 

قرص هاى ضدباردارى استفاده كنند؟
به گزارش ديسكاورى، محققين در مطالعه جديدى كه روى 
موش هاى نر انجام گرفته، دارويى را آزمايش كرده اند كه 
كه  اميدوارند  محققين  اين  مى كند.  متوقف  را  اسپرم  توليد 
اين مطالعه، به توليد دارويى خوراكى مخصوص به آقايان 

براى پيشگيرى از باردارى در آينده كمك كند.
بر اساس اين مطالعه، تركيبى با نام BMS 189453 مى تواند 
گيرنده هاى اسيد رتينوئيك را كه براى متابوليسم ويتامين آ  
ضرورى است،  مسدود كند. اين ويتامين به تقسيم و بقاى 
سلول هاى اسپرم كمك مى كند. بنابراين، برخالف قرص هاى 
پيشگيرى از باردارى مخصوص خانم ها كه همگى هورمونى 
هستند،  در قرص هاى مخصوص به آقايان توليد ويتامين آ 

 هدف گرفته مى شود. اين گامى بسيار مهم است.

البته ويتامين آ  در بينايى هم سهم مهمى دارد. اما دانشمندان 
براى  آن  در  آ  ويتامين  كه  مسيرى  كه  مى دهند  اطمينان 
استفاده در توليد اسپرم به كار مى رود بسيار متفاوت است. 
در نتيجه اين دارو تاثيرى روى بينايى افراد نخواهد داشت.

در اين مطالعه،  دانشمندان براى دوره هاى زمانى متفاوت، 
خوراندند  نر  موش هاى  به  را  دارو  از  متفاوتى  دوزهاى 
رسيدند  نتيجه  اين  به  آن ها  كنند.  بررسى  را  آن  تاثير  تا 
كه دارو مى تواند براى دو تا چهار هفته موش نر را عقيم 
كند. تاثير دارو موقتى است و بعد از مدتى،  موش مى تواند 

دوباره اسپرم هاى سالم توليد كند.
باردارى  از  پيشگيرى  داروهاى  زمينه  در  قبلى  مطالعات 
عدم  البته  عوارض جانبى احتمالى و  دليل  به  آقايان،  براى 
روش هاى  بود.  خورده  شكست  نتيجه دهى،  در  قطعيت 
هورمونى در مردان خطر كاهش ميل جنسى و حتى بزرگ 
شدن پروستات را به همراه دارد. همچنين توليد داروهاى 
داروهاى  با  مقايسه  در  باشند،   خوردن  قابل  كه  هورمونى 

تزريقى،  كار سخت ترى است.

به  آن ها  مطالعه  كه  دارند  باور  كلمبيا  دانشگاه  محققين 
مخصوص  غيرهورمونى  خوراكى  داروى  توليد  به  زودى 
هيچ  كه  مى انجامد  باردارى  از  پيشگيرى  براى  آقايان  به 
بايد  محققين  چيز،   هر  از  قبل  البته  ندارد.  جانبى  عوارض 
بايد  همچنين  كنند.  مطالعه  را  دارو  اين  بلندمدت  تاثيرات 
همچنان  دارو  بلندمدت،   استفاده  با  آيا  كه  شود  بررسى 

موثر خواهد مانديا نه.

به خودتان قول مي دهيد كه وقتي از دبيرستان 
يا  كنيد  ترك  را  سيگار  شديد،  فارغ التحصيل 
وقتي سي سالتان شد يا وقتي اولين فرزندتان 
به  مي دهيد  قول  خانواده تان  به  آمد،  دنيا  به 
يا  افتاديد  جا  جديدتان  شغل  در  اينكه  محض 
يك پروژه كاري را تمام كرديد يا بازنشسته 

شديد، سيگار را كنار بگذاريد...

مي دهند  قول  خود  به  نفر  ميليون ها  سال  هر 
هر  و  بگذارند  كنار  هميشه  براي  را  سيگار 
سال ميليون ها نفر به قول خود عمل مي كنند. 
اگر  باشيد.  افراد  اين  از  يكي  مي توانيد  شما 
عادت  اين  مي دانيد  احتماال  مي كشيد  سيگار 
عمر  طول  مي آورد.  بدنتان  سر  بر  باليي  چه 
سرطان هاي  خطر  چشمگير  افزايش  كوتاه تر، 
احتماال  پيري.  زودرس  روند  و  مختلف 
سيگاري هايي  درباره  زيادي  داستان هاي 
شنيده ايد كه سرطان ريه يا پانكراس آنان را 
از پاي درآورده است يا يادتان مي آيد يكي از 
كنار  حفاظ هاي  با  ترك  زمان  در  آشنايانتان 
عود  دوباره  اعتيادش  كرده،  تصادف  جاده 
كرده،  وزنش اضافه شده يا عاقبت از خير ترك 
سيگار گذشته است. هر كس داستان متفاوتي 
دارد. هيچ موفقيتي بدون غلبه بر دشواري به 

دست نمي آيد. احتماال حتي اگر يك هفته، يك 
كنار  را  سيگار  توانسته ايد  سال،  يك  يا  ماه 
بگذاريد، شادي وصف نشدني اي براي خود و 
كالم  يك  در  است.  داشته  پي  در  خانواده تان 
بگيريد  سيگار  ترك  به  تصميم  به تنهايي  بايد 

ولي در اين راه نبايد تنها بمانيد. 

داليل ترك سيگار
بر  سيگار  كه  بالهايي  كنار  از  نمي توانيد 
تنفس  بگذريد.  بي اعتنا  مي آورد،  سرتان 
لب هاي  و  انگشتان  زرد،  دندان هاي  مشكل، 
زودرس.  چين وچروك  و  پيري  عالئم  و  تيره 
عوارض ديگري را هم نمي توان به چشم ديد؛ 
ريه،  آوردن  آب  ريه،  سرطان  يكباره  بروز 
مشكالت باروري و بيماري هاي قلبي و سكته. 
كه  داليلي  به  ديگر  بار  مي كشيد  سيگار  اگر 
كنيد،  ترك  را  عادتان  اين  بايد  مي دهد  نشان 
به طور جدي فكر كنيد. ترك سيگار كار آساني 
ترك  تا  بوده اند  مجبور  زيادي  افراد  نيست. 
دائمي چند بار دوباره از نو شروع كنند ولي با 

كمي همت پيروزي به دست مي  آيد. 

با ترك سيگار
و  داريد  بيشتري  انرژي  مي كنيد  احساس 

آسان تر نفس مي كشيد.

احتمال بيمار شدنتان كمتر مي شود.
دنيا  به  سالم تري  فرزند  باشيد،  باردار  اگر 
بيشتري  اكسيژن  فرزندتان  به  مي آوريد 
خصوص  به  برتان  و  دور  افراد  و  مي رسد 
دود  استنشاق  حتي  مي مانند.  سالم تر  بچه ها 
سيگار ديگران هم مي تواند باعث ابتال به آسم 

يا مشكالت سالمتي ديگر شود.

قابل توجهي  صورت  به  ماهانه تان  هزينه   در 
صرفه جويي مي شود. 

قيمت هر پاكت سيگار را در تعداد مصرف تان 
ضرب كنيد تا انگيزه اي قوي براي ترك سيگار 

به دست آوريد.
براي ترك سيگار هيچ وقت بهتر از همين حاال 

نيست! 
وجودتان بايد تركيبي از اراده و برنامه ريزي 

باشد پس براي آماده شدن: 

كنيد؛  مشخص  واضح  طور  به  را  ترك  زمان 
مثال من از... ديگر سيگار نمي كشم.

و  بياوريد  وجود  به  اطرافتان  در  تغييراتي 
خانه،  در  زيرسيگاري  و  سيگار  پاكت  شر  از 
اجازه  شويد.  خالص  كارتان  محل  و  ماشين 
وقتي  بكشد.  سيگار  خانه تان  در  كسي  ندهيد 
حرفتان  پاي  گرفتيد،  سيگار  ترك  به  تصميم 

بايستيد و حتي يك پك هم به آن نزنيد.

مي توانيد  نكنيد.  فراموش  را  دارويي  درمان 
آدامس ها،  از  پزشكتان  مشورت  و  كمك  با 
نيكوتين دار  اسپري هاي  و  قرص ها  مشمع ها، 
در  كنيد.  استفاده  استثنشاقي  نيكوتين  يا 
ترك  داروهاي  از  بسياري  غربي  كشورهاي 

سيگار تحت پوشش بيمه قرار دارند.

از ديگران كمك بخواهيد؛ به خانواده، دوستان 
و همكارانتان بگوييد ديگر نمي خواهيد سيگار 
مشورت  بخواهيد.  حمايت  آنان  از  و  بكشيد 
كمك  مي تواند  درمانگر  يا  پرستار  پزشك،  با 
با  باشد.  سيگار  گذاشتن  كنار  براي  موثري 

مراكز مشاوره تلفني در تماس باشيد.

سعي كنيد ديگر طرف سيگار نرويد ولي اگر 
نتوانستيد در مقابل كشيدن سيگار يا جويدن 
دوباره  نشويد.  نااميد  كنيد،  مقاومت  توتون 
تاريخ جديدي در نظر بگيريد و برنامه ديگري 
بچينيد. از مصرف الكل دوري كنيد، دورو بر 
و  بخوريد  سالم  غذاهاي  نگرديد،  سيگاري ها 
ورزش كنيد. مثبت فكر كنيد و با خود بگوييد 

موفق مي شويد. 
باالخره  كردن  سعي  بارها  از  پس  خيلي ها 
موفق شده اند، ترك سيگار كار آساني نيست 
موفق  مي توانيد  مستمر  تالش  كمي  با  ولي 

شويد.
health line :منبع

خداحافـظ همـين حاال
ترجمه: مرجان يشايايي
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احتمال بررسي ميزباني قطر 

سپ بالتر، رئيس فدراسيون بين المللي فوتبال (فيفا) اعالم كرد 
جهاني  جام  ميزباني  دادن  درباره  الزم  تحقيقات  تاكنون  كه 
2022 به قطر صورت نگرفته است و براي اين كار بايد تعدادي 
از كارشناسان و مسئوالن فيفا موافقت خود را اعالم كنند. بالتر 
در گفت و گو  با C.N.N گفت: «وقتي كميته اي تشكيل شده از 
تحقيقات  خواستار  فيفا  در  بلندپايه  مسئوالن  و  كارشناسان 
الزم درباره بررسي امكان رشوه دادن قطري ها براي ميزباني 
آن ها  درخواست  اين  با  بايد  پس  است،   2022 جهاني  جام 
موافقت كرد. فيفا تا اعالم نهايي راي اين كميته، هيچ تصميمي 
را نخواهد گرفت.» بالتر كه چهارشنبه گذشته براي چهارمين 
شد،  انتخاب  فوتبال  بين المللي  فدراسيون  رئيس  عنوان  به  بار 
ادامه داد: «به من اجازه دهيد تا براي حمايت و تقويت كميته 

اخالق تالش كنم و براي تشكيل كميته «راه حل» اقدام كنم.» 
خالل  در  بالتر  سپ  شخص  و  مسئوالن  از  تعدادي  و  فيفا 
تباني  و  فساد  به  مربوط  قضاياي  خاطر  به  گذشته  هفته هاي 
چنان  هم  شدند.  مواجه  شديدي  انتقادات  با  فيفا  در  رشوه  و 
اعضاي  از  بعضي  رشوه گيري  علت  به  فيفا  اجرايي  كميته  كه 
آن براي راي دادن به ميزباني قطر در جام جهاني 2022 آماج 

حمالت و انتقادات زيادي قرار گرفت. 
سپ بالتر بعد از انتخاب مجدد خود گفت: «در خالل روزهاي 
آينده اقدامات و اصالحاتي را در فيفا انجام خواهد داد.» يكي 
است  اين  وظيفه اش  كه  است  راه حل»  «كميته  اقدامات  اين  از 
بهترين  وقت  اسرع  در  شد  روبه رو  مشكل  با  فيفا  چنانچه  كه 
كميته  اين  در  مي رود  انتظار  دهد.  ارائه  را  شيوه  و  راهكار 
وزير  كيسينجر،  هنري  همچون  سرشناسي  شخصيت هاي 
اسطوره  دو  پله  و  كرويوف  يوهان  و  آمريكا  پيشين  خارجه 
جهان فوتبال عضو شوند. بالتر در اين باره توضيح داد: «اين 

افراد مشورت دهنده هستند، نه كارشناس.» 

انتخابي يورو 2012 

آلمان جشن صعود گرفت 
رقابت هاي انتخابي يورو 2012 سه شنبه شب در نقاط مختلف 
كه  حالي  در  آلمان  بازي  مهم ترين  در  و  شد  پيگيري  اروپا 
ميهمان آذربايجان بود، با پيروزي مقابل اين تيم جواز حضور 
 A گروه  از  آورد.  دست  به  را   2012 اروپا  ملت هاي  جام  در 
آلمان ميهمان آذربايجان بود و در پايان توانست با نتيجه  سه 
بر يك اين تيم را شكست دهد. گل هاي شاگردان يوآخيم لو را 
مسوت اوزيل، ماريو گومز و شورل به ثمر رساندند. ژرمن ها 
با اين پيروزي 21 امتيازي شده و در حالي كه سه هفته ديگر تا 
پايان رقابت هاي انتخابي باقي مانده است به يورو 2012 صعود 
كردند. يواخيم لو پس از اين ديدار گفت: «بايد از تيم تشكر و 
قدرداني زيادي شود. فكر مي كنم در فصل اخير عملكرد بسيار 
خوبي داشتيم. ضمن اينكه چنين بردي 24 روز پس از آخرين 
با  بازي  در  آمد.  دست  به  بوندس ليگا  يافته  خاتمه  فصل  هفته 
طوالني  فصلي  از  پس  بازيكنان  كه  بود  مشخص  آذربايجان 
خيلي  نيز  آذربايجان  اينكه  ضمن  رفتند.  تحليل  طاقت فرسا،  و 

خوب كار كرد.» 
از گروه C يك بازي برگزار شد و طي آن جزاير فارو دو بر 
صفر استوني را شكست داد. اما در گروه E سوئد يك نمايش 
كه  سوئدي ها  شد.  اميدوارتر  صعود  به  و  داشت  كننده  خيره 
با  تا  كوبيدند  هم  در  را  آن ها  گل  پنج  با  بودند،  فنالند  ميزبان 
15 امتياز در مكان دوم اين گروه قرار گيرند. هلند با 18 امتياز 
سوئد  ستاره  ايبراهيموويچ  زالتان  است.   A گروه  صدرنشين 
در اين بازي بود و سه بار براي تيمش گل زني كرد. دو گل 
در  رساندند.  ثمر  به  بايرامي  و  كالستروم  هم  را  سوئد  ديگر 
ديگر بازي اين گروه مجارستان با سه گل از سد سن مارينو 
آن ها  طي  كه  شد  برگزار  بازي  دو  نيز   F گروه  در  گذشت. 
بالروس با دو گل لوكزامبورگ را شكست داد و بوسني نيز با 

همين نتيجه  آلباني را با شكست بدرقه كرد. 

ورزش

20 سال حضور مرد 
هلندى در فوتبال اروپا 
سيامك خاجي 

حضور  سال  حدود 20  از  پس  فن درسار  ادوين 
در فوتبال حرفه اي تصميم به كناره گيري از اين 
حاليكه  در  و  سالگي   40 در  و  گرفت  را  ورزش 
بازنشستگي اش  داشت  قرار  اوج  در  همچنان 
آخرين  در  هلندي  سنگربان  اين  كرد.  اعالم  را 
ليگ  فينال  منچستريونايتد  در  حضورش 
شياطين سرخ  اما  كرد  تجربه  را  اروپا  قهرمانان 
نتوانستند برابر ستاره هاي بارسا مقاومت كرده 
واگذار  اناري ها  و  آبي  به  را  بازي  يك  بر   3 و 
 2 بازي اش  مدت  طول  در  فن درسار  كردند. 
قهرماني اروپا و موفقيت هاي متعدد در ليگ هاي 
در  را  فوتبالش  كه  او  كرد.  تجربه  را  داخلي 
آژاكس آغاز كرده بود 26 جام مختلف از جمله 
برتر  ليگ  فتح  بار  سه  هلند،  ليگ  قهرماني  چهار 
به  را  باشگاه ها  جهاني  جام  نخست  عنوان  و 
دروازه بان هاي  بهترين  از  يكي  و  آورده  دست 
او  است.  گرفته  لقب  جهان  فوتبال  اخير  دهه  دو 
ويمبلي،  در  قهرماني  با  كه  داشت  دوست  بسيار 
وداعي با شكوه داشته باشد اما اين مرد هلندي 
197 سانتي متري در نهايت نتوانست به رويايش 
جامه عمل پوشانده و آخرين فصل حضورش در 
يونايتد با فتح تنها يك جام(ليگ برتر) همراه بود. 
فوق العاده  درخشش  با  پيش  سال  دو  فن درسار 
و  بود  اروپا  در  تيمش  قهرماني  زمينه ساز  خود 
آنلكا  نيكوالس  پنالتي  مهار  با  مسكو  فينال  در 
اروپايي  جام  سومين  كسب  در  مهمي  نقش 
توسط يونايتد داشت. او اگر چه نتوانست براي 
اما  كند  لمس  را  اروپا  قهرماني  جام  بار  سومين 
و  دارم  زيادي  آرامش  حاضر  حال  مي گويد:«در 
عنوان  نتوانستيم  اينكه  از  ندارم.مسلما  مشكلي 
اما  ناراحتم  بسيار  آوريم  دست  به  را  قهرماني 
بسيار  بازي ام  دوران  ندارم.  مشكلي  مجموع  در 
در  زيادي  قهرماني  عناوين  بود.  عالي  و  موفق 
اوج  مسلما  اما  آوردم  دست  به  انگليس  و  هلند 
كارم در فينال ليگ قهرمانان 2008 بود كه پنالتي 

آنلكا را مهار كردم.» 

گلزنى در آژاكس 
فن درسار در سال 1990 نخستين بازى خود را 
براى آژاكس انجام داد و در طول 8 سال حضور 
در اين باشگاه 226 بار درون دروازه اين تيم كه 
در آن زمان يكى از مدعيان اروپايى نيز بود قرار 
گرافشاپ  برابر  ديدار  جريان  در  حتى  او  گرفت. 
در فصل 99-1998 از روى نقطه پنالتى يكى از 
آژاكس  در  رساند.  ثمر  به  را  تيمش  گل  هشت 
همچنين موفق به فتح جام يوفا، سوپر جام اروپا 
در  را  موفقى  دوران  تا  شد  حذفى  جام  سه  و 

كشورش سپرى كند. 
در  بود.  يوونتوس  درسار،  فن  بعدى  مقصد 
اروپا  بهترين هاى  از  يكى  به  كه  او   1999 سال 
تبديل شده بود به عنوان يكى از جانشينان پيتر 
اين  شداما  مطرح  يونايتد  منچستر  در  اشمايكل 
تيم تورينى بود كه او را در ازاى 5 ميليون پوند 
به خدمت گرفت و به نخستين دروازه بان خارجى 
اين تيم تبديل شد. حضور اين دروازه بان هلندى 

در ليگ ايتاليا براى او و تيمش چندان خوش يمن 
را  فن درسار  كه  سالى  دو  طى  يووه  و  نبود 
قهرمانى  عنوان  نتوانست  داشت  دروازه  درون 
جيان لوئيجى  حضور  با  كند.  تصاحب  را  كالچو 
كه  شد  متوجه  فن درسار  تورين،  در  بوفون 

همين  به  و  ندارد  اصلى  تركيب  در  جايى  ديگر 
دليل راهى فوالم شد.فن درسار در تيم ملى هلند 
بازى   130 و  داشت  عالى  تداومى  و  نمايش  نيز 
ملى براى كشورش انجام داد كه يك ركورد در 
جمع نارنجى ها محسوب مى شود. او در جام هاى 
 ،2000 يورو  همچنين  و   2006 و   1998 جهانى 
2004 و 2008 مرد شماره يك هلند بود. در رده 
جهانى  سطح  در  عالى  ركوردى  نيز  باشگاهى 
در   2009  -  2008 فصل  در  و  گذاشت  برجاى 
1311 دقيقه دروازه اش را بسته نگه داشت كه تا 
آن زمان هيچ دروازه بانى موفق به انجام اين كار 

نشده بود. 

ترديد در خداحافظى 
فن درسار هم اكنون تنها دروازه بانى است كه در 
دريافت  گلى  مسابقه  در 50  اروپا  قهرمانان  ليگ 
كه  است  انگليسى  غير  بازيكن  نخستين  و  نكرده 
توانسته در سن 40 سالگى در ليگ برتر انگليس 
سال  آخرين  در  او  درخشش  برود.  ميدان  به 
الكس  كه  بود  حدى  به  منچستر  در  حضورش 
هلندى  دروازه بان  كه  داشت  اصرار  فرگوسن 
اما  كند  حفظ  نيز  ديگر  فصل  يك  براى  را  خود 
بازنشستگى  اعالم  با  تا  داد  ترجيح  نهايت  در  او 
همسرش  به  و  بوده  خانواده اش  كنار  در  بيشتر 
شده  سختى  بيمارى  دچار  گذشته  سال  كه 
فن درسار  درباره  فرگوسن  كند.  رسيدگى  بود، 
فوتبال  اوج  در  گرفت  تصميم  مى گويد:«ادوين 
را كنار بگذارد. با اين حال در اواخر فصل كمى 

و  كرد  صحبت  من  با  او  بود.  شده  ترديد  دچار 
گفت كه مى خواهد تصميمش را تغيير داده و به 
هرچه  خواستم  او  از  هم  من  دهد.  ادامه  فوتبال 
به  ما  كه  چرا  كند  مشخص  را  تكليفش  زودتر 
دنبال جانشين او هستيم و مذاكرات براى خريد 

دروازه بان جديد را آغاز كرده ايم. چند روز بعد 
دوباره به سراغ من آمد و گفت كه همان تصميم 
قبلى اش را اجرا مى كند و به نظر من در اين سن و 

سال بهترين گزينه را انتخاب كرده است.» 
سال  چهار  از  پس  را  فن درسار  كه  فرگوسن 
حضور در فوالم با مبلغى در حدود دو ميليون 
پوند به خدمت گرفت در طول اين شش سال كه 
از  پس  داشت،  اختيار  در  را  هلندى  بازيكن  اين 
مدت ها خيالش از درون دروازه راحت شده بود. 
اين مربى اسكاتلندى مى گويد:«دوران ورزشى او 
مسلما عالى بوده است. اين تنها به دليل درخشش 
عنوان  به  او  شخصيت  نيست.  مسابقه  زمين  در 
يك بازيكن حرفه اى و يك انسان فوق العاده است. 
او واقعا بى نظير است و در رختكن تيم نيز نقش 

بسيار مهمى دارد.» 
پس از افتخارات متعددى كه او در فوتبال كسب 
هلند  به  بازگشت  با  مى خواهد  فن درسار  كرده، 
زندگى تازه اى را در كنار همسر و دو فرزندش 
از  كمى  مى خواهم  نخست  گام  كند:«در  آغاز 
فوتبال فاصله بگيرم و فعال به ورزش فكر نكنم 
چرا كه تصور مى كنم زندگى پس از فوتبال نيز 
مسلما  باشد.  جذاب  و  لذت بخش  بسيار  مى تواند 
در  حضور  براى  دلم  و  است  دشوار  بسيار 
آغاز  ليگ  وقتى  بخصوص  مى شود  تنگ  ميادين 
كارش  به  شما  بدون  تيم  كه  مى بينيد  و  مى شود 
ادامه مى دهد اما روزهاى خوب به پايان رسيده 

است.»

قيمت نجومي براي ته وس؛ 100ميليون پوند
كارلوس ته وس، مهاجم آرژانتيني منچستر سيتي آرزو دارد به رئال مادريد، بارسلونا 
يا يكي از غول هاي ميالن بپيوندند تا بار ديگر در كنار خانواده اش زندگي كند. با اين 
حال منچسترسيتي تمايلي به فروش اين مهاجم خود ندارد.تعيين 100 ميليون پوند براي 
سختي  به  يا  گرفت  نخواهد  صورت  يا  انتقال  اين  كه  است  آن  معناي  به  وس  ته  فروش 
امكان پذير خواهد بود. قيمتي كه آبي پوشان براي اين مهاجم در سطح كالس جهاني تعيين 
كرده اند، ركورد خريد «فرناندو تورس»  توسط چلسي را خواهد شكست. ته وس 27 ساله 
در فصل گذشته به مراتب بهتر از تورس كار كرد و در 66 بازي براي منچسترسيتي 43 
گل به ثمر رسانده است. منچسترسيتي دو سال پيش ته وس را به مبلغ 64 ميليون پوند 
خريد و اكنون نمي خواهد او را ارزان تر بفروشد. اين باشگاه در حال حاضر خود را در 
موقعيت برتر مي بيند چرا كه هنوز سه سال به پايان قرارداداين بازيكن با سيتي باقي 

مانده است.
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طعنه خواننده سرود پرسپوليس به گزارشگر فينال جام حذفي 

خياباني: براي داريوش خواجه 
نوري متاسفم 

گزارش بازي پرسپوليس و ملوان با صداي جواد خياباني، مطابق انتظار 
خياباني  است.  داشته  همراه  به  را  او  عليه  انتقادها  هجمه  ديگر  بار  يك 
به واسطه نوع ادبيات و اطالعات غلطي كه به مخاطب مي دهد هرازگاهي 
مورد انتقاد قرار مي گيرد اما بگو مگوي مختصر او با داريوش خواجه 
كه  كساني  دايره  كه  مي دهد  نشان  پرسپوليس  سرود  خواننده  نوري، 
در  خياباني  شده.  بزرگ تر  مي برند  سوال  زير  را  او  گزارش هاي  نحوه 
پايان  از  پس  كه  نوري  خواجه  داريوش  با  لفظي اش  مجادله  توصيف 
هنرمندان  بعضي  «براي  مي گويد:  گرفت،  در  ملوان  و  پرسپوليس  بازي 
سرود  پرسپوليس  براي  و  مي گيرند  دست  به  ميكروفن  كه  مملكت  اين 
پايان  در  وقتي  نمي كنند.  رعايت  را  ادب  كه  متاسفم  مي خوانند  قهرماني 
بازي پرسپوليس و ملوان به كنار زمين آمدم، خواجه نوري از كنار من 
رد شد و گفت: امروز هر كسي كه استقاللي بود را فالن كردي. من از 
اين  هنرمند  براي  كه  بگويم  بايد  فقط  و  ندارم  ابايي  هيچ  او  جمله  گفتن 
مملكت كه بايد الگو باشد متاسفم!» جمله طعنه آميز خواجه نوري خطاب 
به خياباني بي ارتباط با تعريف و تمجيدهاي بي حد و حصر او از سبك 
گرفتن  نظر  در  بدون  كه  خياباني  نبوده.  ملوان  مقابل  پرسپوليس  بازي 
اخراج بازيكن ملوان سعي مي كرد با جمالت اغراق آميز برتري بي چون 
و چراي پرسپوليس در نيمه دوم بازي را به مخاطب القا كند در پايان 
بازي اصطكاك مختصري هم با معدود هواداران ملوان داشت.تماشاگران 
خطاب  مورد  را  خياباني  ركيك  الفاظ  با  بازي  پايان  در  ملوان  عصباني 
قرار دادند اما او به سمت آنها رفت تعظيم كرد.اين البته پايان ماجرا نبود. 
فرهاد پورغالمي، سرمربي ملوان هم پس از پايان بازي با اطالع از نحوه 
است  بهتر  «خياباني  گفت:  خياباني  به  خطاب  بازي  تلويزيوني  گزارش 
روي گزارش خود تمركز كند. او تا دقيقه 5 در حالي كه سپهر حيدري 
روي نيمكت بود، مي گفت، در اين بازي حيدري كاپيتان پرسپوليس است! 
آقاي خياباني وقتي ميكروفن را به دست مي گيري پيراهن پرسپوليس را 

از تن خودت خارج كن.» 

*******************
راي فيفا درباره حذف تيم بانوان ايران 

قبال هشدار داده بوديم
تيم  محروميت  به  نسبت  فيفا  به  اى  نامه  در  كه  ايران  فوتبال  فدراسيون 
لندن  المپيك  مقدماتى  مسابقات  در  شركت  از  كشورمان  بانوان  فوتبال 
المللي  بين  فدراسيون  نااميدكننده  و  منفي  پاسخ  با  بود  كرده  اعتراض 

فوتبال مواجه شد. 
كشورمان  اعتراض  مراتب  بالتر  سپ  به  خطاب  كفاشيان  على  نامه  در 
شركت  از  ايران  بانوان  تيم  حضور  از  ممانعت  و  فيفا  نماينده  اقدام  به 
اما  بود.  شده  اعالم  اردن  در  المپيك  مقدماتى  مسابقات  دوم  مرحله  در 
فدراسيون بين المللى فوتبال روز گذشته در پاسخ به اعتراض ايران مبنى 
كه  شد  مدعى  اردن  مقابل  بانوان  فوتبال  تيم  بازى  انجام  از  ممانعت  بر 
پيش از ديدار دو تيم در خصوص پوشش بازيكنان به مسئوالن هر دو 

تيم هشدار داده بود. 

فيفا اعالم كرد به هر دو تيم پيش از آغاز مسابقه هشدار داده شده بود 
تا قوانين را رعايت كنند و اردنى ها به همين منظور چندين بازيكن خود 

را كنار گذاشتند. 

فيفا در نامه اى كه به خبرگزاري رويترز ارسال كرده نوشته است:«فيفا 
در مارس 2010 تصميم گرفت بازيكنان زن كالهى بر سر كنند كه تا خط 
موى آنها را بپوشاند اما اين كاله نبايد گوش ها و گردن را مى پوشاند. 
به رغم اطمينانى كه ايرانى ها در بدو امر به مسئوالن فيفا دادند در حالى 
اين  بود.  پوشيده  كامال  بازيكنان  گردن  و  سر  كه  گذاشتند  گام  زمين  به 
امر تخطى از قوانين بازى به حساب مى آيد. ناظر و داور ديدار سپس 
مختومه  را  بازى  همين  براى  و  كنند  اعمال  را  قانون  كه  گرفتند  تصميم 

اعالم كردند.» 

گفته  فوتبال  فدراسيون  بانوان  مسئول  و  نايب رئيس  شجاعى،  فريده  اما 
بود ايران پس از اينكه فيفا به پوشش بانوان ايرانى اعتراض كرد تغييراتى 
بين  فدراسيون  رئيس  بالتر،  سپ  مساعد  نظر  و  كرده  ايجاد  آن  در  را 

المللى فوتبال را جلب كرده است. 
شجاعي در گفت و گو با تلويزيون رويترز گفت:« ما اصالحات را انجام 
داديم و يك بازى هم پس از آن برگزار كرديم. مسئوالن فيفا هيچ مشكلى 
در نوع پوشش ما پيدا نكردند و اين يعني ما مى توانستيم در رقابت هاى 
مقدماتى المپيك حضور پيدا كنيم. در واقع اين پوشش نه سياسى بود و 
نه به كسى صدمه مى زد. تصميم فيفا به اين معنى است كه ما نمى توانيم 

به المپيك راه پيدا كنيم.»

آخرين  در  كه  شهرستان ها  به  تهراني  تيم هاي  انتقال  موضوع 
شد  گذاشته  بحث  به  مخالفان  و  موافقان  حضور  با   90 برنامه 
كه  داشت  خود  دل  در  را  زيادي  جنجالي  ادعاهاي  و  مجادالت 
دربسياري از موارد خط قرمزهاي مرسوم صدا و سيما را پشت 
سر گذاشت و رجال سياسي بيگانه با ورزش را به گوشه رينگ 
برد. لطفي، نماينده اراك به عنوان موافق انتقال تيم ها و يوسف 
كردند.  آغاز  را  بحث  مخالف،  عنوان  به  هم  ساري  نماينده  نژاد، 
بود  گفته  كه  پور  فردوسي  انتقاد  اين  به  پاسخ  در  اراك  نماينده 
بعضي از شهرستان ها مي خواهند يك شبه در ليگ برتر صاحب 
تيم شوند، گفت: «اين كار يك شبه انجام نشده. از سال 86 انتقال 
روال  همين  طبق  و  شده  شروع  شهرستان ها  به  تهراني  تيم هاي 
در آبان سال 89 هيات دولت تصميم گرفت، نفت به اراك منتقل 
شود.» در ادامه ميزگرد يوسف نژاد با انتقاد از اين طرح گفت: «اگر 
وضع به همين منوال پيش برود ما شاهد يك تشييع جنازه ديگر 
در تيم هاي ليگ برتري  خواهيم بود. من از آقاي لطفي اين سوال 
را مي پرسم كه اين انتقال چه منافعي دارد؟ اگر بخواهيم صادقانه 
و منصفانه به اين موضوع نگاه كنيم، انتقال تيم ها براي ما هيچ 
فايده اي ندارد، چرا كه فقط فوتبال نيست كه از شهري به شهر 
ديگر منتقل مي شود، بلكه مجموعه اي از عوامل رفتاري، فرهنگي، 
اجتماعي، سياسي و ورزشي به شهر ديگر منتقل مي شود و اين 

موضوع پيامد هايي براي شهر مقصد و مبدا خواهد داشت. » 
درصد  ميزگرد  اين  از  دقايقي  گذشت  با  پور  فردوسي  عادل 
پيامك هايي را كه با انتقال تيم ها موافق يا مخالف بودند، به تفكيك 

پيش شماره موبايل ها (از 0911 تا 0918) نشان داد كه در اكثر 
بود،  صادق  پيامك ها  كل  براي  كه   10 به   90 درصد  همان  آنها 
ديده مي شد. پيامك هايي كه با پيش شماره 0918 فرستاده شده 
بودند.  موافق  تيم ها  انتقال  با  شماره ها  پيش  بقيه  از  بيشتر  بود، 
مربوط  كه  شماره  پيش  اين  در  موافق  افراد  تعداد  حال  اين  با 
از 20  كمتر  مي شود  مركزي  و  همدان  كرمانشاه،  استان هاي  به 
لطفي،  به  درصد  همين  به  اشاره  با  پور  فردوسي  بود.  درصد 
نماينده اراك اشاره كرد كه حتي مردم اراك نيز با اين موضوع 
پور  فردوسي  صحبت  اين  به  پاسخ  در  لطفي  البته  كه  مخالفند 
زود  خيلي  شب ها  و  هستند  كارگر  مردم  بيشتر  اراك  در  گفت 
شركت  سنجي  نظر  اين  در  نمي توانسته اند  بنابراين  مي خوابند 
كنند! پس از صحبت هاي دو نماينده مجلس كه در برنامه حضور 
مطهري،  علي  مثل  مجلس  ديگر  نمايندگان  مصاحبه هاي  داشتند، 
و  كواكبيان  دهدشتي،  رضايي،  اميدوار  كاتوزيان،  حميدرضا 
پورفاطمي كه اكثر آن ها با انتقال تيم ها به شهرستان ها مخالف 
بودند، پخش شد. فردوسي پور در ادامه به اين موضوع اشاره 
كرد كه رحيمي، معاون اول رئيس جمهور در صحبت هايش گفته 
مصاحبه  دو  به  سپس  او  ماند.  خواهم  همداني  و  همداني ام  من 
تيم ها  انتقال  بود  گفته  اول  مصاحبه  در  كه  كرد  استناد  سعيدلو 
خودش  زحمت  و  تالش  با  بايد  تيمي  هر  و  نيست  درستي  كار 
به ليگ برتر بيايد، اما در مصاحبه دوم كه پس از سقوط پاس 
همدان از ليگ برتر بود، رئيس سازمان تربيت بدني گفته بود به 
دنبال اين هستيم كه با خريد امتياز يكي از تيم ها پاس همدان را 
به ليگ برتر بازگردانيم. مجري 90 معتقد بود انتقال تيم ها هيچ 
زمينه ورزشي نداشته و زماني كه سازمان تربيت بدني هم نقشي 
در  جز «سياسي بازي» نيست.  چيزي  تيم ها  انتقال  ندارد،  آن  در 
پايان برنامه فردوسي پور كه نتوانسته بود نماينده اراك را به 
غير كارشناسي بودن انتقال تيم ها قانع كند، ابراز اميدواري كرد 
چرا  باشد،  ورزشي  ايران  فوتبال  تصميم هاي  بعد  به  اين  از  كه 
كه راه هاي ديگري هم براي كسب محبوبيت وجود دارد. او ادعا 
كرد اگر سعدي زنده بود حتما بيت معروفش را تغيير مي داد و 
جان  گرفت  آن  مزد  مي شود...  ميسر  گنج  رنج،   مي گفت: «نابرده 

برادر كه البي كرد.» 

اما پس از برنامه 90، مسئوالن پاس همدان در مقام پاسخگويى 
خصوص  اين  در  پاس  باشگاه  عمومى  مديرروابط  برآمدند. 
مي گويد: «عادل فردوسى پور در برنامه خود انتقال تيم ها به 
شهرستان ها را ناجوانمردانه خواند؛ در حالى كه رفتار خودش 
در اين برنامه مصداق بارز ناجوانمردى بود. او چهار ساعت 
مسئوالن  از  كدام  هيچ  به  و  كرد  صحبت  پاس  باشگاه  عليه 
كنند.  اعالم  را  نظرات خود  ثانيه  براى 30  نداد حتى  اجازه  ما 
ما بارها با فردوسى پور و همكارانش تماس گرفتيم اما اجازه 
ندادند روى آنتن بياييم. فردوسى پور اگر با دولت مشكل دارد 

از فوتبال استفاده ابزارى نكند.»

ورزش

چالش مجلسي ها در شب جنجالي برنامه 90 

بنا : با اين شرايط هيچ قولي 
براي جهاني و المپيك نمي دهم

محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در رابطه با مسائل 
مختلف و مشكالت پيش روي تيمش سخن گفت. 

آقايان  گفت:  ملي  تيم  به  بازگشتش  چگونگي  مورد  در  وي 
صنعتكاران و اولياء به خانه ام آمدند. آخر حرف ها اين شد كه 
وظيفه ات است، برگردي. من گفتم وظيفه ام را مي دانم، اما براي 
انجام وظيفه به ابزار نياز دارم. آنها گفتند صبر داشته باش تا 
مساله وزارت ورزش حل شود. فرداي آن روز به فدراسيون 

رفتم و تكليف شد كه به تيم ملي برگردم. 
المپيك  تا  شرايطي  هر  در  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ  در  وي 
به كار خود ادامه خواهي داد؟ گفت: خواسته هاي من شخصي 
قشنگ  و  بزرگ  اهدافي  به  رسيدن  براي  همه اش  و  نيست 
بار   10 مي تواند  بنا  محمد  نشود،  مهيا  شرايط  اگر  اما  است، 
و  فرنگي  كشتي  مالي  نصيب  داد:  ادامه  بنا  كند.  قهر  هم  ديگر 
چهار  تنها  كه  بوده  اين  جز  آيا  است؟  بوده  چه  بنا  محمد  نه 
كشتي گير ما نفري 150 سكه گرفته اند؟ اما بقيه هيچي. 40 سال 
كشتي  خوب هاي  همه  آورديم.  اوكرايني  روس،  كوبايي،  مربي 
فرنگي هم كار كرده اند، اما 40 سال است يك برنز المپيك هم 
نگرفته ايم. شرايط براي ما مهيا شود، مدال مي گيريم. اين حر ف 
خودخواهانه است كه پرچم ايران را باال ببريم؟ امكانات براي 
يكسري هست براي ما نيست؟ محمد بنا خودخواه و جاه طلب 
است و مي خواهد همه جا موفق شود. همه اينها براي تيم ملي 

خاطرنشان  فرنگي  كشتي  ملي  تيم  سرمربي  است.  مملكتمان 
كرد: «به مردم مي گويم اگر موفق نشويم ايراد كار از ما نيست. 
با اين وضع هيچ قولي چه در مورد مسابقات جهاني و چه در 
مهيا  ماهه   15 اين  در  شرايط  اگر  اما  نمي دهم،  المپيك  مورد 
دهيم.»  انجام  مي توانيم  كارهايي  چه  كه  مي دهيم  نشان  شود، 
كار  مي شويم  نزديكتر  المپيك  به  چه  هر  گفت:  همچنين  بنا 
شود،  بهتر  بايد  هم  امكانات  و  مي شود  فشرده  و  حساس تر 
قولي  چه  من  مي شود.  بدتر  وضع  مي رويم  جلوتر  چه  هر  اما 
مي توانم به مردم بدهم؟ اگر مدال المپيك مي خواهيم اين راهش 
نيست. بنا خطاب به مسئولين ورزش گفت: آيا متوجه هستيم 
المپيك در پيش است؟ چند رشته داريم كه مي توانند ما را به 
راهش  اين  مي خواهيم  المپيك  مدال  اگر  برسانند؟  المپيك  مدال 
نيست. به سازمان تربيت بدني مي گويم آيا فدراسيون فوتبال 
 ، مي خواهد  چه  هر  بايستد؟  كروش  حرف  يك  جلوي  مي تواند 
مي گويند «چشم». مربي خارجي واليبال هنوز نيامده تيمش در 
قطر و تركيه مسابقه مي دهد. من هم خارجي. مي خواهم زحمت 
تيم  سرمربي  نمي سوزد.  ما  از  بيشتر  دلش  كس  هيچ  بكشم. 
ملي كشتي فرنگي در پاسخ به اين سوال كه آيا با كشتي آزاد 
اردوهايتان  تمام  پس  اين  از  ايد  خواسته  كه  داشته ايد  مشكلي 
جدا شود؟ گفت: ما جايي را مي خواهيم كه زمان بيشتري براي 
تمرين داشته باشيم. در خانه كشتي نمي شود هر دو تيم باشند. 
تايم  كنيد،  خالي  را  تشك  مي گويند  است  تمرين  حال  در  آزاد 
بيرون  برويد  مي گويند  مي كند،  تمرين  فرنگي  يا  است  فرنگي 
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Isfahan was declared the symbol of tourist 
safety worldwide by the United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organ-
ization (UNESCO). 
Announcing the above, Colonel Jahangir 
Karimi, deputy police chief of Isfahan for 
social affairs, boosting security and safety 
is an exigency in all societies, Fars News 
Agency reported. 
“The main duty of Tourism Police is to 

boost safety and security. The plan for 
launching Tourism Police in Isfahan has 
met the satisfaction of about 81 percent of 
foreign tourists. In addition to carrying out 
routine police work, Tourism Police are 
duty-bound to guide and establish commu-
nications with tourists,” he said. 

The project of Tourism Police in Isfahan 
has been launched for the first time in the 
country on an experimental basis. 
Karimi also said, “Most tourists traveling to 
Isfahan visit the historical Imam Khomeini 
Square. The need for Tourism Police was 
felt for this particular place and this was 
also put in place at Isfahan’s Bazaar. Peo-
ple have been employed as tourism police 
who, in addition to being fluent in English, 
ensure the safety and security of tourists in 
Isfahan’s Bazaar.”

Curbing Crimes 
Karimi noted that foreign tourists do not of-
ten commit crimes in the country. 
“Tourism Police have been quite effective 
in reducing crimes related to tourism…in-
side and outside the country. This success 
has changed the safety indices. Tourism Po-
lice have paved the way for upgrading the 
safety and security of tourists, and can con-
veniently establish communication with all 
tourists,” he said. 

“Although crimes related to tourists have 
not been linked to security issues, tourists 
feel more safe and secure now while visit-
ing different places in Isfahan,” he said. 

The official emphasized that Tourism Po-
lice render services round the clock. 
“In the past, tourists mostly obtained infor-
mation from the local people. Due to safety 
and financial considerations, safety police 
officers, who are fluent in English language, 
have been deployed so that they can help 
guide tourists more effectively,” he said. 
With regard to the increase in tourist safe-
ty, Karimi said, “Psychological safety can-

not be determined with numbers. But, the 
project has been successful in Isfahan and it 
will be soon launched in other parts of the 
country.” 

Landscape 
The vast province of Isfahan is located al-
most in the center of Iran between Tehran 
and Fars provinces. 
Although it is mostly arid, there are several 
high mountains (Mount Karkas at 3,899 
meters) and rivers such as Zayandehroud 

dominate its landscape. 

On approaching the city of Isfahan, leav-
ing behind the great deserts bounded by 
the mountain chains that enclose the Ira-
nian plateau, one comes upon a wide basin 
at the bottom of which rests the historical 
city. The most striking thing, at first sight, 
is the contrast between the endless expanse 
of rock and sand behind, and the huge oa-
sis that lies ahead, with its big trees bearing 
lush, verdant foliage. 

Only the bulbous domes of the mosques 
show above the canopy of vegetation and 
glow turquoise-green in the sunshine. The 
cool blue tiles of Isfahan’s monuments and 
the city’s majestic bridges contrast per-
fectly with the hot dry Iranian countryside 
around it, Iransaga wrote. 

Monuments 
The main monuments of Isfahan are essen-
tially the work of one man: Shah Abbas I 
(more commonly known as Shah Abbas the 
Great), who made the town his capital in 
1598, and had it rebuilt with large avenues, 
magnificent gardens and a royal palace. 
Shah Abbas chose Isfahan as his capital, 
prompted by the fear for the safety of the 
old capitals, Tabriz and Qazvin, which 
were considered too close to the Ottoman 
Empire. 

During his reign, Isfahan was opened up 
to the outside world with the presence of a 
number of foreigners at the Safavid court-
-English and Dutch merchants, European 
artists and diplomats hoping to secure al-
liances against the common Ottoman ene-
my--and became one of the most glorious 
cities of its time. 

The famous half rhyme “Isfahan Nesfeh Ja-
han” (Isfahan is half the world) was coined 
in 16th century to express the city’s gran-
deur. 

However, its glory lasted for little more 
than 100 years. An invasion by the Afghans 
in the 18th century hastened the decline 
and the capital was subsequently trans-
ferred to Shiraz and then to Tehran. 
Isfahan’s main monuments are centered 
around the following areas: Imam Square, 
Friday Mosque and the bridges on Zayan-
dehroud. The center of Isfahan during the 
Seljuk period was Friday Mosque. 
The square is one of the largest in the world 
(500 meters x 160 meters) and was the sym-
bolic center of the Safavid Dynasty and its 
empire. It was used for holding festivals, 
markets and games of polo. 

The original goalposts from Shah Abbas’ 
polo grounds are still in place today at the 
far end of the square. 
Isfahan’s majestic buildings and bridges, 
elegant gardens, attractive bazaars and tea-
houses, entice the visitor into wanting to 
spend as much time as possible in its relax-
ing atmosphere.

Isfahan Hailed by UNESCO






