
با از راه رسيدن موج برنامه هاي رياضت اقتصادي و كاهش كمك هاي دولتي در اروپا، خشم كارگران 
مراكز  در  درگيري ها  گرفتن  باال  و  خياباني  درگيري هاي  مي يابد.  افزايش  دولت  مستخدمان  ساير  و 
و  مالي  بحران  به  دادن  پايان  براي  كه  است  اين  به  وابسته  عميقا  اروپا  آينده  مي دهد  نشان  قدرت 
كسري بودجه كشورها، تا چه حد مي توان فشار بر جامعه را كنترل كرد. به نظر مي رسد بحران مالي 
اروپا كه ريشه هاي عميق اجتماعي ناشي از شكستن ديوار اعتماد ميان مردم، دولتمردان دارد اكنون 

در حال واژگون كردن دولت هاي مختلف اروپايي است.
 

 اما هفته اي كه گذشت براي سرمايه گذاران پر از نگراني و تنش بود و اين وضعيت ادامه يافته است. 
موسسات رتبه بند تصويري منفي از افق اقتصادي و مالي تعدادي از كشورهاي بلوك يورو ترسيم 
كردند و مذاكرات بين دولت آمريكا و جمهوريخواهان بر سر افزايش سقف بدهي هاي دولت و مسئله 
دولت  مالي  وضعيت  موديز  رتبه بند  موسسه  همچنين  است.  نرسيده  نتيجه  به  ماليات ها  افزايش 
آمريكا را تحت بررسي قرار داده و احتمال كاهش رتبه اعتباري اين كشور وجود دارد. از سوي ديگر 
قابل مالحظه اي  رشد  فروشي  خرده  ميزان  آمريكا،  در  بيكاري  بيمه  متقاضيان  تعداد  كاهش  رغم  به 
بدهي هاي  بحران  حل  به  خصوصي  بخش  كمك  نحوه  سر  بر  همچنان  نيز  اروپا  در  است.  نداشته 
دولتي در چند كشور بدهكار عضو بلوك يورو اختالف نظر وجود دارد و نيز احتمال سرايت بحران 

مالي به ايتاليا و اسپانيا نيز مطرح شده است.

 مشاوره و راهنمايى در امور پايان نامه هاى
دانشجويى در مقطع فوق ليسانس و دكترا
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سونامى اقتصادى در راه است؟
PERSIAN             WEEKLY

No. 207,  Friday 22 July 2011
www.persianweekly.co.uk

هفته نامه پرشين - شماره 207
جمعه 31 تير ماه 1390 - چاپ لندن

 22 صفحه - 18 صفحه ضميمه نيازمنديها

صفحه  9

در اين شماره مى خوانيد:

مرز اخالق سياسى كجاست؟                                            صفحه 4
هشت دليل بانك مركزى براى حذف صفرپول                  صفحه 8

تدريس آراى ابن سينا و فارابى در آمريكا                       صفحه 11
بازيگر نام آشناى فارست گامپ                                      صفحه 12
انگلستان براى توريست هاى المپيك چه مى كند؟           صفحه 17
استرس، حركت به سوى پيرى                                         صفحه 23
آيا روس ها براى كشتى ما پاپوش دوختند؟                    صفحه 25

www.iranianstudy.com
075 9269 0822  
02074332516

تحصيل در انگلستان، اخذ و تمديد 
ويزاى تحصيلى در كمترين زمان 

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

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

در جلسه بازجويى امپراتور رسانه ها چه گذشت؟ 

 از فوم ريش تراشى تا رسوايى 
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در جلسه بازجويى امپراتور رسانه ها چه گذشت؟ 

 از فوم ريش 
تراشى تا رسوايى 
دليل  به  پيشتر  كه  رسانه ها  امپراتور  مرداك،  روپرت 
شنود تماس هاى تلفنى توسط نشريات خود عذرخواهى 
رد  را  اتهامات  عوام  مجلس  كميته  برابر  در  بود،  كرده 

كرد.
او  گفت  جلسه  اين  در  مرداك  خبرآنالين،  گزارش  به 
آو  «نيوز  هفته نامه  رسوايى  و  تماس ها  شنود  مسئول 
او  مورداعتماد»  كه  «افرادى  درواقع  و  نيست  ورلد»  د 

بودند، موجب سرافكندگى اش شده اند.
از  گفت  كورپوريشن»  «نيوز  رسانه اى  شركت  رئيس 
«مشخص  و  نبوده  آگاه  تلفنى  تماس هاى  شنود  ميزان 
جيمز،  داده اند.  فريب  را  او  كاركنانش  از  برخى  است» 
پسر مرداك كه در جلسه حضور داشت نيز از قربانيان 
بخشش»  «غيرقابل  را  تلفنى  شنود  و  كرد  عذرخواهى 
توصيف كرد.اين براى اولين بار است كه روپرت مرداك 
بريتانيا  در  رسانه اى  فعاليت  و  زندگى  سال  از 40  پس 

مورد بازخواست پليس اين كشور قرار مى گيرد.

حمله با فوم ريش تراشى
مرداك،  روپرت  از  پرسش  جلسه  از  ساعت  دو  حدود 
مردى  كه  بود  گذشته  بروكس  ربكاه  و  مرداك  جيمز 
صورت  به  تراشى  ريش  فوم  از  پر  بشقابى  كرد  سعى 
مرداك پدر پرتاب كند و به همين دليل جلسه براى مدت 

كوتاهى به تعليق درآمد.
اين فرد معترض سعى كرد پس از نزديك شدن به ميز 
را  او  جلوى  مرداك  اطرافيان  كه  دهد  انجام  را  كار  اين 
گرفتند، يكى از اين افراد وندى، همسر مرداك بود. اين 
جرم  به  كه  بود  ساله   26 مى-باولز  جاناتان  معترض 

سوءرفتار در مكان عمومى بازداشت شد.
جلسه پرسش و پاسخ كميته انتخابى مجلس عوام حدود 
سه ساعت طول كشيد. مرداك كه با سواالت گوناگونى 
بود  شده  روبرو  بريتانيا  پليس  از  واتسن  تام  سوى  از 
بين جواب هايش مكث بسيار مى كرد و جيمز به دفعات 

ميان حرف آنها پريد و جاى پدر پاسخ داد.
واتسن در سخنان خود به جيمز گفت: «پدر شما مسئول 
اداره اين شركت بوده و كارهاى بسيار نادرستى در اين 
شركت انجام شده است. البته اينكه او اطالعى نداشته و 
را  همه  خيال  نگفته اند  او  به  را  چيزها  برخى  مديرانش 

راحت مى كند.»

پرونده ميلى داولر
روپرت مرداك در اين جلسه گفت پاسخ دادن به سواالت 
پليس بريتانيا ناراحتى براى او ندارد. پليس بريتانيا در 
حال تحقيق درمورد جرايم «نيوز آو د ورلد» و ميزان 

اطالع مديران ارشد آن از اين مسائل است.
رئيس «نيوز كورپوريشن» گفت هيچ اطالعى از استراق 
سمع نداشته تا اينكه اوايل امسال مداركى جديد به دست 

پليس رسيد و مسئله رسانه اى شد. «وقتى دو هفته پيش 
از پرونده ميلى داولر مطلع شدم شوكه شدم، شگفت زده 

بودم و شرمنده.»
ميلى داولر دخترى بود كه چند سال پيش در راه مدرسه 
ربوده و بعدا جسدش پيدا شد. روپرت مرداك با اعالم 

اينكه او رئيس شركتى جهانى است كه نزديك 53 هزار 
«يك  تنها  ورلد»  د  آو  «نيوز  هفته نامه  و  دارد  كارمند 
درصد» اين شركت است گفت او هيچ مسئوليتى در قبال 

امور اين هفته نامه ندارد.
من  كه  «آنهايى  گفت:  رسوايى  اين  مسئول  درمورد  او 
بهشان اعتماد كردم، يا آنهايى كه معتمدين من بهشان 

اعتماد كردند مسئول هستند.»
مرداك در ادامه گفت بيشتر تمركزش بر سود و امور 
روزنامه آمريكايى اش بوده و شايد «متوجه» نبوده در 
كرد  اعتراف  و  مى دهد  رخ  چه  بريتانيا  در  هفته نامه اش 

«به ندرت با سردبير» صحبت مى كرده است.
شركت  گفت  اينترنشنال»  «نيوز  رئيس  مرداك،  جيمز 
موفق نشده است در حدواندازه «انتظارهاى مورد نظر» 
عمل كند و «مصمم» است شرايط را طورى تغيير دهد 

كه ديگر چنين مسائلى رخ ندهد.

خبرنگار خاطى
اينترنشنال»  «نيوز  همچنان  اينكه  از  گفت  مرداك  جيمز 
مى كند  تقبل  را  مالكر  گلن  قضايى  پرونده  مخارج 
«متعجب و شوكه» است. مالكر كاراگاه خصوصى است 
كه به جرم شنود از سال 2006 در زندان به سر مى برد.

«هرباتل  قضايى  شركت  گفت  مرداك  روپرت  طرفى  از 
نامه هاى  كورپوريشن»  «نيوز  طرف  از  لوئيس»  و 
بررسى  را  ورلد»  د  آو  كارمند «نيوز  شش  الكترونيكى 
كاليو  اخراج  مى دهد  نشان  بررسى  اين  است،  كرده 

گودمن، سردبير اين هفته نامه كار درستى بوده است.
اين شركت قضايى در پاسخ خود به مرداك نوشته بود 
«خبرنگار  معصوميت  كه  نيست  نامه ها  اين  در  چيزى 
مالكر  با  خاطى  خبرنگار  اين  كند.  تائيد  را  خاطى» 

همكارى داشته است.
ربكاه بروكس، مديرارشد سابق «نيوز اينترنشنال» هم 
گفت او در ماه آوريل متوجه موضوع اى-ميل ها شده 
است و در تاريخ 20 ژوئيه مدارك را در اختيار پليس 
پس  اسكاتلنديارد  همان  يا  بريتانيا  است.پليس  گذاشته 
از دريافت اين مدارك عمليات «ال ودن» را راه انداخت، 
اين عمليات فساد مالى نيروهاى پليس و دستمزد گرفتن 

آنها در برابر انتشار اخبار محرمانه را بررسى مى كند.
«نيوز  تعطيلى  درمورد  جلسه  ادامه  در  مرداك  روپرت 
آو د ورلد» گفت اين هفته نامه بايد انتخاب مى كرد چون 
پس از رخ دادن اين مسائل «اعتماد» مردم را از دست 
داده بود.او همچنين درمورد عقب نشينى اش از در دست 
گرفتن كنترل كامل بر شبكه كابلى «بى اسكاى بى» گفت 

رقبا «ما را مجرم مى دانند و جو را عليه ما كرده ان
امپراتور رسانه ها درمورد ارتباطش با بزرگان سياست 
بريتانيا گفت به مهمانى چاى نزد ديويد كامرون، نخست 
امر  اين  دليل  و  است  شده  دعوت  بريتانيا  فعلى  وزير 
او  است.  بوده  انتخابات  زمان  در  او  از  مرداك  حمايت 
از  براون  گوردون  گذشته  در  هم  و  كامرون  هم  گفت 
چون  برود  آنها  پيش  پشتى»  از «در  بودند  خواسته  او 

اينطورى جلب توجه نمى كند.
مرداك در خاتمه افزود اصال خيال استعفاء ندارد.

بى بى سى / 20 ژوئيه
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سخنى با خوانندگان هفته نامه پرشين
در ماه هاى اخير هفته نامه پرشين با مشكالت و مسائل مختلف مالى و اقتصادى، دست به 
گريبان بوده است. مشكالت مالى كه هر كدام، توانسته اند لطمه اى به سيستم كارى نشريه 
وارد سازند. اما مديريت مجموعه، همواره تالش نموده كه اين مشكالت خدشه اى به شيوه 

كارى و سياست هاى كلى نشريه وارد نساخته و هفته نامه را از هدف هايش دور ننمايد. 
خوانندگان و دوستان به خوبى مطلع اند كه تنها محل تامين هزينه هاى نشريه؛ آگهى هايى 
مى باشد كه هر شماره در آن منتشر مى شود و خود صاحبان آگهى ها هستند كه با پرداخت 
هزينه درج آگهى هايشان، گوشه اى از بار مالى نشريه را تامين مى نمايند كه خالصانه قدردان 

محبت ها و همراهى هايشان مى باشيم.
اما در مقابل دوستانى هستند كه با كم لطفى هاى خود، حتى پس از درج آگهى هاى مربوطه، 
باز هم از پرداخت هزينه هاى درج آنها خوددارى مى نمايند و يا اينكه حاضر به پرداخت هزينه 
مربوط نمى باشند.  پيگيرى ها و تماس ها بى فايده است و رفتارها و برخوردها به گونه اى 

است كه گويى ما بدهكاريم و آنها طلبكار!
 جاى بسى تاسف و دلخورى است كه نشريه اى با محتواى فرهنگى و اجتماعى كه سعى داشته 
همه توان و انرژى خود را صرف ارائه محصولى فرهنگى به خانواده هاى ايرانى و پارسى 
زبانان در ديار غربت، نمايد اينگونه با بى مهرى و بى محبتى، برخى از هموطنان در اين كشور 
مواجه شود. به گونه اى كه مجبور شده ايم براى جبران مشكالت مالى، از تعداد صفحات و 
برخى بخش ها كاسته تا بر بار آگهى ها بيافزايم؛ اما آنچنان كه هويداست، اين روند نيز بى 
نتيجه بوده است و مشخص نيست تا چه زمانى قادر خواهيم بود كه كوله بار مشكالت مالى 

را بر دوش كشيده و در راهى كه در پيش گرفته ايم؛ قدم برداريم.
اميدواريم كه به همت و تالش شما عزيزان و فرهنگ دوستان گرامى، نشريه بتواند بار ديگر 

جانى دوباره گرفته و از عهده مشكالت مالى و اقتصادى خود، برآيد.
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. 
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هاي  نوشته  از  پرشين  نامه  هفته 
كرده  استقبال  خوانندگان  و  نويسندگان 

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

مى باشد.
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يادداشت هفته

 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
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02071935592- 07811000455  

همان طور كه تيرها راه هاى بسيارى را طى مى كنند تا به هدف برسند ... 
هزاران عمل در حال انجام هم ممكن است به يك هدف منتهى شوند.

شكسپير- هنرى پنجم، پرده اول، صحنه دوم

Action
As many arrows, loosed several ways, come to one mark… so may a thou-

sand actions, once a foot. End in one purpose.
Shakespeare - Henry V ,Act 1, Sc.2.
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گزارش

اخبار فرهنگى ايرانيان انگلستان

برگزارى نمايشگاه عكس
'Natural Euphoria' 

توسط  لندن  در  بار  نخستين  براى  فداكار  نريمان  عكس  نمايشگاه 
(Magic of Persia) از تاريخ 7 تا 20 جوالى و از ساعت 12 ظهر تا 
6 عصر بر پا مى باشد. بخشى از درآمد حاصل از اين نمايشگاه به 

امور خيريه تعلق خواهد گرفت.

اجراى موسيقى  بداهه نوازى در 
لندن

اين اجرا توسط مهدى رستمى (ستار) و اديب رستمى (تنبك) با عنوان 
عصر جمعه 22 جوالى و از  "هنر بداهه نوازى در موسيقى ايرانى" 
ساعت 7:45 در كتابخانه مركزى ايرانيان برگزار مى شود. عالقمندان 
مى توانند جهت تهيه بليط به سوپر ماركت هاى ايرانى مراجعه نمايند.

نمايش فيلم "اشكان و انگشتر متبرك 
و داستان هاى ديگر" در لندن

نمايش  براى   ،My Persian nights)) عنوان با  لندن  فيلم  جشنواره 
ماه جوالى خود، اكران فيلم "اشكان و انگشتر متبرك و داستان هاى 
ديگر" را در نظر گرفته است. اين فيلم به كارگردانى شهرام مكرمى 
ساخته شده است و مطابق با جدول نمايش فيلم ها، 25 جوالى در 
آمد.  خواهد  در  نمايش  به   Apollo Cinema در  و  شب   9 ساعت 
سايت  وب  به  توانند  مى  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  عالقمندان 

www.ukiff.org.uk .جشنواره مراجعه نمايند

برگزارى محفل حافظ خوانى
هر دوشنبه از ساعت 7 الى 9 عصر، عالقمندان به اشعار حافظ در 
محل كافه كلوچه به گرد هم مى آيند تا از كالس هاى حافظ خوانى 
مى  ادب  و  شعر  دوستداران  شوند.  مند  بهره  شفافى  مصطفى  آقاى 
مكان،  اين  در  مقرر  ساعت  در  جلسات،  اين  در  شركت  براى  توانند 

حضور يابند.

برگزارى كالس هاى رايگان تئاتر
در مدرسه ايرانى انديشه، هر شنبه از ساعت 5 الى 7 عصر به طور 
رايگان، كالس هاى آموزش تئاتر و فن بيان، همچنين ادبيات فارسى 

(شاهنامه خوانى) براى عالقمندان برگزار مى شود.
از  يكشنبه  هر  نيز  انگليسى  زبان  آموزش  هاى  كالس  آن  بر  عالوه 
ساعت 4  از  يكشنبه  هر  دراما  آموزش  و  ظهر  از  بعد  تا 4  ساعت 3 
تا 6 عصر، در محل همين مدرسه برگزار مى شود. عالقمندان جهت 
ثبت  توانند  مى  انديشه،   مدرسه  به  مراجعه  با  ها  كالس  در  حضور 

نام نمايند. 

مرز اخالق سياسى كجاست؟
شايسته  ليكس  ويكى  افشاگر  و  ست  اخالقى  تبهكار  مرداك  چرا 

دريافت جايزه صلح نوبل؟ 
رسوايى هاى اطالعاتى همچنان ادامه داد. تا يك سال پيش پروژه 
ويكى ليكس بود كه خواب سياستمداران را آشفته كرده بود و امروز 
نوبت به قرار گرفتن نام روپرت مرداك در صدر اخبار است. مردى 
اعتبار 168  تنها  نه  بود  ورلد  د  آو  نيوز  نشريه  اميتاز  صاحب  كه 
ساله اين نشريه را بر باد داد كه خود نيز تحت تعقيب قضايى قرار 
گرفته است. ماجراى شنود مكالمه هاى تلفنى شهروندان انگليسى 
از  يكى  روز  هر  كه  است  گرفته  باال  جا  بدان  تا  نشريه  اين  توسط 
كند.  مى  اعالم  را  خود  استعفا  آن  واسطه  به  انگليسى  هاى  مقام 
برخى منتقدان پا را از گرفتار كردن بيشتر مرداك در اين پرونده 
فراتر نهاده اند و خواهان استعفاى نخست وزير ديويد كامرون هم 
شده اند. در اين فضا وال استريت ژورنال اقدام به مقايسه مرداك 
با جوليان آسانگ كرده است. جوليان مردى بود كه با افشا مكالمه 
خود  المللى  بين  همتاهاى  با  امريكايى  هاى  ديپلمات  محرمانه  هاى 

اعتبار كاخ سفيد را بر باد داد.
اين روزنامه امريكايى در اين خصوص مى نويسد: ماجراى مرداك 
و آسانگ در حقيقت خمير مايه يك داستان مشابه است . در هر دو 
اين موارد اطالعات مخفى كه از مجرايى غيرقانونى و غير اخالقى به 
دست آمده بود در اختيا رسانه ها قرار گرفت. در هر دو اين پرونده 
ها طرفين با توجيه منافع شخصى اقدام به اين حركت غيراخالقى 
مانند  امريكايى  هاى  نشريه  دست  ليكس  ويكى  ماجراى  در  زدند. 
گاردين و نيويورك تايمز در ميان بود كه اطالعات آسانگ را منتشر 
كردند و در ماجراى نيوز آو د ورلد هم پاى نشريه اى با قدمت 168 
سال به بازى كشيده شده بود. اكنون سوال اينجاست كه يك رسانه 
عمومى تا كجا مى تواند در اين قبيل پرونده ها خود را دخالت دهد؟

مى توانيم به دو مورد از نقض حقوق بشر در اين دو پرونده اكتفا 
تنها  و  شد  ناپديد  ساله   13 دولر  ميلى  ؛  مرداك  ماجراى  در  كنيم: 
چند روز پس از اين ماجرا بود كه برخى نامه هاى الكترونيكى وى 
از باكس ايميلش حذف شد، همين حركت كافى بود تا والدين او به 
زنده بودنش اميدوار شوند. اين در حالى بود هك كردن ايميل ها 

كار هكرهاى نشريه نيوز او د ورلد بود. 
به  افغانستان  در  امريكايى  سربازان  هم  ليكس  ويكى  ماجراى  در 

شده  منتشر  اطالعات  تالفى  به  طالبان  حمالت  افزايش  از  شدت 
توسط ويكى ليكس واهمه داشتند.

سوال ديگر اين است كه در هر دو اين پرونده ها به نوعى حقوق 
بشر نقض شده اما در مورد مرداك ، وى وادار به استعفا و متوقف 
مسير  در  البته  و  شود  مى  سال  از 168  پس  نشريه  انتشار  كردن 
به  آسانگ  كه  حاليست  در  اين  گيرد.  مى  قرار  هم  قضايى  تعقيب 
وى  برخى  حتى  و  شد  محبوب  اطالعاتى  حركت  اين  از  پس  شدت 
را اصلح ترين فرد براى دريافت جايزه صلح نوبل مى دانند؟ ساده 
ترين پاسخ به آن اين است كه در ماجراى ويكى ليكس اين منافع 
دولت بود كه زير سوال رفت و مردم از اين ماجرا خرسند شدند. در 
ماجراى مرداك اين منافع عمومى بود كه زير سوال رفت . بهترين 
دخالت  ماجراى  با  عمومى  مخالفت  هم  حرف  اين  اثبات  براى  ادله 
داشتن آسانگ در تجاوز به عنف بود كه همگى آن را بازى سياسى 

خواندند.
اگر هر دو پرونده را در نور نگاه كنيم مى بينيم كه ميزان خسارت 
هاى ويكى ليكس بسيار بيش از نيوز آو د ورلد بود. بازى كه آسانگ 
آغاز كرد بسيار بزرگ تر و حجيم تر از داستانى بود كه مرداك آن 
را هدايت كرد. باراك اوباما چهل و چهارمين رئيس جمهورى اياالت 
محرمانه  اطالعات  با  آسانگ  بازى  اين  برآورد  توضيح  در  متحده 

گفت: حركت وى به قيمت جان هزاران نفر تمام خواهد شد.

زمـيـن 
تـنـگ شـده

توماس فريدمن/ ترجمه : مرجان يشايايي 

به  گذشته،  به  قطع  به طور  ديگر  سال  چند 
مي كنيم  نگاه  يك  و  بيست  قرن  دهه  اولين 
و حيران از خود مي پرسيم وقتي قيمت غذا 
به  سر  انرژي  بهاي  شد،  برابر  چند  ناگهان 
آسمان گذاشت و جمعيت به يك باره منفجر 
شهرهاي  زمين  سهمگين  گردبادهاي  شد، 
خشكسالي  و  سيل  و  زدند  شخم  را  بزرگ 
مردم را بي جا و مكان كرد، ما در چه فكري 

بوديم؟
خطوط  از  كه  ديديم  خود  چشم  به  چگونه 
قرمز حفظ شكوفايي، آب و هوا، منابع طبيعي 
و رشد جمعيت عبور مي كنيم و بپا نخاستيم؟ 

مي گويد:  زيست  محيط  كارشناسان  از  يكي 
است.  انكار  بحران،  اين  به  فوري  «واكنش 
مواجه   بزرگ  چنان  مساله اي  با  وقتي 
فكر  روش  بايد  آن  حل  براي  كه  مي شويد 
دهيد،  تغيير  دنيا  به  را  نگاهتان  و  كردن 

طبيعي ترين پاسخ اوليه انكار خواهد بود.»

زيست،  محيط  از  حفاظت  جهاني  سازمان 
تصميم گرفته است بررسي كند اگر به همين 
ديگر  زمين  كره  چند  به  برويم،  پيش  ترتيب 
براي تامين منابع نياز خواهيم داشت. چقدر 
فناوري  با  تا  داريم  نياز  ديگر  آب  و  زمين 
كنوني بتوانيم آنچه را كه به هدر داده ايم و 
مصرف كرده ايم، دوباره احيا كنيم. در حال 
سرعتي  چنان  با  زمين،  مردمان  ما  حاضر 
كه  مي كنيم  تخريب  را  طبيعي مان  منابع 

فرصتي براي احياي آنها باقي نمي ماند. 

در واقع نسل ما، منابع آيندگان را نيز مي بلعد. 
وضعيت  همين  در  مي گويند  كارشناسان 
فعلي به 5/1 كره زمين ديگر احتياج داريم تا 
آنچه نابود كرده ايم، جبران شود. پيدا كردن 
يك كره زمين ديگر، مشكل بزرگي است. از 
اين نگراني نمي توان با تصورات و آنچه در 
داستان هاي علمي ـ تخيلي خوانده ايم گذشت. 

تخريب  با  كه  ماست  روي  پيش  آينده  اين 
را  آن  طبيعت  و  جمعيت  رشد  كنترل  نظام 
رقم زده ايم. در سفر سال گذشته ام به يمن، 
اين  پايتخت،  مردم  بين  كه  ديدم  آبي  تانكر 
كشور (صنعا)، آب آشاميدني توزيع مي كرد. 
به اين ترتيب صنعا اولين شهر بزرگ جهان 
از  را  خود  آب  منابع  كه  مي آيد  حساب  به 
كه  افتاد  اتفاق  اين  وقتي  است.  داده  دست 
يك نسل در اين كشور 150 درصد از منابع 
منطق  يك  با  كرد.  مصرف  را  خود  پايدار 
ساده مي توان فهميد اگر پيش از آنچه درخت 
درختانتان  كنيد،  قطع  را  آنها  مي كاريد، 
طبيعي  حد  از  بيش  اگر  مي روند،  دست  از 
كيفيت  و  نوع  كنيد،  اضافه  آب  به  نيتروژن 
مي گيرد،  سرچشمه  آب  آن  از  كه  را  حياتي 

تغيير مي دهيد.

را  زمين  كه  را   CO2 اليه  قطر  هم  باز  اگر 
پوشانده افزايش دهيد، زمين گرم تر مي شود 
نظام  كل  دهيد  ادامه  روال  همين  به  اگر  و 
طبيعي زمين را تغيير مي دهيد و به دنبال آن 
تاثير  نيز  امن  حيات  و  اقتصاد  و  اجتماع  بر 
رشد  بيشترين  چيني ها  گذاشت.  خواهيد 

اقتصادي را در سال هاي اخير داشته اند. 

كه  چين  ساله  هزار  چند  تمدن  طول  در 
طبيعت  حريم  مي ساخته،  بشر  آنچه  همواره 

را تهديد مي كرده، وضعيت هرگز به اين بدي 
نبوده است. مسووالن چيني مي گويند زوال 
و كاهش منابع طبيعي امروز سدي شده است 
بر سر راه توسعه اجتماعي و اقتصادي اين 
را  منابعمان  آنقدر  مي گويند  چيني ها  كشور. 
مصرف مي كنيم و زباله توليد مي كنيم كه با 
وجود دانشي كه داريم، به تنگدستي مي افتيم 
و خواه ناخواه در مقابل هجوم اين تنگدستي، 
بال هاي اقتصادمان شكسته مي شود. به نظر 
رشد  افتاده؛  باطل  دور  يك  در  دنيا  مي رسد 
بيشتر جمعيت و گرم شدن هوا باعث گران 
شدن قيمت غذا شده، گران شدن غذا، فضاي 
در  و  كرده  بي ثبات  را  خاورميانه  سياسي 
نتيجه آن قيمت نفت باال رفته است، همين امر 
باز هم غذا را گران تر مي كند و باز هم باعث 

بي ثباتي مي شود.

يعني  توليد  بازدهي  افزايش  زمان،  اين  در 
محصول  آن  كه  كاري  نيروي  به  كمتر  نياز 
زيست  محيط  كارشناسان  مي كند.  توليد  را 
بايد  وضعيتي  چنين  به  ما  پاسخ  مي گويند 
جنگ.  زمان  در  بسيج  مانند  باشد  همه جانبه 
در زماني كوتاه، در همين چند دهه پيش رو، 
طبيعت محور  ديدگاهي  با  را  اقتصاد  بايد 
صنايع  در  مهم تر  همه  از  و  كنيم  متحول 

انرژي و حمل ونقل.

مصرف  ديدگاه  مي شويم  متوجه  زودي  به 
سمتي  به  بايد  و  خورده  شكست  ما  محور 
بيشتر  و  كنند  كار  كمتر  مردم  كه  برويم 
براي  بروند،  ورزشگاه  به  باشند،  شادمان 
كودكانشان كتاب بخوانند و پياده روي كنند. 
با  كه  بياموزيم  مردم  به  بايد  كار  اين  براي 

مصرف كمتر، شادمانه تر زندگي كنند. 

منبع: نيويورك 
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محروميت 
خلبانان ايراني 
از آكسفورد

تحريم هاي  راستاي  در  آكسفورد  خلباني  آكادمي 
آموزش  ايران،  هواپيمايي  شركت هاي  عليه  اخير 

خلبانان ايراني در اين مركز را متوقف كرد.

تمام  كه  كرد  اعالم  آكسفورد  خلباني  آكادمي 
ساير  و  ايران اير  شركت  با  را  خود  همكاري هاي 
متوقف  سرعت  به  ايران  هواپيمايي  شركت هاي 
كرده و در همين راستا از ادامه تحصيل تعدادي از 
دانشجويان ايراني كه از ترم قبل در حال گذراندن 
كشور  در  مسافربري  هواپيماي  آموزشي  دوره 

سوئد بودند، جلوگيري به عمل آورده است.
مسووالن اين آكادمي علت اخذ اين تصميم و ابالغ 
آن به مقامات مسوول در كشور سوئد را تحريم هاي 
جديد اياالت متحده در ماه هاي اخير اعالم كرده اند.

خلبانان  براي  معضل  اين  آمدن  پيش  از  قبل  اما 
به  دست  مشكل  اين  با  نيز  بحرين  خلبانان  كشور، 

گريبان شده بودند.

كرد  فاش  گاردين  روزنامه  گذشته  سال  چنانچه 
دولت بحرين از دانشكده خلباني آكسفورد خواسته 
است برنامه آموزش خلبانان بحريني را لغو كند و 
به  بازجويي  براي  داد  دستور  نيز  دانشجويان  به 

كشورشان بازگردند.

هفت  آموزش  برنامه  دانشكده  اين  نوشت:  گاردين 
سركوب  به  اعتراض  در  كه  را  بحريني  خلبان 
تظاهرات  در  بحرين،  در  خود  وحشيانه شهروندان 
مسالمت آميز لندن مشاركت كرده بودند، لغو كرد و 
خلبانان بحريني اعالم كردند بهاي حمايت خود از 
كردند.  پرداخت  را  اصالحات  خواستار  معترضان 
اگرچه اين خلبانان بحريني در آستانه فارغ التحصيل 
اتمام  به  وجود  با  آنان  از  برخي  اما  بودند  شدن 
شكنجه  و  دستگيري  هراس  از  دوره شان  نرسيدن 

به كشور خود بازنگشتند.

مي گويند  بحريني  خلبانان  برخي  افزود:  گاردين 
اصالحات  ايجاد  از  حمايت  براي  مارس  آخر  كه 
كشتار  با  مخالفت  و  بحرين  در  دموكراتيك 
لندن  در  بحرين  سفارت  مقابل  تظاهرات كنندگان، 
تظاهرات كردند و از ترس بازداشت و شكنجه شدن 

در بحرين، در انگليس خواهند ماند.
اين روزنامه انگليسي افزود: اين هفت خلبان بحريني 
شدن  فارغ التحصيل  آستانه  در  آنان  از  برخي  كه 
در  كه  بحريني  خلبانان  ديگر  كردند  اعالم  هستند، 
دستور  مشمول  بودند،  نكرده  مشاركت  تظاهرات 

دولت بحرين نيستند.

عدالت  و  صلح  جنبش  بنيانگذار  الصايع  ياسير 
اين  برابر  در  موضع گيري  در  روزها  همان  بحرين 
مي رفت  انتظار  كه  كرد  اظهارنظر  آكسفورد  اقدام 
دانشكده خلباني آكسفورد به دولت بحرين درباره 
خلبانان  آموزش  برنامه  لغو  درخواست  ارايه 
بحريني اعتراض مي كرد، ولي گويا منافع تجاري را 

بر حقوق بشر مقدم داشته است.

حضور كامرون 
در پارلمان 

«نيوز  رسانه يي  شركت  مالك  مرداك،  روپرت 
كميته  برابر  در  سه شنبه  روز  كورپوريشن» 
تا  يافت  حضور  بريتانيا  عوام  مجلس  پارلماني 
شنود  رسوايي  درباره  نمايندگان  سواالت  به 
به  متعلق  رسانه هاي  توسط  تلفني  غيرقانوني 
پليس  رسوايي،  اين  دامنه  دهد.  پاسخ  خودش 
تاكنون  و  گرفته  بر  در  هم  را  بريتانيا  دولت  و 
رابطه  همين  در  لندن  پليس  ارشد  مقام  دو 
استعفا داده اند. فشارها بر نخست وزير بريتانيا 
رييس  است.  يافته  افزايش  مرداك  روپرت  و 
كامرون،  ديويد  و  داده  استعفا  لندن  پليس 
نخست وزير بريتانيا هم به همين دليل سفر خود 
به آفريقاي جنوبي را زودتر از موعد مقرر تمام 
خواهد كرد تا به كشور بازگردد. اعضاي كميته 

آيا  كه  بدانند  مي خواهند  عوام  مجلس  رسانه يي 
خبرنگاران  نادرست  عملكرد  از  مرداك  آقاي 
اگر  و  داشته  خبر  ورلد»  آود  «نيوز  هفته نامه 
كردن  متوقف  براي  قدمي  چرا  بوده  اين طور 
نخستين  براي  اين  است.  برنداشته  روند  اين 
عام  مالء  در  مرداك  آقاي  كه  بود  خواهد  بار 
كرد.  خواهد  اظهارنظر  رسوايي  اين  درباره 
رسانه يي  قدرت  از  بريتانيايي  سياستمداران 
فرصت  اين  اينك  و  هراسناكند  مرداك  آقاي 
جيمز  كنند.  پيچ  سوال  را  او  كه  مي كنند  پيدا  را 
بروكس،  ربكا  و  مرداك  روپرت  پسر  مرداك، 
هم  اينترنشنال  نيوز  شركت  سابق  مديرعامل 
دهند.  پاسخ  نمايندگان  سوال هاي  به  است  قرار 
كه  لندن  ارشد  پليس  دو  است  قرار  همچنين 
در  كرده اند  كناره گيري  جنجال  همين  سر  بر 
شده  حاضر  عوام  مجلس  داخلي  كميته  برابر 
پل  سر  دهند.  پاسخ  نمايندگان  سواالت  به  و 
جان  و  لندن  سابق  پليس  رييس  استيونسون، 
ييتس، معاون سابق او گفته اند هيچ كار اشتباهي 

نكرده اند.

هك سايت روزنامه سان
روزنامه سان كه در تملك روپرت مرداك است، 
قرار  حمله  مورد  هكرها  از  گروهي  سوي  از 
گرفت و براي ساعاتي از كار افتاد. مراجعان به 
هك  گروه  توييتر  شناسه  سوي  به  سايت،  اين 
درباره  آن،  در  كه  مي شدند  هدايت  سك»  «لولز 
داده  توضيح  سان  روزنامه  سايت  هك  داليل 
سايت  همچنين  هكرها،  از  گروه  اين  بود.  شده 
شركت «نيوز اينترنشنال» روپرت مرداك را هك 
كرده و خبر جعلي درباره مرگ او منتشر كرده 
سك»  «لولز  به  موسوم  هكرهاي  گروه  بودند. 
در ماه هاي اخير به سايت هاي متعددي از جمله 
(سيا)  امريكا  مركزي  اطالعات  سازمان  سايت 

حمله كرده است.

هشدار به نيوز كورپوريشن
نيوز  در  سهامي  كه  سرمايه گذاري  شركت 
مديران  كه  شده  آن  خواهان  دارد  كورپوريشن 
شركت  اداره  در  بيشتري  شفافيت  شركت،  اين 
در  كامينگز  نيتن  بنياد  درخواست  دهند.  نشان 
يكي  اجتماعي  عدالت  گسترش  كه  نيويورك 
آن  معناي  به  مي رود،  شمار  به  آن  اهداف  از 
نيوز  در  سهام  صاحبان  از  گروهي  كه  است 
كورپوريشن نسبت به تداوم اتهامات عليه برخي 
بريتانيا  در  شركت  اين  به  مربوط  روزنامه هاي 
برخي  همچنين  شركت  اين  مديران  نگرانند. 
گزارش ها مبني بر احتمال تغيير مديرعامل نيوز 
كري،  چيس  به  مرداك  روپرت  از  كورپوريشن 

معاونش را تكذيب كرده اند.

مرگ خبرنگار سابق
هفته نامه  سابق  خبرنگار  هور،  شان  جسد 
شنود  به  مربوط  اتهامات  كه  ورلد  آود  نيوز 
مطرح  بار  نخستين  براي  را  تلفني  غيرقانوني 
كرد، در خانه اش در واتفورد پيدا شده است. او 
به روزنامه نيويورك تايمز گفته بود ميزان شنود 

بسيار بيشتر از حدي است كه اعالم شده است. 
كار،  اين  بود  گفته  هم  بي .بي.سي  به  هور  آقاي 
اقدامي «رايج» در نيوز آود ورلد بود. سخنگوي 
او  مرگ  حاضر  حال  در  است  گفته  لندن  پليس 

مشكوك قلمداد نمي شود.

حضور كامرون در پارلمان 
نيز  بريتانيا  نخست وزير  كامرون  ديويد  اما 
پارلمان  چهارشنبه  روز  فوق العاده  جلسه  در 
حاضر شد و نسبت به روابط خود با كولسون 
عنوان  به  نخست وزيري  در  وي  استخدام  و 
استخدام  از  وي  داد.  توضيح  ارتباطات  مشاور 
دفتر  سپس  و  كار  محافظه  حزب  در  كولسون 
وي  استخدام  گفت:  و  كرد  دفاع  نخست وزيري 
روند قانوني را طي كرده و وي در مدت حضور 
چند ماهه خود در دفتر نخست وزيري هيچ گونه 
نشده  مرتكب  را  غيرقانوني  و  نامناسب  اقدام 
است. كامرون اظهارداشت: به من كامال اطمينان 
داده شد كه اندي كولسون هيچ گونه دخالت و 
است.  نداشته  تلفني  شنود  ماجراي  در  اطالعي 
اين  در  وي  كه  شود  مشخص  اگر  افزود:  وي 
است،  كرده  گمراه  مرا  و  گفته  دروغ  موضوع 
صورت  آن  در  من  و  دارد  تاسف  جاي  قطعا 
عميقا عذرخواهي خواهم كرد... در عين حال اگر 
آقاي كولسون به من، كميسيون تحقيق پارلمان 
و مهم تر از همه به دادگاه دروغ گفته باشد بايد 
تحت تعقيب قضايي قرار بگيرد و مجازات شود. 
نسبت  من  اظهارداشت:  انگليس  وزير  نخست 
كولسون  اندي  موضوع  سر  بر  كه  جنجالي  به 
تاكيد  و  هستم  متاسف  واقعا  آمده  وجود  به 
مي كنم اگر آنچه را كه امروز مي دانم، در گذشته 
مي دانستم قطعا وي را به كار نمي گرفتم. در اين 
سخنان  در  كارگر  حزب  رهبر  ميليبند  اد  جلسه 
استخدام  خاطر  به  بايد  كامرون  گفت:  خود 

كولسون صريحا عذرخواهي كند.

مرگ سه نفر در بريتانيا 
بر اثر مصرف داروهاي 

دستكاري شده 
جست وجوي  در  بريتانيا  پليس 
بر  كه  است  بيمار  سه  قاتل 
داروهاي  در  دستكاري  اثر 
منچستر  حومه  در  بيمارستاني 
داده اند. دست  از  را  خود  جان 

 84 و   71 مرد  دو  قرباني،  سه 
ساله و يك زن 44 ساله هستند.

پليس اعالم كرده است كه دليل 
مرگ اين بيماران تزريق محلول 
انسولين  حاوي  سديم  كلريد 
بوده است.انسولين براي تنظيم 
بيماران  بعضي  در  خون  قند 

در  آن  باالي  مقدار  اما  است  مفيد  ديابت  به  مبتال 
كلريد  يا  سالين  باشد.محلول  كشنده  مي تواند  خون 
مي رود.پس  كار  به  خون  كردن  رقيق  براي  سديم 
از آن كه يك پرستار در بيمارستان استاك پورت 
متوجه پايين بودن غيرطبيعي قند خون بيماران شد 

به مسئوالن بيمارستان هشدار داد.

 در پي اين هشدار در 36 بسته 
سديم  كلريد  محلول  حاوي 
شد  پيدا  انسولين  از  مقاديري 
به  عمدا  پليس  عقيده  به  كه 
اضافه  سديم  كلريد  بسته هاي 
شده است. يكي از قربانيان كه 
تريسي  است  شده  اعالم  نامش 
دو  كه  است  ساله   44 آردن 
پيش  روز   10 و  دارد  فرزند 
پورت  استاك  بيمارستان  در 
سال  دوازده  از  او  درگذشت. 

پيش به ام اس مبتال بود.
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دليل اينكه چرا ديكتاتورهاى خاورميانه قادر نخواهند 
بود به عقب باز گردند اينست كه فشار براى تغييرات 
از    60 حدود  دارد.  منطقه  جمعيتى  بافت  در  ريشه 

اعراب زير 30 سال هستند.
حقيقتا  كه  بود  چيزى  آن  از  تر  منظم  بسيار  نظر  به 
تونسى  از  ها  مصرى  رسيد.  مى  نظر  به  فوريه  در 
ها تقليدكردند و رئيس جمهور مستبدى را كه پشت 
يك حكومت پليسى بسيار مستحكم سنگر گرفته بود 

سرنگون كردند.
همين  انجام  براى  يمن  و  ليبى،بحرين  در  معترضين 
كار تالش مى كردند. سورى ها هم خيلى از آنها عقب 
سقوط  اگر  كم  دست  كه  ها  تظاهرات  نبودند.اين  تر 
بودند  تغييرات  خواستار  كردند  نمى  دنبال  را  حكام 
در اردن،الجزاير،مراكش  و حتى در عمان آرام  نيز 

در جريان بودند.
وقايع باسرعت خيره كننده اى رخ مى دادند ،شخصى 
اين تحوالت را بهار عربى ناميد و اين عبارت ماندگار 
فراگرفته  را  خاورميانه  سوزانى  تابستان  حاال  شد. 
در  جنگيدن  و  تظاهرات  براى  مناطق  اكثر  در  است. 
كه  است  واضح  و  است  گرم  هواخيلى  روز  وسط 
روند تغييرات در جهان عرب ديگر سريع ، آسان و 

مرتب نيست.
هزاران نفر مرده اند و هزاران نفر ديگر در سراسر 
منطقه زندانى شده اند.ليبى از جنگ داخلى و حمالت 
در  اسد  حكومت  برد.  مى  رنج  ناتو  توسط  بمباران 
برابر قيامى كه ادعا مى كند توطئه اى است از جانب 

نيروى  از  گرا،  اسالم  گرايان  افراط  و  ها  خارجى 
مرگبار استفاده مى كند. قيام در بحرين بعد از دعوت 
و  سعودى  عربستان  پليس  و  سربازان  از  رژيم 

امارات متحده عربى به داخل كشور، در هم شكسته 
شد. و قس على هذا.

اما اين بدان معنا نيست كه دنياى قديمى كه ميليون 
ها نفر خواهان رد آن هستند در حال بازيابى و تثبيت 
داد  رخ  جارى  سال  ابتداى  در  كه  آنچه  است.  خود 
مى تواند يكى از نقاط عطف تاريخى باشد. اما اكنون 
چه  تا  جديد  خاورميانه  يك  ايجاد  كه  است  روشن 
پديد  سالها  طى  واقعى  تغييرات   است.  سخت  اندازه 

مى آيند نه در طى چند فصل.

بازگشت به تحرير
مطلب  اين  آنجا  از  من  كه  جايى  كنيد،  نگاه  را  مصر 

را مى نويسم. معترضان به ميدان التحرير بازگشته 
اند،جاييكه انقالبيون را در آن سامان دادند و باعث 
آن  از  ديگر  آنها  اما  شدند.  مبارك  حسنى  سقوط 
فوريه  و  ژانويه  هاى  ماه  در  كه  هايى  حمايت  جنس 
داشتند، برخوردار نيستند. بسيارى از مصريانى كه 
آن زمان از تصرف ميدان تحرير حمايت مى كردند 

اكنون در اين مورد ترديد دارند.
روى  مبارك  حسنى  از  بعد  كه  ارشدى  هاى  ژنرال 
كار آمده اند گفته اند كه  از خشونت عليه معترضين 
استفاده نخواهند كرد با اين همه سرو صداهاى تهديد 
آميزى عليه " تفرقه و قانون شكنى" براه مى اندازند 
گمراه  "شايعات  با  كه  اند  خواسته  شهروندان  از  و  

كننده" مقابله كنند.

ژنرال ها تا انتخابات در اين مسئوليت باقى مى مانند. 
انتخابات پارلمانى در حال حاضر تا اكتبر يا نوامبر 
جمهورى  رياست  است.انتخابات  افتاده  تعويق  به 

سال آينده برگزار خواهد شد.
روزهاى  مثل  ديگر  تحرير  ميدان  در  كنندگان  تظاهر 
برند. نمى  لذت  داشتند  كه  وحدتى  حس  از  اول 

آميزى  خشونت  مشاجرات  سكوالر  دموكراتهاى 
و  موقعيت  مثل  اهميتى  بى  ظاهر  به  مسائل  درباره 
جايگاهشان در ميدان تحرير با اخوان المسلمين براه 

انداخته اند.
براى  تالش  كه  فهمد  مى  را  اين  آنجا  در  كسى  هر 
براى  نمادين  تمريمنى  ميدان،  اين  در  موقعيت  كسب 
است  قرار  كه  است  بزرگترى  قدرت  بازى  به  ورود 

آينده مصر را رقم زند.

تماشاى مصر
در  كه  جوان  سكوالر  رهبران  از  يكى  مور،  سالى 
طول مبارزه بر عليه آقاى مبارك معروف شد، مانند 
كه  است  باور  اين  بر  ها  مصرى  از  ديگر  بسيارى 
همه چشم ها در جهان عرب همچنان به آنها دوخته 

شده است.
او مى گويد : «آنها به مصر به عنوان يك مدل نگاه 
مى كنند.ما فكر مى كرديم با سرنگونى رژيم شايد به 
ها  اين  همه  اما  شود  درست  چيز  همه  ناگهانى  طور 
يك رويا بود، اوضاع آنگونه كه فكر مى كرديم پيش 
نمى رود.  ما معتقديم كه ميدان را زود ترك كرديم 
برآورده  مطالباتمان  تمامى  كه  زمانى  تا  بايد  ،ما 
به  درست  انتقال  يك  مانديم.ما  مى  آنجا  در  شد  مى 
دموكراسى مى خواهيم طورى كه آنها نگويند ببينيد 

كرديد  سرنگون  را  مبارك  مثل  شخصى  شما  وقتى 
هرج و مرج رخ داده است ."

در  مبارك  از  پس  كه  دولتى  عمق  به  يافتن  دست 
براى  كار  ترين  سخت  شايد  است  امر  مصدر 

معترضين ميدان التحرير باشد.
سالها ديكتاتورى، مصر را با مشكالت عظيمى روبرو 
كرده است. فساد دولتى فقر را حتى بدتر كرده است. 
زنده  براى  اى  مبارزه  روزتان  هر  باشد  قرار  اگر 
ماندن باشد، نمى توانيد به آزادى واقعى دست يابيد.

يك  تحرير  ميدان  در  تظاهركنندگان  كم  دست  اما 
آسايش نسبى دارند تا در آنجا با امنيت چادر بزنند 
آنها  كشت.  نخواهد  را  آنها  ارتش  اينكه  به  علم  با 
نوع  سر  بر  بحث  اند.  يافته  انتقال  بعدى  مرحله  به 

حكومتى كه مى خواهند بسازند.

نسبت جمعيتى
سورى ها مانندمردم ليبى و ديگران هنوز راهى براى 
سرنگونى رژيم پيدا نكرده اند. آنها نيز قطعا عاشق 
روزنامه  هستند.  انتخابات  زمان  سر  بر  كردن  بحث 
سوريه  به  كمى  بسيار  دسترسى  خارجى،  نگاران 
بين  بحران  گذار  تاثير  هميشه  گروه  اند،اما  داشته 
شورش  درباره  گزارش  دو  است  بوده  قادر  المللى  

هاى آنجا تهيه كند.
 - فعلى  موجود  وضع  گويند  مى  ها  گزارش  اين 
تظاهرات و پاسخ بى رحمانه رژيم اسد - نمى تواند 
براى مدت طوالنى پايدار بماند. در پايان، اين گزارش 
پيشنهاد مى دهد كه اقتصاد فلج سوريه مى تواند يك 
مى  استدالل  اينگونه  گزارش  اين  باشد.  كليدى  عامل 
كند : «اقتصاد يك بحران شديد را تجربه مى كند. ... 
تسريع  را  رژيم  سقوط  تواند  مى  اقتصاد،  فروپاشى 

بخشد.»
دليل اينكه چرا ديكتاتورهاى خاورميانه قادر نخواهند 
بود به عقب باز گردند اينست كه فشار براى تغييرات 
ريشه در بافت جمعيتى منطقه دارد. حدود 60 � از 
اعراب زير 30 سال هستند. قريب به اتفاق آنها از اين 
رژيم ها كه حتى براى اعطاى يك زندگى بهتر به آنها 

تالش هم نكرده، به جان آمده اند.
شش ماه گذشته يكى ديگر از عوامل را بسيار روشن 
اين  به  ديگر  آمريكا  رهبرى  به  غرب  است.  كرده  تر 
اين  در  كننده  تعيين  عاملى  تواند  مى  كه  ندارد  باور 
بخش از جهان باشد. غرب يك ناظر بوده است. حتى 
مداخله در جنگ داخلى ليبى نيز بدون توافق اتحاديه 

عرب نمى توانست اتفاق بيفتد. 

آمريكا ديگر عامل تعيين كننده 
در خاورميانه نيست

جرمى بوئن
بى بى سى/ ترجمه: آمنه معزى

بازيگرى فقط ذاتى و حسى نيست؛ 
آموختنى است

به زودى در خانه اميد لندن
برگزارى كارگاه بازيگرى مقدماتى 

با متد اكتينگ 
شامل كارگاه هاى:

 بدن ، بيان ،حس و خالقيت
بازى براى دوربين

زير نظر دانش آموخته ى دانشكده هنرهاى زيباى 
دانشگاه تهران نيما جاللى

براى اطالعات بيشتر با دفتر هفته نامه پرشين تماس حاصل فرمائيد
07811000455  - 02074332516
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بوفه 6.50 پوند از سه شنبه تا يكشنبه
 از 12:30 ظهر تا 16:30 عصر

نتيجه قيام هاي عربي چه بود؟
دستخوش  را  منطقه  اين  شرايط  عرب  جهان  جنبش هاي  حالي  در 
تغييراتي كرده است كه خطر بزرگي اين جنبش ها را تهديد مي كند. 
انقالبيون جهان عرب تالش مي كنند بهار عربي را نجات دهند چون 
الف  گزارش  به  نرسيده.  ثمر  به  هنوز  جنبش هايشان  كه  معتقدند 

مصر  و  تونس  در  انقالب  دنبال  به  گاردين،  روزنامه  از  نقل  به 
بسياري  عرب  جهان  در  مردمي  اعتراض هاي  گسترده  افزايش  و 
و  مي رسند  ثمر  به  زود  خيلي  انقالب ها  اين  كه  مي كردند  تصور 
جنبش هاي مردمي انقالبيون در حال رسيدن به اهداف خود هستند 
نظر  به  مصر  همچون  كشورهايي  شرايط  به  توجه  با  اكنون  اما 
مي رسد كه بهار عربي در خطر قرار گرفته است. به نظر مي رسد 
انقالبيون در كشورهاي عربي به اين نتيجه رسيده اند كه يك شبه 
نمي توانند به اهداف مورد نظرشان برسند. در كشورهايي همچون 
با  معترضان  و  دارد  ادامه  اعتراض ها  ليبي  و  مراكش  يمن،  اردن، 
تدابير امنيتي سختگيرانه دولت ها مواجه هستند. اين در حالي است 
كه برخي از اعتراض هاي مردمي اين كشورها به خشونت كشيده 
شده است. سوال اينجاست كه اين اعتراض هاي مردمي تا چه زمان 
ادامه خواهد داشت و اينكه آيا بهار عربي سرانجام به اهداف واقعي 
خود خواهد رسيد يا اين اعتراض ها سالها به طول خواهد انجاميد؟ 
ادامه  التحرير  ميدان  در  تظاهرات ها  ادامه  بر  معترضان  مصر  در 
مي دهند. معترضان در اين كشور اعالم كرده اند كه انقالب در مصر 
هنوز محقق نشده و انقالبيون بايد همچنان به اعتراض هاي خود 
ادامه دهند. معترضان، شوراي نظامي مصر را به سوءاستفاده از 
اعتماد معترضان متهم كرده اند و خواستار كناره گيري اين شورا 
از اداره مصر شده اند. در تونس نيز معترضان از عملكرد دولت 
موقت اين كشور رضايت ندارند و همچنان به اعتراض هاي خود 
ادامه مي دهند. يكي از معترضان در تونس گفت: تصور مي كرديم 
با سرنگوني رژيم بن علي انقالب ما به ثمر نشسته است اما اكنون 

معتقديم كه بايد انقالبمان را نجات دهيم تا به ثمر بنشيند. 

در يمن نيز شك و ترديدهاي فراواني در مورد انتقال قدرت وجود 
عبداهللا صالح رئيس جمهور اين كشور كه  به طوري كه علي  دارد 
براي مداوا همچنان در عربستان به سر مي برد، از واگذاري قدرت 
ادامه  خود  اعتراض هاي  به  همچنان  نيز  معترضان  و  كرده  امتناع 
مي دهند. بدترين شرايط در جهان عرب اكنون در ليبي حكمفرماست 
به طوري كه جنگ ميان رژيم معمر قذافي و ائتالف غرب با همكاري 
اينكه  به  توجه  با  و  دارد  ادامه  همچنان  قذافي  مخالف  نيروهاي 
قذافي قصد كناره گيري از قدرت ندارد، مشخص نيست كه جنگ در 
ليبي تا چه زمان ادامه خواهد داشت و معترضان چه زماني بايد 
جهان  در  شرايط  باشند.  كشور  اين  در  بنيادين  اصالحات  شاهد 
عرب  جهان  آينده  كه نمي توان  طوري  به  است  شده  پيچيده  عرب 
را پيش بيني كرد اما آنچه مشخص است اين مي باشد كه انقالبيون 
و  گرفته اند  قرار  سخت  نبردي  در  عربي  بهار  نجات  براي  اكنون 

مي دانند كه رسيدن به اهداف موردنظرشان آسان نخواهد بود.

شرط گذاري وزير خارجه 
انگليس براي بشار اسد 

وزير امور خارجه انگليس با مداخله مجدد در امور 
داخلي سوريه براي رئيس جمهور اين كشور  خط و  
نشان جديدي كشيد و گفت: اسد بايد اصالحات كند 
يا كنار رود. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري 
حكومت  گفت  دوشنبه  ديروز  هيگ  ويليام  فرانسه، 
شود.  روبه رو  بيشتري  تحريم هاي  با  بايد  سوريه 
نشست  در  سوريه  وضعيت  سياه نمايي  با  وي 
به  بروكسل  در  اروپا  اتحاديه  خارجه  وزراي 
بسيار  همچنان  [سوريه]  اوضاع  گفت:  خبرنگاران 
جدي است و در واقع رو به وخاومت است. هيگ با 
دخالت در امور داخلي سوريه گفت: اين امر حقيقتا 
با مردم سوريه بستگي دارد اما من بر اين باورم او 
[بشار اسد] بايد اصالحات انجام دهد يا كناره گيري 
كند. وي گفت: قطعا زمان تحريم هاي بيشتر است و 
ما بايد بحث كنيم كه اين تحريم ها چه چيزي باشند.

اولين واكنش آرژانتين به اطالعيه 
ايران درباره انفجار آميا

اطالعيه  آرژانتين،  خارجه  امور  وزير   
و  گفت  براي  آمادگي  درباره  ايران 
گامي  را  آميا  انفجار  درخصوص  گو 
كرد.  ارزيابي  جلو  روبه  و  مثبت  بسيار 
آمريكاي  منطقه  در  فارس  گزارش  به 
امور  وزير  تيمرمن  هكتور  التين، 
خارجه آرژانتين درباره اطالعيه وزارت 
خصوص  در  كشورمان  خارجه  امور 
رسيدگي به پرونده آميا كه 17 سال از 
را  اقدام  اين  اينكه  بيان  با  مي گذرد،  آن 
گام موثري در به نتيجه رسيدن پرونده 
منتظر  آرژانتين  كه  گفت  مي داند،  آميا 
اين  در  همكاري  براي  رسمي  اعالم 
دادگاه  كه  داشت  اظهار  وي  است.  باره 
صالحه و قانون بايد در اين باره هرچه 
سريع تر به نتيجه برسد و در عين حال 
دنيا بايد به دنبال از بين بردن تروريسم 

از  پيش  حال  عين  در  باشد.  جهان  در 
نيسمان  آلبرتو  ايران،  اطالعيه  اعالم 
بود  خواسته  نيز  آرژانتيني  دادستان 
يهوديان(آميا)  مركز  انفجار  باره  در  كه 
برخي  و  افتاد  اتفاق   1994 سال  در  كه 
به  متهم  را  ايران  غربي  رسانه هاي 
مذاكرات  كردند،  آن  در  داشتن  دست 
صورت گيرد. گفتني است وزارت امور 
رد  با  اطالعيه اي  در  كشورمان  خارجه 
بيانيه اي  در  ايران  به  نسبت  اتهامات 
طبق  خارجه  امور  وزارت  كرد:  اعالم 
بر  و  ايران  اسالمي  جمهوري  قوانين 
را  خود  آمادگي  بين الملل  حقوق  اساس 
براي ورود به يك گفت وگوي سازنده و 
همكاري با دولت آرژانتين جهت روشن 
و  قانون  چارچوب  در  واقعيت ها  كردن 
با رعايت احترام متقابل اعالم مي كند تا 
بدين ترتيب از ادامه يك مسير اشتباه در 
جلوگيري  پرونده  اين  قضايي  تحقيقات 
كه  آنگونه  عدالت  اجراي  به  و  شده 
همگان شايستگي آن را دارند، كمك كند. 
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هشت دليل بانك مركزى براى 
حذف صفرهاى پولى ملى

بانك مركزى در سايت رفورم كه به منظوراطالع رسانى 
هشت  كرده  اندازى  راه  ملى  پول  صفرهاى  حذف  براى 

دليل براى اين كار مطرح كرد.
كاهش  كشورموجب  اقتصاد  اخير  دهه   4 انباشته  تورم 
قدرت خريد واحد پول كشورشده است. اين واقعيت در 
درشت  اسكناس  چاپ  جهت  كه  هايى  محدوديت  كنار 
وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسكناس 

درجريان گرديده كه تبعات آن در زير آمده است.
طبق بند (ب) ماده 10 قانون پولى وبانكى كشور، يكى از 
اهداف بانك مركزى تسهيل مبادالت بازرگانى است. روان 
سازى جريان مبادالت بازرگانى مستلزم برخوردارى از 
عمده  بخش  كه  وكارآمداست  جامع  پرداخت  نظام  يك 
ابزارهاى اين نظام را درايران اسكناس و مسكوك تشكيل 

مى دهد.
كاهش  كشورموجب  اقتصاد  اخير  دهه  انباشته 4  تورم   
قدرت خريد واحد پول كشورشده است. اين واقعيت در 

درشت  اسكناس  چاپ  جهت  كه  هايى  محدوديت  كنار 
وجودداشت منجر به گسترش قابل توجه حجم اسكناس 

درجريان گرديده كه تبعات آن در زير آمده است. 
 الف - استفاده از ارقام بزرگ در مبادالت ساده روزمره
محاسباتى  زمينه  هاى  در  مترتب  مشكالت  ب-   

وحسابدارى دفاتر 
 ج- نا امنى در حمل مقادير زياد پول حتى براى مبادالت 

روزمره 
شمارش  معضالت  و  ها  بانك  درصف  شدن  معطل  د-   

حجم باالى اسكناس وسكه 
دليل  به  تومان  به  ريال  از  كشور  پول  واحد  تغيير  هــ   

بزرگ شدن ارقام پولى
 و- اجبار در استفاده از ايران چك با توجه به مشكالت 

حقوقى ناظر برآن 
 ز- هزينه باالى چاپ و امحاى اسكناس هاى درجريان با 

توجه به حجم انبوه اسكناس
آن  نگهدارى  دليل  به  اسكناس  استهالك  بودن  باال  ح-   

درحجم زياد
 لذا براى رفع مشكالت موجود تغيير واحد پول كشور به 

عنوان راهكار نهايى مطرح مى باشد.

سونامي اقتصادي 
در راه است

اقتصادي  رياضت  برنامه هاي  موج  رسيدن  راه  از  با 
و  كارگران  خشم  اروپا،  در  دولتي  كمك هاي  كاهش  و 
درگيري هاي  مي يابد.  افزايش  دولت  مستخدمان  ساير 
خياباني و باال گرفتن درگيري ها در مراكز قدرت نشان 
مي دهد آينده اروپا عميقا وابسته به اين است كه براي 
كشورها،  بودجه  كسري  و  مالي  بحران  به  دادن  پايان 
به  كرد.  كنترل  را  جامعه  بر  فشار  مي توان  حد  چه  تا 
عميق  ريشه هاي  كه  اروپا  مالي  بحران  مي رسد  نظر 
مردم،  ميان  اعتماد  ديوار  شكستن  از  ناشي  اجتماعي 
دولتمردان دارد اكنون در حال واژگون كردن دولت هاي 

مختلف اروپايي است. 
سرانجام  مردمي  گسترده  ناآرامي هاي  و  بحران ها  همه  با  اينكه  با   
پارلمان يونان اعمال سياست هاي رياضتي را در اين كشور تصويب 
اروپا  اتحاديه  توجه  و  بحران  كانون  در  هنوز  كشور  اين  اما  كرد، 
قرار دارد. چنانچه به نظر مي رسد رايزني درباره نحوه تامين مالي 
بسته دوم كمك مالي به يونان يكي از مهم ترين موضوعات نشست 

وزير  ريندرس،  ديدير  رابطه  همين  در  بود.  خواهد  بروكسل  آتي 
دارايي بلژيك تاكيد كرده است مذاكرات مربوط به نحوه تامين مالي 
بسته دوم كمك مالي به يونان پيشرفت كمي داشته ولي هنوز ميزان 
مشاركت بخش خصوصي اروپا در اين طرح مشخص نشده است. 
همه اين تالش ها درباره حل بحران يونان در حالي انجام مي شود كه 
پنج  اعتبار  رتبه  خود،  گزارش  تازه ترين  در  فيچ  رتبه بندي  موسسه 
بانك يوناني را كاهش داد و اعالم كرد 48 ميليارد دالر از بدهي هاي 

دولت يونان مربوط به بانك هاي اين كشور است. 

در اين گزارش آمده است؛ گرچه بانك هاي يونان تاكنون ميلياردها 
يورو از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول كمك مالي دريافت 
كمك هاي  اين  دريافت  است  كرده  اعالم  فيچ  موسسه  ولي  كرده 
مالي به هيچ وجه كافي نبوده است و اين پنج بانك بزرگ يونان با 
چالش هاي بزرگي روبرو هستند. موسسه فيچ گفته بانك هاي يونان 
بيش از 48 ميليارد يورو از بدهي هاي دولت اين كشور را در اختيار 
دارند. اين در حالي است كه مقامات بانكي اروپا اعالم كردند هشت 
بانك اروپايي در آزمون توانايي ايستادگي در برابر ركود اقتصادي 
آلمان  حال  هستند.  يونان  از  بانك  دو  كه  شدند  مردود  طوالني مدت 
به عنوان بزرگ ترين اقتصاد منطقه يورو خواستار مشاركت بخش 
اين  است.  يونان  به  مالي  كمك هاي  دوم  بسته  در  اروپا  خصوصي 
در حالي است كه بانك مركزي اروپا به شدت مخالف دخالت بخش 
خصوصي آلمان در حل بحران يونان است و معتقد است اين عمل 

آلمان موجب پيچيده تر شدن بحران مالي اروپا خواهد شد.

به نظر مي رسد اين اصرار آلمان مبني بر دخالت دادن بحش خصوصي 
كشورش براي سرمايه گذاري در يونان تنها به دليل حل بحران يونان 
نباشد و در اين ميان دولت آنجال مركل، اهداف بلندمدت تري را پيش 
روي خود مي بيند. اينكه مركل طي چند روز گذشته و براي چندمين 
بار از احتمال بازبيني در ساختار بدهي هاي يونان سخن مي راند و 
تاكيد مي كند كه آلمان بايد با تشويق سرمايه گذاران خصوصي براي 
شركت آنان در يونان به حل بحران مالي در يونان كمك  كنند، جاي 

تامل دارد.

آلمان  خصوصي  بخش  شدن  فربه  باعث  آلمان،  دولت  اصرار  اين 
اين  مي تواند  و  مي كند  كمك  آلمان  اقتصاد  به  نهايت  در  و  مي شود 
كشور را از سونامي اقتصادي كه اروپا را درمي نوردد، نجات دهد. 
آلماني  سرمايه گذاران  نانوشته،  قانوني  اساس  بر  ديگر  سوي  از 
عرصه  به  سياستمداران  ورود  براي  مستحكم  پايه يي  مي توانند 
سياست يونان بنا گذارند و شايد بخشي از مخالفت هاي بانك مركزي 
اروپا با دخالت بخش خصوصي آلمان در بحران يونان نيز به همين 
دليل باشد. حتي اگر آلمان بتواند با نگاهي به منافع خود، آبي بر آتش 

گسترده تر  حال  در  اروپا  در  مالي  بحران  اما  بريزد،  يونان  بحران 
اين  اپوزيسيون  كه  بويژه  است  پرتغال  نوبت  بار  اين  و  است  شدن 
كشور دور جديد برنامه هاي رياضت اقتصادي را رد كرده است. از 
سوي ديگر، پارلمان پرتغال بدون كمترين تاملي و برخالف پارلمان 
يونان و ايتاليا، توصيه هاي بانك مركزي و كميسيون اروپا را كنار 
گذاشته است. اين كشور هم اكنون دولت ندارد و در انتظار برگزاري 
روي  هر  به  اما  است  مشكل  آن  با  مذاكره  و  مي برد  بسر  انتخابات 
دريافت  به  ناچار  است،  ورشكستگي  آستانه  در  پرتغال  كه  آنجا  از 
كمك از اتحاديه اروپا روي خواهد آورد. بازارهاي مالي نگرانند كه 
اين بحران، هزينه كمك به پرتغال و نجات آن از ورشكستگي را به 
ركورد تازه يي در سطح اروپا برساند. همچنين به گزارش بلومبرگ، 
بازده اوراق قرضه ايتاليا و اسپانيا به دليل سرايت بحران بدهي در 
سراسر منطقه يورو، شامل 17 كشور اروپايي كاهش يافت و موجب 
مهار  برنامه هاي  با  موافقت  براي  اروپا  رهبران  روي  فشار  افزايش 
خود  پنجشنبه  نشست  در  اروپا  رهبران  ترتيب  اين  به  شد.  بحران 
بايد در پي اصالح استراتژي مبارزه با بحران و رفع بن بستي باشند 
كه نگراني عميقي در ميان سرمايه گذاران و حتي صندوق بين المللي 
پول (MIF) ايجاد كرده است. صندوق بين المللي پول به رهبران 17 
كشور منطقه يورو هشدار داده است كه دارايي كنوني اين صندوق 
در  مالي  بحران  به  كمك  براي  شده  برآورد  يورو  ميليارد   440 كه 

كشورهاي يونان، پرتغال و ايرلند كافي نخواهد بود.

همچنين كارشناسان بر اين باورند كه اگر بحران مالي در اروپا به 
حتي  و  ايرلند  پرتغال،  افتادن  بيرون  موجب  يابد،  ادامه  منوال  اين 
پولي  واحد   2020 سال  تا  و  مي شود  يورو  مالي  حوزه  از  يونان 
«يورو» وجود خارجي نخواهد داشت و اين به معناي پايان اتحاديه 
اروپا خواهد بود، اما برخي ديگر معتقدند سياستمداران اروپا با كمك 
سياست هاي اقتصادي و مراكز بين المللي مالي، گام هايي را در جهت 
انطباق كامل بر قوانين حوزه يورو برخواهند داشت و حداكثر ظرف 
يك تا دو سال اقتصاد كشورهاي اتحاديه اروپا مي تواند در شرايط 

مناسبي قرار گيرد و با قوانين حوزه يورو هماهنگ شود.

انتقادها عمدتا متوجه آلمان و فرانسه دو قدرت و بازيگر اصلي در 
وحدت اتحاديه اروپا بود اما اين دو قدرت نتوانستند نقش مورد نظر 
را ايفا كنند. حال بايد ديد با توجه به شرايط موجود و مسائل ديگري 
بازارهاي  در  طال  نرخ  افزايش  جمله  از  مي افتد،  اتفاق  حاشيه  در  كه 
اروپا و كاهش چشمگير ارزش دالر و يورو، اتحاديه اروپا با سونامي 
بحران مالي در كشورهاي ساحلي اين اتحاديه چه مي كنند و آيا اين 
بحران سرانجام به آلمان و فرانسه كه تاكنون از اين بحران در امان 

مانده اند، خواهد رسيد يا نه.

اقتصاد

هشدار به هند براي توقف 
صدور نفت 

 يك مقام مسئول در وزارت نفت از توقف صدور مجوز 
براي صادرات نفت ايران به هند از اول آگوست (10مرداد) 
در صورت حل نشدن مشكل دريافت پول نفت از هندي ها 
اينكه  بيان  با  نفت  وزارت  در  مسئول  مقام  اين  داد.  خبر 
مجوز صادارت نفت ايران به مقصد پااليشگاه هاي هند در 
ماه آگوست هنوز صادر نشده است، گفت: اين مجوز بايد 
از سوي وزارت نفت صادر مي شد كه تاكنون صادر نشده 
است. وي افزود: بر اين اساس احتمال زيادي وجود دارد 

كه اگر مشكل دريافت پول نفت حل نشود، ايران در ماه 
آگوست محموله نفتي به هند صادر نكند و پااليشگاه هاي 
بايد  خام  نفت  محموله هاي  به  روزانه  نياز  دليل  به  هند 
خام  نفت  تامين  براي  ديگر  كشورهاي  و  منابع  دنبال  به 
خود بروند. اين منبع آگاه اضافه كرد: ايران با هر يك از 
پااليشگاه هاي هندي قرارداد يكساله فروش نفت دارد كه 
با اعطا نشدن مجوز، اين قراردادها متوقف مي شوند. وي 
در پاسخ به سوالي در خصوص احتمال شكايت و اعالم 
خسارت طرف هندي از ايران بر اساس قرارداد دوجانبه 
وجود  موردي  چنين  نفتي  قراردادهاي  در  كرد:  تصريح 
اصلي  خريداران  پول  شود  گفته  است  ممكن  ولي  ندارد، 
يعني پااليشگاه ها حاضر و آماده پرداخت است و ايران 

امكان دريافت آن را ندارد.
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آخرين نرخ هاى ارز بانك مركزى

350 اقتصاددان در نظرسنجي رويترز اعالم كردند 

رشد 4/1 درصدي 
اقتصاد جهان در 

سال جاري
مترجم: احسان آذري نيا / منبع: رويترز 

از  پر  سرمايه گذاران  براي  گذشت  كه  هفته اي 
يافته  ادامه  وضعيت  اين  و  بود  تنش  و  نگراني 
افق  از  منفي  تصويري  رتبه بند  موسسات  است. 
بلوك  كشورهاي  از  تعدادي  مالي  و  اقتصادي 
آمريكا  دولت  بين  مذاكرات  و  كردند  ترسيم  يورو 
و جمهوريخواهان بر سر افزايش سقف بدهي هاي 
دولت و مسئله افزايش ماليات ها به نتيجه نرسيده 
وضعيت  موديز  رتبه بند  موسسه  همچنين  است. 
و  داده  قرار  بررسي  تحت  را  آمريكا  دولت  مالي 
وجود  كشور  اين  اعتباري  رتبه  كاهش  احتمال 
دارد. از سوي ديگر به رغم كاهش تعداد متقاضيان 
بيمه بيكاري در آمريكا، ميزان خرده فروشي رشد 
قابل مالحظه اي نداشته است. در اروپا نيز همچنان 
بر سر نحوه كمك بخش خصوصي به حل بحران 
بدهي هاي دولتي در چند كشور بدهكار عضو بلوك 
يورو اختالف نظر وجود دارد و نيز احتمال سرايت 
شده  مطرح  نيز  اسپانيا  و  ايتاليا  به  مالي  بحران 
است. در سه روز پاياني هفته گذشته شاخص هاي 

مالي در تمام بازارهاي جهان كاهش يافتند. 
مالي  و  اقتصادي  وضعيت  كه  مي شود  مشاهده 
خبرگزاري  اما  نيست.  مساعد  وجه  هيچ  به  جهان 
در  كارشناس   350 از  نظرسنجي  در  رويترز 
سرتاسر جهان به اين نتيجه رسيده است كه امسال 
اقتصادهاي  باالي  رشد  سبب  به  آينده  سال  و 
خواهد  ادامه  جهان  اقتصاد  رشد  روند  نوظهور، 
يافت اما به دليل بحران بدهي هاي دولتي در اروپا و 
آمريكا روند ياد شده بسيار كندتر از حدي است كه 
پيشتر تصور مي شد. در اين نظرسنجي آمده است 
صنعتي  كشور  هفت  گروه  اقتصادي  وضعيت  افق 
جهان چندان مطلوب نيست. البته وضعيت آلمان به 
دليل صادرات باال بهتر از ديگر كشورهاي صنعتي 
است و پيش بيني مي شود امسال رشد اقتصادي اين 
كشور 3 درصد باشد. در ديگر كشورهاي اروپايي، 
اقتصادها  رشد  از  اقتصادي  رياضت  سياست هاي 
نظير  نوظهور  اقتصادهاي  در  اما  كاست.  خواهد 
اما  بود.  خواهد  باالتر  بسيار  اقتصادي  رشد  چين، 
اين اقتصادها نيز ريسك هاي خاص خود را دارند. 
بسيار  عاملي  هند  و  چين  در  به ويژه  تورم  رشد 
نگران كننده براي اين اقتصادها محسوب مي شود. 

روز جمعه اعالم شد نرخ تورم در هند به حدود 10 
درصد رسيده است و در چين نيز ماه گذشته نرخ 
و  اروپا  در  مالي  بحران  البته  يافت.  افزايش  تورم 
اختالف نظرهاي سياسي در آمريكا بر سر ماليات ها 
ريسك هايي  مهم ترين  دولت،  بدهي هاي  سقف  و 
در  مي كنند.  تهديد  را  جهان  اقتصاد  كه  هستند 
نظرسنجي خبرگزاري رويترز، اقتصاددان ها اعالم 
كردند امسال و سال آينده اقتصاد جهان به ترتيب 

4.1 و 4.3 درصد رشد خواهد كرد. 
از  باالتر  آمريكا  اقتصاد  رشد  جاري  سال  در 
آينده  سال  و  امسال  بود.  خواهد  اروپا  اتحاديه 
اقتصاد اياالت متحده به ترتيب 2.5 و 3 درصد رشد 
عضو  كشورهاي  ديگر  در  حاليكه  در  كرد.  خواهد 
امسال  اقتصادي  رشد  آلمان  از  غير  هفت  گروه 
كمتر از دو درصد خواهد بود. در نيمه نخست سال 
جاري، رشد قيمت نفت و ديگر مواد خام به اقتصاد 

آمريكا لطمه وارد كرد. 
محتاطانه  بسيار  همچنان  آمريكا  مصرف كنندگان 

ترجيح  مصرف  افزايش  جاي  به  و  مي كنند  عمل 
مي دهند بدهي هاي خود را پرداخت كنند. از سوي 
ديگر مديران شركت ها تمايلي به سرمايه گذاري هاي 
جديد و استخدام نيروي كار ندارند زيرا در اروپا 
هستند  آمريكا  بزرگ  تجاري  شركاي  كه  آسيا  و 
ميزان واردات كاهش يافته است و وضعيت كنوني 
اروپا  در  زيرا  كرد  نخواهد  تغيير  نزديك  آينده  در 
در  و  بود  خواهد  حاكم  همچنان  بدهي ها  بحران 
اتخاذ  تورم  مهار  هدف  به  كه  سياست هايي  آسيا، 
خارجي  كاالهاي  واردات  از  شد،  خواهند  و  شده 
آسيا  در  اقتصادي  باالي  رشد  البته  مي كاهد 
در  چين  اقتصاد  رشد  است.  اميدبخش  وضعيتي 
از  باالتر  و  درصد  جاري 9.5  سال  دوم  ماهه  سه 
بودند  كرده  پيش بيني  اقتصاددان ها  كه  بوده  حدي 
قيمت ها  افزايش  معناي  به  اقتصاد  باالي  رشد  اما 
خواهد بود به ويژه از آن جهت كه قيمت نفت و مواد 

غذايي در حال رشد است. 

براي  چين  دولت  انقباضي  سياست هاي  نتيجه  در 
سياست ها  اين  يافت.  خواهد  ادامه  تورم  مهار 
چين  اقتصاد  رشد  از  اجتناب ناپذير  شكلي  به 
خارجي  كاالهاي  براي  را  آن  تقاضاي  و  مي كاهند 
كاهش مي دهند. البته شواهد حاكي از آن است كه 
خواهد  تدريجي  بسيار  چين  اقتصاد  رشد  كاهش 
گفت  بايد  برزيل  و  روسيه  هند،  مورد  در  بود. 
باقي  باال  همچنان  كشورها  اين  اقتصادي  رشد 
كه  اقتصاددان هايي  دليل  همين  به  ماند.  خواهد 
وضعيت  از  كردند  شركت  رويترز  نظرسنجي  در 
اقتصاد جهان نااميد نيستند و ركودي را پيش بيني 
نمي كنند. موسسه رتبه بند استاندارد اند پورز اعالم 
كرده كه اگر دولت آمريكا تنها يكي از پرداخت هاي 
انجام  را  بازنشستگي  مستمري هاي  جمله  از  خود 
ندهد، رتبه اعتباري اين كشور كاهش داده مي شود. 
كارشناسان معتقدند دولت آمريكا و جمهوريخواهان 
در نهايت بر سر افزايش سقف بدهي هاي دولت به 
توافق خواهند رسيد. البته مسئله ماليات ها همچنان 
مورد اختالف نظر آنهاست. جمهوريخواهان به هيچ 
را  آن  زيرا  نيستند  موافق  ماليات  افزايش  با  وجه 

عامل از ميان رفتن شغل ها مي دانند.

اقتصاد

ايران رتبه دوم صادرات 
نفت را از دست داد

 ايران در سال 2010 جايگاه ديرينه خود به عنوان 
دومين صادركننده بزرگ نفت را از دست داد و 

اين جايگاه به نيجريه رسيد. 
بر اساس گزارش جديد اوپك، در حالي كه ايران 
در سال گذشته به طور متوسط 2 ميليون و 248 
هزار بشكه در روز نفت صادر كرده است، نيجريه 
با افزايش حدودا 300 هزار بشكه اي توليدات خود 
روز  در  بشكه  هزار  و 464  ميليون   2 شد  موفق 
را  ايران  جايگاه  بدين ترتيب  و  كند  صادر  نفت 

تصاحب كند. 

رشد  باالترين  ايران  كه  است  كرده  اعالم  اوپك 
اعضاي  ساير  ميان  در  را  نفت  پااليش  ظرفيت 
گزارش  اساس  بر  است.  آورده  دست  به  اوپك 
سال  در  ايران  نفت  پااليش  ظرفيت  اوپك،  ساالنه 
2010 نسبت به سال قبل از آن، 18 درصد افزايش 
اوپك  عضو  ميان 12  در  رشد  باالترين  كه  يافته 
بسياري  همچون  نفت  قيمت  روزها  است.اين 
بدهي هاي  بحران  تاثير  تحت  ديگر  خام  مواد  از 
اياالت  در  بيكاري  نرخ  رشد  اروپا،  در  دولتي 
كشور  اين  دولت  مالي  منفي  وضعيت  و  متحده 
نفت،  توليدكننده  كشورهاي  سازمان  دارد.  قرار 
جهان  تقاضاي  درصد   40 كه  سازماني  اوپك، 
جديد  گزارش  در  مي كند،  تامين  را  نفت  براي 
در  جهان  نفت  بازار  وضعيت  پيش بيني  به  خود 
سال 2012 اقدام كرده است. در اين گزارش آمده 
است، در تمام كشورهاي عضو سازمان توسعه 
رياضت  سياست هاي  اقتصادي،  همكاري  و 
عضو  بدهكار  كشورهاي  در  به ويژه  اقتصادي 
كاهش  سبب  بيكاري،  باالي  نرخ  و  يورو  بلوك 
سرعت رشد اقتصادهاي ياد شده خواهد شد. در 
كشورهاي در حال توسعه، رشد تورم بانك هاي 
وادار  انقباضي  سياست هاي  اتخاذ  به  را  مركزي 
كرده و اين سياست ها از رشد باالي اقتصادهاي 
تاثير  كاهش  ژاپن  در  اما  كاست  خواهد  شده  ياد 
رشد  به  تااندازه اي  مارس  ماه  طبيعي  حوادث 
اقتصادي اين كشور مي افزايد. پيش بيني مي شود 
سال 2012 نرخ رشد اقتصاد جهان به 4.1 درصد 
 3.9 جهان  اقتصاد  رشد  امسال  يابد.  افزايش 
اقتصاد  آينده  ماه هاي  طي  بود.  خواهد  درصد 
جهان همچنان با مشكالتي نظير بدهي هاي عظيم 
دولتي در اروپا، نرخ باالي بيكاري، رشد تورم و 
به  سرمايه گذاران  و  مصرف كنندگان  بي اعتمادي 
آينده مواجه است. در سال 2012 از رشد اقتصاد 
كاسته  نوظهور  و  توسعه  حال  در  كشورهاي 
كشورهاي  اقتصادي  رشد  رقم  به  و  شد  خواهد 

توسعه يافته افزوده مي شود. 
پيش بيني مي شود همزمان با رشد اقتصاد جهان، 
تقاضا براي نفت در سال 2012 حدود 1.3 ميليون 
در  رقم  اين  يافت.  خواهد  افزايش  روز  در  بشكه 
اندكي  جاري  سال  در  تقاضا  رشد  با  مقايسه 
پايين تر است. سال آينده نيز مانند امسال، بخش 
حاصل  خام  نفت  براي  تقاضا  رشد  از  بزرگي 
كشورهاي  در  خام  ماده  اين  مصرف  افزايش 
اقتصادي  همكاري  و  توسعه  سازمان  عضو  غير 
خاور  و  التين  آمريكاي  هند،  چين،  ويژه  به 
رشد  باره  در  كه  ابهام هايي  دليل  به  است.  ميانه 
اقتصادي كشورهاي توسعه و همكاري اقتصادي 
در سال 2012 وجود دارد با دقت نمي توان ميزان 
رشد تقاضا را در آينده مشخص كرد. پيش بيني 
مي شود مصرف بنزين در آمريكا به حالت طبيعي 
وضعيت  آيا  نيست  مشخص  اما  گشت  بازخواهد 
شهروندان  مصرف  بر  كشور  اين  مالي  نامطلوب 
تاثير منفي خواهد گذاشت يا خير. تاكنون به دليل 
به  آمريكا  در  مصرف  ميزان  بنزين  قيمت  رشد 
است.  نكرده  رشد  مي رفت  انتظار  كه  اندازه اي 
افزايش  و  انرژي  يارانه  كاهش  ديگر  سوي  از 
برخي  در  حمل ونقل  بخش  در  سوخت  بر  ماليات 
و  نفت  مصرف  بر  توسعه  حال  در  كشورهاي 
كاهشي  تاثير   2012 سال  در  نفتي  فرآورده هاي 
انرژي  از  برق  توليد  كاهش  البته  داشت.  خواهد 
نفت  مصرف  رشد  به  مي تواند  ژاپن  در  هسته اي 
توليد  اگر  برآوردها  برخي  طبق  كند.  كمك  خام 
شود  كم  كشور  اين  در  هسته اي  منابع  از  انرژي 

بايد مصرف نفت خام آن سه برابر شود.
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اوباماي پدر را بايد مرد تصادف ها ناميد
«سالي اچ جاكوبز» كتابي درباره زندگينامه باراك حسين اوباماي پدر منتشر كرده است. در اين كتاب 
كه «باراك ديگر» نام دارد، يكي از همبازي هاي دوران كودكي اوباماي پدر، او را فردي معرفي كرده كه 
مدام بر سر دوستان خود فرياد مي زده و آنها را بي عرضه و دست و پا چلفتي خطاب مي كرده است. 
در بخشي ديگر از اين كتاب جنجالي يك مقام دولتي در نايروبي پايتخت كنيا مي گويد خوب به خاطر 
دارد كه اوباماي پدر بارها از كوره دررفته و همكارانش را «كوتوله هاي فكري» اي صدا زده است كه 

از اقتصاد و سياست هيچ چيزي نمي فهمند! 
«سالي اچ جاكوبز» در بخش ديگري از كتاب 
مي نويسد تمام اسناد و شواهد نشان مي دهد 
آدم  كلمه  واقعي  معناي  به  پدر  اوباماي  كه 
را  اسنادي  جاكوبز  است.  بوده  اي»  «هرزه 
در اين كتاب منتشر مي كند كه نشان مي دهد 
كه  است  بوده  الخمري  دائم  پدر  اوباماي 
چندين بار هم در حالت عدم تعادل رانندگي 
دو  و  متعدد  تصادف هاي  نتيجه اش  و  كرده 
كتاب  اين  است.  بوده  پاهايش  شكستگي  بار 
اما از اين هم فراتر مي رود و فاش مي كند كه 
آقاي پدر چندين بار از شغل هاي خود اخراج 
خوبي  همسر  گويا  پدر  اوباماي  است.  شده 
ناگهان  خود  اول  همسر  از  است:  نبوده  نيز 
آمريكا  به  و  شده  جدا  دليلي  هيچ  بدون  و 
مهاجرت كرده است؛ همسر دوم خود را - كه 
مادر رئيس جمهور است- ترك و از هاوايي 
ازدواج هاي  داستان  اما  مي رود.  هاروارد  به 
او  نمي شود.  ختم  جا  همين  به  پدر  اوباماي 
همسر سوم را راضي مي كند تا به كنيا برود 
را  همسرش  بي دليل  و  دليل  با  آنجا  در  و 
زير مشت و لگد مي گرفته است. اين همه در 
حالي بوده است كه به اين همسر سوم بارها 
خيانت كرده است! خانم «روث بيكر» نام اين 
همسر سوم است كه نقل قول هايي هم از او 
به  پدر  اوباماي  مي شود.  ديده  كتاب  اين  در 

دليل همين مسائل غير اخالقي بورسيه خود را 
نيز از دست داده است. دانشگاه هاروارد كه او دكتراي خود را در آنجا مي گذراند، بعد از بي اخالقي هاي 
مداوم اوباماي پدر، بورسيه دكتراي او را قطع كرد و او مجبور شد زودتر از رساله دكترايش دفاع كند. 
البته اوباماي پدر هم مثل اوباماي پسر به دنبال سياست رفته اما نتيجه اي جز شكست عايد او نشده 

است. 
اما گويا تصادف در زندگي اوباماي پدر نقش اساسي و مهمي داشته است. او عادت داشته در حالت 
عدم تعادل رانندگي كند و هيچ ابايي هم از عواقب اين كار نداشته است. تصادف هاي فراوان او زخم هاي 
زيادي هم بر بدن او گذاشت كه از جمله آنها مي توان به دو بار شكستگي پاهاي او اشاره كرد. اگرچه 
از همه آنها جان سالم به در برد اما آخرين تصادف، نقطه پايان داستان زندگي اوباماي پدر شد. او در 
سال 1982 با سرعتي سرسام آور به يك درخت كوبيد. البته در كتاب «باراك ديگر» مشخص نشده كه 
آيا اين بار هم او حالت تعادل نداشته است؟ به هرحال آنچه اهميت دارد اين نكته است كه اين آخرين 

تصادف در زندگي پر فراز و نشيب و البته پر تصادف اوباماي پدر بوده است!

نخستين دست نوشته ها ي
   «جين  آستين» حراج شد

نخستين دست نوشته هاي  «جين  آستين» به قيمت يك ميليون 
و 600هزار دالر به حراج رفت.

حراجي «ساتبي» نخستين دست نوشته هاي  «جين  آستين» 
به  بودند،  «واتسون ها»  ناتمام  رمان  از  بخش هايي  كه  را 

قيمت يك ميليون و 600هزار دالر به فروش رساند.
فقط  را  دست نوشته ها  اين  قيمت  «ساتبي»  كه  حالي  در 
400هزار دالر تخمين زده بود، كتابخانه يي در آكسفورد، 

آنها را به چند برابر قيمت  خريد.
شده  نوشته  جوان  درباره زني  ناتمام «واتسون ها»  رمان 
است كه پس از رشد يافتن نزد عمه ثروتمندش، به خانه 
ميالدي   1804 سال  در  ناتمام  ادبي  اثر  اين  بازمي گردد. 

توسط «جين آستين» ـ نويسنده معروف انگليسي و خالق رمان «غرور و تعصب» ـ به نگارش درآمد. 
اين دست نوشته ها شامل 68 صفحه هستند كه توسط نويسنده به 11 كتابچه تقسيم و به شكل دستي به 
هم بسته  شده اند و فقط يك چهارم متن اصلي را تشكيل مي دهند. 12 صفحه ديگر از «واتسون ها» براي 
كمك به صليب سرخ در زمان جنگ جهاني اول فروخته شدند و اكنون در كتابخانه «پيرپونت مورگان» 
ملكه «مري»  كتابخانه  در  پيش  سال  شش  نيز  اين  رمان  ديگر  صفحات  مي شوند.  نگهداري  نيويورك 
اصل  دست نوشته هاي  تنها  برگه ها،  اين  جز  شده اند  گم  اكنون  ولي  مي شدند،  نگهداري  لندن  دانشگاه 
باقي مانده از «آستين» بخش هايي از رمان «ترغيب» و رمان چاپ نشده «بانو سوزان» هستند. به گزارش  
اي. بي.  تايمز، هر صفحه از اين دست نوشته ها پر از خط خوردگي، تصحيح و جمالت اضافه  شده است. 
«جين آستين» (1817 ـ 1775) نويسنده بنام انگليسي است كه آثارش ادبيات غرب را بسيار مورد تاثير 
قرار داده است. شناخت او از زندگي زنان و مهارتش در گوشه و كنايه ها، او را به يكي از مشهورترين 
تعصب»  و  «غرور  رمان  با  بيشتر  آستين»  «جين  نام  است.  كرده  تبديل  خودش  عصر  رمان نويسان 
شناخته مي شود. از ديگر آثار معروف او «اما»، «عقل و احساس» و «پارك منسفيلد» را مي توان نام برد.

تدريس آراي ابن سينا و 
فارابي در آمريكا

دانشگاه  فلسفه  استاد  كوهن  راشل  دكتر 
فيلسوفان  اينكه  به  اشاره  با  نيويورك  ايالتي 
مهمي  جايگاه  و  اهميت  از  وسطي  قرون  ايراني 
فيلسوفاني  آثار  و  آرا  گفت:  هستند،  برخوردار 
تدريس  آمريكا  در  فارابي  و  سينا  ابن  چون 

مي شوند.

 اين استاد فلسفه در مورد ميزان شناخت خود از 
فيلسوفان ايراني گفت: با اينكه حوزه تخصصي 
ولي  نيست  اسالمي  فلسفه  و  ايراني  فلسفه  من 
دوره  در  ايراني  فيلسوفان  اهميت  از  نمي توان 

قرون وسطي غافل شد.
 وي افزود: االن تدريس آراي فيلسوفاني چون 
ابن سينا و فارابي توسط برخي از متخصصان 
فلسفه قرون وسطي كه تسلط به موضوع دارند 
صورت مي گيرد. وي تاكيد كرد: امروزه به طور 
كلي فلسفه قرون وسطي از جمله آراي فيلسوفان 
بيشتر  در  يهودي  و  مسيحي  اسالمي،  مهم 

دانشگاه هاي آمريكا كمتر تدريس مي شوند. 

كوهن يادآور شد: در برخي دانشگاه هاي آمريكا 
اين  داريم.  وسطي  قرون  متخصص  يك  فقط 
فيلسوفان  بر  موارد  اغلب  در  هم  متخصصان 

مسيحي تمركز دارند.

جهان از زندگينامه 
چخوف استقبال كرد 

زبان  به  كتابي  عنوان  چخوف»  «زندگينامه 
است  روس  نامي  نويسنده  اين  درباره  انگليسي 
كه در روزهاي اخير منتشر و با استقبال زيادي 
هم در سراسر جهان مواجه شده است. به نقل 
است:  شده  مدعي  كتاب  اين  نويسنده   PNA از 
و  مستند  كتاب  نخستين  چخوف»  «زندگينامه 

درباره  اعتماد  قابل 
نويسنده  اين 
روس  معروف 
تاكنون  كه  است 
انگليسي  زبان  به 
است.  شده  منتشر 
اين  براي  من 
از  بسياري  كتاب 
نامه ها  سخنراني ها، 
و نوشته هاي آنتون 
همچنين  و  چخوف 

همعصر  نويسندگان  ديگر  درباره  را  او  نظرات 
گردآوري  ديگران  و  تولستوي  جمله  از  خودش 
منبع  گفت:  كتاب  اين  نويسنده  سكرين  كرده ام. 
يادداشت ها،  نامه ها،  كتاب،  اين  تدوين  در  من 
اعضاي  نوشته هاي  و  گفته ها  روزنوشته ها، 
خانواده و دوستان نزديك چخوف و همعصران 
نيز  و  مسكو  يالتا،  در  او  آرشيو  از  كه  اوست 
كتابخانه عمومي نيويورك، كتابخانه ملي روسيه 
و كتابخانه كنگره (آمريكا) گردآوري كرده ام. به 
اولين  براي  اسناد  اين  تمام  پژوهشگر  اين  گفته 
بار است كه به زبان انگليسي ترجمه و در قالب 
«زندگينامه  كتاب  در  مي شوند.  منتشر  كتابي 
چخوف» و با خواندن روايت برخي از دوستان 
بزرگ  نويسنده  اين  از  تازه  چهره اي  با  ما  او 
چخوف  پاولوويچ  آنتون  مي شويم.  رو  به  رو 
داستان نويس و نمايشنامه نويس برجسته روس 
700 اثر  از  بيش  داشت  كوتاهي  زندگي  چند  هر 

ادبي آفريد. 
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خانه ترجمه  (لندن)
ترجمه و ويرايش كليه مدارك، كتب، مقاالت، پايان نامه

ترجمه شفاهى در محل يا تلفنى
(انگليسى، فارسى، درى، پشتو)

مطمئن، سريع و با هزينه اى عادالنه
داراى مجوز تاسيس در انگلستان

آيا براى ترجمه مدارك خود با مشكل مواجه شده ايد؟ 
مدارك خود (صورتحساب بانكى، شكايت نامه، دادخواه، وصيت نامه، گواهى ازدواج 
دانشگاه،  و  مدرسه  نمرات  ريز  ديپلم،  ورثه،  انحصار  گواهى  فوت،  گواهى  طالق،  و 

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

انقالب 
كتابخواني 
در مصر

تعطيل  عمان  در  اصلي  كتابفروشي  دو  پيش،  ماه 
شدند و چند ماه پيش تر نيز دو كتابفروشي در دوبي 
مراجعه كنندگان  روي  به  را  درهايشان  هميشه  براي 
حال  همين  در  اليوم،  المصري  گزارش  به  بستند. 

گاردين سال پيش گزارش كرد كه در يكي هفته دو 
هشدار  و  شد  تعطيل  بريتانيايي  مستقل  كتابفروشي 
نيز  امريكا  در  داشت.  خواهد  ادامه  روند  اين  كه  داد 
شماري از كتابفروشي ها به كار خود خاتمه داده اند. 
تعطيل  ديگري  از  پس  يكي  نيز  چاپي  روزنامه هاي 
مي شوند و به انتشار اينترنتي خود چشم مي دوزند. 
اما در مصر، جايي كه چشم انداز مالي بسيار بيشتر 
از اينجاها، جاي بحث دارد، كتابفروشي ها، روزنامه ها 
و  مي شوند  شكوفاتر  روز  به  روز  انتشاراتي ها  و 
زمان  از  مي شود.  افزوده  تعدادشان  بر  روز  هر 
بركناري حسني مبارك دو روزنامه به جمع خانواده 
مطبوعاتي هاي مصر اضافه شده اند كه شامل «اليوم 
السابع» است كه تا پيش از اين هفته نامه بود و اكنون 
به روزنامه تغيير يافته و ديگري «التحرير» است كه 
اواسط همين ماه (اوايل جوالي) كار خود را شروع 
كرد. كليله و دمنه يك كتابفروشي كتاب هاي كودكان 
مبارك  شدن  بركنار  از  پس  نيز  فرهنگي  مركز  و 
كتابفروشي هاي  و  است  كرده  شروع  را  خود  كار 
زنجيره يي نيز همچنان در حال افتتاح هستند. «الف» 
يك شعبه جديد كوچك در بازار شهر راه اندازي كرده 
شعبه  ششمين  نيز  (مهر)  اكتبر  ماه  در  است  قرار  و 

خود را افتتاح كند.

اين همه فعاليت از كجا مي آيد؟
باره  اين  در  دمنه  و  كليله  مركز  مدير  مجدي،  نرمن 
ما  اميدوارند.  همه  شايد،  مي كنم،  فكر   » مي گويد: 
هايمان  بچه  دربرابر  بهتري  آينده  كه  اميدواريم 
هميشه  حجازي  احمد  او  همكار  و  مجدي  باشد.» 
عاشق كتاب بوده اند و به گفته او «فكر انجام كاري 
بود  ذهنمان  در  هميشه  كودكان،  براي  بويژه  مفيد، 
مارس  ماه  در  را  كتابفروشي  اين  هم  همين  براي 
(اسفند) افتتاح كرديم.» او مي افزايد: «فكر اين كار پس 
از رفتن مبارك به سرمان افتاد و چند روز خواب و 
كليد  را  كار  اين  بتوانيم  تا  گذاشتيم  كنار  را  خوراك 
بزنيم.» جوالي گذشته، يعني دقيقا يك سال پيش كه 
تصوري از انقالب در مصر وجود نداشت، پيش بيني 
اقتصادي اين بود كه برمبناي تجارت جهاني و محلي، 
مصر بايد 90 درصد باسواد در اين نسل را تجربه 
كند. در حالي كه اين امكان به سختي مي تواند عملي 
به  مطالعه  براي  كمي  ارزش  مصري ها  بيشتر  شود، 

عنوان مطالعه قايل هستند.

به  عميقا  مصري ها  مي گويد،  مجدي  ديگر،  سوي  از 
مردم  وقتي  بنابراين  دارند.  باور  تحصيالت  ارزش 
براي بچه هايشان كتاب مي گيرند، كتاب هايي كه براي 
فرزندانشان انتخاب مي كنند، تفريحي و سرگرم كننده 
نيست بلكه براي آموزش فرزندانشان كتاب مي خرند 
زمينه  در  يا  مي روند،  علمي  كتاب هاي  سراغ  به  و 
مجدي  اما  مي خرند.»  كتاب  خارجي  زبان  يا  رياضي 
باور دارد كه چيزهاي جديدي نيز در جريان است كه 

ريشه در 25 ژانويه دارد.

راه اندازي كتابفروشي هاي جديد
رشد سريع راه اندازي كتابفروشي هاي بزرگ و تمام 
وقت تقريبا از يك دهه پيش و با راه اندازي فروشگاه 
زنجيره يي «ديوان» در سال 2002 شروع شد. تا سال 
خدمات  با  وقت  تمام  كتابفروشي  از 30  بيش   2010
متعدد در سراسر مصر شروع به كار كرد كه البته 

بيشترشان در قاهره و اسكندريه مستقر بودند. اوايل 
و  شد  بسته  قاهره  كتاب  بين المللي  نمايشگاه   ،2011
افت  زماني  كتاب  فروش  زد.  ضربه  كتاب  فروش  به 
بيشتري كرد كه بسياري از مردم چه آنها كه از رفتن 
مبارك شاد بودند و چه آنها كه ناخرسند، خريد كتاب 
را متوقف كردند. با اين حال، در دوره كوتاهي پس 
از مبارك، جهان كتاب راه هاي جديدي براي رشد پيدا 

كرد و اين جنب و جوش هنوز ادامه دارد.
هند واصف، از بنيانگذاران ديوان مي گويد: «با انقالب، 
محتوي خيلي بيشتر از دهه پيش شده و جوانان با 
آثارشان  انتشار  و  نوشتن  حال  در  بيشتر  سرعت 

هستند.»
يكي از ناشران جديد و نوآور «ديويژن بوكز» كه كار 
انتشار رمان هاي گرافيكي را در پيش گرفته و مروان 
امام و محمد رضا آن را در فوريه سال 2011 (بهمن 
اين  راه اندازي  مشوق  مي گويد:  انداختند،  راه   (1389
خانه نشر «برنامه ريزي براي نشر در حوزه وسيعي 
چشم انداز  او  است».  گرافيكي  و  كميك  رمان هاي  از 
بازار كتاب مصور مصر را با ظرفيتي عالي ارزيابي 
مي كند و مي گويد: جامعه «در حقيقت تشنه آن است.»

نخستين رمان گرافيكي اين خانه نشر، يك مجموعه 
«بزرگراه»  عنوان  با  عربي  انگليسي-  زبانه  دو 
نخستين  مي شود.  ارايه  فروش  براي  روزها  همين 
به  بوكز»  «بيكيا  كتاب  كافه  در  كتاب  اين  نسخه هاي 

صورت ويژه براي فروش عرضه مي شود.

داشتن  نظر  از  است  ممكن  قاهره  مي گويد:  واصف 
با  و  برسد  اشباع  حد  به  بزرگ  كتابفروشي هاي 
او  حال  اين  با  بزند.  لطمه  كتاب  فروش  به  كار  اين 
داشتن  تشنه  ديگر  «استان هاي  كه  مي كند  اضافه 
براي  جدي  فرصت هاي  و  هستند  امكاناتي  چنين 
او  دارد».  وجود  استان ها  در  بزرگ  كتابفروشي هاي 
شعبات  افزايش  درصدد  نيز  آنها  خود  كه  مي افزايد 

«ديوان» در استان هاي ديگر هستند.
«ال  كتابفروشي  و  نشر  خانه  بنيانگذار  سعد  بالم 
بسالم» با تاكيد وجود فرصت هاي عالي در استان ها 
كافي  جاي  نيز  قاهره  در  هنوز  حال  اين  با  مي گويد: 
براي اين كار وجود دارد. او مي گويد: نبايد فراموش 
نفر  ميليون   80 از  بيش  كشورمان  جميعت  كه  كنيم 
وجود  زمينه  اين  در  زيادي  نيازهاي  هنوز  و  است 

دارد.

معرفى هنرمند
پر  و  جوان  شاعر  خلخالى  مستجابى  مهسا 
احساسات  شعر  قالب  در  كه  است  احساسى 
خود را بيان مى دارد. او در سال 1352 در تهران 
دانشكده  از  التحصيل  فارغ  در  و  شده  متولد 
و  كودكى  دوران  از  او  است.  فارسى  ادبيات 
نوجوانى به شعر و شاعرى عالقه داشته و از 
است.  كرده  آغاز  را  شعر  سرودن   1379 سال 
مهسا تحت تاثير خاطرات دوران كودكى خود، 
خلخال،  پدربزرگش،  و  پدر  زادگاه  وصف  در 
مناظر  و  ها  كوه  طبيعى،  مظاهر  از  الهام  با 
سرودن  با  دارند،  حكايت  خداوند  قدرت  از  كه 
احساسات  فارسى  و  تركى  زبان  به  اشعارى 
پاك شاعرانه خود را بيان داشته است. برخى 
ايران  هاى  روزنامه  و  مجالت  در  او  اشعار  از 
به چاپ رسيده است. شعر زير يكى از اشعار 

اوست.
و  پروانه  به  توان  مى  هنرمند  اين  آثار  از 
سفالى  خاطرات  از  هايى  سروده   ، قاصدك 

وطنم و مخمل احساس مى توان نام برد.

عشق و عاشقى

تو آن زيبا رخ ابرو كمانى
منم مست از نگاهت هر زمانى

تو آن خلوتگهم سنگ صبورى
ز چشم انداز زيبا در عبورى

گل زيباى نازى عاشقانه 
تو عطر نازنينى در ترانه

در اين رگبار احساسم تو هستى 
بر اين احساس نازم سرورى تو 

شدم مست از دو ابروى كمانت
شدم مجذوب آن عطر نگاهت 

تويى خوش آب و رنگ و ناز و كم رو
دلم را مى برى با آن دو ابرو 

عشق وطن 

تا افق ها بنگر اى، پروانه ى احساس من 
از دل تنگت بگو، از آسمان خاك تن

هر وجب از خاك تو، مژگان من را سرمه ايست
نم نم اشك بهارت، گونه ام را بوسه ايست

سوز صحرايت و زان، شنزار دريايت عيان
در دل درياى تو، دنياى ديگر شد نهان

دل نثارت مى كنم، هر دم صدايت مى كنم
در سپاس لحظه ها، جان را فدايت مى كنم

عشق دارم تا سرايم، از گل خاك وطن
از نم آالله ها از شبنم ناز سخن

دل نهان دارد، درون بد خلقى ابرى كبود
رعد و برق مى شود در آسمان اين سرود

آب باران، آبيارى مى كند خاك وطن
خاك، عطرآگين شود از نغمه هايم در سخن

گونه ى خيس درختانت، سخن دارد هنوز
اين گل و پروانه ها رقص دگر دارد هنوز

عشق، در سرتا سر آرام جانم مى تپد
آتش عشقت چنين در روح و جانم مى جهد

اى وطن، خاكستر احساس من بى باك بود
چشم در سرتاسر ايوان دل، نمناك بود

نازنين، احساس نازم را چه سامان مى دهى
ناگهان در قله ى افكار من جان مى دهى



جمعه 31 تير ماه 1390 -  شماره 207هفته نامه پرشين1212
www.persianweekly.co.uk
info@persianweekly.co.uk

بازيگر نام آشناى 
نقش فارست گامپ  

  
 

مرورى كوتاه بر پرونده بازيگرى تام هنكس به بهانه پنجاه و پنجمين 
سال تولدش  

   
يا  «ستاره»  واژه  از  ها  رسانه  و  مردم  كه  است  زيادى  هاى  سال 
«فوق ستاره» درمورد هنرمندانى كه به آن ها عالقه دارند استفاده 
مى كنند، به خصوص در مورد هنرمندانى كه هر از چندى، حضور 
آن ها بر پرده هاى سينما و صفحه تلويزيون نويدبخش يك ماجراى 
جذاب و ديدنى براى آن ها است و بدون تعارف اگر اين ستاره ها را 
از سينماى جهان بگيريم، كمتر اميدى به ديدن آثار جذاب مى توان 
داشت. البته واژه ستاره فقط در مورد افراد خوش تيپ با موهاى بور 
و چشم هاى آبى استفاده نمى شود، بلكه در اكثر موارد به مردان و 
زنان مسن يا ميانسالى اختصاص پيدا مى كند كه سال هاى طوالنى 
يك  محض  هم  ما  خاطر،  همين  به  اند  گذرانده  سر  از  راه  اين  در  را 
يادآورى كوتاه به زندگى آن ها(كه همان آثارشان است) مى پردازيم 
و اين شماره را هم به بهانه تولد 55 سالگى «تام هنكس» اختصاص 
داديم به نگاه كوتاهى به كارنامه اين بازيگر پرآوازه كه چند سالى 

است شمايل مرد ميانسال را به خودش گرفته است. 

 1998 1980 �
هنر  مديون  فقط  را  شهرتش  كه  است  بازيگرانى  دسته  آن  از  او 
بازيگرى اش نيست به طورى كه همه دست اندركاران و عالقمندان 
مشرب  خوش  و  مهربان  صميمى،  فردى  عنوان  به  را  او  سينما، 
توصيف مى كنند؛ تماشاگران او را دوست دارند، بازيگران جوان او 
را الگوى بازيگرى خود مى دانند و محافل مختلف سينمايى از جمله 

آكادمى اسكار احترام خاصى براى او قائل هستند. 
تام هنكس دوران بازيگرى اش را از اوايل دهه 1980 و با بازى در 
سريال هاى تلويزيونى آغاز كرد و تا پيش از اين كه در سال 1988 
براى بازى در فيلم «بزرگ» به كارگردانى «پنى مارشال» به شهرت 
برسد تنها در چند سريال و فيلم نه چندان مهم ايفاى نقش كرد، ولى 
بازى در اين فيلم بود كه براى او اولين نامزدى اسكار را در سن 32 

سالگى به ارمغان آورد. 
تا   1988 هاى  سال  فاصله  در  هنكس  هاى  آفرينى  نقش  ترين  مهم 
1993 را مى توان بازى در فيلم كمدى درام «ليگ خودشان» ساخته 
ساخته  سياتل»  در  «بيخواب  رمانتيك  كمدى  اثر  و  مارشال»  «پنى 
ترين  مهم   1993 سال  دسامبر  در  كه  اين  تا  دانست  افرون»  «نورا 
سينما  نامدار  كارگردان  با  همكارى  كه  هنكس  زندگى  هنرى  اتفاق 
موفقيت  خاطره  هنوز  درواقع  پيوست؛  وقوع  به  بود  دمى»  «جاناتان 
درسال  ها»  بره  شاهكار «سكوت  ساخت  در  دمى  جاناتان  بديل  بى 
1991 از يادها نرفته بود كه او با ساخت فيلم «فيالدلفيا» همه نگاه ها 
را متوجه خود كرد. بازى چشمگير هنكس در نقش يك فرد مبتال به 
ايدز آن چنان مورد توجه قرار گرفت كه اعضاى آكادمى با قاطعيت 
اول  نقش  بازيگر  بهترين  اسكار  جايزه  دريافت  شايسته  را  او  تمام 

مرد تشخيص دادند. 

اتفاقات  نادرترين  و  ترين  مهم  از  يكى  سال 1994  در  و  بعدتر  كمى 
تاريخ سينما توسط تام هنكس با فيلم تكرارنشدنى «فارست گامپ» 
نام  به  بزرگى  كارگردان  رهبرى  تحت  بار  اين  او  پيوست؛  وقوع  به 
در  شاهكارى  خلق  آن  نتيجه  و  گرفت  قرار  كيس»  زمه  «رابرت 
كارگردانى، فيلمنامه و بازيگرى شد كه براى اولين بار درطول تاريخ 
جوايز اسكار، اعضاى آكادمى براى دومين سال پياپى جايزه اسكار 
در  بازى  كردند.  اهدا  نفر  يك  به  را  مرد  اول  نقش  بازيگر  بهترين 
نقش يك عقب مانده ذهنى چنان توسط هنكس بى نقص اجرا شد كه 
سبب به وجود آمدن يكى از متين ترين و دلچسب ترين شمايل هاى 

بازيگرى در سينماى جهان شد. 
تام هنكس در سال 1995 ميالدى پروژه موفق ديگرى را در پرونده 
 «13 «آپولو  ماجرايانه  درام  در  بازى  كه  رساند  ثبت  به  اش  كارى 
واقعى  داستان  روايتگر  فيلم  اين  بود؛  هاوارد»  «ران  كارگردانى  به 
فضايى  سفينه  آن  طى  كه  بود  ماه  كره  به  ناسا  ناموفق  ماموريت 
همين  در  او  شد.  زمين  به  بازگشت  به  مجبور  و  شد  مشكل  دچار 
پيشرو  انيميشن  در  «وودى»  عروسك  صداپيشگى  پذيرفتن  با  سال 
و به يادماندنى «داستان اسباب بازى» نشان داد كه توانايى هاى او 
محدود به سينماى بزرگسال نمى شود و زمانى كه پاى كارتون هم 

وسط باشد، هنكس حرفى براى گفتن دارد. 
او در سال 1996 با ساخت كمدى موزيكال «كارهايى كه مى كنى» 
نبود  شيرينى  طعم  برايش  ظاهرا  كه  چشيد،  هم  را  كارگردانى  طعم 
بهترين  زمينه  در  اسكار  نامزدى  غير  به  كه  شد  اثرى  آن  نتيجه  و 
موسيقى، موفقيت ديگرى چه در گيشه و چه در نگاه منتقدان نصيبش 

نكرد. 

سال 1998، سال همكارى هنكس با يك كارگردان صاحب نام ديگر 
سرجوخه  «نجات  فيلم  در  اسپيلبرگ»  «استيون  با  بار  اين  و  بود 

درام  اين  ندارد،  اضافى  توضيح  به  نيازى  كه  هم  كار  نتيجه  رايان»، 
تاريخى جنگى در تمام موارد يك موفقيت تمام عيار بود و عالوه بر 
كسب پنج جايزه اسكار، يك نامزدى اسكار ديگر را هم در پرونده تام 

هنكس به ثبت رساند. 

 2010 1998 �
آن  بازيگر  آقاى  كارى  برنامه  تا 2002  هاى 1998  سال  فاصله  در 
قدر گسترده شد كه توضيح و تفسير همين چهار سال نيازمند چند 
صفحه ديگر خواهد بود به اين ترتيب كه در سال 1999 او براى بار 
اسباب  دوم  قسمت  در  «وودى»  شخصيت  به  را  خود  صداى  دوم 
بازى داد، در همين سال با يك كارگردان نامدار ديگر به نام «فرانك 
دارابونت»، همكار شد كه در نتيجه آن يك درام رازآلود موفق ديگر 
به نام «مسير سبز» (اين فيلم در ميان مردم ايران به شدت پرطرفدار 
است) به تاريخ سينما اضافه شد. در سال 2000 هنكس طى همكارى 
فيلم  با  را  اش  بازيگرى  نظير  بى  هنر  كيس،  زمه  رابرت  با  ديگرى 
«دور افتاده» به رخ كشيد، يك فيلم فوق العاده كه بيشترين تكيه اش 
در  را  فيلم  داستان  تنه،  يك  كه  بود  بازيگرش  تنها  هاى  توانايى  بر 
دسامبر  و  جوالى  هاى  ماه  كشيد.  مى  دوش  به  متروك  جزيره  يك 
جاى  جهان  سينماهاى  پرده  بر  هنكس  از  ديگر  اثر  دو   2002 سال 
گرفت اولى به نام «جاده اى به سوى پرديشن» به كارگردانى «سم 
«اسپيلبرگ»  كارگردانى  به  بگير»  منو  ميتونى  «اگه  دومى  و  مندز» 
كه هردوى اين آثار چه در گيشه و چه در ميان منتقدان موفق عمل 
كردند و اين ماجرا به طور كلى ثابت شد كه اگر كارگردانان نخبه، 
سراغ تام هنكس بروند، موفقيت فيلم شان تضمين شده است. سال 
طرف  يك  از  چراكه  بود  متوسطى  سال  تام  براى  درمجموع   2004
نتيجه  و  كرد  كار  اسپيلبرگ  كارگردانى  به  موفق «ترمينال»  فيلم  در 
كار هم اثر موفقى بود كه به زندگى مردى مى پرداخت كه سال هاى 
طوالنى عمرش را در ترمينال فرودگاه گذرانده بود؛ اما قسمت بد آن 
بازسازى  در  كوئن  برادران  با  او  همكارى  به  شد  مى  مربوط  سال 
فيلم  اين  كه  مكندريك»  «الكساندر  اثر  پيرزن»  «قاتلين  كالسيك  فيلم 
نشد  رو  روبه  استقبال  با  منتقدين  سوى  از  نه  و  مردم  سوى  از  نه 
و به احتمال زياد اگر بازى جالب توجه تام هنكس چاشنى آن نبود 
در گيشه هم ضرر مى داد. او همچنين در سال هاى 2004 و 2006 
به همكارى اش با جهان انيميشن ادامه داد و با انيميشن هاى «قطار 
سريع السير قطبى» و «ماشين ها» حضور موفق ديگرى در عرصه 
هاوارد  ران  و  هنكس  بعدى  همكارى  تجربه  كرد.  تجربه  را  كودكان 
درسال 2006 چندان موفق نبود و با اين كه براساس رمان پرفروش 
و جنجالى «دن براون»(راز داوينچى) ساخته شده بود اصال نتوانست 
قبولش،  قابل  فروش  رغم  على  و  كند  جبران  را  كتاب  هاى  موفقيت 
موفق  سينمايى  فيلم  بعدتر  كمى  شد،  پاك  ها  خاطره  از  زود  خيلى 
«جنگ چارلى ويلسون» در سال 2007 به كارگردانى «مايك نيكولز» 
كارگردانى  به   2009 سال  در  وشياطين»  «فرشتگان  ناموفق  اثر  و 
قرن  اول  دهه  در  هنكس  پايانى  هاى  فعاليت  مجموعه  هاوارد»  «ران 

بيست ويكم را تشكيل دادند. 

 2012 2010 �
هنكس، دهه دوم قرن جارى را با همكارى در ساخت سريال عظيم 
«اقيانوس آرام» آغاز كرد كه يك درام جنگى تاريخى موفق بود؛ او 
سپس در سال 2010 براى بار سوم صدايش را به عروسك محبوب 
داستان اسباب بازى قرض داد تا نشان بدهد كه هنوز دنياى كودكان 
كارگردانى  به  فيلمى  در  او  سال  همين  در  است.  نكرده  فراموش  را 
به  كه  شد  همبازى  رابرتز»  «جوليا  با  كراون»  «لرى  نام  به  خودش 
عنوان دومين تجربه تام هنكس در كارگردانى فيلم هاى بلند سينمايى 
اصال موفق از آب درنيامد و از سوى منتقدين و مردم موردتوجه 
هايى  همكارى  هنكس،  تام  سال 2012  هاى  برنامه  در  نگرفت.  قرار 
بيگلو»  «كاترين  ها)،  ساعت  فيلم  (كارگردان  دالدرى»  «استفن  با 
(كارگردان فيلم صندوقچه رنج)، «تام تيكور»(كارگردان فيلم بدو لوال 
مى  چشم  به  ماتريكس)  فيلم  واچوفسكى»(كارگردان  «اندى  و  بدو) 
به  بازيگر كهنه كار  اين  ناپذير  از حركت خستگى  حكايت  كه  خورد 

سوى موفقيت هاى بيشتر دارد. 
  

   نويسنده: على نيك فرجام 
 

سينما

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

از هرگونه گرايشهاى سياسى و 
مذهبى، كمكى وافر ميكنيد. 
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خالق «پدرخوانده» در جشنواره 
فرانسوى تقدير مى شود

دوره  هفتمين  و  سى  افتخارى  مهمان  كوپوال  فورد  فرانسيس 
جشنواره فيلم آمريكايى دوويل است كه دوم سپتامبر (11 شهريور) 

در فرانسه كليد مى خورد.
 هنوز اعالم نشده كدام يك از فيلم هاى خالق سه گانه «پدرخوانده» 
در اين دوره جشنواره دوويل نمايش داده مى شود، اما او در اين 

دوره جشنواره يك جلسه پرسش و پاسخ برگزار مى كند.
تاد سولوندز - كارگردان - و دنى گالور، شرلى مك لين و نائومى 
واتس - بازيگران - ديگر سينماگرانى هستند كه در جشنواره دوويل 
ادواردز  بليك  به  هم  آثار  مرور  بخش  يك  مى شوند.  تقدير   2011

فيلمساز فقيد اختصاص دارد.
جشنواره دوويل با فيلم «كمك»  دومين تجربه كارگردانى تيت تيلور 
آغاز مى شود كه داستان آن در عصر تفكيك نژادى روى مى دهد. 

اين فيلم ماه نوامبر در فرانسه اكران مى شود. 
به  جوايز  اعطاى  شب  در  هازاناويسيوس  ميشل  ساخته  «هنرمند» 
نمايش درمى آيد. اين فيلم ماه مه پيش در بخش مسابقه كن روى 

پرده رفت.
«توطئه گر»  اما  نشده،  اعالم  هنوز  مسابقه  بخش  فيلم هاى  اسامى 
رابرت ردفورد، «رانندگى» نيكالس ويندينگ و «بزرگ كردن بيبى»، 

مسابقه  از  خارج  بخش  در  جانسن  فامكه  كارگردانى  تجربه  اولين 
نمايش داده مى شوند.

بخش  داوران  هيئت  رئيس  فرانسوى  كارگردان  آساياس  اوليويه 
مسابقه اصلى است كه برندگان خود را 10 سپتامبر (19 شهريور) 
شهريور)   20) سپتامبر   11 بزرگ  جايزه  برنده  مى كند.  معرفى 

جشنواره دوويل را به پايان مى رساند.   
جشنواره فيلم آمريكايى دوويل به سينماى آمريكا اختصاص دارد 
و از سال 1975 در شهر تفريحى دوويل در ساحل نرماندى فرانسه 

برگزار مى شود. 

ورايتى / 19 ژوئيه / ترجمه: على افتخارى

جديدترين فيلم وودي آلن؛ 
پرفروش ترين

كارنامه  تاريخ  فيلم  پرفروش ترين  پاريس»  در  «نيمه شب  فيلم 
دو  حدود  كه  گرفت.درحالي  نام  آمريكا  در  آلن»  «وودي  سينمايي 
ماه از اكران جهاني فيلم «نيمه شب در پاريس» در افتتاحيه جشنواره 
سينمايي  اثر  پرفروش ترين  عنوان  توانست  فيلم  اين  مي گذرد،  كن 
«وودي آلن» در آمريكا را به دست آورد.اين فيلم كه اكنون در بيش 
از هزار سالن سينماي آمريكا نمايش يافته است، روز جمعه فروش 
فروش  مجموع  تا  رساند  ثبت  به  آمريكا  در  را  دالري  هزار   500 
و  «هانا  فيلم  از  باالتر  و  برسد  ميليون دالر  به  40/4  آمريكا  در  آن 
خواهرانش» كه  40/1 ميليون دالر در آمريكا فروش داشت، به اين 

عنوان دست يابد.

به گزارش هاليوود ريپورتر، «نيمه شب در پاريس» كه كارال بروني، 
بازي  آن  در  كوتيالر»  «ماريو  و  فرانسه  رئيس جمهوري  همسر 
دانمارك،  برزيل،  نروژ،  كشورهاي  در  آينده  ماه هاي  طي  كرده اند، 
كرد. خواهد  آغاز  را  خود  نمايش  ايتاليا  و  سوئد  فنالند،  آلمان، 

وودي آلن اكنون براي ساخت پروژه فيلم جديدش آماده مي شود 
تاكنون  شد.  خواهد  ساخته  ايتاليا  رم  در  غلط»  «تصوير  نام  با  كه 
حضور بازيگران سرشناسي چون «آلك بالدوين» و «پنه لوپه كروز» 
به همراه «الن پيج» و«جسي آيزنبرگ» در اين فيلم قطعي شده است. 

از  11  را  آن  است،  جديدش  اثر  فيلمنامه  نگارش  درحال  كه  وي 
بر  بالغ  بودجه اي  و  برد  خواهد  دوربين  مقابل  رم  در  جوالي  ماه 
است.«وودي  شده  گرفته  درنظر  آن  ساخت  براي  دالر  ميليون   25 
متعددي  سينمايي  جوايز  و  افتخارات  فيلمسازي  دهه  سه  طي  آلن» 

كسب كرده است كه مي توان به جايزه  اسكار بهترين فيلم و بهترين 
بهترين  جايزه   شش  و  كارگرداني  بهترين  جايزه   دو  كارگرداني، 
برلين،  جشنواره   نقره اي  خرس  انگليس،  بافتا  جوايز  از  فيلم نامه 
از  خارجي  فيلم  بهترين  جايزه   دو  كن،  جشنواره   فيپرشي  جايزه  
گويا  جوايز  از  اروپايي  فيلم  بهترين  جايزه  فرانسه،  سزار  جوايز 
عمر  يك  جايزه   و  ونيز  جشنواره   افتخاري  طاليي  شير  اسپانيا، 

دستاورد سينمايي از جشنواره  سن سباستين اشاره كرد.
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سايه روشن ها 
در گذر زمان

 زمان، موضوع اصلى آثار «مايكل دانبار» است. 
 Midwestern ى  منطقه  قلب  در  «دانبار»  هنر 
زاييده شد و در آكادمى هنرهاى جهانى پرورش 
هاى  ساعت  شبيه  او  هاى  بندى  تركيب  يافت. 
سايه  حركت  كه  هستند  ها  ياب  زاويه  و  آفتابى 
تغييرات  اثر  ى  قطعه  هر  در  دقيقه  به  دقيقه  ها 
معنايى و مسيرى از بهت تا شهود را نمايان مى 

سازد. 
و  دقت  با  ها  بندى  تركيب  جزييات  ترين  كوچك 
گرفته  قرار  يكديگر  كنار  در  زدنى  مثال  ظرافت 
اند و مجموعه اى مستحكم و زيبا را پديد آورده 
مناسب،  طراحى  نوآورى،  و  خلق  او  آثار  در  اند. 
ساخت و چيدمان درست و توجه به كوچك ترين 
كل  يك  از  اى  زيرمجموعه  عنوان  به  اثر  جزييات 

واحد به وضوح به چشم مى خورد. 

بررسى  به  آن  در  او  كه  است  اثرى   «Euclid Cross»
حركت زمان و تقابل آن با فرم مى پردازد. زمان آن طور 
كه ما مى شناسيم عنصرى است فّرار و دست نيافتنى. 
از طرفى ناپايدار و گذرا است و از سوى ديگر گويى با 
حركتى آرام و يكنواخت روى يك سطح حلزونى مارپيچ 
راه مى رود و مى لغزد و پرواز مى كند. «دانبار» به كمك 
فضاهاى مثبت و منفى، قسمت هاى پر و خالى و تقارن و 
بى تقارنى، به اين پديده جلوه اى محسوس و قابل درك 
داده است. پس از ديدن اين اثر شايد نخستين احساسى 
مبهم  حس  يك  ى  تجربه  شود  مى  ايجاد  بيننده  در  كه 

زودگذر باشد. 

آثار  ترين  بزرگ  از  يكى  اثر  اين  دانيم  مى  كه  آن  با  و 
برنز كشور است با اين همه ابعاد و مقياس كار، اعجاب 
طول  در  كه   «Andre Emmerich» نمايد.  مى  برانگيز 
كار  اثر،  اين  خلق  خصوص  به  و  هنرى «دانبار»  زندگى 
اثر  اين  گويد:  مى  مورد  اين  در  است  كرده  دنبال  را  او 
يك مجسمه ى 21 مترى برنزى درخشان است كه هم از 
ديدگاه فيگوراتيو و هم آكادميك فضا و نور را در خود 
نمايان مى كند؛ اثرى است كه ذهن را از مسير هميشگى 

خود خارج كرده و به تفكر وا مى دارد. 
ايده ى خلق اين اثر در سال 2001، هنگامى كه «دانبار» 
مجسمه  پارك  مالك  و  سازنده   «Harry Wilks» با 
آشنا   Cincinnati ى  منطقه  در   «Pyramid Hill» ى 
شد، در ذهن او شكل گرفت. در اين مالقات از «دانبار» 
خواسته شده بود تا نظراتى در مورد ساخت و طراحى 
اين پارك ارايه دهد. از همان ابتدا «دانبار» قصد داشت 
اثر خود را با ابعاد بزرگ بسازد. او و Wilks محوطه 
نتيجه  اين  به  و  كردند  بررسى  را  موزه  جريبى  ى 265 
رسيدند كه شيارها و برآمدگى هاى كناره ى محوطه و 
مجاور چايخانه ى موزه مناسب ترين بخش براى اجراى 

اين اثر است. 

اثر  اين  قرارگيرى  محل  گويد:  مى  باره  اين  در  «دانبار» 
يكى   Harry است.  آن  شديد  تاثيرگذارى  داليل  از  يكى 

من  اختيار  در  را  پارك  اين  اندازهاى  چشم  بهترين  از 
گذاشت. 

ساخت اين اثر 16 ماه به طول انجاميد و مراحل ساخت 
در Adduci Fabricators در شيكاگو انجام شد. ابتدا 
12 تن برنز به همراه 2 تن فلز ضد زنگ استفاده شد و 
ماهرترين اجراكاران كشور به كار دعوت شدند. «دانبار» 
مى گويد: ساخت مجسمه با برنز دقت و ظرافت خوبى 
به اثر مى دهد. من توانستم به كمك اتصال ها، گوشه ها 
و زواياى مختلف و متعدد، حالتى مكانيكى و دقيق به اثر 

منتقل كنم كه برايم اهمييت زيادى داشت. 

« Euclid& Cross » در طول 8 روز سرد در ژانويه ى 
2004 به كمك 5 كارگر، 2 جرثقيل و يك باالبر عظيم، در 
پارك نصب شد. به دليل وزن زياد ماشين آالت كمكى، 
«دانبار»  اثر  نصب  از  پيش  بود.  مى  منجمد  بايد  زمين 
خاك محل را بررسى كرد و دانست كه زمين آن جا در 
ى  پايه  او  ندارد.  را  اثر  وزن  تحمل  قدرت  عادى  حالت 
فلزى 12 اينچى براى ميزان كردن مجسمه طراحى كرد 
و آن را در زمين قرار داد. پايه ى نسب شده در طول 
و  شود  مى  كار  تعادل  باعث نگهدارى  نيز  زمان  گذشت 
استوارى اثر را حفظ مى كند. اين توده ى عظيم برنز كه 
زمان  در  گرفتگى  برق  خطر  بود،  شده  نصب  تپه  روى 
رعد و برق را به همراه داشت، به همين دليل يك ميله ى 
مسى 8 فوتى در زمين قرار داده شد و با كابل هاى مسى 

به مجسمه متصل گرديد. 

در هنگام نسب پايه، خود مجسمه به محل ديگرى منتقل 
شده بود و براى برگرداندن آن به ماشين هاى عظيمى 
نياز بود كه در آن زمان در دسترس نبودند؛ براى حل 
اين مشكل مجبور شدند اثر را به 20 تكه ى كوچك تر 
تقسيم كنند و 2 جرثقيل و يك باالبر براى نگهدارى تكه 
هاى اثر و قرار دادن آن ها در جاى مناسب خود استفاده 
كاران،  اجرا  ماهرترين  از  يكى   Ted Garner شدند. 
در  شد. «دانبار»  دعوت  اثر  نصب  براى  توسط «دانبار» 
اين باره مى گويد: Ted با چنان دقت و مهارتى تكه هاى 
كردى  مى  تصور  كه  داد  مى  قرار  يكديگر  كنار  را  اثر 
انجام  مغز  جراحى  دارد  تنى  جرثقيل 30  يك  با  نفر  يك 

مى دهد. 

«دانبار» از سال 1977 براى ارگان هاى مختلف، فضاى 
عظيمى  آثار  مجسمه،  هاى  پارك  و  ها  دانشگاه  باز 
و  دقيق  بسيار  طراحى  داراى  او  آثار  است.  كرده  خلق 
و  ها  پيچ  از  استادانه  ى  استفاده  و  جزييات  ى  ماهرانه 
روشن  سايه  هستند.  اتصاالت  كلى  طور  به  و  ها  مهره 
هاى مناسب و به جا، دليل اصلى تعادل و زيبايى تقابل 
ماده و فضا هستند. «او مى گويد: همه ى ما به يكديگر 
مرتبط هستيم و در تقابل با يكديگريم. چگونگى تقابل ما 
با يكديگر و چگونگى تقابل فرم ها، معناى اصلى آثار من 
هستند،استفاده ى «دانبار» از برنز، تركيبى زيبا و شگفت 
انگيز را از اين متريال همراه با مهندسى دقيق در ابعاد 

عظيم تشكيل داده است. 
  

 Pier Walk با  همكارى  هنگام  سال 1995  در  «دانبار» 
خود  به  را  زيادى  توجهات   Terrence Karpowicz و 
در  «هنر  ى  برنامه  مدير  عنوان  به  او  كرد.  معطوف 
معمارى» ايالت Illinois از اواخر دهه ى 1970، پروژه 
به  ايالت  اين  هنرمندان  كمك  به  را  مختلفى  هنرى  هاى 
انجام رساند. او امكانات زيادى در اختيار هنرمندان قرار 
داد و به افراد زيادى در جهت خلق و ارايه ى آثارشان 
كمك كرد. شايد بسيارى از آثار هنرى به وجود آمده در 
ايالت Illinois نتيجه ى تالش هاى زياد و قدرت و نفوذ 

فراوان او بوده باشد. 

پس از خلق مجسمه ى Euclid&#039;s Cross فعاليت 
هنرى «دانبار» روز به روزافزايش پيدا كرد. او نمايشگاه 
انفرادى خود را در گالرى Gerald Peters در دانشگاه 
Illinois برپا كرد ، و در حال حاضر بر روى مجسمه ى 
برنز خود به نام «سه رودخانه» كه مركز ملى تحقيقاتى 
است،  داده  سفارش  را  آن   Alton در   Great Rivers
گسترش  و  ساخت  حال  در  كه  مركز  اين  كند.  مى  كار 
 Illinois، است در نزديكى محل تقاطع سه رودخانه ى
Missouri و Mississippi قراردارد. در اوايل سال بعد 
زيباى  هنرهاى  انتشارات  توسط  او  آثار  مفصل  شرح 
خواهد  منتشر  نيومكزيكو  دانشگاه  انتشارات  و   Fresco

شد.  

تجسمى

هنرهاى تجسمى در تفكر اسطوره اى

«هر چيز دو وجه دارد: وجه رايج كه تقريبًا هميشه آن را مى بينيم و مردم عادى مى بينند و 
وجه شبح گونه و ماوراءطبيعى كه تنها افراد نادرى در لحظات نابى از بصيرت و در خلسه 

اى معنوى و ماوراءطبيعى مى توانند ببينند.
يك اثر هنرى بايد بتواند بيانگر چيزى باشد كه در وراى ظاهر آن چيز نهفته است.»1 نمادين 
هنرمندان  دست  به  جهان  دوباره  آفرينش  در  ريشه  انسان  و  طبيعت  درونى  جهان  كردن 
دارد كه گاهى به نمادهاى اسطوره اى بدل مى شوند. اين نوع بازتاب هنرمندانه قصد دارد 
با رمز و راز انديشه هاى نهانى جهان كهن و نيز همه دغدغه هاى تاريخ انسان را در قالب 
شويم  مى  نزديك  كهن  تاريخ  به  بيشتر  چه  هر  كند.  نمادسازى  اى  اسطوره  هايى  سمبل 
عالم  پذيريم.در  مى  تر  منطقى  اى  گونه  به  را  انسان  خيالى  تصورات  و  سمبليك  تصاوير 
تصويرسازى و در حوزه بيان تصويرى هر يك از هنرمندان مدرن با ساليقى مختلف به 
جهانى از عجايب جهان پا گذارده اند و با همان روح اسطوره اى يا اسطوره ساز به تبيين 
حاالت درونى بشر پرداخته اند.«فرانچسكو گويا» نقاش اسپانيولى در مجموعه «كاپريس» 
به نمايش موجوداتى دست زده است كه نيمى حيوانى اند و نيمى انسانى، البته اين گونه 
تصوير پردازى حتى در زمان «گويا» نيز نو نبوده بلكه ريشه در هنرمندان دوران باستان 
دارد. مصريان و بعد يونانيان زودتر از همه به نمايش اين گونه آثار عالقه نشان داده اند. 
در اسطوره هاى يونانى «سيرن» ها موجوداتى هستند كامًال افسانه اى كه نيمى از تنشان 
«زن» است و نيمى پرنده، كه در فارسى به آنها دختران بالدار اطالق مى شود. «سقراط» از 
قول هومر درباره آنها نقل مى كند: اين مخلوقات به هنر افسونگرى آشنا بوده اند و هر كس 
را كه مى خواسته اند به دوستى مى گرفته اند و آغازگر افسونى كه براى «اوديسه يوس» 
خوانده اند چنين بوده است: «اوديسه يوس نامدار كه مايه فخر مردم آكايى هستى به نزد ما 
بيا.» تصور آفريده هايى كه مدلى دوگانه دارند داراى شكلى جادويى اند كه ايده هاى غريب 
را به همراه نوعى نگاه غم انگيز نشان مى دهند. يكى از نمونه هاى زيباى هنرى در معرفى 
اين مخلوقات دوگانه را مى توانيم در قطعه اى كوتاه از «كافكا» بيابيم. او در قصه اى كوتاه 
به نام «حيوانى با دو نژاد»2 به مقوله روان پريشى انسان مى پردازد: «من صاحب حيوانى 
هستم منحصر به فرد اين حيوان نيمه گربه و نيمه بره از پدرم به من ارث رسيده است ولى 
دوران تكامل خود را در زمان من گذرانده. قبًال بيشتر بره بوده تا گربه اما حاال ظاهراً از 
خصوصيات هر دو به يك اندازه بهره مى برد. از گربه سر و پنجه هايش را دارد. از بره 
اندازه و اندامش را...» در ادبيات افسانه اى ايران خصوصًا در اوستا و متون پهلوى نيز از 
اين موجودات ياد شده است؛ در اين آثار وقتى از ديوها صحبت مى شود چنين نقل مى كنند: 
«ديوها انسان هايى بوده اند كه شاخ و دم داشته اند مانند آدميان دور هم جمع مى شده اند 
و براى خود سردار و شاه انتخاب كرده و به جنگ مى رفته اند و از فنون جنگ هم آگاه بوده 
اند...» 3 فردوسى شاعر ايرانى درباره «اكوان ديو» چنين سروده است:«سرش چون سر 
پيل و مويش دراز يوانات محصور شده اند و راه گريزى هم ندارند. ابوالهول مجسمه اى 
است كه مصريان آن را در نزديكى هرم «خئوپوس» ساخته اند و آن پيكره اى است عظيم 
از سنگ كه تنه آن شير است و سرش انسان.پيكره ها و تصاوير «سنتورها» نيز در هنر 
يونان و رومى مثال زدنى است «سنتورها» اسبانى بوده اند كه از كمر به باال به هيئت انسان 
درآمده اند.اما چگونگى كاركرد اجتماعى هنر اسطوره سازى جاى تامل دارد. اسطوره ها 
هر چند دست مايه تصورات خيالى و سنتى قرار مى گيرند و تصوراتى هستند كه مرتبًا 
در بازساخت اوهام و خرافات نقش دارند اما در هر حال در عمق روح آدمى نقش شده و 
به نظر مى رسد تا قيام قيامت نيز با افكار و شئونات انسان همدم خواهند بود. «ارنست 
كاسيرر» فيلسوف آلمانى نقش اسطوره ها را براى بازپرورى فرهنگ نسل هاى آينده در 
نهايت منفى ارزيابى مى كند و با اشاره به مهيب بودن تفكرات غيرعقاليى آنها را سياهى نام 
مى دهد: «اسطوره سايه تاريكى است كه زبان بر انديشه مى افكند و اين سايه هرگز ناپديد 
نخواهد شد.»يداهللا موقن مترجم سرشناس آثار كاسيرر درباره اسير بودن انسان در چنگال 
اسطوره از قول او مى گويد: «آيا با بحث و نقد مى توان ذهن كسى را كه منقاد اسطوره 
شده است از چنگال اسطوره آزاد كرد؟ پاسخ «ارنست كاسيرر» در كتاب اسطوره دولت به 
اين پرسش منفى است. كاسيرر معتقد است فلسفه توان رويارويى با اسطوره را ندارد اما 

مى تواند قدرت و نيروى ويرانگر آن را بررسى كند.» 
پى نوشت ها: 

1 _ جورجو دكركو Giorsio de Chirico. 2 (1888 _ 1978) _ داستان هاى پس از مرگ 
_ فرانتس كافكا ترجمه على اصغر حداد انتشارت تجربه چاپ اول 1377. 3 _ حماسه سرايى 
يداهللا موقن نقد  دكتر ذبيح اهللا صفا چاپ سوم انتشارات اميركبير 1352 . 4 _  در ايران _ 

كتاب اسطوره چارچوب _ كارل پوپر در نگاه نو شماره 3 
منابع: هنرمندان درباره هنر رابرت گله واتر ماركو تريوز 
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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

از جنگ 
مى ترسانى ام 
گر جنگ شد، 
گو جنگ شو

گردآورى: فرشته كديور

فكر  به  شو»  «دنگ  واژه  شنيدن  با  بار  نخستين  شايد 
فرو رويد كه چه معنا و مفهومى دارد. آيا ريشه پارسى 
دارد و يا واژه اى بيگانه است. براى آنها كه هرگز اين 
است  نامى  شو»  دنگ   » گفت:  بايد  اند  نشنيده  را  واژه 
خود  براى  موسيقى،  پرتوان  اما  نوپا  گروه  يك  كه 
در  متفاوت  سياقى  و  سبك  با  كه  گروهى  اند.  برگزيده 
اجرا؛ نخستين آلبوم رسمى خود را با نام «شيراز چهل 

توانستند  و  ساخته  بازار  روانه  گذشته  سال  در  ساله» 
عالقمندان و طرفداران زيادى را به ويژه در ميان نسل 
جوان، با خودهمراه سازند. آنگونه كه به نظر مى رسد 
از  برگرفته  نام،  اين  گزينش  از  آنها  نظر  مورد  مفهوم 

شعر موالنا باشد:

نبود چنين مه در جهان، اى دل همين  جا لنگ شو 
از جنگ مى ترسانى ام گر جنگ شد، گو جنگ شو

 در عشق جانان، جان بده، بى عشق نگشايد گره، اى روح 
اينجا مست شو

اى عقل اينجا دنگ شو 

اما با نگاهى گذرا به وب سايت رسمى گروه، توضيحاتى 
از مفهوم واژه «دنگ شو» به چشم مى خورد:

 " دنگ شو عبارتى است از دو كلمه ى «دنگ» و « شو» 
است.  امرى  جمله  يك  پارسى  زبان  دستور  نظر  از  كه 
شو  فعل امر از مصدر شدن است و دستور مى دهد كه 
از حالى  به حال ديگر و از گونه اى به گونه ديگر تغيير 
كنيد. با استفاده از دستور «شو» مى توان هر بودنى را 

دگرگون ساخت.

...آهاى گره باز شو
...آهاى دشمن دوست شو 

...آهاى شب صبح شو 
...آهاى گريه خنده شو

...آهاى سنگ عاشق شو
...آهاى روح مست شو 

...آهاى تو دنگ شو

دنگ شو مى خواهد كه هرچه هستى  را رها كنى  و دنگ 
كرد.  معنى   سادگى   به  نتوان  شايد  را  دنگ  اما  بشوى. 

دنگ را بايد بشوى تا بفهمى. دنگ را بايد بود و شد. 

..."دنگ" گاهى مست است گاه ديوانه 

...گاهى رند است گاه پاك باخته 
...گاهى  خاموش است گاه صدا 

...گاهى  عاشق است گاهى  بيمار 
...گاهى  آرام است گاه آتش 

..."دنگ" همان خوشحالى  است كه مى گريد 
...همان عاشقى است كه مى رود 

...همان آبى  است كه به آتش مى كشد 

سبك و سياق اجراى گروه:

تِم اصلى كارهاى گروه، اقتباس هايى از موسيقى ايرانى 
است. هرچند كه نوع تركيب صداها و استفاده از سازها 
تجربيات  در  كه  جديد  و  زدايانه  آشنايى  اى  شيوه  به 
كارگاهى اين گروه به دست آمده اتفاق مى افتد. شيوه 
اى كه تا كنون توجه بسيارى از اساتيد موسيقى، تئاتر 
و سينما را به خود جلب كرده و دسته اى از طرفداران 

"دنگ شو"  از سرشناسان هنر ايران هستند.

شو،  دنگ  موسيقى  تازه  بوى  و  رنگ  ديگر  سوى  از 
تعداد  به  روز  هر  كه  دارد  جوان  عالقمند   بسيارى 
در  گروه  اجراى  مثال  عنوان  به  شود.  مى  افزوده  آنها 
المللى  بين  جشنواره  ششمين  و  بيست  ى  اختتاميه 
فيلم فجر در فوريه 2008  نزديك به 60,000 بيننده ى 
اينترنتى داشت. محتواى اصيل و ايرانى آثار گروه، نه 
تنها باعث فاصله گذارى با مخاطب جوان نشده بلكه به 
يكى از جاذبه هاى اصلى موسيقى دنگ شو بدل گشته 

است.

موفق  حضور  قابليت  خود،  تشكيل  آغاز  از  شو"  "دنگ 
در بازارهاى جهانى موسيقى داشته است. اين استعداد 
از نام گروه شروع مى شود و تا يك تاثير ماندگار بر 
مخاطب غير ايرانى پيش مى رود. "دنگ شو" در بسيارى 
از زبانهاى دنيا عبارتى آشنا، با توانايى ايجاد سمپاتى 
است. واژه "دنگ" در هر فرهنگى معناى متفاوتى دارد 
تجربه  كه  شكلى  به  شود.  مى  محسوب  آشنا  آوايى  و 
گرديده مخاطبان غير ايرانى گروه، اين اسم را به راحتى 

به خاطر مى سپارند و به سادگى بيان مى كنند.

ايرانى  غير  مخاطب  براى  كه  اجراهايى  در  شو"  "دنگ 
حتى  و  جذابيت  در  را  قبولى  نمره  توانسته  داشته، 
"دنگ  نمايد.  دريافت  شنونده  از  احساسات  برانگيختن 
شو" بر اساس اين مشاهدات و تجربيات  اميدوار است 
تا سال 2012 ، در سبد خريد عالقمندان به موسيقى با 
رنگمايه هاى شرقى، در اروپا، آمريكاى شمالى و ژاپن 
نظر  در  به  توجه  با  هم  امروز  كه  چند  هر  گيرد.  قرار 
قبول  قابل  استقبال  روند  آلبوم،  انتشار  زمان  گرفتن 
بوده است. آلبوم «شيراز چل ساله» با طعنه به شراب 
ناب شيراز و نئشگى خوشايند آن مى ناب، در بر دارنده 
ات  خلسه  به  ساله  چل  شراب  چونان  كه  ست  نواهايى 
مى برد؛ در هفته اول انتشار رتبه اول بهترين فروش را 
در دسته بندى موسيقى آوانگارد و فرى جز در سايت 
آمازون داشت و هفته ها در دسته بندى مربوط به ايران 

سايت سى دى بيبى رتبه اول  بهترين فروش بود.

ساخت  به  خود  اصلى  هاى  فعاليت  كنار  در  شو  دنگ 
همچنين  و  مستند  و  داستانى  فيلمهاى  متن  موسيقى 
فيلم  آنها  آخرين  كه   پردازد  مى  نيز  تئاتر  و  انيميشن 
و  تبريزى  كمال  كارگردانى  به  دنيا»  دور  «ماراتن 

محصول مشترك ايران و ژاپن است.

نورى  شجاع  رضا  گروه  خوانندگان  و  نوازندگان 
آذر  داريوش  (تنبك)،  صميمى  صبا  (پيانو)،  نوازنده 
نورى  شجاع  طاها  افندارمز(درامز)  روزبه  (كنترباس)، 
(ساكسيفون) و امير نعمتى(همخوان) مى باشند. بناست 
كه دنگ شو در تاريخ نهم اكتبر سال جارى در كدوگان 
هال لندن، كنسرتى را براى طرفداران و عالقمندان خود 
با  شود  مى  بينى  پيش  كه  گذارد  اجرا  به  انگلستان  در 
كسب  جهت  مخاطبان  شود.  همراه  آنها  خوب  استقبال 
اطالعات بيشتر درباره كنسرت لندن، مى توانند به وب 

سايت مربوطه مراجعه نمايند.

http://www.najva-ent.com/najva/Najva-
Shargh_Entertainment.html

ريحانا مدل جديد 
برند مشهور امپريو 

آرمانى است.

تختخواب   " آهنگ  مشهور  خواننده  اين 
مد  خانه  اين  با   ، كاليفرنيا"  پادشاه 
ايتاليايى قراردادى امضاء كرده است كه 
برطبق آن به عنوان مدل شلوارهاى جين 

، با اين كمپانى همكارى خواهد كرد.
مجموعه  تبليغاتى  ويدئوى  در  ريحانا 
 (  2012  2011) زمستانه  پاييزه 
نيويورك  شهر  در  كه  آرمانى  امپريو 
فيلمبردارى مى شود و در ماه سپتامبر 
براى اولين بار پخش مى شود ، حاضر 
 ، بكهام  ويكتوريا  و  ديويد   . شد  خواهد 

كريستين رونالدو و مگان فاكس از جمله 
ستارگانى هستند كه به عنوان مدل با اين 

برند همكارى كرده اند.

اوايل سال جارى ، ريحانا به با برند نيوا 
همكارى كرد.

آرايشى  محصوالت  معروف  برند  اين 
سالگرد  صدمين  مناسبت  به  زيبايى  و 
مدل  عنوان  به  ريحانا  از   ، تاسيسش 

عكسهاى تبليغاتى خود استفاده كرد .
اين  نمايندگان  از  يكى   ، پينگر  ماركوس 
خوشحاليم  خيلى  ما  گفت:"  تجارى  برند 
را  ما  بزرگ  جشن  اين  در  ريحانا  كه 
شد  باعث  او  حضور   . كرد  همراهى 
جذب  طرفداران  از  جديدى  نسل  كه 

محصوالت نيوا شوند."
گفته بود كه  اين خواننده 23 ساله قبال" 
در  خود  انتخابهاى  با  خواهد  مى  دلش 

زمينه مد ، مردم را متعجب كند.

 ، جوان  موفق  خواننده  اين  هنگاميكه 
در  كه  پرسيدند  او  از   ، داشت  سال   22
از  و  بود  خواهد  چگونه  او  ظاهر  آينده 
چه تيپ لباسهايى استفاده خواهد كرد ؟ 
ممكن  او در پاسخ به اين سئوال گفت:" 
استفاده  خيلى  مردانه  لباسهاى  از  است 
لباسهاى  اوقات  بعضى  هم  شايد  و  كنم 
خيلى خيلى زنانه بپوشم. اما من هردوى 
ندارم  دوست  دارم.  دوست  را  آنها 
معمول  و  كالسيك  لباسهاى  از  هميشه 
 . كنم  استفاده  دخترانه  خيلى  يا  زنانه 
و  خاص  لباس  يك  دارم  دوست  هميشه 
انتظار  كس  هيچ  كه  بپوشم  معمول  غير 

ديدنش را نداشته باشد."
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به موفقيتهاى زندگى فكر كنيد تا 
جوان بمانيد

ضرب المثل قديمى انگليسى مى گويد:"همان قدر سن داريد كه احساس 
تان به شما مى گويد."

حاال دانشمندان هم ضمن تاييد اين گفته قديمى ها اشاره مى 
سختگير  دارندو  زندگى  به  بينانه  خوش  نگاه  كه  كسانى  كنند 
مى  همچنين  يافته  كنند.اين  مى  عمر  سايرين  بيشتراز  نيستند 
تواند توضيح خوبى براى اين موضوع باشد كه چرا برخى با 
ژن خوب هميشه چهره اى بشاش تر و ذهنى فعالتر در دوران 

پيرى دارند.

بروى  تمركز  اند  كرده  كشف  هامبورگ  دانشگاه  در  محققان 
افكار مثبت و اهميت به زندگى فعلى ،در عوض فكر كردن به 
سالمت  به  تواند  مى  دور  آينده  بابت  نگرانى  يا  و  گذشته  شكستهاى 
روانى انسان كمك زيادى كند. دكتر استفانى براسن يكى از مديران 
باالرفتن سن  با  تفكر  گونه  اين  مثبت  تاثيرات  است  معتقد  تحقيق  اين 
اين  در  را  تستى  همكارانش  و  براسن  شود.دكتر  مى  مشخص  بيشر 
به  دقايقى  براى  خواستند  پير  و  جوان  چند  از  و  دادند  انجام  زمينه 
تصاوير افراد شاد ، نگران ، خوشحال و يا در حالت طبيعى نگاه كنند.

زمانى كه به آنها در فواصل تست گفته شد مى توانند استراحت كنند 
، اسكن مغز آنها نشان مى داد فعاليت آن بخش مغز كه احساسات را 
كنترل مى كند درافرادى كه تصاوير صورتهاى شاد را ديدند بيشتر 
است . فعاليت اين بخش سبب تداوم سالمت روانى شخص مى شودو 

شرايط بهترى را براى آنها با باال رفتن سن رقم مى زند.
تلگراف/16 جوالى

انگليس براى  
توريست هاى 
المپيك2012 
 چه مى كند؟

 انگليس براى فايق آمدن به مشكالت اقتصادى 
كشورهاى  از  بيشتر  گردشگر  جذب  صدد  در 

ديگر و به بهانه المپيك 2012 است
بودجه  كسرى  با  كه  انگليس  دولتمردان  اكنون 
به  لندن  المپيك  به  هستند  طرف  وحشتناكى 
كه  فرصتى  نگرند.  مى  بزرگ  ناجى  يك  چشم 

نبايد از دست برود.
اين  نهايى  نسخه  عنوان  به  تبليغات  بنابراين 
مهم براى انگليس برگزيده شده است تا بتواند 
انگليس را در جدول توريسم جهانى به  جايگاه 

اصلى خود برساند.
با  صددند  در  انگليس  گردشگرى  سازمان هاى 
مسافرتى  خدمات  رسانه   اى،  بنگاه  يك  اجاره 
لندن  المپيك  آستانه  در  را  خود  گردشگرى  و 

معرفى كنند.
بازى هاى  آغاز  به  مانده  سال  يك  فاصله  در 
المپيك لندن، تب ناشى از مسابقات سازمان هاى 
آن  بر  را  انگليس  گردشگرى  حوزه  در  فعال 

اين  درآمدهاى  از  نماندن  عقب  براى  تا  داشت 
گسترش  و  توسعه  منظور  به  جهانى،  رويداد 

خدمات خود به تبليغات رسانه اى روى آورند.

انگليس پيش از بحران اقتصادى پس از فرانسه 
و اسپانيا از مهمترين مقاصد گردشگرى اروپا 
اقتصادى  بحران  از  بعد  اما  شد  مى  محسوب 

فراگير جهانى معادالت به هم خورد.
از  درصد   40 از  بيش  است  حاكى  آمارها 
و  هتلدارى  حوزه  در  بازرگانى  سازمان هاى 
خواسته هاى  شدن  يكى  نگران  لندن  گردشگرى 
گردشگران داخلى و بين اللملى در زمان برگزارى 

مسابقات هستند كه با توجه به امكانات موجود 
انجام آن غير ممكن است.

خدمات  شرايط  بهبود  برخى  وجود  اين  با 
رسانى به مشتريان از طريق طرح هاى رسانه اى 
و تاثير همايش هاى مستقيم بازاريابى را عواملى 
مى دانند كه قادر به تقويت گردشگرى لندن در 

هنگام و پس از بازى ها هستند.
گردشگرى  صنعت  فعاالن  از  يكى  گفته  به 
لندن، المپيك فرصتى واقعى براى سازمان هاى 
براى  مناسب  رويدادى  و  بوده  گردشگرى 
اقتصاد كشور خواهد بود. زيرا گردشگرى در 
حقيقت نقش صادركنند ه اى را ايفا مى كند كه ارز 

به كشور وارد مى كند.
زمان  در  لندن  درآمد  است  شده  پيش بينى 
از  بيش  به   2012 المپيك  بازى هاى  برگزارى 

750 ميليون پوند برسد.

 سازمان بازنشستگان شاهين
گرد همايى پنجشنبه ها براى 

بازنشستگان ايرانى
 Persian Care Centre

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

كارشناسان
ورزيده،موسيقى شاد و رقص، گردشهاى

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

تلفن: 02072215763 يا 
07961447116

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

Email: persiancarecentre@hotmail.co.uk

نزديك ترين ايستگاه اندرگراند ، لدبروك گرو
Ladbroke Groveو (Hammersmith & City Line 
and Circle Line)Persian Care Centre is a 
registered charity in England (No. 1104739)

گوناگون
ميمون هاي هنرپيشه اي كه 

تيراندازي مي كنند
تهيه كنندگان فيلم «تولد سياره  ميمونها» تصاويري 
از تيزر اين فيلم را پخش كردند كه در آنها ميمونها 
تيراندازي مي كردند. مثال درصحنه اي يك شامپانزه 

با AK-47 به گروهي ازسربازان شليك مي كند. 
با  مي توانند  ميمونها  كه  مي دهد  نشان  فيلم  اين 
از  ايم  ساخته  ما  خود  كه  سالح هايي  پيشرفته ترين 
بعيد  ن  چندا  اتفاق  اين  و  كنند  استفاده  ما  عليه  آنها 
از  مي دهد  نشان  تحقيقات  كه  چرا  نمي رسد.  نظر  به 
آنجايي كه ميمونها آموزش پذير هستند در صورت 

آموزش مي توانند تير اندازي كنند. 

روي  بر  كه  ميشيگان  دانشگاه  محقق  ميتاني،  جان 
به  نمي توان  كه  دارد  اعتقاد  مي كند،  كار  شامپانزه ها 
شامپانزه آنچنان كه فيلم نشان مي دهد آموزش داد. 
استيو راس، محقق پارك لينكلن هم با تاييد اين مطلب 
مي گويد: شامپانزه ها ذاتا قابليت استفاده از سالح را 
به آن صورت كه در حيات وحش استفاده مي كنند را 
دارند و البته ميمونها مي دانند كه تفنگ سالحي بسيار 

پيچيده تر است. در مجموع تفنگ بازي ميمونها فقط 
در حد تقليد از انسان هاست و نه بيشتر. 

هنگام  شامپانزه ها  كه  دارند  اعتقاد  محققان  همچنين 
كار  به  حمله  براي  را  ابتدايي اي  ابزارهاي  خشونت 
مي گيرند و معموال براي مقابله با انسان ها از سنگ 
استفاده مي كنند ولي ابتدايي ترين وسيله دفاعي آنها 
همان دستانشان است. به عقيده راس مردم با ديدن 
نسل  كه  برسند  نتيجه  اين  به  است  ممكن  فيلم  اين 
ميمونها در خطر نيست و از اين بابت نگراني وجود 
ندارد. اما ميتاني ادعا مي كند كه زمين پيش از اينكه 

انسان قدم بر آن بگذارد پر از ميمون بوده است. 

سياره  زمين  پيش  سال  تا50ميليون   20 واقع  در 
انواع  بيشتر  زمان  آن  از  و  است  بوده  ميمون ها 
حاضر  حال  در  و  است  رفته  بين  از  ميمون  مختلف 
فقط 5 نوع ميمون باقي مانده است و آنقدر اين تعداد 
محدود است كه هيچ گاه نمي توانند با انسان ها روبه 
رو شوند و داستان واقعي اين است كه انسان ها بر 
تمام زمين غلبه كرده اند و نسل ميمون ها را تقريبا با 

انقراض رو به رو كرده اند. 
آغاز  را  متفاوت  كامال  فيلمي  ساخت  اخيرا  ميتاني 
دنبال  به  زمين  روي  كه  ميموني  بچه  است؛  كرده 

محيط طبيعت خود مي گردد

آخرين پستچي اسب سوار 
دنيا در مجارستان!

تكنولوژي  عصر  در  كه  باشد  سخت  باورش  شايد 
مي كند  كار  پستچي اي  مجارستان  در  سرعت،  و 
جابجا  را  نامه ها  خود  اجداد  سنت  به  هم  هنوز  كه 
مي كند. اين پستچي نه تنها از اينكه با اسب و گاري 
نيست،  ناراضي  مي كند  جابه جا  را  خود  نامه هاي 
بلكه مي گويد آنقدر احساس خوبي دارد كه حاضر 
چهارچرخ  يك  با  را  خود  اسب  و  گاري  نيست 
بي روح عوض كند! البته شرايط محيطي را هم نبايد 
كوليچ»  «استوان  سوي  از  تصميم  اين  اتخاذ  در 
و  باريك  اغلب  جاده هاي  در  شايد  گرفت.  ناديده 
و  گاري  از  استفاده  مجارستان  روستا هاي  گلي 
اسب  با  كه  كوليچ  آقاي  باشد.  راه  بهترين  اسب 
 130 در  «گاتر»  شهر  مردم  نامه هاي  «كتي»  خود 
جابه جا  پايتخت مجارستان را  بوداپست  كيلومتري 
مي كند، آخرين پستچي مجارستان - و شايد جهان- 
است كه از اسب براي نامه رساني استفاده مي كند. 

آقاي پستچي 54 سال سن دارد و 24 سال است كه 
او  مي كند.  كار  پست  اداره  براي  پستچي  عنوان  به 

قبل از اينكه پستچي شود چوپان بوده است. 

در حوزه ماموريت آقاي كوليچ هنوز اينترنت وجود 
ندارد و همين باعث شده است مردم اين منطقه كه 
اكثرا كشاورز هستند، براي انجام كارهاي ديگري از 
جمله خريد برخي مواد مورد نياز خود نيزروي او و 

اسبش كتي حساب كنند. 
كه  مي كند  اعتراف  هم  پستچي  آقاي  خود  اگرچه 
سرد  ماه هاي  در  مخصوصا  اتوموبيل  از  استفاده 
هرحال  به  اما  مي كند،  آسان تر  را  او  كار  سال 
كنار  را  خود  اسب  عنان  ندارد  دوست  مي گويد 
در  بدهد!  ماشين  دست  به  را  خود  عنان  و  بگذارد 
كشور مجارستان كه بيش از 10 هزار پستچي هر 
مشغول  وظيفه  انجام  به  كشور  اين  سطح  در  روز 
با  كه  است  پستچي اي  تنها  كوليچ  استوان  هستند، 
آفتاب  زير  را  پستي  محموله هاي  گاري  و  اسب 
گرم تابستان يا سرماي زمستان به دست منتظران 

مي رساند.
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مردان متاهل در قبال 
سكته سريع تر عمل مي كنند

مردان  مي دهد  نشان  دركانادا  جديد  پژوهشي 
حمله  نگران  بيشتر  مجرد  مردان  به  نسبت  متاهل 
قلبي هستند و سريعتر به معالجه عالئم مي پردازند. 

اما زنان متاهل ظاهرا از اين امر بي بهره هستند. 
نجات  براي  سينه  قفسه  درد  به  سريع  رسيدگي 
است.  حياتي  و  مهم  بسيار  قلبي  سكته  از  بيماران 
چرا كه هر چه ديرتر بيمار خودش را به اورژانس 

برساند، شانس زندگي خودرا كمتر كرده است. 
آنتاريو  در   ICES موسسه  محقق  آتزما»  «كلر 
اعتقاد دارد علت اينكه مردان متاهل كمتر از مردان 
كه  است  اين  مي شوند  قلبي  سكته  دچار  مجرد 
سريعتر  حمله  عالئم  ديدن  هنگام  به  متاهل  مردان 
خود را به اورژانس مي رسانند تا مداوا روي آنها 

انجام شود. 
محققين 4403 بيمار حمله قلبي را در 96 بيمارستان 
مورد  مارس2005  تا   2004 آوريل  از  آنتاريو  در 
 3 بيماران  اين  سن  ميانگين  داده اند.  قرار  بررسي 
/67 سال بوده است و 7 /33 درصد آنها را زنها 

شامل شده اند. 
در اين پژوهش محققان وضعيت تاهل اين بيماران 
و زمان رسيدن بيماران به بيمارستان را بررسي 
كردند كه آيا ظرف 6 ساعت از زمان احساس درد 
يا  كرده اند  مراجعه  اورژانس  به  سينه،  قفسه  در 

خير. 
مطالعات نشان داده است مردان متاهل 35 درصد 
قلبي  حمله  عالئم  شروع  با  مجرد  مردان  از  بيشتر 
ظرف 6 ساعت خودشان را به اورژانس رسانده اند.

متاهل  زنان  رسيدن  زمان  كه  است  حالي  در  اين 

تفاوت چنداني با زنان مجرد يا مطلقه نداشته است. 
بيشتر  زنان  كه  رسيده اند  نتيجه  اين  به  محققان 
و  مي گيرند  عهده  به  را  پرستاري  نقش  مردان  از 
همسرانشان را ترغيب مي كنند تا سريعا به پزشك 

به  نسبت  افراد  تفاوتهاي  از  آگاهي  كنند.  مراجعه 
تا  را  مدار  بيمار  تاخير  تاهل،  وضعيت  و  جنس 

حدود زيادي كاهش دهد. 
اكثر مطالعات نشان داده اند كه ازدواج در سالمت 
مردان بسيار حائز اهميت است. درتحقيقات پيشين 
آمده است كه مردان متاهل نسبت به مردان مجرد، 
مي كنند  زندگي  شادتر  دارند،   طوالني تر  عمري 
همچنين  متاهل  مردان  دارند.  سالم تري  زندگي  و 
خود  از  غير اخالقي  يا  خشونت آميز  كمتررفتار 

نشان مي دهند.

گوناگون
انقالب هاى عربى، براى 

هيچ كس آب نداشت، 
براى تركها نان داشت

 15 رشد  سبب  عرب  جهان  اخير  ناآرامى هاى 
درصد ميزان سفر توريست هاى عرب به تركيه 
و رونق بيش از پيش توريسم اين كشور شده 

است . 

هزاران توريست ثروتمند عرب از منطقه خليج 
سعودى  عربستان  كشور  ويژه  به  و  فارس 
سياسى  هاى  بحران  بروز  دليل  به  امسال 
روانه  امسال  تابستان  عربى  كشورهاى  در 
شرايط  اين  رويترز  گزارش  اند.به  شده  تركيه 
عربى  زنان  ازدحام  در  را  استانبول  بازارهاى 
عربستان  كشور  از  عمدتا  كه  است  داده  قرار 
سعودى براى خريد ساالنه انواع كاالها به ويژه 
انواع جواهرات بازارها به مراكز تجارى تركيه 
آمده اند.طبق آمار ارائه شده از سوى وزارت 
توريسم تركيه تعداد توريست هاى عرب نسبت 
 2010 مه  ماه  تا  ژانويه  از  گذشته  ماه   5 به 
نزديك به 15 درصد افزايش داشته است. طبق 
همين آمارها تعداد توريست هايى كه امسال از 
توريست  و  درصد  اند 87  آمده  تركيه  به  يمن 
هاى عربستان سعودى 79 درصد و توريست 
هاى عراقى 45 درصد نسبت به مدت مشابه در 

سال گذشته افزايش يافته است.
بنا به همين گزارش اركان زنگين مدير يكى از 
فروشگاه ها در استانبول با اظهار رضايت از 
خريد هزاران توريست عرب مى گويد:«اساسا 
عرب ها بهترين مشتريان ما هستند زيرا آن ها 
مى  سرعت  به  و  گيرند  مى  تصميم  آسانى  به 
خرند زيرا قدرت خريد بااليى دارند درحالى كه 
خريداران ترك يا ديگر نقاط به سختى تصميم 

به خريد مى گيرند.»
درهمين حال طيب اردوگان نخست وزير تركيه 
نيز اخيرا اعالم كرده است كه تركيه طى سال 
براى  مقاصد  ترين  مهم  از  يكى  به  اخير  هاى 
سرمايه گذاران عرب مبدل شده و اين امر تركيه 
مبدل به يك قدرت منطقه اى مهم در كل منطقه 
فرهنگ  حال  است.درعين  كرده  خاورميانه 
تجارى  تبليغات  از  ها  زمينه  همه  در  ها  ترك 
نيز  و  غذايى  مواد  انواع  تا  گرفته  تلوزيون  در 

از  تركان عثمانى  دوران  رسوم  و  آداب  برخى 
نظر تاريخى براى توريست هاى عرب جذابيت 

بسيار دارد.
از  فرار  براى  ويژه  به  عرب  هاى  توريست 
گرماى طاقت فرساى بيابان ها در تابستان مى 
توانند از هوا ى خنك اين كشور و نيز از هتل ها 
و استخرهاى مجزا و نيز رستوران هاى بدون 
استفاده  مديترانه  در  طوالنى  سواحل  و  الكل 

كنند.
اما صرف نظر از همه اين موارد بروز ناآرامى 

است  شده  سبب  عربى  كشورهاى  در  ها 
از  عرب  ثروتمند  هاى  توريست  بيشتر  كه 
عنوان  به  را  تركيه  افريقا  شمال  و  خاورميانه 

مقصد جايگزين انتخاب كنند. 
توريست  از  همچنان  تركيه  كشور  بااينحال 
هاى آلمانى ، روسى و بريتانيايى نيز بهره مند 
متقاضى  كشروهاى  جدول  صدر  در  كه  است 
توريسم در تركيه جاى دارند و به دليل ارزانى 
هزينه ها در تمام زمينه ها همچنان روانه اين 

كشور مى شوند 
توريسم صنعتى درآمد ساز و منبع مهم تامين 
كشور  رو  اين  از  است.  تركيه  در  خارجى  ارز 
توسعه  براى  را  اى  گسترده  هاى  تالش  تركيه 
روابط سياسى و تجارى با كشورهاى همسايه 
اما  است  داده  صورت  خاورميانه  در  خود 
ناآرامى هاى جارى در كشورهاى عرب سبب 
جذب ميلياردها دالر سرمايه به اين كشور نيز 
شده است. درحالى كه همين شرايط دركشور 
بسيارى  تعليق  سبب  سوريه  يعنى  آن  همسايه 

از پروژه هاى زير ساختى شده است.
درواقع ادامه نارارامى هاى در مصر و شرايط 
را  ها  توريست  از  بسيارى  تونس  در  جارى 
خود  سفرهاى  برنامه  در  نظر  تجديد  به  وادار 
همواره  نظرها  تجديد  دراين  تركيه  و  كرده 
مقصد برترى محسوب مى شود كه ضمن دارا 
از  عرب  كشورهاى  شرايط  از  بسيارى  بودن 

ثبات و امنيت كافى برخوردار است.
درآمد كل كشور تركيه از صنعت توريسم در 
برآورد  دالر  ميليارد   25 بر  بالغ   2010 سال 
شده و كارشناسان انتظار دارند در سال 2011 
با جذب 30 ميليون توريست تا پايان سال كه 4 
ميليون بيشتر از سال گذشته است، درآمدهاى 

خود را افزايش بيشترى بدهند.

خدانگهدار مك بوك
جديد  اكس  اس  او  ورود  اپل،  سايت  آپديت  از  بعد 
الين و معرفي مك بوك اير به همراه مك ميني نكته 
جديدي در آن جلب توجه مي كرد:  مك بوك از ليست 
محصوالت ناپديد شده بود. دقايقي بعد اپل تاييد كرد 
كه توليد مك بوك ها را متوقف كرده است. بنابراين 
اگر مك بوك اپل با بدنه پالستيكي و پليمري داريد 
آن  از  جديدي  مدل  ديگر  اپل  كه  بدانيد  است  خوب 
اپل  لپ تاپ هاي  پس  اين  از  و  كرد  نخواهد  توليد  را 
فقط شامل سري مك بوك پرو و مك بوك اير خواهد 

بود.   
بتواند  اپل  جديد  اينچي   27 نمايشگر  شايد  البته 
 Cinema Display كند.  كمتر  را  شما  ناراحتي 

و  است  اتصال  براي  تاندربولت  پورت  داراي  جديد 
با رزولوشن 2560 در 1440 پيكسل سرعت اتصالي 
شما  اختيار  در  بي 2 . 0  اس  يو  از  سريع تر  برابر   20

قرار مي دهد.   
خودش  همراه  به  و  است   IPS نوع  از  نمايشگر   اين 
شبكه  پورت  همراه  به   HD كم  وب  و  اسپيكر 
اين  كه  است  جالب  دارد.  فايرواير 800  و  گيگابيتي 
نمايشگر مي تواند مك بوك شما را شارژ هم بكند.   

نكته جالب ديگر اين است كه اين نمايشگر مي تواند 
به صورت زنجيري به نمايشگر ديگر متصل بشود. 
به  آخر  نمايشگر  از  خروجي  كابل  يك  نهايت  در  و 
مك بوك شما وصل مي شود. يعني كابل كشي كمتر 

و اين به خاطر سرعت باالي تاندربولت است. 

 اين نمايشگر با قيمت 999 دالر از امروز وارد بازار 
مي شود.  
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لطفا رمز 
«12345678» را 

فراموش كنيد
عبور،  رمزهاي  مداوم  سرقت هاي  بروز  با 
كاربران  به  امنيتي  كارشناسان  از  بسياري 
سخت تر  عبور  كلمات  از  كه  مي كنند  پيشنهاد 
راستا،  همين  در  كنند.  استفاده  طوالني تر  يا 
ايميلش  كاربران  اينكه  براي  هم  مايكروسافت 
با مشكالت امنيتي مواجه نشوند، پيشنهادهايي 
كرده  اعالم  ابتدا  در  و  داده  ارايه  كاربران  به 
كه هيچگاه از رمز عبور «12345678» استفاده 
انتخاب  را  دشوارتري  عبور  رمزهاي  و  نكنيد 
ايميل  سرويس  كاربران  دليل،  همين  به  كنيد. 
و  معمولي  عبور  رمزهاي  كه  مايكروسافت 
سرويس  اين  از  استفاده  براي  را  ساده يي 
انتخاب كرده اند طي برنامه جديد مايكروسافت 
محبوب  سرويس  اين  ايمني  بردن  باال  براي 
را  خود  عبور  رمزهاي  بايد  ناچار  به  ارتباطي 
استفاده  دارد  قصد  مايكروسافت  دهند.  تغيير 
را   «ilovecats» و   «123456» عبور  رمز  از 
هستند،  نفوذ  و  شناسايي  قابل  راحتي  به  كه 
ممنوع كرده و به اين شكل امكان نفوذ هكرها و 
استفاده از تكنيك آزمون و خطا براي ورود به 
حساب كاربري كاربران سرويس Hotmail را 
گروه  مدير  كراداك،  ديك  گفته  به  دهد.  كاهش 
برنامه هاي سرويس هات ميل مايكروسافت، اين 
از  تا  شد  خواهد  اجرا  زودي  به  جديد  برنامه 
انتخاب رمزهاي عبور بسيار ساده براي ورود 
شود.  جلوگيري  كاربران  شخصي  حساب  به 
رمز  حاضر  حال  در  كاربري  كه  صورتي  در 
آينده يي  در  باشد  كرده  انتخاب  ساده يي  عبور 
آن  تا  شد  خواهد  درخواست  وي  از  نزديك 
قوي  عبور  رمزهاي  دهد.  تغيير  سرعت  به  را 
بزرگ  حروف  از  تركيبي  و  طوالني  رمزهاي 

اين  هستند.  نشانه ها  ديگر  و  اعداد  كوچك،  و 
يا  لغتنامه اي  واژه هاي  اساس  بر  نبايد  رمزها 
باشند.  تولد  تاريخ  قبيل  از  شخصي  اطالعات 
مطالعه روي چگونگي نفوذ هكرها به رمزهاي 
رمزهاي  معموال  كاربران  مي دهد  نشان  عبور 

عبور بسيار ضعيفي را انتخاب مي كنند. زماني 
 Gawker كه هكرها توانستند به شبكه وبالگي
رايج ترين  از  نمونه  دو  كنند،  نفوذ  آمريكا 
 «12345678» و   «123456» عبور  رمزهاي 

اعالم شدند.
كردن  دشوارتر  بر  عالوه  مايكروسافت 
سرويس  در  را  برنامه يي  عبور،  رمز  قوانين 
كاربران  تا  داد  خواهد  قرار  خود  ايميل هاي 
و  هرزنامه  دريافت  آن  از  استفاده  با  بتوانند 
را  خود  دوستان  كاربري  حساب  شدن  هك 
كاربر  برنامه،  اين  اساس  بر  دهند.  گزارش 
با  را  خود  دريافتي  هرزنامه هاي  مي تواند 
شده  هك  من  «دوست  برچسب  از  استفاده 
است» نشانه گذاري كند كه اين نشانه ها سيستم 
خطر  از  و  كرده  هوشيار  را  هات ميل  امنيتي 
كه  فردي  از  سپس  مي كند.  آگاه  هكرها  حمله 
عبور  رمز  تا  شد  خواهد  درخواست  شده  هك 
خود را تغيير داده و مانع از نفوذ هكرها شود.

هشدار  پيام هاي  اين  مي گويد  مايكروسافت 
به  نيز  ياهو  و  گوگل  ايميل  سرويس هاي  در 
اشتراك گذاشته مي شوند تا در صورت دريافت 
هرزنامه از جانب سرويس هاي جي ميل و ياهو 

ميل، كاربران بتوانند آنها را گزارش دهند.

تعمير انواع كامپيوتر ، لپ تاپ و دسكتاپ 
در محل كار و يا منزل - نصب ويندوز - برنامه هاى گرافيكى
 مالتى مديا- شبكه -  نصب آنتى ويروس - اپل و ماكروسافت
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1000روز تا پايان عمر 
ويندوز XP باقي است

با  گذشته  هفته  مايكروسافت 
ويندوز  عمر  پايان  تا  اينكه  تاييد 
مانده  باقي  روز  هزار  فقط   XP
سيستم عامل  كاربران  از  است، 
چه  هر  كه  خواست  مايكروسافت 

سريع تر به ويندوز 7 روي آورند.

 (Stephen Rose) در همين راستا نيز استفن رز 
ويندوز  تجاري  تيم  اطالعات  فناوري  بخش  مدير 
 XP در وبالگ مايكروسافت اعالم كرد كه ويندوز
كارنامه درخشاني داشته است و ميليون ها كاربر 
داشته اند،  را  عامل  سيستم  اين  با  كار  تجربه   PC
 XP اما هزار روز ديگر پشتيباني امنيتي از ويندوز
كرده  اعالم  مايكروسافت  رسيد.  خواهد  پايان  به 
است انتشار وصله هاي نرم افزاري و امنيتي براي 
ويندوز XP را تا 8 آوريل 2014، يعني تقريبا هزار 

روز ديگر ادامه خواهد داد.

رز در وبالگ مايكروسافت گفت: ويندوز XP بعد از 
تاريخ مقرر آسيب پذير خواهد بود و مايكروسافت 
از آن به بعد مسووليتي را براي تامين امنيت اين 
بر  عالوه  داشت.  نخواهد  عهده  بر  عامل  سيستم 
اين بسياري از شركت هاي نرم افزاري قصد ندارند 
و  دهند  ادامه   XP ويندوز  از  خود  پشتيباني  به 
نرم افزارهاي خود را مخصوص سيستم هاي عامل 
كاربران  ترتيب  اين  به  مي كنند.  طراحي  جديدتر 
نظر  از  بلكه  امنيتي،  نظر  از  نه تنها   XP ويندوز 
توليدكنندگان  حمايت  از  هم  نرم افزاري  پشتيباني 
خارج خواهند شد. آمار نشان مي دهد مايكروسافت 
تالش زيادي را براي ترغيب كاربران به استفاده 
از ويندوز 7 و نسخه هاي جديدتر ويندوز به خرج 
داده است، اما XP هنوز عالقه مندان زيادي دارد. 

بنابر اعالم شركت تحقيقاتي

از  كاربران  درصد   Net Applications، 27

ويندوز 7 استفاده مي كنند، اين در حالي است كه 
51 درصد از كامپيوترهاي خانگي جهان مجهز به 

ويندوز XP هستند.
سرعت  اگر   ،Net Applications گفته  به 
ويندوز  كاربران  جمع  به   XP كاربران  پيوستن 
كاربري  پايگاه  برود،  پيش  كنوني  سرعت  با   7
پيشي   XP از  سال 2012  دوم  نيمه  تا   7 ويندوز 
نخواهد گرفت. همچنين به گزارش مركز تحقيقاتي 
فورستر، بسياري از كسب و كارها روي ويندوز 
XP تكيه دارند و به اين راحتي حاضر به تغيير و 
تخمين  فورستر  نمي دهند.  تن  نرم افزاري  تحوالت 
كامپيوترهاي  از  درصد   60 حدود  كه  است  زده 
مجهز  جهان  در  سازمان ها  و  شركت ها  دسكتاپ 
نيست  نخستين باري  اين  هستند.   XP ويندوز  به 
 XP كردن  خارج  رده  از  براي  مايكروسافت  كه 
به  نسخه هاي  از  استفاده  به  كاربران  تشويق  و 
روز تر ويندوز اقدام مي كند. غول نرم افزاري اوايل 
سال ميالدي جاري اعالم كرد اينترنت اكسپلورر 9 
 XP و نسخه هاي بعدي اين مرورگر روي ويندوز

اجرا نخواهد شد.

قدم هاي  تاكنون  پيش  سال  دو  از  مايكروسافت 
 XP ويندوز  عمر  به  دادن  پايان  براي  محكمي را 
سپتامبر  اواسط  شركت  اين  است.  برداشته 
مرورگر  داد  هشدار   XP كاربران  به   2009 سال 
چند   ،6 اكسپلورر  اينترنت  بگذارند.  كنار  را   IE6
 2001 سال  در   XP ويندوز  عرضه  از  پس  ماه 
عرضه شد. مايكروسافت 4 ماه پيش وب سايتي 
مخصوص   iecountdown. com آدرس  به  را 
در   6 اكسپلورر  اينترنت  كاربران  آمار  نمايش 

تدريجي  مرگ  كاربران  تا  كرد  راه اندازي  جهان 
باشند.  شاهد  آماري  صورت  به  را  مرورگر  اين 
هم اكنون حدود 10 درصد از كاربران جهان از اين 
مرورگر قديمي استفاده مي كنند. اين در حالي است 
 IE6 مصرف كنندگان  نيمي از  چيني  كاربران  كه 
رسيدن  سايت  وب  اين  هدف  مي دهند.  تشكيل  را 
درصد جهاني پايگاه كاربري اينترنت اكسپلورر 6 

به زير يك درصد است.

تبليغات مايكروسافت عليه ويندوز XP با برگزاري 
كنفرانس شركاي جهاني اين شركت همزمان شد. 
استيو بالمر مديرعامل مايكروسافت در سخنراني 
غول  شركاي  به  خطاب  كنفرانس  اين  آغازين 
نرم افزاري در سراسر جهان اعالم كرد كه فروش 
رفته  فراتر  نسخه  ميليون  مرز 400  از   7 ويندوز 
است. با اين حال بالمر اعالم كرد فروش ويندوز 7 
حاال حاالها ادامه خواهد داشت و هنوز زود است 
كه اين ويندوز را سيستم عامل موفقي خواند. به 
گفته بالمر، مايكروسافت در حالي از فروش 400 
شركت هاي  كه  مي زند  حرف   7 ويندوز  ميليوني 
نسخه يي  ميليون   20 فروش  اپل)  (يعني  ديگر 
بالمر  مي گيرند.  جشن  را  خود  عامل  سيستم 
موبايل  گوشي هاي  از  پايين  استقبال  به  همچنين 
مجهز به ويندوز فون 7 اشاره و اظهار اميدواري 
كرد اين سيستم عامل موبايلي رفته رفته جاي پاي 
خود را محكم مي كند. ماه گذشته شركت تحقيقاتي 
Nielsen تخمين زد كه تنها يك درصد از كاربران 
 7 فون  ويندوز  گوشي هاي  از  امريكا  در  موبايل 

استفاده مي كنند.

لپ تاپ را 
روى پاى خود 

نگذاريد

بعضى ها عادت دارند وقتى با لپ تاپ كار مى كنند 
جزو  هم  شما  اگر  بگذارند.  خود  پاى  روى  را  آن 
مدتى  از  پس  كه  دانيد  مى  حتما  باشيد  افراد  همين 
و  رسد  مى  شما  پوست  به  كامپيوتر  پايين  حرارت 
دانشمندان  اخيرا  كنيد.  مى  احساس  را  آن  گرماى 
آمريكايى بيمارى اى را معرفى كرده اند كه به دليل 
بيمارى  اين  افتد.  مى  اتفاق  حرارت  انتقال  همين 

«نشانگان پوست كبابى» نام گرفته است.

مدتى  پا  ران  پوست  اينكه  از  پس  بيمارى  اين  در 

تقريبا طوالنى در معرض حرارت قرار مى گيرد خال 
هايى روى آن ظاهر مى شود و ظاهرى غيرطبيعى 
به پوست مى دهد. به عنوان نمونه يكى از بيماران 
كه  بود  اى  پسربچه 12ساله  نشانگان  اين  به  مبتال 
بازى  تاپ  لپ  با  ساعت  چند  روزانه  داشت  عادت 
كامپيوترى انجام دهد. پس از چند ماه پوست ران 
پاى اين پسر شكلى اسفنجى پيدا كرد. عالوه بر آن 
به  او  چپ  ران  در  هم  رنگى  بى  پوستى  هاى  لكه 
وجود آمد. مورد ديگر يك دانشجوى حقوق بود كه 
او هم دچار خال هاى بى رنگ روى پوست ران شد. 
را  تاپى  لپ  ساعت   6 حدود  روز  هر  دانشجو  اين 
روى پاهايش مى گذاشت و با آن كار مى كرد. در 6 
سال گذشته، 10 مورد ابتال به اين بيمارى در مجله 

هاى پزشكى دنيا گزارش شده است.

معرض  در  بدن  پوست  وقتى  معتقدند  دانشمندان 
اين  ايجاد  بر  عالوه  بگيرد  قرار  مزمن  حرارت 
هم  پوستى  هاى  سرطان  بروز  احتمال  نشانگان 
اثر  در  سرطان  ايجاد  تاكنون  البته  دارد.  وجود 
اما  است.  نشده  گزارش  پا  روى  تاپ  لپ  گذاشتن 
مى  نظر  به  منطقى  كامال  اى  حادثه  چنين  بروز 
رسد چون التهاب مزمن ناشى از حرارت مى تواند 

سرطان پوستى ايجاد كند.

دانشگاه  در  پوست  متخصص  سالكى،  دكتر 
به  مبتاليان  پوست  «وقتى  گويد:  مى  ويرجينيا 
بررسى  ميكروسكوپ  زير  كبابى  پوست  نشانگان 
مى شود همان تغييراتى قابل مشاهده است كه در 
اشعه  طوالنى  تابش  از  ناشى  پوستى  هاى  آسيب 
هاى خورشيدى به وجود مى آيد.» «نشانگان پوست 
كبابى» قبل از رواج پيدا كردن استفاده از لپ تاپ هم 
وجود داشت. اين نشانگان در افرادى كه شغل آنها 
ايجاب مى كرد هميشه نزديك به حرارت زياد كار 
كنند، ايجاد مى شد. به عنوان نمونه كارگران نانوايى 
يا شيشه گرى. اما در حال حاضر اين بيمارى در 
از  نادرست  استفاده  دليل  به  و  كرده  تحصيل  قشر 

لپ تاپ رو به افزايش است. 
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گرچه نمي خواهيم شما را بترسانيم اما مردان ممكن 
را  ازدواجشان  كه  شوند  مرتكب  اشتباه هايي  است 
تباه كند. حتي اگر يك مرد معمولي باشيد، احتمال 
دارد بسياري از اين اشتباه ها را مرتب تكرار كنيد....

 حرف ما را قبول نداريد؟ از همسرتان سوال كنيد! 
است  الزم  بگيريد،  دفاعي  موضع  آنكه  از  پيش 
بگوييم مساله انداختن تقصير به گردن كسي نيست. 
اين موارد، اشتباه هاي واضحي نيستند كه هركسي 
پنهان  معموال  اشتباه ها  اين  مي شود.  متوجه اش 
هستند و ممكن است حتي متوجه آن نشويد. تغيير 
متحول  را  همسرتان  است  ممكن  هم  عادت ها  اين 
 كند كه البته كامال به نفع شماست. در صورتي كه 
متوجه اين اشتباه ها نشويد، احساس هاي منفي در 
مشكل هاي  به  است  ممكن  همسرتان  با  شما  رابطه 
زن  رابطه  در  استرس  بينجامد.  رواني  و  جسمي 
اما  مي دهد  رخ  متفاوتي  داليل  به  گرچه  شوهر،  و 
به  است  ممكن  زمان  طول  در  نشود،  برطرف  اگر 
طرف  دو  هر  يا  طرف  يك  افسردگي  يا  اضطراب 

منتهي شود.
چند اشتباه رايج مردان كه در رابطه با همسرانشان 
مرتكب مي شوند، چگونگي شناسايي آنها و از همه 

مهم تر نحوه تصحيح آنها عبارتند از:

1.تنها  ندادن همدلي 
معناي  به  و  رابطه   هر  بخش  مهم ترين  همدلي، 
سهيم  و  ديگر  فردي  احساسات  شناخت  توانايي 
در  زنان  كلي  به طور  احساس  هاست.  اين  در  شدن 
اين زمينه بر مردان برتري دارند. زنان مي خواهند 
آن  براي  و  بفهمند  را  احساساتشان  همسرانشان 
ارزش قائل شوند ولي مردان معموال به جاي گوش 
شيوه  به  بالفاصله  آنها،  حرف هاي  به  ساده  دادن 
است.  اشتباه  كار  اين  مي آورند.  روي  مساله  حل 
براي مثال اگر همسر شما مي گويد احساس مي كند 
مي خواهد  شما  از  درواقع  گرفته مي شود،  ناديده 
درباره  او  با  اينكه  نه  كنيد،  درك  را  احساس هايش 

واقعيت ها حرف بزنيد.

2.  ولخرجي
ماشين  خريدن  مثال  براي  سنگين  خريدهاي  انجام 
بدون مشورت با همسرتان، يك اشتباه بزرگ است. 
درواقع گاهي خانم ها در ميان تمام اشتباه هايي كه 
ممكن است مرتكب شوند اين كار را بدترين كار پس 
اين  زيادي  موارد  در  مردان  و  مي دانند!  خيانت  از 

اشتباه را مرتكب مي شوند. اما چرا اينگونه است؟ 

3.    خود  خواه بودن در روابط زناشويي
مردان در روابط زناشويي فراموش مي كنند يا بدتر 
از اين، اصال نمي دانند كه همسرشان براي رسيدن 
برانگيختگي به چيزهايي بيشتر از آنچه آنها انجام 
مي دهند، نياز دارند. اساس ايجاد برانگيختگي در زن، 

محبت است، به طوري كه احساس كند به او عشق 
ورزيده مي شود و همسرش به او نياز دارد. مردان 
روابط زناشويي را براي ايجاد صميميت و برقراري 
ارتباط عاطفي با همسرشان كافي مي دانند، در حالي 
روابط،  اين  از  پيش  مي خواهند  عكس  بر  زنان  كه 

رابطه عاطفي به وجودآيد.

4. گوش دادن به شيوه نادرست
حالي  در  همسرتان،  حرف هاي  شنيدن  هنگام  اينكه 
سر  مي دهد،  توضيح  دارد  موضوعي  درباره  كه 
باشيد  راه هايي  فكر  به  مدت  تمام  در  و  دهيد  تكان 
تمايل  مردان  است.  اشتباه  كنيد،  حل  را  مشكل  كه 
گزينه هايي  و  تحليل  و  تجزيه  را  موقعيت ها  دارند 
به  روش  اين  به  اگر  كنند.  پيدا  مشكل  حل  براي 
حرف هاي همسرتان گوش دهيد، مطمئن باشيد كه 
جوش مي آورد! خانم ها در اغلب موارد مي خواهند 
مي خواهند  همسرشان  از  و  بيان  را  احساساتشان 
به طور فعال در اين گفت وگو شركت كند، نه با بازي 
كردن نقش قهرمان و حل كردن يكباره مشكل، بلكه 
با نشان دادن عالقه به حرف ها و توجه نشان دادن 
نيست،  منفعالنه  روندي  دادن،  گوش  عواطفش.  به 

بلكه يك روند فعال برقراري ارتباط است.

5. بروز ندادن احساس 
بسياري از مردان فكر مي كنند بايد احساس هايشان 
ضعيفي  آدم  صورت  اين  غير  در  كنند،  پنهان  را 
تصور خواهند شد. اين عقيده اشتباه است. در ميان 
است  ممكن  همسرتان،  با  احساس هايتان  نگذاشتن 
احساس مي كند  زن  شود.  او  شديد  ناراحتي  باعث 
با  مي خواهد  كه  صميمانه اي  و  نزديك  رابطه 
است.  شده  دريغ  او  از  باشد،  داشته  شوهرش 
وقتي مرد در خود فرو مي رود و عواطفش را بيان 
نمي كند، زن حس مي كند مرد او را ترك كرده است. 
گرچه واداشتن مردان به بيان آشكارتر عواطفشان 
مشكل به نظر مي رسد اما داشتن اين توانايي، قدرت 
مرد را نشان مي دهد، نه ضعف او را. معموال مردان 
در روند رشد مي آموزند مثال هنگام ترسيدن نبايد 
اما  شوند،  خبردار  موضوع  اين  از  ديگران  بگذارند 
بيان عواطف در چنين مواردي خودش نوعي خطر 

كردن و نشانه شجاعت است.

6. قرار دادن خود در موضع قدرت
و  اختيارات  همه  كه  نيست  آن  معناي  به  مردبودن 
باشد.  شما  دست  در  مطلق  بصورت  جزييات  همه 
بسياري از مردان اين موضوع را درك نمي كنند. در 
زندگي مشترك بايد اختيار تصميم?گيري در مورد 
مسايل مختلف بين همسران براساس توانمندي?ها 

و مسووليت?ها و توافق?هايشان باشد.

WebMD :منبع

سريعترين روش روانكاوى از طريق هيپنوتراپى

روانكاو و هيپنوتراپيست
هيپنوتيزم درمانى
توسط خانم دكتر روحى شاهين

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

 وزارت بهدارى انگلستان
قاضى دادگاههاى فرجامى در بيمارستانهاى اعصاب لندن

عضو جامعه روانكاوى انگلستان استاد تعليم هيپنوتيزم درمانى و دادن 
مدرك تائيد شده از كنسول هيپنوتراپى لندن
برگزار كننده سمينارهاى تجربى و روانكاوى
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درمان همه مشكالت:
رفع وحشت و اضطراب از پرواز

حل مشكالت خانوادگى
اضطراب - افسردگى

ترك عادتهاى ناخواسته
ترس ها - نگرانى ها

كسب اعتماد بنفس و رفع خجالت
ترك سيگار در يك ساعت

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

روانشناسى
ترجمه: دكتر زهرا عباسپور/6 اشتباه مردان در زندگي مشترك

خانم ها، آقايان، 
مشترك تر زندگي كنيد!

آيا به اينترنت 
اعتياد داريد؟

دسته بندي  براي  چيني  محققان 
هشت  تستي  اينترنتي  كاربران 
با  كه  كرده اند  طراحي  را  سواله 
مي توانند  آن  پاسخهاي  بررسي 
دسته  در  كاربر  آيا  كنند  تعيين 
دارد  قرار  اينترنت  به  معتادان 
به  پاسخ  كه  صورتي  در  نه.  يا 
سواالت يك تا پنج و يكي از سه 
سوال باقي مانده بله باشد، كاربر 
معرفي  اينترنت  به  معتاد  يك 

خواهد شد: 

(فعاليتهاي  هستيد  اينترنت  مجذوب  آيا   -  1
آنالين پيشين خود را به خاطر داريد؟) 

استفاده  زمان  مدت  به  كه  درصورتي   -  2
از اينترنت بيفزاييد، احساس رضايت به شما 

دست خواهد داد؟ 

3 - آيا تا به حال در كنترل استفاده، كاهش 
مدت زمان استفاده يا متوقف كردن استفاده 

از اينترنت دچار مشكل شده ايد؟ 

از  استفاده  داريد  تالش  كه  زماني  آيا   -  4
كنيد  متوقف  يا  داده  كاهش  را  اينترنت 
يا  بودن  افسرده  بودن،  عصبي  احساس 

حساس بودن به شما دست مي دهد؟ 

شما  بودن  آنالين  زمان  مدت  آيا   -  5
ابتدا  از  كه  است  زماني  مدت  از  طوالني تر 

قصد داشتيد در اينترنت سپري كنيد؟ 

6 - آيا تا به حال به خاطر اينترنت با خطر 
فرصت  شغل،  رابطه،  يك  دادن  دست  از 
تحصيلي يا فرصت حرفه اي مواجه شده ايد؟ 

وابستگي  كردن  مخفي  براي  حال  به  تا   - 7
خود به اينترنت به اعضاي خانواده يا پزشك 

خود دروغ گفته ايد؟ 

از  گريزي  راه  عنوان  به  اينترنت  از  آيا   - 8
نا  احساس  اضطراب،  حالتهاي  مشكالت، 
اميدي يا گناهكار بودن يا فرار از افسردگي 

استفاده مي كنيد؟
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گوگل مركز علمي 
تحقيقاتي اينترنت راه  

مي اندازد
اين  كرد  اعالم  گوگل  اجرايي  مدير  اشميت،  اريك 
شركت براي ايجاد پايگاهي براي بررسي و مطالعه 

علوم،  جوامع،  روي  آن  تاثير  و  تكامل  سير  روي 
آلمان  دانشگاه  قديمي ترين  در  اقتصاد  و  سياست 
اينترنت»  تحقيقاتي «جست وجوي  و  علمي  موسسه 
گزارش،  اين  اساس  بر  كرد.  خواهد  راه اندازي 
مركز علمي تحقيقاتي گوگل از ماه اكتبر 2012 و با 
همكاري سه دانشگاه ديگر آلماني راه اندازي خواهد 
موسسه  اين  در  گوگل  حضور  افزود:  اشميت  شد. 
ظهور  دوران  در  بدانيم  كه  شد  خواهد  سبب  علمي 
مي تواند  علمي  انجمن  اين  و  مي بريم  بسر  اينترنت 
در توضيح تغييراتي كه با توسعه اين فناوري قابل 
توجه در ارتباط است بسيار تاثيرگذار باشد. گوگل 
طي سه سال اول ساالنه 41/6 ميليون دالر سرمايه 
كرد  خواهد  مركز  اين  مطالعات  پيشرفت  صرف  را 
و پس از آن به دنبال پشتيبانان مالي ديگر خواهد 
بود. به گفته اشميت، اين مركز قرار است به صورت 
كامل مستقل از گوگل باشد و اين از اهميت بسيار 
مركز  برلين،  هنر  دانشگاه  است.  برخوردار  بااليي 
هانس  موسسه  و  برلين  اجتماعي  علوم  مطالعات 
برودو هامبورگ نيز در اين پروژه مشاركت دارند. 
هامبولد،  دانشگاه  رييس  هندريك،  يان  گفته  به 
تاثيرات  كه  است  بزرگ  دستاوردي  اينترنت 
برپا  است.  داشته  جهان  روي  را  تصوري  غيرقابل 
اشتراك  و  اينترنت  براي  مطالعاتي  مركز  كردن 
قانوني،  مطالعات  زمينه ساز  مي تواند  جامعه  با  آن 

سياسي، جامعه شناسي، فرهنگي و روانشناسانه با 
دورنمايي از تاثير مستقالنه اينترنت شود.

AntiSec ايميل 90 هزار 
نظامي امريكا را هك كرد

هكرهاي عضو گروه AntiSec به معناي ضدامنيت 
به   LulzSec و   Anonymous گروه  اتحاد  از  كه 
وجود آمده، كلمات عبور بيش از 90 هزار حساب 
كاربري ايميل متعلق به نظاميان امريكا را هك كرد. 
اين گروه هكري فايل حاوي آدرس و كلمات رمز اين 
ايميل ها را در اينترنت منتشر كرده اند كه بخش اعظم 
امنيت  و  دفاعي  برجسته  مشاوران  به  متعلق  آنها 
پنتاگون  امريكا،  دولت  براي  كه  امريكاست  داخلي 
هاميلتون  آلن  بوز  مانند  مهم  شركت هاي  برخي  و 
كار مي كنند. اين گروه با صدور اطالعيه يي در اين 
گنجينه هاي  به  ورود  كليد  به  كه  شده  مدعي  زمينه 
ديگري كه در جزاير نهادهاي دولتي، مقاطعه كاران 
دسترسي  هم  شده  دفن  مختلف  شركت هاي  و 
يافته اند و انتشار اين اطالعات هك شده بطور قطع 
از  كرد.  خواهد  گرفتار  را  امريكا  دولت  مدتي  براي 
مجموع اين 90 هزار ايميل بيش از 53 هزار مورد 
روي دامنه هاي منتهي به .mil»»كه مختص نهادهاي 
نظامي است ميزباني مي شدند. ارتش و دولت امريكا 
هنوز در اين زمينه واكنشي از خود نشان نداده اند.

تصويربرداري از كهكشان راه شيري 
با دوربين يك ميليارد پيكسلي

دوربين  بزرگ ترين  اين  پيكسل،  ميليارد  يك 
فضايي  ماموريت هاي  براي  كه  است  ديجيتالي 
«گايا»،  ديگر  سال   5 از  پس  است.  شده  ساخته 
فضاپيماهاي  در  پيكسلي»  ميليارد  يك  يا«پيكان 
تا  مي شود  اروپااستفاده  فضانوردي  سازمان 
حالي  در  كند.  ترسيم  را  ستاره  ميلياردها  نقشه 
كه اين دوربين روي كهكشان راه شيري متمركز 
نيز  را  كهكشان ها  ديگر  مي تواند  گايا  است، 
كه  سياره هايي  و  كهكشان ها  بويژه  كند  رديابي 

از زمين قابل مشاهده هستند.
است  شده  ساخته   (CCD) از 160  دوربين  اين 
هستند.  تصويري  حسگرهاي  پيشرفته  گونه  كه 
انگليس   Technologies e2v مركز  در  گايا 
 CCD ساخته و طراحي شده است و محيط هر
چند ضلعي از يك كارت اعتباري كوچك تر است 
و ضخامت آن نيز از موي انسان باريك تر. طي 
ماه مه  تكنسين ها در Astrium France با دقت 
فراوان CCD را به هم متصل كردند تا 7 رديف 
موزاييك هاي مسطح به وجود آمد. در حالي كه 

برعهده  را  ستاره  رديابي  وظيفه  حسگر   102
دارند، 4 حسگر باقيمانده كيفيت تصويرو زاويه 
كنترل  را  گايا  فضاپيماي  دوقلوي  تلسكوپ 
تصاوير  گرفتن  براي  تلسكوپ  اين  از  مي كنند. 

سه بعدي از ستارگان استفاده مي شود.
ساختار  ديگر،  فضاپيماهاي  از  بسياري  همراه 
كاربيد  شبيه  سراميك هايي  از  پيكان  پشتيباني 

سيليكون تهيه شده است.
نه تنها اين ماده سبك است بلكه در برابر تغيير 
شكل ناشي از تغييرات دما نيز مقاوم است. اين 
هنگام  زيرا  دارد  فراواني  اهميت  خصوصيت 
سانتيگراد  درجه   110 دماي  در  پيكان  استفاده 
نگهداري مي شود. وزن تركيبي پيكان و ساختار 

آن فقط 20 كيلوگرم است.
شود،  پرتاب  آماده   2013 در  گايا  كه  هنگامي 
 Earth-Sun L2 Lagrange نقطه  در  فضاپيما 
خورشيد  مبدا  از  را  فاصله  اگر  مي ماند.  باقي 
ميليون   5/1 حدود  در  مكان  اين  بگيريم  درنظر 
سپس  دارد.  قرار  زمين  سياره  پشت  كيلومتر 
تلسكوپ  از  استفاده  تابا  مي چرخد  فضاپيما 
و  رديابي  همراه  كند.  جست وجو  را  فضا  خود 
مكان يابي ستاره اين پيكان مي تواند رنگ، تركيب 

و تراكم آنها را نيز ثبت كند.

فناورى
Brabus 800E
شاهكار ديگر 
كارخانه بنز

برابوس در ساختن خودروهاي سريع متخصص 
سريع،  بسيار  خودروهايي  حقيقت  در  است. 

و  خوردو  سريع ترين  توليد  ركورد  بطوري كه 
است  داده  اختصاص  خود  به  جهان  در  را  كوپ 
سريع ترين  ركوردتوليد  به  دستيابي  بنابراين 
توجه  با  نيست.  انتظار  از  دور  چندان  كاربيولت 
استفاده  برابوس  در  كه  خودروهايي  مبناي  به 
به  سريع ترين  زمينه  در  تالش ها  مي شود، 
هر  است.  گرفته  تعلق  مرسدس  دوخودروي 
يا   ,  V12 موتوربرابوس با  مرسدس  دوخودرو 

همان 12 سيلندر ساخته شده اند.

خودروي  در   800E V12 كاربيولت  برابوس 
جديد كالسE مرسدس وارد بازار مي شود. تنها 
تغيير بزرگ آن اهداي قلبي جديد به اين موتور 
همينطور  و   (V12 600 اس مرسدس  (يك  است 
است.  كرده  تغيير  كمي  نصب  از  پيش  آن  ظاهر 
 V نتيجه حاصل يك موتور 3/6 ليتري، بي توربو
12است كه 788 قدرت دارد و دور موتور 550 

در دقيقه.

در عملكرد برابوس 800V12نيز تغييرات كوچكي 
مرسدس  سنگين  وزن  وجود  با  شده.  اعمال 
سكون  نقطه  از  مي تواند  خودرو  اين   Eكالس
در 7/3 ثانيه به سرعت 100 كيلومتر در ساعت 
دارد  فراواني  سرعت  خودرو  سوپر  اين  برسد. 

باقي  سرعت  ميزان  همين  در   800 برابوس  اما 
كيلومتر  سرعت 200  به  ثانيه  در 10  و  نمي ماند 
در  كيلومتر  به 300  ثانيه  در 9/23  و  ساعت  در 
ساعت مي رسد. بسته به شرايط و نوع رانندگي 
برابوس 800 مي تواند به سرعت 370 كيلومتردر 
اين  در  شده  استفاده  موتور  برسد.  ساعت 
است  موتوري  قدرتمند ترين  نوعي  به  خودرو 
آن  ظرفيت  و  است  شده  تهيه  برابوس  در  كه 
به  و  رفته  فراتر  اس 600  مرسدس  ليتر   5/5 از 
خودرو  دوباره  مهندسي  است.  رسيده  ليتر   3/6
سيستم  دوباره  طراحي  دارد.  مختلفي  وجوه 

ميزان  تعيين  سوخت،  دريافت  سيستم  سوخت، 
جديد  سيستم  و  استيل  اگزوز  سيستم  سرعت، 
مديريت موتورهاي الكتريك. تمام اجزاي اضافي 
فيبر  از  و  كرده  گذر  باد  تونل  از  آيروديناميكي 
كربن ساخته شده اند. بخش جلويي خودرو براي 
كاهش فشار از محور چرخ جلويي طراحي شده 
و هواي خنك را به رادياتورها و پدال هاي جلويي 
بخش هاي  در  هوا  خروجي هاي  تمام  مي رساند. 
پهلويي خودرو هواي گرم رادر سريع ترين زمان 
جهت  ثبات  براي  مي فرستند.  بيرون  به  ممكن 
خودرو در سرعت هاي باال برابوس بدنه خودرو 
گلگيرهاي  است.  كرده  عريض تر  را   Eكالس
نصب  مي شوند  سبب  خودرو  اسپرت  جلويي 
 ZR 265/30 5 با تايرهاي اندازهJx19 چرخ هاي
حرفه يي  مهندسي  اين  شود.  انجام  راحت تر   19
در هر جزيي از خودرو به كارگرفته شده است. 
براساس  و  مشتري  دلخواه  به  خودرو  اجزاي 
محور چرخ عقبي برابوس كاربوليت V12 ساخته 
شده اند. هنگامي كه موتور خودرو درجاي خود 
قرار بگيرد و بتواند به سرعت 370 كيلومتر در 
بهاي  به  لوكس  مرسدس  اين  يابد،  دست  ساعت 
به  امريكا  دالر  هزار   682 يا  يورو  هزار   478

فروش خواهد رسيد.

آمازون تبلتي براي جنگ 
با آي پد ساخت

را  خود  افزاري  سخت  شهرت  كه  آمازون  شركت 
مديون كتابخوان الكترونيكي كيندل است، اين بار با 
هدف به چالش كشيدن اپل، اولين تبلت خود را كه 
مبتني سيستم اندروييد گوگل بوده و يك نمايشگر 

9 اينچي دارد، عرضه خواهد كرد.
آمازون اعالم كرده تا قبل از اكتبر اين تبلت «ضد 
آي پد» را عرضه خواهد كرد. جف بزوز، بنيانگذار و 
رييس آمازون در ماه هاي گذشته بارها تاكيد كرده 

بود كه مي خواهد ميدان رقابتي مهمي را با شركت 
استيو جابز آغاز كند.

 IDC تحقيقاتي  موسسه  ارزيابي هاي  اين،  از  پيش 
 40 از  بيش   2011 سال  پايان  تا  كه  مي داد  نشان 
در  رقم  اين  كه  شد  خواهد  فروخته  تبلت  ميليون 
 2015 سال  در  و  ميليون   70 رقم  به   2012 سال 
اين  رسيد.  خواهد  دستگاه  ميليون   150 حدود  به 
وارد  جديدي  رقباي  كه  مي كنند  تاييد  پيش بيني ها 
دقيقي  جزييات  شد.هنوز  خواهند  تبلت ها  بازار 
منابع  اما  نيست،  اختيار  در  آمازون  تبلت  درباره 
آي پد  ضد  اين  كرده اند  اعالم  شركت  اين  داخلي 
سيستم  برپايه  و  داشت  نخواهد  يكپارچه  دوربين 

عامل اندروييد گوگل عمل خواهد كرد.
راه  از  انرژي  در  صرفه جويي  بعدي  مرحله 

رسيد
پااليش انرژي هاي 

مغناطيسي
همانطور كه نشسته ايد و اين مطلب را مي خوانيد 
الكترومغناطيسي  ي  انرژي هـــا  محاصره  در 
قرار داريد كه از منابعي مانند راديو و تلويزيون، 
ارتباطي  سيستم هاي  و  همراه  تلفن هاي  شبكه 
انستيتو  محققان  مي شوند.  ساطع  ماهواره يي 
كرده اند  اختراع  دستگاهي  جورجيا  فناوري 
كه مي تواند تمام اين انرژي ها را پااليش كرده 
مانند  الكترونيكي  كوچك  دستگاه هاي  در  تا 
و  فراورها  ميكرو  بيسيم،  حسگرهاي  شبكه 
مانوس  شود.  استفاده  ارتباطي  تراشه هاي 
و  تك  جورجيا  دانشگاه  پروفسور  تنتزريس 
براي  جوهرافشان  پرينت  فناوري  از  تيمش 
پااليش  قابليت هاي  و  آنتن ها  حسگرها،  تركيب 
پذير  انعطاف  پليمرهاي  يا  كاغذ  روي  انرژي 

فناوري  تيم  حاضر  حال  در  كردند.  استفاده 
اف ام  موج  فركانس هاي  از  مي تواند  پااليش 
راديوبه رادار (محدوده 100 مگاهرتز،15 گيگا 
هرتز و باالتر) استفاه كند. اين دستگاه ها انرژي 
DC ACبه  فرم  از  را  آن  و  كرده  دريافت  را 

تبديل كرده و سپس آن را در باتري ها ذخيره 
مي كنند. تنتزريس در اين باره مي گويد: مقدار 
اطراف  در  مغناطيس  الكترو  انرژي  زيادي 
استفاده  آن  از  نمي تواند  كس  هيچ  اما  مااست 
استفاده  پهن  باند  با  آنتن هايي  از  ما  كند. 
مي كنيم كه به ما كمك مي كند تا از سيگنال هاي 
مختلف در فركانس هاي مختلف استفاده كرده 
توانسته  تيم  اين  تاكنون  كنند.  توليد  انرژي  و 
صدها ميلي وات را با استفاده از هماهنگ سازي 
انرژي از باندهاي تلويزيوني فراهم كند. انتظار 
يك  بتوانند  چندباندي  سيستم هاي  كه  مي رود 
ميلي وات يا بيشتر توليد كنند كه براي كاركردن 
انواع  مانند  كوچك  الكترونيك  دستگاه  يك 

حسگرها و ميكروفراورها كافي است.
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 افقي:
١-مقابل شمال – از اصحاب پيغمبر 
ــالم  ــالم و پنجمين مردي كه اس اس

آورد
ــوب دندان  ــان، پوچ – چ ٢- بي بني

پاك كني – پايتخت فرهنگي ايران
ــان قلبي –  ــع جامعه – ايم ٣- جم

گواه
ــز – رمق – درمان و چاره –  ٤- گري

ساختمان و سازنده اش
٥- شماره رمز – كشش و ربايش – 

بادام ته حلق
ــدگار – از  ــاني – آفري ٦- كمك رس
ــد تعالي به معني زنده  صفات خداون

جاويد
٧- جمله دستوري – نام دخترانه – 

همان بس است
ــي – ظرف  ــكار – ورزش آب ٨- آش

غذاخوري
ــداد – رنگ كبود – از  ٩- طليعه اع

نخستين شهيدان اسالم
١٠- چوب خوشبو – آماده و فراهم 

– گوسفند فربه
١١- با نقش آيد – كاردان و ماهر – 

شماي خودماني
ــانه فعل استمراري – شهري  ١٢- نش
ــر غايب – ته،  ــتان يزد – ضمي در اس

پايان
 – ــوارا  گ آب   – ــر  مختص  -١٣

دانش آموز
١٤- غارت – نهال نازك – الزم

١٥- اغراق كردن و به موضوعي بيش 
ــردن – نظارت بر  ــه ك ــدازه توج از ان
حسن اجراي سياست هاي كلي نظام 

از اختيارات ايشان است
 عمودي:

ــل ايراني –  ــي از غذاهاي اصي ١-يك
بي نظير

ــد –  ــگ – ارادتمن ٢- جن
پاسخ داده شده

٣- بسيار بخشنده – پارچه 
روپوشي – غذاي مجردي

٤- هراس – زيبا – صداي 
مرغابي – بت معروف

ــخن  ــيده س ٥- لج – پوش
گفتن – مكان

ــداي درد – گلبانگ  ٦- ص
ــتان  ــهري در اس نماز – ش

فارس
ــق – ضد  ــه تصدي ٧- كلم
ــودي و رهايي  خوب – بهب

از مرض – ضد كوتاه
٨- پيشامد – خو، سرشت 

– معالجه

ــوار، حقير – نوعي مار بزرگ –  ٩- خ
پرز – يكي از القاب اروپايي

١٠- در حال ناليدن – در صبحانه ميل 
كنيد – از خانم ها هرگز مپرسيد!

ــا – جانوران  ــاك پ ١١- صرع – پوش
بياباني

ــتن – شكاف  ١٢- برگه – امر از زيس
باريك – مادر باران

١٣- گاري – متانت – باخبر
١٤- گروگذارنده – تأثيرپذير، زودرنج 

– ويران كردن
١٥- كوفته اي كه در ميان آن تخم مرغ 
ــند – بهره مند و  ــته باش پخته گذاش

كامياب

 افقي:
١- ستاره – اثري از آمبروزس بيرس

ــراي مرتب تمرين هاي  ٢- جاري – اج
بدني براي تكميل قواي جسمي و روحي 
– يكي از مراكز مهم توليد گل محمدي، 

گالب و عرقيات گياهي در كشور است
ــد –  ــه و بويراحم ــز كهگيلوي ٣- مرك
ــه قطب منفي – مركز  الكترود متصل ب

فرماندهي
٤- گود – پسوند دال بر زمان – گرمابه 

– بوم
ــتان  ــهري در اس ــان كجي – ش ٥- ده

اصفهان – واحد مايعات
٦- جايزه – رقيق – مخفف گاه

ــب –  ــوزون و متناس ــوت م ٧- ص
نويسنده – نويسنده كالغ

٨- سگ فضانورد – رسوب – ترنج
ــيريني  ــه – نوعي ش ــاه كهن ٩- چ

معروف ايراني – تابناك
ــي زيزفون – غرور – تخت  ١٠- نوع

سلطنت
ــاه – آدم  ــار – كوت ــيوه رفت ١١- ش

نشده!
ــي  ــتمدار انقالب ــام – سياس ١٢- ف
ــت – نمايش تلويزيوني –  كمونيس

سيد، سرور
ــه – ماچ – فيلم تهمينه  ١٣- گيش

ميالني
ــور  ــك – كش ــاي فل ١٤- گردش ه

آفريقا – پندار
ــر  معاص ــنده  نويس و  ــد  منتق  -١٥
ــمنان  ــي كه از آثارش «دش انگليس
ــرد –  ــام ب ــوان ن ــاق» را مي ت ميث

دردمندي
 عمودي:

از  ــادا –  كان ــوص  مخص ــوزن  ١-گ
غذاهاي اصلي مردم لهستان

٢- ذلت، پستي – چنگ – بيابان
ــوردن – همدم – ناخوش،  ٣- دريغ خ

بيمار
٤- نوعي خودروي فرانسوي – از نان هاي 

سنتي ما – داخل - خطاب بي ادب
ــا – نقش  ــام – آئين ه ــل و تم ٥- كام

هنري
ــير – گياه  ــالف شمش ــايعه – غ ٦- ش

پيچك
ــتن براي خدا – شهر  ــريك دانس ٧- ش

ايتاليا – گردش – ورزش ذهني
ــر مفعولي – حركت  ــربار – ضمي ٨- س

آونگي داشتن و تاب خوردن
ــي – از غزوه هاي پيامبر  ٩- عدد ترتيب
ــي – از بت هاي  ــدد ورزش ــالم – ع اس

جاهليت
١٠- كنگره دوزي – هيجان، 

بلوا – شكوه گوي جدايي ها
١١- پسوند نسبت – عامل 
نماي  ــت  انگش ــاري –  بيم

خلق
ــي  نوع  – ــا  بدنم ــه  لك  -١٢
خط كش – جمع امين – سرير
١٣- بخت آزمايي – جانوري 

درنده – جمع شيء
ــك – پارچه  ١٤- جمع ناس

گياهي – شانس
ــن  مهمتري  – گاري   -١٥
ــال  ــابقات تنيس در س مس
ــي،  ــدي جهان ــر رده بن ازنظ
جايزه نقدي و توجه عمومي
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موتورهاي جست وجو 
تفكرمان را تغيير مي دهند

الزم  ديگر  جست وجو،  موتورهاي  لطف  به 
بسپاريم.  ذهن  به  را  حقايق  بيشتر  نيست 
در  را  واژه هايي  كليد  كه  است  كافي  تنها 
موتور جست وجو تايپ كنيم تا به محتوايي 
در  كنيم.  پيدا  دسترسي  داريم  نياز  كه 
حافظه  به  جست وجو  موتورهاي  اين  واقع 
اينكه  جالب  و  شده اند  تبديل  ما  جانبي 
امر  همين  مي دهد  نشان  اخير  مطالعات 
تفكرمان  نحوه  و  مغز  كاركردهاي  كه  شده  باعث 
كه  شده اند  متوجه  همچنين  محققان  كند.  تغيير 
در  تغيير  باعث  اينترنت  به  دسترسي  افزايش 
ذخيره  خود  ذهن  در  كه  مي شود  اطالعاتي  ميزان 
مي كنيم. به گفته محققان دانشگاه كلمبيا، واشنگتن 
موتورهاي  بودن  آماده  به  توجه  با  هاروارد،  و 
همه  روي   Bing و  گوگل  جمله  از  جست وجوگر 
كامپيوترهاي شخصي و تلفن هاي همراه، كاربران 
اين روزها نياز كمتري براي حفظ كردن اطالعات 
تالش  كمتر  و  دارند  حافظه  در  خود  نياز  مورد 
مي كنند جزييات اطالعات را به خاطر بياورند. اين 
محققان نتيجه بررسي هاي خود را در گزارشي با 
عنوان «تاثير گوگل بر حافظه: پيامدهاي شناختي 
نشريه  در  انگشت»  نوك  در  اطالعات  نگهداري 
گفته  به  كرده اند.  منتشر   Science بين المللي 
كه  نگرانند  مردم  كلمبيا،  دانشگاه  محققان  از  يكي 

مهارت هاي  بر  فناوري  و  كامپيوتر  با  آنها  ارتباط 
در  را  همه چيز  آنها  بگذارد.  تاثير  آنها  شناختي 
مي كنند،  مشاهده  آنالين  صورت  به  واقعي  دنياي 
اما همه موارد مشاهده شده را به ياد نمي آورند. 
اين  در  كه  كساني  درصد   32 موجود،  آمار  طبق 
كه  داشتند  اظهار  بودند  كرده  شركت  بررسي 
حافظه،  در  اطالعات  ذخيره  جاي  به  دارند  تمايل 
آنها را روي دستگاه هاي الكترونيكي ذخيره كنند. 
اين گروه تحقيقاتي چهار آزمايش مختلف در اين 
مي كند  ثابت  آزمايش ها  اين  داده اند.  انجام  زمينه 
توانسته  آنالين  محيط  در  قبال  كاربران  اگر  كه 
كردن  حفظ  بيابند،  سادگي  به  را  اطالعاتي  باشند 
و به خاطر سپردن آنها برايشان ساده تر است و 
اگر قبال در محيط آنالين درباره موضوعي تحقيق 
نكرده باشند يا دركي از موضوعي نداشته باشند 
خواهد  دشوار  بسيار  برايشان  اطالعات  آن  حفظ 
مرجعي  بتوانند  اگر  امروزي  مردم  همچنين  بود. 
براي اطالعات مورد نظرشان در اينترنت پيدا كنند، 
زحمت حفظ كردن آنها را به خودشان نمي دهند و 
اين نوع اطالعات را به سرعت از حافظه شان پاك 
مي كنند. در مقابل اگر به دست آوردن اطالعاتي با 
مردم  باشد  دشوار  جست وجو  موتور  از  استفاده 
نشان  خود  از  آنها  كردن  حفظ  به  بيشتري  تمايل 
به  امروزي  مردم  گفت  مي توان  واقع  در  مي دهند. 
دانش  منابع  كه  مي كنند  سعي  دانش اندوزي  جاي 
را به خاطر بسپارند. يعني به ياد داشته باشند كه 
منبعي  چه  و  كجا  از  را  نيازشان  مورد  اطالعات 

مي توانند پيدا كنند.   منبع: تلگراف

سيستم كاهش تصادفات، 
ناجي راننده ها

هر روز بيشتر و بيشتر درباره سيستم جهت يابي 
اينترنت  به  كه  ارتباطي  سيستم هاي  و  خودرو 
استفاده  كه  حالي  در  مي شنويم.  مي شوند  وصل 
نوعي  به  خودروها  تمام  در  سيستم ها  اين  از 
آنها  كاربرد  احتمال  مي شود،  تبديل  استاندارد 
ارتباط  يكديگر  با  تا  مي دهد  اجازه  خودروها  به 
بولونيا  دانشگاه  خطوط  آن  همراه  كنند.  برقرار 
به  كه  است  كرده  طراحي  را  سيستمي  ايتاليا  در 
يك  در  حركت  درحال  خودروهاي  آن  وسيله 
به  تصادف  بروز  صورت  در  مي توانند  بزرگراه 
كامپيوتري  شبيه سازي  در  دهند.  اطالع  يكديگر 
ميزان  تا  شد  سبب  سيستم  اين  از  استفاده 
درصد   40 حدود  در  تصادف  امتداد  و  ترافيك 
شروع  خودروهايي  با  فرآيند  اين  يابد.  كاهش 
در  داشتند.  دخالت  اصلي  درتصادف  كه  مي شود 

را  حركتي  هرگونه  سرعتي  حسگر  خودروها  اين 
رديابي  باشد  داشته  تطابق  تصادف  وضع  با  كه 
خودرو  در  موجود  هشدار  سيستم  سپس  مي كند. 
روي عالمت زنگ خطربراي هشدار به خودروهاي 
پشت سر تكيه مي كند. ديگر رانندگان از تصادفي 
باخبر  اتفاق  افتاده  رويشان  پيش  مسير  در  كه 
از  تا  مي كنند  متوقف  را  خودرويشان  و  مي شوند 
هر  اگر  كنند.  جلوگيري  تصادف  شدن  دامنه دار 
آن  مي كند،  دريافت  را  سيگنال  اين  كه  خودرويي 
را به ديگران بفرستد خيلي زود پهناي باند كامل 
مي شودو در نتيجه سيستم ارتباطي خود به خود 
فاصله 300  در  كه  خودروهايي  مي شود.  متوقف 
تا 1000 متري محل تصادف هستند سيگنال خطر 
را دريافت مي كنند. در هر حال در واقعيت سيگنال 
كاميوني  وجود  با  است  ممكن  خودرو  متداوم 
فرستنده  است  ممكن  چون  شود  متوقف  راه  در 
سيگنال  فرستادن  صورت  اين  در  باشد.  ضعيف 
وبايد  نيست  انتخاب  بهترين  خودرو  دورترين  به 
خودروهاي نزديك تر از حادثه مطلع شوند. براي 
سيگنال  فرستادن  براي  خودرو  بهترين  اينكه 
اين  داراي  خودروهاي  شود،  انتخاب  هشدار 
سيستم بايد بطور مداوم در تماس بايكديگر باشند 
و  كنند  ارزيابي  را  يكديگر  فرستنده  قابليت هاي  و 
همراه آن سرعت و مسير سفر خود را كنترل كنند. 
به محض اينكه يكي از خودروها درگير تصادفي 
شد، خيلي زود مشخص مي شود كدام خودرو در 

همان مسير و در دنباله آن حركت مي كند.
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دروغ  نمي توانست  كسي  اگر  بود  چگونه  جهان 
بگويد؛ حتي يك دروغ مصلحتي و بي خطر؟

از در و ديوار جهان 
دروغ مي ريزد

است.  ناباورانه  و  عجيب  فيلمي  دروغ»،  «اختراع 
فيلم در فضايي خاص و در شهري دنبال مي شود 
كه در آن انسان ها دروغ گفتن بلد نيستند و در هر 

از  يكي  عنوان  به  را  آن  و  مي گويند  راست  حالتي 
امور روزمره پذيرفته اند، درحالي كه گاهي كساني 
اين  از  هم  خيلي  مي گيرند،  قرار  خطاب  مورد  كه 

واكنش هاي صادقانه خشنود نمي شوند...
نويسنده و كارگردان فيلم «ريكي گرويس» و نقش 

اصلي را (مارك بيليسون) بازي مي كند؛ نقش يك 
نويسنده ضعيف كه هيچ كس از داستان هايش لذت 
نيست،  دوست داشتني اي  آدم  كل  در  و  نمي برد 
حتي از محل كارش هم اخراج مي شود و دختري 
از  برخورد  اولين  در  دارد،  مالقات  قرار  او  با  كه 
او خوشش نمي آيد و مادرش در گفت وگوي تلفني 
او را فردي چاق، بي پول، زشت و با دماغي مانند 
قورباغه توصيف مي كند. مارك به مادرش مي گويد 
از  چون  باشد.  داشته  رابطه اي  او  با  نمي خواهد 
مي گويد  او  به  شده،  دلگير  (آنا)  دختر  برخورد 
از  فراتر  خواسته هايش  سطح  مي داند  اينكه  با 

قبول  (جنيفرگاردنر)  آنا  ولي  بماند  او  با  اوست، 
نمي كند. اين جريان ادامه پيدا مي كند تا مارك كه 
از كارش اخراج شده همان روز به بانك مي رود تا 
كرايه صاحب خانه را بدهد ولي موجودي حسابش 

كمتر از كرايه خانه است و او دروغ مي گويد...

دروغ  توانايي  كه  است  شهر  در  كسي  تنها  مارك 
گفتن دارد و چون بقيه مردم نمي دانند دروغ يعني 
براي  او  مي كنند.  باور  را  او  حرف هاي  تمام  چه، 
بار  يك  در  كه  دوستانش  به  موضوع  اين  امتحان 
آنها  همه  و  مي گويد  پياپي  دروغ  چند  نشسته اند، 
را باور مي كنند. او در جايي مي گويد سياهپوست 
من  خوبه  خيلي  مي گويد  او  به  دوستش  و  است 
سياهپوست  دوست  يه  مي خواست  دلم  هميشه 

داشته باشم و اين داستان ادامه پيدا مي?كند...

احتماال اگر دروغ نبود دنيا مي توانست مثل دنياي 
فيلم  در  انگليسي  كمدين  گرويس،  ريكي  خيالي 
«اختراع دروغ» باشد؛ جايي كه خشونت، روال  هر 
بيچاره  گرويس  شخصيت  كه  وقتي  تا  بود  روز 
خودش  قول  به  يا  بگويد  دروغ  توانست  ناگهان 
«چيزي را گفتم كه نبود!» بعد از ديدن اين جمله، 
عصبي  رشته هاي  آن  در   كه  او  مغز  از  تصويري 
متحول  و  مي كنند  پيدا  رشد  جديدي  شيوه  به 
مي شوند، نشان داده مي شود كه ما را حيرت زده 
مي كند. به نظر مي رسد اين تصوير خيالي، ايده اي 
دنبال  به  اخيرا  زيرا  داد  دانشمندان  به  مناسب 
اسكن  شيوه  با  توانستند  دروغ گويي،  علت  كشف 
مغز «اثر انگشت مغز» را ببينند كه به معني نوعي 

رديابي كردن ِسر دروغ گويي است.
وقتي قسمت هاي مشخصي از مغز شروع به فعاليت 
مي كنند، در تصوير اسكن روشن به نظر مي رسند. 
با توجه به نتايج اين تحقيقات، دانشمندان احتمال 
مغز،  اسكن  تصوير  وسيله  به  مي توان  مي دهند 
نشان داد كه فرد در حال دروغ گويي و پنهان كاري 

است يا نه! 

دروغ سنجي سنتي، دروغ سنجي مدرن
از  زيرا  نيست  تازه  كشف  يك  دروغ سنجي 
روش  با  سنتي  دروغ سنج هاي  پيش،  زمان  خيلي 
مثل  فيزيكي  واكنش هاي  در  تغييرات  اندازه گيري 
رسانايي  ضريب  و  نبض  قلب،  ضربان  تنفس، 
فرد  آيا  كه  كنند  مشخص  مي توانستند  پوست 
مورد نظر دروغ مي گويد يا اينكه هيچ دروغي در 
با  زيرا  بود  نامطمئن  شيوه  اين  البته  نيست.  كار 
بسياري  بدن،  به  دروغ سنج  وسايل  وصل شدن 
استرس  اثر  بر  بودند،  نگفته  هم  دروغ  كه  افراد 
دروغ گويي  اينكه  مگر  مي شدند  حالت  اين  دچار 

حرفه اي باشند.
پي  در  هنوز  كه  دانشمندان  توجه  دليل  همين  به 
پيداكردن روش كشف دروغ بودند به زنان و درك 
چگونگي قدرت حيرت انگيز آنها در به دام انداختن 

شيوه  اين  در  بررسي  شد.  جلب  دروغ  جادوي 
نشان داد كه ايده انگشت نگاري مغز، براي رسيدن 
به حقيقت بسيار موفق تر از دروغ سنج هاي سنتي 

است.

اسكن مغزي چگونه عمل مي كند؟
را  مغزي  اسكن  تصاوير  اين  مي توانيم  چگونه 
طوري تفسير كنيم كه از خطاي انساني دور باشند 
آن هم وقتي هنوز كامال از عملكرد سازمان پيچيده 

مغز آگاه نيستيم؟

با  كه  است  كساني  سردسته  فيلد  ليتل  مليسا 
هستند.  مخالف  «ذهن خواني»  جديد  تكنولوژي 
فرضي  پايه  بر  اساسا  تكنولوژي  دارد  اعتقاد  او 
طبيعت  تكنولوژي  اين  در  زيرا  شده  بنا  اشتباه 
شده  فرض  راستگويي  و  حقيقت  پايه  بر  انسان 
است در حالي كه اين فرض فقط در دنياي خيالي 
واقعي  جهان  و  باشد  درست  مي تواند  گرويس 

انسان ها بسيار پيچيده تر از دنياي خيال است.

فرد  كند  ثابت  مي تواند  مغزي  مي گويد: «اسكن  او 
كه  صورتي  در  مي گويد  دروغ  آزمايش  مورد 
شايد  باشد.»  باخبر  خود  گفتن  دروغ  از  فرد  آن 
مي گويند  كه  دروغي  از  همه  بگوييد  خودتان  با 
باخبرند، در حالي كه اين طور نيست گاهي برخي 
يك  آنقدر  اينكه  يا  مي گويند  دروغ  نمي دانند  افراد 
دروغ را تكرار كرده اند كه در حال حاضر برايشان 
را  اسكن  دستگاه  است.  كرده  پيدا  حقيقت  حكم 
كافي  داد.  فريب  دروغ سنج  ماشين  مثل  مي توان 
است دندان ها را به هم بكشيم يا سر را به آرامي 

تكان بدهيم.»

اين  مدافع  محققان  از  يكي  گرين،  او  جوشا 
رسيده  جالب  البته  و  ديگر  نتايجي  به  تكنولوژي 
مورد  كه  راستگويي  افراد  وقتي  دريافته  او  است. 
هيچ  مي گويند،  را  حقيقت  مي گيرند،  قرار  آزمايش 
فعاليت اضافي ديگري در مغزشان انجام نمي شود 
فعاليت هاي  هميشه  متقلب  نمونه هاي  در  ولي 
اضافي در مغز ديده مي شود حتي وقتي در حال 
گفتن حقيقت هستند و در پايان نتيجه گرفته است 
كه صادق بودن اتفاقي نيست كه با نيروي ارادي و 
تمرين به وجود بيايد؛ صادق بودن بايد در ذات ما 

نهادينه شده باشد.
ترجمه: سحر حبيبي
entertainmenterchange.org :منبع
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هر پنجاه نوزاد يك نفر به 
آتيسم مبتالست

عليرضا ابهرى پژوهشگر مسائل اجتماعى 

اگر در خانواده يا اقوام كودك منزويى داريد كه اين 
كودك  نبايد  كرده  كالفه  را  اطرافيان  رفتارش  طرز 
يك  است  ممكن  كرد،  رفتارى  بد  او  با  يا  تنبيه  را 
دليل از هزاران علت اين طرز رفتار كودك بيمارى 
نوزادان  در  بيمارى  اين  شيوع  باشد.  اتيسم  نام  به 
در  بيمارى  آتيسم  است.  دختران  برابر  چهار  پسر 
خود ماندگى است و مشهورترين فرد مبتال به اين 
بيمارى انيشتين بود. شايد ما در بين اقوام و كودكان 
خود بيمار آتيسمى داشته باشيم و او را نشناسيم 
بايد  بيمارانى  چنين  با  برخورد  در  دليل  همين  به 
توجه كرد كه شدت بيمارى ابتدا توسط متخصص 
با  كودكى  دوران  در  بيمارى  اين  شود.  ارزيابى 
كه  طورى  به  مي شود  پديدار  خاص  هاى  ويژگي 
افراد مبتال به اين بيمارى  قادر به برقرارى ارتباط  
اين  مى رسند.  آرامش  به  يكنواختى  از  و  نيستند 
مى دهند؛  نشان  واكنش  محيطى  تغييرات  در  افراد 
رفتار آنها شامل دست بر هم زدن يا سر به ديوار 
هم  پرخاشگرى  آنها  بين  در  گاهى  حتى  و  كوبيدن 
به  مبتال  بيماران  مشكل  بزرگترين  مى شود.  ديده 
آتيسم عدم توانايى در ايجاد ارتباط است به عنوان 
مثال اگر يك مداد رنگى به آنها داده شود آن را به 
دست گرفته و به جايى خيره مى شوند و فقط نگاه 

مى كنند. آنها عناصر اجتماعى نيستند و نمى توانند 
همچون  كنند،  قرار  بر  ديگران  با  كالمى  ارتباط 
نشان  اشاره  انگشت  با  را  چيزى  معمولى  كودكان 
نمى دهند و بى علت بدون انگيزه مى خندند و هنگام 
ناراحتى جيغ مى كشند. اگر به رفتار بيماران توجه 
كنيد مى بيند كه اين كودكان نسبت به هر چيزى كه 
خالف ذهنشان باشند واكنش شديد نشان مى دهند، 
حرف هاى  تكرار  به  وار  طوطى  يا  نمى زنند  حرف 
ديگران مى پردازند. به عنوان مثال بچه هاى معمولى 
ولى  مى كنند  صحبت  به  شروع  ماهگى  يازده  از 
و  نمى زند  حرف  سالگى   7-8 تا  آتيسمى  كودك 
مى دهد،  قرار  چشمانشان  جلوى  را  دستانش  اغلب 
اسباب  به  و  مي برد  فرو  هم  در  را  انگشتانشان 
بازيهاى همچون فرفره و اشيا چرخنده عالقه نشان 
دستانشان  گاهى  و  مى شوند  خيره  آنها  به  و  داده 
را روى گوششان مى گذارند. والدين در اين مواقع 
فكر مى كنند كه كودك نمى خواهد صداها را بشنود، 
ضمن  در  است.  هيجانى  واكنش  يك  عمل  اين  ولى 
اين كودكان وسواس خاصى در چيدن اسباب بازى 
هايشان دارند و در مقابل تكان دادن هر شى به آن 
خيره مى شوند. درباره نحوه شناسايى اين بيمارى 
 24 تا   17 دوران  در  بيمارى  اگراين  گفت:  ميتوان 
كرد،  درمان  را  آن  مى توان  شود  شناخته  ماهگى 
اغلب  و  نمى شناسد  ندار  و  دارا  بيمارى  اين  چون 
رنج  خود  كودك  تخريبى  رفتار  از  مادر ها  و  پدر 
مى برند. تهديد و تحقير اين كودكان بى مورد است و 
نبايد والدين اجازه دهند كه آنها را با كودكان عقب 

مانده مقايسه كنند.
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رژيم غذايي 
مديترانه يي چيست؟

رژيم غذايي براي پيشگيري از بيماري  قلبي
رژيم  يك  عنوان  به  اغلب  مديترانه يي  غذايي  رژيم 
پيشگيري  قلبي  بيماري هاي  از  كه  سالم  غذايي 

مي كند، توصيه مي شود.

خصوصيات اصلي اين رژيم غذايي چيست؟
كه  است  اين  غذايي  رژيم  اين  درباره  اصلي  نكته 
است.  شده  تشكيل  گياهي  مواد  از  عمده  بطور 
ميزان گوشت قرمز و لبنيات آن برخالف غذاهاي 
از  آن  در  و  است  كم  شمالي  اروپاي  و  امريكايي 
وجود  اغلب  مي شود.  استفاده  دسر  براي  ميوه 
روغن زيتون در اين غذاها بسيار مهم تلقي مي شد 

فاصله  نتيجه گيري  اين  از  كم كم  دانشمندان  اما 
متفاوت  منابع  از  غيراشباع  روغن هاي  مي گيرند. 
گياهي مي توانند همان اثر روغن زيتون را داشته 

باشند.
گفت  چنين  مي توان  چربي  درباره  بنابراين 
كه خصوصيت اصلي درباره رژيم غذايي اين است 
كه در آن مصرف چربي هاي اشباع شده پايين نگه 
داشته مي شود؛ معناي عملي اين خصوصيت پايين 
نگاه داشتن ميزان مصرف گوشت قرمز و لبنيات 
پرچرب در رژيم غذايي و مصرف آنها در فواصل 

زماني طوالني است.

شامل  مديترانه يي  غذايي  رژيم  تركيبات  ساير 
ماهي، پنير و ماست است.

پژوهشگران و صنايع غذايي در حال حاضر سعي 
دارند دريابند آيا يك نوع غذا يا ماده غذايي خاص 
منافع  اين  بيشتر  ايجاد  سبب  غذايي  رژيم  اين  در 
غذايي  رژيم  كلي  اثرات  احتماال  اما  خير؛  يا  است 
يك  هر  خاص  اثرات  مجموع  از  فراتر  مديترانه يي 

اجزاي تشكيل دهنده اين نوع رژيم غذايي است.

بطور خالصه خصوصيات رژيم غذايي مديترانه يي 
را مي توان اينگونه فهرست كرد:

مقادير زيادي غذاي فرآوري نشده گياهي: ميوه ها، 
دانه هاي  و  مغزها  دار،  سبوس  غالت  سبزيجات، 

خوراكي مانند گردو و بادام.
مصرف پنير و ماست در مقادير كم يا متوسط.

چربي اشباع نشده كه بطور سنتي با مقادير قابل 
توجه روغن زيتون تامين مي شود.

غذاي  عنوان  به  بيشتر  كم  مقدار  به  قرمز  گوشت 
جانبي استفاده مي شود تا به عنوان غذاي اصلي.

ميوه تازه براي دسر.

استرس، حركت به 
سوي پيري

اصلي  كليد  مطمئنا  شما  زندگي  روش 
است.  ضدپيري  برنامه هاي  تمام  در 
نزديكي  ارتباط  زندگي  در  شما  عادت هاي 
از  هيچ كدام  دارد.  پيرشدن تان  چگونگي  با 
زودرس  پيري  باعث  كه  ويرانگري  عوامل 
قابل مقايسه  استرس  آثار  با  مي شوند 
نيستند. استرس باعث تغييرات هورموني 
هورمون  باالي  سطح  مي شود.  بدن  در 
ماهيچه ها،  توده  ميزان  تعيين  در  استرس 
بدن،  ايمني   سيستم  و  استخوان ها  تراكم 
تاثير  ذهني  توانايي هاي  و  پوست  سالمت 
غده  عملكرد  گاهي  استرس  دارد.  بسزايي 
تيروييد و هورمون هاي آن را مختل مي كند 

و روي متابوليسم بدن اثر مي گذارد.

(هنگام  كورتيزول  هورمون  سن،  رفتن  باال  با 
استرس، ترس، فشار شديد جسماني و...) افزايش 
ضروري  براي?مان  كورتيزول  چند  هر  مي يابد. 
مقاوم  سخت  شرايط  برابر  در  را  بدن  و  است 
خون  در  زيادي  مدت  براي  وقتي  اما  مي كند 
ميزان  مي كند.  ايجاد  را  مشكل هايي  بماند  باقي 
استرس  تحت   كه  جواني  افراد  در  را  كورتيزول 
ديده اند  و  كرده?اند  اندازه گيري  مي گيرند  قرار 
ساعت  چند  عرض  در  و  مي رود  باال  سرعت  به 
چند  مسن  افراد  در  اما  برمي گردد  طبيعي  حد  به 
روز طول مي كشد تا اين اتفاق بيفتد بنابراين اين 
مقدار زيادي كورتيزول كه به مدت طوالني (چند 
روز) در بدن جريان داشته مانند يك ماده سمي 
عمل مي كند و به سلول هاي حساس مغزي آسيب 

مي رساند. 

به همين دليل است كه علم ضدپيري، كورتيزول 
ارتباط  مي شناسد.  پيري  هورمون  عنوان  به  را 
دليل  به  مي تواند  بيماري ها  و  پيري  بين  نزديك 
باال  را  قندخون  كه  باشد  كورتيزول  افزايش 

مي شود.  انسولين  اضافي  ترشح  باعث  و  مي برد 
شديد،  التهاب  بروز  باعث  هم  اضافي  انسولين 
تجمع چربي ها و فراهم شدن زمينه فشارخون باال 

و پيري زودرس خواهد بود.
خواب كافي ضد پيري 

بسيار  ضدپيري  برنامه  در  كافي  خواب  داشتن 
سلول ها  مي خوابيد،  شما  وقتي  است.  ضروري 
هورمون  مي گيرند.  قرار  بازسازي  فرآيند  در 
هورمون  كه  مي شود  آزاد  خواب  هنگام  رشد 
جواني است. خواب بد باعث باال رفتن كورتيزول، 
تمايل شديد به خوردن كربوهيدرات و در نتيجه 
افزايش وزن خواهد شد. از آنجا كه خواب، يكي از 
عوامل مهم در برنامه هاي ضدپيري است، بهبود 
دارد.  اهميت  بسيار  خواب  وضعيت  به  بخشيدن 
فرصت  اين  از  و  بخوابيد  آرامش  با  كنيد  سعي 
روز،  اتفاقات  از  خود  ذهن  كردن  خالي  براي 
(خوب يا بد) استفاده كنيد و به دعا و راز و نياز 

با خدا بپردازيد.

ورزش، ترفند ضدپيري
است.  جواني  هورمون  واقع  در  رشد  هورمون 
مي سازد  را  ماهيچه ها  كه  حيات بخش  هورموني 
و حيات تمام دستگاه ها و اعضاي بدن را افزايش 
را  كورتيزول  يعني  استرس  هورمون  و  مي دهد 
كاهش مي دهد. هورمون رشد در تضاد كامل با 
هورمون كورتيزول است. وقتي ترشح هورمون 
ترفند  از  ما  مي شود  كم   بالغ  افراد  بدن  در  رشد 
ثابت  مي كنيم.  استفاده  «ورزش»  يعني  خود 
افزايش  باعث  منظم  ورزش هاي  انجام  كه  شده 
افزايش  چه  اگر  مي شود  رشد  هورمون  ترشح 
سن  به روند خود ادامه مي دهد. با انجام ورزش 
مانند  بدن  ضروري  هورمون هاي  ديگر  عملكرد 
ورزشي  حركت هاي  با  مي شود.  تنظيم  انسولين 
باال  انسولين  برابر  در  سلو ل ها  حساسيت  منظم 
از  و  مي يابد  كاهش  قندخون  درنتيجه  و  مي رود 
انجام  با  حتي  مي شود.  جلوگيري  زودرس  پيري 
تفاوت هاي  مي توانيد  ورزشي،  حركات  كمترين 
اساسي در زندگي خود ايجاد كنيد. پس هر چقدر 
ورزشي  كامل  برنامه  يك  هستند  سالم  كه  هم 
براي انعطاف پذيري بدن و سالمت قلب و عروق 

انجام دهيد.
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ايمپلنت چيست؟
دكتر محمد امين نريمانى

متخصص ارتودنسى 

بخش  در  ها  پيشرفت  از  يكى 
ها  ايمپلنت  دندانپزشكى 
آنها  شدن  وارد  كه  هستند 
 20 طى  دندانپزشكى  در 
دگرگونى  باعث  گذشته  سال 
شده  ها  درمان  از  بسيارى 
ها  موفقيت  اين  همه  است. 
به  فلزى  مديون  تغييرات  و 
جنس  كه  است  تيتانيوم  نام 
دهد.  مى  تشكيل  را  ايمپلنت 
اين ماده سازگارترين ماده با 
قابليت  اين  و  است  بدن  بافت 

را دارد كه امكان رشد استخوان را در كنار خود 
فراهم كرده و در نهايت به جايى مى رسد كه اين 
طورى  به  چسبند،  مى  يكديگر  به  سختى  به  دو 
رايج  هاى  روش  با  يكديگر  از  كردنشان  جدا  كه 

آسان نيست.
حتى  و  دندان  يك  كردن  جايگزين  امكان  ايمپلنت 
كه  اين  بدون  را  رفته  دست  از  هاى  دندان  تمام 
صدمه اى به دندان هاى سالم يا بافت هاى دهانى 
بزند را دارد. ايمپلنت عالوه بر بازگرداندن كارايى 
و  ناحيه  استخوان  حفظ  در  رفته  دست  از  دندان 
اين  كند.  مى  كمك  نيز  آن  تحليل  از  پيشگيرى 
سالمت  حفظ  در  مستقيم  غير  صورت  به  مساله 
در  گذشته  در  كند.  مى  كمك  هم  ها  بافت  ساير 
افرادى كه اغلب يا همه دندان ها را از دست داده 
بودند، امكان گذاشتن دندان ثابت وجود نداشت، 
تمام  كه  افرادى  براى  حتى  ايمپلنت  كمك  با  ولى 
امكان  اند  داده  دست  از  هم  را  هايشان  دندان 
وجود  باال  بسيار  كارايى  با  ثابت  دندان  گذاشتن 

دارد.
معموال براى قرار دادن ايمپلنت در دهان ازتزريق 
بى حسى معمول دندانپزشكى استفاده مى شود. 
در موارد خاص در صورت نياز به ايمپلنت هاى 
است  ممكن  خاص  هاى  بيمارى  وجود  يا  متعدد 
دادن  قرار  باشد.  تر  وسيع  هوشى  بى  به  نياز 
 30 به  موارد  اغلب  در  ايمپلنت 
تا 40 دقيقه وقت نياز دارد. بعد 
از انجام جراحى با تجويز دارو 
و عمل به دستورات داده شده 
نمى  رخ  خاصى  مشكل  معموال 
دهد، ولى مشكالت مختصر در 
طبيعى  غذا  جويدن  با  ارتباط 
است. در مرحله بعد براى ادامه 
درمان و بررسى پاسخ بدن به 
صبر  ماهى  چند  بايد  ايمپلنت 

كنيد.
يا  ارزان  خيلى  درمان  ايمپلنت، 
در  با  ولى  نيست،  گرانى  خيلى 
نظر گرفتن اين نكته كه اين درمان مى تواند تمام 
را  دهد  مى  انجام  طبيعى  دندان  يك  كه  كارهايى 
فرد  سالم  هاى  دندان  به  طرفى  از  و  بدهد  انجام 
صدمه اى نمى زند هزينه آن قابل توجيه خواهد 
بود. در مورد درمان هاى پروتزى بررسى، رفع 
اشكال و تعويض اين پروتزها هرچند سال يكبار 
دائمى  كه  شود  مى  هايى  هزينه  پرداخت  باعث 
بودن ايمپلنت نياز به اين اقدامات را در حد بسيار 
در  ايمپلنت  شكست  است.  داده  كاهش  بااليى 
ايجاد  كه  است  شده  گزارش  درصد   8 تا   2 حد 
واكنش هاى حساسيتى در ابتداى درمان، جراحى 
نامناسب و طرح ريزى غلط درمان از عمده ترين 
داليل آن است. عوارض قرار دادن ايمپلنت شامل 
عوارض ناشى از تزريق هاى دندانپزشكى، درد، 
و  شكستگى  دندانى،  اعصاب  به  رسيدن  صدمه 
كه  است  آن  اجزاى  بلعيدن  و  استخوان  كوفتگى 

درصد شيوع آن بسيار كم است.
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درك موقعيت مهم است،
 نه سيستم بازي

كي روش: اين تيم، تيم اول ماداگاسكار بود
شكست  به  موفق  صفر  بر  يك  نتيجه  با  ايران  فوتبال  ملي  تيم 
ماداگاسكار شد. سرمربي ايران اعالم كرده كه تيم كشورمان 
پيدا  را  خود  ايده آل  شريط  هنوز  و  بوده  بدنسازي  دوره  در 
در  كي روش  كارلوس  بدانند.  را  اين  بايد  تماشاگران  و  نكرده 
ادامه مي گويد:  من نيمه دوم بازي را بيشتر پسنديدم. در نيمه 
اول سرعت بازي پايين بود. اگرچه اين بازي دوستانه بود اما 
بازيكنان بايد بدانند نبايد فرصت هاي گلزني را از دست بدهند، 
بازي هايي  در  مي شويم.  آماده  مالديو  با  بازي  براي  ما  زيرا 
طبيعي  و  بودند  شاداب تر  بازيكنان  داديم  انجام  اتريش  در  كه 
است بعد از اردو كمي دچار افت بدني شويم. كي روش درباره 
نفرات  پرسپوليس  باشگاه  اينكه  و  ملي  تيم  از  استيلي  انتقاد 
ملي پوشش را ندارد، عنوان كرد: اكنون زمان چنين حرف هايي 
نيست. در نشست خبري كه قبل از بازي داشتم، يك نفر از من 
درست  سوال  اين  مي آيد؟  دومش  تيم  با  ماداگاسكار  پرسيد 
نبود. اين تيم، تيم اول ماداگاسكار بود. ضمن اينكه بايد توجه 
كنيد بر اساس برنامه ما يا فدراسيون فوتبال در اين تاريخ با 
مالديو بازي نمي كنيم. اين تاريخ فيفا است و ما مجبوريم اكثر 
انتقاد  ما  از  كه  مربياني  باشيم.  داشته  اختيار  در  را  بازيكنان 
مي كنند كه چرا بازيكنان را در اختيار داريم به من بگويند آيا 
گزينه ديگري هست؟ آيا مي توان فقط يك روز قبل از بازي با 
مالديو بازيكنان تيم ملي را در اختيار داشت؟ كي روش درباره 

اينكه تيم ملي ابزار الزم براي بازي با سيستم
3-3-4 را دارد، گفت: قطعا ما ابزار چنين كاري را داريم. البته 
درك  توپ،  حفظ  آن  از  مهم تر  بلكه  نيست،  بازي  سيستم  مهم 

موقعيت و خوب ضربه زدن به توپ است.

روشن معاون مرحوم حجازي شد!

ناصر آنقدر عزيز است كه 
نمي توانم جاي او را بگيرم

گذشته  در  تهران  استقالل  باشگاه  پيشكسوت  روشن،  حسن 
نظري جويباري،  علي  و  تيم  اين  سرمربي  مظلومي،  پرويز  با 
تفاسير  اين  تمام  با  اما  داشت،  نظر  اختالف  باشگاه  مقام  قائم 
عنوان  به  را  روشن  توجه،  جالب  ابتكاري  در  استقالل  باشگاه 
تا  كرد  انتخاب  فني  كميته  در  حجازي  ناصر  مرحوم  معاون 
و  حواشي  از  استقالل  باشگاه  آيا  كه  شود  مطرح  سوال  اين 
به  خود  پيشكسوتان  حضور  با  و  شده  دور  گذشته  اختالفات 
پيشكسوت  روشن  حسن  كرد؟  خواهد  حركت  موفقيت  سمت 
باشگاه استقالل تهران در اين باره اظهار داشت: طبق توافقات 
معاون  عنوان  به  بنده  شده  مقرر  فتح اهللا زاده  با  گرفته  صورت 
تهران  استقالل  باشگاه  فني  كميته  به  حجازي  ناصر  مرحوم 
اضافه شوم. وي در تشريح چگونگي همكاري خود با باشگاه 
استقالل  براي  آنقدر  حجازي  كرد:  خاطرنشان  تهران  استقالل 
عزيز است كه نمي توانم جاي او را بگيرم. قرار شده در جلسات 
كميته فني عكس مرحوم حجازي روي يك صندلي قرار گيرد 
را  فني  كميته  به  مربوط  كارهاي  وي  معاون  عنوان  به  بنده  و 
دارد؟!  نظر  اختالف  مظلومي  پرويز  با  روشن  آيا  دهم.  انجام 
پيشكسوت باشگاه استقالل در پاسخ به اين پرسش مي گويد: 
خير، هيچ اختالف نظري با مظلومي ندارم. ايشان آنقدر براي 
مادرم  پيكر  تشييع  مراسم  در  حتي  كه  بود  قايل  احترام  من 
علي  با  اين  از  پيش  فني  كميته  جديد  عضو  يافت.  حضور  نيز 
به  او  بازگشت  آيا  داشت؛  زيادي  اختالفات  نظري جويباري 
روشن  است؟!  اختالفات  تمام  پايان  منزله  به  استقالل  باشگاه 
ايشان  نداريم؛  يكديگر  به  كاري  ما  مي گويد:  خصوص  اين  در 

كار خودش را انجام مي دهد و من هم كار خودم را!

ورزش
آيا روس ها براي 

فرنگي كاران ايراني 
پاپوش دوخته اند؟ 

گردن  و  سر  روي  دوپينگ  سنگين  خيمه 
كشتي فرنگي

در اوج درخشش دائمي در مسابقات جهاني 
و بين المللي و درو كردن مدال هاي رنگارنگ 
كه  بود  پيش بيني  قابل  آسيايي  مسابقات 
قرار  فيال  بين  ذره  زير  ايراني  كاران  فرنگي 
در  دوپينگ  با  مبارزه  ماموران  و  بگيرند 
اردوي بي سروصداي تيم ملي ايران آفتابي 
شوند. حدود 40 روز پيش ماموران «وادا» 
وارد  خبري  سكوت  در  و  زده  سر  طور  به 
ايران شدند و از ورزشكاران شاخص چند 
رشته ورزشي از جمله كشتي تست دوپينگ 
زمين  از  خارج  گيري ها  نمونه  گرفتند. 
شد.  انجام  ملي  تيم  اردوي  در  و  مسابقه 
كاراني  فرنگي  جمله  از  هم  سوريان  حميد 
تست  نتيجه   داد،  دوپينگ  تست  كه  بود 
سوريان منفي اعالم شده اما دو كشتي گير 
سرشناس ديگر تيم ملي متهم به استفاده از 
روز  صبح  خبر  اين  شده اند.  ممنوعه  مواد 
آژانس  از  محرمانه  نامه اي  طي  سه شنبه 
فدراسيون  به  «وادا»  دوپينگ  ضد  جهاني 
كشتي و فدراسيون پزشكي - ورزشي ايران 
مانده  اندي  و  سال  يك  فاصله  در  تا  رسيد 
ورزشي  كاروان  لندن  المپيك  بازي هاي  به 
اصلي  شانس  دو  راحتي  همين  به  ايران 
كسب مدال در اين بازي ها را از دست بدهد. 
خبر دوپينگ دو كشتي گير شاخص تيم ملي 
در ابتدا يك حدس و گمان رسانه اي قلمداد 
نهايت  در  كشتي  فدراسيون  رئيس  اما  شد 
كشتي  اهالي  همه  دست  روي  را  پاكي  آب 
ريخت و خبر را تاييد كرد: «قبل از اينكه نامه 
فدراسيون  به دست  كشتي گيران  آزمايش 
پزشكي ورزشي برسد، به فدراسيون كشتي 
ارسال شده بود و ما از اين موضوع مطلع 
ببينيم  تا  هستيم  بررسي  حال  در  بوديم. 
موادي كه مصرف شده جزو مواد ممنوعه 
فرصت  هنوز   نه.  يا  است  بوده  دوپينگ  و 
وادا  كه  نتيجه اي  معموال  اما  داريم  اعتراض 

اعالم مي كند درست است.» 

خداحافظي با «ب.ق» و «الف.ع» 
بعد از درز پيدا كردن خبر دوپينگ دو كشتي 
گير تيم ملي، تالش براي پي بردن به هويت 
نتيجه  به  زود  خيلي  البته  و  شد  آغاز  آنها 
رسيد. كدهايي كه در محافل رسانه اي مطرح 
و «ا.ع»  استعاري «ب.ق»  نام هاي  به  مي شد 
اكبري،  علي  امير  نام  آنچه  داشت.  اشاره 
قهرمان جهان در سال 2010 و بابك قرباني، 
قهرمان بازي هايي آسيايي گوآنگژو را سر 
زبان ها انداخته است. اين دو كشتي گير در 
بود  حالي متهم به دوپينگ شده اند كه قرار 
براي پوشيدن دوبنده وزن 96 كيلوگرم تيم 
گمانه  شوند.  سرشاخ  هم  با  زودي  به  ملي 
زني در مورد احتمال دوپينگي بودن اين دو 
محمد  كه  مي شود  تقويت  زماني  كشتي گير 
بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي به ناچار 
ملي  تيم  اردوي  از  را  مذكور  گيران  كشتي 
رضايي،  قاسم  آنها  جاي  به  و  كرد  اخراج 
 96 وزن  در  ملي  تيم  سابق  گير  كشتي 
كيلوگرم پس از سه سال دوباره به اردوي 

تيم ملي دعوت شد. 

از توطئه تا واقعيت 
كشتي  ملي  تيم  اردونشينان  كه  حالي  در 
و  مي برند  سر  به  كامل  بهت  در  فرنگي 
را  خود  ارتباط  كشتي گيران  و  مربيان  همه 
دبير  ربطي،  عارف  كرده اند،   قطع  بيرون  با 
فدراسيون كشتي يكي از معدود كساني است 
كه به صحبت كردن در مورد اين ماجرا تن 
مي دهد. او با شك و ترديد در مورد دوپينگ 

و  مي كند  صحبت  ملي  تيم  گير  كشتي  دو 
مي گويد: «در اين شرايط هر احتمالي وجود 
باشد  داشته  صحت  قضيه  واقعا  اگر  دارد. 
باشند،  كرده  دوپينگ  كشتي گير  دو  اين  و 
حركتشان دور از جوانمردي بوده است. اين 
كار ضربه بزرگي به كشتي ايران زده و اگر 
محروميت آن ها قطعي شود ، زحمات چندين 
كشيده  كشتي گيران  اين  براي  كه  ساله اي 
شده به هدر مي رود.» ربطي، با مطرح كردن 
فرضيه توطئه عليه كشتي ايران به ابهامات 
موجود دامن مي زند: «شايد هم كشتي گيران 
توطئه  مسئله  اين  و  نكرده اند  دوپينگ  ما 

اگر  كه  مي دانند  ما  رقباي  باشد.  خارجي ها 
دو طالي المپيك بگيريم، قهرمان مي شويم. 
جلوي  كار  اين  با  مي خواستند  آنها  شايد 
كشتي فرنگي ايران را بگيرند. آنها به خوبي 
مدال  شانس  كشتي گيران  كدام  مي دانستند 
اين  البته  هستند.  المپيك  در  ايران  طالي 
تاييد  درصد  صد  نمي شود  هم  را  موضوع 
كرد.» اظهارات دبير فدراسيون كشتي چندان 
ماموران  اينكه  ويژه  به  نيست.  بي ربط  هم 
آستانه  در  درست  هم  پيش  سال  پنج  وادا 
اردوي  به  روش  همين  با  جهاني  مسابقات 
تيم ملي رفتند و پس از اخذ آزمايش از تمام 
اعضاي تيم ملي، مقدمات محروميت طوالني 
مدت برخي از آنها را فراهم كردند. حضور 
سر زده ماموران وادا در تمرينات تيم ملي 
آزمايش  نمونه  سه  گرفتن  و  برداري  وزنه 
را  شايعه  اين  جهاني  مسابقات  آغاز  از  قبل 
ايراني  مسئول  يك  كه  انداخته  زبان ها  سر 
با اطالع دقيق از زمان مصرف دارو توسط 
وزنه برداران حاضر در اردو، ماموران وادا 
تمرينات  در  زده  سر  حضور  به  دعوت  را 
خبرچينان  به  كسي  اما  بار  اين  است.  كرده 
داخلي مظنون نيست و روس بودن ماموران 
وادا و ارسال نمونه آزمايش كشتي گيران به 
شهر مسكو شائبه برانگيز به نظر مي رسد. از 
آنجا كه كشتي گيران ايراني متهم به دوپينگ 
جايزه  جام  و  مسكو  جهاني  مسابقات  در 
بزرگ باكو موفق به شكست دادن «اصالن 
پكن  المپيك  روس  قهرمان  خوشتوف»  بك 
شده اند و شيوه غلبه آنها بر اين كشتي گير 
وارد  خدشه  روسيه  كاران  فرنگي  ابهت  به 
كرده، مي توان اين فرضيه را در نظر گرفت 
كه با گزارش و مشورت كارشناسان كشتي 
در  ايراني  گير  كشتي  دو  اسامي  روسيه، 
آزمايش  زمان  و  گرفته  قرار  وادا  فهرست 
در  كه  بوده  طوري  هم  آنها  از  گرفتن 
ياد  نفرات  نمونه  شدن  اعالم  مثبت  صورت 
شده، شانس حضور در المپيك را از دست 
بدهند. اين فرضيه صرفا بر اساس حدس و 
گمان مطرح مي شود اما روي ديگر سكه اين 
بسياري  مثل  ايراني  فرنگي كاران  كه  است 
براي  را  خودشان  كه  ورزشكاراني  از 
حضور آبرومندانه در المپيك آماده مي كنند، 
مكمل هايي  از  استفاده  به  اقدام  اطالع  بدون 
داروهاي  فهرست  در  آنها  نام  كه  كرده اند 
پور  لطفعلي  مي خورد.  چشم  به  مجاز  غير 
ورزشي  پزشكي  فدراسيون  رئيس  كاظمي، 

اتهام  بودن  محرز  از  موضوع  اين  تاييد  با 
و  دارد  برمي  پرده  ملي  تيم  گير  كشتي  دو 
دو   A نمونه  اينكه  به  توجه  «با  مي گويد: 
به  شده،  مثبت  ايران  ملي پوش  كشتي گير 
نمونه  آناليز  صورت  در  فراوان  احتمال 
فني  كادر  و  بود  خواهد  مثبت  نتيجه  نيز   B
براي  ورزشكاران  اين  روي  نبايد  ملي  تيم 
در  روال  اين  كنند.  حساب  آتي  رقابت هاي 
كه  نتايجي  بيشتر  و  بوده  هم  نتايج  ساير 
مثبت شده، در نمونه B هم مثبت است. در 
نمونه A ذكر شده كه دو كشتي گير تيم ملي 
به  كرده اند.  استفاه  تستسترون  ماده  از  ما 

احتمال زياد دوپينگ دو كشتي گير ملي پوش 
مسابقه هاي  براي  نمي شود  و  است  قطعي 
آتي روي آنها حساب كرد.» تستسترون يك 
داروي هورموني نيروزا و بسيار قوي است 
كه به باال رفتن توان هوازي ورزشكار كمك 
رديف  در  سالهاست  دارو  اين  نام  مي كند. 

مواد ممنوعه به چشم مي خورد. 

افشارزاده: قهرمان دوپينگي نمي خواهيم 
ماجراي  در  كشتي  فدراسيون  سياست 
زدن  دامن  ملي  تيم  كشتي گير  دو  دوپينگ 
دادن  جلوه  توطئه  و  گمان ها  و  حدس  به 
حضور ناگهاني ماموران وادا در اردوي تيم 
ملي است. بهرام افشارزاده، دبير كميته ملي 
داروهاي  مصرف  نكوهش  در  اما  المپيك 
شاخص  گير  كشتي  دو  توسط  مجاز  غير 
مي كند:  رد  را  فرضيه ها  اين  تمام  ملي،  تيم 
ورزشكاران  اين  كه  بود  متاسف  «بايد 
درك  را  حساسي  و  مهم  سال  چنين  اهميت 
نكرده و با اقدامي غيراخالقي موقعيت خود 
دوپينگي  ورزشكاران  انداختند.  خطر  به  را 
بزرگ ترين خيانت را در حق خود و ورزش 
در  كه  برهه اي  چنين  در  آنهم  كردند؛  ايران 
نظر  در  بدون  آنها  هستيم.  المپيك  آستانه 
استفاده  نيروزا  مواد  از  كار  عواقب  گرفتن 
كردند و اين موضوع را در نظر نگرفتند كه 
ماموران  سرزده  حضور  امكان  لحظه  هر 
بود.  بعيد  آنها  از  كار  اين  دارد.  وجود  وادا 
با  را  آزمايش ها  وقت  هيچ  وادا  ماموران 
معموال  آنها  نمي برند.  روسيه  به  خودشان 
آزمايشگاه  به  را  شده  انجام  آزمايش هاي 
است  طبيعي  مي كند.»  ارسال  آلمان  در  كلن 
سرمربي  عجيبي  اتفاق  چنين  از  پس  كه 
ملي  تيم  در  سال هاست  كه  هم  ملي  تيم 
بگيرد.  قرار  اتهام  مظان  در  مي كنند  فعاليت 
افشارزاده اما محمد بنا را از هرگونه اتهامي 
تيم  گير  كشتي  دو  استفاده  و  مي داند  مبرا 
ملي از مواد نيروزا را يك اقدام خودسرانه 
مربيان  بهترين  از  يكي  بنا  «محمد  مي داند: 
ايران و دنياست. در مديريت او شكي ندارم. 
ورزشكاران  خود  از  ايراد  زمينه  اين  در 
متوالي  اطالع رساني هاي  وجود  با  كه  است 
مواد  از  استفاده  به  اقدام  خودسرانه 
حضور  به  ايران  كاروان  كرده اند.  نيروزا 
مدال  به  نسبت  اميدواري  كه  ورزشكاراني 
آوري آنها زياد باشد، نياز دارد اما قهرمان 

دوپينگي نمي خواهيم.»
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انصراف كورينتيانس از خريد ته وس
سران باشگاه كورينتيانس اعالم كردند كه به روند مذاكرات براي 
اين  برزيلي  باشگاه  اين  داده اند.سران  پايان  ته وس  كارلوس  خريد 
خبر را در وب سايت رسمي شان منتشر كردند.اين درحالي است 
كه اخيرا روبرتو مانچيني، مربي ايتاليايي سيتي اعالم كرده بود كه 
توافقات نهايي براي انتقال ته وس به كورينتيانس با مبلغي در حدود 
در  منتشره  رسمي  بيانيه  ولي  است  شده  نهايي  يورو  ميليون   40
وب سايت باشگاه برزيلي حكايت از توقف روند مذاكرات دارد.ادو 
گاسپر، يكي از مديران باشگاه كورينتيانس اخيرا اعالم كرده بود كه 
انتظار مي رود كه اين انتقال تا روز دوشنبه نهايي شود. اين درحالي 

است كه بازار نقل و انتقاالت برزيل ديروزبه پايان رسيد. 

آمده:  برزيلي  باشگاه  اين  سايت  وب  در  منتشره  رسمي  دربيانيه 
غيرممكن  رسما  پائوليستا  كورينتيانس  ورزشي  باشگاه  «مديران 
را  تيم  اين  رختكن  به  آرژانتيني  ته وس  كارلوس  انتقال  بودن 
باشگاه  سران  تالشهاي  از  كه  است  حالي  در  اين  مي كنند.  اعالم 
تشكر  بودند  دخيل  ماجرا  دراين  كه  افرادي  تمام  و  منچسترسيتي 
مي شود ولي ديگر زمان كافي براي نهايي كردن اين قرارداد وجود 
براي  برزيل  ليگ  انتقاالت  و  نقل  بازار  اتمام  تاريخ  كه  چرا  ندارد، 
بازيكنان خارجي در روز چهارشنبه 20 جوالي به اتمام مي رسد.» 
مسائل  دليل  به  كه  بود  كرده  اعالم  آرژانتيني  پوش  ملي  مهاجم 
خانوادگي قصد ندارد در انگليس بماند. از رئال مادريد و يوونتوس 

به عنوان ديگر مشتريان آپاچي ياد مي شود.

يوفا بهترين بازيكن قاره را
 انتخاب مي كند 

تنها يك سال پس از ادغام جايزه توپ طالي فوتبال جهان با جايزه 
بهترين بازيكن جهان با نام توپ طالي فيفا، يوفا هم اعالم كرد از 
عنوان  با  اروپا  بازيكن  بهترين  به  جديدي  جايزه   امسال  تابستان 
بهترين فوتباليست يوفا اهدا مي شود. يوفا در پايگاه اينترنتي رسمي 
خود با اعالم اين خبر عنوان كرد كه براساس تصميم خالقانه رئيس 
يوفا ميشل پالتيني و با هدف باال بردن روحيه فوتباليست هاي قديمي 
قاره اروپا، از اين پس با همكاري جامعه رسانه هاي ورزشي اروپا 
و يوفا جايزه اي با عنوان بهترين بازيكن يوفا به بهترين بازيكن قاره 
اهدا مي شود. در ادامه اين بيانيه آمده است: «اين جايزه مستقل از 
مليت بازيكن، به بهترين فوتباليستي اهدا مي شود كه در يك باشگاه 
عملكرد  مي شود،  برگزار  يوفا  زيرنظر  كه  رقابت هايي  در  اروپايي 
خوبي داشته باشد. براي اهداي جايزه به بازيكن در نخستين سال، 
گرفته  داخلي  ليگ هاي  از  رقابت ها  تمام  در  بازيكنان  تمام  عملكرد 
تا ليگ قهرمانان اروپا و جام جهاني باشگاه ها مورد بررسي قرار 
مي گيرد.»در روز 25 ماه جوالي پس از اعالم فهرست اوليه 53 نفره 
توسط روزنامه نگاران، نام سه نفر به عنوان نامزدهاي نهايي اعالم 

مي شود.

وياس بواس نگران بازيكن نخريدن 
چلسي نيست 

سرمربي تازه وارد تيم فوتبال چلسي نگراني از بابت فعاليت كمرنگ 
باشگاه هايي  كه  حالي  در  ندارد.  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  باشگاه 
مانند منچستريونايتد، ليورپول، منچسترسيتي و چند باشگاه ديگر 
داشته اند،  انتقاالت  و  نقل  بازار  در  توجهي  قابل  فعاليت  انگليسي 
آندره  حضور  افتاده  لندن  آبي هاي  جمع  در  كه  اتفاقي  مهم ترين 
پورتو  گذشته  فصل  موفق  البته  و  جوان  سرمربي  بواس  وياس 
است. در اين ميان برخي از بازيكنان پورتو كه عالقه داشته با مربي 
قبلي شان كار كنند براي جدايي از پورتو و آبي پوش شدن تمايلشان 
را نشان دادند اما بسياري از اين انتقالها رخ نداد و بازيكناني مانند 
بواس  وياس  شدند.  ماندني  پرتغال  قهرمان  تيم  در  دوباره  فالكائو 
كه نگراني اي بابت فعاليت كم لندني ها در بازار نقل و انتقاالت ندارد 
خب  بيايد  مودريچ  اگر  نداريم،  تيم  بستن  بابت  «مشكلي  مي گويد: 
آمده است، اگر هم نيايد خب نيامده است و كاري نمي توان انجام 
حفظ  را  ستاره هايش  بخواهد  كه  دارد  حق  هم  تاتنهام  باشگاه  داد! 
ماموريت  كه  چلسي  جديد  نپاشد.»سرمربي  هم  از  تيمش  و  كند 
سنگين پس گرفتن قهرماني از فرگوسن و شاگردانش را بر دوش 
كوتوريوس  «با  مي گويد:  لندن  آبي هاي  خريد  تنها  درباره  دارد، 
زيادي  بندهاي  هنوز  اما  رسيده ايم،  توافق  به  بلژيكي)  (دروازه بان 
وجود دارد كه درباره مسائل شخصي است و بايد بر سر آنها با هم 
كنار بياييم.» بواس كه اسين غنايي را هم به دليل آسيب ديدگي شش 
تيم  به  بزرگي  ضربه  اسين  «نبود  داد:  ادامه  ندارد،  اختيار  در  ماه 
ماست. به هر حال ما براي تقويت تيم گزينه هايي در نظر داريم و 
البته تالش مي كنيم بازيكنان مورد نيازمان را با دقت انتخاب كنيم. » 

ورزش

سرمربي منچستر به دنبال 
حضور دوباره در فينال اروپا 
به  رسيدن  براي  اوهنوز  است.  نشده  سير  هنوز  فرگوسن  الكس 
شكست  انتقام  گرفتن  براي  حتي  و  جام  به  رسيدن  براي  موفقيت 
از بارسلونا انگيزه و برنامه دارد.پيرمرد 70 ساله اسكاتلندي كه 
فصل گذشته تيمش را باالتر از آبي هاي لندن قراردا در مصاحبه اي 
مفصل به بررسي وضعيت تيمش در فصل آينده رقابت هاي ليگ 

برتر انگليس پرداخت. 
فرگوسن ابتدا درباره تيم همشهري منچسترسيتي صحبت كرد و به 
يك  واقعا  آن ها  كه  بود  پرداخت: « زماني  تيم  اين  پيشرفت  از  تمجيد 
تيم دسته دومي بودند و در زمره مدعيان به شمار نمي رفتند. زماني 
بود كه منچسترسيتي رقيبي براي ما به حساب نمي آمد اما در حال 
رقيبي  و  قدرتمند  تيمي  به  آن ها  و  كرده  تغيير  واقعا  شرايط  حاضر 
جدي تبديل شده اند. هر سال فقط تالش مي كرديم تا با تيم هايي مانند 
آرسنال و چلسي يا ليورپول رقابت كنيم. هميشه عادت داشتيم كه 
هيچ  حاضر  حال  در  شود.  دردسرساز  ما  براي  تيمها  اين  از  يكي 
ديگر  تيم  چند  تيمها  اين  جمع  به  اينكه  فقط  است.  نكرده  تغيير  چيز 
اضافه شده است.» سرمربي شياطين سرخ با اين وجود با اميدواري 
درباره فصل آينده گفت: «با اين شرايط موفقيت چيزي است كه باعث 

اعتماد  بازيكنان  و  شود  برداشته  مربي  روي  از  فشار  اين  مي شود 
به نفس پيدا كنند. ما قهرماني را تجربه كرده ايم و البته دوست دارم 
منچسترسيتي هم در فصل آينده چهره يك تيم مدعي را داشته باشد 
و رقابت خوبي در ليگ پيگيري شود. قهرماني و گرفتن جام باعث 

ايجاد احساس خوشايند قدرت مي شود!» 

تمجيد از ستارگان چلسي 
فرگوسن درباره انتخاب آندره وياس بواس به عنوان سرمربي تيم 
چلسي هم گفت: «به نظر من آبراموويچ با اين كار ريسك كرد. ولي به 
هر حال او يك بار سابقه به كار گرفتن مربي مانند مورينيو را داشته 
و شايد حاال مي خواهد با اين انتخاب به آن دوران بازگردد. هيچ كس 
نمي داند كه اگر مورينيو االن در چلسي باشد واقعا مي تواند موفقيتش 
را تكرار كند يا نه اما به هر حال او در زمان خودش توانست خودش 

را ثابت كند.» 
اظهارنظر  اينگونه  بواس  درباره  منچستريونايتد  كار  كهنه  سرمربي 
خيلي  كه  است  اين  دارد  وجود  او  درباره  كه  مسئله اي  «ولي  كرد: 
جوان است. بواس فقط 33 سال دارد. البته من هم زماني كه 32 ساله 
بودم كارم را شروع كردم اما نه به عنوان مربي بلكه به عنوان يك 
مي تواند  كه  دارد  سمتي  اكنون  او  كه  اينجاست  در  تفاوت  مشاور. 
دستيارانش را هم انتخاب كند و اين مسئله مي تواند كمك زيادي به 
او كند. عالوه بر اين، او جمعي از بازيكنان بسيار باتجربه را هم در 

اختيار دارد.» 
بدون  «چلسي  گفت:  هم  رقيب  تيم  ستاره هاي  از  تمجيد  با  فرگوسن 
حضور  دارد.  اختيار  در  را  برتر  ليگ  بازيكنان  باتجربه ترين  ترديد 
بازيكناني مانند دروگبا، تري، لمپارد، اشلي كول و چك مي تواند به 

اين تيم كمك زيادي كند.» 
فرگي با اشاره به ناكامي آرسنال در گرفتن جام قهرماني ليگ برتر 

آن ها  كنيد.  نگاه  گذشته  فصل  در  تيم  اين  وضعيت  «به  داد:  ادامه 
مي توانستند قهرمان شوند اما خودشان آن را از دست دادند. آرسنال 
تا آستانه قهرماني هم پيش رفته بود اما به هر حال با شرايطي كه به 
وجود آمد آن را از دست داد. اينكه آن ها شرايط رسيدن به عنوان 
قهرماني را داشتند نشان مي دهد كه پتانسيل و ظرفيتش را دارند و 
به همين دليل براي فصل بعد هم يك تيم مدعي هستند. گاهي اوقات 
كار گره مي خورد. در مقطعي ما 26سال صبر كرديم و ليورپول هم 
20 سال است كه قهرمان نشده. فوتبال همين است و نمي توان جلوي 
اتفاق اين رويدادها را گرفت.» سرمربي منچستريونايتد با فالش بك 
به گذشته گفت: « به تيم چلسي نگاه كنيد. زماني كه مورينيو به اين 
تيم آمد آن ها روي نوار پيروزي قرار گرفتند و شش بازي پشت سر 
نمي گرفتيم.  خوبي  نتايج  ما  زمان  آن  در  و  رسيدند  پيروزي  به  هم 
ما هميشه عادت داشتيم كه در ماه  فوريه و ژانويه به وضعيتي كه 
مطابق انتظارمان است دست پيدا كنيم و معموال اوايل نتايج خوبي 
نمي گرفتيم، اما دو سال با اين وضعيت نتوانستيم قهرمان شويم و 
متوجه شديم كه بايد راهكارمان را عوض كنيم. فكر مي كنم آرسنال 
قهرمان  كه  است  سال  هفت  شش،  اينكه  و  كرده  گير  قحطي  در  هم 

نشده اند باعث شده فشار مضاعفي احساس كنند.» 
سال هاي  در  برتر  ليگ  در  قهرماني  داستان  اينكه  بيان  با  فرگوسن 
گذشته «پيچيده تر» شده است، گفت: «ما در سال هاي 2000 و 2001 
با اختالف امتياز زيادي نسبت به ساير رقبا توانستيم به مقام قهرماني 
دست پيدا كنيم و تنها تيمي كه كمي ما را نگران مي كرد آرسنال بود، 
اما حاال بايد به هر كدام از چهار تيم فكر كنيم يا حتي هر چهار تيم.» 

سرمربي منچستريونايتد عصر حاضر را «دوران بارسلونا» توصيف 
كرد: «در مورد تيمي مانند بارسلونا شرايط فرق مي كند. آنها روي 
آينده  سال  چند  تا  حداقل  من  نظر  به  و  گرفته اند  قرار  موفقيت  نوار 
شرايط براي آن ها فراهم است كه موفقيت هايشان را تداوم بخشند. 

آن ها در يك چرخه فوق العاده قرار گرفته اند.» 

كيك ما ناقص شد 
ما  حال  هر  «به  گفت:  آينده  فصل  براي  اهدافش  درباره  فرگوسن 
مي خواهيم تالش كنيم تا از آن ها باالتر قرار بگيريم، هر چند مي دانيم 
كار بسيار دشواري است. بارسلونا تيمي است كه در حال حاضر در 
سطح اروپا رقيب مي طلبد. نخستين هدف ما اين است كه در مونيخ 
اگر  وقت  آن  كنيم.  تكرار  را  اروپا  قهرمانان  ليگ  فينال  در  حضور 
حريف ما بارسلونا بود بايد تالش كنيم تا راهي براي شكست دادنش 
پيدا كنيم. ما واقعيت را مي پذيريم. بارسلونا بهتر از ما بازي كرد و ما 
را شكست داد. فكر مي كنم ما براي پيروز شدن مقابل آنها بايد همين 

كار را انجام دهيم، يعني بهتر بازي كنيم.» 
فرگوسن با اظهار تاسف از دست دادن بازيكنانش گفت: «ما 5 بازيكن 
باتجربه و كهنه كارمان را ديگر در اختيار نداريم. 5 بازيكني كه در اين 
سال ها به باشگاه خدمت زيادي كرده بودند و وقتي در حال حاضر 
به باشگاه نگاه مي كنيم،  مانند كيكي است كه يك قطعه بزرگ آن كنده 
شده باشد. با اين وجود تالش كرده ايم كه جاي آن ها را با بازيكنان 
در  شوند.  آفرين  افتخار  بتوانند  روزي  هم  آن ها  تا  كنيم  پر  جوان 
حال حاضر تيم ما حدود 12 بازيكن زير 22 سال دارد. بازيكنان با 
تجربه اي هم هستند كه در اين سال ها به بلوغ رسيده اند و مي توانند 
پخته ظاهر شوند. از طرفي بازيكنان كم تجربه هم از اينكه در تركيب 
قرار بگيرند نااميد نيستند و انگيزه دارند به همين دليل فكر مي كنم در 

مجموع بازيكنان خوبي در اختيار داريم.» 
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Iran’s tourism attractions, 
especially those in the Persian 
Gulf, deserve better publicity 
and marketing campaigns. 

Speaking at an event last Mon-
day to honor those involved in 
holding the Seventh Congress 
on Persian Gulf in Qeshm Free 
Trade Zone, Mohammad Has-
san Ganji, the father of Iran’s 
geography, said such congresses 
can help introduce Iran to the 
world, IRNA reported. 
“Such events lead to production 
of more articles on different 
sites of Iran,” he said, explain-
ing that these articles will re-
main on record for a long time. 

Importance of Persian Gulf 
Pointing to the importance of Persian 
Gulf for Iran, Ganji said no Iranian geo-
graphical zone has been studied more 
than Persian Gulf in recent years. 
“The Persian Gulf has been the subject 
of many discussions in recent years and 
many congresses and meetings have been 
held on the issue with world leaders and 
scientists,” he said. 
The geographical expert also said that 
the name of Persian Gulf was included in 
American maps in 2010. 
“We must try to insert Persian Gulf into 
all universal maps and atlases,” he said. 
Ganji proposed the publication of free 
multilingual magazines as a way to intro-

duce Persian Gulf to the world. 

He noted that the Leader of Islamic Rev-
olution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei 
has given great importance to tourism, 
such that improvement of tourism facili-
ties is currently on the agenda of all re-
lated organizations. 
Referring to tourism facilities, Ganji said 
some countries enjoy only a few popular 
sites, but they were successful in attract-
ing tourists by pursuing effective policies. 
More than 3 million visited Iran last 
year (ended March 20, 2011), which has 
shown a 37.3-percent growth compared 

with the corresponding figure of previous 
year. 

Persian Gulf Attractions 
Whether you are watching the sun set 
over the Persian Gulf, scrambling over 

the ruins of Portuguese castle on Hor-
muz Island or just dropping down several 
gears to the ultra-relaxed pace at which 
this part of the world operates, you can’t 
escape the fact the Persian Gulf offers a 
different experience to the rest of Iran. 

There is geographical contrast, especially 
the coast and islands of the Persian Gulf 
itself, but the major difference comes 
from the diversity of people who live 
here. 
The history of the Persian Gulf is tied 
inextricably to trade. Africans, Arabs, In-
dians and Europeans as far back as Alex-
ander the Great have passed by this way, 
some finding business so good they have 
set up shop and stayed. It is introduced as 
the world’s major oil-producing region. 
The Persian Gulf is one of the most sensi-
tive and vital waterways, an extension of 
Indian Ocean located between Iran and 
Arabian Peninsula. It borders the Iranian 
provinces of Khuzestan, Bushehr, Hor-
muzgan and Sistan-Baluchestan. 
Some of the fish species of this waterway 
are Barramundi Cod, Arabian Butterfly 
fish (Mishtel Aroos), Butterfly fish, Grey 
Grunt (Yanam), Grouper, Snapper and 
Humphead Wrasse. 
Different species of marine mammals are 
observed in the southern waters of Iran, 
including blue whale Sibbaldus muscu-
lus, fin whale Balaenoptera physalus, etc. 
Bandar Abbas is the port city and capi-
tal of Hormuzgan province located in the 
southern coast of Iran, which plays an 
important strategic and commercial role. 
The major industries of Bandar Abbas are 
cotton textile manufacturing, fish pro-
cessing and refining. 
There is a thermal spring in the northeast 
of Bandar Abbas named Genoo. 

Kish Island 
Qeshm and Kish are the most important 
tourist islands located in this region. 
Kish Island is an oval-shaped island with 
coral beaches and an economic free zone 
in southwest Bandar Abbas. 
This beautiful island has one of the long-
est beach stretches that offers an oppor-
tunity for leisure activities such as water 
skiing, scuba diving, relaxing in a peace-
ful place and cycling. 
Apart from these attractions, tourists also 
visit the ancient town of Harireh, the 
Greek ship, Marjan Beach Park, bird gar-
den, dolphinarium and many other beau-
tiful and memorable landmarks. 

Qeshm Island 
This is a mountainous island located 22 
km from Bandar Abbas with a large rocky 
and beautiful coast. It is the largest island 
in Persian Gulf. 
The island hosts many types of birds and 
animal species, including pelicans, deer, 
snakes and scorpions. 
The most important attractions of Qeshm 
are the famous Portuguese Castle in the 
northeast of the island and the charming 
village of Laft that continues west from 
Qeshm town, Kharbas Village and Mitra 
temple

Persian Gulf 
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